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A’ MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG.
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1844.

ELŐSZÓ
,

А

magyar tudós társaság, 1840-ben

tarlott

XI-(l.

nagy gyülésében, a’ tudomány, és gyakorlat' érdekén
kívül az országos KK. és RBtől is nyilvánított ohaj
tás által indítatva, a’ magyar törvénytár, lefordíttatá
sát elhatározta, ’s azt Verbőczi István” Hármasköny
vével rendelvén megkezdetni, e’ munkát BERTHA SÁN
пои, FOGARASI JÁNos, LúczENßAcrmn JÁNOS, Szit
LAY LÁSZLÓ és TÓTH Lőmch r. és l. tagjai vállal

ták fel. Ezek, elkészülvén a’ köztök felosztott munka,
áttételével, azt bizottsági ülésekben kölcsönös szigorú
vizsgálat alá vevék , folytonos tekintettel mind tör
vényeink, történeteire ’s a' középkor’ törvényhozási
nyelvére, mind, a’ magyarságot illetőleg, saját nyel
vünk’ szellemére és szabályaira; másfelül gondosan ösz
szevetvén azt a’ Triparlitum’ eredeti (bécsi, 15H-ki),
’s legújabb (budai, 1822-ki) kiadásaival, a' magyar
szöveget amahhoz, mint a’ szerzö’ saját ’s így egyet
len teljes hitelű kiadásához alkalmazák, (le az említett
utolsónak mint legkézenforgóbbnak eltéréseit azaz hi
báit is a’ szöveg alatt variansokképen híven feljegyzet

IV

ték. Az így elkészült munka academiai vég vizsgálat alá
terjesztetvén , ezzel Jankowíc/z Mklós tiszt. , Szleme
nics Pa'l és Sztrokay Antal törvénytudomány-osztályi,
Jerney Jártas történet- , ’s Vörösmarty Mihály nyelv
tudomány-osztályi rendes tagok bizattak meg; ’s miután
ezeknek egyes észrevételeik a’ fordító bizottsággal sza
bad használat végett közöltettek, harmadszor is átnézve
adatik már most által, az egész, a’ magyar közönségnek.
Kívánta volna a’ társaság az I. В. 134. cz.
47.
mellett nyomdailag leábrázolt királyi rőfo't is
valamelly eredeti anyagi példányboz mérve, annak
hosszát mathematicai pontossággal megbatározhatni: de,

fájdalom , minden ebbeli levelezései és nyomozásai Ohaj
ЮН: siker nélkül maradtak.
A’ magyar törvénytár, többi részeinek szinte gon
dos, és mennyiben lehet az eredetiekkel összevetendő,
hű és érthető magyar áttételben adása leginkább azon
részvéttől van felfüggesztve, mellyet a’ jelen munka
a' hozzá értőknél találni fog.
Az academia által kiadott kéziratok közt a’ jelen
LXXXVI. számú.
Költ Pesten, a’ m. tudós társaság” kis gyülésében ,
iulius, 8. 1844.
D. SCHEDEL FERENCZ ,
titoknok.

FENSÉGES FEJDELEMNEK És ÚRNAK, ULÁSZLÓ ÚRNAK,
ISTEN, IgEGYELMÉBőL MAGYAR- És CSEHORSZÁG” KI

RÁLYÁNAK STB. LEGKEGYELMESB URÁNAK , WERBEWCZI
ISTVÁN, FENSÉGED’ ORSZÁGBIRÓI ITÉLŐMESTERE, SZOL
GÁLATIT LEGALÁZATOSABBAN AJÁNLJA.

Ámbár e’ nemes Magyarországnak honi és nemzeti
törvényeit bizonyos sorba és alakba és rendbe szer
keszteni, ’s írásbeli emlékekkel világositni bajos és Pö
lötte nehéz és majd emberi elmét haladónak látszik;
minthogy nálunk e’ nemben eddig semmi sem létezett ,

akár eredetileg állandó , akár végzésileg tartós, akár
mindenkori gyakorlat és megtartás által megerősödött,
hanem majd minden fejdelem, és király, kénye ’s ked

ve szerint, nemcsak koronként de igen kevés év köz
ben is új rendeletek ’s lúj parancsok keletkezének, mely
Iyek, minthogy többnyire ellenkeznek és mintegy hom
lok egyenest küzdenek egymással , úgy szólván egy test
té nem könnyen válhatnak és alakúlhatnak; ehhez já
l
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rul még az is, Вову mind azokat, mik vagy a’ törvény
széki ügyekben elöfordúlnak, vagy a’ törvénykezés’ mód
jára alkalmaztatnak, emlékezetben tartani, emberi fel
fogást ’s tehetséget felülmulónak látszik.
Mellyek igy lévén,
tagok i elséged’ meghagyá
sinak, mellyeknek legkeveâbe îs nem engedelmeskedni
mindig föbünnek tartám, hòdolni kivánván , ezen , erö
met sokkal meghaladó ter-het magamra vállalni nem ir

tòztam; ki ámbár en gyöngeségemet ismérem (тега nem
hogy valamelly nagyobb szorgalmat тазу tanultságot

lulajdonítnék magamnak, söt nem tagadom, hogy a’ 
velem egyenlök , és ugyan fazon foglalkodásúak között is
utolsók’ sorában állok), mindazáltal Felséged' legszeren

csésb vezérlete ’s boldogitò kormányzása alatt, -e’ lar
tományokban mai napig hallatlan, ’s annyi század’ le

folyta alatt_ nagy gyalázatunkra , de még nagyobb 'vesz
teségünkre elhanyaglott dologhoz fogok , tudnillik az ог
szágnak eddig szétszórt, csonka, zavart `s össze nem

illö határozatait, végzeményeit, törvényeit és szokásait
egybefl'ízöm 7s olvasztom, és irásba foglalva közhasz

nálat végetti killirdetésre Felségednek hódolati legna
gyobb hailandósággal felnyujtom.
Nincs is semmi, a’ mit шву Felséged nékem na
gyobb dicsöségére parancsolhata, vagy én nag-yobb
kcdvvel vállalhatok vala fel; merL mit tehetett volna

királyi fényre méllóbbal, alattvalói’ nyugalmára ’s bé
keségére alkalmasbat, mint a’ hadak ’s fegyverzörgések

ULÁszLó KIRÁLYHoz.
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után, mellyekazellénségtölifélelmetmessze elù'zik, a’ bé
kéröl gondoskodni? щепу, ha csak joâkormányon nem
alapszik, állandó és erös nem lehet. Világos pedig,
hogy зоны többet ártanak a’ belsö viszályok ‚ mint a’
külsö hadak , ’s több és hatalmasb köztársaságok omlot
tak össze hazai méreg, mint ellenség’ fegyveve állal.

Érdemesnek tartoltam pedig Felséged’ kivánságára
az orszâgnak minden szokásait, törvényeit és végzemé

nyeit, világos, tiszta és mindenki által könnyen érthe#
tö irásmódban adni elö, és fejezetekre, czímekre és
czìkkekre felosztani, hogy ezentúl hazánk’ törvényeinek
elsö zsengéi ne azon régi mesékböl, mellyekkel eddig
csaknem minden idöl; más meg más törvények’ kiadâ
sában töllénk hasztalan, hanem magából a’ tudományok’

csarnokából és szenthelyéböl ’s a’ polgári tan forrásá
ból vétessenek és mindenkinekelméjében mélyebben
maradjanak ’s tartósabban gyökerezzenek.

Мену dolog (itéletem szerint, mint mondani szok
ták) annyival kedvesb leend az egész maradék “‘) elött,
mennyivel idegenkedöbbelmek látszottak öseink ’s elö

deink az eiféle tanulmányokiól. Mert úgy látszik, hog
nemzetünk a’ kezdödö birodalom’ elsö credete Óla csu
pán hadi dolgokra adván vala magát, más tudományo
kat nem так orlott.

*_ì Az eredetibeni „prosperitati“, n’ Corpus Jurisban levö
„posteritati“ helyett, sajtóhibának látszik , bár az erede

tinek végén levö sajtóhibák közl sincs кишит.
1 i
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Ugyanis a’ magyarok a’ scytha népektöl szakad
ván vagy származván és szù'löfóldù'ket elhagyván, felsö
Pannoniába (melly a’ Dunán innen ’s túl ter-jed) tele
pedének meg, és Atilla vezér alatt, a’ birodalom’ ha
tárait magy messze kiterjesztvén, gyözedelmes fegyve
reikkel, Német-, Olasz- és Spanyolországok’ határai~
ba nyomultak.

Végre Szent István király mint valamelly mennyböl
‘küldött sugár által babonás és pogány vallásuk egészen
kiküszöböltetvén , a’ közönséges keresztyén hitet vet

ték be.
Ezután (irígység nélkül legyen mondva) semmi nép
vagy nemzet a’ keresztyén köztársaság’ védelme ’s ter
jesztése fo'lött а’ magyaroknál vitézebbůl’s állandóbban
nem örködött.

Kik a' mohameti ocsmányság’ vadságâ

val sok és veszélyes csatákban soká ’s gyakran igen nagy
dicsöségökkel forogva, és (hogy a’ régiebbeket elhall
gassam) mintegy száznegyven esztendeig az iszonyatos
törökökkel hol támadólag , hol védöleg, legvérengzöbb
hadakat viseltek. ’S vérök, halálok és sebeik зла!
в’ többi keresityénséget (nehogy az ellenség’ dühe,
a’ gátokat mintegy áttörve'n, lovább terjedjen) biztossá
’s mentté tették olly vilézséggel ’s természeti erövel,
hogy többnyire fegyverben élnek vala.

Semmi kereskedési, vagy közönséges mesterségek
re nem adván magokat egyedül vitézségben helyezék
а 7 nemességet. Miböl az lön, llogy a’ törvényeknek akár

ULÁszLó KmÁLYHoz.
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nugyobb gonddal llozására, akár érettebb vizsgálat щё
ni közzé tételére sem nyugtok, sein elég alkalmas Ше—
iök fenn nem maradt.

De máx' Felséged különös gondoskodása által kö
zeledni látom, hogy e’ dicsöségben is a’ többi nemze
teknél alább valóknak ne láAttassunk.
Te ugyanis Legjobb és Legkeresztyénebb Király,
valaminr feidelmi széked magasságával minden másokat

felülmulsz, úgy hihetetlen és csaknem mennyei erény
nyel bövelkedel; melly a’ vallás’ tiszteletben tartása
’s igaz Isten imádása által tétetik legdicsöbbé. Ugyan
ezért Neked nem csak minden tetteid , de még gondo
latid is égi ihlettel telvék.

És ez ugyancsak bölcsen.

Мец akker vagyunk звать, ha a’ kegyességet, mely
lyel Istent buzgón tiszteljük, mindenkor szemünkelött
tartiuk vala; minthogy az emberi igazságot, ha csak

ez az istenitöl (melly a’ kegyesség) nem származik,
legnagyobb igaztalanságnak vélem.

Engem ugyanis Cyprián dicsöù'lt vértanú’ mondása
gyönyörködtet: „a’ király’ igazsága (ugymond) a’ népek
nek békesége, a’ hazának Ótalma, a’ köznépnek erösvâra,
a’ nemzetnek védelme, a’ lankadóknak élesztöje , az
embereknek öröme , a’ légnek mér'séklete , a’ tengernek
csöndessége, a’ fóldnek termékenysége, a’ szegények
nek vigasztalása , _a’ fiaknak öröksége , és ön magoknak
jövendö boldogságuk’ reménye.“

6
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Az igazság pedig nem annyira természet, mint ta

nulmány által szereztetik, még pedig azon tanulmány
által, mellyet nekünk a’ törvény- és jogtudomány szol
gáltat, melly Euripidesként az est- és hajnal-csillagnál
csodálatosb. Ez egy erény, mondom, egyedüli ura
’s királya minden erénynek, alapja az örök kedvesség
nek és hírnek.
Ugyan ezért Agesilaus, midőn a’ vitézségről ’s igaz

ságról kérdezteték, mellyik volna jobb? azt felelte:
„semmi szükségünk nem lenne a’ vitézségre, ha mindnyá
jan igazságosak volnánk.“ Mert minden emberi dolog
nak természete az, hogy sokáig egy sem tartós , hanem

mindig változik és ingadoz. Ugyanis milly hiú, állha
tallan ’s csalóka a’ szerencse, az assyriusok„ medu
sok”, persák’ , macedók’ és rómaiak’ birodalmai tanúsít

ják.

Egyedül az igazság az, melly állandó, melly sem- 1

mi változásnak nincs alá vetve, hanem .ugyanaz ma

rad mindenkor 's hihetetlen erősséget hordoz ma
gában.

Ez okból Felségednek, minden alattvalói köz ne
vében igen nagy és örök hálát adok ’s mondok, hogy
e’ nemes országod erősítvényeit olly szilárd törvények
’s rendeletekkel akartad állandósitni, mellyeket sem a’
szerencse’ mostohasága, sem az emberek” gonoszsága ösz
sze nem döntend soha.
.
Mert ki nem tudja, hogy a’ törvények az emberek”

üdve ’s csöndes és boldog élete végett találtattak fel?

ULÁSZLÓ KIRÁLYI-IOZ.
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mellyek nélkül sem ház, sem város, sem nemzet, sem
az összes emberi nem, sem az egész természet, sem ma

ga a’ világ fenn nem állhat.

Mellyeknek azonban ki volt első feltalálójok, nincs
eléggé tudva. A’ héberek annak bizonyosan Mózest
tartják, az athenéiek Cecropsot és Solont, az argószi
ak Pboroneust, a’ cretaiak Minost és Rhadamantust,
a’ lacedaemoniak LyCurgust, az egiptusiak Tr'ismegi-A

` stust, a’ persák pedig Zoroastert.

De akárki volt lé

gyen az, olly jóval ajándékozta meg az emberi nemet,
minél nagyobbat és üdvösbet alig lehet Istentől kívánni.

Mert a’ törvények az egész emberi élet” vezérei ’s igaz
gatói; egészen az egyenességen , okosságon ’s a’ leg
mélyebb bölcseségen vannak alapítva; egészen az em
beri nem’ igazgatására, kormányzására, védelmezésére
kigondolva; egészen az életnek jól ’s boldogúl folytatá

Sára feltalálva.

`

Ezért semmi birodalom, semmi köztársaság tör
vények nélkül tartós nem. lehet; mert fegyverek szer
zenek birodalmakat, törvények tartják meg a’ szerzet

teket; minthogy a’ törvények, kőfalai ’s alapjai a’ pol
gári társaságnak; ezekben foglaltatnak a’ jók, boldog
Sága ’s a’ bélxe7 tanácsolati. Hogy állunk, hogy megyünk,

hOgy alszunk, hogy végre biztosan élünk, mind azt a’
jog’ és törvények ótalmának kell tulajdonítni.
Mellyek, elenyésztével jó embereknek nem volna
maradásuk a’ társaságban, vagy legrútabb méltatlanságok

`
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kal illettetnének szüntelen; mex-t sz. Ágoston bizonyi
tása szerint, „ha az igazsâg félrevettetik, mik egyebek
az országok mint magy rablótanyák? A’ törvények Ótal
maznak meg bennünket a’ veszélyektöl és gyalázattól,
azok távolítják el tölünk a’ gyilkosokat ’s eröszakos
kodòkat, és a' cselek’ veszélyeit tova ’s messze üzik

el; azok öriznek végre bennünket a’ legnagyobb nyu
galomban ’s a’ legnagyobb csöndességben“.
Ennél fogva semmi sem lehetett ezen korban ki

mondhatlan magasztalásra méltôbb, vagy az örök di
csöség’ elnyerésére hathatôsb, de а’ Felséged’ legvirág
zóbb’országainak felbonthatlan egyesség kapcsolata ál
tal leendö állandòsitására is alkalmasb, mint az, hogy
Felséged’ vezérlete és hatalma által ezen országnak ez
elött legsürübb sötétség és homály borította törvényeì

’s határozatai irás fényével felvilágítatván, Felségednek
olly magy méltóságával tétessenek közzé. -
Melly tisztet ugyan mihelyest Felséged гейш biz
ni méltóztatott, ámbár, Вову öszintén megvalljam, min

den igyekezetet , minden szorgalmal: és serénységet avra
fordítottam ‚ hogy Felségednek teljes erömböl engedel

meskedjem; tudonl mégis, hogy lesznek ‚ kik az irígy
ség изданы hevittetvén, ezen olly nagy és annyira
közhasznú munkát ócsárlani meg nem sziinnek.

Mevt

az ádáz irígységnek az a’ szokása, hogy azokat mar
dossa kaián és legdühösebb méreggel mindenkoron, mik
ielesbek és több dicséretre méltók.

ULAszLó xmÁLYHoz.
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De tökéletesen bízem, hogy Felséged azon ször

nyeteg’ iszonyú torkából engem könnyen kiragadand5
’s magam is Felségednek mintegy paizsával fedve ,
a’ rágalmazóknak bármelly rám lövendett n_yilait ret
tenthetlenůl vagy visszalököm, vagy elviselem. Ugy tar
tom pedig, elegendö, söt f_'ölösleges jutalmat nyerek e’
munkálkodásért, ha úgy tekintetem, mint a’ ki mind
a’ hazának, mellynek szeretete minden jónak szivében
rejtezik , e’ részben javát eszközlöttem, mind Felséged
nek, kinek örökre lekötelezém és szentelém magamat,
tehetségem szerint engedelmeskedtem. Kinek is igen
nagyon könyörgök és esdeklem, hogy szentséges nevé
nek „даны е’ dolgozatimat újra meg újra elolvasni,

megvizsgálni ’s birálni méltóztassák.
f És mintllogy az emberi munkák sorsa az, hogy sem

mi sincs olly bevégzett, olly tökéletes, а’ min javítni
nem lehetn'e: Felséged’ éles itélete szerint, a’ miket vagy
killagyandók, vagy váltOztatandÓk-, чаду llozzáadan
dóknak tartana, azokat legszigorúbb birálatával úgy
igazítsa ’s javítsa ki, hogy a’ vetélytársak és roszaka
l rók legkevésbé se kisebbíthessenek.
Ne gondolja Pedig senki, mintha én annyi tekin

lélyt tulajdonítottam volna magamnak, llogy valamelly
ú] lörvényeket bátorkodám vala elö- és hozzájok adni: 11a
nem csupán csak azokat szedtem mintegy еду csomóba
és rendbe , mellyeket elödimtöl vetlern ’s mellyeket a’
törvénykezésekben és

ù'gyek’ vitatásában megtartatní
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láttam, hallottam, шпинат; szándékomat azonban többi
tiszttársaimmal és a’ hazai jog- ’s szokásokban iârtasok

kal elébb közölvén.

Melly munkát most Felségednek

felnyujlok ’s ajánlok ‚ alázatosan esedezvén , méltóztas
sék e’ feitegetéseimet kegyes tekintettel fogadni, ’s azok
ra, ha méltóknak találtatnak, szentséges tekintélyét árasz

tani, ’s birodalma’ minden alattvalôinak , megtartás vé
gett eleikbe adni.

_

Szivem’ i6 szándékat tekintse pedig inkább Fel
séged, mint a’ felajánlott munka’ pal-ányiságát. Mert
bármi csekély is, az engedelmesség ’s öszinteség’ mü

helyéböl került ki ez aiánlat.

Jöveudöre рейд, a’

mennyire erömmel elérhetem, minden igyekezettel, gond
dal, szorgalommal azon leszek, hogy szolgálatim Fel

ségedre nézve hasznosokúl bizonyodjanak.

Akarat leg

alább ’s hůség sohasem fog hiányzani. Éljen Felséged,
Kegyelmes Király, sokáìg ’s igen boldogúj.

`

NEMES MA GYAnoaszÁc' szoKÁsJoGA’ HÁRMASKÖN YvÉNEx

JÓVÁHAGYÁSA. ')

ULÁSZLÓ, ISTEN” kegyelméből Magyar, Cseh-,
Dalmát- , Horvátország, Ráma, Szerb-, Gácsország, .L0
doméria, Kún- ’s Bolgár-ország, királya, és Silezia” ’s

Luxemburg’ herczege, úgy szinte Morvaországnak és
Luzsiczának őrgrófja, örök emlékezetül.
Minthogy a’ minden dolgok, legfőbb szerzője az
okos teremtmény' alkotása- ’s teremtésének kezdete óta,

az emberi nemben olly változatosságot és különbséget
akart, hogy egy része az embereknek alattvaló, más

része elöljáró legyen; némellyek országoljanak, mások
hódoljanak; és hogy némellyek királyok ’s fejdelmek
legyenek, kik a’ többieken igazságosan 'uralkodjanak,

mások ismét alattvalók, kik amazok, "parancsainak és
uralkodásának engedelmeskedjenek, úgy rendelte; ’s e'
két rendre az egész emberi nemet legbölcsebben osz
tályozta.
Akarta továbbá, hogy a’ királyok leginkább két

művel legyenek felkészítve és ékesítve: törvényekkel ’s
°) A’ czl'm ninos nz eredetiben.
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fegyverekkel; hogy a’ fegyverekkel elűzött ellenség 'l 1
határoktól messze távolítassék; а’ törvények pedig az
ország-lakosokat ’s polgárokat honn engedelmességben

tartsák, ’s a' főbbeket az al- és közép rendűekkel, a'
gazdagokat ’s hatalmasbakat a’ szegényebbekkel ’s gyön
gébbekkel igazságosan élni kényszerítsék. E’ két dolog
ugyanis annyira szükséges minden fejdelemnek, hogy
ezek” nem létiben semmi erős, semmi állandó ’s az
emberek közt semmi egyesség és csend nem lehet; an
nyira összeillők pedig egymással ’s egyszersmind leg
erősebb kötelékekkel és feloldhatlan lánczokkal egybe

kapcsolvák, hogy teljességgel el nem választatbatnak ’s
el nem különíttethetnek.
Mert ki nem tudja, hogy akkor a’ fegyverek sem
használnak kivűl semmit, midőn honn a’ gonosz és igaz
ságtalan több becsben áll, mint a’ jó polgár; ’s hiába

hívják segítségül a’ bírói hatóságokat és törvényeket,
midőn az országlakosok és polgárok” füleiben ellenség”
félelme cseng.

Mi tehát, kik isteni akaratból ’s gondviselésből
emeltettünk e’ _magas királyszékre, és annyi földeknek,

népeknek ’s végre annyi igen hatalmas és hős nemze
teknek ’s birodalmaknak lettünk fejévé, fejedelemsé
günk, kezdetétől fogva mindenkor oda irányoztuk ’s for
dítottuk minden gondunkat, gondolatinkat, munkáin
kat, szándékinkat, igyekezetinket ’s tanácsinkat, hogy
e, két müvel alattvalóinkat békében és csendességben
tartsuk meg. Mert a’ mennyire tőlünk kitelheték, mind

fegyver által biztosítottuk ellenségtől azokat, mind az
igazságszolgáltatásban semmit el

nem mulasztottunk,

JóvÁHAGYÁs.
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а’ mit igazságos és igen szorgalmas fejdelemnek tennie
kelletelt.
És miután e’ nemes Magyarország’ királyi pál
czâjât ’s kormâuyát Isten’ kegyelméböl elnyertük és
szent koronájával megkoronáztattunk, a’ badi foglala
tosságok után és az országnak mind az elleuségtöli féle~
lem- mind a’ bensö zendülésektöl megszabadítása után,

elsö és fö gondunk volt, az országot és alattvalóinkat
honi béke ’s törvények által erösebb  ’s állandóbbak
ká lenni.

‚

Ugyan ezért mind akkor , mind azuLán, részint

minkényünkböl, részint híveink’: a’ föpapok’, zászlós urak’
’s egyéb förendüek’ és nemesek’ kértére ’s könyörgésé
re, országunk’ boldogsága-, csende - ’s szabadságáról
ez által legllathatósban gondoskodván, több Ízben kü
lönféle rendeletekeL ’s határozatokat adtunk ki; ámbár

voltak az elött is némelly törvényei az országnak, mely
lyek minthogy irásba nem valának foglalva, inkább
szokásoknak neveztethettek.

De minthogy mind az általunk kiadott illyelén ren
deleteknek, mind az ország’ ama’ törvényeinek külön
bözö magyarázatából böbbnyire пазу alkalmatlansâgok

származtak, mindenki másfelé, merre kinek tetszett,
vonván azok’ értelmét és magyarázatát; némellyek la’
biráskodâsbau, чаду az igazságtétel kivánatâban az ог
szág’ показы, mások az írott rendeleteket követvén,
’s hozván elö, annyira, hogy néha nem csak a’ perle
kedö felek, hancm még шавок а’ birák ’s legtapasztal
tabb és legtanultabb jogtudók között is az illyetén tör
vények’, szokások’ és rendeletek’ magyarázatâból пазу
versengések származának, minél fogva néha inkább az

‘ 14

кшАьш

erejökben és hatalmokban, mint u’ törvényekben (es
igazságban bizók , a’ törvényszékeket nagyszámú párthi
vekkel meglámadván, mit okosság ’s törvények által
nem tehettek', lármával és sokaságffal
n törekedének me"
nyerni; ’s a’ kiknek kevesebb igazuk volt., mind e’ mel,

lett feliíl kelni Al) és gyözni nem jog llanem за] és soka
által igyekezének.
Nem is hajtottak pedig azok semmit az ország’lör

vényeit idézö birák’ ’s itélömesterek’ tekintélyére. Ugyan
is minlllogy irás’ ereiével a’ törvények’ nem gyámolit

tatának, akármi szokás vagy törvény adatott elö, azt
nzok vagy ellenkezö értelemre liúzván., тазу állitván,

miszerint más birák ’s törvényszékek azt máskép vetLék
’s értették legyen, minden biráskodási módot gyaláza

tosan öszvezavartak.

Igy töl'ténék gyakran, llogy a’

щепу iigyben valaki az elött gyözött , ugyan abban vagy ‚
hasonlóban más vesztett ’s meggyözelett.
Minlhogy pedig ezen ’s illy nemii hibákkal minden

teliden lele vala ’s a’ rendelelekuek és ország’ szoká
sainak illy különbözö és

sokféle magyarázalából, a’

rágalmazóknak olly széles út nyittaték, és mind a’ bi
rák, mind a’ perlekedö felek’ elméi olly лаву homály
ban forgânak.' Mi, kiknek szüntelen legföbb дошить

vala, alattvalóinkat leljes békében és csendben megtar
tani, fb'ntebb emlitelt hiveinknek kérései ’s folyvásti pa
naszai által is inditatván, országunk’ minden jogainak,
törvényeinek ’s bevett és ióváhagyott szokásainak "s
rendeleleinek, azoknak шалаши , mellyeket orszfgunk

ban ’s különösen királyi udvarunkban az iigyek’ 11616
*l „Superiores esse“ hiányzik a' Corpus Jurisban.

JÓVÁHAGYÁS.
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sében , eldöntésében, és itélethozásban szokás volt kö
vetni ’s megtartani, egybeszedéséről, és czímekre ’s
fejezetekre osztásáról gondoskodást bivünkre, ország
biránk itélőmestere nemzetes Werbewczi Istvánra bíztuk;
"') hogy azután azok minékünk bemutattatván, és a’
többi itélőmesterek' ’s lörvényszékiink’ hites közbirái
által megvizsgáltatván , megvitattatván, és szorgalmasan
megfontoltatván egy könyvbe szerkeztessenek.

Hogy már a’ mi magyar nemzetünk is (mint más
csaknem minden nemzetek, és jól ’s bölcsen rendezett
tartományok) az itéletllozásokban és igazságszolgálta
tásban, ne csupa szokáSOn , melly többnyire változó ’s
mulékony szokott lenni, hanem biztos és maradandó
írásban foglalt törvénykönyvön alapuljon.
Elvégre, midőn Mi említett valamennyi főpapoknak,
zászlósuraknak és ezen ország” nemeseinek jelen köz gyü

lésén,mellyet azoknak bizonyos és fontos okoknálfogva,
Sz. Lukács evangelista’ közelebb mult napjára rendeltünk

volt , jelen valánk, mind azon főpapok , zászlós urak és
nemesek előttünk megjelenvén, bizonyos könyvet, melly
ben nemzeti és saját honi jegaik , törvényeik ’s régi be
vett szokásaik foglaltatnak , ’s mellyet megbagyásunkból
említett István mester szerkesztett és irt vala össze,
Nekünk bemutattak, könyörögvéiek, hogy mivel ők
azon könyvet minden záradékiban, czíkkeiben ’s feje

zeteiben , tisztelendő W'árdai Pál, Szent Zsigmond pré
postja ’s királyi jövedelmeink, sáfárja, és nagyságos
Batthyáni Benedek ezen budai várunk, várnagya, úgy

") А’ „biztuk“nak megfelelő szó mind az eredetiben, mind

a’ Corpus Juris’ kiadásaiban hiányzik.
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szintén nemes Ellyewelghi János a’ nádorispánnak , Bel

- I_yeni Albert és Bolyár Pál személynökù'nknek itélömes
terei; továbbá; gybarthi Kesserew István Magyarorszá
gunk’ alnádora , Mekchei György titoknokunk, Zob
Mihály és Dombó Pál топаешь törvényszékünk’ hiteS
közbirái, és petrowczi Hentzeltfy István királyi iigyeink’
igazgatóia áltail clolvastatván, átnézetvén, megvitattat
ván ’s vizsgáltatván, abban törvényeiket ’s ióvá hagyott
szokásaikat, jò renddel ’s kellö mòdon összeirottaknak
megismerik vala: azéri; e’ könyvet ’s minden ebben fog
lallakat, valamennyi záradékára, érteimére, fejezetére és

czikkeire nézve, kiváltságlevél-alakban szerkesztetvén,
megengedni, jòváhagyni, ’s nekik és örököseiknek ’s
maradékaiknak királyi tekintélyünknél és királyi batal
munk’ tel jességénél fogva örökös törvényekül és szokás
iogúl rendelni ’s megerösítni méltóztatnánk. Мену könyv’
Èàrmlma ìmígy катают:

NEMES

MAGYARORSZÃG` szoKÀsJoGA`

HABMASKÖNYVÉHEZ *)

ELÖBESZÉD.
Nemes Magyarország’ törvényeìt és jóváhagyottszo
kásait akarván leirni, ‘némelly nevezetesebb e"tá1jgyat
illetöket röviden elörebocsátani kivántam. Elöször is az
igazságról. Másodszor a’ jogról és jognak felosztásárôl.
Harmadszor pedig a’ törvényröl ’s a’ törvény’ пешей

гб|. Negyedszer a’ szokásról ’s annak Fóltételeiröl. Ötöd
ször és utoljâra a’ i() birò’ minöségeiröl ’s az igaz

ságos iléletet illetö egyéb dolgokról , e’ kérdést támaszt
va: vajjon a’ birô a.’ pörben elöadottak- ’s bebizo

nyítottakból, тазу saját выдача szerint, mint magátôl
értesült, köteles-e itélni'? маке: röviden elöre Ьо
csátván, а’ dicsöséges Isten’ segítségével szándékomhoz

fogok, és Magyarország’ saját honi törvényeit ’s jóvá
hagyott szokásait, melly'ekkel közönségesen a’ törvény
székeken élünk (а’ mint azokra emlékezhetem ’s Зуби
ge elxńémmel f'elfogh'atom) sorban elöadom.

l") E’ czl'm av. eredelibcu uiucs.
2
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l. czíM. ')
А: igazsa'gról ‚ mi az meg/lata'rozólag Р ’s arznaL`
eloszt a'sa'ról.

Az igazság mindenkinek saját iogát megadó allandó
és örökös akarat. Mêg pedìg nem mindenkox` a’ cselek
rvésre llanem hallandósâgra nézve is. Mert az igazság

a’ léleknek állapolia ’s az elmének hallandósága, melly
nél fogva mondatik valaki igazságosnak; midön tudni
illik таим, személyek iránti kedveskedés és különböz
tetés nélkül, mindenkinek, а’ mennyiben rajta áll, io
gát kivánja megadni.

1.

Н) Továbbá: az igazság ollyió indulat, melly

mindennek megadja méltóságát, Istennek az imádást,
szülöknek az engedelmességet, nagyobbaknak a’ tiszte
lelet, hasonlóknak az egyességet, kiscbbeknek az ok
tatást, önmagának a’ szeplötlenséget ’s a’ szegényeknek
és nyomorullaknak munkás részvétet.
2.

Továbbá másképen: az igazság a’ léleknek

azon indulalja, melly (a’ köz ió fentartásával) kinek
kinek megadja méltóságát. És így az, olly kellö álla
potja a’ léleknek, melly minden dologbeli (igyeket he
lyesen itél meg.

Mert Szent Gel'gely szerint, az em

beri dolgokban legföbb jó az igazság’ követése, és
mindenkìnek iogaì’ megadása.

Mert hol igazság van,

ott van minden más erények’ egyessége. Mert az eré

‘) Az eredeliben az Elöbeszéd czl'mei uincsenek számmal
jelölve.
;
"“') Szakok (S.) az eredeliben,nz egész munkában nìncsenek.
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nyek’ minden neme (mint Hieronymus mondja) az igaz
ság, eg nevében foglaltatik. A’ mit Hesiodusnak e’
versecskéje is bizonyít: Justitia in sese virtutes continet
omnes. ') Mellyv legtündöklőbb erény olly fénynyel

hatja meg a’ halandók” szemeit, hogy Aristoteles, állí
tása szerint, sem az est- sem a' hajnalcsillag annyira

nem ragyog.
3
Kétféle pedig az igazság: tudniillik termé
szeti és törvényi. A’ természeti (mint föntebb monda
tott) mindenkinek saját jogát megadó, állandó" és örö
kös akarat. És a’ nélkül senki sem bin-halja Isten, or
szágát; törvényinek pedig mondatik a’ törvény, melly
gyakran változik, melly nélkül sem nemzetek, sem or

szágok sokáig fenn nem állhatnak. A’ honnét igazságos
is kétféleképen} lehet valami; egyképen a’ dolog, ter
mészetéből, aJ mi természeti jognak mondatik; máské
pen az emberek közti valamelly határozatból, a’ mi szer
zett jognak neveztetik.
2.

czI'M.

Á’ jogról es jog/zal: elosztásairól. H)

.
.
.
‚
. . annyit.
A , log pedig, a , mennyire czelunkat illeti,
tesz, mint: helyes vagy Igazsagos, miaz igazsagtól szar
ц

mazik.

l

I

0

l

l

l

És e’ munka czéljához képest vétetik akár le

írt akár le nem irt szokástgunk "Ü gyanánt.
*) Magynrúl: Minden erényt magában foglal az igazság.
“l Az eredetiben: „divisionibus“, a’ Corpus Jurisban: „dí
visione“.
“Ч Lásd alább a’ 10. 11 czímekel.
2 Ü
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l.

A’ honnét a’ jog nemi nevezet, ’s a' törvény

faja a’ jognak.

Mert minden jog törvényekből és er

kölcsökből azaz: írt ’s nem írt jogból áll. A' mit Tul
lius így határoz meg: a’ jónak ’s igazságosnak mester
sége vagy tudománya, melly szerint mi papoknak, az
az: a’ szent törvényeket ’s kinek-kinek a’ maga jogát ki
szolgáltatóknak neveztetünk.

2.

Máskép pedig a’ jog mondatik a’ törvényes

parancsolatok: gyüjteményének, mellyek minket a’ jónak
és igazságosnak megtartására, azazza’ hasznosságra és igaz

ságosságra, vagyis jogosságot jelentő igazságra köteleznek.
3.
A’ jog tehát kétféle. Mert némellyik köz-,
némellyik pedig magánjog. Köz az, melly főkép az ural
kodást és országok, igazgatását ’s a’ köz hasznot ille
ti, és szent dolgokat ’s papokat és tisztviselőket foglal

magában. Innét ki a’ papokat, vagy szent dolgokat, vagy
tisztviselőket, azaz: a’ nép’ igazgatóit megsérti, min
denki által mint köz bűn miatt vádoltathatik. A” ma

gánjog pedig külön jog, melly egyes emberek, hasz
nára tartozik; és ez háromféle, tudniillik: "természeti

jog, nemzetek, joga, és polgári jog.
4.
A’ természeti jog minden nemzettel közös,
mivel mindenütt a’ természet’ ösztönéböl , és nem va
lamelly rendelkezésből keletkezik; vagyis a’ mire a’ ter
mészet tanított ’s tanít meg minden állatot.
ez nem
Acsak az emberi nemnek, hanem minden állatnak tulaj
dona. Innét ered a’ férfiúnak és nőnek összeköttetése,
gyermekek, nemzése és nevelése, mindennek egyenlő
szabadsága, ’s azoknak, mellyek a’ légben, földön és ten

gerben foglaltatnak, megszerzése. Továbbái a’ gond
viselet alá adott “jószágnak vagy. kölcsönzött pénznek

ELöBEszÉD 2. czíM.
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visszaadása; embertârsunk’ eröszakosságának erövel vis?,

szatorlása. Mert ez , és a’ mi ehhez llasonló , soha igaz
ságtalannak nem tartatik, hanem természetesnek és gaz-_
ságosnak.
5. §. Továbbá: máskép a’ természeti jog alatt érL

дан, а’ mi Mozes’ törvényiben és az evangeliomban
foglaltatik, miszerint parancsolva van, hogy azt tegye
kiki másnak, a’ mit magának tétetni akar, ’s tilos azt ten
nie másnak , mit magânak nem kiván. Innét е’ vers:
Quod tibi vis fieri, mìhi fac; quod non tibi, noli. Sic

potes ixi tex-ris vivere jure poli.’ ')
6.
А’ természeti jog kétképen vétethètö: Egy
képen, a’ mennyiben az ember eszes lermészetünek te
kintetik, melly âltal az isteniekben részesül; és e’ szerint
a’ természeti jog, mennyìben az embert illeti, isteni jog

nak mondatik. Másképen a’ természeti jogr vétetik az em
ЬегЪеп az érzékiség’ természetére nézve ’s e’ részben a’
többi állatokkal osztozik, Ligyminl; az érzésben, moz
gásban és ösztönben. És az emberl; ekképen érdeldö jog
mondatik Lel'mészeti jognak.

7.
A’ nemzetek’ joga kétféle, tudniillik eredeti
és szerzelt. A’ nemzetek’ eredeti joga az, mellyel min
den nemzetek eleiiíîl fogva éltek, melly természeti ész

böl hozatott be, a’ uemzeteknek minden rendelkezé«
se nélkül, mint: senkit nem bántani stb. És ez a’ ter~_
mészeti jogtól semmiL sem különbözik, csupán némell)7

tekintetnél fogva.

Meri; mondatik természeti возник

А’ mit aliarsz,hogy vclcd tegyek, velem te is azi tedd; n'
mil magadunk nem akarsz, azl пе ledd: ńgy a' Fóldön
mennyei jog szerint élhclsz.
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’s nemzetek’jogának is egyszersmind , de különböző te
kintetben: tudniillik természetinek, a’ mennyiben ter
mészeti észből hozatott be; nemzetekének pedig, a’ meny
nyiben a’

nemzetek

világ” kezdetétől fogva minden

más rendelkezés nélkül azzal éltek. És c’ jognál fogva
a’ szolga állapotja szabad; mivel természet szerint sza
badnak születik mindenki.

8.
Alnemzetelä szerzett joga azon jog, melly a’
nemzetek által nem természeti észből, hanem köz jó,
tekintetéből és köz haszon végett hozatott be. És ez
gyakran különbözik a’ természeti jogtól. Mivel termé
szeti jognál fogva minden közös vala, mindenki szabad
vala; a’ nemzetek, joga által pedig uradalmak, eloszlása

történt _’s a’ vagyon, elkülönítése találtatott fel; beho
zattak а’ hadak, fogságok, szolgaságok és több illye
sek, mellyek a’ természeti joggal _ellenkeznek. Szinte
nemzetek, jogából hozattak be csaknem minden szerző

dések , mint az adás-vevés, bérlés és ezekhez hasonlók.
9.
Polgári jog pedig az, mellyet mindenik nép,
vagy mindenik polgárzat, isteni ’s emberi okból megá
nak alkotott. És polgári jognak neveztetik, mintegy

polgárzat saját. jogának. A’ mit háromfélekép lehet
venni. Elöször közönségesen, mellyiminden polgári
társaságban közönségesen megtartatik. Másodszor kü
lönösen, mellyet minden nép vagy minden polgárzat
isteni ’s emberi okból alkotott magának. Harmadszor

kitünőlcg, tudnillik , a’ római jog” kitüntetésére, a’
mi birodalmi jOgnak is neveztetik. Mert midőn nem
tétetik ki ez Vagy ama’ polgárzat’ neve, akkor kitü
nőleg csak а’ római jog vétetik, mint a’ görögöknél a’
költő név alatt Homerus , a’ latinoknál Virgilius éltetik.

ELöBEszÉn 3. csz.
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És az apostol név alatt a’ szent írásban , nem tétetvén
ki másnak neve , Szent Pál jelentetik.
А

3.

czíM.

Miként bülönbözrzel: a’ természeti jog, nemzetek’ joga
e's polgári jog.

Tudnivaló tehát, hogy a’ természeti jog más jo
goktól háromféleképen különbözik. Először eredetére,

mert a’ természeli teremtéssel együtt kezdődött. Má
sodszor méltóságára, mivel a' természeti jog minden
nemzetnél egyaránt megtartatik, melly magától az Isten
től rendeltetvén állandó és változatlan marad; más jo
gok pedig , mellyeket a’ nép vagy polgárzat alko
tott magának, gyakran változnak vagy ellenkező szo
kás, vagy későbben ellenkezőleg alkotott és behozott

más jobb törvény által. Harmadszor terjedségére, mint
' hogy természeti jog szerint minden dolog közös; de
nemzeti vagy polgári jognál fogva ez enyim, amaz tiéd.
1.
Egyébiránt, minden nép, melly törvények
kel és szokásokkal él ’s igazgattatik, részint saját, részint
pedig minden emberrel közös joggal él. Mert ezek,
a’ kik csak Saját jogukkal és nem közössel bírnak, és
maguknak némi saját jogot alkotnak, ezt polgári jog
nak nevezik. A’ mi pedig minden nemzeteknél közön
ségesen megtartatik , nemzetek” jogának hívatik.
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Enönßszńn 4 , 5. czíM.
4.

cz Ем.

Ä’ katonai jogról ’s a’ jogtudományról.
A’ katonai jog a` hadindítás’ média, a’ szövetség

kölés, és jeladás után az ellenségre rohanás. Továbbá: ka
tonai bün’ fenyítéke, azaz: bünhesztése, ha helyét el
hagyja. Továbbá a’ zsoldok’ módja, a’ tisztségek’ foko
zata, iutalmak’ becslése; úgymint midön kol-onás czí
merrel, vagy arany-lâuczczal ajándëkoztatnak mem То
vábbá: a’ ragadományròli rendelkezés és ennek a’ sze

mélyek’ tulajdonságai- ’s munkáihoz képçstì igazságos
felosztása ’s a’ fejdelèm’ része.
1.
A’ jogtudomány pedig az isteni és emberi
dolgok’ ismérete , az ígazságosnak és igazságtalannak tu
domása. Az igazságosnak tudniillik, hogy cselekedjük,
az igazságtalannak pedig hogy eltávoztassuk.
2.
Mivelnemelég щам, mi igazságos тазу igaz
ságlalan, ha csak valakinek magokról az ellenkezö шву .
testi dolgokról is nincsen ismérete, melly szerint az elö
fordulò dolgoknak különféle állapotjához képest , külön

féle ingokat is kell megállapítni.
5.

с z I' M.

Kùlönbség van-az igazsa'g, jog és jogtudoma'ny között.

Kiilönbözuek'pedig egymás között az igazság, jog
és jogtudomány.
1.
Mert az igazság erény, tudniìllik erkölcsi. A’
jog azon erénynek gyakorlata. A’ iogtudomány шап
mása azon jognak.

ELőBEszÉD' 6. CZÍM.
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Továbbá: az igazság az erények között leg

főbb, a’ jog közép ’s a’ jogtudomány legkisebb jó.

3.
Továbbá: az igazság mindenkinek megadja ,
u" mi övé, a’ jog elősegíti, a’ jogtudomány pedig arra
tanit, mikép eszközöltessék az.
6.

CzI'M.

A’ törvény” hata'rozva'nyaírdl ’s föltételei/'61.
Mivel föntebb az mondatott, hogy minden jog vagy
törvényekből, vagy erkölcsökből azaz: írott vagy nem-írott
jogból áll: az irot'! jogról tehát, azaz az emberi tör
vényről röviden tudni kell, hogy a’ törvény különböző
módon tekintetik.
1. §. Ugyanis először az, a7 népnek rendeletei,

melly által a’ vének a’ köznépekkel valamit végeztek.
De e’ határozvány a’ mi czélunkkal nem egyez meg,

minthogy a’ rendelkezésnek és törvényalkotásnak min
den hatalma, melly hajdan a’ népnél volt, jelenleg fej
delmünket illeti, a’ mint alább világosban megmon
datik. l”)

v2.

Más módon a” törvény olly végzés, melly tisztes

séges “dolgokat parancsol, illetleneket és ellenkezőket tilt.
_3.
Vagy másképen : az igazságból következtetett
helyes ok, melly az illendőket parancsolja, az illetle

neket tlltja.
4.
Továbbá: Papinianus és Demosthenes sze
rint: a’ törvény ember” találmánya, isten” ajándéka,
bölcsek” tanitmánya, az erőszakos kihágások, fenyítése,
'

П- hisz, З. czím.
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a’ polgárzat’ szerkezöie .’s a’ bünnek távolítója. Мену
határozványból következìk , hogy a’ törvény emberi _
találmány.

5.
Meri; miutân az emberi nem’ szaporodtával ’s
a’ vétkek’ elhatalmaztâval zsarnoksággá vállozlak az or
падок, szükségképen kellett törvényeket alkotni, mely
lyeknek elsö feltalálòi kik vollak? az elöszóban fóntebb
elmondatott.

6.

Mondalik továbbá a’ határozványban a’ tör

vény Isten’ ajándékz'mak; mert Chrysostomus szerint az

isten’ törvénye olly çgyellen törvényes út, melly sem
jobbra, sem balra nem tér.

Törvény nélkül lehât a’

nép, melly Istenl igéit ’s a’ törvények’ oktatmányait
megveti, a’ tévelygések’ különféle ulain kárhozat’ Löré
be iut..

És minden törvény’ szigorúsága haszontalan,

hacsak az isteni törvény’ képét nem viseli, mivel a7.
emberi törvények csak annyiban érvényesek, a’ щепу—
nyiben az istenìektöl nem különbözök, mint a’ Bölcs

is bizonyítja, mondván: Általam uralkodnak a’ kirá
lyok’ ’s'végeznek igazat a’ törvények’ alkotói. i')
7. §. Azêrt az emberi törvényeknck az isteni tör
vényböl kell eredniök. MerL csak azon köztársaság ren
dezett, Amelly az isteai lörvényhez szabott törvényekkel
kormânyozlatik.

Isteni lörvénynyel ellenkezö lörvény

lehát érvényes.
sem a’ nép' megegyeztével,
sem lnuzamos l szokással
nem
i
8. §. Harmadik fóltétele a’ törvénynek a’ fóntebbi

határozvány szerint, hogy az bölcsek’ tanítmánya. Hol
„и; is tudni kell, llogy valamint a’ feidelmeknek nem

*) Példaboszéd 8. rész. 16 vers.
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kell az ártatlant büntetniök: úgy nem kell a’ vétkest és
gonosztevőt a’ büntetéstől és fenyítéktől feloldaniok,
főkép midőn valaki a’ köztársaság ellen vét, mert kiga
zolja az istentelent ’s kárhoztatja az igazat, mindenik
utálatos Isten előtt.

9. §. Negyedik föltétele a’ törvénynek, hogy az
az erőszakos kihágások, fenyítése. Mert a’ törvények az
ért alkotvák, hogy az azoktóli félelem állal az emberi
vakmerőség zaboláztassék, ’s biztos legyen az ártatlan
ság a’ gonoszok között. Mert nem inditatnának az em

berek a’ törvény” megtartására, ha köz személy által ro
vandó büntetéstőli félelem nem volna.

10.

Ötödik föltétele a’ törvénynek, hogy az

а’_ polgárzat' szerkezője; mert a’ polgárzat a’ polgá

rok, egyeségéről neveztetik. A' bíráknak tehát min
den törvényt e’ mi országunkban is a’ köztársaság” ja
vára kell alkalmazniok. Mert valamint a" gyógyszertől
nem kell mást reményleni, hanem csak a’ mi a’ test’

hasznára tartozik, minthogy a’ végett rendeltetett: így
а’ törvényektől sem várhatni egyebet, hanem hogy az
egész köztársaság, hasznára legyen, mert azon okból
és a’ végre találták fel azokat. "')

11. 5. Hatodik föltétel, hogy a’ törvény a’ bün’
távolítója legyen; mert aquinói Szent Tamás szerint: az
emberi törvények az embereknek a’ vétkektől elvonása,
’s az erényekre vezérlése végett lettek. Mert az ember
ben természet szerint némi vonzalom van az erény iránt,
de szükség, hogyaz erény' tökéletessége, valamelly fe
nyíték által létesüljön az emberben, melly leginkább
’2) A9 Corpus Jnrisban: „cnnccptae“,uzeredeliben: „сшпрепае“.
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n’ törvény’ megtartása ńltal szokolt létre jŕîni.

Azért

kövelkezteti ugyancsak Sz. Tamás, llogy u’ Lörvény az
okosság’ rendelése a' köziôra, közzé téve attól, ki a’ köz
ség gondját viseli; és szabálya vagy mértéke a’ teendö
vagy elhagyandó cselekvényeknek.
12. §. lnnét a’ törvénynek igazságosnak, tisztes
ségesnek, természet ’s hazai szokás szerìnt lehetönek,
helyhez ’s idöhòz alkalmazottnak, szükségesnek ’s hasz

nosnak kell lennie; világosnak is, nehogy homályossága
miatt csarvargatás által benne valami balság Ü foglal
lassék, azaz: nehogy valuki azt csavargatva magyaráz
hassa. Azonban ha valamellyik kétséges, vagy homályos,

annak kell magyaráznia, a` ki alkotta. H) “иву, nellogy
az által valakinek csel

kêszítessék, nem magános ha

szonból, hanem a’ Polgárok’ köz javáért {гон legyen. I
13.
Azért szükség pcdig ezeket figyelemre ven-l
ni7 mivel meghozatván a’ törvények , nem :1sz fölött

kell azután ìlélni, lxanem azok szerint.

7.

czíM

Идём albottattak a’ törbenyek? ’s a' [ёж-уйду, ne'gy
fe'le tíszte'ró'l.
.
.
..
l
.
.
Mmthogy
mmden
torvenyek
vagy lstemek,
шву
emberlek; az lstemek ugyams ”Н) а’ termeszettol ‚ az
n

n

l

n

Í

П

emberiek pedig erkölcsökb'ól és szokásokból származnak:
*) A’ Corpus Jurisban: „incautae caplionis“, az eredellbenl
„incaulum captione“.

**) 1791. 12.

.

“‘") Az credetíben „патчпе“, а’ Corpus Jurìsbjln „nulem“.
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azért ezek különbözök; mivel más nemzeteknçk mások
tetszenck. ")
l
1. §. А’ mi Istentöl szabnd, isteni törvény ; a’ jog
cmberi törvény. Mert más szántòfóldén Islentöl szabad
útmenni, minthogy az Úré a’ fóld ’s ennek teljessége,
de az nem jog, mivel határozat vagy szokás állal tillalik.
2. §. Innen kérdés.' Miért alkottatlak az emberi

törvények? Felelet: azért, hogy azok’ félelme által az
emberi vakmeröség korlátoltassék, ’s biztos legyen a’
gonoszok közt az ártatlanság; magokban а’ gonoszokban

is, a’ büntetéstöli rettegés által a’ vakmerösêg és árt
hatás fékeztessék. ")

.

3. §. Négyféle pedig a’ törvény tiszte: mert mln
den törvény шву enged , vagy tilt, vagy büntet, vagy
parancsol. Enged valamit, úgymint; a’ vitéz és eré
nyes férfìú jutalmat kérjen. Tilt, mint: а’ szent szüze
ket senkinek sem szabad házasságra kérni. Ваты, mint:

а’ ki öl, fejeztessék le. Néha pedig parancsol, mint:
szeresd Uradat Istenedet.-A’ honnét e’ vers:
Quatuor ex verbis virtutes collige legis :

Permittit, punit, imperat atque vetat. ""_)
8. czI'M.

A’ Ízata'rozatrdl e’s hely/Iatósa'gi jogro'l.
Elöadatván a’ törvény’ miségc ’s különbfélesége:
most mâr a’ határozatròl kell szólanunk.

') Föntebb a’ 3. cz.

*‘) 6. cz. 9.
*“) Е’ négy szóhól: ,enged, bú'nlet, parancsol és tilt‘ шиш
összc a’ lörvény’ tulajdonságaìt
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1.

Azon határozat pedig, mellyet közönségesen

végzeménynek nevezünk, az országnak törvény, erejé

vel bíró valamelly köz joga. És határozatnak mondatik,
mintegy határozottan és erősen lévén megrendelve, vagy
mintegy a’ közállományt határozván meg. Gyakran pe.
dig polgári jog’ nevezete alatt is értetnek a’ határozatok.
2.
A’ hol észbe kell venni, hogy a' polgári jog
kétféle. Egyik közönséges, és ez az, melly a’ polgári
jogról szóló könyvekben van ’s ezt nem alkothatja

más , hanem csak a’ császár, Vagy más főfejdelem. A’
másik pedig különös, melly helyhatósági vagy határoza
ti jognak mondatik. Ез ezt minden vidék, vagy tar

tomány, vagy néha város is hozhat magának.
3. §. A’ helyhatósági jog pedig valamelly helynek

szerzett joga; azért mondalik annak, mivel csak azon

helyhatóságban (azaz: városban) és helyben tartatik meg.
Ugyanez (mint előbb említtetett) határozati jognak is
neveztetik.

9.

czíM.

ZlIega'll/zat-e a’ határozat az egyházi, terme'szetz' vagy
' isteni törvény elle/z ?

De kérdésbe jöhet: megállhat-e a’ határozat az eg házi, természeti vagy isteni törvény ellen? Felelet: az
egyházi törvényre nézve , ha a’ határozat az egyházak,
régi szabadsága, vagy az azoknak adott kiváltságok ellen
van, meg nem állhat. Ugyan ezt kell mondani, ha azok

iránt hozatnának határozatok, mellyek a’ lélek, üdvössé
gére tartoznak.

A’ világi ügyekre nézve pedig a’ pol

ELÖBESZÉD 10.v сит.
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gári határozatok előbbvalók az egyházi törvényeknél
”s ezeket elenyésztetik.
1.
A’ mi pedig a’ lermészeli vagy isteni jogot
illeti: ámbár a’ határozatok nem enyésztethetik el azt

egészen, de különböztethetik, példának okáért az iste
ni törvény minden különböztetés nélkül mondja: ne ölj;
az emberi törvény és határozat mégis sok esetben meg
engedi az emberölést. Ugyan eztkell mondani a’ tize
dekről, mellyeket isteni törvény szerint kell adni, a’
pápa mégis sokakat fölment azoknak adásától.

2.
Következtessük tehát, hogy határozat, tör
vény, vagy fejdelmi parancs által a’ természeti, avagy is
teni törvény egészen nem törőltethelik el. Mert sem
a” pápa, vagy más valaki nem rendelhetné azt, hogy

az ó , vagy újszövetség meg ne tartassák, vagy hogy a’
gyermekek ne neveltessenek a’ szülők által; de némelly

részletes esetekben igazságos okból megállhat az isteni
vagy természeti törvény ellen, például: hogy a’ rablót,
vagy éjieli orvot meglehessen ölni.
10.

czín.

Mi a’ szobás e's mil: szükségesek a’ szobás, megerő
sítésére?

Most már a’ szokásról kell értekezni. Holott is tud
nivaló, hogy a’ szokás erkölcsök által megállapított va
lamelly jog, melly törvény” hiányában törvényül véte
tik. Nincs is különbség benne: írásban van-e, vagy ész
ben , mivelhogy a’ törvényt is ész javalja. Továbbá: ha
a’ törvény észből származik, mind törvény lesz, a’ mi

észből származott, csakhogy a’ vallással megegyezzen,
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rendtartáshoz illjék ’s üdvösségre szo váljon. Monda

tik pedig szokásnak, mivel közönségesen szokták tenni,
és emberi gyakorlatnak, mivel közgyakorlatbau van.
1. §. De világosabban: a’ szokás (a, mint a’ mi
czélunkhoz tartozik) ekkép határoztathatnék meg: an
nak, ki köz hatalommal törvényt alkothat , erkölcseinél
fogva behozott valamellylgog.

Ezért értetik jog neve

zet alatt a’ szokás is. "') s ha a’ fejdelem meghagyja,
hogy törvények szerint hozassék ítélet, akkor u’ biró
a’ helybeli szokás és határozatok szerint hozhat ítéletet ,
valamint ellenkezőleg szokás nevezete alatt értetik a’

közönséges jog is. Ha tehát keresetében szokásról tesz
valaki említést, úgy látszik , az alatt a’ közönséges jogot
is értette.
2. §. Minden nép hozhat pedig be helyi szokást.

De hogy a’ szokás érvényes legyen és megerősödjék,
némellyek szükségesek.
3. §. Először: hogy az okszerű legyen; okszerű
pedig, midőn a’ jog’ czéljára törekszik és jut. Az eg házi és isteni jog’ czélja pedig a’ lélek” boldogsága, ’s
u’ pogári jog’ czélja a’ köz
Ha tehát а’ szokás a’
lélek, boldogságát tárgyazza, az, egyházi és isteni jog
szerint okszerű; ha pedig az örök czéllal ellenkezik,
okszerűtlen. Polgári jog szerint pedig a’ szokás oksze
rü, ha a’ közjót tárgyazza. És minthogy erre nézve
nincsenek különös szabályok, csak azt mondhatni: hogy

azon szokás, melly nincs a’ természeti, nemzetek közti,
vagy szerzett jog ellen, okszerűnek tekintetik.

") 6. ez.
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4.
De minthOgy a’ jog okoss'ágon alapul,
látszik , hogy semmi jog elleni szokás sem lehet okszerü?
Erre “azt kell mondani: hogy különbféle okokhoz ké
pest lehet okszerű a’ szokás, még okszerű törvény el
lenében is. Honnét különböző czélból két egymással
ellenkező is lehet egyszersmind igaz, mint: férjhez men
ni, és férjhez nem menni.
'
5.

Másodszor megkívántatik, hogy az idősült,

azaz: kellő idővel bíró legyen , és az idősülésre megki
vántató idő folyta által megerősíttessók. De ez csak az
egyházi jog szerint van; ’s ezen jogra nézve sem kiván
tatik meg az , hanem csak akkor, ha a’ szerzett jog el

len van. A’ polgári jog szerint pedig a’ szokás, behozá
sára elég tíz év azaz tíz évi idő lefolyása, a’ polgári
joggal ellenkező esetben is. Ha pedig a’ szokás az egy
házi jog ellen volna, akkor negyven évi időköz kívánta
tik.

Ha mindazáltal törvényen kivűl hozatnék be a’sz0~

kás , egyházi jog szerint is elégnek látszik tiz év. Ezen
tíz évi idő' pedig akkor kezd folyni, midőn a’ nép első
ízben vitt véghez valamelly cselekvést.
6. б. A’ mit pedig mondtam, hogy polgári törvény
szerint különbség nélkül elég tíz év, ezt olly megszo
rítással'érlsed: ha a’ szokás ollyanokra nézve nem ho
zatik be, mik a'ifejdelem” részére tartattak fenn a’ leg

főbb hatalom, jeléül. Mert ekkor nem hozhatni be szo
kást , hacsak nem olly régi az idő, mellynek kezdetéről
ellenkező emlékezet nem léteznék.
7. §.„ Harmadszor megkívántatik а’ tanárok, köz vé

leménye szerint, a' cselekvések gyakorisága. Jegyezd meg
mindazáltal, hogy magában a’ gyakori cselekvés nem
szükséges a’ szokás` behozására; de mivel gyakorlatból
’

3
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_ következtethető a’ nép’ megegyezése, mellyet többnyi

re egy tettből nem lehet következtetni: tehát a’ cselek
vések, gyakorisága úgy tekintetik mint ok, a’ szokás
pedig mint okozat. Megkivántatnak pedig
és olly
nyilvánságos cselekvények , hogy valószinüleg tudtára

jutottak légyen a’ népnek. Az0nban a’ szokást a’ nép
nek nem cselekvénye, hanem hallgatag jóváhagyása hoz
za be. A’ honnét a’ hol csak gyanítható a’ népnek hall
gatagjóváhagyá'sa, ott a’ cselekvények nagy gyakori
ságára nem kell ügyelni. Sőt néha egyetlen cselekvény
nél fogva is hozhatni be szokást, ha folyvásti oka, és szo
kásra megkivánlató időfolytatása van, például: ha vala
kinek az országúton hídja volna, vagy más efféle;
ll.

czI'M.

Hogyan különbözik a’ törvény a’ szoka'stol? ’s a’
szokásnak háromféle erejéről.

Különbözik pedig a’ törvény a’ szokástól három
féleképen. Először mint aJ hallgatag, a’ nyilván kije
lentettől.

1.
Másodszor mint az írott az iratlantól. Jólle
het ez nem lényeges különbség Mert ámbár íratlan
volna is a’ fejdelem által hozott törvény, azért az még

sem szűnnék meg törvény lenni. És ha a’ szokás írásba
foglaltatnék is, mégis csak szokás maradna; mint a’ hű
bérek” szokásai, mellyek írásba szerkeztettek. '
2.
Harmadszor, mint а’ pillanatnyi а’ folytonos
tól; minthogy a’ szokás nem rögtön hozatik be; mert
lassúbb lépéssel mennek a” hallgatag dolgok, mint a"
nyilvánosok. Mivel nem is annyira bizonyosak a’ hozzá
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vetésből származott dolgok, mint a’ nyilván kijelentet

tek; ugyanazért a’ szokást tulajdonképen nem is hozhat
ja be rögtön a’ nép , hanem csak folytonosan.
3. §. A’ szokásnak pedig háromféle ereje van, tud
niillik: magyarázó, mert legjobb magyarázója a’ tör
vényeknek, ugyan ezért ha kétséges a’ törvény, a’ bely
beli szokáshoz kell folyamodnunk; és ha az világosan

tudva van, nem kell azon értelemtől eltávozni, mely
lyet a’ szokás ad.
4.
Másodszor lerovó ereje vagyon , mert leró a’
törvényből, mikor azzal ellenkező.

5.
Harmadszor képviselő ereje van, mivel kép
viseli a’ törvényt, a’ hol törvény hiányzik.
12.

CZÍM.

dz ellenkező törvényről ’s határozatról e's szokásról
mit kell tartani.

De kérdés támad: ha egymással ellenkező törvény
vagy rendelet és szokás jön elő, mellyiket kell meg
tartani? Mondd, hogy ha a’ törvény előbbi, ’s azután
keletkezik ellenkező szokás: akkor, ha a’ szokás kö

zönséges, erősebb a’ törvénynél közönségesen és álta
lában. Ha pedig a’ szokás részbeli, nem erősebb a’
törvénynél általában, hanem csak ott, hol a’ szokás
divatban van. Ha pedig a’ szokás előbbi, az ellenkező

törvény pedig az után következik reá: akkor a’ szokás
nem győzi le a’ törvényt, sőt inkább eltöröltetik a’ reá
következő törvény által.

1. §. Az egyházi törvénytudók azonban ellenke
zőt tartanak , állítván, hogy a’ pápa, törvénye nem
.

:al
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törli el valamelly helynek

ellenkező szókását, ha ez

iránt abban említés nincsen. Mivel a’ pápáról nem té
tetik föl, hogy az ellenkező szokásokat tudja. A’ hon

nét ellenkezőleg úgy okoskodhatni, hogyha valamelly
város vagy község saját szokása ellen hoz határozatot,
akk0r a’ szokás eltöröltetik ba szinte arról nem teszen

is említést, mivel a’ városról vagy népről föltehetni,
hogy tudja saját szokását.

2.

Két szabályt mondok tehát. Első az, midőn

korábbi a’ szokás, és az ezzel ellenkező közönséges tör?

vény utóbbi, akkor ez eltörli a’ korábbi szokást. Második
szabály: midőn a’ törvény korábbi, és a’ törvénynyel
ellenkező szokás utóbbi, akkor ez a’ korábbi törvényt

eltörli.

A,mit úgy érts (mint föntebb mondám ül) mi

dőn a’ közönséges szokás azon néptől hozatott be, ki

törvényt ’s közönséges szokást hozhat be. Mert ha a’
szokás különös.helyé volna, akkor csak azon helyben

győzné le a’ törvényt.
3.
A’ hol pedig olly eset jön elő, melly sem írott
törvénynyel, sem szokással nincs elhatározva, ’s mégis

egy részről az írott törvényhez, más részről a’ szokás-v
hoz hasonló: mit kell követni,.*s mellyik'haSOnlót kell
inkább választani, sokan kélségeskednek. Mondjad tehát

minden esetet egybefoglalva: mikor csupán a’ szokás
hoz hasonló eset adja magát elő, akkor arra kell fi
gyelmezni; -mikor pedig csupán a’ törvényhez hasonló,
akkor erre. Ha pedig mind a’ törvényhez mind a, szo
káshoz hasonlónak találtatik, akkor először azt kell te

kinteni , mellyikhez hasonlóbb? másodszor , mellyik
") Föntebb '10. cz. 1-.
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З:

okszeríibb ’s igazságosabb? Ha mindenben egyenlök, ak
kor ha szokási tárgyban vagyunk, a’ szokáà ') hason

lôjára kell fìgyelni; ha pedig irott törvény’ tárgyában
vagyunk,akkor az irott törvényhez hasonlóra figyeljünk.
13.
.

y

.

.

ß

..

czíM.
.

..

.

v

JIL a bzró, mz a дарует/те: ‚ та az ug , rm a

fóÃpe/fes efs` a’ panaszlott?
De minthogy törvények’ 4lciszo|,f:;állatc'>i a’ birák,
kik az öket illetö hatóságnál fogva, helyes megbirálás
sal mindent megvisgálnak, azéri: nem Inszen helyén ki
vül azokrôl is valamit szólanì.
`

1.
Mire nézve tudni kell, hogy a’ bix-ò {ау пе-_
veztetik mintegy iogbiráló.") vagyis mivel a’ jogot bi
rálja, azaz ìgazságot szolgâltat a’ népnek,
2. §. A’ jog pedig tárgya az igazságnak, törvény
tétel e’ szerint nevßzeténél fogva, a’ jognak vagyis tör

vénynek meghatározását jelenti azon ügyben, melly a’
biró elött fenforog.

3.
Az [иду pedig az ügyes-baios dologtôl mon
datik. и") Mert az, a’ dolognak anyaga és kezdete,még
mielött ez megvisgálás által kivilágosodolt volna,melly
midön elöterjesztetik, ügygyé lesz; mìdön megvisgál
так, törvénytételnek; ’s mìdön elvégezletik, igazsâg
") A’ Corpus Jurisban levö „loco“ n'mcs meg az eredeliben.
“) A’ diák nyelvhez alkalmazva, az eredetihez hübben:

,judex‘ mondatik mintegy ,jus dicens‘
*”) A’ diákhoz alknlmazoltan: .Causa‘ mondatik ettöl;
,casus‘ mellybŕíl szńrmnzik.
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па]: tartatik. És e’ helyen igazságnak neveztetik, a’ mi
kimondottán törvény. A’ törvény pedig jog’ Шаров
iának mondatik, mivel itélet által nmgában jog nem
szereztetik,l hanem a’ jog’ állapotia nyilváuittatik.
4.

Minden ‘dologban pedig, a’ mi biróságlioz

iön visgálás végett, e’ személyek kiválitaluak meg: bi
rô, fólperes és panaszlott. A’ nem nyilvános dolog
ban pedig tanúk is szù'kségeskép’ megkivánlatók.
5. ё; A’ Polperes tehát mintegy регЬе vádló, ki
perbe idéz; а’ panaszlott pedig a’ panasztól nevezte
tik, habár nem érzi is magát bünösnek.
'
6.
A’ tanúk haidanta latinul, superslites-nek
mondattak, minthogy az iigy’ mibenlêle'röl _super
statu causa'e -- nyilatkoztak.

7. §. Innét az emberek (mini. Aristoleles mondja)
a’ birôhoz folyamodnak, mint valamelly élö igazsághoz.
14.

cziM.

Mik bia/a'ntatnal.` meg a7 törvénytételre, Ладу az ¿gaz
sa'g cselebve'nye [egg/en? És a’ törvehyhatósdgról ’s

a’ jd bírónal: шпага; е'в tulajdunságairól P
Неву pedig a’ törvénytétel igazság’ cselekvénye

legyen, (Sz. Tamás szerint) három dolog штатам
meg. Elöször, hogy az az igazságra чаю hajlandóság
ból származzék. Másodszor az elöljáró tekinteléböl és

hatòságábòl. Hurmadszor jôzan okosságból eredien, ’s
mondassék ki.

l.

'

Mert ha a’ törvénytêtel vagy az egyenes 53:12

ság ellen van, vagy ollyanoktól ered, kiknek nincs bi
rálásra hantalmok, avagy józan visgálás nélküli: akkor
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az nem igazságos , hanem hibás és tilos törvénytételnek
tartatik.

2.

A’ törvényhatóság pedig a’ köz jognál fogva

behozott hatalom, ’s nevezetét veszi n’ törvénytől és
hatóságtól azaz hatalomtól.

3.
A’ bíró, tiszte pedig a’ biròt illető jog, azon
dolgokra nézve, miket mint biró köteles tenni ’s vég
rehajtani. Különbözik pedig a’ birô’ tiszte a’ törvény.
hatóságtól, mint kereset a’ kötelezéstöl. Mert miként

valaki kereset által ahhoz jut, a’ mi kötelezésben van:
úgy a’ biz-Ó’ tiszte által végrehajtatik, a’ mi törvény
hatósága alá jön, és ezt foganatba veszi.
4.

A,birónak pedig különös kötelessége mindent

éretten megvngálni; az itélethozásban sem kell hirte
lenkednie, vagy hamarkodnia; másként az ő elhirtelen
kedett akaratja igazság, mostoliájának mondatik. it) Nem
is kell egyik résznek többet kedveznie, mint a’ másik
nak, sem személyválogatónak lennie, és a’ más’ szük
ségét úgy tartsa mint magáét. Kiváltképen pedig Ié
lekszenvedélyei ne legyenek, hogy könyörgés, gyülöl
ség vagy szeretet által ne indíttassék. Mert a’ bi1-ó ha
bár igaz ítéletet hozott is: a’ lelkiösmeret” széke előtt
mégis felelős ha azt inkább gyülölségből tette, mint
igazság, szeretetéből.
5
A’ bírónak sem igen kegyetlennek, sem igen
kegyesnek nem kell lennie a’ birálàsban , hanem egye

nesnek. Mert minden törvénytételben össze van kötve
az irgalmasság, és az erény vagyis igazság; ’s ezeknek
összeköttetésében áll az egyenesség. Ugyan ezért mond

*) А’ Corpus Jurisban:„.«liceretur“,az eredetiben: „dicitur“.
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ja Szent Gergely: „Minden, ki igazán itél, mérleget
tart kezében, és mindenik serpenyöbe igazságot és
irgalmal tesz; de az igazság által elitéli a’ vétkeket, az

jrgalom által a’ vétek’ bl'intetését mérsékli; [шву igaz
mérséklet szerint némellyeket az egyenesség által meg
javitson, némellyeknek ii-galom állnl megbocsásson, lli
Islen’ itélctét mindenkor szemei elött tartván, és re

megvén, minden dologban fél, nehogy az igazság’ ös.
vényétöl eltávozva elessék.“ Mert hol az v'igazság túl
тазу mél-lékén, kegyetlenség’ vétkét шт, és szerfö~
lötti kegyesség a’ fenyiték’ feloszlását okozza.
6.
Az emberi itélet pedig négyfélekép szokott'
megvesztegetletni. Félelem által ‚ midön valumelly hala
lomtól féltünkben igazságot mondani nem merù'nk. Nye
reségvágy által, midön iutalommal valaki’ szivét meg
veszte'getjük- Gyl'ilölség által, rmidön bârmelly ellenség
ellen lörzsönködünk. Szeretettel, midön barátunknak
vagy rokonunknak valamit tenni f_igyekszünk.v Mindeze~

ket a’ hir-Ó igen magy ovakodással kerülje.
15.

czl'M.

Vajjon a’ biro' a' зяби/(5156103 elö/zozottalï ’s bebizo
nyl'tottal* szerint tartozílr-e ¿tél/zi, паду lelkiösmeret
szerz'nt?

Menjünk most e’ kérdésre: a’ birônak a’ Теша,
szóváltásui ’s bizonyítmányai szerint kell-e itélnie, vagy
saját ludomâsa ’s lelkiösmérete szerint? Példának okâ
ért:. valaki vádoltatik Íöbenjáró шву más bůnnel, ’s a’

birô tudia, hogy az büntelen, mert látta, hogy a’ bünt
más követte el; a’ шиш azonban ellene vallanak: el

ELÖBESZÉD 15. czŕM.

41

ítéli-e tudva az ártatlant? Mondd, hogy az itélettétel

a’ szerint illeti a’ birót, a’ mint közhatalmat gyakorol,
azért értesülnie kell a’ töl'vényszékben: nem a’ szerint
mit maga a’ birô tud, mint magános személy, hanem
a’ miként tudomására jut , "mint köz személynek.

1.

Kétfélekép értesülhet pedig az iránt: vagy

általában, tudniillik a’ köz," isteni vagy emberi törvé

nyek által, mellyek ellen bizonyítás nem fogadtatik el;
vagy különösen levelek, ’s tanúk , és más törvényes
bizonyítványok által, mellyeket inkább kell követnie a’
birálásban, mint azt, a’ mit maga tud, mint magános sze
mély. Azért mondja Sz. Ágoston : „a, jó bíró semmit sem

tesz önkényéből, hanem a’ törvények és jog szerint
mond ítéletet“.

2.
Ez esetben mindazáltal a’ bírónak arra legyen
nagy'gondia; hogy azon részt, mellyet lelkiösmeretében
igaznak tud, pártolja; nehogy ez, tanúk, és ügyvédek,
fogyatkozása miatt elveszszen.

3.
Ha pedig annyira megy a’ dolog, hogy olly
érvényes bizonyítások adatnak a’ bíróság elébe, mellye
ket sem visszatorlani, sem elhárítni nem lehetne: min

den mesterséggel és ügyekezettel azon legyen a” bíró ,
hogy az elmarasztalt ártatlan megmentessék. А

4.
На semmi illyes út nem találtathatik: keres
sen módot, ha eznbotrány nélkül megeshető, hogy az
ügyet másra bízza; ha ezt nem teheti: akkor mondja
ki az ítéletet a’ szóváltólag előhozottak- és bebizonyítot
tak szerint. Mert a’ bírónak kötelessége, inkább a’ közjó,
hasznára mint egyesére munkálni, minthogy maga is,
a’ mennyiben bíró, köz személy, ’s a’ köz jó nemesebb
a’ magánosnál, a' mint. az Ethicanak első könyvében van.
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Ь.
Mivel ha az ártatlannak, «le a’ törve'nyszéken
elmarasztaltnak -kedvezésére llozna a' biró itéletet, ez
köz veszélyre vezetne; mert a’ nép megbotránkoznék,
’s út nyittatnék az ártatlanok’ elnyomásâra ’s a’ vétke
sek’ feloldására. Mert ha a’.biró meg akarná az ártat

lant büntetni, azt mondaná, hogy ö azt lelkiösmérelc
szerint bünösnek tudia; hasonlôt tenne, ha a’ 3011032
levöt felakarná oldani. És Еву az igazságtalan biráknak

út nyittalnék a’ gonoszúl itélésre. Megvallom, van
nak kik máskép vélekesznek, de e’ vélemény látszik kö
zönségesbnek és igazbnak.
16.

czÍM.

Ä bird/zal: kdt/e'le lelbiösmerete'ról, [ЩИ/2151121? a’ (101057—
ra, els a’ mondottra Лёт/е.

De minthogy a’ hittudòsok’ állhatatos véleménye sze
l'int, mind az , ki lelkiösmérele ellen tesz , vétkezik :

1.
Tudni kell tehát, hogy kétféle a’ lelkiösmê
ret, tudnìillik a’ dologrà és a’ mondottra nézve. A’
honne't a?‘biró ámbár lelkiösméret ellen cselekszik a’
dologra azaz a’ tárgyra vagy teure nézve, mégsem tesz
lelkiösméret ellen a’ mondottra, azaz: a’ tamibizonysf'ag>

ra nézve. Mert más valamit egyszerüen tudnì, ’s más
úgy mint birónak kell tudnia.
2.
А’ biró pedig kétf'éle személyt képvisel , ma
gânos és köz személyt. Lehetö pedig, *) hogy valamiL
mint magános személy tud, és nem tudja azt, mint köz
személy; mint Krisztusrôl iH) mondatik , йогу lnfl vala

") Az eredetiben: „autem“ a’ Corpus Jurisban: „enim“.
wr) A’ Corpus Juriabau levö „Christus“ nincsen meg az еге
delibeu , de az érthcló'ség a’ magyarban is megkivánja.
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mit mint Isten, és azt nem tudja, mint ember, miként az
evangéliomi bizonyság is szól: '„azon napról pedig és

óráról (tudniillik az utolsó ítéletéről) senki sem tud, sem.
Isten, angyalai, sem a’ Fiú, hanem egyedül az Atya“; a’
mi úgy értetik: a’ Fiú nem tudja mint ember, de mint
Isten tudja.

Épen így van a’ gyóntató pappal is, ki

tanúbiZOnyságképen kérdeztetvén, szinte »mondhatná ,
hogy nem tudja a’ gyónásban hallottakat, mivel nem
tudja mint tanú. Igy kell a’ bírónak is lelkiösmeretét
értesítnie azokban, mik saját személyére tartomak,azok
hoz képest, mik af köz bíráskodásban tudathatók.
3.
Ezekhez még kettőt adok: első az, hogyha
legfőbb bíró az, mint a’ pápa és a’ császár, vagy más,
kit nem köteleznek a’ törvények, akkor a’ valóságot
kell követnie. Ha pedig alsóbb biró, tartozik a’ felino-_

zottak és bebizonyítottak szerint lelkiösmérete ellen is
ítélni; nem is vétkezik akkor, mivel annak cselekvésére
törvény, tekintete által köteleztetik.
4.
Második az, hogy ha a'biró itélőszékben ül,
és. történetesen valaki előtte valami vétket tesz: akkor
azt mindjárt megbüntetheti , mintha tanúk által bizo

nyíttatnék be. “Mert jobban lehet valamit bebizonyita
ni magával a’ tettel, mint tanúk által.

Ha pedig ité

lőszékben nem ül, akkor másként van a’ dolog. Mivel
ha a’ biró a’ törvényház’, vagy saját háza, ablakából
lát valakit, hogy mást meggyilkol; és mivel ezen gyil
kosság vagy nem adatik fel a’ bíróságnak, vagy feladat
ván be nem bizonyítatik, és a’ biró а’ gyilkost kin

zás ") alá akarná magától vetni, hogy az igazság an

*ì Ill. r. 20 és 32 cz.
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nak vallomása által kinyomoztassék: azt bizonyára nem
teheti. Mert arra, hogy a’ vádlott kínpadra vonassék,

csupán a’ biró"tud0mása nem elég, minthogy ő azt
nem úgy tudja mint bíró, hanem mint magános sze

mély; ’s tanúbizonysága sem érvényes e’ részben; mint
hogy azonegy ügyben nem lehet senki tanú és bíró.
Máskép kell" tehát értesíttetnie; vagy tanúk vagy más
biz0nyítványok által, hogy a’ bűnöst kínzás alá vonhassa.
5. §. Kétség van a’ törvényszolgákra és végrehaj

tókra nézve is, kik tudják, hogy a’ tanúk hamisan es
küttek, vagy a’ biró hamisan ítélt, mégis kényszeríttet

nek a" biró által, hogy az ártatlant öljék meg, vagy
ináskép büntessék. A’ honnan a’ hittudósok közönsége

sen úgy vélekszenek, hogy azoknak nem kell engedel
meskedniök , ha azt bizonyosan tudják; kell'pedig, ha

kétségeskednek; mivel akkor nekik az engedelmesség
mentségül szolgál. Azért Szent Tamás szerint, ha az
ítélet türhetetlen tévedést és igaztalanságot foglal ma

gában, nem tartoznak engedelmeskedni, különben ki
mentetnének a’ bakók, kik u’ vértanúkat megölték. Ha
pedig nem annyira szembetünő igaztalanságot nglal ma
gában, akkor nem vétkeznek а’ végrehajtással; mert
az elöljáró, ítéletét nem visgálhatják; nem is ők vesztik

el az ártatlant, hanem a’ bíró , kinek szolgálatot tesznek.

`

ELsó RÉSZ

l. czíM.`

Nemes Magyarország’ jogaínak e's „откатах: ha'r
тав feloszta'sa'rdl ríltala'ban.

Elvégezvén Isten" segílségével a’ neyezeteseket, mely
lyek e’ munka’ bevezetésére elöbocsátgndókúl Alátszatâ
nak: most már ватник, hogy kù'lönösen e’ nemes
Magyarország’ szokásairòl értckezzünk.

1.
Minthogy tellál; a’ jogbeli minden szokás,
mellyel éliink, vagy személyekre, чаду doîgokra, vagy a’
lörvénykezésekre tartozikâ bizonyos pedig, llogy min

den jog a’ személyek’ tekintetéböl származott: azéri; il
lönek látszik, a’ személlyek’ jogán kezdeni a’ fólvelzt`
tárgyat, es az után a’ szokási jog’ löbbi két részéröl
értekezni (nem mindig rendiben ugyan, hanem néha

renden kivül is, a’ mint a’ törvényszékeken elöfordulô
dolgok’ sora következik ") ёздпйюЩиЪ kivánja) és e’
szerint jelen munkámat három részre osztani iônak
láltam.
I“) A’ Corpus Jurisbun: „scilìcel“, az eredetiben: „sequilur“.
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2.

сит.

Ugyanis: elsö részében szólok azokról, mik

a’ személyekre tartoznak, tudnillik nemessêgünk’ erede

téröl és szabadságáról; a’ jószâgok’ és bii'toki jogoknak
’In

l.rff

,Il

,il

szerzeserol, kormanyzasarol, elosztasarol, eladasarol,

idegenitéséröl , cseréléséröl , idösitéséröl, zálçgításá
ròl, a’ határjárâsról, Ieányi negyedjogok’ és hitbérek’
kiadásáról, ’s az Ingó és задании javali’ becsüjéröl.

3. §. Második részében pedig, a’ most emlitett
jôszágok ’s birtoki jogok és egyéb tz'argyak végett indí
tandô dolgok’ és ügyek’ perciröl, ’s végrehaitásaikról, és
az azok iránt hozandô itélelek’ sorairól.
4. §. Végre munkámnak harmadik és utolsó részé
ben fólebbvitel’ úlján az ország’minden megyéiböl , és
Horvát-_ ’s TÓtorszâgbôl és Erdélyböl ’s a’ szent székek
röl а’ királyi törvényszékre fólviendö ’s átküldendö ü
gyek’ és töl'vénykezések’ rendéröl ’s môdjáról.

Иву

szintén a’ szabad városok’ törvényeiröl, ’s a’ büntetö ре
rekröl, és azoknak elitéléséröl ’s az elöbb mondott tár
Юаню: mindig megkivánmtó 'és szükséges târgyak  és
dolgokról a’ maga rendéu értekezendem.
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'

KÜLöNösEN, És ELöszön.
2.

czI'M.

4Nagy mind az еду/щи! mind a’ világi szemelyeb идуща—
'azon ogy szabadsdggal e'llzelr.

Tudni Не" föképen, hogy azon személyek közül ,
kiknek jogairôl és szokásairòl most szô van, némely
lyek lelkiek vagyis egyhâziak, mások pedig тазы.

1.
Ё5 ámbár a’ lelki szeme'lyek (kik általUx-unk' ’s
Megváltònk az emberi üdvósséget rendelte ") kiszolgál
tatni) a’ világi személyeknél méltóbbakúl tekintetnek:
") mindazáltal e’ Magyarországnak minden föpap, egy

ház-igazgatò, zászlós és többi országnagy urai ’s ne
mesei , és förendei, nemességök ’s világi iavaikra néz- n
ve, ugyanazon egy szabadsági, kivételi ’s mentességi elö
joggal élnek; nìncs is valamelly urnak nagyobb, чаду
valamellyik nemèsnek kisebb szabadsága.

Innen azon

egy törvénynyel és szokással, ’s azonegy törvényke
iési elìárással élnek a’ törvényszékeken, csupân a’ dí

iak’ mennyiségére különböznek. "')
*) A’ Corpus Jurisban: „voluit“, az eredetiben: „instituiL“

") Sz. 15mm I: 3. 1687: 10.

-

- "Ч Az eredetiben: „quantitate variantur“, a’ Corpus Juris
ban: „quantitas variatur“.
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2.

Mert а’ főpap és zászlós urak száz, a’ neme

sek pedig ötven gírát kapnak díjul, a’ mint alább vi
lágosabban meg fog mondatni. Ü És ez is nem szabadsá

gukra nézve, hanem méltóságuk- ’s hivataluknál fogva;
a’ főpapok tudniillik papi méltóságukhoz képest, a’ zász

lósok pedig hivataluk, tekintetéből, mellyet viselnek
") ’s mellyl'e a’ fejdelemtől magasztaltatnak.
3.
A’ honnét a’ királyhoz is közelebb állnak vagy
ülnek, ’s a’ tanácsban először emelnek szót; elsőbbek
a’ köz ügy w”) előmozdításában, és haza' védelmezésér
ben a’ többi nemeseknél, ’s méltóságuk- és hivataluknál
fogvást méltán fólebbvalók мм).

3.

czíM.

Nemessegü/zk' eredetéről. .És mik-ep adatott" (ít fejdel
miink/zel: az országlás.
Ámbár nem történetírást szerkeszteni, hanem ezen

ország, szokásait és saját ’s jóváhagyott törvényeit volt
szándékom imi; minthogy azonban valamennyi főpap

és zászlós urakat ’s nemeseket ugyanazon egy kivételi
és szabadsági előjoggal élőknek mondottam, Í’s külön

ben is kétkedni szoktak némellyek, honnan veszi “ere
detét nemességünk (mellyből, a’ zászlósság és minden
egyéb fÖllFaSá“ szokott származni), és hogy kik értet
, f’
‚ ‚
.
f
,.
nek az orszag valosagos nemesei alatt: ugyan ezerta
*) I. г. 93. cz. П. г. 32, 70. cz. 1723.- 57.
“l l. r. 04. cz. 1687: 10.
W?) Az eredeliben: „in rempublicam“, a’ Corpus Juris
ban: „rempublicam.

W") 1675: 7. 1723: и.

'
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nerńesség’ származásál; ’s kezdetét szándékom röviden
elöadni.
1.
A’ hol tudni kell , hogy ámbár a’ tudôsok’
köz véleménye szerént: nemes az, kit saiát erénye пе
mesít; de ‘a’ mennyiben a’ mi czélunkat Шей, úgy
tartjâk, hogy a’ nemesség , melly többnyìre szabadok

neve alatt is értetik, elöszöl` a’ hunnok vagy magyarok
között, Scythiából Pannoniába jöttük után, melly most
vâltoztatott névvel az azt lakò magyaroktôl, Magyar
országnak neveztetik, illy môdon származott:

2.
Midön a’ Scythiábôl kijött hunnok, nöikkel,
ñaìk- ’s leányaikkal, és egész nemzetségökkel együtt,
több tartományokat bejártak’s barangoltak,kapìtányokat
rendelvén, ’s ezenkivül a’ perlekedök’ ügyeinek elintézé
sére, a’ tolvajok’, rablôk ’s más gonosztevök’ megbün
tetésére, köz akarattal egy kormányzót választván és álla
pitván, mindnyájuknak közértelme ’s végzése szerint
határoztatott: hogy midön a’ közönséget egyenlöen il
letö némelly dolgok fordulnz'fk elö, чаду а’ hadsereg’
köz felkelésére lenne szükség, akkor vérrel festett tör

vagy kard hordatnék a’ hunnusok’ táborában ’s lak
iaik körl'íl , és hirdetö szô következnék, mondván: Is
ten’ szava 's az egész közönség’ parancsa, hogy kiki
ezen ’s ezen helyen (megnevezvén a’ helyet) fegyvere
sen., тазу a’ hogyan lehet, a’ közönség’ tanácsa ’s egy
szersmìnd parancsa’ meghallására jelenien meg.

3.
E’ szokás a' magyarok között Gyéza vezér
nek, tudnillik a’ magyarok’ elsö kìrálya’ Sz. István di
csö fejedelmûnk’ ’s apostolunk’ atyiának idejéig sértet
lenülmegtartatott. Melly а’ hunnok közöl sokakat örökös
parasztságba vetett.
4
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4. §. Mert az volt határozva ’s végezve, ”hogy az
illy parancs, áthágói, hacsak' elégséges mentséget nem ad

nak elő, késsel ketté vágassanak, vagy közönséges és
örök szolgaságra vettessenek.
5.
E’ végzés (mint imént mondtuk) igen sok
magyart paraszti állapotra juttatott. Mert ugyanazon
egy nemzetségből, tudnillik Hunnortól és Magortól szár

mazván mindnyájan, máskép nem lehetett volna, hogy
ez úr, amaz szolga, ez nemes, amaz nemetlen és paraszt
legyen.
6. §. Miután pedig a’ magyarok a’ Szent Lélek” ke

gyelmének ihleltéből, az igazság” ismeretére és a’ közön
séges keresztyén hit’ vallására szent királyunk, munkál
kodása által eljutottak, és ezt önkényt királynak válasz
tották ’s meg is koronázták: a’ nemesítésnek , ’s követ

kezésképen a' birtok-adományozásnak, mellyel a’ neme
sek diszesittetnek, ’s a’ nemetlenektől megkülönböztet

nek , minden tehetsége ’s teljes hatalma ezen ország, sz.
koronája” hatóságára, következésképen fejdelmünkre és
királyunkra , a’ községtől. és község, hatalmából az ural
kodással és országlással együtt átruháztatott. A’ kitöl
már most minden nemesség, eredete, mintegy kölcsö

nös átruházásból ’s viszonyos összeköttetésből olly köl
csönösen függ mindenha, hogy el nem választathatik,
’s egyik a’ másik nélkül nem létezhetik.
7.
Mert a’ fejdelem is csak nemesek által válasz
latik, "') a’ nemes is csak fejdelem által tétetik "') ”s
diszesíttetik nemesi méltósággal.
Ф) 154.7: 5. 1687: 2. 1715: 1, 2, 3.

u) 1606: 14.

ELsö mísz 4. czíM.
4.

51

cziim

Йоду a’ valósa'gos nemesse'g iatanaí szolga'latol: e's
egyëó ere'nyel: a'ltal szereztetilr e's Öl'rtol'i adoma'ny
nyal erósz'ttetil: meg.

A’ valôságos nemesasésg,r telxát katonai elet ’s tudo
mány és egyéb lelki és testi tulajdonok ’s erények által
szereztetik. Mert lla feidelmünk akármelly állapotú em
bert , jeles tetteià és szolgálatiért, várral, vagy várossal,
faluval, vagy más birtoki joggal megajándékoz, az, a’

fejdelemnek illy adománya által ( а’ törvényes igtatás
reá következtével , ") azonnal valóságos nemessé tétetik,
és a’ paras'zt állapotnak minden igáia alôl kivétetik "Э.
1.
És aztán az illy adományos szabaclsâgot a’
mieink nemességnek hívják. A’ honnan az illy nemesek’
Бай méltán örökösöknek és szabadok gyermekeinek nevez
tetnek.

És az illy nemesek, a’ legközelebb említett

bizonyos részesülés és összeköttetés által a’ szent korona’
tagjaiúl tartatnak; és senkinek másnak nincsenek alávet
ve, csak törvényesen megkoronázott fejdelmök’ hatal
mának»
5.

Czi'M»

Йоду kiki szolga'latival szerzettjavairdl szabadon _
rendelkezÍzetz'lr.
Az illy birtoki jog pedig, melly katonai szolgâlatok
által szerezletett, a’ törvénytudóknál hadi szerzemény

s) I: 32o

п) 1630: 30.
4 'F
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nek, a’ mit pedig valaki tudomx'my vagy tanultság által
szerzett, polgári szerzeménynek neveztetik. Mondatik

pedig szerzeménynek, mintegy saiât шву magán vagyon
nak azért, mivel azzal a’ iiúnak szabad azt tennie, a’ mit
akar, az atya’ akaratja ellen is, és viszont.
1.
És innét vette eredetél, ’s alapját azon dicsé
retes régi ’s haidan óta jóválxagyott szokásunk, hogy
tudniillik, miuden zászlôs és országnagy úr és nemes ‚
а’ tulajdon fáradságai, szolgálati és erényei âltal akár
mikép szerzett és talált valamennyi vagyonai-, iôszágai-,

és birloki jogairól, atyjával, тазу rokonaival шеи osz
tály elött, szabadon (mint akar) rendelLezhetik minden
koi', a’ mint alább а’ testvérek közti osztály’ sorában,

világosabban elö fog adatni. ")
6.. czI'M.

Позу nemeselr birtoki (шутит), nellkúl is tëtetneb, e's
hogy a’ nemeseíg’ óebizonyitására törue'ny ваш нет

szüirseges a’ nemesi Czímer.
Tudni kell tovàbbá, Вову valóságos nemesek más
kép is , és birtoki jogok’ adományozása nélkù'l lesznek

és tétetnek, midön tudniillik fejdelmünk akârmelly köz
népi állapotú embereket a’ parasztság és nemetlenség’
szolgaságától elkülönítvén és kivevén ‚ az ország va
lòságos nemeseinek rendébe, társulatábu és számába so
roz és igtat. Az illyenek birtoki adományozás nélkül
is valôsâgos nemesekůl tartatnak. Melly mindkét môdon
tett nemesck 's azolmak a’ fìúágon törvényesen származô

"') 1. r. 53, 57. cz
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minden örököseik (bár nemesi czímereik, vagy czíme
rek’ alakjai- ’s adásáról leveleik nincsenek is) mégis

mindenkor valóságos nemesekül tekintetnek.
1.
Mert a’ fejedelemtől valakinek adott czímer
nem okvetlenül szükséges a’ nemességi-e, hanem annak
csak jobb voltára szolgál. Mivel czímer' egyszerü ado
mányozása nem nemesít senkit; minthogy a’ polgárok
’s köz népi emberek közől is soknak van fejdelemtől
ajándékozott czímere, de ezáltal még sem számíttatik
a’ nemesek közé.
2.
A’ nemesség, bizonyítására tehát nem ki
vántatik a' törvény előtt a’ nemesi czímer’ előmutatása,
hanem csupán az adomány- vagy igtató-leveleket, mely
lyek a’ birtoki adományozás, kifejezésével adattak ki,
szükséges előmutatni; sőt azok, nem- létiben, csupán a’

leányi negyed, kiadásáról készített nyugtató levél is (csak
hogy ez a’ királyi jogok' elévülési, idejét már megba
ladta légyen) elégséges az illy nemesség, megbizonyí
tására.

3.
Mert leányi negyedek csak szerzeményes bir
toki jogokból fizettetnek.
4.
A’ vételbeli jogokból pedig nem leányi ne
gyedek, hanem illető részek adatnak а’ zászlósok', or
„азиаток ’s nemesek, leányainak.
7.

CZÍM.

Hogy a’ nemes atyától , ¿s nemetlen anyától nemzet
tel: valóságos nemesekűl tartatnak , de nem viszont.

Továbbá azok, kik csak nemes anyától és paraszt
atyától származtak, valóságos nemeseknek nem mondat
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пак; hacsak talán a’ némber a’ kil-àl)ì által az atyai jo
3016 valóságos örökösévé (mindazáltal a’ törvényes örö».
kësök’ jogsérelme nélkül) nem fìúsíttatott és tétetett.

1.

Mert e’ szerint még nemetlen atyától szârma-l

зон fìai is (minthogy a’ fiúsítás, adománynak és birtoki

jogok adományozásának ereiével é's természetével bi1` ‚
’s azi: képviselì) valôságos nemesekül tartatnak.
2.
ЕПепЬеп pedig a’ nemes atyától és nemetlen
anyától nemzett gyermekek igaz és valóságqs nemesekůl
tekintetnek.

3.

Mert atya a’ netnzö, az anya pedig csak а’

nemzés’ alakját adja meg.

4.

Mikép lehet ’s miképen kell pedig történnìe

gz említett Íi1'1_sít_¢"i_snak2 ш alább találod megíl'va. ")

8. czŕM.

Над}, ёгбЬде fogadás filial is [аллей ’s te'tetneb
nemeselr.

'I_‘ovábbá lesznek mêg más módon is nemesek: örök~
he fogadâs által; mìdön tudnillik valaki az urak vagy
nemesek közöl valamelly panasztot тазу nemetlent fìává

fogad "')’з iavainak törvény- és vérszerénti örökösévé гепч
del, és az illy örökbe fogadáshoz királyi megegyezés iárul,
végre pedig a’ iószágokba a’ törvényes igtatâs is követq

так (mivel az örökbe fogadâs, szinlúgy mint a’ fiúsí~
tás a’ királyi megegyezés дна! adomány’ erejével hir):>
azon nemetlen és Бай valòságos nemesekül tau'tatnak`

*) I: r. 17, 50 cz..

1H), L r. 6_6. cz.

Ensö núsz 9. сайт.

9.

55

czŕM.

A’ nemeseknel: ne'gy тамады е‘з fd szabadságaírdl.
Ámbâr pedig a’ nemeseknek a’ feidelmek’ kiváltság

levelei ’s rendeletei дна! kifejtett sok szabadságaik van
nak: mindazáltal négy tartatik fönek,mell_yeket ide ig
. tattam.

1.
Elsö tehát az, hogy azok, hacsak elöbb ")
idézve, vag f регЬе hiva ’s törvénykezési rend utján ma
rasztalva nincsenek , személyökben bárkinek folyamodá
sára, vagy vádjaìra, vagy kérelmére, schol és senki által
le nem tartôztathatnak. и)
_
2.

Megtöretik mindazáltal e’ szabadság a’ bünvádi

ügyekben *") és tettekben, úgy mint: szántszándékos
gyilkosságban, faluk’ felgyujtásában, 'tolvajlâsban, és
rablâsban vagy haramiasâgban, és eröszakos paráznaság

han is; mellyekben а’ nemesség’ díszét, czímét és sza
badságát elveszti mindenki. És Яву az illyen az elköve
tett vétek ’s büntett’ helyén, paraszt kéz által is sza
badon letartôztathatik mindenkor, és kihágásailioz ké

pest_elitéltethetik ’s méltán megbüntèttethetìk.
3. §. Azonban ha a’ vétek’ helyéröl elfut , ’s az el
lenfelek’ kezeiböl megmenekszik, aiufán nem máskép",

csak idézés vagy perbe hivás által ’s törvénykezési el
járâssal kell б: elìtélni és marásztalni. i'"""""')

') Az eredeliben levò’ „primum“ hiânyzik a’ Corpus Ju
risban.
") II. And. 2. 1723: 3, 5.

”н‘) Sz. István II. lc. 51 feiezetr 1715: 7. 1723: 5. 1601;

14. 159s: 31.21622: 65. 1462: 2. 1435: в. 1637; 14.
_1625: 13. 1655; 38.

ш.) щ. г. 32. 1659: 16.
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4. §. Málsodik szabadság, hogy az egész ország’ ne
meseì , senki más llatalma alatt nincsenek, mint (а’ Pón

tel)biek szerint) a’ törvényesen megkorom'gzott fejde
lemé alatt; ’s maga fejdelmünk is valakinek puszta ра—
naszára és suttogására, senkit közölök, törvény’ útján
kivül, ’s a’ másìk felet meg nem hallgatva ‚ személyében
чаду vagyonában, rendes hatalmánál fogvásl: meg nem
lláboríthat. ")
5.
Harmadik az, Вову törvényes iogaikkal, ’s

fóldbirtokaik’ határin belöl fekvö minden -iövedelmcik
kel, tetszésök szerint mindenkor szabadon éllletnek , és
minden fóltételes szolgaságtól, és adalékok' ’s gyüjtelmek’,
adó', vám’ és haminczad’ fizetésétöl egészen mentesek ’s

kivétetvék, csupán az ország’ ve'delmére katonáskodni
tartoznak. и)
6.
Negyedik ( hogy a’ többìt ne említsem) és
utolsó , az, hogyha királyaink ’s fejdelmeink’ valamely
lyike, néhai Második, mellék névvel Jéruzsálemi An
drás király úr, fenséges fejdelem’ közönséges végzemé
nyében (mellynek megtartásâra minden magyar király,
mielött a’ szent koronával feje megkoronáztatik, hitet

szokott letenni) nyilvánított ’s kifejezett nemesi szabad
ságuk ellen valamit tenni merénylene, akkor minden
hütlenség’ vétke nélkül szabadságuk van annak ellensze
gülni ’s ellenmondani mindenha. wl)
7. §. A’ nemesek alatt pedig e’ helyen âtalában

minden föpap és zászlós urakal; ’s a’ többi országna
1") 1723: 5.
”) Andr. 7. 1715: 8. 1557: 16. 1723: 14, 92.

т) 1687: 4.
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gyoliat és az országnak más förendeit értsed, kik (a'
mint elöbb mondatott) mindenkor egy ’s ugyanazon sza
badság’ kìváltságával ékesitvék. ")
10.

czíM.

Hugy fejdelmünk mi/zdelz uraklmlr , minden 268216561:—

nab ") e's orsza'g’ nemeseinek ¿gaz e's törvënyes örökò'se.
Mivel fóntebb mondatott, hogy minden nemesség,
és birtok-adományozási teljes batalom fejdelmünknek

adatott ёж: azért meg kell jegyezni, hogy feidelmünk
minden uraknak, zászlôsoknak és országnagyoknak, ’s
az ország’ más nemeseinek, és birtokos embereiuek
azon esetben, ha „мы azok közöl örökösök ’s mara

dékok пении hal ki, igaz és törvényes örököse.
1. §. Merk minden iavaik ’s birtoki iogaik , a’ fönt
emlitett átruházás erejénél fogva, Magyarország’ szent

koronájától függenek eredetileg, ’s mindig arra néz
nek és szállanak törvényes birtokosuk’ magvaszakadtával.
2.
Innét rögzött meg azon rég jôváhagyott szo

Lás, hogy egyes és magános személy, nem lévén sem
mi igaz és törvényes örököse, birtoki iogairôl, kirá
lyi megegyezés nélkül örök ioggal semmìkép sem ren
delkezhetik. Söt azokat zálogczimmel sem vallhatja be
5") a’ köz becsün felül ""'), a’ mint ez alább a’
maga helyén bövebben elöadatik.
") П. Andr. 3. 1492: 50. 1563: 70. 1613: 4. 1729: 45.
1618: 59l 1574: 37. 1351: 6. 1498: 39. 1595: 27. Il.

Andr. 15 , 22.
“) Az eredetiben: cunctorum Dominorum, Baronum Omnium.
"Ч |625; 53. 1635: 90. 1647: |25. 16551 52.

**‘*) I. r. во, 64, 65. си.
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3.
Ezenkivííl minden föpap uraknak, és egy:
házì férfìaknak'is fejdelmù'nk igaz és törvénycs örö
köse; nem ugyan a’ jószâgok- és birtoki jogolmak az
cgyháztòli elvevése és szakitására nézve, hanem (meg
ürülvén a’ föpapi székek , és еды; igazgatôságok)
azoknak az egyházzal együtti kormányzás végetti ado
mányozására nézve; fenmaradván az érsekségek és püs
pökségek iránt a’ megerösítési jog, melly csak a’ szent
séges római egyház' hatósága alá tartozik.
11.

czI'M.

Ноу a’ pa'pa az вдули; javadalmalr’ adomdnyo
za'sa'ra ne'zve ez országban semmi hatósa'got nem

гамом meg, a’ megerósítësi hatalmon Ниш.
Tudni kell pedig, Ногу ámbár a’ pápa, тау а’
legföhb pap mindkét, tudniillilg világi és lelki 112116565
gal bír: mindazáltal ez országban az ideiglen megüresiilt
egyházi 'javadalmaï adományozásâra nézve semmi ható
ságot nem gyakorol, a’ megerösitésihatalmon kivül. És
ezt négy okból:

1.

Elöször az egyhâzak’ alapitásd’ tekintetiböl;

mivel Magyarország’ királyai шавок levén minden egy

házak’ , püspökségek’, apátságok’ és prépostságok’ ala
pitôii ez orszâgban, ezen alapitâs által mindern pártfo
gási, kinevezésì, választási, és iavadalom-adományozási
hatalmat magoknak szereztek, és tulajdonítottak. Melly
okbôl, шашлык a’ pártfogási' jog’ tekintetéböl, az egy
házi iavadalmak’ adományozása ez országban mindenkor
királya'mkat illeti.
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Másodszor a’ keresztyénség’ fölvétele’ tekin

letéböl , mìvel a’ magyarok nem apostoli hitszónoklat

vagyis apostoloké által (kik’ fönökének tìsztét ’s sze
mélyét e’ fóldön a’ pápa viselì), hanem saját királyuk
пак, tudniillik Szent István királynak Пай-61 föntebb is
emlékeztem) intézkedése által tértek a’ közönséges ke
resztyén hitre, ki legelöször alapított püspökségeket,
apátságokat, és prepostságokat ez országban, és mind
ezen egyházak' föpapságait és iavadalmait a’ pápa’ meg
egyezéséböl ö maga osztogatta a’ kìknek akarta, (агон—

Ьап, alkalmasoknak , és iámborság’ erényivel ékeske
döknek). A’ mint az egyház róla ünnepélyesen énekli:
„Ez (tudniìllik Szent István) Salamonként templomokat
épít , aiándékokkal gazdagítiaazokat, gyöngyökkel ’s ko'
ronákkal ékesiti a’ kereszteket és oltárokat“. Továbbá’
még ekképen: „ezeknek igazgatására föpapokká tudôs ,

igazságos , hiv és jámbor férûakat teszen, a’ hivèk’ meg
erösítésére. Igy a’ neki адом: kincset Istennek kétsze
resen visszaadvân, az öröktöl fogva neki készített kirâlyi«

székbe lép“. Ime világosan leiratik, hogy б, és nem más
valaki tett az ö általa épített és aiándékokkal gazdagított
egyházak’ igazgatására igazságos és hiv föpapokat, a’
mint ez, élètrajzábôl ’s az egyházak’ alapítása- és meg

_ajândékozásár'ôl készített töhb okley-elekböl' is világosan
kitetszik. Ugyanazt több római ’s egyházi jogmagyœ
rázôk is könyveikbe leírva közzé tették.

3.
Innét királynak és apostolnak méltán is nevez
шеи, mìvel hitszônoklása ’s jó cselekedetek és példa
adás által e’ fóldön apostololk’ tisztében jârt el. És
azért méltán is megérdemlette, hogy czímerííl a’ pápa’

aiándékozásából két keresztje legyen szentsége' jeléül ,
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liogy tudnillik királynak és apostolnak igazsr'lgosan mon
dalnék. Innen az ö idejétöl fogva a’ magyar пешие:
kettös keresztet szokolt czimerül tartani és viselni. Mert,
a’ négy folyamot, ugymint az Isztert vagyis Dunát, Ti
szát, Szávát, és Drávát ábrázoló czimert, Pannoniâtól

(mellyet most mggyarok birnak ’s laknak) tulajdonította
el magának.

4. §. Harmadszor törve'nyes elévülés’ œkintetiböl;
minthogy Magyarország’ királyai, Szent István kirá
lyunk’ uralkodásának ideje без, ki az Úr’ megtestesù'lé
sének czeregyedik évében kenetett Fol, ’s koronâztatott
szerencsésen a’ magyar nemzet’ királyávâ, ielen idökig
több mint ötszáz éven át mindenkor valóságos és bé
kes gyakorlatában és birtokában levén az illy egyllázi
iavadalmak’adományozásának, az egvlrâzì, ’s még az apos
toli szcntszéki jogok elévülési idejét is több ízben ré
gen túllìaladtz'lk.

5.
Negyedszer, mivel az orszâgnak e’ szabad
sága a’ iavadalmak’ adományozásâra nézve, haidan 2513
mond császár és király urunk’ ideiében, ezen ország’

többféle szabadságaìval együtt a’ constantiai közönsé
ges és hires egyházi gyülésen, (hol több egyhâzi sze
mélyeken és sok keresztyén fejdelmeken kivül7 har
minczkét biboros volt ielen) esküszentségével is meg
erösíttetett , a’ mint az arról
vân foglaltatik.

szólò bullában nyil

6. §. Ezen egyházi gyülés pedig (hogy igen rövi
den ér'mtsem) négy évìg шансы, mert ezer négyszáz
Lizennegyedik esztendöben kezdödött. Melly gyülésen
végre ezer négyszáz tìzenhetedik esztendöben, Otto
pápa, ki ötödik Mártonnak neveztetett, lön megválaszl.

ELsö nÉsz 12. сит.
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va. Azutân pedig következö évben tudniillik ezer négy
száz tìzen-nyolczban 'ugyanazon gyülés , Márton pápá
nak és említett Zsigmond császárnak parancsából szét

oszlotç.

És 'ugyanazon gyülésen huszonllarmadik Já‘

nos (ámbár kénytelen) а’ pápaságról lemondott. Ger

gely pedig önkényt letette és leköszönt. De Benedek
ellenszegülvén, és engcdni nem akarv án, душем vég
zés által megrovatott és a’ pápaságtól megfosztatott.
Ugyanazon gyülésen Huss János és tanítványtársa Prá
gai Hieronymus eretnekek megégettettek és hamuvá té

tettek. ’) Azon szakadás pedig, mellynek eltörlésére
’s rontâsára amaz egyházigyülés (а’ Szent Lélek анаша
ból) egybegyüitetett ’s сап-шеи: vala, harmincz kilencz

évig tartott.

Melly is Zsigrnond csâszár’ munkálkodír

sa által végre eltörölletett, ’s az Isten’ egyházának olla]

сои; békóje. és csendessége szerencsésen visszaállíttatott.
12.

czI'M.

Ногу minder: fópap arab e's egy/za'zi szemßlyek ki
rrílyunl: ira'nt Ízúselgi Ílddolatra köteleztemek. És kogy
a’ vila'gi javakra ne'zve vilrígi [zira'l: elött шипит]:
törve'lzyt (illani.
Minthogy tehât az egyházi javadalmak adományo
zâsa az Isten’ egyházaihoz tartozó iavakkal és birlokì

jogokkal együtt fejdelmünket és királyunkat Шей; а:—
ért minden egyházi férûak , akármelly rendü, гап

gú- ’s méltóságúak, kik e’ Magyarorsngan várakat ,
"‘) 1523: 54. 1525: 4. I. r. 14. cz. Mátyás I: 2. Ulászló
1I: 4.
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kastélyokat, erösségeket, kulcsos és mezövarosokat, fa
lukat, helységeket és pusztákat, vagy akármi más bir
tokijogokat kormányoznak, és birnak, nem állván el
lent méltòsági és Livéleli elöjoguk ’s szabadságuk, ezen

nemes Magyarország’ Lörvényesen megkoi‘onázott ki
rálya ’s fejdelrne iránt, épen úgy mint ugyanazon 0r

szág’ világi személyei, a’ hüségi hódolásra mindenkor
köteleztetnek. ")

1. ё. És az illy világi iavakra nézve, mellyeket
birnak , akármelly hatalmaskodási teltek ‚ és más onnét
származó dolgok iránt, az ország’ minden rendes birái
elébe, ellenfeleik által, ha volnának, szabadon per-be

idéztethetnek ’s vonathatnak; kik elött más világiak’
módja szerént felelni ’s törvényl: állani tartoznak. ")
13.

czÍM.

Ä kira'b/i adoma'nyokról ’s azolmalî fajairól a'lta
`
la'ban.
Mintliogy egész Magyarországnak ’s а’ hozzá kap
csolt országolmak és alája vetett részeknek minden fö

рар, zászlós, országnagy urai és nemesei ’s förendei,
akârmelly rendíi , állású, méltôságú- és jelességüek le

gyenek, valamennyi birtoki jogaikat Magyarország Pón
séges királyainak adományaiból birják: legelöször is tellát
a’ kirâlyi adományokról, ’s azoknak fajaíról kell 526—
lani 'âltalábam

1.
A’ hol tudni kell, hogy a’ kírályi adomány
kétféle, tudniillik ища és vegyes.
‘) II. r. 44, 54. cz.
м) и. г. 48, 49. _ 1647. 16.
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2. §. A’ tiszta adomány az orszâg szent koronáia’

hatôságára törvényesen szállott birtoki jogoknak a’ fei
delem által _valaki részére, szolgálatokért vagy jeles
erényekért történt örökös ajándékozása.
3.
Vegyes adománynak mondatik pedig az, melly
a’ szolgâlaton felül, valamelly pénzbeli summát is fog
lal magában, és az illyen, szokott szÓval beiratnak
neveztetik.
4.
Mert a’ kirâlyi felségnek (е’ Magyarország’
szent koronáia’ fo'ntebb említett hatôságánál fogva) min
den meghaltnak és mag vagy örökösök néllu'il kimult
пак valamennyi birtoki javaira nézve mindenkor telies
hatalma vagyon szabadon (а’ mint akarja) rendelkez

ni, tudniillik magának megtartani, vagy másnak, kinek
inkább akarja , ajándékozni , vagy beirni. ')

5.
És hogy az istentelen emberelmek elkövetett
gonoszsága ln'intetlen nc maradjon, ’s a’ nemesség és
parasztság egyenlö becsíínck ne tartassék; viszont,h0gy
a’ ln'iség ’s hütlenség egyenlö jutalmat ne nyerien: a’

hůtlenek’ féketlensége ’s lázadásának megtörésére tehát,
’s az istentelen ’s gonosz emberek’ vakmerösége’ elnyo
mására, eleink, mind a’ törvény’ szigorúsága úgy hoz-'
vân magával, mind a’ köztársaság’ haszna úgy kiván

ván, közönséges végzeménynél fogva határozták és meg
állapították ")‚ hogy nemcsak némelly magvaszakad
tak’ birtoki jogai (mint fóntebb mondatott), hanem
ezen ország’ köz állodalma ellen, ’s ez által a’ királyi

*) 1599: 31. 1608: 17, 1630: 31.1659; 15.
и) 1715: 7, 9.
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felség’ méllôsága’ megvetésére konokúl feltámadókéi,
és másokat törvénytelenül, szántszándékkal ’s vakme
röen háborgatókéi is (még éltökben is) Magyarország’
szent koronájára, köveLlLezöleg királyi adományozásra
szâllianak; hogy az istentelenek’ megbüntetésének pél
dája által némellyek elrettentessenek, шавок pedig a’
ln'íség’ munkáinak gyakorlásâra ’s végrehajtâsára, kilmek
talán az illyenek’ jószágai adományoztattak, hathatós
han buzdittassanak.

14.

021111

Ä’ Ízútlenseêg'i увит: 821216 esetelrröl.
Ezek tehát azon esetek, és hivatnak hůtlenség’ vét
keinek "), mellyekben a’ királyi Felség, némellyek’
jószágait, még éltökben, a’ kinek akarja, törvényesen

és szabadon ajándékozhatia: H)
1. §. Elsö a’ felségsértés’ vétke; ha tuduiillik vala
ki fejdelmünk’ személyére istentelen kezekel; vet, vw
az ö élete ~ellen fegyverrel avagy méreggel törekedik,
тазу azon falak közé avagy házba, hol a’ fejdelern

tartózkodik, eröszakosau beront. "Ü
2. §. Második eset az, ha valaki nyilvánosan a’ ki

rálynak és koronának köz állodalma ellen támad és sze
gül; e’ tamadás azonban úgy értendö, hogy igazságos
öpvédelmezéssel nem szül hütlenségi vétket.

*) 1723; 9, 10,11, 12.
**) 1715: 9.
mi) 1715: 7. 1723: 5. 9. Sz. [этап II. 51. 1715: 49.
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3. §. Továbbá: ki hamìs levelet készit, ')‚ vagy
a’ törvény elött hamìs levelet használnyilváuosan,vagy
ki hamis pecsétet metsz vagy használ.

4.
Továbbá: az álpénz-vcrök, vagy „от tud
va és nyilván лаву mennyiségben használôk.
5.
Továbbá: a’ bezáròlag negyed-izigleni atya
fiak’ ’s vérrokonok’ gyilkosai, vagy megsebesítöi. Иву
szintén az atya, nö- ésférjgyilkosok. n) A’ nö- és
férjgyilkosságot azonban úgy értsed, ha az, a’ törvé
nyes eljáráson kivül és igazságtalanúl‘követtetett el.
6. §. Továbbá: a’ bezárólag negyed ízigleni nöro

konokat szeplösítök. Vagy a’ mostoha anyákon erö

szaktevök , vérfertözök, midön nyìlvánságosan elmarasz
Шива}; vagy számüzetnek.
7. §. Továbbá: a’ faluk és birtokok’nyilvános Зуб]

togatôi.
8.

Továbbá: az orszâg’ bels'o' állodalmának hâ

‘borílása vêgett kùlfóldi rablók’vagy zsoldosok’ behozói.
9. §. Továbbá: a’ köz biztositéki vagy szabad me

nedéki levelek’ megsértöi, midön nyilván elmarasztal
tatuak.
10. 6. Továbbá: a’ tulaidon urok’ várainak` fela

dòì , úgy szintén akármelly országlakos’ тёк-айва}: ,
kástélyainak, vagy más erösségeinek oslromlói, elfog
lalôi чаду ellulajdonítôi, midön n_yìlván elmarasztalllatnak.
11. §; Tovâbbá: az ország’ rendes biráinak ’s tör

vényszékeken képviselöiknek megölöi, befogôi , megve
röi, тазу sebesítöi.
') П. г. 16. cz.
"°') Az eredetiben „mariticidae“, a’ Corpus Jurisban „ma
тегам“.
5

I
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Tovâbbá: azon perlekedök' vagy törvény

kezök’ megölöi, kik a’ királyi felséghez, vagy a’ nyol

czados, vagy a’ rövid itélöszékekre, тазу valamelly
megye’ lörvényszékére, avagy akármelly más törvény
kezési helyekre , ügyeik’ elömozdítása végett útaznak,

vagy királyi meghivÓ-levélnél fogva tartandó országos
és közönséges gyiilésre "') jönnek ’s mennek.
13.

Továbbá: a’ királyi embereknek, és a’ Мр—

talan’ vagy convent’ valamelly törvényes végrehajtás
ban eljárô bizonyságlevöinek megölöi, sebesltöi, vagy
megveröi. ")
14.
Továbbá: a’ nyilváuos eretnekek, tudniillik
kárlloztatolt eretnekséghez ragaszkodók.
15.

Továbbá: tagok’ csoukllói, és szemek’ ki

vájói; a’ bánokon, vajdákon, és más végllelyi hivatal
nokokon мы.

16.

Továbbá: az ország’ végvárainak elvesztöi.

17. ё. Továbbá: kik a’ törököknek, ’s más hilet
leneknek, tudniillik az ország’ irígyei- ’s ellenségeinek
fegyvert és eleséget szolgállatnak.

18:
Továbbá: azoknak háborgatói, letartóztatôi
és kirablói, kik kárhoztatott felekezetöket elhagyván ‚
Töröklionból ezen országba menekülnek itt muradólag.

l") A’ Corpus Jurisban: „convocationem“, az eredetiben :
„conventionem“.

и) 1715: 55.

тчь
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Hogy a’ rabia?, orvok’ e's gyilkosob’ javai, kira'lyi
adomcírzyoza's ala' nem tartoz/zak.
Az elöadott esetekböl tehát következik, hogy az
ôrvoknak, haramiák- vagyis rahlóknak ’s más illyes
fosztogatóknak, úgy szinte a' gyilkosoknak ‚ és a’ neme
seket máskép megsebesítök- шву mcgveröknek (az elöbb

emlitetteselektöl megválva) ’s azoknak házaira erösza
kosan rohanôknak , valamiut a’ mások’ joszágait és
birloki iogait ’s határail: dulôk- тазу elfoglaloknak ja

vai és birtoki iogai nem szállnak a’ királyi iigynökre,
’s a’ királyì felség’ adományozása alá sem tartoznak:
hanem az ollyak csak fejvesztésre, az orvok tudniillik

akasztófára , a’ rablók karóra vagy kerélgre, a’ többiek
Pedig érdemök szerint pallosra kárhoztatandôk ’s bün
tetendök.

1.
Javaik ’s bi1-told jogaik pedig, ha halálra iLél
tetnek, fijaikra , тазу ezek’ nem létében vérszerénti ro
konaìkra Ü, vagy más H) törvényes utódaikra szál
lanak. "Ü
’
2. Ha pedìg királyi kegyelem adatott nekik, és az
itélet mégis végrehajtatott, akkor birtoki jogaik a’ birónak
és az ellenfélnek kezeiböl, kinek kérelmére tudniillik az
itélet hozalott, щади, rokonaik, vagy más törvé

nyes utódaik által köz becs-áron visszavétetnek, a’ mini;
*) A’ Corpus Jurisban levö: „in generando eíIicaces et suf
ñcientes“, az eredetiben свай: „generalionales“.
'*) Az eredetihen Ievò': „alios“ hiányzik a’ Corpus Juris
han.
um) Il: 56. _14862 55,

a
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ez az itélelckröli szaknszokban, a’ 2ik részbeu böveb
ben elöadatik.
16.

czI'M.

Ilogy a’ Ílútlenseg’ нём-е e's a’ fóbenja'ró ¿télet Лиги/2:1
Ьфеп kälönböznel: egymcístól.
Különbség van tellát a’ hütlenségi vétek és a’ fö
benjárô itélet között kétféleképen Elöször, mivel a’
hüllenség' vólke által a’ hívlelen embernek mind feje
mind öröksége vagyis minden javainak és birtoki jo
gainak örök volta elvész, és az ö részére esö azon bir

toki iogok' öröklele az illy hütelennek, vagy hůtlenség’
vélkébe bonyolúlt, ") keveredett ’s marasztalt ember
nek (ha szinte feje vétetnék is) fijai- vagy rokonaira so

ha löbbé visszà nem megyen.
1.
Söt a’ jòszágháramlást tekintve, az ö szárma
zási rende vagy nemzetségének folytatása, a’ hůtlenség’
gyalázata-’s megútállatására, és а’ szeplöllen hüség’ jeles

erényének dicsérelére, гей nézve örökre idegenné vá
lik. Értsd azonban a’ már született és nem a’ születen
dö gyermekeket. Mert azon gyermekek, kik az alya’
elmarasztaltatása, vagy hüllense'gi vétekbe bonyolódása

ulán születnek, az atyai iogokban (ha atyjok a’ kirâ
lyi kegyelmet és minden iavainak birását megnyerte)
méltán és helycsen öröködnek
2.
Е2еп királyi kegyelem azonban a’ iavakbani
viszonyos öröködésre ne'zve a’ jószág-háramlást illetöleg
az ö nemzetségének ") (kivévén az elitéle's ulán szüle
*l Az eredctibeu: ,.inretiti“, a' Corpus Jurisban: „aspersù“
*') l: г. 49.

“4.-
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tendő fiakat) semmi részben nem használ. Nem is lie
lyezi a’ királyi kegyelem az előbb született egyéb gyeimekeket vagy atyafiakat ezen elítélttel öröködésök'előb
beni állapotjába, hacsak a’ jószágháramlás iránt újra

közöttük bevalló-levél általi kölcsönös kötés nem kö
vetkeznék , ’s királyi jóváhagyás nem nyeretnék reá.
Mert illy módon ’s nem máskép éled fel ’s újúl meg az

elhunyt és elveszett öröködés.
3.

A’ főbenjáró ítélet l') által pedig a’ jószágok,

és bír-toki jogok” tulajdonisága és öröksége nem vész el ;
hanem, ha valamelly elítélt kivégeztetik, akkor minden
jószágai ’s birtoki jegai, fijaii-a (ha volnának), vagy kö
zelebbi atyjafijaira, vagy más törvényes utódira háram
lanak egyenesen.

4. §. Ha pedig királyi kegyelmet nyer, de mégis
az ítélet az ellenfél által végrehajtatik: akkor azon bir
loki jogokat a’ fiak , vagy atyafiak , vagy más tör
vényes utódok (mint mondatott) köz becsű melleit,
a’ birô által kitüzendő határidő alatt, magokhoz vált
hatják.
'
5.
Ezenkívül a’ hütlenség” vétke ’s a’ főbenjáró
ítélet között a’ másik különbség: hogy ha az elítélt em
ber a’ hozott és kihirdetett ítélet után is (de annak vég
rehajtása előtt) az ellenféllel megegyez, vagy megegyez
het, akkor annak királyi kegyelemre sincs szüksége, ’s
az elitélt ember javainak és birtoki jogainak uralmá
ba a’ bíró sem avatkozhatik.
6. §. De ha valaki hütlenség vétkébe esik, ha bár

azzal, kit a’ föntebb mondott esetekben megsértett volt,
*) Ulászló l: 74.
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egészen megegyezelt is, annak keresetétöl, kinek а’ ki
rályi felség a’ javakat és birtoki jogokat valamelly 11111;
lenségnél fogva adományozta, magát meg nem Óhatja;
тег: е2еп ország’ szent koronájz'mak hatosâgánâl fogva,
mellynek méltósága ’s tekintete ellen vétett a’ hl'ítlen,l
és a’ lsirályi felséguek гей következö adományozásánál
fogva, az illy jószágok’ ’s birtoki iogok’ nyeröjének
teljes hatalmú szabadsága van ügyködni-, pörlekedni,
’s azon javakat, a’ Lörvény’ rendét megtartva, magânak

megszerezni- és elsajátílnia.
17.

czI'M.

Kik e's kiket e'rtünk az örökösöl: e's marade'bok alan?
És те/{у jószdgol: {Пегий csakfia'got, ’s тещ/е}:
mindlre't a'gat?
Egyébiránt mintbogy az elkezdett tárgy’ folytatà

sától (а’ hütlenségnek és föbenjárò itéletnek e’ helyen
szükségképen elöforduló magyarázala ’s megkülönbözle

tésc miatl) eltértem: ugyanazért a’ királyi adomf'myok’
nyilvánsńgosb fejtcgetésére visszatérve, és elöször is azon
záradékot: „örökös nélkül elhallak чаду magvaszakad
tak“ magyarázváu,

1.
Meg kell jegyezni, hogy ámbár maradékok
neve alatt mindazok értetnek, kiknek atyjok шву any
jok után törvény szel'int öröködniök kell, akár iìak

akár némberek legyenek (а’ méhben hagyottakat is ide
foglalván); magzatok nevezetével pedig a’ már szülött
На]: és leányok, a’ méhben hagyottak’ kizárásával je

lentetnek, a’ mennyibeu "‘) gyermekek neve alalt mind
") А’ Сог us Jurisban: „autem“ ‚ az eredetiben:

I,

si nidem“.
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a’ fìak mind a’ leányok, ’s a’ Б- és leâny-unokák eg 
aránt foglaltatnak: mindazáltal országunknak régi és
ióváhagyott szokásánál fogva , örökösök alatt csupán

csak a’ törvényes fiak értetnek, kikre az atyai örök
iogok szgktak szállani.
2. Ambár azon esetben, ha az atyai vagy anyai
iôszágok és birtoki iogok, mind a’ két ágat, tudniillik
mind a’ fìakat mind а’ leányokat illetik, az örökös ne

тег а’ leányok is (jòllehet nem tulajdonképen) viselhe
tik. A’ leányok tellát, minthogy nem minden atyai
jószâgban ’s jogban részesülnek, helyesen nem örökö
söknek, haneln inkább maradékoknak neveztetnek.

3.
És maradékoknak is , nem ez okon печенег.
nek, minllla az atyai jogok közönségesen és mindenkor
reájok szállanának, llanem a' vêrség’ tovább származá

sa tekintetéböl és azon esetekben, midön törvényesen
részesülnek az atyai vagyanyai javak’ öröklelében.“
4'.
Mert némberi jogot szintúgy mint férlìúit
csak azon birtoki jogok illetnek egyenlöen , mellyek драй

_ avagy anyni pénzen vásároltaltak és szerezteltek; ezen
kivül vulamelly megölt nemesnek díjába adattak és kö

teleztettek; továbbà: negyedjogúl vagyis leányi negyed
kiadásu és megtérítése fejében örökre oda adattak és

âtíraltak ‚ csakhogy a’ leányì negyednek illy örök átirá
sa a’ fìvérek’ тазу egyéb illetö видные sérelmével
ne történjék. Úgy szintén azon birlokijogok is, mely

lyekben némelly leányok, vagy némberek a’ királyi fel- .
ség âltal (azonban a’ fivérek’ jogsérelme nélkül) mindkét

ágra nézve igaz örökösökké fìúsítattak.

5.

Akármikép szerzett minden más birtoki jogok

pedig csak Едва: illetnek.
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6. És mondám jelesen : „apai avagy anyai pénzen
vaisárlott javali“, minthogy némelly fivérek’ pénzén
szeuett jószágokban és birtoki jogokban a’ leányoknak
тазу némbereknek , tudniillik azok’ növéreinek , semmi

joguk nem leliet, sem oldalaslag a’ némberek nem örö
ködhetnek , vagy valamelly részt nem kaphatnak, hanem

egyedül az apai iogokból követelhetnek magoknak vagy
illetö részt az imént megirt esetekben, vagy leányi ne
gyedet. ')
7. 8. Mondám továbbá ielesen azt is: „mind a’

két ágra nézve“. Mert azon esetben, ha a’ királyi fel
ség valamelly leányt vagy némbert az atyai avagy fi
véri jogokban (ha a’ fivérnek örököse nincs ’s a’ fiúsí
tásban megegyez) valôságos fi-örökössé és utòddá egy
szeri'ien tett, H) nem igtatván tudniillik a’ ñúsitô levél
be: „mind két авт“; akkor az illy birtoki iogok, a’ném
Ьег' halâla utz'm csupán csak fiakra (ha volnânak), mäs

kép pedig ismét a’ királyi ügynökségre szállnak; és le
ányai csupán azokból az ország’ szokása szerint kellö
képen iáró negyedjogaikkal tartoznak megelégedni.
18.

czÍM.

A’ szolgdlattal szerzett birtolri jogol: mie'rt nem
illetik a’ nöa'gat?
Ha pedig kérdésbe jöne: hogy a’ szolgálattal лег

_ zctt "Ü ioszágok és birtoki jogok miért nem illetik a’ nö

Qat? Felelet: azéri: , mivel e’ Magyarország az aláve
*) I: 88. cz.
") Í: 7. és 50. cz.
"Ч [I 5,

57. cz. 1715: 26.
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lett részekkel egyült, ellenségeknek közibe’s torkába van
egészeii helyezve, melly mindenkor karddal ’s feg 

veri-el ótalmaztatik és védetik; a’ jószágokat és birtoki
jogokat is eleink közönségesen katonai szolgálattal ’s vér
ontással szerezték ,

’s most is úgy szokvák szerezni.

Némberek реале és leányok fegyverrel katonáskodni
’s az ellenséggel küzdeni nem szoktak ’s nem is tud

nak; és ez okon nem illetik azon .iószágok a’ leányágat.
19.

czŕM.

Ellenbelz a’ pe'lzzen иен Ьтоы jogolr mie'rt illetnel'

nöa'gat szintúgy mint Давид?
Ellenben
anyai pénzen
mint a’ fiágat
ért, mivel a’

ha kérdctik: miért illelik az atyai 's
vett birtoki jogok a’ nöágat szintúgy,
(а’ mint fóntebb mondatott)'? Mond: az
pénz az ingo iavaklioz számíttatik '); az

ingo javakból Pedig, akár atyaiak akár anyaik legye

nek, mind a’ fiak mind a’ leányok egyenlö részt kap
nak, következöleg az illy pénzen szerzett jószágok- és
hirtoki jogokból is (melly pénzben шашлык atyjok’
vagy anyjok’ halála után a’ leányoknak is kellett volna
részesülniökl) illetö rész adatik a’ leányoknak.
1.
Ambár eredetét’s alapját meggondolva, mint
hogy lién'zt is igen пазу szolgálattal, munkával, ’s né
ha temél'dek vérontâssal szoktak szerezni ’s gyù'jteni;
és mintllOgy a’ háborúk’ terlleit ’s a’ baza’ védelmét a’

némberek vagy leányok személyesen nem viselhetik ’s
nem birliatják el, és így a’ vételbeli jószágokbôl és
А“) It r. 102. cz.

*__/»F7
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birlokì iogokból sem érdelmelnek örök részt: mindaz
âltal, hogy minden atyai jószág’ ’s vagyon’ örökleté
böl egészen kizáratni ne láttassanak, a’ testvéri sze

retet ’s а’ fiaknak j() indulatia, mellyel növéreik iránt
viseltetnek, ’s isteni törvény szerint is kell viseltelni

ök, megengedte, hogy a’leányoknak velök együtt örök
iogú illö részök legyen az emliteLt vételbeli jószágolv,

.és birtoki jogokból;_ ’s a’ hadak’ terheinek viselését,
és a’ haza védelmezését e’ részben, férieikre bizta.
20.

cziM.

Vajjon a’ Ízútlensdg’ „еже miatt гашише}: mind a’
ke? ада: illetó' javai, megkegyelmezeïs или mindenil:

figat ílletik-e?

Továbbá kéì'dés: ha valaki a? hůtlenség’ vétkében
elmarasztaltatik, kinek jószágai és birtoki jogai mind

két, ugymint fi- és nöágat illettek ’s követtek volna,
és azután az elitélt, fejére és javaira nézve királyi ke
gyelmet nyer: vajjon a’ kegyelern ulán születendö

leányok az atyai iavakban egyarâut öröködnek-e a’ fiak
kal vagy sem ? mivelhogy az elöbheni kiváltságok a’
llütlenség’ .vétke álLal megsemmisültek.
1.
Felelet: igen, mivel a’ királyi kegyelem ál
tal a’ hüllennek minden elöbbeni kiváltságai'örökösire
és maradékira (de csak 'az utána egyenesen és nem ol
dalaslag következökre) nézve fölélednek ’s visszanye
rik elöbbi erejöket, következöleg azon javak ismét mind
a’ két ágat illetik.

2.
Hacsak talán а’ kegyelemlevélbeh az iránt
nyilvános kivétel nem tétetnék; meri: a’ feidelem’ ha

ßLsö nÉsz. ‘21. cziM.
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talmában áll a’ kegyelem-adás és a’ jôszágok’ visszabo
csátása.

.

3. §. A’ milly módon és a’ melly föltételek alatt
adja tehât a’ fejdelem a’ kegyelmet ’s bocsátia vissza
azon jószágokat: szintén a’ szerint fog a’ jószágbani. öröf
ködés is következni.

4.
Az atya’ elitéltetése elött született leânyok»
ról реф; semmi kérdés nincsen. Mert azok sajáL részö
ket аду/1018 vétke miatt el nem. vesztik Ü, azonban a’
vele valò viszonyos öröködéshez (mint a’ hütlenség’ vét
ke ésvolt
a’ mondva
föbenjárón)itélet
kiilöhbség’ sorában
megr
löbbéközölti
nem iutnak.
l
'

21. czíM.

А’ szolgdlatokdrt e's еду/ватты pe'nze'rt adoma'ngf
ион josza'gol: mind a’ и ¿gaat ¿Herik-e?
Kérdés továbbad: lla a’ királyi felség, :Nagy vala
melly úr, шву nemes, valakinek valamelly birtoki j0

got, legyen az akár vár, vagy erösség, akár mezövâ
ros, falu, Иву puszlu, részint szolgálatlételért, чаду
pedig jólét- és kedveskedésérl, részint pedig az azokróli

adomány- шву bevalló levélben is kilett bizonyossum
ma pénzért örökösen ajándékozott és beìrt, vajjon az

illy birtoki jog mindkét ágat illetve, тазу csak Наём?
1.
Azt kell fèlelni, llogy csak Базы illet, mint
hogy a’ jószâgszerzésnél mindexlkor annak gyökerét,
nem респ}; pòtlékját тазу ágát Не" tekinteni: ugyanez

*) 1715: 9.

") l: 1_6. cz.

/
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ért az ollyan jog, a’ szerzés’ gyökerénél fogva, 61-61—
sêginek és nem vételbelinek "') bizonyítatik.
2. 6. Mindazáltal a’ leányok, vagy nöágon le'vö
személyek az illy summa pénzböl részt méltán kap
hatnak.

3.
Ha pedig a’ pénz-summa olly nagy- és neve~
zetesnek látszik, hogy a’ most említett módon ajándé
kozott birtoki jog annyil; érönek alig tartatbatnék: ak
koron azon birtoki jog , a’ birònak és valamelly hiteles
helynek emberei által, köz becsünél fogva megbecsülen

dö és az illyetén becsü szerént a’ leányokat illetö рёв:
Ье11 гё52 a’ fiak által kiadandô.

4.
Folyomány. A’ honnét a’ jôszágnyerés’gyö
keréböl követlœzik, hogy 11а valamelly fivér, saját birto
ki részét eladván más fivérnek, a’ kire származási és
öröködési jognál fogva az illyen rész különben is (а2

eladó’ halálával):szállott volna, azon rêsz leányâgat nem
illet.

5. §. És e' rész alatt egész helységet, és löbb más
hasonló birtoki jogokat is érts.
6.
Ovakovdók Iegyenek tehát a’ jôszágok’ szer
zöi vagy vcvöi; mert a’ mint leveleiket szerkesztik, úgy
fog történni javaiknak öröklete és hâramlása is.
22. czíM.

Az adományleve'lnek e’ za'rade'báról.' „magwaszabad
ta'val.“ Mt bell érteni a’ magen?
Mintllogy azoknak jószágai l’s birtoki jogai iránt

készitendö királyi adománylevelekbe, kik örökösök nél
*) 1715. 26.1: 17, 19.
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kül halnak ki, ezen záradék: „ennek ’s ennek mag
vaszakadtával“ mindig be szokott tétetni ’s igtattatni:
azért
vélekednek némellyek, hogy ha a’ magvasza
kadt úr, vagy nemes leányokat hagyott maga után,
akkor az olly adománylevélbe világosan be kell írni és
hozzáadni e’ záradékot: „Bag“, hogy az adománylevélben
bent foglaltassék: „ennek ’s ennek Hága” magvaszakad
tával“; mert máskép az adománylevél nem érvényes,

sem az olly jószágok” nyerőjének nem használhat, úgy
okoskodván ’s állítván, hogy az (mivel leányai vannak)
még nem magvaszakadt.
1.
A’ mit nem kell tartani. Mert a’ ,mag' szó
alatt csupán csak a’ férfiúi vagyis ') fiág és nem a’
leányág értetik. Haszontalan tehát és fölösleges azt oda
tenni vagy toldani, a’ mit különben is a’ szò ereje

magában fo lal.
2. §. Es ennek oka az: mivel természetesen a’

férfinak bőségesebb magvából (többnyire) figyermek
fogantatik; viszontag pedig a’ nö’ magvából némber
származik. Méltán mondatik tehát az magvaszakadtnak
(ha vannak is leányai) ki fiágban kihalt.
3.
Innét van, hogy a’ nemes atyától és ne
metlen anyától nemzett fiak igaz nemesekűl tartatnak
’s atyjok' nemzetségét és állapotját követik, de viszont,
nem; a’ mint föntebb ") is nyilván megmondtam.

4.
Ha mindazáltal valakinek jószágai ’s birtoki
jogai mindkét ágat nyilván illetnek m), ’s mindenik

') Az eredetiben: „vol“, e’ Corpus Jurisban: „ac“.

") 7. czim.

m) 1715: 25.
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ág kìhal; akkor helyesen és alkalmasan beleendö a’ királyi
adománylevélbe: „ennek ’s ennek mindkét ága magva

szakadtával“, hogy e’ részben a’ ,magon‘ utódi öröklés
értessék.
23.

czx'M.

ÍlÍeddíg tart ’s ídösül el a' kira'lyi jog.

Mlvel (а’ mint megmondám) a’ királyi felség min
den magvaszakadt zászlós, országnagy és förendü urak
nak 's ország’ nemeseinek igaz és lörvény szerénti örö
köse gyanánt tekintetik, vannak több urak és nemesek,
’s ország' lakosi, tudniillik birtokos emberek, kik a'
királyi jogokat magok részére vétkesen tulaidonitvffm
el, tudniillik vagy zálogczímmel , vagy cröllen azaz
érvénylelen avagy királyi jóválxagyást fóltételezö beval
lással; mégis atyafiúi ") vagy más utódi- avagy örö
kösi jogon reáiok háramlottaknak költvén, vagy más
nem egyenes úlon ( leginkábl) háborús és zavaros idök
Ьеп) im'gy amúgy azoknak uralmába дыша“, azokat
alattomos hallgatással szoklák kormányozni és bírni,

azt követelvén, hogy ök azon birtoki jogokban hosszú
idejü elévülésuél fogva magokat megerösitették ’s ala
píiották.
^
1.
Mire nézve щадя kell, hogy a’ királyi jog,
ákármelly rosz lelkü birtokosok’ jószágaiban és birLoki
jogaiban szâz évig tart ’s kerestethetik ki, ellent nem

állvân valakinek idösitési и) ellenvetése.
*) Az eredctiben: „necessario ‚“ a’ Corpus Jurisbânt „ne
cessaria.“
") 1. r. 78- cz.

121.36 nÉsz 24. czŕM.

79

24. c z iM.

[Ш a’ Миф/2 jog meglzatfírozdlag e's mi a’ birloki

jog ?
l Királyi jognak mondatik tehát az ország’ szent ko
ronájának titokban lappangó és létezö hatósága azon jó
szâgokra és hirtoki 4iogolwa nézve, mellyeket valaki,
roszlellu'íleg és királyi helybenhagyás’ ellenére bitorol.
1.
A’ birtoki jog nevezet alatt pedig közönsége~
sen értetnek a’ várak, kastélyok, erösségek, kulcsos
városok, mezövárosok, faluk ‚ birlokok, foldek , erdök
és puszták.
'

2.
A.’ hol tudni kell, hogy a’ birtok kétfe'leképen
vétetik. Elöször: valamelly ingó vagy ingatlan vagyon
пак ига1та, használása és kormányzása helyett. És e’

szerint a’ birtok, mintegy belépés *) azon vagyonnak
használásába és uralmába, mellyet valaki valósâggal bir
és kormányoz.
3. §. Máskép pedig (а’ czélhoz képest) a’ birtok ne

vezet alatt falu jelentetik ’s ёжик ‚ még pedig tulajdon
képen szólván; mert a’ várak- , kastélyok-, kulcsos és
mezövárosok- ’s pusztáknak kù'lön neveik vannak.
4. §. Mindazáltal e’ -helyen a’ hirtoki jog nevezet

alatl: közönségesen yértendök: várak, kastélyok, erös
ségek, kulcsos városok, mezövárosok, faluk, birtok
részek, fóldek, rétek, erdök és puszták.

5.

Pusztának pedig mondjuk azon szántôfóldet,

mellyen elöbb emberek szoktak lakni, jelenleg azonban

") A’ latin nyclvhez alkalmazva hübben: ,possessio mintegy
pedum positio‘.
'
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semmi épületek nincsenek raita, ’s lakosai sincsenek;

mintegy’ ,pusztitásnak‘ vagyis ,ragadomânynak 1111611:
tett‘ szavakbòl szái'maztatîák a’ régiek, kik a’ liadban

nyert fóldeket ragaclomány név alatt birták.
6.
Olly nemesi és iobbágyi telket vagy ház'lie
lyet is, mellyen semmi épület és lakó teljességgel nin
csen , hasonlóan puszlának hivunk.
7. ё. А’ várak pedig és kastélyok, erösségek, kul
csos és mezövárosok ismeretesek ’s magyarázaçra nem
szorulnak.

8.
Tartozôság nevezel: alatt azonban közönsé*
везен értetnek és foglaltátnak mindazok, mellyek vala
melly kulcsos városhoz, mezövároshoz, vagy falulioz
tartoznak; millyenek: a’ mivelt és miveletlen 52511116
fóldek , mezök, rétek, kaszálók , legelök , gyepek, er
dök, cserjék, ligetek, bérczek, völgyek, szölök, 526
löliegyek, vizek, folyamok, halastavak, halászatok, viz

folyások, malmok és azolmak helyei. És közönségesen
minden haszonvételek ’s jövedelmek, mellyek a’ kxilcsos
чёт-051102, vagy mezövároslioz, vagy faluhoz tartoznak.

9.
Gyakran pedig tartozòság neve alatt foglal
latnak valamelly várnak minden hatóságai, vagy a’ vár
hoz kapcsolt és tartozó, akárhol találtató minden in

gatlan jószágokzmint a’ kulcsos városok,mezövárosok, fa
luk, birtoki részek és puszták. Illy névvel vagy jelenléssel
azonban ritkán élünk, hanem а’ várhoz tartozó kulcsos vá

rosokat , mezövárosokat, falukat, birtokrészeket és pusz
tákat, ha nem egyenként, legalább közönséges kitétellel
meg szoktuk nevezni.

10. б. Ё5 ámbár a’ királyi jog âltalában csaknem
minden birtoki iogokra vitethetik és kiterjesztethetik ,
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mellyek királyi adományozás és ajándékozás alá akár
melly módon тау czímen iutnak: mindazáltal ha va
lamelly úr, шву nemes, hütlenségi bélyeget maga után
vonò esetekben vagy bůnökben vétkezett és hibázott,
чаду ha valakinek (közelebb) magva szakad , ennek чаш
ezeknek jószágai és birtoki [свай ‚ nem királyi jog’ neve

zete alatt egyszerůen, hanem llütlenség vétke- (meg
neveztetvén az) , пазу pedig ") а’ killalt embernekmag
vaszakudtánál fogva'szoktak felkéretni, és gyalxran az olly

adománylevélbe a’ királyi jogot is (ha ez a'zon iòszágok
han maskép is megvolna) a’ felkérök Ье szokták Евпат—
ni. Ugyanezért a’ királyi jognak imént adott leirását
nem a’ kiràlyi jog’ illy neméröl, hanem a’ királyi jogok’
eltiikolóira Не" érteni és alkalmazni.
25.

czíM.

Над}, a’ jósza'golrat kira'ëyi jogczz'mmel igazsdgta<
Y [сипи fèlL-e'rök azon jószágok’ öröl: óecsäje'belz ma
rasztaltatrzalr.

Ha tehát valaki, királyi jog név alatt, valamelly
birtoki iogokatnyert magának, mellyeknek békés ural

mában valamelly úr, vagy nemes régôta ") volt, és
ez iránt indítandó Perben a’ törvényes idöszakaszok’
folytában (merli a’ mai szokás szerint, az illyen per
négy nyolczados törvényszakasz alatt szokott végkép

befeieztetni)

azon úr тазу nemes bebizonyíthatja ,

у‘) Az eredetiben levö: „autem“ hiányzik a’ Corpus Ju
risban.
") Az eredsliben „ab clim“, a’ Corpus Jnrisban „olim“.

6

82

ELsö Rńsz 26. czíM.

hogy ö azon nyert jószágokat igaz czímmel és jó jog
ga'l birta es birja ")z akkor az olly felkéröt azon vét
kesen és igazságtalanúl nyert birtoki jogok’ örök becsü
jében kell marasztalni és elitélni, mellyeknek örökisé
gét magáévá tenni, bitorlani, és azoktól a’ törvényes
birtokost örökre megfosztani törekedett; hogy hason»

lÓ mérlékkel mérjenek neki vissza, és olly kárt szen
vedjen forbátlatul, millyet másnak akart okozni.

1. §. ’S ugyan ezt kell Lartani azokról is, kik az
elébb mondott esetekben hütlenség’ vétkénél fogva va
lamelly birloki jogokat kérnek fel a’ királyi felsógtöl,
és az elféle hütlenségi vétket azok ellen, kiknek bir
toki jogaìk felkérettek, nem képesek bebizonyítani;
tudniillik az ollyak is a’ birtoki jogok’ örök becsüjé
Ьеп, Ьа а’реггб] lemondani nem akarnak, elmaraszta
landôk.
2. §. Ámbár sokan úgy vélekednek, Вову azokat

csak nyelvváltságban М) kell marasztalni és büntetni,
annál fogva`tudniillik hogy az ártatlanokat és büntele
ncket a’ királyi felség elött rosz hírbe hozták.
26. CZÍM.

_r

Ifogy a’ jo'sza'golrnal: рамы magyaszakadta'míl fog
va fellrërói semmi teherlzen nem marasztaltatnali.

На pedig valaki valamelly meglmlálxozsott~ és örö
kös nélkül kihaltnak magvaszakadtńnál fogva jószágo
*) 1439. 24. 1492. 62. П: 71.
nl) Az eredelìben: „emenda“, a’ Corpus Jurisban „emen
datione“.
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kat vagy birtoki jugokat, mint az ország’ szent Кого—

náiára törvényesen szállottakat, a’ királyi felségtöl fel
kér , és azutân az az iránt indítzmdó per’ visgálata alatt

az irásbeli bizonyítványokból az világosodnék ki, hogy
azon birtoki jogok nem királyi adományra tartozôk,
hanem _ a’ megholtnak némelly nemzetségi fivéreire ,
Иву nöágának tagjaira, vagy más törvényes utódokra
háramlotlak: akkor a’ felkérö azért semmi büntetés alá

nem vettetik, sem valamelly teherrel nem sujtatik,
minthogy

a’ megholt embernek ,

tudniillik fìörökös

nélkülinek Íószágait mint kétségeseket kérte fól, hogy
az ország’ szent koronájának hatòsága annak idejébcu

kikereslessék ’s a’ jószágok’ háramlásáróli kétség elosz
lassék.
1. §. Mert az is, ki a’ pert megnyeri, ’s Вову

azon jószágok ö гей szállottak, nyilvánságossá teszì: ш
lán annak éltében, ki már eihúnyt, azon jószágoknak
valóságos uralmában nem vala. A’ honnét, ha az illyes

magszakadásnál fogva keletkezett adománylevelekben a’
királyi 103 is történetesen beigtattatik, тазу hozzákap

csoltatik, és a’ felkérö a’ királyi ioghoz tovább ragasz
kodni nem akar ‘)‚ azéri; semmi birói teherben nem kell
Öl: marasztalni.

2.
Ha mindazáltal tovâbbi királyi joggal, által
kodva pert folytalni meg nem szíín ’s azt újra elvcszli ,
akkor a’ fóntebb mondott büntetés alá kerül.
3.
Azonban királyi jog iránti iigyben a’ _felkérö

(Ъа akaria) törvënyesen eliârhat.

ч

') Az eredoLiben „noluerit“ , a’ Corpus Jurisban „volu
erit“.
6l
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1.
Mert, ámbár a'zon z'áradék.’ 'tekintebéliök melly
az adományl'evelekbe mindenkor beszokott igtattatni,
ludniillik: „Ugy lévén ’s állván az elöadottak, a’ mint
mondatik“, úgy vélekesz'nek némellyek, hogy az ado
mânynak, melly magszakadásnál fogva történt, elsö
része érvényteleniltetve'n ’s megsemmisíttetvén, anuak

a’ királyi jogról szóló egyéb része is megsemmisiœndö:
azonban minthogy igaz volt, hogy az, kinek javai fel
kérettek, mag nélkül lmlt meg, úg шлак, a’ most
említetl; záradék az egész adományt, és ezzel együtt

magát a’ kirâlyi iogot meg nem erötleniti; úgyanezért
a’ felkérö, ha akarja, nz ù'gyet a’ mondott királyi iog
irânt bizvást inditliatja. ')
27. czI'M.

Наду- Perben (НМ jószágokat magszabadásna'l jbgva
jöl nem be'rÍletni.

Meg kell pedig jegyezni Вову ‚ ha valaki, némelly
hirtoki jogok örökségének szine alatl: pert inditana,
és mielött ezt befeiezné és elvégeznë, e’ világból mag
lalanul kimulnék: akkor ezen esetben, illyes Perben

álló iôszâgok és birtoki iogok, a’ meglialâlozottuak mag
vaszakadtánál fogva, a’ fejedelemtöl fel nem kéret
hetök.

1.
Mintllogy a’ vérség tovâbbszármazása, melly
nek tekintete'böl a’ meglxalâlozott szerzé és keresé a’
iószágokat, elenyészett 5 a’ fejdelem pedig, ióllehet ne

“`) Mńlyás VI: 26, 27. Ulászl. l: 63.
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ki azon jôszágokra nézve, mellyeket éltéhen bi1-t vagy
bírliatolt , örököse , de nem. tekintelik vérszerinti
örökösnek azok’ megnyerésére nézve- miket a' maglia
lálozolt még Al) saiátiává nem. иен, lianem a’ pernek
mégr csak kétes állásában reménylé azokat шагнув
rendenie.
2.
молью, ha vannak olly jôszágai és birtoki
Íogai, mellyek zálogképen, vagy hitbér’ vagy leányì
negycd’ fejében, avagy más visszavâlthatô módon ide
gen kezeknél lekötvék» ill_yetén jószágokat a’ kinályi fel
ség, vagy a, ki a” kírályi adományt пущ-1, H) ki
nek ö azokat adományozza., mindenkor magálioz vált
katja.
3.
Маг: Шуез lekötés u’ iószágok’ tulajdoni
ságât, mellyel éltében a’ meghalálozott bint , ki nem
zanja.
4. §. És ugyanezt: kell’ az örökbe tbgad'ottakról is
mindenekben érteni és сад-ваш, kik a’ meghalálozott,

rokon’ törvényes utódaiként, de nem való örököseii'il
tekinletnek, ’s kik az illyetén visszaválthatò ioszágokat
teljes joggal visszaszerezlietik.
5.
Innen keletkezett azon ismeretes és régi 1162.
mondásî „hogy a’ perek pénzé'rt nem adhatók ’s nem>
velletök“. Melly mondást ugyan nem kell akkép érte
ni, l1%y valamelly nyomoru , szükség ésY szegénység
terhelte , vagy más hiányt szenvedö személy , az. öl'. ign?.-`
ságos czimmel illetö javainak visszakeresését és vissza.
szerzését ’s az innen támasztott тазу indítandò ügyek
_.

Ч Az eredcliben: „noudum“ , a’ Corp us Jurisban „поп“.
“) A’ Corpus Jurisban levöî „seu“ тиса и crcdclibcn
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nek és pereknek vitelét ’s folytatását másnak nem ajánl
hatná . avagy illyetén peres vagyis perben álló jószágo
kat jó feltételek alatt el nem adhatna , vagy el nem

idegeníthetne; hanem e’ közmondás ugy értendő, hogy
az, kinek a’ jószágok eladattak, vagy az ügy” foly
tatása ajánltatott, annak, ki illyetén jószágokat eladott,
sem életében, de halála után sem folytathatja az ügyet
saját neve alatt, hanem az eladónak_neve alatt kell az
ügyet vinnie és folytatnia.
6.
A’ pernek kimenetele ’s vége pedig kétséges,
és addiglan, míg az ügy a" fólperes részéről véget nem
ér, az eladó nem állíthatja helyesen magáéinak az illyetén
peres jószágokat. Ez okon a’ vevő sem képes azok mint az
eladó” jószágai iránt törvény előtt saját neve alatt vitatkozni
7.
Minél ngva, ha perközben az eladó , mielőtt
tudniillik az előbb megjegyzettjószágok eld'öntő itélet ál
tal visszaszereztettek, meghaláloznék, akkor a’ vevő , a’

pénzt is a’ jószágot is elveszti. Mert a’ föntebb érintett
okból többé már nem kereskedhetik ez ügyben , és kö
vetkezőleg nyilván való , hogy a’ perek, azaz peres jó
szágok pénzen nem szerezhetők.
28.

CZÍM.

Hagy királyi adomány utján szerzett jószáguk, [ш
pe'nz-öszveg fizettetnék is az ellenmolzdńlrlmlr, nódgat
nem illetnek.

Továbbá gyakran történik, hogy a’ kik némelly jó
szágokat és birtoki jogokat vagy bármelly meghálálo
zottaknak magvaszakadtánál, vagy más bármilly vétek~
nél fogva, vagy királyi jog czíme alatt felkérnek , azon
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ellenmondókkal, kik illyetén adományok’ végrehajtásá
nak idejekor megjelentek, és azok’ igmtásának ellenmon

dottak, ") megegyeznek és egyességre lépnek, ’s némi
pénzöszveget Пищей az ellenmondòknak, hogy llama
rabb és könnyebben jussanak a’ felkért jószágok ural
mához, чаду hogy azon jôszágokat egyáltalában min
den továbhi Ищем], mellynek netalán a’leányi negye
dek’ avagy hitbérek’ és llozományolix7 ’s más illyetén’
dolgok’ ürügye alatt valának alája vetve, fölmentsék.

1. §. A’ honnét úgy vélekedtek némellyek, misze
rént illy jószágolmak a’ nöágat, szinte mint a’ fìúit kell
illetuiök; mi épen nem látszik valónak. N)
2.

Mert a’ birtoki jogok tulajdonossz'lgát min

dig a’ szerzemény1 gyökeréhez és eredeléhez kell mér
ni, mint fóntebb is "") röviden elöadatolt; és innét
az adomâny’ törzsökénél fogva az, nyert jószágnak te

kintetik, nem pedig a’ fizetés ágánâl fogva, vételbelinek.
3. §. Mivel az adomány, щеПу megelözte, vala
okul, hogy pénzbelí fìzetés következett гей.
29.

c z Ем.

Minó eljríra'st kil/dn a’ magszakadásmil fogva'sti
kirdb/i adoma'uy?
Minö eljárást kivánnak pedig a’ magszakadásnál

fogva kiadolt és szerkezett királyiadományok ш“) ’s mit
") Az eredelihenî „contradictionis“, a’ Corpus Ju'rishan:

„contractionis“
“) I: 21, 73.

а"""‘) 21d. cz.

шт) 1115: 25, 26.
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kell a’ felkért jószágok- és birtoki jogokra nézve az irán
tok índítandó per elitélése elött cselekedni, ’s mint kell

továbbá magât a’ pert elvégezni és befejezni, miután
közönséges végzeményben ') erröl vilâgos említés és
irott czikkely találtatik: ennél fogva az ott megjegyzett

módhoz kell magunkat e’ részben tartanunk , ámbár
az, ezen ország’ régi szokásával nehány záradékban el
lenkezni látszik. Mindazáltal llogy annál könnyebben
leliessen e’ târgy’ ismeretéliez eljutni, ama’ végzemény
ben megirt illetö czikkelyt szórôl szôra beigtattattam és
ide kapcsoltattam, melly is igy kezdödik:

1.

Továbbá, ha valamelly vármegyében némi

jogok bármelly meglialálozottak’ magszakadásánál fog

va hátrahagyattak, és illyes birtokokrôl nyilvánosan
nincsen tudva, lia a’ királyi joghoz tartoznak-e, vagy
pedi?,r valamelly rokon fivéreket avagy leányági embe
reket illetnek, hanem e’ kettö között, azaz a’ királyi
jog és mások’, tudniillik a’ nemzetségbeliek’ joga, avagy

a’ leányoké'") között, kétség tárnadna; akkor mindenik
vármegyében a’ megyeispán által, a’ szolgabirákkal és
más e’ végre еду helyen összegyülekezett azon megyei

nemesekkel együtt egy közrangú és alkalmatos , de
nem a’ zászlósok чаду hatalmasabbak, lumem a’ közép
rendù' nemesek közöl választott nemes ember, illyetén

átszállott ’s kétséges és más netalán elöforduló hasonló
jogokat mindaddig öi-izzen és kéznél tartson legkisebb

kârosítás nélkül, -kivévén hogy illyes birtokok’ szokott
jövedelmeihöl (meddig kezei közt maradnak) mérsékelt

“) Zsigm. Vl: 17. Máty. Vl: 26» Ulászló l: 63. VII'. 62.

") A’ Corpus Jurisban levö: „sexum“ ninos az eredetiben.
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költségelxet huzhat és tehet, mikröl azutân számolni tud
jon és tartozzék, - míglen az örökösök nélkül meg

halálozottak’ iogaìnak illyen átszállása a' királyi  tör~
vényszéken kihirdettetett; 's megtörténvén a’ kihirde
tés, hárki is ezen birtokokat és jogokat magáéinak ál
litja, egy egész év leforgása alutt, iogainak elömuta~

tásával, ezeket. sajáljainak bizonyítsa. Mit ha megtehet,
az ország’ birája б: е’ jószágokbu igtattatni paranosol
ia és iglaltassa foganattal.

2.
Ha pedig a’bebizonyításban megfogyatkozik,
a’ királyi iogra maradjanak; ') ’s ha valakik utóbb j0
50: tartanának azokhoz, a’ kirâlyi kezekböl törvény
nyel követeljék azokat.
3. §. Midön pedig eìféle fìörökösök nélkül meg

halálozolt emberek’ feleségei és leányai, illyes birtokok
han és jogokban maradnak, akkor ezen birtokokat és

logokat nem Не" kezeikböl elfoglalni és kivenni, mi
elött jogaik iránt, tudniillik vajjon örökösen és min
denkol'ra_tartozike a’ nöághoz тазу sem, H) a’ valóság
kinyomoztatik.
4. §. Ha иву találtatnék, Вову ezen jogok a’ nö
ágat nem illetik, akkor ez illy meghalálozottak’ mon

dott feleségeinek, mielött a’ nevezett birtokok’ ural
mâból штатами ‚ а’ kil-ályi felség vagy mások által ,
kikre ать háramlottak, hitbéreik és iognik iránt relies
elégtétel szolgáltattassék "'").
5. §. A’ leányoknak pedig férjhez menésök ide
jéig, az atyai ház, az apai birtokok’ negyed részével
“) Zsimond VI: 18.
") Í. r. 90. cz.

шМ) Zs. Vl: 18, 19, 20.
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együtt leányi negyedl'il , az orszâg’ szokása szerént, kü
lönszakittassék ’s birás végelt hagyassék.
6. §. Miután pedig férjllez mentek és vitettek, ne

gyèd jogukra nézve pénzbeli {izetéssel elégíttessenek ki.
7. § Ha perlig e’ leányok valamellyike birtoktalarr-`
hoz ment férjhez, annak az országbeli szinte azon szo

1165 szerint, illyes birtoki leânyi negyed’ örökös jogá
ban és uralmában kell örökülnie 65 maradnia.

8.

Ugy mindazáltal ha az, fivéreinek és roko

nainak akaratából és megegyezéséböl , kikre házassága

után illyes jogok vagy negyedek háramlandók, és visz
szaszállandók, ment birtoktalan emberhez, mint mon

datott, feleségiíl.
9.
Különben , akár az atyai llázból , akár
а’ zászlósok vagy nagyobb nemesek udvaraibòl és jó
szágaiból, ha nlondott fivéreit vagy rokonait vagy szl'ilöit
meg nem kérve 65 ezelmek akarata ellen, vagy meg

egyezésök nélkül tette nzt, negyedi jogát nem 13111011—
Ьап, Ьапеш pénzbeli elégtélel utján fogja kö\‘_etelhetni.
30.

czíM.

А’ vmagsz:alzada's/za'l fogva fellre'rt jószdgokro'l /zozott
törve'lzyczikkely’ magyardzata.

Melly czikkely ugyan, mint elöre bocsátám, ezen
ország’ régi szokásával ellenkezni látszik. ‘) Elöszöi`
ugyan a’ kétes iogoknak a’ megirt môdonikihirdetésében
1.

Másodszor pedig a’ nyolczados liatárnap ki

nem tüzésében.

*) 1715: 25 , 26.
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2. ё, Azonfelül harmadszor, а’ nemetlenekkel há
zasságra lépelt leányok’ negyedeinek viszszaadásában.

3.
Mert illyes kihirdetésnek az ország régi és
jováhagyott törvénye szerint, nem a’ királyi' felség’
törvényszékén , hanem magoknak a’ birtoki jogolmak
helyszinén, leginkább pedig annak szokott laklielyén

kinek magva szakadt, tudniillik törvényes igtatásuk ideie
kor a’ szomszédok és határosok’ jelenlétében kell tör
ténnie; ’s bárki illyes igtatásnak és kihirdetésnek nap
jától egy egész év lefolyása alatt az említett ig11.21;."1snak.A
ellenmondott, vagy mások is, kik utóbb a’ perbe avat»
kozni és elegyedni akarnának , legyenek azok bin' a’
meghalálozottnak az atyai házbuu llagyott lezinyai , akâr
nemzetségi fivérei, akár pedig а’ nöág egyéb emberei,
tarloznak azokat jogaik’ elömutatásával a’ különösen és
egyeneseue’ végeu; kiküldött biráiok elött, most tudniillik

az ország biro úr elött (mex-t ez mâskor a’ nádoi' úr
elött szokott történni) akár tartassanak n_yolczados tör
vényszékek, akár nem, бы és jogaikat illetöknek be
bizonyítani; különben pedig a’ királyi jognak 's kö
vetkezöleg ишак, ki’ részére a’ királyi felség az- emlí
tett jószágokat adományozza, hagyatnak birás végett.

4Valamint ez fenséges fejdelem néhai Mátyás
király úr’ végzeme'nyében ") is, mellyböl e’ jelen czik
kely van kivonva de ki'ilönbözöleg és változnatva, nyil
vánosan henfoglaltatik.
5.
Meri; azéi't nevezleœtt meg világosan illyes

magszakadási ügyben a’ biro , hogy mindegyik fél~folya
modhassék a’ neki kitûzött határidö alatt birájához, és
töle az elöbocsátottakban igazságot követelhessen.

se‘) маку. И: 26, 27.
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6.
A’ leányok pedig az atyai lu'lzban Говна};
(mint a’ czikkelyben foglaltatik) férjhezmenésök ideje
elött, a’ jôszágolmak negyed részét birva, lakoznì.
7.
A’ meghalálozottnak felesége vagyis özvegye,
míglen második házassfgra nem lépend, férie házából
és udvarábôl szinte ki nem zárathatik; valamint alâbb,
hol a’ hithér’ fizetéséröl leszen szó , világosabban meg
mondatandjk. ')
8. §. A’ leányokat is vagy a’ nemesek nömagza
tait nem azon férfiaknak, vagy némbereknek megegye
zésével,

kikre amazoknak negyediogai lnáramlandôk ,

hanem atyjok шву fìvérök megegyezésével, kik unl
niillik illyes negyedeket fìzetni tartoznuk, hell ММ—
zasitani.
/

31. czíM.

Árro'l ki valakinek ügyëbe a’ bira'b/i joggal auat
kozìk.
Továbbâ ha ujonnan felkért kìrâlyi jog iránt, va
laki, valakinek iigyébe adománylcvéllel avatkozik, nem

köteles az al- vagy fölpcres, arra vagy az ellen mind
járt oklevelet mutalni elö, hanem a’ felkérö álljon
elö az ország’ szokása szerint H) a’ királyi joggal , ha
tudniillilr. a’ fólperes vagy panaszlott diadalmaskodik; mert

különben, ha mind a’ kettö iigyet veszt, akkor a’ ki
rályi iognak leszen helye.
1.
És ezen esetben tartozìk az ü"0 f’ biráia, шаг
a’ felek közt hozott és kimondott itélet után is, az
*) l. r. 98, 99.

и) п. r. s4. cz.

Ensö nÉsz 32, 33. czíM.

93

illyetén ki-rályi jogròli adomz'mylevelet magához újolag
átvenni a’ felkérötöl, és ennek az iránt 'gazságot 5201
gáltalni.
32.

сип:

[foggy valamennyi kira'lyi adomdnylez/'e'lnek eg;Í e'v le»
fob/ta alatt törve'rzyes igtata'ssal bell megerósz'ttetnie.

És tudnì kell, hogy minden kirâlyi adomânyok,
akár valamelly megllalálozotlnak magszakadásánál fogva,

кии- valamelly gonosztcvöknek hütlenségi vétkénél Гов
va ‚ akár azok’ kirâlyi jogának neve alatt kik a’ királyi
jogokat rosz lélekkel твоими tartják, akár azok’ új
adomânyának czíme alatt kik jószágaikat igazsâgos jog

3511 birják, keletkeztek és szerkeztettek, az adományo
zás napjától számítandó egy év egész folyta alatt tör

vényesigtatással megerösítendök és állapítandók, ') akâr
történjék ellcnmondás akár nem.

1Mert különben az adomány’ foganatja vagyis
ereje elmulik, és az adomány hatástalan ’s erö nélküli
marad. ")
33.

czíM.

./Iz драм, lzata'rfa'ró, íntó e's röw'd ide'zö leuelelfról.
Ha'lly napíg tart vegre/zajta'si erejöb?
Hulott is megjegyzendö , hogy bât-mi adományròl a’
szolgâlatok’ kijelentésével kiadott és szerkesztett beve
') 1563: 45. 1492:
1543: 35.

"’) Zsigm. 1: 18. 5.

43. 1563: 46. 1855: 32. 1647:1'35.
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zetö és igtatò királyi levelek, mellyek igy kezdödnek:

„Miulán mi kellö tekintetbe vévén“ Stb. vagy „Miután
mi figyelembe és gondolóra vévén“ stb. a’ mint tud
niillik az adomány’ kezdete, soi'a vagy szóbeli tar

talma vagyon , egy év lefolyásaiglan, illyes királyi ado
mánylétesitésére foganatosak ’s érvényes hatással birnak.
1.
Mindenegyéb hasonló levelek ") pedig, tudni
illìk a’ bevezetök és igtalók чаду visszafoglalók szinle mint
a’ hatârjárók, de valamennyi intök is, mellyek „Monda
tik nékiink“ által ezen záradékkal „Illètö határnap
ra“ stb. keletkeztek, csak a’ levelek’ kibocsátásának
napjától számítandô hatvan napig шпата]: végrehajtás’

tételére érvényeseknek.
2.
Ha azonban illyes bevezetö, vagy visszal'og
laló, чаду határjárô, vagyintölevelckben valarnelly nyol
czados határidö, mellyre tudnìillik a’ megidézésnok (ozon
levélben kijelentett okbòl)

kellend H)

megtörténni,

kijelölve és megirva volna: akkor amaz ünnepnek, melly
nek tudnillik nyolczadai beigtattatnak és beiratnak ,

nyolczadik napjaiglan helyesen és törvényesen тёк-шёп
l'ielik általok a’ végrehajtás.

Azonban az iinnep ии")

elötti ’s nem az utáni nyolczadik napot kell érteni.
3.
Akármelly hatalmaskodásokra nézve, a’ mos
taniak’ szokása szerint harminczkettedik парт szóló

idézö levelekkel is, szintugy keletkezésök napjatól 326—
mitott hatvan napi idököz alatt kell eljárni.
különben ezek is erö nélküliek.

Meri’.

*) 1504: ц. мю: 35.
I""‘) Az eredetiben: „debebit“, a’ Corpus Jurisban: ,.debcal.“
*") Az credctiben : „festum“ a’ Corpus Jurisban : „Гасъиш.“

ELsö nÉsz 34. сит,
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czÍM.

ЛЕД}, e'ruënyesse'gúek az adoma'nyolr’ igtato'levelei az
dlr’ Iritétele'vel, e's milëyenel: вышей! ne'lkül?

Egyébiránt tudni kell azt is , hogy valamennyi ki
rályi adomány bármi joggal és czímmel történt, nem
csak az okkitétellel, tudniillik e’ záradéknál fogva: „Mivel
hogy mi“ sth. de egyszerüen a’mâsik` záradékkal: „Моп—
datik nekünk“ stb, készített és az orszâg bármelly ren#
des birái által kiadott bevezetö és igtató levelek által
is végrehaitathalik.
1.

Azonban ha a’ bevezetés a’ „Mondatik ne

lu'ink“ záradék mellclt történik , akkor törvény elött,

a’ királyi adománylevél is az ígtatás melletl; ") különösen
elömutatandó , hogy megértessék: milly joggal vagy
czímmel, чаду тШу fóltételek alatt történt az ado

тёщу; mer-L_különben az igtatás minden erö_ nêlkù'linek
fog tekintetni.
'
'
2.

Ha azoubanokkitétellel, tudniillik „Mivelhogy

mi“ mellett hajtatfatt végre. a’ bevezetés és ~igtatás :

akkor azon esetben , 11a a’. fßlöle késziilt adomáuylevél
veszélyeztetnék és elveszne, elégséges leszen az igtató,
levél, тег: az adomány’'sorát, és az oknak, lmellynél
fogva tudniillik ez adomány törge'qt, kitételét màgában
годный.

'

') Az eredeLiben: „penes statutioncm“, ¿nOg-pus. Jul-isbn:
„penes Наших-Зав.“ )‚
.
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ßLsö nÉsz 35, 36. CzI'M.
35.

czíM.

A’ bevalla's" szószerinti tartalmfz ne'llrül ke'sziilt bi

ra'ëyi jóváÍl-agyó leuelekról.

És ugyanazt kell, mi az igtató levelekröl 616130
csâtattik, tartani minden , a’ kil-àlyi felség jôváhagyását
magyarázó levelekröl is; hogy tudniillik ha a’ bevallás,
mellyhez a’ felség királyi jóváliagyását adta, 581676
hagyó levélben szóról szôra nincsen beigtatva: akkor

hacsak maga а’ bevallás nem mutattatik be a’ biro
elött, illyes királyi ióváhagyás egészen megerötleníten
dö leszen és foganatlan.
36.

czl'M.

Ä kira'lyi и] adoma'nyro'l általa'ban. És honnan 11e
szi eredete't?
Továbbá szokták némellyek jószágaikat 65 birloki
iogaikat a’ királyi felségtöl, új adományának czime
alatt, gyakran minden kirâlyi iogâval, magok’ és örö
köseìk’ számára felkérni: állitvájok , hogy elödeik azok
nak békeséges uralmában rëgôta, vagy ömagok is
illyes iószágok szerzésének és megnyerésének ideie òta
") bent voltak.
1.
Ё5 âmbâr többen illyes úi adományt igazsâgo
san ") 65 i6 módon használnak, mégis viszont némely
lyek üdvösségökröl megfeledkezve , igen sok csalást kö

vetnek el e’ részben.

°) 1464: 20. 1492: 15.
") Az eredotìben: „juste“ ‚ n’ Corpus Jurisbnn; „insto“.

,X

*É*
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2.
Mert némellyek ez által nemzetségök’ leány
ágát a’ birtoki jogokból kizárni törekednek, az eredeti
leveleket, mellyek tudniillik a’ birtoki iogokut pénzen vet
tcknek vagy egyéb czimmel a’ leányágat azonképen
mint a’ fiúit illeLöknek n_yilvânitiâk, elrejtvén, meg

égetvůn, vagy máskép szétszaggatván; némellyek pedig,~~
a’ testvéri szerelettel ellenkezöleg, és hilveseiknek ’s

leányaiknak kedvezve, fökép midön magokban a’ fima
y got megszakadni látják és attól félnek, hogy birtoki
jogaik ') az osztályos rokonokra szállanak, hitveseik’ ’s
leányaik’ neveit az új adománylevélbe iratiák, nemzetségi
fivéreiket elmellözvén, és ökel: ‚аша’ iószágokból vagy
birtoki jogokbôl kitudni, vagy inkább kirablani Юге

kedvén.
37. czÍM.

Ш az

(Мота/{у [её/«Лад? ¿s hogy he'tß'leke'pen
leÍzet аи e'rtelzí.

Tudni kell ennél fogva, hogy a’ ielen idöben Ье—
igLaltzltni szokott záradékkal , tudniillik: „Mellynek vagy

ч mellyelmek békeséges' uralmában mondja hogy elödei
voltak ’s hogy ö maga is van jelenleg“ slb. történl: új ado
mány nem egyéb, mint az elöbbeni törvényesen töi'

tent adománynak isinélelt megerösítése.
v
Мену, saját szava’é1~lelménél fogva mindig
elöbbi adományt, vagy a’ jószágoknak másféle szerzé
sét elöfeltételezi.
2. § De hogy az adomány’ elöbocsátott leirása
világosabban értessék,»meg kell jegyezni,miszerént az úi
*) Az 'eredelibenz „jura sua“, a’ Corpus Jurisban: „jm-a.“

7
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adomânyt kétfélekép lellet érteni шву tekinteni. ЕЮ
ször az orszâg’ szent koronája’ тау fejdelmíink’ ható

ságára nézve, kit az adományozás illet. Másodszor pe
dig a’ nemzetségì ñvérekre és leányágbeliekre nézve.
3. ё. Fejdelmünk hatóságára nézve tehát az új ado
mány nem követel, nem is elöfeltételez elöbbeni ado

mányt. Mert , ha valamelly birtoki jog felöl törvénye
sen törte'nt az elébbeni'adomány, és az igtatás ennél
fogva jogszerüleg kövelkezett гей, nem voïna szükségcs ujra
felkérni ama birtoki jogot, llanem inkább az elöbbeni
adománynak kellene megerösíttetnie.
4. §. Söt megerösîtés sem látszanék sziikségesnek;
mer', a’ megerösités nem tartozik az adomâny’ ’s bir

toki jog’ kormányzâsa’ szükségcsségéhez, hanem csak
йоЫшоПйЬояч
5. ё. Nem is érvényes magâban a’ megerösítés, lla
az abba igmtott adomány érvénytelennek ösmerletnék.
Minél fogva az й] adomâny akár a’ királyi joggal együtt,

akúr egyszeriien azért ’) szokolt a’ fejdelemtöl felké

retni, mivel, jôllellet a’ felkérö valamelly llirtoki jog
uralmâlmn vagyon, mégis ugy vélekedik, llogy amaz
uralmat talán nem-egyenes úton, ’s a’ szent koruna' ha

смазать ellenére birja és tartia. (Мец nem minden urak
vagy nemesek szokták királyi adományok által, hanem
okleveles чаду kiváltságos bevallások által is, különféle
czimek és szinek alatt birtokì jogaìkat kormányozni). ")

“) Az eredetiben levô': „propterea“, hiányzik a’ Corpus
Jurisban.

*Ü Az eredetiben levò' zárjelek ninœenek n’ Corpus Ju
risbau,
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Minélfogva joguk” illyes hiányát a’ fejdelem’ adománya
által ügyekszenek helyrehozni és tettleg jóvátenni.
6. §. Az adomány pedig azért és annyiban újnak
mondatik, mivel akkor és újdontan történt a’ fejdelem
által a’ jószágoknak adományozása; valamint legdicső
ségesebb fejdelmek, néhai Lajos és Zsigmond császár
') magyar király urak, nehány kiváltságaiban és ado
mányleveleiben láttam és olvastam új adomány” czíme
alatt történt birtoki adományozásokat, minden zára
dék' beigtatása ’s annak említése nélkül, hogy a’ fel

kérőnek elődei ") illyetén új adomány mellett adott
jószágok” és birtoki jogok, 'uralmában valaha állottak,
vagy maga az adományos állott volna, hanem egyedül

a’ szolgálatoknak (miként minden adományban történni
szokott) kijelentésével kiadottakat és szerkezetteket.
Melly birtoki adományzásokat ugyan, sőt a' felőlök
keletkezettleveleket is, a’ föntebb említett oknál fogva,

ezen új adomány czíme alatt történteknek és kiadot
taknak vélek és tartok; hogy t. i. akár bírtlégyen előbb
az adományozott jószágok” uralmával a’ felkérő, akár
nem, mégis a’ fejdelem által akkor újdontan, és nem
előbb történt a’ jószágoknak részére adományoztatása.
7. §. Mert ha előbb is ezen jogok és jószágok fe

lől adománynyal bír vala, akkor (mint előbocsátot
tam) nem új adományt kellett volna nyerni, hanem in
kább az előbbit megerősíteni.
8.
És illyetén, akár királyi joggal együtt (mint
mOndatott), akár egyszerüen történt új adomány, a’ szent
I‘) A’ Corpus Jul-inban levő: „ac“ nincs az eredetiben.
“) Az eredetiben: „progenitores, a’ Corpus Jurisban: „ge
uitores“.
7 i

100

ELSŐ nÉsz 37. сим.

korona” hatóságára nézve, mindig érvényes és fogana
tos, és más valaki által illyes birtoki jog, királyi jog’
nevével, vagy egyébbel, magszakadas czíme alatt töb
bé fel sem kérethető.

9.

Mert a’ fejdelem egyszer történt adományát,

maga vagy más által, jogosan meg nem másíthatja is

mét. Csak való legyen , hogy vagy ") maga a’ felkérő ,
vagy elődei, ezen birtoki jog, valóságos és békeséges
(azaz nem önkényes erőszakkal, vagy Vakmerő elfog
lalással magoknak bitorlott) uralmában voltának. Mert
ha különben csalárdul és igazságtalanul történnék az
előbocsátott czíin alatt a’ jószágoknak felkérése, te
szem: mondván valaki, hogy egy falu vagy birtok

az övé , ’s hogy ő annak uralmában már régóta
volt, holott a’ jószág nem övé, hanem а’ királyi fel
ségé , királyi várainak valamellyikéhez jogosan és régtől
fogva tartozó volt volna: akkor illyes és hasonló ese
tekben az adomány nem érvényes; sőt ama’ felkérő,

mint hamisító és hazug, azért keményen büntetendő.
10.

Hasonlókép van, ha valamelly hatalmas, ön

kényes erőszakkal, és vakmerő elfoglalással egy falut
bitorolna, ’s ennek gonoszul magához ragadott ural
mában egy évet eltöltene, ’s aztán a’ királyi felségnek
mondaná, hogy a’ falunak valóságos uralmában hosszas
ideig állott, és így azt új adomány czíme alatt maga szá
mára felkérné; mert illyképen is, a’ bár királyi joggal
történt adomány, annak jogai ellen, kitől a’ falu el
f0glaltatott, semmit sem ér, és minden erő nélkülinek

") Az eredetiben: „aut“ , a’ Corpus Jurisban: „scilicetf'.

ELsö RÉsz 37._ сит.
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tekintetik , mivelhogy az elöadás azonképen mint a’ fel
kérés álnokultörténtuek bizonynl be.
11.
Másodszor pedig, az ~új adolnány értethe
tik ’s tekinlethetik a’ nemzetségi fivérekre és (mint elöbh,
êrintelett) a’ leányágbelickre nézve.

És ezen elöbo

csátotl: tekinlet szerint kell az új adomány’ leirását ér
teni.

12.

Annak bebizonyitasára tehát, llogy й] ado

mány’ utján, az elŕíbocsátott zâradékkal: „Mellyek

nek békeséges uralmában“ sth. felkérlt illyes birtoki 10—
gok a’ leányágat nem illetik, az úi adományi söt mêg
az osztályos levelek is a’ fìvérek között, és a’ leányi ne
gyedek kifizetéséröl szerkezett nyugtatò levelek elég
teleneknek tartatnak. Напеш szükséges, hogy az eredeli
levelek is , mellyekkel tudnillik ama birtoki jogok elöbb

vagy szereztettek, vagy vétettek, vagy mâskép nyvrel
tek, a’ törvényszéken elömutattassanak A')
13.

Mellyek ha elö nem hozathatnak és Ьеиеш

mutattathatnak , mert nincsenek meg, (шага van ugyun
is hogy számos nemesnek és birtokos embernek kivált
ságaì és oklevelei vagy a’ háborgások’ idejében az or
szág’ ellenei által elraboltattak vagy békeséges idöben is
tüz lángia âltal megégtek) akkor az glperesnek, ’s vele
egyült tiszta nemesség’ czimével és kiváltságaival birô
ötven nemesnek az eskü hagyatik meg.

14.
Ki ha az esküt megteheti, akkor a’ bi1-tok
adástól fólmentetik , és csak n’ negyedjogot tartozik kifì
zetni , ha nyugtatvány vagy megösmerés az iránt nincsen.
*) П: г. 15. cz.
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Ensö RÉsz 3S. czíM.

38. czl' M.
Hannan ered a’ „диадема?
Midön pedig másfelöl illyetén liitletétel után az érin
lett eredeti levelet a’ felkérö önmaga vagy ügyvéde
által használta, vagy ha elégségesen ‚1') 65 világos okle
véllel kimutattathatik 65 bebizonyíttatliatik, hogy azt.
elrejtette, és ezen levél tartalmának ellenére a’ hirtoki
jogokat az elöbocsátott új-adományi czím alatt gono

szúl, és a’ fivéri,'vagy talán leányági jogok’ sérelmére
is maga szâmâra felkérte, 65 azoknak neveit, kiket a’
jószág való_ban illetne, az adornánylevélböl kihagyta, ’s
ez által fi- vagy növéreit ezen jószágok örökségéhöl ha
misan kitagadni akarta: akkor az, hamis eskü "') 65 vér
tagadás’ büntetése'ben méltán elmarasztalandó.
1. §. Eskütársai is mind e’ mellett hitszegésben, 65
11а50п16116р Ьат15 eskü büntetésében azonnal elmarasz
taltatnak mindnyáian.

2. §. Midön pedig hitletétel nem történt, hanem
csak örökségböli kitagadás nyilvaníttatolt , akkor elma
rad a’ hamis eskü büntetése , 65 csak a’ vértagadásinak
leszen helye.
1511"?

‘4P

1111

*) Az eredeliben: „suliicienten“ a’ Corpus Junsban: „suf
ficienli.“

11) n; 30.

ELsö nÉsz 39. czŕM.

39.
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czíM.

Mi a’ ve'rtagadás Ízata'rozólag ‚ ’s ammi: büntete'
se'ról.
A’ vértagadás pedig a’ fivérnek vagy növérnek 13:12
ságos jogaitol más fivér vagy növér általi csalárd, alut~

tomos és álnok megfosztása és örökségböli kitagadása.
1.
Fivér és növéi' alaLt pedig e’ helytt értsed
nemzetségének, véle a’ birtoki jogokban egyaránt örö
ködö bármelly személyét.
2.
A’ vértagadás’ büntetése pedig, az innen szár
mázô gyalázaton és becstelenségen kivül, ez: hogy azon
tagadás és megitéltetett valamennyi iavaitól és öröksé
geitöl végképen elesik, és azon fivérre vagy növérre,
kit tudniillik megfosztani, ’s igazságos jogaiból kivet
köztctni és örökségéböl kitagudni ügyekezett , mind
ama javak és örökségek átruháztatnak , ’s ö maga is sze

mélyébcn tartás végetl: és szolgául neki általadatik ,
kit az eltagadott Íi- vagy növér lióltu napjaig élelem
mel és öllözettel, mint valamcllyik
köteleztetik.

cselédjét tartani

3.
’S ugyan ezt kell érteni bármi urak’ és ne
mesek’ feleségeiröl és leânyairól is, kik közöl tudniil
lik valamellyik magát az atyai iogokbun (mellyek kü
lönben is a’ leányágat illelték volna) a’ királyi felség
által, némellyeknek esdeklésére, valòságos liörökösnek

és utódnak fiusittatja, és ez :iltal ama nemzetség’ vagy
vérség' ne'mbereit, a’ iòszágoktól megfosztani mester
kedik.
4. §. Azon kivíil, ha valamelly Ii- vagy növér ,

nemzetségének más tagiát vérségéböl valónak lenni та—
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131,56 nÉsz 40. czím.

lacsul tagadná, és amaz azulân oklevéllel шву levél
nemléláben emberi lanulńzonysággal hatvan évnyi idö
Lözig ") de nem tovább, magát azon nemzelségböl
valónak lenui bebizonyímuá: akkor ezen esetekböl is a’
véx-mgadás’ hiinletésének kellszármazniu; mert llogy mást
igazsz'lgos iogaitòl mcg akart fosztani és örökségéböl
Litagadni: ez által kinyilatkoztatja. *')
40.

czI'M.

Az atyfu' e's Ösi jósza'goknalr a’ testve'rel: kò'zötti fel
аншеф-(51.

Továbbá, megmagyarázva lévén a’ királyi adomâ~
nyok, most már azoknak ágára kell általtéruünk.

1.

És clöször is а’ testvéreknek adományok ál

lal szerzelt iavaikrôl és birloki iogaikról, azután a’ bár

mi más czím alatt keresetlekröl és nyertekröl, ’s e’
iôszágoknak elosztásairòl kell érlekeznünk.
2. §. Azért; meg kell iegyezni, hogynlinden zászlós
és országnagy uraknak és nemeselmek bz'u'mi néven ne
vezendö atyai és ösi öszves jószágai és minden nemü

birtoki jogai, ezen uralmak és nemeseknek iiai között
úgymint testvérek között egyenlöen щ") felosztatnak,
és mennyi testvér van , annyi külön részre szakíttatnak.
Az atyai lláz pedig a’ legifjabb liúnak adatik lakul; úgy
azonban hogy a’ többi liak- ‘vagy teslvéreknek is az illy

jószágok’ és birtoki jogok’ közös jövedelim'ebíívl,4 ezen
*) l. r. 47. cz.

“l 1723; 46.
"') l. r. 45. cz- 1729: 36. 1655: 54.

121.56 nÉsz 4l. czíM.
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. aty.1iho/. hasonló más llázak ‚ a’ köz fóldön, hol шапка]
lik kinekkiuek tetszik, lakul emeltessenek és építtessenek.

3.
Mellyekhez a’ köz szántófóldekböl ’s erdökböl,
rélekböl és kaszálôkból annyit ’s akkorát kell kivàgni
és küfö-.lsznkasztani, mennyi ’s mekkora az atyai ház
hoz tartozìk , ’s ezt брак birtokul amazoklxoz kapcsolni.

4.
’S ez akkor áll, ha van annyi köz fóld , erdö
és rét, hogy illyetén osztás kellöleg töl'téuhelik és vég
rehajtathalik.
5. §. Mert különben a’mondoLt atyai ház után való
és tartozó minden fóldeket és erdöket, réteket ’s ka
s'lálókat, annyi részre kell osztani, mennyi nemesi ház
úionnan épíuetendik *) ’s ezen házak’ mindegyikéhel
egyenlö rész fog kiadatni birtoklâs végett.

6.
Ide értelvén azonban mindig azon fóldek’, eb
dök’ ’s _rétek’ mennyisége és osztályrésze, melly azon
telekhez vagy jobbâgyhelyhez tartozott, mellynek tud
_ niilfik szine'n az
ház épittetni fog.
41.

czíM.

Шт dll a` dolog, ha az atyai ha'z kóból паду nagy
költségekbel epízœzet: ?

На pedig az atyai hâz köböl , vagy teglábôl, vagy
mf'lske'pen is költségesen epíttetett, és ha olly пазу be

csünek itéltetnék, hogy illyes jószágoknak közös iöve
delméböl hasonló házak nem emeltethetuének, olly an
nyira, hogy még csak egyetlen egy sem épülhelne egy
') Az eredetiben: „aediíìcabuntur“, а’ Corpus Jurishan;
„acdiñcabnntur“.
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Ensö nész 41. czl'lu

könnyen: akkor illycs esetben az alyaì Мим, ЫгЬ’ еш—
Ьеге által lelkiösméretesen, *) köfarag() , kömivès és
âcsmesterek’ hozzáiarulásával mcg kell becsültetni és
ároztatni, ’s mennyi levaér van, annyi részre kell a’
hecsü-öszveget osztani 5 és a’ legiíìabbik fìú vagy testvér
az öt illetö részhez ingyen fog jntni.
1. De a’ többi testvérek’ osztz'nlyrészét az àrozás és
becsü sora szerint , nekìk meS téríteni tartozik és ЮН—
zetnì.

2.
’S ezt úgy értsd, ha a’ lcgifjabbìk Hu azon
korban volna , hogyjôszágának kellö gondját nem visel
hetné; тег: különben illy költséges épületet egynrúnt
Не" felosztani a’ testvérek között.
3.

Egyébìránt ha a iôszágok és illyetén birtoki

iogok a’ leányágat is szìntugy mint a’ [ìúit illetik, ’s
megllalálozván az atya, fìúk is, lez'myok is maradnak , **)

és a’ leányok’ valamellyike volna a’ leghisebb korú:
akkor illyes esetben is, nem a’ leánynak, hanem mind
e’ mellelt ***) a’ legifìabbik leányt közvetlen megelözíî

fiúnak, mint föbb nemnek és személynek adatik lakul
az atyai ház, de a’ mât* kijelentett fóltébelek alatt.

') Az eredetiben: „таща conscientiose“, a’ Corpus Ju risbant
„judicii conscientiosi“.
") Az eredeliben levô: „manebunt“, hiónyzik u’ Corpus
Jurísból.
,
""") Az eredetiben „nihilominus“, a’

,.potius“.

Corpus Jurisban :

ELső mász. 42. сит.
42.
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cziM.

Hogy a’ legiclösbil: testvér víselendi *) gondját az ok
leveleknek.
És ugyanezt kell érteni az irományok' ’s oklevelek'

őrzéséről is: hogy tudniillik nem a’ legidősbik leánynak,
hanem a’ bár ennél ifjabbik fiunak kell a’ jószágok, és
birtoki jogok, dolgát illető és tárgyazó irományokat és

okleveleket őrzésül általadni; mellyeket a’ fiak, vagy
fivérek között mindig a’ legidősebbik szokott őrzeni.

1.
És ez áll, ha a’ legidősebbik testvér ép el
méjü ’s nem őrjűlt , vagy tébolyodott, vagy jószágai
nak nyilvános tékozlója, és ha többi testvéreit az atyai és
ősi iószágokból vagy a’ magáéiból is nem ügyekszik vi
lágosan kitagadni.
2.
Mert ezen esetekben, nem а’ legidősebbik

fivérnek, hanem az atyai származás, ágazatához köze
lebb álló más fivérnek kell az irományokat és okleve
leket tartásul és őrzésül adni és kezéhez szolgálni.

3. §. A’ leányok pedig a’ mindkét ágat illető jó
szágokat tárgyazó leveleknek és irományoknak átiratát

vagy mását, az ország, rendes birái előtt magoknak
kiadathatják **) ’s fivéreik ezeknek kiadására kötelez
tetnek.

4.

Tudnunk kell ezenkívül, hogy az osztály,

ideje előtt a’ fivérek ellen indított vagyinditandó min

den "ügyeknek és pereknek az tartozik (közös költség

“) Az eredetiben: „conserv.nbit“, a’ Corpus Jurisban:
„conservare debeat.
"’) ll: r. 15. Ul. l. 96.
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rens() nÉsz 43.

сит.

gel azonbnn) gondját viselni , kit a' levelek örizé
se illet.
43.

czíM.

Ä’ testve'rel: a'ltal szerzett josza'gobnalr oszta'b/a'rdl ,
e's ezen adomcinyi za'rade'L-ru'l.' „Айа1а.“
Továbbad meg lell рвущий, hogy lla Ösi тазу atyai

ìôszágokban és birtoki iogòkbzm osztozatlan, apáróli, akár
anyáròli két vagy löbb leslvér is volna, kik'nek eëyike
а’ királyi udval'ban, vagy más urak’ lxázánál szolgálal
ban állott, a’ másik pedig olthon a’ hâznak és Зата
ságnak gondját viselle, és a’ szolgálatban álló némelly

iószágokat vagy birtoki jogokat ¿fluirâlyi felségtöl, шву
talán más uraktól is, ugy llozván magokkal szolgálal
bell érdemei, maga részére nyel'l; ’s olthon maradó
teslvéreinek печей: ezen záradékkal. „És állala“ stb. a’

levelekbe és adományi kiváltságokba Этна és igtattatta
volna: akkor, ámbár a’ felkérö, a’ leslvéreivel törLé
nendö osztály idvje вши, illyetén általa szerzelt és
kel-esett joszágokròl szubadon, mint akarja, rendelkez
lletik; és ezt úgy él'tsd hogy nem maga vagy örökösei
számára valamelly sziu alalt birtokolja avagy fentartóz
tatja, hanem magától elöbb valósâggal elidegenítì; 052
tályra iutva azonban mindenik testvér a’ magának azon
jôszágokbôl jârô részét, sziilte mint а’ f6 felkérö jog
gal megkivánhatja. ")
1. §. Мегь a’ bármelly levelekben, vagy adományi
kiváltságokban foglalt birtoki iogokat, mindig annyi

*l Az eredetiben: „rehabere“, a’ Corpus Juri =ban= „habere“.

Ensö nÉsz 43. oziM.
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felé kell osztani, mennyi személy vagy embernév van
azon levelekben külünösen kijelölve. *)
2. §. Hacsak eziránt kivéœlv vagy killönböztetés
nem téletnék azokban.
3.
Az „Általa“ záradékot tehát nem úgy kell
érteni, mintha annyit tenne: „Utâna“, mint ezt némelly
kellelinél bölcsebbeknek lenni akaròk értetni kivánták;

okoskodván és âllítván, hogy a’ többi testvérek a’ fö
felkérönek életében részöket illyetén szerzelt és kere
selt jószágokból ki nem vehetik, lianem, hogy ezekben
a’ fö felkérönek llalála után kell ennek fiaival megosz
tozniok; mit nem kell turtani.
'
4. §. Mert az osztozatlan testvéreknek H) osztály’

ideje elött nyereséget és kárt egyaránt kell kapniok,
és szenvedni- ’s viselniök.

5.
Innen van, hogyha bár némelly apâróli vagy
anyárôli testvérnek, vagy unokatestve'rnek, kik a’ ió
szágokban még meg nem osztozkodtak, nevei nem len
nének illyetén adományi levelekbe igtatvu; mégis az
osztálykor részét, mint elöbocsátlatott, közölök kiki jog
gal kivánllatja.

6.

’

Miért is. ezen kifejezés: Altala“ sth. alatt

mindig ezt értsd: eszközlésével, vagy az ö tudniillik a’
felkérö kieszközlése által. >lllIintlm mondanzi a’ királyi'

felség: hogy ez vagy amaz hive szolgálatainak tekinte
téböl , neki, és kieszközlésével vagyis érette másnak is
valamell)l birtokot vagy falut adományozott.

“’) 1: г. 40. cz.

**) 1655: 54. 1723: 47.
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ELSÖ nÉsz 44, 45. czíM.
44. czíM.

Mi törte'fzik, Ли паштеЦу testzfe'r az мила Ьегезен ~
jószágokat maga'nal: alvarja tartam'?

Ha pedìg valamelly testvér (veszteglés- és hanyag
ságra ’s tunyaságra adva a’ többi magát) folyvást szol
gálván, vérének ontása vagy másképen is szolgálatai és
érdemei által, némely jószágokat шву birtoki jogokat sze

rezne, ’s ezekben többi testvéreit nem akarná része
siteni: akkor ha minden alyai jószágokról és jogokról
lemond, az önszerzette jòszágokat egészen a’ maga és
örökösei szamára mindenkorra megtarthatja.
1. ё. Honnét következik, llogy a’ vértagadás nem

a’ jószágok’ és birtoki jogok’ szerzésében (mint némely
lyek vélekedtek) hanem a’ szerzett, tudniillik atyai és
ösi iòszâgokbóli kitagadásban áll.
45. czíM.

Ногу testve'rek között a’ jdszcigosztáëynak nem L'ell
'

per utja'n törte'nnìe.

Tudni kell azután, hogy az apáróli шву akár anyâ
róli, de még meg nem osztozott testvêrek között, nem
per utiân, hanem csak a’ királyi felségnek azon vâr
megye fö  чаду alispánjaihoz és szolgabiráihoz, melly
ben az osztandô Íôszágok és birtoki jogok fekszenek és
keblezvék, vagy ha a’ iôszâgok több vármegyében vol

nának elszòrva, valamelly itélömesterhez adott és inté
zett meghagyô levele által szokott és kell az osztálynak
törbénni; kik ') vagy ki által az atyai és Ösi, úgy az âlta
") 1723: 30.

Ещё nász 46. cziM.
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lok közösen szerzett öszves jószágok és mindennemü bir
toki jogok, az Öszves bármi nemű ’s minőségü ") in
gó javakkal egyetemben, ellent nem állván akármelly
testvérnek ") ellenmondása, a’ személyek száma sze
rint mindig felosztathatnak és elkülöníttetbetnek.

1. §. Megtörténvén pedig már egyszer (az előadott
módon) a’ testvérek közt az osztály, ha talán valamely
lyik testvér illyetén birtoki jogokban , törvényes okból,
ismét osztályt kívánna "`")‚ osztályrészét a’ többinél
kisebbnek avagy hasznavehetlenebbnek, vagy törvény
utján kezeiből elfoglaltnak állítván: akkor az osztály illy
módon csak per által, de egyetlen nyolczados törvény
szakasz alatt (ha a’ biró a’ felek, előadásainál és szó
váltásainál fogva azt megengedhetőnek véli) történhe

tik ’s kell történnie; mert a’ második osztály gyakorta
alapos és törvényes ok nélkül követeltetik.
2.
’S ezen czikket a’ még meg sem osztozott
unokatestvérekről is kell érteni.
46.

czíM.

Mirar engedtetik meg osztríéyos atyafiak között a’ jo'
szágobban osztályújítds, e's mikor nem ?

Osztályos atyafiak között pedig , ha

и!!!

") vagy az

ősök, vagy a’ dédösök idejében némely jószágokban és

birtoki jogokban osztály történt ’s ez iránt osztály
*ä Az eredetiben: „maneriei“, a’ Corpus Jurisban: „ma
teriei.“
*°) 1729: 28, 29.

m) 1729: 36.
‘***) Az eredetiben: si aut, a’ Corpus Jurisban: „aut si.“

11;’.

Ещё nÉsz 46. czI'M.

levêl is kêszült volnn7 ezen túl nem engedlelìk

osz

tály. *)

l.
Hanemha bebizonyitattnék, llogy a’ többinél
hatalmasabbá lett valamellyik atyafì, a’ helyes osztály
után, másik atyjaŕìa’ fòldének vagy birtoki jogának пёс
mi részét eröszakosan maga számára bitorolta és РОЗЫ

ta volna, és a’ teheletlenebb atyafì, nem lévén képes a’
hatalmasabb atyaŕl eröszakossâgânak ellentâllani , úira
igazsâgos Osztályt követelne.

'

2. ё Meri'. ez esetben újra kcll tör-ténni az osztály
пак; hanem hos_szu per utján, ’s ezt is ollyképen, ha
az osztályt követelö atyafì (mint elörebocsátám) törvé
nyes okra hivatkozik.

3.
Mert ha látván, hogy a’ másik atyañ, a’
vele, тазу elödével történt osztály utân a’ neki 111—
tott fóldekben „бизнес és szölöhegyeket ültetett ,y
avagy cseriékel; és csepötékel; irtott, ’s Еву ezeu osz

tâlyrész az övénél, melly talán miveletlen maradott,
hasznosabbá vált, és kiviláglanék, hogy ezért követeli
az osztàlyt: ‘mé'g hosszú per által , azaz négy nyolcza

dos törvényszakasz alatt sem lehet псы az osztályújìtást
megnyerme.
4. §. Ha pedi?,r azt állítná, hogy fóldének чаду
birtoki jogának valamelly része a’ másik atyaû állul erö
szakosau elfoglallatolt, akkor jôszágainak уезду birloki i0
gaìnémi részének illyetén eröszakosbîtorlâsa iránt, atyja

Пёс, ёгъеэйьфев is szabadon törvénybe és perbe foghatjn.
5. §. Es ezt akkor, ha az iigy a’ hatalmaskodások

nál megtartatni szokott elévl'ilés idejét felül nem mulnâ,

*) 1545: 36.
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melly is harminczkét éviglen szokott felhozatnìd ’s meg-l
tartatni.
6. §'. Mert örökösi jogra és bit-loki jog, tulajdo
nára nézve atyafiak között soha sem kell megengedni
az elévülést.

7.

Továbbá, ha ugy találtatott, hogy az atya

fiak valaha határjeleknek egymás közötti emelésével és
különböztetésével az osztályt megtették, akkor a’ jószá

gok, osztálya közöttük és [örököseik között, soha többé
meg nem engedtetik.

8.

Illyetén határjeli különböztetés és emelés azon

ban az atyafiak között a’ jószágoknak egymásrai viszo

nos háramlását ki nem zárja , ’s nem is értetik hogy ezt
kizárta volna.
47. czíM.

Hogy az агу/(119015 közt felosztott minden jószágok,
együ: atyajï’ magvaszakadta'val a’ másikra háramol

nal', még házasság közbejöttével is.
Tudni kell továbbá, hogy az atyafiak között meg
osztott minden illyetén jószágok és birtoki jogok, va
lamellyikök örökös nélkül levén, száz, kétszáz ’s még
több év mulva is (ha köztük vagy valamellyikök között,
nemz'etségök negyed ízén túl házasságok köttettek vol
na is) a’ fenmaradott és örökösökkel megáldott többi
atyafiakra háramlanak А') azonnal , '*) ha ugyan az élet

') I. r. 67. czim.
") Az eredetiben levő: „ipso facto“ hiányzik a’ Corpus
Jurìsban.

8
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ben lévö atyafiak levéllel bebizonyíthatják, Вову а’ meg
halálozott és örökös nélküli atyafì nemzetségi egyenes
ágazaton valóságos vérségökböl való volt, ’s hogy elö
dével , а: utâna maradotl jószágokban és bìrtoki jogok
ban elödeik megoszloztak.

1. ё. Levelek’ szükében pedig nemzetsêgöket és
szârmazások’ törzsökét ’s ágazatát hatvan év’ terjedel
méig ’s nem fölebb , emberi tanusággal is törvényesen
igazolhatiák.
2.
Honnét következik, hogy az atyafiak közölt
történt osztály után яг) Ivalamellyik atyafi által szerzett
és kercsett jószágok és birtoki jogok, meghalálozván
és örökösök nélkül levén a’ szerzö atyaíì, nem az 032

tályos atyafìakra szállanak, hanem a’ kírályi iigynökség
által foglaltatnak el. и)
3.
Szükséges annak iside igtatása, hogy ***) а’
kìrâlyi felség által két, vagy három, egymástól vêrségre

különbözö személyeknek , nem atyaßaknak vagy и”)
rokonoknak akármint adományozott, vagy másképen ál

talok *"**) szerzett jószágok és birtokijogok, valamelyi
kök meghalálozván, és vérszerénti örökösök nélkùl lévén',
ismét királyi adományozás alá kerülnek.
4. §. Mert egyedül a’ vérségì származás és aLyaÍìúi
kölcsönös osztály vonja maga után u’ jószágoknak vi
~„_,__. .__ -

*) 1723: 47.

и) 1715: 26.
“'“) А' Corpus Jurisban levò': „si“ nincs az eredetiben.
*"*) Az eredetiben: „veI“, а’ Corpus Jurisban: „nec“
*****) Az eredetiben „per eosdem“ , a’ Corpus Jurisban
„per alios“.
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szonos és kölcsönös egymásra szállását és báramlását,
bármilly elévülésre hivatkozás ellenére is.
48.

czíM.

Vajjon szállanak-e félj/zel: e's feleségnek együtt adn-i
mányozottjószdgol: a’ férj'magvaszakadtdval a' felé

se'gre e's viszont?

Mivelhogy némelly urak és nemesek , az igazságos
czímmel szolgálataik által szerzett jószágokról ’s birto
ki jogokról készített levelekbe vagy adományi kiváltsá

gokba feleségeik neveit is szokták tétetni és igtattatni,
ennélfogva kérdés másodszor: vajjon megbalálozván örö
kösök nélkül a’ férj, illyetén birtoki jogokban és jó
szágokban volt része feleségére száll-e, miután ez nem
testvérnek , hanem csak a’ férj bitestársának vagyis fele
ségének tekintetik? És viszont, vajjon meghalálozván
örökösök nélkül a’ feleség, száll és báramlik~e férjére

az ő része? Mond, hogy igen.
1.
Mert, ámbár a’ férj az asszonynak, és az
asszony a’ férjnek nem testvére, ’s annak nem is vétetik
vérségi származásra nézve, mégis közösűlés- és egybe

kelésnél fogva testvérnél többnek tekinletik. Mert hi
szen az evangelium, tanusága szerint: „ők nem két, ba
nem egy test“; a’ testvér pedig más test.

2. §. Az egyesülésnél és közösülésnél fogva tehát
az előadott esetben n’ férj, birtoki részének, feleségére,
és viszontag a’ feleségének, férjére kell igazságosan szál~
lania.

3.

De itt meg kell jegyeznünk , hogy ha a’ fón

tebb említett adományba vagy adománylevélbe a’ „mind
8 'l
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két ági“ záradc'k be nem igtaltatik, ’s az adomány
csak egyszerüen keletkezik, 1111101` eÍTéle birtoki jogok,
lm mindjárt leányai is volnának az asszonynak, nem

néznek a’ leányágra, hanem csak fiakat illetölu'íl 1е—
111111е111е11.

4. §. De midön az adomány tartalmábán ezen zá'
radék fordúl elö és van beiglatva, hogy tudniillik „lla
fiörökösök nélkl'il találna lenni a’ jószágokat felkérö,
akkor leányaira szálljanak ezen jószágok“ illyenkor a’
jószágok és birloki jogok, millelyest ’s miután a’ le

ányok kezeibe keriíltek, a’ fóntebb megiegyzelt 211111
déknál és oknál fogva, mindenkor mind a’ két ágat il
lelendik.
5.
’S ugyan ezt kell tartani a’ pénzen velt jó
szâgokról is lla a’ feleség’ neve a’ vélelbeli ’s 1111121
11 levélbe igtattalott, llogy tudniillik az egyìk félnek
magvaázakadtâval а2011 *) а2 elölwcsátolt mÓd szerint
a’ másikra szállanak. **)
'
49.

czŕM.

Vajj'on a’ Ízútlense'g’ „еже miatt megile'ltnek jószdgai
sza'llanalr-e kira'lyi jóvdhagyás Ízozzcíjáruldsával a’
/ogadott test1/¿rre ?

Mivel most a’ jószágoknak lxáramlásáról órtekezünk,
azért még azt is kérdezzük: vajion válamelly ln'itlen

seg’ vétke miatt eliléltnek jószágai és Ь1г10111 jogai, mi
utan felele es )oszagara nezve kegyelmel nyert, szalla
l

‘f

I

Il

I

l

l

l

*) Az ercdcliben: „11121“, a’ Corpu's Jurisbant „1110.“
*Ü 1687: 11. 1715: 26. 1. г. 102. 02.

я

l
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nak-c ап‘а, kivel iószágainak háramlása iránt elöbb test
véri örökbefogadásra és szerzödésre lépett melly szer
zödéshez a’ királyi jóváhagyás is járult , -vagy sem?

Mond, hogy nem.
1.
Mivel azon szerzödés a’ jószágoknak' örökleté
hen testvéri osztályosság’ erejével bi1'. *) Esmiután
bizonyos, hogy a’ hütlenség’ vétkébe bonyolodotl; Н)
és sülyedett embernek jószágai sem elöbb született
finira, sem testvéreire vagy osztályosaìra nem szállanak,

"*) azért a’ fogadolt testvérre sem háramlanak az cm
Шеи; jószágok, (még ha az iránt királyi iôváhagyâs is ,
mint clöbocsáttutìk , nyeretett volna).
2.
Ezen iószágoknak a’ királyi kcgyelem1 meg
nyerése'elötli llámmlásáról lxedig kérdés sem lchel;
mert akkor a’ jószâgok агга szállotlak volna, Мишек a’
fejdelcm által ajándékoztattak. Mert míglen чаща jó
‚таджик valóságos [дышат hir, addig vélkeinél és

kihágásaińál fogva azokat' míndigörökre clveszítheti; a’
testvérül fogadás elleht nem állván.
50. 'cziM.

fmt be!! ke't миг/дне]: lefínyairól, kik щади/шт;
öröküsöbke' ßlész'ttattak, öröL-öde'se'ro'l шпала?

Kérdés még továbbá, ha kél; testvér, тазу oszlályos
volna , kik mindkcucn (ñág nélkül szükölködvén),

“) А’ Corpus Jurisban levò'r „non“, nincs az eredetibcn.
**) Az eredeliben: „irrctiti“, a’ Corpus Jurisban „inqui
пай“.
*"‘*) l. r. 16, 20. cz.
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tulajdon jószágaikban és birtoki jogaigban, különkii
lön és különbözö idöben, leányaikat liörökösökké té

tetik vagy akár mindkét ágra is fìúsíttatják a’ fejdelem
àltal, egyik teslvér sem ellenezvén a’ másiknak fìńsitá
sát: vajjon сдуй]: leslvér leányainzk чаду örököseinek
vagy maradékainak magvaszakadtával, iószágaik és bir

toki iogaik, a’ fennmaradott másik testvér’ leányaira чаду
maradékaira szállnak-e vérségök szerint, шву a’ királyi

iigynökre háramlanak?
1.
Felelni kell, hogy a’ királyi ügynökre llá
ramlanak. ") Mivelhogy ашп' leányok, nem az örö
ködés’ vagy vérség’ jogánál, hanem a’ fìúsítás’ erejénél
fogva jutoltak a’ jószágokhoz.

2.
A’ fìúsítás pedig adomány’ crejével és ter
mészetével bir **)‚ és illyetén adomány külön-külön
és nem eg'ült történtnek Lekintetik, azért is mintegy

idegen személyek között , különválasztva és különbözö
idöben történtnek tal-batik, és a’ jószágok következöleg
az ügynökre háramlunak.
.

3.
Valamint a’ testvéreknek osztály után felké
rendö adományuiban is (ha а’ megosztozott másik test
vér’ neve be nem igtattalik) szokott törlénni; llogy tud
niillik a’ felkérö lestvér’ magvaszakadtával, az osztály
után nyert jôszágok, nem az életben maradott testvérre ,

kivel megosztozkodott, „анаши, hanem а’ királyi fel
ség’ adományozása alá kerülnek.

*) 1715: 26.
1"““) I. r- 7, 17 f's 57. cz
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1f jószzígulrlzak (по/(21: e's fak közöttz' jèlosztása'ro'l,
e's az atyai katalomról.

Tudni kell azuláu, hogy ámbár а’ iószágoknak 052
tálya az atya és Íiú között nem engedtelik meg min
denkoi', van mégis

számos eset, mellyekben, ha а’

liú nem akarná is, atyia öl; az Osztály’ tételél'e kéuyszë
ritheli, és viszont, ha tudniillik az atya nem akarná ,

a’ fiú mégis megleheti a’ iószágok’ osztályát atyjâval.
1- S. De mielött ezen esetek elöadatnának, szük

ségesnek látszik тала, milly és menu_yiféle hatalom
mal birnak az atyák .fìaikra nézve. Holott megkell ie
gyezni, [лову а’ szüléknck lörvényes és ncmtörvényes
korn, szárnyokra nem kell, azaz: atyai llatalom alòl
fel nem szabaditott minden fini és leányai а’ szárnyra
kelés’ шву felszabaditás’ idején innen (melly hazánk
nak szokása szerinl; a’ паи részéröl a’ jôszágoknak és
birtoki iogoknak az atyávali megosztása által, a’ leányok’
részéröl pedig ezcknek eljegyeztetése és а’ menyekzö’
ünneplése тазу а’ hâzasság’ teljesedésbe mente által szo
kott lörténni) atyai halalom alatt állanak.
2.
Kik tellát löled és fcleségedtöl születnek,
mig szárnyra nem keltek, hatalmadban leendenek; és
nem csak (3k, hanem „показа is, azaz: még szárnyra
nem kelt fiudlól nemzettl lilik, szintc hatalmadban fognak
maradni.

3. ё. De kik lcányodtôl születnek, azok nem а’и:
hatalmadban, hanem atyjokéban шву nagyatyjokéban

lesznek, akár nemes legyen az atya, akál' nemestelen;

120

ELSŐ nász 51. CZÍM.

mert a’ fiak nem az anya”, hanem az atya, családát kö
vetik. *) És innen van az is, hogy a’ nemes anyától,
de nemestelen atyától nemzettek nem számíttatnak a’ való
nemesek közé.

4.
Az atyai hatalmak, elseje tehát, hogy a’ fiú,
míglen atyja” hatalmában leszen,az ingó és ingatlan atyai
javakból, az atyának akarata és egyezése nélkül s_emmjt
e]. nem adhat, vagy másképen el nem idegeníthet , és
ezek iránt másokkal szerződést sem lehet vagy köthet.
5.
Másodika , hogy az atyák törvényes koru fiai
kat is nétaláni vétkeik szerint megbüntethetik és fedd
hetik, sőt ha kicsapongásaik' és gonosz telteik' minő
sége kívánná, be is zárathatják. H“)
6.
Továbbá, hogy valóságos szükség” esetében az
atyák fiaik, terheit is felvállalhatják és magokra vehe
tik, és gyakran még meg nem osztott jószágaikat is vég
szükség' esetében eladhatják és elidegeníthetik, mint
alább kijelenletik. We)
7. §. Továbbá, hogy az atyának akaratja ellen fiát
senki le nem “tartóztathatja magánál.
8.
Továbbá, hogy az atya, fiát maga helyett

túszul adhatja, de nem viszont.
9.
Hogy a’ fiúk az atyai ingó javakról végren
delést nem tehetnek, hanemcsak mennyiben atyjaik meg

engedik; mivel a’ yégrendeletnek a’ rendelkező szabad
tetszéséből kell erednie. Illyetén fiak pedig nem a’
magok, hanem mások', tudniillik atyjok, hatalmában

'3) I. r. 7.

cz.

i”) 17232 111.

"Ü Il. r. 57- cz.
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vannak; azonban másképen van a' dolog a’ Бак által
önszogálataikkal шву tudományukkal szerzett vagyon
ra nézve, mert ez il'ánt az atyának akarataf nélkül is,
szabadon végrendelkezhetnek.
52. `czíM.

.4an eseteb, mellyekben az atya jîa't a’ jószdgolrnalv
‘

_

'

feloszta'sa'ra инд/зимним.

Továbbad tudni kell aztán, hogy az atya felserdült
és türvényes koru наш, de nem a’ serdületlent, az alább
irtesetekben az örökségek’ és egyéb vagyon’ felosz
tására kényszerítheti, ') azonban ki nem tagadhatja öt
azokból:

‘

1.
На а’ fiú hatalmaskodva szüléire támad, vagy
más terhes és nevezetes méllatlanságot követ el rai
tok. W)
2.

Ha szüléit olly bünbeli [igyröl vádolia, щепу

a’ fejdelem’ vagy az egész ország’ veszedelmeztelésével
nem iâr.
4
4
3. §. Továbbá, ha szüléinek életére leselkedett,
méreg áltul малина]; vagy másképen a’ szülék’ halálá
ra törekedvén.
4. §. Továbbá, ha gonosztevökkel, иву más is
tentelen életü emberekkel az atyának akarata ellen czim

boráskodik, gonoszúl vesztegetvén az atyai jószágokat.

") Az eredeliben levö: „potest“ hiányzik a’ Corpus Juris
ban.

H) 1723: 11.
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5.
На а’ fogságba esett шум, az ellenségek’ ke
zéböl, тазу а’ tömlöczböl, midön telietle volna, ki
nem váltotta, ’s ki sem szabaditolla, чаду ёгеые ke
zeskedni vonakodolt.
53. czíM.

AZO/L esetekró'l , mellyekben viszont a’ Ли osztuzkod

hatil: meg az atya'ual.
Viszonlag pedig a’ (bär atyai hat-alom alalt állò)
Вы, atyját az alább megjegyzelt esetekben a’ jószágok
nak és vagyon'nak megosztására kényszerítlieli és .hir
lnatja, ellent nem állván az elöbocsátott atyai hatalom:
l.
Elöször, midön az atya iószágainak tékozlóia,
’s n’ maga’ és fiainak jószágait nem szükségböl és he
l_yes okbòl, hanem inkább álnokúl elídegenítelte, чаду
világosan elidegeníteni akarja, és illyelén szándéka a’

fiúnak nyilvános Ludomására jö "')
2.
Továbbá, midön jóllehet öl'öksêgeit és bir
loki jogait el nem idegenltette , тау nem is iigyekezelt

elidegeníteni, de azokat nem kellölsépen miveli , vagy
Ótalmazza, hanem elpusztulni liagyja.

3.

Továbbá, ha az alya, на; igazságos ok éste

temes vétke nélkül gonoszul és kegyctleniil megfenyíti.
4.
Továbbá, midön az alya, fiát a’ lörvényes
koruak helöltött ideie után llázasságra lépni nem en
godi.

5. §. Továbbá, lla liát vétkezni kényszcritené az
alya.

") 1723: 48.
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Ámbár pedig а’ Iìú, atyját bünbeli ügygyel

(mint imént mondatott) *) nem vádolhatja, mégis ez
esetben (mivel Istennek kell inkább, hogy sem a’ szü
léknek engedelmeskedni) atyját tisztességes môdokon а’
fiú a’ iószágoknak oszlályára , nem vádolólag , vagy
bünbeli keresetet ellene indítólag, hanem inkább hibá
ját és fogyatkozását megszánván, felszólíthalja, rábil'
hatia és kényszerílheti is.
7.

A’ jôszágoknak és vagyonnak az elöbocsátott

eseteknél fogva történendö fóntebb említelt osztályát min
dig az ösi iôszágokrôl ’s bil'toki jogokrôl és ingó va

gyonrôl kell érteni , nem pedig az atya’ tulajdon szol
gálatai шву érdemei által szerzettekröl.

8. §. Mert ha az atya a’ шефы; okoknál fogva kény
szeríli fiát osztályra: akkor az általa bármiképen szer
zelt és keresett iószágokban es örökségekben vagy bir

Loki jogokban ’s ingó vagyonban nem tartozik fìával
osztozkodni.

9.
De ha az elöbocsátott okokon kivül történt és
következelt osztâly az atya és Ей között, akkor különb
ség nélkül minden jószágokra és holmikra nézve kell
közöttük osztálynak történni.

10.

Mivelhogy természeti jog szerint az atya

a’ ñúnak és viszontag a’ fiú az atyának szerzì mind azt,

a’ mi vagyont és jòszágot szerezni képcs.

’) 52. cz.
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54.

czím

Az osztdéynab meg egy esetéről e's a’ fiút anyai/'0
gou illető jószágro'l.

Azt is ü') kell tudni, hogy miután a” fiú , atyja'
helybenhagyásával törvényes feleséget veszen, (а’ föntebb
előbocsálott esetek ellent nem állván) atyját mindenkor
(azonban annak módja és törvény szerint) osztályra min
den esetre kényszerítheti, M') mellyben mindegyiknek ,
az atyának tudniillik ’s a’ fiúnak jószágaira _és javaim

nézve egyenlően kell az osztályt végrehajtani.
1.
Mindazáltal ha a’ fiúnak külön örök vagyo
na és hirtoki jogai vannak, mellyekhez anyai jogon

az anyának akár éltében akár halála után jutott, az ily
lyetén jószágokat nem tartozik atyjával megosztani.
2.
Mivel c’ részben csak az anya, nem az atya”
családát követik c’ jószágok; mint maga az okosság is
nyilván mondja.
05.

C Z ÍM.

Az örjúlt e's tébolyodott ßalrro'l, hogy mindig atyai
hatalom, alatt marad/zal".

Azt sem kell mellőzni, hogy az örjüll, esztelen és
megtébolyodott fiak, mivel úgy tekintetnek mint kik
soha sem jutottak el az értelmesség, és tökéletes kor,
éveire, azért soha fel nem szabadulhatnak az atyai ha
talom alól.
*) Az eredetiben: „etiam“, a’ Corpus Jurisban „enim“.
") 1659: 36,

ELsö шаги 56. czŕM.
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1. §. Szüléik eunél fogva minden igazságos és he

csííletes dologra kötelezhetik öket, és nyilvános szükség
esetében iószágaikat is elidegenillxetik. De ugyan csak 6k
tisztességes élelmükröl és öltözetükröl is стоишь gon
doskodni.
2.

Ugyan ezt kell érteni (az atya’ halála utân)

az örjù'lteknek rokonairól is, hogy tudnillik a’ többi

eknél ìdösb, józan elméjl'i rokonuk, ezen örjülteknek és
vszelösöknek gondjá't atyaként Роща viselni.
56.v czíM.

Hányfe'lelwpen sziìnil: meg ’s törò'ltetz'l: el az atyai
Ílatalom?

Ámbár pedig а’ Íiak az atyai hatalom alól a’ ió
szágoknak osztása дна] (mint föntebb megiegyeztetelt)
fölmentelni szoklak és felszabadittatni, mégis van ne
hány eser, mellyekben mâsképen is szünik meg ’s tö
röltetik el az atyai hatalorn.
1.
Elöször: a’ végrendelet nélkül elhunyt atyá
nak halála által,A ha tudniillik nem-törvényes koru Бё—
nak végintézeti gyámokat nem rondell; ’s ez akkor áll,

ha az atya maga már önjogu volt és sajál atyjának ha
talma alatt nem âllolt; шеи; illy mÓdon а’ fìúnak, паду—
atyia hatalma alz'l kell kerülnie.

2.
Továbbá, elvétetik az alyai hatalom, ha az
туи valamelly hütlenségi vétek, vagy más magyA bün
lJeli kihágás mialt jószágainak és birtoki iogainak örök
ségétöl megfosztatik és ez által fejvesztési itéletre is kár
hoztatik. Mert valamint ö a’ jószágoknak kölcsönös

és viszonyos örökletétöl, illyetén hütlenség, vagy vé
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tek’ büntetése miatt mind fiaira , mind rokonira nézve

elszakadtnak: úgy az atyai hatalom is megszüntnek és
elenyészettnek fog bizonyíttatni.
_
3.
Továbbá ,' megszünik az atyai hatalom, ha
az atya ellenségi kézbe és fogságba esik; mert ki fogva
van , más valakit nem tarthat hatalmában. Mert akkor
nem ön -iogú. És ez áll, míglen fogságban marad, mert

kiszabadúlta és visszatérte után az atyai hatalom helyre
áll és megújúl.
4. §. Innen van, hogy időközben az idősülés sem
foly ellene, valamint ő sem idősíthet el más ellen; de
visszatéréseig minden ugyanazon előbbeni állapotban fog
maradni; és visszaérkezte után, minden ügyekben, és
ezeknek minden

czikkelyeiben ’s folyamataiban , az

előbbeni állapotra jut.
57.

czíM.

Hogy minden u'r e's nemes saját jószágaíról szabadon
rendelkez/letilt.
Tudni kell pedig, hogy mindenik zászlós, országnagy
úr és nemes birtokos ember, kinek fiai ét leányai van
nak, ezeknek minden bele egyezése nélkül, sőt aka
ratjok ellen is, tulajdon szolgálatai által szerzett ") és
nyert, vagy saját pénzével (melly szinte szolgálatok ál
tal szokott szereztetni) vásárlott és vett javai, jószágai,
és birtoki jogai iránt és felől. életében szabadon, mint
tetszik, rendelkezhetik , ’s ezeknek el is idegenítésére tel

jes hatalommal bír, a” fiaknak és leányoknak ellenmon
Ч I: r. 5. cz.
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dása, tiltakozása, vagy hármelly más ellenkezêse el
lent nem állvân.

1.

És ha az alya ezen javairól e's jôszâgaìrôl ’s

bìrloki jogairól Бай ’s leányaì közt életében némi 032
tályt telt volna, nehogy kimultával ez oknâl fogva
egyenetlenségek, gyülölségek, vìszálkodások és ellenke

zések’ anyagai támadjanak közöttük , a’ На]: és leányok ,
atyjok halála шёл is lartoznak ezen osztáfyt helyben
hagyni ’s abban örökké megmaradni.
2.
És ugyan ezt kell valamelly szerzödés’ vagy

testvérůl fogadás’ vagy fìúsitás’ erejénél fogva, valamelly
férfìra тазу valamelly némberrç szállott vagy háram
lolt jòszágokról és hirtoki jogokról is tartani; mìvel
ama’ férfì vagy némber ollyba vételik és bizonyíttatik,
mint ki az illyetén jószágokat ön maga nyerte volt.
58. czŕM.

Ною az ат: az ¿si jószágolrat gyermel'eínel: sërel
mél/el el nem Шевели/гей.

Az ösi iószágokról és bi1-teli jogokról azonban az
туз, fiainak vagy akár leányainak, ha azok a’ leányá
gat is Шейк, sérelmével, úgy szinte az alyafì atyjaiìának
sérelmével, az atyai чаду ösi jószágokròl és birtoki jó

gokról, a' fiak’ és leányok’ vagy atyafìak’ megegyezése
nélkül, ezen jószágoknak elidegenitésére és eladására néz

ve semmi bevallást helyes ok nélkül nem lehet. ') Mi ha
пташек is , minden erö nélkülinek tekintetik.

*) 1723: 47. I. r. 61. cz.
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1. gyakŕan
Mert szokvák
némellyek
az .'.ltyai`néha
és Ösi
ió
szágokat
szù'kségtöl
kényszeritve,
pedig
semmi helyes októl nem sürgetve, hanem csak tor

kosság’ ’s részegeskedés’ és dorbézolás’ inditásábôl, né
ha pedig az atyafi ellen való gonosz irigység’ incsel
liedéséböl, az ördög’ hozzájárultával, néha ugyan jól
és helyesen, de gyakrabban gonoszul, шаек lehetséges,

elzálogositan'i, vagy örökre eladni, átirni ’s különb
féle czimek ’s kikeresett szinek alatt lekötelezni; és hogy
az e’ felöl történt bevallás nagyobb erejü legyen,v és

ne érvénytelenittetliessék, liaik’ ’s leânyaik’ és atyia
fiaik’ terheit а’ bevallás’ tartalmâban magokra és örö
köseikre venni és vállalni.
59.

czíM.

ЛИ! tesz ter/zet vállalní fel, e's Ízányfélelmíven айда]—

tat/zalf' fel a’ ‚Лаг e's atyafìak’ ter/zei?
Teszen pedig terlleket felvállalni: az atya тазу
atyafi általi bevallás’ megmrtása iránt valamelly jószág’
vevöjének némi kezességet adni. Mire nézve tudnikell,

hogy a’ fiak’ vagy atyafiak’ terllei három módon vállal
tatnak fel. Elöször: helyes ok nélkül. Másodszor: ok
szerííleg. Harmadszor pedig és utoljára: szükségböl.

1. §. Elöször tehát helyes ok nélkül, ') шПюг tud
niillìk semmi nyilvános szükségböl és semmi helyes ok

bôl (mint imént elöbocsátâm), hanem шву gonoszúl,
тазу torkosságból, vagy bánbalmi vâgybòl is vállaltat

nak fel a’ terhek. És igy ez érvénytelen a’ törvény elött,

*) тз: 4s.
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hanem egyenesen és egyszerüen visszahúzatik az illyetén
felvállalás, és` a’ bevallás is megerötlenittetik.
2.
Mâsodik módonl: okszerüleg, tudniillik пуп
vános és helyes ok fordulván elö, teszem: idegen kéz

nél zálogban volt birtokot magunkhoz váltván, vagy a’
hit'bért. és jegyajándékot ’s leánynegyedet kifizetvén;
ha tudniillik еду rész vagy részecske èlada'tnék, és az
öszves jószágoknak maradványa a’ szükséges teher alól
kivonatnék.
3.
Továbbá, halastavakat, malmokat ’s házakat
és szabad lakokat szükségböl építvén, vagy más , ta
lán jobb részt az eladott birtok’ vagy rész’ árából ve
vén, avagy birtokcserét tevén.

4. ё. Mellyek, mivelhogy a’ fìúnak тазу atyafinak
örökségi haszonba mennek, azért a' felvállalt terheket

illy esetben egyszerüen vissza nem húzhatni’s meg nem
másíthatni. De ha a’ bevallás’ tartalmában ’s a’ teher’
felvállalásában különösen megnevezett ñú [azokat vissza
húzni akarná, akkor atyia’ éltében, az atya’ dijával
és bárhol fekvö öszves birtoki jogainak köz becsü~
je mellett, az atyának halála után pedig egyedù'l az
atyai jogoknak becsüje mellett, hatalmában áll azokat
megmásítni- és megsemmisítnie. És ugyanazt kell az
atyaíiak’ bevallâsáról is érteni és tartani.

5. §. De itt meg kell jegyezni, hogy, ha a’ teher’
felvállalása általánosan történt, és a’ iia'k’ vagy atya
fiak’ nevei a’ bevallás’ sorában nincsenek névszerint ki
téve és kijelölve, akkor illyetén teher’ felvállalása nem
érvényes , hanem egyszerüen megerötlenithetö.
6. §. Harmadik pedig és utolsó môdon: végsö

szükségtöl kényszerítve, midön tudniillik valaki, föben
9
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E156 lxÉsz 59. сит.

iârò itélemél Гоша а’ Löl'vényv` rende szerinl más ellenében
elmarasztaltatik és пенсии és talán snját személyében
is a’ hozott шее erejénél fogva lelartòztattatik, ’s a’
törvény дна! rendelt büntetésnek elszenvedésére birói
kézhez adatik , vagy ha, ámbár le nem tartóztalott,_de
királyi kegyelmet sem nyert, vagy ha kegyelem ada
юн. is neki, de ez az ellenféllel egyezkedés’ feltétele

alatt és nem máskép megy teljesedésbe ')‚ (merk különben
is a’ királyi felség meg nem kegyelmezhet máskép, ha
nem hogy egyezkedjék), шву а’ török, saracen, шву
tatâr, avagy más bármelly ellenséges fogságban letar
tòztatlatik , és innen nem egyébként, mint némi szer
-zödésnél fogva szabadúl ki; és ez utolsò módon az
elöbocsálolt leher’ felvállalása soha vissza nem húzatik.
7. ё.
82.62 iránt lörlént bevallás a’ fìú шву
atyafi által semmi Мои vissza nem luîzható; söt lm az

aiya, ßának részét (midön зайди; része fejének váliságá
-val fdl-nem éme) az elöbocsátott esetekben a’ iiúval

törlént osztály elött elidegenítette, a’ Пи ezt tůrni és
elszeuvedni tarlozik.
8.
Nem is sziikséges illyetßn bcvulláskor (ha
mindjúrt csak egyetlenegy és magúnálló volna is a’ be
инд személy) akár a’ király’ akin' az osztályos vérek’
egyezése, hanem az magától mindenha helyesen Lörlénl;
és érvényes maradand.
9.
Következtetés. Az elöbocsátottakból tehát
következìk, llogy a’ birtoki eladás háromféle, tudniil

*) Az ercdeliben, „cum сенатом mmcn сонет-дат“ cum
adversa parte et non alilcr prncslnbitur“, a’ CorpusJu
risbdu: „ila temen ul concurdct cum adversa parte".

nńsîöû. czíM.
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lik oknélkl'ili, okszerii és szůkségbeli. Az oknélküli el
adás semmit sem év. Az okszeríí pedig néha érvényes
néha visszaliúzatik. A’ szükségbeli azonbzm mindig él'
г

r

..

..

l

if

l

н

l

venyes es orokre теза" ) es Soha meg nem erotlenllte
lik, miként a’ fiak’ és atyafiak terhei7 felvállalásának és

visszahúzásának iménti magyarázatából világosan ki
tetszik.
60.

czíM.

.4’ birtok’ атланта] sziikse'gesŕe'p elóre Öocsa'tandó
törve'lzyes megínle'sról.
Meg ’ken továbbá jegyezni, hogy `miután mind a’

zâlog’ mind респ; az örökség’ jogánál és cziménél fog
va, шаль az atyafiak’ sérelmével sokak általlörténö be
vallásokban némi kárhoztató visszaélés harapôdzott el,

hogy tudniillik nélia ötven forintot vett fel valaki az
uzsoráslól, ’s még is a’ káptnlan, тазу convent, avagy
az ország’ rendes bírái elött szántszándékkal, még pe

dig gonoszúl azt vallia, hogy száz vagy kétszáz forin
tot vett РФ]; а’ káptalan pedig és a’ convent, vagy
az ország’ rendes birái , a’ történt bevallńs’ som és

módia szcrint tartoznak a’ bevalló és kötelezö levele
ket kiadni; és Яву némellyek jôszágaikat csak llamar
olly pénzöszveggel terllelik és bonyolitják, llogy azon

jószágok, mondhal'ni, alig érik az öszveänek felét, mi
ért is gyakran történik, hogy illyetén jósza'lgok, snját

nemzetségöktöl örökösen elidegenittetnek.

’) Az eredetibcn: „tcnel“, a’ Corpus
natur“

Jurisban5 „te

9*

t3!

Ещё nŕsz 60. сит.

1. §. Tehátennél fogva mindeuik birtoki eladás, söt

clzálogosítás is mindenkor törvényes megíntelését kel
lékezi azon ůaknak, vagylcányoknak, avagy atyafìaknak,

kikre az illyetén eladandó és zálogba bocsátandó bir
loki iogoknak öröksége és háramlása tudnivalókép tar
tozik (azéri: hogy 'azt тазу azokat magokhoz vegyék).
Kik ha törvényesen megiutetvén és f'elázôlíttatván, a’ bir
tokot, тазу az illyetén birtoki iogokat illendö és köz
becsiijök ’s értékök szerint magoknak szerezni és ma

gokhoz venni akarják, minden egyéb vevök és 'uzso
rások elött szabad és teljes hatalommal birnak azokat
magoknak megszerezni- és venniök.
~
2.
Ha рейд az eladô vagy elzálogosító az elö?
bocsátott megintést megtenni elmulasztja, és birtokì

jogait mondott fiainak és véreinek tudta тазу megegye
zése nélkül valakinek elidegeníti vag elzálogosítia, és
ezért valamellyik fia, vagy leánya, vagy atyiafìa ") az illye
tén jószâgok’ чаду birloki jogok’ vevöjét a’ кашу; tör
vényszékre maga ellenében idézteti: ") akkor egyetlenegy,
шашлык egy nyolczados törvényszakasz alatt az ügyet
be kell végezni, és a’ fo'lperes az elöbb említett 16525
gokat vagy birloki jogokat egyedůl köz becsù'jök szerint
magához veheti; az uzsorásnak vagy vevönek ez iránti be

valló levelében foglalt bármi tetemes pénzöszvege ellent
nem állván.
3.
Kivevén és kizárván mindazonáltal azon ese
тег, midön valaki föbeniárô itéletben elmarasztaltan

*) Az eredetiben levö: „aut ñliarum vel“, hiányzik a’ Cor

pus Jurisban.
w) 1723: 47. 1655: 52.
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fogva tartatik , és a’ büntetés’ elszenvedésére birói kéz
be adatik; merl; e’ mòdon (mivel az ellenfélleli egyez
kedésre három napnál több ideje nincsen) megintést (az
elöadott môdon) nem tartozik tenni, hanem jôszágait,
kiknek és a’ mennyi öszvegért lehetö, illyenkor mindig
szabadon eladhatja.

4.
És ugyan ezt kell érteui arról is, ki külsö
eilenségnél fogságban tartatik. Ногу tudnìillik ez is
iószágait minden megintésA v nélkül ,_ fejének váltságára
eladhatja és örökösen elidegenítheti *)

5.
Mikor pedig a’ fo'nebb emlitett megìntés a’
iòszágoknak és birtoki jogoknak örökös eladását törvé
nyesen megelözé, ’s a’ На]; vagy leányok vagy atyafiak
közöl egy sem akarná az eladandò jôszágokat és birto
ki jogokal; magának szerezni, vagy meg venni, vagy ta

lân szükségtöl akadályoztatva meg nem vehetné, akkor
ezen fìak és leányok é_s atyafiak a’ jószágokat utóbb nem
egyébként, mint a’ bevalló levélben foglalt pénz-öszveg’
telies letétele és le'fizetése mellett , шву akár örök be
csiinél fogva és hosszu per’ útján szerezhetik magokhoz.

6.
Mert iòszágaiknak eladóit is okszerü és meg
engedhetö esetekben és körülményekben nem kell any
nyira korlátolni és megszorítani, hogy igazságos 108211

kat és javaikat kellöképen ne használhassák, és ne él
vezhessék.
7.

Ha azonban valamellyik Íiú шву leány чаду

atyafì a’ megintés’ idéjekor azt felelné és hozná elö,
[югу а’ iôszágot magához venni таща, akkor neki a1.

illendö öszveg’ letételére és az eladóvali egyezkedésre,
’) П. r. 57 él l. r. 51. 56 's 79.
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a’ biró elötti megjelenés végett (kinek hatalmánál és le
velénél fogva törlénik és végreliajtatik а` megiutés) rö
vid és illetöleges határ idöl; kell kitůzni. .Beállván pedi'oy
a’ határidö, ha a’ hozandô biròi itélethez, és a’jószágok’
köz becsüjéliez képesti öszveget letenni vonakodik, jó
szágait az eladó szabadon elidegenitheti.

8.

A’ zálogos jószágokra és birtoki jogokra 1162—

ve Ü peclig maist kell [агат]; mert némelly birtoki jo

gok, mondott köz becsüjök’ értékén feliíl, akâr törté
nik eleve töi-vényes megintés akár nem, a’ fiaknak,
vagy leânyoknak, шву alyaliaknak, шву a' királyi jog

nak is sérelmével, senkinek cl nem zálogositliatók.Ezen
megbecsültetés azonban és ennck sora nemcsak a’ ne

mesi hâzakat és udvarokat, ’s a’ mezövárosokbun, faluk
han тазу helységekben találtató népesített és népet
len vagy pusztai jobbágytelkeket, hanem a’ fóldeket,

erdöket és réteket, lialastavakat és malmokat (ligy,
mint a’ leánynegyedek’ lizetésében) mindenestöl magában
zârja. És a’ mennyire az illyetén liecsü, a’ biro mêrsék
lése szerint terjed, annyiban kell a’ zálogos jogokérti

pénzek’ lctételének és visszaszolgáltatásának is, a’ Бак,
vagy leányok, шву atyaliak, ’s még azok által is esz
közöltetnie , kik talán királyi hatósággul ( а2оп eselben,
midön az elzálogosilâs egyetlenegy, a’ magszakadáslloz
közelgetö személy által történt) âllanának elö.

9.

Azon leányokat és H) némbereket értsd pedig

az elöbocsátott esetekben meginLendöknek, kiket uz
eladandó тазу elzálogositandô jószágok egyenlö joggal

*) 1635: 90. 16472 125. 1655. 52- 1681: 33 1723: 48.

“) Az ercdcliben levò'î „et“ hiányzik a’ Corpus Jurisban.
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illetnek a’ fiággal , mert különben a’ leányok Vagy ném
berek e’ részben idegenek gyanánt fognak tekintetni,

’s csak úgy mint u’ szomszédok és határosok léphetnek
föl, kivévén , hogy, ha akarják , minden szomszédok és
határosak előtt avatkozhatnak a’ jószágoknak vételébe
és átváltásába, ’s ezeket magoknak szerezhetik.

10.
A’ szomszédok pedig és határosok az előbb
említett és részökre történt megintés által az eladandó
birtoki jogokat, minden más idegen és távolabb ve
vők előtt magokhoz szerezhetik ugyan: azonban nem

köz becsü szerint, mint a’ fi- vagy nővérek, de min
dig a’ bevalló levélben foglalt pénzmennyiség il') le
tétele és teljes lefizetése, avagy а' birtoki jogok
nak örök becsüje mellett is. Mindazáltal egyetlenegy
nyolczados törvényszakasz alatt , ha az eladók, részéről
megintés eleve nem történt, és a’ szomszédok ’s hatá
rosok mind e’ mellett az iránt magok, részéről a’ szo
kott intést megtették, kik is az elzálogosított birtoki
jogokért hasonlóképen a’ tőkepénzt, mellyért az illye
tén elzáIOgosítás történt volt, tartoznak lefizetni. Nem
is avatkozhatnak vagy elegyülhetnek e’ részben vala
melly megbecsültetésbe, miután az illyetén birtoki jogok
nak tulajdoniságából és örökségéből tudnivalókép sem
mi sem illeti őket.

") Az eredetiben levő: „summae“, hiányzik a’ Corpus
Jurisban.
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E156 nÉsz 61. (ziM.
61. lCzÍM.

Mint kel! az поил/21201: a’ mrisilr аду/а]? által elarlolt
паду elza'logosz'tott re'sze't visszaszereznie.

Meg kelltovábbá iegyez-ni*) llogy az idösebb atya
fiak rendszerint, és néha iflabbak is, kik honn ma
radván az idösb atyafìak’ távollétében ezeknek atyai és
ösi még osztatlan iószágaikat és birtoki iogaikat tal-tják,

magokra vevén az apároli vagy anyáròli többi atyafiak’
terheit , ezen birtoki jogokat elzálogosítani és örök áron
eladnì szokvák , ’s ez által a’ vevök nem csak amaz ela

dónak vagy elzálogosítónak részét, hanem többi atyja
fìainak, mint kiknek terheit б magál'a vette, birtoki
részeiket is szokták magoklloz szerezni
1.
Minél fogva tudnì kell, hogy ha valamìkor
illyetén eladás шву birtoki elidegenítés helyes ok nélkül
történìk valaki által, akkor a’ többi atyafiak’ részeit

egyáltalában minden fizetés nélkül kell a’ fólperesnek
чаду fölpereseknek az elsö nyolczados törvényszéke
ken visszaadni és visszaszolgáltatni. Az eladô atyafi’ ré
sze pedig megbecsültetik és ezen jószágrésznek csak köz
becsüi értéke térittetik meg a’ vevönek. Igy szinte az ela
dó atyafìnak része is birtokba adatik a’ fölperesnek az
elöbb felvállalt tehernek minden visszahúzása és letevése
nélkül. A’ bevallô levélben fóljegyzett ") pénzmeny
nyiség’ maradványaért és fólöslegeért pedig az eladò
atyafinak többi iószágail; és birtoki jogait, mellyek amaz
i*) 1723: 47.
**) Az eredetiben:l „denotatae“, a' Corpus Jurisban, „d0
пище“.
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öszveg’ megtérítésére elégségeseknek fognak látszani,
azonnal és a’ további perfolyamatot be sem várva a’
bíró által meg kell becsültetni, és az illyetén bevalló
levélben kijelentett feltételek alatt a’ vevőnek kezéhez
birtokúl adni.

2.
Ha azonban az eladottakon kívül egyéb jó
szágai nem volnának, és a’ részére eső ingó javaknak is
olly szükében volna, hogy az előbb említett öszveg
azokból ki nem telnék és vissza nem nyerethetnék : ak
kor a’ vevő az illyetén fölösleg, kárát szüségképen szen
vedni kénytelen; és ez áll (mint mondatott) a’ föntebb
magyarázott helyes ok nélküli esetben.

3.
Mert okszerü esetben a’ teher visszahuzásá
nak is (a, föntebb előhozott módon) következnie kell, és
ebből a’ pénznek előbb említett fölöslege (mennyire le
hetséges) a’ vevőnek visszatéríttetnie.
4.
És ugyan ezt kell érteni az atyáról is, ki saját
és fiainak ősi jogait fiai” sérelmével és megegyezésök
nélkül helytelenül és ok nélkül elidegeníti, vagy áruba
és zalogba bocsátja; hogy tudniillik bevallását az előbb
említett oknélküli esetben ") egyszerüen megerőtleníte
ni és a’ fiak, részét egy általában minden fizetés nélkül,
az atya, részét pedig köz becsü mellett a’ fiaknak visz
sza és által kell adni.
62.

с z ŕ M.

Néz/zda), vissza nem húzható bevallásról.

De itt figyelembe és észbe kell venni, hogy ha a’
másik atyafinak bevallását visszavonni és visszahúzni
“‘) I. r. 59. cz.
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ami} RÉSZ 62. от.

akaró atyafi, az ezen eladásnál fegva akár cserélt akár

szerzett jószágokat vagy birtoki jogokat tudva és tör
vényes ellenmondás nélkül használta és azoknak jöve
delmeit valósággal szedte, akkor az illyetén bevallást
soha sem fogja visszahúzliatni; mert a’ valóságos hasz
nálat által ama’ bevallásban megegyezni látszik.

1.
És ugyan ezt kell a’ fiú által megmásitandó
atyai bevallásról is mondani.
2. §. Ezt kell hasonlóképen tartanunk azon beval
lásokról, mellyek a’ vérszerinti vagy osztályos atyafi

ak közt, vagy bármelly idegenek és vérenkivűliek között
is peres birtoki jogok iránti elintézés- és egyezésképen
történnek és tétetnek.

3. g. És illyetén elintézésben, a’ birtoki jogoknak
bizonyos része vagy részecskéje adatik és vissza-szol
gáltatik az egyik félnek azon peres jószágokat tartó és
bíró vagy különben talán érvényes jogokat azokra kö
vetelő másik fél által; a’ többi részecske vagy rész

pedig béke' és egyesség” okáért nála marad, és örökre
birtokul hagyatik. Melly bevallások ugyan (mivel a’
perek” vége és kimenetele még kétséges vala és bizony
talan) mindenkor megtartatnak és soha meg nem má
síttatnak.
4.

Mert különben is a’ föntebb említett beval

lások, mellyek megerőtleníthetők és megmásíthatók, nem
a’ magunkhoz veendő és magunknak szei-zendő, hanem
a' magunktól elidegenítendő jószágokra'és birtoki jo
gokra nézve értetnek.

изб nÉsz 63. мы.
63.

‚

135)

czíM.

flzon bevalllisokról , mellyelrne'l tö/'ue'uyes igtata'sra

van жатву ‚ ’s melb/ekne'l ninos.
Továbbá a’ vérszerinti és osztályos atyafiak között,

akár az elöbocsátott, akár más esetekben ollyatén birto
ki jogok iránt, mellyek különben is egyikröl a’ таза];

ra lxáramlandók volnának, bármelly rendes biró vagy
bizonyságtevö és lxiteles hely elötl; щёк-сень órök be
vallásnak sem királyi megegyezésre sem törvényes Евы
tásra nincsen szüksége.

1.
Minden egyéb , bármelly iószágok és birto
ki jogok тат, idegenek és külsök közt akármint vég
hez ment örök bevallásokat pedig, söt az ötveu forin
tot meghaladó, zálogi czím alatt ') történteket és ke
letkezetteket is, egy év’ egész leforgása alatt szokták és

kell törvényes igtatással megerösíteni.
2. §. És ez akkor áll, ha az, kinek számára a’
bevallás történt, a’ jószâgok’ uralmán kivül van, mert

ha elöbb is volt ezeknek valôságos uralmában, vtha
attól, ki a’ bevallást tette, illyetén valôságos uralmat

és birtokot tettleg nyerhetne, akkor (еду év’ leforgása
után is) a’ fóntebb említett igtatás mindenkor végre fog
hajtathatni.

3.
Аи is elöre meggondolván, liogy, ha talán
valamellyik bevalláshoz királyi jóváhagyâs szükséges, és
ezen jóváhagyást az év’ lefolyásaiglan meg nem nyer
hetné, akkor az illyetén bevallást nem elöbb., mint a’

mondolt királyi jóváhagyás’ megnyerése után, еду egész
*) 1617 ; 125.
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év’ lefolyásaiglan (mint fóntebb elöadatik) ugyan ezen jó
váhagyás’ erejénél fogva , törvényes igtatással kell (aká г
következzék ellenmondás, akár-nem) megerösiteni.
4.
’S ezt értsd nem a’ jövcndö feltétel alatt, lia
nem a’ jelenben történt bevallásrôl. Mex-t ha valamelly
szerzödés чаду testve'rííl fogadás,> és a’ jószágoknak
egyikröl a’ másikra háramlása irânt, bevallás valaki

által más részire vagy talán két fél által egymásnak köl
csönösen, ’s egyikröl a’ másikra úgy 'történnék, hogy
tudniillik ha valamellyik fél örökösök nélkül találna ki
mulni , akkor ennek jószágai és birtoki jogai az életben
maradott félre háramoljanak, és a’ kirâlyi felség az ily
lyetén bevalláshoz, vagy szerzödéslxez és testvéríil fo
gadáslloz királyi jôváhagyásával járul; mivel ezen be
vallás, és következöleg a’¿ királyi jóváliagyás feltételes,
és csak a’ felek’ valamellyikének magszakadásával leszen
helye: azért még mind a’ Het fél’ éltében, vagy talán
azon személynek , melly a’ másik’ részére az imént emli
bett feltétel alatt a’vbevallást tevé, éltében, nem szük
séges, hogy igtatás történjék.
5. §. Hanemha talán ezen jószágokra nézve királyi

jog nyeretett volna, vagy nyeretnék. Mert ezen esel:
ben szükséges , hogy az igtatás a’ királyi jogra nézve
(melly sokaknak jószágaiban gyakorta titokban lappang)
törvényesen megtörténjék.
6. §. Ugyan ezt kell mondani az elöbb emlitett

királyi jóváhagyásrôl is, hogy valamellyik félnek mag
vaszakadtával, egy egész év’ lefolyása alatt a’ jóvá
hagyást (шеПу akkor adomány erejével fog birni) és kö
vetkezöleg az ama’ jôváhagyásban megirt bevallást tör
vényes igtatással kell megerösíteni.

Elßö nÉsz 64. CzíM.
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64. czíM.
Mi a’ kira'lyí joválzagyds meg/zatározólag.

A’ királyi jóváhagyás pedjg az ország’.szent Кого—
nája’ hatóságának, a’ reá öröködési môdon és jogon

háramlandô birtoki jogokra nézve a’ fejdelem vagyis ki
rályi felség âltali önkéntes átengedése.
1.
Melly hatòsága az ország’ szenl; koronájának ,
a’ jószágok’ és birtoki jogok’ háramlását és öröklését
illetöleg, azon mód szerint, mellyel jelenleg élünk, а`
nagykegyelmességü feiedelem , néhai Lajos kil-ály úr’
') országlása чаду uralkodâsa 6ta, tud'niillik az úr’ meg
testesülésének ezer háromszáz ötvenegyedjk esztende
iétöl vevén eredetét, minden királyoknak mint utódai
пак idejében, egész mostanig sértetlenůl és ìugallanúl

megtartatott ’s helybenhagyatotf, és az ország’ minden
zászlós és orszâgnagy urainak, úgy nemeseinek és fören

deinek jószágaira és birtoki jogaira nézve (kik tudniillik
mag és örökösök nélkül halnak ki , чаду egyetlenegy és
magánálló személyre olvadnak, és így magszakacláshoz

közelednek) mindig törvényes öröködés erejével bir.
2.

Mert ama’ fejdelem’ ideje elött mindenik zász

lòs, országnagy ’s nemes és birtokos етЬег, birtoki

iogairôl (még ha örökösök nélkù'l volt volna is), mìként
akará, minden királyi jóváhagyás nélkül szabadon ren
delkezhetett.
3. §. És egyedülazon esetben, ha

közölök valaki

örökösök és minden rokon nélkül ’s végintézetlenül halt
el , vala helye a’ fo'ntebb említett hatóságnak.
‘) Lásd I. Lajos’ végzeményének kezdetét . 11. S. ’s az I. r'
5 és 57. cz. 1115: 26. садит.
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21.56 nÉsz 65. cziM.
65.

cziM.

.Melly bez/alla'sok/zoz szükseges a’ kirdéyijdvlílzaâgfrís,
e's melb'ek/zez nem ?

Minél fogva tudni 11е11, hogy most az umk' ’5 nemesek’
e's más birtokos emberek’ minden bevullása,melly 111113611
állò ’s egyetlenegy és magszakadáshoz közeledö sze
mély által, bármelly személyeknek, és akármìlly ese
leknél és okoknál , fcllételeknél ’s körülményeknél fog

va bármelly jószágokl-ól és birtoki jogokról örökösen
vlélzetett, kìràlyi ióváhagyást (а’ föntebb emlitett 616116—
dés’ hatósága mialt) mindenkor megkiván, még pedig
szíiksůgkélfen.
1.
Mivel ezen jóváhagyás nólkül, nem csak az
örök joggal lekötött jószágpkról, hanem *) а` zálogì

czím alan (а’ jószágok’ köz becsüjén lńl) :'Ilirottakról is ,
bármiképen (mint elöbocsáltatik) lett vagy töx'ténl. Pón
tebb említelt bevallás, erö nélküli maradand.

2.
А’ 110111161 következik, hog f a’ több atyafì
vagy idegen személyek Lözött és által, kölcsönösen vagy
külön némellyeknek tett bevalláshoz a’ kirâlyì ióválmgyás
nem szükséges.
3.
Mex-t az öröködés’ jogának, mindkét rész
röl örökösi módon és iogon örökülendö más személyek
levén, még nem leszen helye a’ fejdelemben vagy Li
rályi hatóságban.

4.
És ez akkor áll, ha az egyik részröl levö
vngy bevallást tevö személyek viszonos 65 egymás közti
öröködés’ erejével birnak; a’ másík részen álló sze

“) 16.17: 125. 1715: 26.

'f

anö nész 66. сим.
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mélyekröl is ugyan см kell értenì és штанг. Meri; kü
lönben a’ királyi jóválmgyás mindíg felkóretendö és szük
séges.
5.
Mert a’ személyeknek löbbsége a’ капну:
hatósáffot
ki nem zâr'a
ott 7 hol semmi at afìsá"а) sem
D
l
l
r - ..
..
l
, с,
и
l
.. n
..
versegl osszekoltetes, vagy a loszagokbam mas oroko
désnck kölcsönös viszonossága nem léLezik.
66.
,
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,

czx'M.
_,

‚

в

‚

Ай a szerzóde's Ízatarozólag, ¿s torus/¿yes lgtatasra
mikor van sziil'seîge?
Meg Кв" tehát iegyezni , Вову akárrnilly birtokos

emberek vagy más személyek közölt, akárminö ржавой
Jmelk egyikök’ magvaszakadtával a’ másikra háramlásáról

kötött bármelly szerzödést, tudnìillik mind azt, melly
királyi ióváhagyás által, mind azt, melly személyek’
többségénél fogva az imént említett môdon megerösíl.
tetett, valamellyik résznek magvasznkadta után, egy év’
leforgása alatt (mint elöbocsátám) törvényes istalással
kcll érvényesíteni. ')
l.
Azon közben miudazáltal az életben шагам
félnek hatalmában áll az illyetén szerzödésböl, vagy test
vérül fogadâsból neki tulajdonított öröködési jog’ ere
jénél fogva, a' magvaszakadt fél’ , tudniillik mint 052
tályos testvére’ jószágainak uralmát egyszerůen maga
számára elfoglalni és kezei közé (ha .csak valamelly tör

vényes akadúly client nem áll) szerezni.

*l Il r. 63. vz.
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F.1.sö nÉsz 67. сам.

2.
Е’ szerzödés pedig , vagy testvérül fogadás °)
bármelly idegen személynek valaki által (törvényes örö
kösök’ nem létében) jószágainak öröködésében megenge
döleges helyellesítése.
3.

Mondatott pedig különösen: „örökösök’ nem

létében“; mert ha igazi törvényes örökösök és utôdok
léleznek és életben vannak, a’ testvérl'il fogadásnak

nincsen helye; de ezeknek nem létében a’ fogadott test
vér чаду fìú a’ iószágoknak háramlására nézve illyetén
öröködés’ erejével és hatalmával fog bírni.
4.
Mondatolt az is: „megengedöleges helyette
sitése“ , mivel fejdelmünk’ engedelme чаду megegyezé

sének alkalmazása nélkül illyen helyettesítés тазу örök
befogadás minden erö nélküli; hanem a’ iószágok
nak háramlâsa, egyenesen a’ fejdelemre és a’ szent ko
rona’ hatóságára néz és tartozik, és a’ fejdelem’ ióvá

hagyâsa nélkül u’ fogadott testvér чаду fìú illyetén jó
szágoknak uralmába nem léphet ’s azokat magának nem
is lulajdoníthatja.

67.

cziM.

Над}, ke'çfe'lekepen mondatil.' рамы, jósza'gok’ uralma'
val Öírm'a. És ve'gúl a’ szerzódëselrrůl.
Vegyük pedig eszú'nkbe,

hogy kétféle módon

és úton mondatik valaki valamelly jôszágok’ uralmával
birnia. Elöször, birtoklási Ложа], midön valaki valamelly
iòs@oknak valóságos és békeséges uralmát, mind a’
iövedelemnek szedésére , mind pedig a’ jobbágyok által
*) l. r. B. cz.
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teljesitendö szolgálatokra nézve, nyilván bírja. És ezen
môd közönséges és mindenek elött nyilvánságos.

1.
Második úton mondatik valaki jószágok’ ural
mával bil'ni öröködési jogon тазу módon, midön б:
némelly birtoki iogokuak háramlása Il'-) illeti n_yilváno
san, mint ez a’nemzetség’ közel ágazatán levö vérszerin
ti atyafiak’ шву osztályosok’ а1”) birtoki iogaiban elö
fordul. Példának okáért: jóllehet a’ vérszerinti atyalì
a’ másik szinte vérszeriuti atyafi’ életében a’ vele lör
tént osztály uLán, ennek jôszágai’ valóságos uralmával
és lxasználatával nem hir, mindazáltal bi1- öröködési
joggal és uralommal tettlegesen és közvetlenůl, melly

nek erejével mihelyiesrtbgtyjaßei örökösök nélküal: múl ki ,
‘a’ fenmaradott és életbenflevö atyaû nyomban és köz-V
vetleníil, а’ meghalálozott atyafi’ jósiágaït, eg_yf>szer1'îen,ì".J
minden törvényes igtatás Mik) és cgyéb törvényes el-`r
járás nélkül, magának szerzendi, és méltán ’s jogosan

hamlmába Н”) kcrítendi.
2.
És ha а’ meghalálozolt atyafi leányokat és
feleséget hagyna maga utáu, és iószágai a’ leányágat
nem illctnék, ollyképen tudniillik llogy az elött az elöbb
megholt atyafi’ életében, és elödeinek idejében is va
lamelly némber valóságos uralOinmal nem bírt azon jó
szágokban: akkor azon leányokat, kiházasítńsuk’ ideje

elött, a’ feleséget pedig vagy özvegyet addig, miglen
*l 1655: 56.

,

"2) „Vel eliam condivisionalium“ , hiáuyzik a’ Corpus Ju
risban.
*") I. r. 63. cz.
l""“"") I. r. 47. cz.-Az eredetibeu: „polestull“ , a’ Corpus

Jurisban: „рощах-Цап.“
10
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ELSŐ mísz 67.

czm.

urának és férjének neve és czíme alatt él, és özvegysé
ge’ idejét tölti, épen azon joggal és módon, miként a’
meghalálozott atyafi, midőn ez életben vala, eleséggel és
ruházattal ’s az életre minden megkivántatókkal, a’ jó
szágok, erejéhez képest, nevelni, ellátni, tartani, és a’

leányokat majdan tisztességesen férjhez adni, a’ felesé
get pedig (ha ez akarja) szinte férjhez adni, ennek azon
felül hitbérét és jegyajándékát kilizetni, a’ tovább élő

atyafi törvényesen tartozik. Ugyanezt kell а’ szerződé
sekről, vagy testvérűl fogadásokról is (ha ezen szerző
dés nyilvánosan tudva van) érteni; mivel jóllehet a’
korábban meghalálozott atyafinak saját ágyékából szár
mazó örököse nem volt, de örökös helyettesittetvén, *) ki
törvényi örökösnek neveztetik, még magva nem sza

kadott.
3. §. De másként van a, dolog azon atyafiakranéz

ve, kik hatvan, vagy száz, vagy kétszáz, vagy több
év előtt,jószágaikl)an és birtoki jogaikban osztozkodtak,

’s már ennyi időtől fogva, származásuk, ágáról is alig
van emlékezet H), hanem mintegy csak név szerint mon
datnak osztályos atyafiaknak. Mert ezen esetben olly
képen kell eljárni, min't némelly meghalálozottak, mag»

vaszakadtánál fogva a’ királyi felségtől felkért jószágok,
dolgában eljárni szokás. “Ü

*) Az eredetiben: „substituto“, a’ Corpus Jurisban: „de
stitutus“.

“) Az eredetiben: „lineas memoria“, a’ Corpus Jurisban:
„linea memoriae“.

т) 1715: 25.

Аъ-Ц

мы”; más?. 68. czŕM.

147

6 8. CZÍM.

[Jogy a’ jósza'goknal: erószakos elfoglaldit azukbu'l
szilzte eröszalrosan hi leÍzet vetlzi.

Továbbá, ha valamelly ember illyetén jószágok’ és
birtoki jogok’ uralmába eröszakosan avatkoznék és lép
ne , шву bármikép elegyednék , mellyek másra és nem
ö reá liáramoltak volna , akkor az , ki e’ jôszágokban örö
ködés’erejével és jogával bir, еду egész év’ leforgása alatl.,
hatalommal ’s hasonlô eröszakkal is , az elfoglalót azok
nak uralmából kivetheti és kizárhatja. Mivel e’ rész
ben: eröt erövel visszatorolni *) szabad.

1. §. Eltelvén pedig egyévi забьем, törvény’ utján
kell amaz elfoglalò ellen ügyködnie, és öl: illyetén jó
3268018 igazsâgtalan elfoglalása- és bitorlásánál fogva u)

rövid megidézés, avagy értesités mellett perbe vonhat
ia. Hol épen azon módon , mint az ö tulajdon kezeiböl

elfoglalt jószâgokra nézve, az eröszakos elfoglalónak
(mivelhogy másnak hatóságát erövel és hatalommal ma
gához ragadja) föbeniáró itéletben kell elmarasztalultnia:
ha ugyan a’ fölperes azon jószágokat öröködés’ jogánál

fogva magára háramlottaknak bizonyítandja. *“`)
2. §. És ugyanezt kell tartani azon birtokì 5030}.
nak eröszakos elfoglalásárôl is, mellyeknek valóságos

uralmában valaki llúzomos idötöl fogva volt: hogy tud
niillik a’ megfosztottnak hatalmában áll, az elfoglalôt

*) III. r. 22. cz.

**) 1655: 56.
*") 1542 (novisol.) 4, 5. 1542 (pus.) 5. 1655: 56.
10'

1218

ma шт 09. щам.

azokbòl hasonló eröszakkal, ha lehetséges, egy évi idö
köz alalt kivetni és kiiizni.
69.

czI'M.

A’ „semmi jogot“ za'rade'kro'l. És millyjószágolr sza'l
[или]: vissza az ajzíndefkozóra, паду eladóra.

Tudni kell továbbâ, Вову Ьа némelly bevalló le
velek’ sorában ezen záradék: „semmi jogot, és a’ jog’
’s uralom semmi tulajdoniságát magának fenn nem tart.

ván“ stbr.

vagy szándékosan ,

чаду ludatlansâgból

beigtatlatott volna, illyetén birtoki jog, mellyröl tud
niillik efï'éle bevallás történt, soha a’ bevallást tevö

re (liabár az, kire jogát szállította, örökösök nél
kül mulna ki) vissza nem tér és vissza nem származik;
hanem egészen a’ királyi felség’ adományozása alâ ke
riilend.
1. §. Ha azonban a’ bevallás az imént emlílett zá
zadék nélkül történik, akár némelly jószágoknak köl

csönös és viszonlagos becserélc'sében, akár más örökös
adományozâsban , például: szolgálatok’ iulalmazásaul

(mint iobbára szokás), шву más bármi helyes okhôli
adásban és beirásban тазу kötelezésben: akkor 11a ez élet
böl kimult, és örökösök ’s törvényes utódok nélki'il ma
radt az, kìnek számára az adományozâs , vagy a’ iószá
донник bz'irmi beiratása lörtént, a’ jôszágok ismét e's
újolag arra, ki a’ bevallást tette таз f a’ jôszágokat ado
mâiiyozla ’s annak örököseire és minden maradékuira

szállanak (mivel az öröködési jog’ tulajdonát és uralmát
‚давать fenn tartotta ’s magától át sem ruházta másra

örökösen) ’s а’ hajdani jogba valósággal visszatérnek és
háramlanak.

'

n.56 aÉsz 70. сим.
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cziM.

Mi a’ jósza'goknalr viszonlagos csereje, e's mié/‘t ta
шлагом fel ?
Mivelhogy pedig a’ jószágoknak és birtoki 10301;
nak viszonl'agos cseréje'röl-említést tettünk: ennél fogva

.tuduunk kell, hogy a’ jószágoknak viszonlagos cseréje
két vagy több fél’ birtoki jogainak egymás’ részére tett
kölcsönös átcserélése és törvényes átruházása.
1. ё. Feltalállatolt pedig mind a’ bélieségesebb ál

lapot’ elérhetése, mind pedig a’ bövebb: jövedelemsze
dés’ gyarapítâsa végett.

2.
Mert igen sokaknak jószágui lakhelyöktöl olly
messze esö vidékeken, ’s olly magy távolságban fek
szenek, llogy azoknak ellátására többet kényteleníttet
nek kiadni, mint sern mennyit jövedelmeikböl szedhet

nek. Némellyeknek jószágai pedig,lr a’ hntalmasok’ vesze~
delmes és eröszakos szomszédságánál fogva végpusztulás
ra jutottak. Továbbá sokaknak, illyetén jószágaik mi

аи folylonos percik ’s veszödségeik vannak, hogy még
éjtszaka sem nyugodhatnak miattok. ПЗУ hogy iôval
több veszteséget mint hasznot húznak azokból.

3.
Ennél fogva minden birtokos ember, javai
és birtoki jogai iránt hasznos viszoncserét joggal és
szabadon tehet, fìainak és leányaìnak vagy atyjafiainak
ellenmondása egyáltalában nem gátolván.

4. §. Azon jószágrész azonban, melly neki cseré
be fog adatni, a’ nemzetségi vagy osztályos atyafìak
ra (azon atyafinak magvaszakadtával, ki a’ cserét tette)

háramlik azon másik jószágrésze gyanánt, melly által
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ELsö nÉsz 71. csz.

viszonlagos csere történt ‚ ’s molly az öröködési

jog’ erejénél fogva az atyafiakra volt szállandó.
71.

czÍM.

Mt .bell tarta/u', Íza a’ csere a'lnokul e's szl'nletten tör
tem e's ге’сегт.

De mivel n’ jószágoknak illyetén viszonlagos cse
réiénél többek által számos csalárdságok szoktak tör
ténni és elkövettelni; mert némellyek, jószágaikat atyia
ñaik’ sérelmére és veszteségére, nem valòban, nem is
igazsâgosan, llanem költött- és szinlettképen akarván elad

ni és elidegeníteni, nelxogy az atyafìak az ill_yes 16522380
kal; a’ vevöktöl, ne mondjam uzsorásoktól magoknak

visszakérhessék, és таща: visszaszerezhessék és sa
játiLhassák , a’ visszonlagos cserének (melly igazságos és
helyes môdon szabadon törtéuhetik) czimét тазу szinét
leveleikbe чаду bevalló kiváltságaikba igtattatják, vall
vájok, llogy némi tâvol пазу talán közcl helyen is fekvö
тазу találtató birtoki jog a’ vevö узду uzsorás által ne
kik cserébe adatott; illyetén hirtoki jog’ uralmát azon
ban свай rövid idöre (hogy a’ csalárdság ez alatt elpa
lástoltassék) шву sohn magokhoz sem veszik, ’s Яву aty
iokfiait, kiket az e’ czím alatl; elidegeuíteudö jószágok’
és birtoki jogok’ öröksége illet, megfosztván, öröksé

giikböl kizárják, ama’ birtoki jog is , melly szinlett- és
költöttképen az eladónak а’ vevö által csere’ fejében
adatott , azon vevönél örökösen mqgmaradván.
1. §. Nehogy tehát az álnokság és csalárdság vala

так kedvezni láltassék *), mìután illyetén csalárd csc
*) П: r. 83.

E156 RÉsz. 72, 73. сим.
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re az eladó’ és a’ iôszágokat elidegenítö’ atyjaliainak ér
tésére esik, mindjárt az atyaliak’ folyamodására, meg
Lörténvén elöbb ez iránt a’ törvényes perbehivás, az
elöbocsátott mòdon elidegenítendett jószágoknak csak
köz becsüje mellett, de mindig egyetlenegy n_yolcza

dos lörvényszak alatt, a’ fölperes részére az illyetén
jôszágok a’ biró által visszaadandók, itélendök és igta
tandôk. Ü
72. c zíM.

Mimo'rlon nem hu'zat/Latik vissza a’ csere semmikepen ?
Továbbá, ha valamelly atya vagy atyafi némi cserél:
ген; és fia тазу valamellyik atyjafia ezen eser-ét tudva
és törvényes ellenmondás чаду eltiltás nélkül használ
ta, és a’ becserélt jôszágoknak iövedelmeit valósággal
szedte volna: ezen cserét ulóbb a’ fiú vagy atyalì vissza
nem húzllatia; meri: e’ részben a’ val()ságos llaszuálat
:'ntengedés és megegyezés erejére jut. ”’*)
73.

czl'M.

На a’ csere'ben реши adatil: [вы] , ¿lletik-e a’ [ей/дуд

gat душе jósza'gob?
Továbbá, mivel a’ csere’ útján átcserélt birtoki

jogok, mennyiségökre, iövedelmezésökre és értékökre
Í

'

Il

l

nezve nem mmdenkor felelnek meg egyenloen egymas

*l Az eredetiben: „restatui“, a' Corpus Jurisbau:
stitui.“
**) 1. т. 62 cz.

„rc
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ELsö nŕzsz 74. czíM

пак, azért szoktak többen, kikriek jószágai és birtoki
jogai kiFebb becsüek és értéküek, azokra, llogy egyen
lö csere történjék , némi pénzbeli összveget reáadni.

Miért is némellyek úgy vélekedlek, hogy illyetén bir
toki iogoknak (mivelhogy pénz adatott гей), a’ leányá
gat szinte mint a’ fìúit kell illetniök: mit nem kell
tarlani.

1.
Mert a’ birtoki jogoknak mcgtarlását és ered
ményé; nem az ághoz , шашлык a’ pénznek reáadásá
hoz *) 1щпеш szerzésök7 és keresésök’ gyökeréhez és
eredetéhez képest kell megitélni; és ezért illyetén eset
ben a’ leányâgon levök Csak a’ felüladott pénzekböl
fogják részeiket visszakaphatni. A’ birtoki jogoknak tu
lajdonosságla és öröksége pedig a’ fîág’ sajátja maradand.

2.

Es ez akkor áll , ha eredetöknél és зубье—

гб1шё1 fogva illyes birtoki iogok nem illetik a’ [сапу

ágat. Mer-L ezen kétség iránt: vajjon némelly birtoki io
goknak a’ leányágat kell-e szinte mint a’ fîúit illetniök
vagy sem? mindig az eredeti levélhez, mellyel a’ ió

szágok szereztettek és kerestettek, szükség folyarnodni.
74.

cziM.

Юге zfaló a’ szavatosság 'vagy az eleve [Лид/[а]:
mentesl'tó' biztosz'ta's ?

Egyébiránt, mivelhogy a’ jószágoknnk és bi1-Loki
jogokuak vìszonlagos cseréjéhe, mentesílö bizlosítás,

melly a’ törvénytudòk Шва] szavatosságrólibiztosításnak
neveztetik, szokott jobbára beigtattatni és felvállaltatniî
') I. r. 21. 28.011..

`

-
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ha tehát valamelly törvényesen megkeresett fél a’ má
sik felet az eleve felvállalt ótalmazó és mentesítő biz

tosítás szerint, az illyetén becserélt birtoki jogoknak
unalmában, bármelly perlekedők és törvényes meg
támadok ellen meg nem tarthatja, akkor a’ másik fél

nek adott birtoki jogai (ha megvannak) a’ magok
mivoltában vissza adandók és szolgáltatandók; ha pedig
ama, fél” kezeiből talán elidegeníttettek és vissza nem
szerezhetők: akkor mennyiségökre, jövedelmezésökre

és érlékökre az elidegenítő, jogaival felérő ollyatén bir
toki jogokat kell a' kárvallott fél’ részére, melly azoknak
uralmában megr nem tartatbatik , adni és kiállítni.

1.
És ezt értsd akkoron , ha a’ mentesítő biz
tosítás egyszerü és közönséges módon van a’ bevalló
levélbe igtatva.

Mert különben ha a’ mentesítő fel

vállalás, záradéka, néhány feltételekkel és czikkekkel
volna kitéve

és kinyilatkoztatva ,. akkor ugyanezen

kitett feltételeket és czikkeket meg kell е’ részben
tartani.

2.
És ugyanezt értsd a’ valaki által mentesítő
biztosítás alatt elidegenített vagy törvényesen eladott
többi birtoki jogokról is: hogy, it) ha a’ jószágoknak
megvevője ezeknek uralmában az eladó által megnem
tartathatik, akkor minőségre, mennyiségre, jövedelme

zésre és értékre hasonló jószágokat kell neki azok he
lyett adni. M)

') „nimirum“ nincs az eredetiben.

") 1659: 35.

154

Ensö nÉsz 75, 76. сит.

75.

CzI'M.

Kik ёмегпеЬ а’ törve'lzJ’es mefrtzímado'k
alan?
o

A’ törvényes megtámadók alalt pedig a’ pei-lekedö

kel; és törvény utján iigyködöket kell venni és érteni,
nem pedifnr az eröszakos elfoglalókat és hatalmaskodó
kat. Mert illyesek ellen nem tartozik senki mást az
eludott jogokban meglartani. *‘)

1.

A’ jószâgoknak vevöje lehál'., midön v'alaki

által törvény’ rende szerint, illyes megvett iogokra
nézve зашить és pei-be гавань, akkor ezen jószágok

nak eladóját, az ügy’ védelmére, mielött a’ per bevé
денешь, maga mellé tartozik idézni.

2. §. Merl: lla idézni elmulasztaná, és illyetén bir
toki jogokal чаду jòszágokat töi'vényes úton elvesztene,
az eladó a’ mentesitö biztositás’ terlie'4 alól Fólmentetik
és szabadíttatik, és azutân a’ vevöt uralmukban nem
tarmzik me¿tartani.
76.

czI'M.

Nevezetes lfd/’dds a’ szavatossrígro'l паду mentesz'tó
biztosüásm'l.
Kérdeztetik továbbá, ha valaki másnak valamelly
birtok’ uralmábani megtartását тафта vállalta, és az
ö megtartására magát lekötelezte, és nérni fóldŕészecs
ke a’ birtoktòl idök’ lefolytával valaki által llatái'jârás

шву más czim alatt elvétetett és törvényes úton elszakasz
швец,

maga a’ derék birtok megmaradván; шпон

I‘) I. r. 68. cz.
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tartozik-e a’ felvállaló a’ másikat е földrészecskében is
megtartani?

1. §. Feleld, hogy nem tartozik. Mivelhogy ő ama,
birtokot minden hozzá törvényesen tartozó haszonvéte
leivel és illetőségeivel adta másnak ’s így vállalá magára
őt annak uralmában ótalmaznia; úgy de ama’ fóldrészecs
ke törvényesen nem tartozott ezen birtokhoz, és így
az is, ki eladta , ezen részecskének rosz lelkű birtokosa
volt.

Ezért másnak jogait el nem adhatta, valamint el

sem adta e’ záradék, erejénél fogva: „ezen birtokot
törvényesen illetőkkel és ehhez szükségképen tartozók
kal.“
2. §. Hanemha magát talán ollyképen kötelezte,
hogy ugyanazon mesgyékkel és határszélekkel, mellyekkel
a’ jószágot tartotta ') és bírta volt, ennek uralmában
а’ másikat ótalmazza; mert ezen módon hasonértékü
földet tartozik az elvesztett földért a’ másiknak adni.
77. czíM.

Hogy a’ jószágok, ajdlzde'bozói ’s eladói , ezek/Lel: bir
tokosai ellen ö/zmagobtól nem ügyböd/Letnek.

Ez egyet azonban figyelembe kell venni, hogy az
előbb említett mentesítő biztosítást mindig a’ külső és
idegen perlekedőkre, és törvényes megtámadókra ’s
fölperesekre, nem pedig magokra a’ jószágok' ajándé

kozóira és eladóira kell érteni; valamint némellyeket,
kik is jószágaikat másnak adták, magam láttam, hogy

ezen jószágok, birtokosai és urai ellen ügyel; és pert
*) Az eredetiben: „tenta,“ a’ Corpus Jurísban: „obtenta.“
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78. czíM.

шавок indítottak, mintha nem tudnák öket a’ iôszâgok’
uralmában Ótalmazni, ez által ama’ jószágokat ismét ma

gokhoz szerezni ügyekezvén; mit soha sem kell megan
gedni.

78. с z Ем.

М az швам hata'rozólag? ’s Лету évífolyamotfog
Zal magában különfe'lekqpen?

Minthogy az idösületre mind az örökös 165263011
nál , mind pedig a’ zálogos birtoki jogoknál, de a’ batal
maskodásoknál fogva is, törvény elött igen gyakran
szoktak hivatkozni; ez okból az idösületröl nehány szük
ségképen mondani valók adják elö magokat. És elö;
ször annak miségéröl, azután pedig meddig tarLásárÓl

és különféleségéröl.
1.
Tudnì kell tehát, hogy: idösù'let a’ iòszágok’
törvényes meglartására és szerzésére jogilag megálla
Piton határidönek betölLése.
2. §. Molly az eladott, elfoglalt, тазу bármiképen
elidegenített királyi jószágokra vagy birtoki jogokra néz

ve száz, az egyház’ jogaíra nézve negyven, a’ nemese
kéire harminczkét, a’ polgárokéira pedig tizenkét év’
folyamataival telik Ье.
I
3. §. A’ hatalmaskodásokra nézve is szinte har

mínczkét évi idöközt kellékez az idösület.
4.

A’ falubeliek’ idösitése pedig csak egy egész

év’ és еду пар’ idöhatárát foglalja magában.
5. §. A’ nemzetségi és osztályos atyafìak között azon

ban, a’ birtoki jogokra nézve (a’ hatalmaskodások’ ki

ELSŐ nász 79. сим.
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vételével) és a’ hitbér- ’s leányi negyednek általok fizeté
sében, az idősítés soha sem engedtetik meg, ")
6.
Az egyházi törvényszéken pedig másképen
hivatkoznak az idősületre; de mivel nem szándékom
valamit az egyházi törvénykezésről mondani, ezt hall

gatással mellőzöm, ’s azokra hagyom meghatározását,
kiket illet.
7.
Egyébiránt ámbár igen sok tudós a’ határok”
igazítására ") és zálogos jogokra *") nézve az idősü
letet köz értelemmel és köz mondással meg nem engeden
dőnek állítja; mivel azonban ez állítást nem egyszerííen
kell érteni, hanem helyes mérséklettel szükség megvi
tatni: tehát ezt, a’ maga helyén alább világosan meg
magyarázandom.
79. CZÍM.

Micsoda időkben nem fogy, az ídősület 's mikor
nincsen helye?

Tudni kell azonban, hogy ha valaki a' törökök;
saracénok , tatárok, vagy más hitetlenek” kezeibe és fog
ságába talál esni, és Ott az idősület, idejét túl haladja:
akkor ezen esetben semmit sem nyom az idősülés ; hanem
a’ jószágaitól megfosztott nemes, miután tulajdonába

visszatért, ezt törvény, útján magának visszaszerezheti,
"“'*) az idősülés, akadálya ellent nem állhatván.

*) 1729: 36, 37.
“) I. r. 84, 85. cz.
""‘) 1. r. 82. cz.

WW) I. r. 26, 60. cz.
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lsLsö nÉsz 80. czíM.

1. §. És ha valaki a’ királyi f'elség,r мы számüzésrc

kárhoztainék, és fia talán a’ fejdelemtöl féltében, vagy
a’ gyermeki szeretet’ tanácsára, szinte elmenne atyjá
val, és ott tartózkodván, jogainak idegen általiletartóz
tatására nézve, az ország’ nemeseinek jogait áfruházó
idösülés’ ideje lefolyna és betelnék: visszatérvén a’ Ей

(ki atyjának gonoszságaért nem tartozik lakolni), ré
szére esö elidegenített jószágait, ellent nem állvàn az
idösület, magának ismét visszaszcrezheti.
2. ё. Melly idösülelek ugyan perìndítâs nélkůl is,
ЕШЬ és ellenmondó levél állal mindig meggátoltathatnak.
3:
Meri; a’ perindítás is mosmni idöben, nem
több mint harminczkét évi idöszakot foglal magában;

és ha ez alalt nem folylattatotl; az (аду, ezeknek eltöl
lével, újból kell a’ per-indítást ') feléleszteni.
80. czíM.
А’ za'logos birtokí jogokról általa'óan.
Megmagyarázva lévén föntebb a’ birtoki jogok’ tu
lajdonságai és örökletei,
faiai is, most hálra van
a’ zálogos iogok’ soráról és miségéröl szólani. n)
1.
És ámbár zálogos birtoki jogokat nem csak
bírni ’s igazgatni kárhozatos , és üdvösséggel ellenkezö,
hanem azokról még írni is valamìt iszonyatosnak шлак;
mivelhogy azonban a’ birodalmi és polgári törvény a’
vele élést megengedik, azért ez országban ’s alávetett
Ё) Az eredetibenr „litis motio“, a’ Corpus Jurisban: „litis
тот/о“.
“Ч 1635: 90. 1647: 125. 1655: 52. 1681. 33. 17232 48.

ELsö nÉsz 81. czŕM.
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részekben, ezen veszedelmes szokás szerfölölt elhatal
mazott ’s magy eröt velt, annyira it) hogy 11a némellye
ket, az ez iránt a’ többi között kiadott közönséges vég

zemény’ biintetêse el nem rettentene , még dz öket il
letö pénz’ lelêtele ’s lefìzetése mellett _is a’ zálogos jó
szâgok’ és jogok’ visszaeresztéséröl soha sem gondoskod
nának, Ьапеш lelkeik’ veszedelmére, azokat mig csak

lelxetséges, letartóztatnák; minél fogva a’ zálogílás’ mód
járôl és erejéröl еду keveset ide csatolni elhatároztam.
81.

с z Ем.

Mi a’jószágob/zalr za'logz'ta'sa .7 e’s Ízányfdleke'p e'rtetílr?

Ennél fogva tudnì kell, hogy a’ birtoki jogoknak
zálogílása kélfélekép ёжик, tudniillik a’ zálogíló’ шву

is zálogba-adô’ részéröl, e's a’ hitelezö’ vagyis a’ zálogba
vevö’ részéröl. A’ zâlogba adô’ részéröl tehát: az el

zálogítás a’ tulaidon jognak, sziillnségtc'íl4 kényszerílve ,
más’ részélfe használás’ fejében ideigleni átengedése. Mi
pedig a’ hitelezöt тау záloghavevöt Шей , a’ zálogí

tás idegen jognak, a’ iövedelmek’ szedése és a’ tökepénz’
vissznkivánása mellett ideigleni veszedelmes és hárhoza

tos **) letartóztatása.
1. ё. .És ezen határozvâny nem oda czéloz, hogy
valdki a’ zálogos jószágoknak jövedelmeit ’s hasznait szed
ie és azon felül a’ tökepénzt is visszakivánia: hanem az
iIlyeLén visszakivánást és haszonvételt inkább megszé

*‘) Az eredetiben levö „adac“ , hiányzik a’ Corpus Juris
ban.

**) 1715: 51. 1723: 120.
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ELsö nÉsz 82. czI'M.

.. gyeniti és kárhoztatja. Mert ha ki illy módon él a’ zálo

gos jószágokkal, tudnivalóképen nyilván uzsoráskodást
követ el.
3. §. На а20пЬап mindenjövedelmet (kivévén azon
költségeket, mcllyeket az igazi úr is a’ jószágoknak
megtartására lenni kénytelenittetnék) a’ tökepénzhez
számítana, illyképen zálogos jószágokat birni nem kár

hozatos , hanem szerfölött dicséretes volna , és ez által
a’ hitelezö bebizonyítaná, hogy kegyességi nlunkát tett
feleberátjának.
82.vczíM.

Mint ежей}: a’ za'logos jósza'gokra ne'zve az idósú

let’ meg nem engede'se.
Mivel pedig már közmondássá vált, hogy zálo
gos ù'gyekben az idösületre liivatkozni, ’s azt megen

gedni nem kell, melly kifejezése ugyan a’ közmondás
nak nem egyszerüen érlendö, hanem mikép imént elö

bocsátám, a’ zálogilás kélféleképen tekinterik , шант
lik а’ zálogító’ vagy oda-adó’ részéröl és az átvevö’ ré
széröl:
,^
1.
Ezen közmondás tehát, csak az oda-adó’ és
elzálogító' részéröl тень valónak és megengedendönek.
A’ hitelezö шву átvevö részéröl pedig egészen vissza
veœndönek itéltetik.
Y
‚
2.
Szokvák ugyan is igen sokan, jószágaikat
szükségtöl kényszerítve, zálogúl lekötni , és hogy ezeket
halálok’ napjáig vissza ne válthassák. -A’ На]: is vgy test
vérek atyjok’ vagy testvérök halálával, vagy szegénység

töl gátoltatva, vagy hanyagság és restség miatt, néha

[-11.56 mis?. 82. czíM.
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felsöbbeknek szolgálataiban, és messze ’s 'gen távol esö
vidékeken iárvân , тазу kiilönben az orszâgou kivül el
foglaltatva levén, az idösülés eszlendeit és idöhatárait
_(illyelén elzálogított jogokat vissza nem váltván) ióval

elmulasztják és illyes esetben nem kell az odaadó’ ré
széröl mcgeugedni az idösülést.
3.
Meri; mîdön а’ zálogbaadô тазу zálogítô ne
mesek’ Бай és testyérei , ’s ezeknek örökösei hebizonyít
lmlják, lnògy zálogos jószáguk és birtoki joguk zálog'
сайте alatt iutottak idegen kézrc , és azokat muguknak
visszaszerezni és visszaváltani akarják, akkor az видово—
sítolt iogoknak birlokosa, nem használván az idösület’

akadálya, ha mindjárt kélszeres, чаду lláromszoros,
тазу többszörös számmal is beteït volna az idösülés ,
és jóllehet ezen birtokos f ne mondjam, uzsorâskodó)

az elzálogított iogokat lalán királyi jog’ neve alatt ma
ватин idöközben felkérle, a’ jószágokat visszaereszteni
mrtozik.
4. ё. És lla azon jószáglloz még némijogát kövv

telnê, ezt annak uralmán kivül törvény’ útján kcll Ке
гезше.
5.
És ezt úgy él'tsd, ha az elöbb lörtént 2610—
gítás után, az elzálogító utóbb örökös joggal az Шус
tén iószágokat ama’ bil'tokosnak le nem kötelezte. Mort
ez esetben azon jôszágokat nem tartozik visszilereszle

ni, hanem a’ zálogba vetönek Бай vagy testvérei ‚ 11а azi;
állitják, llogy e’ jôszâgok az ö sérelmökkel nem köte
ieztetheLtek le, шву nem idegenítlellxettek el örökös jog
gal, ugyan azon pernél fogva, mellyel örökös jogok
ìrânt szokás eljárni, kölelcsek illycs iószágokat és bir
toki jogokat visszakivánni.
'

Н
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6.

151,56 más?. 82. vzx'M.

Мец kettös czím alatl, tudniillik zálogos és

örökös alalt együtt senki sem tarlhat valamelly birto

ki iogot; Ьапеш mihelyest ан valaki örökiség’ czime
alalt kezdi birni, azonnal megszünik és végképen elenyê
szik a’ zálogítás’ ereie.
7.
Azonban e’ köz mondást, hogy a’ zálogos ügyck
ben , jogokban és dolgokban idösületre nem kell hivat
koznì, némellyek helytelenül, fonákul és balúl magya
rázvân ’s érteni ügyekezvén , a’ föpap és zászlós uraknak
és az orszâg’ nemeseinek számos iôszágait és birtoki io
31111, hatvan, hetven, száz és több év elött készült és költ
zálogos levelek mellett, az imént említett zálogczím alatt,
maguknak tulajdonítani és bitorlani törekednek.
° S.
Minél fogva meg kell iegyezni, hogy min
den illyetén régi és ócska zálogoslevelek ')‚ mellyek
az idösület’ ideiét meghaladiák ( ha a’ zálogos birtoki
iogok’ és iôszágok’ törvénytelen elfoglalásáról , тазу
nzokbòl eröszakos kìveltetésröl , a’ fólperes és ezen
iôszágoknak keresöje által, törvényes és hiteles oklevél és
irotl bizonyítváuy elö nem mutattatllatik) foganatlanok
nak és minden erönélkülieknek tekintendök és tartandôk.
9.
Illyetén törvénytelen és eröszakos kivettetésre
чаду iószág-elfoglalásra nézve azonban hatvan évi Юб

köziglen és nem tovább emberi bizonyságot is (ha elég
ségest és igazságost mutathat elö a’ fölperes) el kell
fogadnì.
10.
Mert gyakor ízben azon egész pénzöszvegr'e
nézve, mellyért tudniillik valaki, iószágait másnak el
zâlogította, hitelezöjének eleget tesz, magát a’ zálogos
‘) Ulászló IV. 17- 1729: 36, 37.

„ma “Ёж 83. сим.

A16:;

levelet azonban nem kaphatja vissza mindenkor , hanem
csak fólmentö шву nyugtatô levél adatik ez il'ánt, mely
[ус]: gyakran elvesznek, kivált ha ezen ember örökösök

nélkül találna kihalni , és jószagai királyi kézbe , чаду ki
rályi adománynál fogva тазу egyébként is máséba ш
lálnának jutni és kerůlnî. Hasonló esetben tehát régi
zâlogos levelek ellen nem tartozìk senki (különöscn
az idegen) az elzálogosítónak halálával és magvaszakad
tával a’ nyllgtatô levelet elömutatni, hanemha taláu Ье.
bizohyítathatnék, hogy a’ zâlogos jog birtokosának kezé
böl (mint elöbb említetett) igazságtalanúl és eröszako
san ragadtatott el valaki állal. Meri: ekképen nem lát
szik igazságosnak, Вову umaz pénzétöl megf'osztassék *)
mivel a’ vagyon тазу birtok e’ részben teherrel плеву
által.

'

11. §. На ш1ш1а2ё111а1 úgy вышьет, hogy шаг
elöbb raita а’ tökepénzt megvette, ügyekezzék inkább
felhagyni a’ záloggal ’s lemondani róla, mini; lelkének

veszedelmet szerezni.
83. czíM.

Ilvgy a’ birtoki jogol,` k'o'z becsüjökön tú] el лет za'
[agitathatnah

Jegyezd meg azonban ez egyet (mint fóntebb is rö

viden érintettem) hogy bár щепу állapotú , sorsú, mél
tôságú ’s tekintetü országnagy úr’ ’s nemes’ és birto
kos ember’ birtoki jogai, czeknek köz becsiiârán fe

*) 1641; 105.
11 *
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lül ') bármi esetben zálog’ czíme alatt le nem kölclez
iethelnek.
1.

Ha mindazáltal illendö és köz becsííjökön fe

lûl valakinek talán leköteleztetnének, akkor az, ki más
nak lekötcïezle, élte’ napiaiban, ön maga nem máskép,
mint az állala e’ végre Í`o`lvelt рёшбзпегч letétcle és
visszaadása után váltlxalja magáboz.

‘2.

Ennek llalálával azonban, чаду llla élçlben

volna is, a’ záïogítônak Gai vagy atyjafiai, kiket tudni
illik az illyelên visszavállás illelend, köz becsü’ elöbo

csátása mellelt, magukhoz vâllhalják, az eladás’ шву
zálogba vetés’ elöbb magyarázott eselei mindenkor mcg
tartalván.

3.

A’ köz becsü alalt pedig értsd e’helytt, nem

az ökröket , lovakat, leheneket, iuhokat, тазу más
illyetén eladhalô dolgokat, hanem a’ zálogos jószá

goknak és birtoki jogolmak értékét, mennyire tud
niillik ezen köz becsü mellett , a’ fóldek, erdök és
rétek ’s más toartozóságok és haszonvételek is (mint
fóntebb is megjegyezletett) ") ide értetvén, a’ jószâgok’
értéke terjed; mer-l: az illyes érték szeriut kell utôbb
a’ fîzetésnek pénzben történnie.

Ф)

|6352

90.

48.

n) I. r. 60. cz.

1647:

125.

1655:

52.

16812 33,

1723:
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Ä ‚тай-ОН megkúlönböztetéseìröl ’s l'g'azitfísairol (Ц
tala'ban.

Továbbâ, mivelhogy fóntebb 'mondottulg hogy a’ ha
lárok’ igazítására nézve sem foïy az idösù'lés, *) azéri:
a’ hatârjârásról, úgy szînte igazítâsáról is valamit rövi
den ide kapcsolok.
1.
Minél fogva tudni kell, Ногу megerösödvén
ezcn nemes Magyarország’ kirâlyi szêke és kormánya ,

’s a’ valòság’ megìsmeréséhez és az ïgaz hit' vallásńlloz
iutván a’ szent lélek’ kegyelmének sugallatábôl a’ ma
gyar nemzct , H) Sz. Istváu dicsöséges királyunk és
apostolunk, továbbá Sz. László nemes és kegyes király,
végre Magyarország’ számos dicsöült és fenséges királyai,
tudniillik amazoknak utódai igen sok iöldet, mellyeket
most birtokoknak neveziink, а’ МгЫуЕ váraktól , mel)
lyekhez mint ez ország’ szentséges ko_româiz'makl ható
ságúlloz tartoztak, elszakasztvân, réAszint monostorokhak és

egyházaknak örök alamizsnául, részint pedig vitézlö szol
выкинь ***) ‚ kiket шаг most nemeseknek hivunk, órde

meikhez képest, mindenhai örökségül adományoztak.
2.
Мену fóldeket ugyan illyetén adományozás ide
iekor lnatárkülönböztetéssel is elválasztottak más fól
dektöl.
3. De szaporodván utóbb ez orszäg’ zászlòsai, or
szágnagyai és nemesei, közölök nêmellyek , egy Fóld’
‘) I. r. 78. cz.
**) I. r. 3, 11. cz.
“Ч П. András. 2. 4. 7. alb.
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ещё nész 85. сиди.

vagy birlok’ liatárai között, gyakran két és nélxa három,
тазу több falutis megszállattak ’s telepitettek, és népség

gel ’s lakosokkal felékesitettek; nélia semmiféle határ
különböztetést, hanem csak használásnl némi szabást
tevén azon faluk között; néha mindazonáltal határjelek
állitásával azokat egymâstòl elválasztván.

4.

Idö’ haladtával teliât a’ zászlÓS és Országnagy

urak’ és nemesek’ fiai ’s örökösei birtoki jogaikut egy

más között felosztván, egynek egy, mâsiknak más fulu
esett és iutott osztályrészül. Ezeknek halálával és gyak
ran magszakadtával azonban illyetén faluk és birtokok,
Magyarország’ dicsöült királyainak adományaiból, шву
egyébként a’ határlevelekkel együtt kiilönbféle embe

rek kezére ‘) szállottak; és Юзу származtak elöször a’
határjárásokra és зашагают nézve a’ villongások.
5.
Meri; azok, kiknek kezéhez a’ llatárlevelek

uz ezeket illetö birlokkal iutottak, illyetén llalári benn
foglaltsâgnál fogva más falukat és birtokokat is véltek
a’ levelek’ erejévcl magukhoz tartozóknak. Ugyanis a’
legújabb idöben a' hatalmasoknak ’s eröszakoskodók
nak nyilvánságos foglalz'isa és fóldek’ eÍvéLele által a’ ha
tárok igazitgatásában tölbeéle viszályok kezdtek' szár

таит.
85.

cziM.

Illike'p внеш az , Íiogy a’ határok’ igazíta'sa'ban az
idósúle's meg nem engedendó?
JÓlleheL teliát a’ liutárok’ igazilásában az idösl'ilés

meg nem engedendö, штаммы bármelly határlevc

*) 1635: 19, 20.

151,56 nász 85. CzŕM.
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lekben foglnlt derék bìrtokok (fökép az elöbocsátott
esetekben) illyes lmtárlevelek’ ereiénél fogva meg nem
semmisíthetök sem el nem foglallmtók.

1.

Mert az illyetén derék bix-tokoknak alapítása’

és megszállása’ idejekor kell vala az ellenmondásnak és

eltiltásnak (hogy ott valamell)r birtok vagy falu ne épît
tessék) az âltal, kihez a’ fóld шву határ tartozott,

történnie.
2.
De a’ határlevélben (mint mondatott) fog
lalt illjete'n faluhoz és derék birtokhoz képest kell
a’ rendszerinli birónak igazságos és méltányos határ

szabása szcrint ’s a’ földelv, erdök’, 11633 ek-, 326—
löhegyek- és réteknek az illyetén falu’ тау bi1-tok'
jobbágyai és lakosai által birt és tartolt hosszas hasz
nńlása és valóságos uralma szerint, a’ hatârbeli kl'ilön
böztetésuek , úgy szinte e’ földels’ , erdök’, cser]ék’, he
gyek’, szölöhegyek’, vizek', rétek’ és kaszálók’ ki

szakasztâsânak a’ jobbágyok’ haszonvételére elegendöleg
történni- és megállapítatnia; az illyetén hatârfevelek’
egyéb záradékai a’ fölperesnek fenmaradván.

3. ё. Némelly földeknek, erdöknek, szölöhe
gyelmek és rételm k , tagiuktôl, Ludniillik a’ derék
birtoktól lassanként, bármiképen elvált és elfoglalt ré

szecskéi тазу mennyiségei pedig a’ határlevél’ erejé
vel (csakllogy törvényesen kelelkezett légyen a’ levél)
a’ fólperes által visszaszerezhetök, és fötagjoklxoz (ez
ország’ régi és jôyáhagyot szokásánál Гора), hitletétel mel
lelt, az elvált, vagy elfoglalt részecske’mennyiségéhez és
becsléséhez képest, visszakapcsolhatók ’s kapcsolandók;
bármelly idösu'letre hivutkozás ellen nem állván.
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4.

121.56 нйги SG. vzíM.

Mikép kell pedig ìllyes Foldeket тазу erdöket

becsl'ilni, ’s két, шву három ,

тазу több holdfold ’s

kaszáló vagy erdö mit ér, a’ becsük’ sorában alább vi
lágosan leirva találandod. *) »
86. czíM.

Melëy hata'rlevelel’ eïvëlqyesek , és meÍb/el: nem .7

Tudni kell tovâbbad, Ilogy e’ határjárásokban ’s (10
logról készitendö levelekben igen sok csalárdság és nyil
vánsâgos botrány szokott elkövettetni.
1.
Mivel igen gyakran szoktak némelly üdvös
ségök- és becsületökröl megfeledkezök, a’ király’ vagy
az ország’ más rendes biráinnk: „Mondatik nekünk“

zf'lradékkal költ hatâriárô Ievelök’ vétele utân , a’ végl'e
haitásru шву határiârásra kiküldött királyi ПЗУ nádori

embert, ’s a’ káptalan’ тазу convent’ bizonyságát pénz
zel és ajándékkal megvesztegetni; azoknak jelenlésére
ollyas hatái-leveleket, minöket аминь, kiváltságlevél
alakjáhan lnaguk’ részére késziltetnì, és a’ káplaiantól
Иву convenltöl (а’ másik fél, kinek földjeit hogy meg

járták, álnokúl jelentik , semmit sem tudván) maguknak
kiadatni , ’s e’ leveleket aztán maguknál eli-ejteni, és a’
llatârìárâst liallgatással, tîz, tizenhat, ’s néha lxúsz ’s
több év’ lefolyásaiglan eltitkolni, végre azoknak ereié

nél fogva, a’ királyi és káptalani vagy conventi embe
rek, valumint a’ szomszédok és liatárosok is , kiknek
nevei a’ hatz'lrlevélbe csznlár'dúl iglattattak , már talán
meghalálozván , а’ határjárást nyilvánosan , ’s máx' most

*) '1 33. cz.

изб RÉQz 86. сит.
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lörvénycsen megtétetnì, ’s így igen sok földel: 111113111
nnk gonoszúl és álnokúl lulajdonítanì.

2.
Kiknek kárllozatos nyeresége llogy gátoltassék,
’s hogy a' levelekböl a’ valóság kipulmtoltassék, az ог
szág’ rendes biráinak és itélömeslcreinek e’ záradéldxal:

„Mondatik nekünk“ slb. némelly királyi, шву nádori,
’s карпами, vagy conventbeli emberek’ ielentésére ki
bocsátott illyetén leveleìket, mindig poutos visgâlattal,
’s gonddal és szorgalommal meg kell hánynivetnì, ’s
'ezeknek használatlm vêtele iránt, ha tudniillik a’ lnatár
ińrás’ története ulán volt-e valalla a’ fólperes, ezen le

velek’ ereiénél Гор-‚та az azokban kìjelölt és foglalt föl
dek’ uralmában e's hasznzilalában, a’ valóságot kinyomoz

ni. És ha az valôsúlna, hogy ö azok mellett semmi
hasznâlattal és uralomlnal nem bírt volt, akkor ki fog
világulni, hogy a’ levelek llelytelenůl és az országJ 161

vénycs eliárása ellen készittettek , ’s hogy ennél fogva
érvénylelenek.
3.
Az ország’ akármellyik rendes birâjának 161
vényes meglxagyásábôl , nem különben a’ törvényes ha
tárjárásból két, vagy llárom, чаду több fél között is
(ezen felek’ megegyezésével) készült lxatárlevelek pedig,
lovábbá egyesség’ vagy bevallás’ alakjában némellyek
közölt történtek, csakhogy mâsok’ jogait чаду Гб1‹11е1|;
magok közt iogtalanúl fel ne oszszák , vagy hogy

felosztották, ròlok be ne bizonyítassék, egyébiránt a’
királyi, шву nádori, vagy valamelly hiteles helybeli
ember által a’ bix-Loki jogok’ vagy megjárt földek’ szom
szédjaì- és határosainak, különösen azolmak jelenlété

Ьеп, kikllez a’ fóldek tartuznak, vagy Шт legalább
ama’ fóldek’ szomszédsága tudnivalóképen illet, nyilván,
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világosan és törvényesen végrehajtott közönséges és szo
kott határjárásrôl készültek és keletkezettek mindenkor
foganatosakúl tekintetnek és érvényességgel bírnak.
4. б. Azon határmeuetek és különböztetések is,

mellyek Magyarország’ bármelly törvényes király urának
adományleveleibçn lujelölvék ’s megmagyarázvák, min
denha megtartatnak. És ezt lîgy értsd, ha az adomány
és határkülönböztetés után, az illyetén fóldek, vagy
birtokok, más és más különbféle fóldekre чаду birto
kokra nem osztattak, шагу haszn'ílat és uralom últ-.ll
határilag el nem választattak. *)
87.

czíM.

fl’ fo/¿yók ereje (Ша! elszalrasztott {ЗИМ/“(51 mit hell
штат? и)

Tòvábbá,minthogy számos kulcsos városnak, falunak
's birtoknak, és számos mezövárosnak ’s pusztának határai,
’s határmenetei folyamok és folyóvizek különböztetésé
‘vel keríttefnek és záratnak bé , az illyen folyó'kiáradása
’s ereje âltal pedig,r gyakran Fóldek’, rétek’ és erdök’ magy
részeì elvágatuak , ’s más szomszéd kulcsosváros, mezövá- 
rosyvagybirtok részére szakadnak ’s járulnak; тещ; a’
folyam’ rohanása és sebessége megszokott utárôl, med
réböl ’s járásából gyakran más, úi járásra szokott for
dulní ’s eltérni: innét némellyek azt vélték ’s gondol
tâk, hogy az ollyatén Гб1‹1е11‚. rétek, тазу erdök, mely
lyek tudniillik a’ viz’ folyásának, járâsának vagy medré
nek változása miatt, más szomszéd kulcsos és mezöváros
*) 1635: 19, 20. 1647: 127.”
' *')1655: 81. Az eredetibcn: „,seplicndum“,
Jurìsbau: „sciendum“

a’ Corpus
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тазу birtok részére szakadtak ’s vâltak el , azontúl azon

kulcsos és mezöváros-, vagy birtokhoz fognak sziikség
képen tartozni, ш vitatván ’s állítván, liogy határaik
a’ folyó’ menete, járása ’s medre által intéztetnek; a’ mit
tartani nem kell.

1. ё. Mert illy módon igen sok csalás történhetnék,
’s elrejtett csatornák ’s árkolatok, bár ollykor igen cse~

kélyek, vagytöltések’ tétele ’s betömés által a’ vizek шву
folyamok azon helyre ’s mederbe folyattathatnának, liova

ki jobban szeretné , ’s ez által másnak fóldei , és erdeji
vagy rétei igen könuyen bitoroltathatnának.
2.
Igy tellát az ellenkezö véleményt kell tartani;
hogy, mivel a’ viznek, vagyis folyôviznek, föleg a’
liaiózhatônak jövedelme лаву becsünek сатин: azéri;

bárhová ömöljék ’s folyjon a’ viz vagy folyam, azon
kulcsos, vagy mezöváros, vagy birtok, mellynek földterû

letéröl másnak fóldére тазу fóldterületére fordul vag'ir
tér el, ez által soha sem fosztatik meg iövedelmeitöl,
ugymint malmaitôl, gázlói, révei-, halászatai- ’s más

llaszonvéleleilöl; lianem valamint elöbb, midön a’ fo
lyám igazi, szokott ’s régi medrében futott: 'úgy most
is, midön mail’ mais újba llajloLt, jövedelmeivel ’s haszon
vételeivel szabadon"s teljesen élhet.

3. '
Mindazáltal а: erdök, rétek és fóldek csupán
azéi lesznekf, kiéi elöbb valának, ’s ki azokn'ak bélnes
uralmában volt. Innét van, hogy némellyeknek, má
sok’ fóldein ’s fóldterületein, saját földeik’, réteik’, vagy
erdeik’ védelmére, Башка; ’s töltéseket készitni ’s tarta
ni megengedœtik. Hogy шашни}; saját földeik- ’s
fóldterületeiken, a’ vizek’ áradása vagy ereie által kárt
ne szenvedicnek. Ez által azonban nem értethetik, hogy
a’ mások’ illyetén fóldeit maguknak tulajdonítnák.
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Hasonló fill az azon folyók lefolyása feleLt

épůlt malmok’ gâtairól ’s töltéseiröl, mellyeknek fele
еду, másik fele más birtokosnak vagy шипах szolgál.
Mellyelmek “две, по11а más fóldén fekszik ’s feküd

ni jogosan engedtetik (csnkhogy azillyetén töltés a’ másik
félnek nyilvânos Мг: okozni ne láttassék) az által még
is sem a’ folyam sem más fólde nem bitoroltatik, ha
nem Эва: uradalmának mindenkor megtarlatik.
88.

czi'M.

Mi a’ negyedjog meghatározólag, s’ kibnel: hell
‚вините?

Е|бге bocsátvân a’ birtoki jogok’ mind örökössé
gi, mind zálogczimmel tartásának, valamint a’ határjá
râsok- ’s liatárigazításoknak leirâsát is: most követke
zöleg a’ leányi negyedröl, тазу а’ ncgyedjogok’, nem
kevésbé a’ hitbéi'ek’ ’s iegyajándékok’ lizetéséröl ’s visz
szaadásáról kell értekezni.
1.
Hol мы meg, hogy a’ negyedjog olly bir
toki jog, melly a’ leányoknak ’s asszonyoknok, az atyai
örökös jogokbôl ’s jószágokból, szülei nemze's jeléül,
nem öröki, vagy örökségi,lianem vissznváltható môdon
’s fóltétellel adatik.
2. §. Miért nem illetik pedig az atyai birtoki j0

gok, mellyek szolgálatokkal keresvék, a’ nönemet; ’s
miérl; nem velietnek azokból a’ leányok részt a’ fiúkkal
’s törvényes örökösökkel egyenlöen, ’s milly birtokok
ból kellien nekik örökségi részt kapni , *) fónte'bb , hol
az ntyai iôszâgokban leendö öröködésrô'l történt lei
râs , nyilván megtalálandod,
*) 18. cz.

L_.-- _ __
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czíM.

А’ negyedjogolr’ паду lea'nyi недуга” jìzete'se mód
járo'l. lln)

Meg kell pedig jegyezni, hogy bârmelly zászlôsur, or
szágnagy, тазу hemes, akár еду, akár_ tiz чаду több
leánya legyen, шока: a’ leányi negyed’ egyszcri lize

tésével kielégíllxeti: úgy tudniillik, hogy minden atyaì
hirtoki

jog , minden haszonvételével ’s bármìnemü

iartozóságaival egyúlt, helyes és egyenlö négy rész
re különíttessék, mellyeknek negyedrésze, tudniillik a’
negyedjogbaiárandó, köz becsü utján meghatâroztatik ’s

megbecsültetik, melly becsünek sora szerint, azon ne
gyedjogra nézve, minden leâny еду ’s ugyanazon Бие—

léssel, de mindìg készpénzbelivel ’s nem eladlmtô dol
gokkal *") fog kielégittetni.
1.
Ezen negyedrész tulajdona és örökisége ре
с113 ‚ а’ többi részekkel vagy rêszletekkel együtt a’ 6111;
nak ’s ö_rökösöknek mindenkorra megmarad. М“)
2.

A’ leányok közöl pedirér mindegyik Lülön kü

lön kivánhatja, lla akarja, a’ maga negyedjogát. De az

örökösök, kiktöl kivántatik, vigyázók legyenek, ne
hogy egynek fizessenek annyit, a’ mit többnek kell ñ
zetniök.

*) П. Andrés 4. cz.
"“‘) Kivéve n’ mónesi Iovnkat l. r. 101. cz.
*") l. г. 29. cz.
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90.

czíM

Ha egy leánynak kiadatott a’ lednyi negyed, a'mdsik
zért perleked/zetik az örökség iránt

Ila pedig egyik leánynak pervita s’ a’ birtokosi jo
gok dolgát illető oklevelek ’s irományok előmutatása
nélkül, a’ leányi negyed kifizettetik is: azért a’ másik
leány (ha akarja) ugyan azon atyai birtoki jogok tulaj

dona vagy öröksége iránt perelhet a’ törvényszék előtt
azzal, kit érdekel, ’s vajjon azon jogok a' nőnemet ille
tik-e vagy sem, megkisértheti. ")
91. CZÍM.
Hogy hajadon leányok bevallásokat nem tehetnek.

Azonban , minthogy а’ leányok könnyelmüségöknél
fogva gyakran elcsábitatnak, azért a’ hajadonok ( ba

szinte törvényes és teljes kort И) értek is) soha sem
tehetnek, nekik maguknak vagy örököseiknek vagy aty
jokfiainak káros örök vagy ideigleni bevallásokat.
1. §. Innét van az is, hogy maguk a’ leányok, ki
sebb koz-u véreik” gyámságára nem bocsáttatnak, sem
gyám, tisztét, az ország szokása szerint, nem viselhetik.

°) 1545: 36. I. r. 29. czim. 1715: 25 és 26.

**) Lásd alább iu és 112. cz.

Ensö nÉsz 92, 93. cziM.
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csz.

JHM-¿11011. maraflnab a’ [вши/012, ki/za'zasítcísub ¿deje
вши, az atyai [лёг/юн.

Mimôdon maradnak pedig a’ leânyok, kik még ha
iadon fövel járnak, nemzöik halála után, az atyai há
zakban ’s birtoki jogokban férjhezmehetö éveikig, ’s
mint 11е11 azokból végre killázasitatniok; fóntebb, hol a’
megliallak’ magvaszakadta által szerzett javakrôl volt szó,
') n_yilt tanulsâgra lelsz.
_
1.
Mint kelljen pedig a’ leányi negyedet hecsül
111, ’s mit ér a' vár, nemesi udvartelek, mit a’ jobbág -

lelek stb a’ becsük’ sorában alább ") tisztán kitetszik.
93. czíM.
Mz' a’ hitbe’r meghatározólag ’s mi a’ jegyajdndeß?

Továbbá , a' hilbérek’ és iegyajándékok’ fizetésére
nézve azt kell megjegyezni, hogy noha a’ hitbér ’s
adomâny és jegyajándék nagyon különböznek, mi még

is a’ hitbér ’s adomány szót fólcserélten egynek vevén ,
hitbérnek mondjuk. ’S ez az "*) 1111 а' feleségnek, an
nak szůzesség vesztése- ’s elhálásaért, a’ férj javaiból
adatik.

1. §. Jegyajándékoknak pedig nevezzù'k: mind azon
ingó javakat, mellyek az asszonynak, akár annals férje, akár

') Föntebb 29. czl'm.
") 133. és 134. czl'rn.
"“) Az ercdetiben levö: „Et esl“, hiányzik a’ Corpus
Jurisbau.
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szüléi, vagy atyjafìai, тазу végre bárki más últal, a’
menyekzöißvagy eljcgyzési vagy kézfogási ünnepély idc
jón adatik.

2.

Honnét tudni kell, hogy országunk’ régi 65

helybenhagyott szokâsa szerint: a’ hitbér a’ lörve'nyesen

férjhezmenl. asszonyoknak 19650, melly azoknak a’ há
zassági tartozásért, a’ férjek’ jószágai- ’s birtokijoguìbòl,
állapotuk’ illeiösége szerint, adutni szokott.

3.

Мегъ a’ férjek’ állapota- 65 méltÓságának’ ki

tiinösége ’s azok’ javainak és birtoki jogainuk mennyi
sêge szerint vállozik ’s törtéuìk a’ lnitbél'ek’ fizeléàe:
példáuak okáért: országzâszlósî özvegye többet nyer 1111
bér’ fejében, mint orszz'xgnagy’ özvegye. SzÍnle, száz
тазу ötven iobbágygyal bi1-Ó nemesnek özvegye 161111

höz jut hitbér’ czimével , mint más nemesé , kinek job
bágyaì’ száma csekélyebb.
4. §. Mivelha a’ férj'országzászlósi llivatalt visel,

akkor az asszony szàz girát, ha pedig országnaäy шву
báró csupán névvel , és gországzâszlósì hivatalt nem v1
sel, avagy kitünö nemes тазу katona ’s ölven vagy
több népes jobbágy-tclket bir, özvegye ötyen girát;
nyer líitbérül; minden girát négy magyar forinlban

vagy folyópénzbeli négyszáz denárban számitván.
5. §. Alsóbb sorsu ’s állapotu nemesek’ özvegyei

pedig, férjeik’ jószágai ’s birtoki jogaibôl, a’ tóbb ’s
kevesebb szerint, tudniillik a’ jószágok mennyiségé
hez képest, köz becsü utján (kizárvá'n a’ 526016101
deket, réteket 65 erdöket ’s a’ jószágok más külsö tar

tozósâgait és iövedelmeit) knphatják ki hitbéreiket. *)
*) 1. г. 97. 021111. 1. r. 103. cziln.
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6. §. Meghalván pedig az asszony, a’ ki hozzá a’

rokonsági ágban közelebb leend, hitbérét kivánhatja ’s
magának megszerezheti. *)
94.

с z I' Ш.

Щ hivatalndl fogva igazi òrsza'ngiszlósok ?
Ноёу pedig a’ zászlósságok’ hivatalai ’s nevei fölött
kétség ne tńmadhasson: azoknak neveil: ide beigtatni
gondolám.

1.

Igazi zászlósok tehát, kiknek nevei régtöl

Говна a’végzeményekbe **) és királyì megerösitö levelek
Ье szoktak igtattatni:
2.

Magyarország nádora, orszâg biráia, Dalmát,

Horvát- és Tótországok bánia, erdélyi vajda, ’s a’ s'zé
kelyek’ grófla, szörényi brin7 mel-t a’ machói bánság
Н”) а’ Lörökök által korunkban elenyésztetett. Nein kü
> lönben a’ királyi ’s királynöi tárnok-, ajtónâlló, pohár
nok-, aszlalnok- és lovászmesterek; valamint a’ temesi

és posonyi grof.
3.
Mind е2е1кТ özifegyeinek, azoknak hitbére `s
iegyaiándéka’ fejében, mint már mondatott и") száz
gira szokolt 7s annyinak kell azok által, kiket illet, Е
zettelm.

*) 16871 11. 1715. 26. шик. vég
*‘) 93. czl'm.
“Ч Az eredelib'cn: „banalns“, a’ Corpus Jurisban: „bn
nus.“

12

178

nÉsz 95, 96. czl'M.
95.

сим.

flog] a’ hitbe'r" /îzete'se тет: pe'nzzel, re'szint elado'
dolgokbal изменах: , 's minöl: [еду/еле]: az elado' dolgok.

A’ hilbérek’ ñzetése pedig részint pénzleszámlálás
sal, részint pedig ingó és eladó dologokkal (mindazál
tal azoknak igaz :ira ’s értéke szerint) szokott Lörténni
mindenkoron.

1.
Kizárván mégis a’ van-ott ruhák’ ’s fegyverek’,
és sânta lovak’ ’s ökrök és egyéb illy marhák’ becsüjét,
mellyek hitbérfizetés’ fejében el nem fogadtatnak.
2. §. Az ingó ’s eladó dolgoknak pedig e’ részben

ollyaknak kell lennìök, mellyelf. a’ mindennapi vásárban
elkelllessenek, mint iuliok, ökrök, lovak, kecskék, te

lienek ‚ boriuk és sertések, mellyek könnyen mozoghat
nak еду helyröl u’ másikra.
96.

cziM.

110g)l az измену, elsó fe'rje'löl ege'sz , a’ nuisodiktn'l

fe'l /zítbe'rt kap ,' ’s Ízonne'tßzettetnek a’ Ízítbe'rek?
Továbbâ meg kell iegyezni, Вову mindenik asszony,
vlsö fériétöl (virágzó szůzesége tekintetéböl, mellyben
férihez adatott) egész hitbért, и’ másodiklól pedig, tud
niillìk sziízeségvesztés utân menvén férjhez, csak fél
hitbért , a’ liarmadiktôl negycdrészt, a’ negyediktöl csak
nyolczadrész hitbért kap,
1.
Ha pedig valaki ölödik шву hatoflik fél'jliez

тещ, hitliére nnnyìi'a csökken, Неву igen «'sekéllyé
\ aill()7.1k.
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2. §. A’ hitbér pedig az asszonyoknak, a’ férjek” azon
jószágai- ’s birtoki jogaibólfizettetik, mellyekre vitettek.

3.
Mert az atyai jogokból nem hitbért, hanem
negyedet kell nyerniök, kivévén ba talán valamellyik
anyja” vagy nagyanyja, hitbérét keresné; mit jogosan te

hetend, ha arról előbb nyugtató levél nem adatott.
97.

CZÍM.

Hogy lehet a’ negyedet és hitbe'rt egyszerre követelni ?

Tudni kell még is , hogy az anya, és nagyanya, hit
bérét, egyszerre azonegy személy nem keresheti.
1.
Mert, ha anyám” negyedét keresem, akkor
nagyanyámnak bitbérét kell keresnem; mert anyám'
anyja, nagyanyám.

2.
Ha pedig maga az anyám keresi negyedét az
atyai jogokból, akkor neki anyja, ’s nem nagyanyja, hit
bérét kell keresnie; mert nagyanyja, hitbérét keresni
azon és pedig közelebbi nemzedéket illeti, kinek nemzet
ségéből azon assz0ny tudnivalóképen leszármazott il)
98.

czíM.

[fogy lehet az asszonyokat „так jo'szdgaiból ,bi1/emi,
’s hogyan nem? e's azok/zal: ingó javaiból?
Továbbá a’ gy ermekek és vé g rendelet nélkül meohalt
D
férjnek minden ingó javai, bárminő szerűek legyenek ’s

bármi néven neveztessenek, annak feleségére szállanak In')
III) 1687: '11. cz. ’s 1715: 26. czikk. vég §.

И) 1687: 11.
12 *
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i. §. A’ kit a’ féri’ iavaiból `s birtoki jogaiból, lak
házábòl ’s udvarából, mig elliúnyt férjének neve és

czime alatt tölti özvegysége’ idejét, ’s más házasságra
nem megy át, hitbére’ megadása után sem lehet kizárni. i)
2.
Miután pedig valakihez férjhez ment: akkor
az, kire a’ meghalt féri' javai ’s birtoki jogai örök'o'si ’s
utòdi iogon jutotlak, az asszonyt, megfizetvén elébb
annak hitbérét., azon javakból teljes halalommal kivet

lieti ’s kizárhatja. и)
3. §. Söt, ha elöbb meghalt fériének javai ’s bi1'
toki jogai annyira bövek ’s gyümölcsözök, hogy a' fe

leség’ hitbérét sokkal túlllaladni láttatnak: akkor az, kire
e’ javak szállandanak , azon asszonyt, lia szinte fél'je' ne~
vét ’s czimzetét viselné is, a’ iavak’ többi részéböl (melly
tudniillik liiLbére’ becsüárât túlllaladni ’s felülmuln'i lát
tatik) törvényes úton birája elött kizárliatja,A ’s azon
birLOki jogokból , liaszonvételre csak annyit jelölhet ki,

mennyit а’ hitbéi" menu_yisége kivánni fog
4.
A’ férj' Szokolt |aklie|ye, lláza- ’s udvar
telkéböl azonbanaz asszonyt kizárni nem lcllet; 111116—
vén ha lalán azon ház vár volna, щепу neki nem en

gedtetik, hanem a’ férjnek más, a’ váron kivül vdlnhol
hclyezett házá fog neki lakásul kimutattnlni
5. §. Másképen van uzokra nézve, kik sok várt
birnak ’s tartanak lakhelyül jizlölve,` mert- ez esetben,
az asszonynak is várat leliet lakásul kimutatiii. ю")

") Fönt. 30. cz.
.
*Ü I. r. 30. cz. 1715: 25 ós 26. 1. г. 102. Czim ’s 1622: 67
"Ч ТбЬЬеЬ 15153; 1618: 61. 1622: 67. |647: 105 ’S 1655:
25.

ELSŐ RÉSZ 99. czíM.
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_l férj’ ingo javai/zal: elosztásáról annak özvegye ,
gyermekei ’s ve'rei közt.

Mikor pedig а’ meghalt férj, fiúkat ’s leányokat,
feleséggel, nem különben osztozatlan vérekkel együtt
hagyand holta után házában: akkor először a’ meg
holtnak részét a’ fenmaradt osztozatlan vérek' részei
től el kell minden ingó javakban osztani ’s különítni.

1.
Azután pedig a’ meghalt férjnek minden in
gó javai, bármi névvel neveztessenek, annak felesége
’s fiai és leányai közt közösen felosztatnak, ’s annyi

részre, a’ hány még nem osztozott Vagy ki nem háza
sított személy van a’ házban, különíttetnek, ’s mind

egyiknek a’ maga része kiadatik; *) kivévén azt, hogy
a’ meghalt férj, kocsilovait ’s értékesebb öltözetét, an
nak hátrahagyott neje magának veszi el.
2.
A' katonai fegyverek pedig osztály nélkül a’
fiúknak vagy osztozatlan fivéreknek jutnak.
3.
Mindezeknek pedig nem létében, nemcsak
azok, hanem minden ingó javak is (mint már и) előre
bocsátatott) annak özvegyére (hacsak talán azokról a’
férj végrendeletet АНа.) nem tett) szállanak.
4.
E’ helyen pedig a’ meghalt atyával még nem
osztozott fiúkat, ’s a’ jószágból még férjhez nem adott
’s ki nem házasított leányokat értsed. Mert osztály után a’

*) I r. 40. cz.
") Föntebb 98. cz.

***) 1687: 11.
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liúk , ’s házasság után a’ leányok ') az ell'éle atyai in
gó dolgokból ’s javakból részt nem vehetnek.
100.

CZÍM.

Ä jegy/ajándékról, e's a’ meny/aszonnya! ’s menyelrzó"
idején menyasszonynak adott dolgokról.

Meg kell azonban jegyezni, hogy , a’ menyasz
szonnyal szülők” vagy testvérek, vagy bárki más által
(mint föntebb mondatott) annak menyekzői avagy eljegy
zési vagy kézfogási ünnepély, idején adott ruhák ’s
bármi egyéb dolgok, mellyeket mi jegyajándékoknak hí

vunk, gyermekek nélkül halván el a’ férj, ugyanazon
menyasszmiynak, azaz feleségnek, (ha valami azokból
fennvolna) hitbérével együtt menten maradnak ’s vissza
kell adatniok ; és más ingó dolgok osztálya idején, illy
vele adott dolgok osztály alá nem esnek.
1.
Sőt, ha gyermekei, ugymint fiai ’s leányai
volnának is, és maga az asszony talán második házas
sagra lépett volna is át, vagy máskint azon gyermekei
vel együtt lakni nem akarna is: azon dolgokat szabadon

megtartja maga számára.
2.
A” menyasszony pedig gyermekek és vég
rendelet nélkülhalván el, azon dolgokat szüléi, vagy kö
zelebb rokoni visszavehetik ’s magoknak követelhetik. H)
3.

Ha mindazáltal gyermekeket hagyott maga

után, azokra szállanak.
4.
A’ vőlegény által a7 menyasszonynak, vagy

menyekzői ajandékul vagy az eljegyzésért adott dol
*) Alább 101. cz.

H) 1687: 11. ’.1 1715: 26

ßLsö nÉsz 101. czíM.
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gok pedig, a’ menyasszony (mielött öszvekelnének)
meghalván , sohasem vétetlxetnek vissza a’ völegény ál
Ы: а2 elhálás után azonban , ha gyermekek ’s végren
delet nélkül (mert'végrendeletet tehet rôlok) múlnék ki
e’ világból, a’ férinél maradnak.
101.

czíM.

A’ meg/Laltnal: me'nesi lovairdl Шуе/лез sza'mig.

Továbbá azl; is meg kell jegyezni, hogy ha a’ féri
nek, feleségêvel való házassága alatt gyüjtölt vagy vett
ménesi lovai ötvenes számon alul vannakzlegyenlöen
fognak köztük elosztatni.
1. §. Söt, ha a’ llázasság elött jutottak is illy mé
nesi lovak а’ férj’ kezéhez, csak az ötvenes számot el ne

érték legyen: szinte el kell osztatni- ’s közöseknek len
niök.

2. §. Ha pedig azon számot elérték, чаду lúllm
ladták, akkor a’ férj azokrôl mint általa szerzett dol
gokról , végrcndeletet Leliet, ha pedig a'zokra nézve vég
rendelet nélkül halt meg: a’ fiúk’ öröksége'be fognak 5221
mitatni. Mindazáltal lla ösiek: akkor azokra nézve a’
végrendelkezés nem áll ’s ennek helye nincsen, kivévén

mennyi a’ végrendelkezö férj’ részérejulna, a’ mit ten
nie iogszerüleg megengedtetik.

3. §. А’ .többi azonban, a’ birtoki jogokkal egyen
lön a fiúkra, vagy osztozatlan testvérekre és más Lör
vényes örökösökre fog háramlani ’s tartozni, mellyek
kel a’ hitbérek’ és negyedjogok’ lizebésének kell lörténni ;
llogy illynemü fizelés’ szine alalt az örökösök öröksé

geiket eladni ne kényszerí-ttessenek; kiknek különben is
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a’ leányokat az alyai jogokból ki kell házasitni- ’s féri
hez adniok.
l

4.
És ezt akkor, ha e’ leányok, az atyai ingó
javakbol, annak holla után, részt nem kaptak; я') mert
illy módon, az illyen részek házasitásra mennek; ezen
felül negyedjogaikat is megkapják.
102.

czI'M.

А’ fdfjnel: , felesege'z/eli Ízázassríga alatt .eze/'zelt bir

toki jogairól.

Továbbad, azL is tudni kell., hogy liabár u’ férj,
házassága alatt., birtokokat ’s birtoki jogokat pénzen szer

zett is és felesége’ nevét a’ bevalló levélbe be nem igtat
Сапа: akkor az illyen (bär увы) birtokokból ’s birtoki
iogokból, az asszonynak maga számâra része nem leend.

1.
Hanem , lla akarja s meghalt férjének nevét
és czimét viseli: egész élete’ folytâban fiai’ es leányai’
joszâgain ’s birtoki jogain szabadon lakhalik `s mai-ad

hat. Mindazállal a’ fönebbi czikkelyben „hogy leliet az
asszonyokat férjeik’jôszágából kivetni“ leirt föltét alaLt.

H) Mondom pedig: leányaiéiban is; ha azon jószágok
leányi jogot is illetnek.
2.
Mert мы“) midön az asszony mâsodik llázasság
га lép :it: megkapván hilbérét, az által ‚ kit illelni fog,
kivettethetik ’s zárathatik. Meri: a’ ki öröki jogokkal

kiván feleségének kedveskedni: iigyekezzék annak nevét
a’ vélel’ és bevallás’ sorâba Ienni.
*) Elsö r. 99. cz.

") I. r. 98. cz.
"Ч Az eredetiben: „enim“, a` Corpus Jurisbnn : „vero.“
i
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De, ha a’ megholt férj, bármelly időben,

tudniillik a’ házasság előtt, vagy alatt neki lekötött zá
logos jogokat ') hagyna halála után, haszinte a’ fe
leség ’s mindkét nemü örökösök neve a’ lekötő és zálo
gos levélben nem foglaltatnék is: mindazáltal а’ feleség,

fiúk és leányok, vagy osztozatlan testvérek közt más in
gó javakként egyenlően ") fognak elosztatni.
4.
Minthogy a’ zálogos javak visszaválthatók,
mellyek a’ visszaváltás után pénzzé fordíttatnak: a’ pénz
pedig ingó vagyonok közé számíttatik. És ez akkor,

ha efféle zálogos javak azután örök birtokokká nem vál
toztattatnak.
103.

czíM.

Hogy az asszony, férjének az általa zálogba adott
jósza'gaibo'l is hinyerheti Íu'tbe're't.

Tudni kell továbbá, hogy ha az asszony, férje, ta
lán a’ szükség ngy hozván magával, (mint gyakran lenni
szokott) birtoki jogait, más valakinek elzálogosította,
leginkább feleségének egyezése nélkül; akkor a’ férj,
halála után, az asszony, hitbérét attól, ki az ollyan
" birtoki jogokat zálogban bírja, visszaveheti ’s kereshe

ti. iliW) Mert az elzálogítás nem zárja ki a’ bit-toki jO
gok, tulajdoniságát és örökségét.

1.
Mert máskülönben, ha az asszony azoknak
visszaváltását várja ’s elöbb hitbéréhez nem juthat vala:
a) 1_ r. 48: cz. vége.
'5') 1622. 67:
il.) II, r_ 60. cz. vég §~

186

ELSŐ RÉSZ 104, 105. Czl'M.

időközben talán, míg a’ visszaváltás megtörténik, c’

világból kimúlnék , ’s így hitbérétől megfosztatnék.
_2.
Mindazáltal azon birtoki jogok, visszaváltá
sának idején, az, kire azoknak visszaváltása tartozik,
nemcsak a’ fő summára nézve, mellyért tudniillik el
zálogosíttattak, hanem az ollyan kiadott hitbér' fizeté

sére nézve is eleget tenni köteleztetik.
104. czíM.

Hogy a’ felèse'g’ Ízitbe're, fè'fy'e’ rosz [вклеен , el nem
vész.

Ezen kívül, ha a férj” birtoki jogai annak rosz tet
leért, vagy annak valamelly hűtlenségi vétke miatt i“)
törvényileg elfoglaltalnak (ha szinte a’ férj fejvesztést

sel bünhödnék is) a’ feleség mégis a’ maga hitbérét,
attól, ki azon birtoki jogokat bírja, mindenkor kinyer
heti. ")
_
105.

czíM.

Hogy a’ pardznaságon [таран asszorzy elveszti миш
re't, de nem jegyajándeíéait.

Meg kell jegyezni ez iránt, hogyha az asszony meg
sértvén a’ hüséget, mellyel férjének tartozik, parázna
ságot követ el ’s paráznaságon kapatván , erre elválás

következik: elveszti hitbérét, de nem jegyajándékait ,
azaz menyekző idején szüléi, vagy vérei, vagy férje, vagy
') 1715: 9.
") 1723: 9- vég S. és Mátyás VÍ: 27. cz. vég §.

ELSŐ mász 106. czíM.
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bárki más által ajándékozott, vagy férjének is általa át
adott dolgokat. ")
1. §. De, ha férje a’ paráznaság után, erkölcsét

tudva helyeslené, vele együtt lakván ’s vele hálván:
akkor hitbérét is kinyerendi ’s azontul férje paráznaság
miatt (ha másod ízben vétkeznék is) halállal sem bün
tetheti, a’ mellyel elsőben, midőn tudniillik a’ parázna
ság tudomására jutott, szabadon ’s törvényesen büntetni
joga ") volt. '“‘)
2.
Midőn pedig az asszony illy paráznaság miatt
törvényileg halállal büntetletik, “") annak rokonai, csak
a’ jegyajándékokat ’s nem hitbérét nyerhetik vissza,

’s ezt akkor, ha gyermekei nincsenek, vagy azokról vég
rendeletet nem tőn ; mert illy módon gyermekeire jutnak
vagy а’ végrendeleti örökösökre háramlanak.
106. CzI'M.

Ä rokonok közt tudva vagy nem tudva között ha'
zasságról.

Továbbá, ha a’ férj és feleség közt, nem tudott
rokonság vagy sógorság miatt, elválás
létre: akkor az
asszony mind hitbérét, mind jegyajándékait kinyeri a'
férjtől; (házasság alatt) nemzett gyermekeik is mindkét
szüléikjavaiban ’s birtoki jogaiban örökűlési jogon ma
radnak.

*) 100. czím.

**) Sz. László I. k. 13. fej. ’s Ulászló VIL 47. ezik.
***) Az eredetiben: „habebat“, а’Согриз Jurisban: „hahah“
****) Nem állnak ilt ellen az 1687. 1'1. ’s 1715. 26. czik.
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1. §. Ez által azonban nem kell azt érteni , hogy
mindkét ág egyenlön örökösödnék; hanem ha a’ ia
vak csupán férfìágat illetnek egyedül, a’ Íìúkra fognak
tartozni; ha pedig mindkét ágal. illetök, akkor mind a’
Íìúk , mind а’ leányok egyenlön örökösödnek.

2.
мандаты ha a’ házasság tudva ’s a’ vérek’
vagy azok után örökösödni kellök’ tiltakozása ellenére
köttetett ’s azután elválás következett шву nem követ
kezett: a’ házasság alatt nemzett magzatok azon szülék’
javaiban ’s birtoki jogaìban nem örökösödhetnek; ha
nem a’ vérrokonokra шву másv örökösödni kelletökre
háramlanak legotlan, kiket, ha a’ pápa törvényesítne

is, mindazáltal a’ javakban'l örökösödésre (mellyek a’
vérrokonokatx’s *) azok’ nem létében a’ királyi felséget.
illetik) а’ törvényesitésnek helye nem volna; azonki
vül hz asszony hitbérét elvesztendi, ’s csak iegyaján
dékait vehetendi férjélöl vissza.
107. czíM.

[УЛ/Баш ¿smersziL` meg a’ ve'rrol'onol' közt tudva kötött
Ím'zassa'g .7
A’ házasfelek’ tudomása pedig megtelszik onnét, ha
azon házasság a’ rokonok-, тазу más ollyanoknak,
kiket az öröködés illet, tiltakozásával ’s ellenmondá
sával, vagy a’ vérrokonságnak olly közel ízén köttetett,

hogy az mindketteiök **) elött tudva volt volna.
Az eredetibenr levó'r „et“ hiányzik a’ Corpus Juriaban.
'*) А’ Corpus Jurisban: „eomm utriusque“, az eredetìbenf
„eis utrisque.“
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torvenyei szerint is, negyedik iziglen bezarolag, a’ ha
zasságot tilalmazza.
108.

ozi M.

Hogy a’ nem_ tudás törvényszerü, a1 tudás pedig tör
vényszerútleŕz gyermekeket nemz a’ vér-rokonok közt.
Innen következik, hogy a’ nem tudás e’ részben tör
vényszerü, a’ tudás pedig törvényszerűllen gyermekeket
nemz és származtat mindkét szülének ingatlan javaibani

öröködésre nézve.
`
1.
És törvényszerűtlen gyermekeket a’ mondott
öröködésre nézve sem a" pápa (mint mondatott) sem
fejedelmünk nem törvényesíthet а’ törvényes fiúk ’s más
jogosan öröködők, sérelmével ’s akaratjok ellen: ki
vévén azon esetet, midőn fiúk vagy vérek nem levén,
az öröködés egyenesen fejdelmünket illetné. Mert ez
esetben bárki” számára ’s bármi módon akarja a’ fej
delem, azon javak ’s birtoki jogok iránt szabad ren
delkezhetéssel bír.
109.

CZIM.

'

Mimiódon engedheti el hitbe're't a; felesegfe'rjének?

Továbbá, - noha házasság, ideje alatt a’ feleség
háromféle okból szokja (közönségesen) elengedni a’ hit
bórt férjének: először, ha a’ férj, felesége, javait, mely
lyekbeni öro'ködés férjét nem illeti ’s reá nem há
ramlik, a’ férj gyarapította és öregbítette; másodszor
ha a’ férj annak jószágaiban más módon is szükséges

köllségeket lett; harmadszor, ha a’ feleség azt bízta
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férjére, [лову hilbérénél fogva halála után lelke’ üdvé
röl gondoskodjék, vagy arról máskép rendelkeznimeg
hagyta. Azonban a’ mostaniak’ szokásaként, a’ fent
emlitett okok’ megszünbével is , elengedbeti a’ feleség

férjének a’ hitbért, föleg halâlos órájâban, midön a’
férjtöli félelem’ ’s rettegés’ gyanúja elmulik.
1.
Másképen van mindazáltal, ha4 az életben ’s
egészséges állapolban levö feleség a’ férj által félelem
mel ’s reltegéssel kényszeriltetnék az elengedésre,
meri; illy eselben azt az asszony törvényesen visszahuz

vân ’s megmásítván, az illyen elengedés és az iránt tör
сём bevallásnak helye nem leend.
110. czi'M.

Подул” teÍzet a’ fe'rj felesége'nek ’s Uiszont a’ jelese'g
fe'ly'e'nek., sajcítjavaira ne'zve bevallçíst?

Egyébìránt, nolla sokak’ véleménye szerint a’ férj
feleségének ’s viszont a’ felcség fériének, iavai ’s bir
toki jogairôl (akár a’ férinek llitvese iránti véglelen és
határtalan szerelme, akár a’ feleségnek férjtöli félelme

miatt) seni örökös sem zálogos bevallást nem lehet: még
is ezen országunknak régi helybenhagyott töi'vénye
szerint mind a’ Íéri feleségének , mind a’ feleség is fér~

iének , ш1пс1еп , föként maga által szerzett vagy másként
nyert birtoki iogai iránt ’s fólölt (mellyekkel tudniillik
más ismeretlen vagy idegen származásu embel" részére
is rendelkezhelnék ’s bevallást œhetne , a’ доте-вмаза
sok- ’s idegenitésekröl fóntebb kifejezett ’s elöadolt
feltélelek alatt) szabad rendclkezési ’s örök bevallási te
helséggel és lmlalommul bit.

ELSŐ mísz. 72, 73. czíM.
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1.
Csak hogy ezen bevallás világosan a’ fiúk” avagy
*) rokonok, sérelmére czélzó ne legyen.
2. §. És erőszakosan ’s kényszerítve , vagy félelem
ből se történjék; mert illy módon ha az asszony az
ellen törvényesen nyilatkozik, erőnélküli leend.
3.
Zálogczimmel vagy joggal pedig általánosan
nem engedtetik bevallás a’ házasfelek közt 3 hacsak
nyilvános és szembetünő okból nem történik. Teszem:
a’ feleség, atyja, , vagy előbbi férje, hajlékiból ’s házá
ból kész pénzt, vagy drágaságokat, gyöngyöket és ékes
ségeket, vagy arany-, vagy ezüst-szereket nyilván és so
kak, tudtára hozott férjéhez; a’ férj pedig azokat nyil
ván, vagy jószágvételre, vagy visszaváltásra, vagy balas
tavak, vagy malmok, alkotására , vagy házak, építésére

fordította: ezen ’s más hasonló esetben (t. i. ha minden
csalárdság távol
volt) l az_ elzálogosítás és átírás megen
gedendőnek
tartatik.
4. §. Mert ha általánosan megengedtetnék: a’ férj
felesége iránti szerelme ’s kedvezése miatt gyakran any
nyi pénzzel terhelné jószágait (főleg ha örökösei iránt
gyűlölséggel viseltetnék) hogy, halála után, az örökö
sök alig volnának képesek azon fennemlített. jószágo
kat kivenni a” feleség- vagy annak kezeiből, kinek azt
általirta.

5.
’S ugyanezt kell a’ feleség” részéről is férjére
nézve (ha helyes és nyilvános ok és eset fordulna elő)
érteni.
*) Az crcdeliben : „vel“, a’ Corpus Jurisban: „el“.

192

ELSŐ mész l 1 1. czm.
yl i l.

с z í M.

.l gyermekek törvényes e's nemtörve'nyes kora'ro'l- ’s

azoknak ügyve'dvallomdsa'ról.

Minthogy a’ zászlós, országnagy urak' és nemesek7
elhunytával ’s ez árnyékvilágból kiköltöztével,“ gyer
mekeik és fiaik gyakran gyönge és nem-törvényes kor
ban maradnak hátra, ’s méltán és jogszerűleg mások,
gyámsága, nevelése és ótalma alá kénytelenek jutni:

azért a’ gyermekek” gyámságát-ól ’s neveléséről is szük
ség értekezni.
l.
Mielőtt azonban magáról a’ gyámságról len
ne szó: а’ gyermekek koráról kell valamit szólani.

2.
A’ hol tudni kell, hogy némelly gyermekek
teljes, mások nemteljes korúak. A’ férfiak teljes korúak
huszonnégy éves korukban. Az .asszonyok pedig mos
tani szokás szerint tizenhat éves korukban.
3.
Nem teljeskoruak pedig, kik ezen teljeskor
évein alól töltik éltöket, ’s ezek közöl némellyek tör

vényes, mások nemtörvényes kornak." Törvényes ko
ruak (kik serdülteknek is mondatnak) a’ fiak szintén mint
a’ leányok ezen mi időnkben: tizenkét éves korukban.

4.
Noha régi szokásunk szerint a’ [iak tizenne
gyedik, a’ leányok pedig tizenkettedik évökben mon
datnak törvényes korúaknak.
5. ё. Azért hivatnak vagy mondatnak pedig törvé
nyes koruaknak, mivelhogy már pereket vihetnek ’s
kezdhetnek más ellen. Minden, ezen éveken alól élők

pedig nemtörvényes korunknak neveztetnek.
6.
Noha tehát u’ régiek, gyakorlata és szokása
szerint, а’ ligyermekek tizennégy éves korukban kezd

ELsö nÉsz 111. czŕM.

193

tek ügyvédeket vallani; ielenben mégis és az újabbak’
gyakorlata szerint, tizenkettedik évökben általában азу
védeket vallhatnak; tizenhatodik évökben adósságok
irânt és zálogczim alatt; tizennyolczadik évökben pe

dig arany-, ezüst , ’s egyéb ingô javaikról eladáso
kat tehetnek. Végre huszonnegyedik évökben minden
javaikat 7s bárminö birtoki jogaikat teljes joggal elad
hatják, elcserélhetik ’s akármimódon akarják, elide
geníthetik. A’ javak’ ’s birtokì jogok’ eladásárol ’s Мезе
nitéséröl föntebb elöadott föltételeket azonban minden
kor tökéletesen megtartván.

ч

7.
А’ leányok pedig, hasonlóképen születésök’
tizenkettedik esztendejében [igyvédeket vallllatnak;tizen
negyedikben adósságokrôl ’s zálogos jogokról, aranyról
és ezüströl 's egyéb ingó vagyonokrol felelösek lellet
nek; tizenhatodik esztendejökben pezdigl a’ maguk negye
di, hilbéri ’s minden egyéb öket illetö még jôszâgban
kapott jogaikrol is (а’ fónnemlített módon ’s fóntebb el
mondott feltételekkel) bevallásokat telnetnek, és Letszés
szerint rendelkezhetnek.
S.
Csakhogy a’ bajadon ’s föleâ,Y az idegenek’
gyámsága alatt lévö leânyok, valamelly bevallásra, még
életök tizenhatodik évében, vagy azontúl is , kénysze
rítöleg rá ne vétessenek. MerL illy módon, miután féri
hez mentek, az illy kényszerített bevallást egyszerüleg
visszahuzhatják ’s megmásithatják, mintllogy kivált ak

kor nem ön-jogúaknak, azaz: nem ön halalmuk alalt
lévöknek ismertetnek.

13
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cziM.

Kil: диете]: önjogúaknalr? És a’ gyermeheknelv
ha'romfe'le gyámságárol.
Öniogúaknak pedig mondatnak azok,
hatalma alatt nem âllanak.

kik senki

1.
A’ szüzekröl és leányokról pedig tudva van ,
hogy In@ férjhez nem mennek, mindenkor más’ gyâm-`
ваза és hatalma alatt állanak; mert kùlönben, gyám
nélkl'il lévén a’ leányok ") könnyelmù'ségöknél fogva köny
nyen râszedetlletnek ’s megcsalathatnak. Azért szüksé

ges a’ gyermekek’ gyámságárol ’s gyámjairòl valamit
mondani.

.

2. §. A’ hol megjegyzendö, Вову a' gyámság há
romféle, ú. m. törvényes, végintézeti, és rendelt , melly
noha meghatározólag annak gyámolására lörvényileg
адом; ’s engedett hatalom, ki nem-teljes йога miatt ma

gát védeni nem képes, mégìs a’ szó erejénél fogva min
denkor védést jelent.v
3. ё. Innét a’ gyámoknak .is csak a’ gyámgyermeki
javuk’ védésére, nem рейду, elidcgenitésére van lmtalmok.
113.

с z iM.

Az also' дуй/118451151, теЦу törve'lgfesueí: ueueztetik.
Törvényes gyámságnak mondatik lehát: a’ szülék és
fìvérek állali ótalom.Y Meri; ha az aLya’ elöbb elhaltá

vul ’s uz апуа’ élelben maradLával , nem törvényes k0
”) Az ercdeliben levò' „puellqe“, hiányzik a’ Corpus Ju
risban.

anő nász 113. CZÍM.
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rú fiú vagy leány maradt az atyai házban, anyja, míg
meghalt férjének czimét és nevét viseli ’s második há
zasságra nem megy át, a’ fiú, ’s leány” gyámságát vi
selni ’s gyakorolni megengedtetik.
1. § És megfordítva, ha az anya halna, el az atya
életben maradván, bár ezen atya nemetlen ’s paraszt
származású volna, ’s a’ birtoki jogok a’ fiúra vagy le
ányra nem atyai, hanem anyai jogon jutottak volna

is; a’ javak, és gyermekek, gyámságát is az atya és nem
más gyakorolja. Merl: nagyobbnak tekintetik a’ sze
mély, ótalma, mint a’ javak, megtartása. ’S ez a’ gyer
mekek, nemtörvényes korának idején alól; noha a’ le
ányoknak, törvényes kol-uk’ idején túl is, férjhez me

netelök, idején alól , mindenkor gyámság alatt illik len
niök, mint az imént megjegyeztetett.

2c
Figyelembe kell mindazáltal venni, hogy ha
a’ nemetlen atya második feleséget veszen ’s a’ gyám
gyermekeknek az első feleségtől hagyott javát pazérol
m kezdi, ez esetben gyámsága megszünik ’s másra
megy által.
3. §. Nemes levén pedig az atya, fia’ elhaltávaluno
káiuak is gyámságát ’s gondját viseli, mint családfő.

4. §. Azt sem kell mellőzni, hogy, ha a’ gyám
gyermekek, anyjának csupán magát 7s nem férjét illető,

külön ősi vagyonai lennének, a’ férj, halála után (ha
szinte második házasságra lépne is) a’fìúk’ vagy leányok'
gyámságábol azon részben az anyát kizárni nem kell,
minthogy a’ javak, öröklése a’ gyámságok’ alapja; és ő
ollyannak tekintetik, ki fiait ’s leányait illyetén javai
ban mga után örökösökül ’s utódokúl hagyja.
13'
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ELSŐ nász 114. сам.

5. 6. На azonban a’ fiúnak fivérei vannak, kikre
az atyai javak, és jogok, öröklése vagy háramlása tartoz
ni látszik: azon atyaíjavak” gondját ’s- gyámságát а’ kö
zelb fivér, ’s nem az anya gyakorolja, mint a’ fivérek,
’s rokonok’ gyámságárol alább világosban elő fog adatni.
114.

czíM.

А’ második gyámságról, melly ve'ginte'zetinel: nevez
tetü.

A’ második gyámság, végintézetinek mondatik,
midőn tudniillik a’ haldokló atyának gyönge és nem tör

vényes korú fiai vagy leányai levén, litestvére pedig,
(kit a’ gyámság, terhe illetne) vagy nem volna, vagy
'volna ugyan, de azt javai elrablására áhitozandó, ’s
így gyanús gyámnak lenni hívén, fiait vagy leányait is

rokonai” vagy vérei’ avagy gyakran barátai, gyámsága és
ótalma alá bocsátja.
1.
’S ezen gyámság nem csak az életben ma
radt fiúkra vagy leányokra , hanem az atya. halála után
szülöttekre is kiterjed ; melly, (hacsak a’ fitestvé
rek-5` vagy feleségnek törvényes és jogszerü ellenmon
dása által meg nem gátoltatik; és csakhogy a’ gyámság
róli végrendelés olly személyek, számára történjék , kik
hazai szokásunk szerint gyámságra bocsáttatni szoktak)
mindenkor áll és érvényes.

ELsö nÉsz 115. czíM.
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1 1 5. с z I' M.
Ä harmadik gyfímsdgról, теЦу rendelt/Lei: neveztetik.
A’ harmadik gyámság rendeltnek neveztetik, mert

a’ fejdelemtöl rendeltetik mellyet fejdelem’ ’s párrfo
gôk’ gyámságának is mondanak. *)
1.
’S akkor van helye, mikor mind a’ végin
lézeti mind a’ törvényes gyámság megszíinik és hiâny

zik, azaz: ha az atya végrendelet шиш hal meg, és
sem testvéreket sem rokonokat, kiket a’ gyámság il
letne, nem hágy maga ulán.

2.
gôt Шей.

A’ gyámság’ rendelése a’ fejdelmet ’s pártfo
Minthogy kihalván minden atyafiak, kik

a’ javakbani örökösödés erejénél fogva, a’ gyámság’ ter
hét felvállalni tartoznak vala, maid ezen öröködés’
ioga a’ fejdelemre плеву ät, ki, mint az .ârváknak és
gyámgyermekeknek törvényes és iga-z örököse ’s párt
fogója,

azoknak gyámplásáról gondoskodni szokott,

’s felvállalt országlása’ kötelességénél fogva rajtok tett
leg segítni tartozik.
3
Holott is tudni kell, hogy maga a’ mi feidel

münk is , 13у állván az elöre bocsátottak, olly gyámo
kat tartozik az árváknak ’s gyâmgyermekeknek rendel
ni ’s kìielölni, kikröl ludja , Вову azoknak javaira ’s
birtoki jogaira nem sovárognak., ’s azou megyében lak

nak, hol az árváknak is személyes lakhelyök van; és
hogy ugyanazon ârvák’ javainak a’ gyámok által leendö

elidegenitésétöl vagy elpazarlâsától félni ne lehessen.

’) 1715: 68. 1655: 24. 1659: 32.
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4. §. Tartoznak pedig az illyen rendelt gyámok,a’

megyei тазу alispán elölt, ha lehet, különben респ; ogy
тазу két azon megyebeli szolgabirò elött, mellyben~
(mint mondva volt) a’ gyámgyermekek laknì шашни,
vag , ha azoknak iavai ’s birtoki jogai sokak és nagyok

’s különbözö megyékben feküsznek, az ország’ rendes
biráinak, тазу azok’ helyetteseinek egyike elött (а’ mint
tudniillik a’ iavaknak ’s birtoki jogoknak minösége ’s
állapotia megkivánja) azon árváknak mindenvagyonaì és

iavai felöl leltárt éà sorjegyzéket készíteni, hogy kitel
vén a’ gyámság, minden talált'és kezeikbe átadott dol
gokról, `s а’ jószágoknak idöközben vett jövedelmeiröl
is kellö számot adhassanak.

5.
Mert a’ roszúl kezeltekre nézve, az танцам,
midön ma'u` törvényes korra jutottak, a’ gyámok elegel;
tenni tartoznak , ’s nem csak a’ rendelt, hanem a’

törvényes és végintézeti Будто]; is a’ mondotlak’ tel
`iesitésére hasonlókép köteleztetnek.
6. §. Неву pedig a’ fól nem serdült чаду nem

törvényes korú gyámgyermekek és árvák gyámság alatt
legyenek, a’ természetjoggal ’s okossággal egyezönek
ишак; hogy azok, kik nem teljes koruk miatt magukat
nem Ótalmazhatják, mások’ gyámsága- ’s védelmével kol*
mányoztassanak.
116.

cz I'M.

Идиш ЬдиегЬеяиеХ: a’ fe'fß- e's mike'lzt a’ nöa'gbeli aiya

jìal; a’ gyámszígban ?
De hogy az elöbbiek világosabban megérlessenek,
Ludni kell, hugy mivel a’ gyámság’ ter-he olly renddel

ELsö RÉsz 116. czíM.
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adalik ’s jelöltetik, mellyel a’ jòszfgokbani örökösödés,
шву а’ ЬйргоЫ iogok’ háramlása; hiányozván tellát
vagy nem létezvén végintézeti gyámok, a’ gyámgyer
mekek’ gyámsága a’ megholt embernek vércire és mko-_
naira hárul és ") megy által , kikre tudniillik (neki örö
se nem maradván) javainak szállani kellene.

1.

A’ vérségi származás pedig kél: ágon, úgy

mint fi- és nöágon szokott lejönni. A’ liágon ") szál'

mazó atyafiak tellát. "Ü (kik férfi ágbeli rokonoknak is
neyeztetnek) a’ nöágon levö véreknek és atyaliaknak
(kik nöágbeli rokonoknak is mondatnak) mindenkor
eleikbe tétçtnek a’ gyámság’ elvállalásában; ’s ezen nö
ágbeliek, nem máskép, csak a’ fi-ágbeliek’ teljes nem

létében bocsáttatnak gyámság’ gyakorlására.
2.
’S akkor is nem másképen; csak ha a’ дуйт
gyermekek’ ’s árvák’ javai és birtoki iogai mind két
ágat, férfiúil; tudniillik és nöit., nyilván és kétségtelenül
illetnek.

3.
Meri; ha a’ javak’ és birtoki jogok’ öröklé
se és háramlása felöl (талон tudniillik azok mìndkét
два: illetök-e, vagy csak (Задав) kétség lenne, akkor a’
nörokonok (még firokonok nem létében is) a’ gyám
sâgra nem bocsáttatnak, hogy az árvák’ javainak uralmát
’s birtokát, illyen gyámság’ szine alatt, maguklloz га
gadni ne lúttassanak. Azért ez esetben is inkább ren
delt gyámok kivántatnak a’ fejedelemtöl.

*) Az eredetiben levö: „et“,hiányzika’ Corpus Jurisban.

'"‘) Az eredetiben levö: „sexus“, hiányzik a’ Corpus Ju
risban.

“Ч АМЬЬ 118. czim
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117.

czŕM.

Mit hell a’ дуй/падёт iránt termi, /za a’ ШПОН jogol:
mindkeï dgat ¿liet/zel??

Meg kell azonban iegyezni, hogy ha a’ gyámgyer
lnekek’ bi1-Loki iogai nyilván mindkét ágat illetnek, az
аи а’ nöágbeliek is azon birtoki jogoknak, még az
árvák’ atyiának éltekor, valóságos uralmában voltak: ak

kor a’ gyámságviselésre nézve különbséget kell tenni.
1.
Mert a’ fìrokonok és nörokonok шву azon
egy korúak, vagy idöre és kol-ra nézve egymástôl kü«

lönböznek. Ha azonegy korúak ’s gyámságra ke'pe
sek, azaz huszonnégy évesek, akkor а’ firokonoknak kell
(mint imént mondatott) a’ gyámságot viselniök. Ha ре
dig a’ n'o'rokonok паду, a’ ürokonok pedig kisko
rúak: addig, mig a’ fìrokonok gyámságra képesek lesz

nek ‚ а' nörokonokat kell a’ gyámságviselésre bocsátani.
2.
Noha úgy emlékezünk, hogy a’ Lörvényes
koron túl ‚ а’ fìgyermekeknek a’ mondott môdon huszon
négy évet tevö teljes korukon alôl is, számos Evé
rek és fìrokonok neveztettek gyámságra föleg olly eset
ben , midön tapasztaljuk, hogy az árvák’ anyja második
házasságra lépett ’s ez által azok’ iavai pusztulásra ju
tottak. És ‘) illyen gyámság is megáll ") а’ mondott
esetben.
3. §.

A’ gyámságnak föntebb módoni terhét és

gyakorlásât pedig mindenkor azon {ì- és nöágbeli ro
*ì Az eredetibeni: „Et“, hiányzik a’ Corpus Jurisban
“) Az eredetiben: „tenet“, a’ Corpus Jurisbnn: „susti
netur.“

ELSŐ RÉSZ _118, 119. czíM.
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konokròl, azaz férli- és nőágon levő íivérekről kell
érteni, kik a’ rokonság” ágának ízére nézve az árvákboz

közelebbiek , ’s éveikre és korukra nézve idősbek.
1 1 8. с z iM.
Mafroko/zsa'g e's atyq/ïság, vagy :ßrol'olz e's atyafi?

A’ bol röviden tudni kell, hogy a’ fiági rokOnság,
e’ neve nem természeti, hanem polgári név; ’s a’ pol
gári jogban találtatott fel a’ természeti atyafiság meg

különböztetésére , hogy az által a’ férfi és asszonyi szár
mazás egymástól megkülönböztettessék.
1.
A’ miből kitetszik: hogy, kik firokonok,
atyaliak is, de nem megfordítva. Minthogy a’ fiági ro
k0nság, faja az atyafiságnak, atyafiság pedig mind fér
fiakra mind nőkre tartozó köz név; azonban a’ firo
konság (mint említve volt) *) csupán férfiúi, a’ nöro
konság pedig nőágbelieket jelent e’ helyütt.
119.

CZÍM.

Á’ végrendeleti gyámság lerontja-e a’ törvényed, e's
viszont?

De kérdés támad: vajjon a’ végrendeleti gyámság
elrontja-e a’ törvényest, vagy ellenben: a’ törvényes
a’ végrendeletit ? Azt kell mondani, hogy az olly végren

deleti , melly helyesen ’s jó móddal és olly személyekre
ruháztatott, kik gyámságra jogosan bocsáttatnak; gyakran
elrontja a’ törvényest, de nem mindi“.
") Föntebb a’ 116. 's 117. czim.
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1. §. A’ minek világosb értésére ’s' tudására meg

kell iegyezni: llogy ha az atya (bár önjogú) serdület
len ’s gyönge korú fiait ollyszemélyek’ gyámságára biz
ná , kik hamis esküvök, vagy nyilvános hitszegök,

kik hazai nyelven ludasolmak neveztetnek, vagy más
képen böcstelenek, avagy számüzésre itéltek volnánaki',
vagy bármily mòdon hütlenség’vétkébe estek volna (bár
'Hágon szârmazott atyafìak is) minthogy azok illy becs
telenségök ’s vétkök miatt, az öröködési jogtól cles

lek, gyámságra, a’ jogosan öröködni kellö vérek’ sérel
lmével , nem bocsáttatnak.
2.
Hasonlóképen, ha az atya leányait (nem lé
vén fiak) a’ nöagbeliek’ valamellyikének gyáms'aga alá
adná végintézelében, ezek’ gyámsága is, a’ liágbeliek’
чаду osztályos atyafìak’ és joszágaikban rendesen örö

ködök’jogainak sérelmére ’s veszélyeztetésérelevén, meg
nem áll ’s meg nem engedhelö, nehogy illy gyámság

szine alalt, а’ fìvérek igazságos iogaiktól megfosztas
sanak.

3.
Mert gyalsran az atya, magát fìak nélkül lát
ván, ’s leányai’ szeretelével elfogulva lévén, nemcsak
gyámság által, hanem más kikeresett szinek és czimek
alatt is, jószágaiban azokat, öröködö lìvéreinek sé
relmére, örökösítni iigyekszik
4. §. Ellenben pedig midön az atya шар, hogy

testvérei vagy Íìrokonai közöl valaki, az ö iavaira, ú]

osztály чаду más czím és szín alatt sovál'og, чаду an
nálfogva valósággal pereket indít: azokra nézve, ellent
nem állván az öröködésnek, 7s következéskép lörvényes
gyámságnak joga, fiait végrendeletileg más védelme alâ
bizhalju, kié alà akariá.

ELsö nÉsz 120, 121. съём.

5.
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De nem a’ nöági rokonoké alà a’ Fóntebb

mondott okbòl,.kivévén, ha talán a’ iavak ’s birtoki
jogok nyilván mindkét âgat illetnek, mert ezen eset

ben árvâi’ ’s На? gyámságát nöágbeli rokonaira is biz
hatja.
120. czÍM.

Megjegyzendó’ ‚Её: ЬбиегЬезгегеСв a’ gya'mi örököde'sról.
Az elörebocsálottakból tehát kél. következtetés ho
zatìk ki: elöször ugyan, hogy a’ helyesen adott vég
intézeti gyámok, a’ többi, ugymint törvényes és ren
dell. gyámoknak eleikbe tétetnek : úgy hogy elöször a’

végrendeletiek, azután a’ törvényesek , ’s végre a’ геп
deltek bocsáltatnak a’ gyámság’ viselésére.
1. ё. Második következtetés: hogy mivel a’ Зубы

ság a’ iôszágok’ háramlása szerint adatik (mint Pón
tebb mondatottt) azért a’ fogadoìt rokonok is, kikre
valakinek javai, ’s birtoki jogai valamelly szerzödés,
és kírályi jóváhagyâs’ erejénél fogva háramlanak, fér
fì-magban ez kihalván ’s le'ányokat hagyván, a’ гуаш
ságviselésre, mint агавы; helyesen következnek ’s bo
csâttatnak; bármelly nöágiak’ ioga чаду gyámsága ellent

nem állván.
121. czí м.

dzon esetekröl , melëyekben a’ jive'rel: gyámságra
nem bûcsa'ttatnak.

Tudni kell továbbá: hogy föképen négy esel. van,
mellyekben a’ fiágiak vagy fìvérek akár арт, akár anyúl
rokonok, akár osztályosak, gyámságviselésre nem bo
csáuatnak.
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ELsö iuízsz 122. czíM.

1. §. Elsö midön valaki a’ fivérek közöl fejét ’s

iôszâgait elveszli; úgy mint azok, kik föbeniárô itélet
ben marasztaltatnak. Merk mig a’ fivér illy itélet’ súlya
és terlle alatt van, gyámságot viselni nem engedtetik.
2.
Második eset, ha valamelly falut (melly az
atyafìúi *) öröködésre kölcsönösen tartozott) helyes
és világos ok nélkül eladván , vagy magátol mâskép el
idegenitvén , elveszt; bár ez által feie’ szabadságât tart
ia is meg: akkor а’ gyámsági hivatal elenyészik. Мех-1:

ez által azon gyanú ’s elöhit van róla, hogy az árvâk’
és gyámgyermekek’ javait is el fogia tékozolni ’s idegenítni.

З.

Harmadik eset: ha valaki a’ fivérek vagy fi

ágiak közöl magát idegen 105 azaz hatalom alá vetette

шву vettetniengedte; mer-t ki nem önjogú,másnak дуйт
ságát nem viselheti.
4.
Negyedikpset: midön valaki hůtlenség’ vét
kébe esett, чаду hamis esküvésben marasztaltatott, тазу '
máskép becstelen lett, пазу számüzetésre itéltetett.
Mert valamint annál fogva, az öröködés’ jogától elesett:

úgy az által a’ gyámság is elveszett.
122. cziM.

Нету/еде mo'dwz mentethemek ki a’ Зуд/7201: a’ gy (ím
sa'g’ бег/лёта
Meg kell még jegyezni, hogy a’ gyámok- ’s föleg
а rendeltek, sokféle mòdon menthetik ki тазика: а’
gyámsági tehertöl.

"‘) Az eredetiben: „fraternam“, a’ Corpus Jurisban „Н‘асшш.“

ELsö RÉsz

122. czÍM.
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1.
Elöször: gyermekeik’ sokasâga ’s a’ hely’ tá
volsága miatt; mivel sokféle dolgokra nem ügyelhetnek.
2.

Másodszor: különbözö helyeken’s megyékben

fekvö jószágaiknak vagy faluiknak sokasága miatt.

3. §. Továbbá: a’ fejdelmeknek folyvásti háborúi

miatt, ha katonák volnának ’s jelenleg és valôsággal ka
tonáskodnának.
4. §. Továbbà: a’ köztát'saság’ szolgálata ’s a’ fei
delmek’ dolgainak intézése miatt, millyenek a’ сапсе1—

lárok, országon kivül küldött követek, itélömesterek ,
udvartisztek, jövedelmek’ kezelöi, vagyonok’ és pénzek’ sá

-fárjai, ’s mások, il') kik hasonló hivatulokat viselnek.
5.
Továbbá: gyôgyíthatlan ’s orvosolhatlan Ье
tegség miatt; gyakranÀa’ miatt is, hogy irást nem tud
пак.
6. §. Továbbá: halálos ellenségeskedés miatt, mely~
lyel viseltettek a’ gyámgyermekek’ atyia iránt’s a’ gyám
gyermekek iránt is viseltetnek.
7. §. Továbbá: öregségmiatt, midön tudnillik hal
чан éven túl vannak.

8.
Továbbá: midön nemtelies koruak vagth
szonnégy évnél ífiabbak, a’ gyámságviselés terlle alòl
(ha akarják) kimenthetik magukat.
 i

*) Az eredetiben: ¿,alíi“ , a’ Corpus Jurisban: „alim“
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ßLsö nn'sz 87. cziM.

123.

czíM.

Ниву а’ gyn'mol: hiven tartoznal: gyámsqígi tiszlölfet
viselni. És hányfe'le mddun lesznek дуализм?

Végre észbe kell venni, hogy a’ gyámok hiven és
iámborul tartoznak ’s köteleztetnek a’ gyámgyermekek’.
gyámságát viselni.
1. §. Mert különben, ha tapasztaltatnak gyanúság

han, és hogy a’ gyámságot roszul és balúl viselték:
') nemcsak elmozdítalnak’ a’ gyámság’ tisztétöl ’s ke
zelésétöl; hanern e’ fólött (ha a’ gyámgyermeknek’ dol
gaiban ’s világi javaiban gyanusoknak laláltatnak `s ös
mertetnek) a’ gyámgyermek’ részére két annyibani vissza
fìzebésben marasztaltatnak.

2.

Ha pedi?,r tapasztaltatott róluk, hogy a’ Будт

gyermek’ személye, чаду annak birtoki jogaira nézve in
dított perI iránt ellenkezökép és hütlenül cselekedtek:
ebböl örökké tartó becstelenségnek kell következni.

Ezenkivül az ez által okozott károkra nézve két annyi
bani visszafizetésre szorítandók (mint Fóntebb mondatik).

3.
A’ gyâmok pedig~többfé|e Okokból lesznek
gyanúsok. Elöször: ha sajât iavaikat botorul elemésztik.
4. ё. Másodszor: ha a’ gyámgyermekeknek az élet
ге szükségeseket, úgymint élelmet és ruliázatot kellöen
ki nem adják.

5.
Továbbá: ha a’ gyámgyermekekkel minden
helyes ok nélkül roszul bánnak.
6.

Továbbá: ha azokat ió erkölcsökben nem ne

velik; чаду maguk a’ gyámok rosz erkölcsüek.
‘) Az credeliben : „деззйззе“, a’ Corpus Jnrisban: „gesscrinl“

ELsö nÉsz 124. czI'M.

7.
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Továbbá: ha nagyon szegények.

8. §. Továbhá: ha halálos ellenségei a’ gyámgyer

mekek’ atyjának; avagy annak holta után maguknak a’
gyámgyermekeknek nyilvános ellenségei , vagy azok
:ikarnak lenni.

»

9.
Tovâbbá: ha félö, hogy a’ gyámgyermekek
iavait magukhoz ragadni kivánják ‚ ’s azokat maguk’
számára hitorlani törekszcnek.

124. czŕM.

Mike'p Irs/zet a’ gyámokat beuádolm'? ’s az örjült
gyámgyermekelrról.

Egyébìrânt megiegyzendö, hogy az illyen gyámokat,
akár végrendeleliek, akár másfélék legyenek, a’ Pón
tebb mondott gyanú, azaz az árvák dolgainak ’s va
gyonainak rosz kezelése’ és pazarlása’ büne mialt, min
dénki, különbség nélkül, akár férlì legyen, akár asz
szony , idegen, rokon és sógor, vádolhatia; ha'ezt ke
gyességböl teszi.

'L
A’ nemlörvényes korú gyámgyermekek azon
ban тазики)! ‚ gyámnikat nem vádolhatlák, hanem el
érkczvén ’s betelvén a' Lörvónyes kor, midön tudniil
lik már pereket kezdllctnek’s intézhetnek, ha az árvák ép
elméjüek, gondnokaikat, rokonuik’ tanácsára, vádolhalják.

2.

A’ hol tudni kell, hogy miután a' Húk a’ tör

vényes kor’ éveit meghaladtâk: akaratjok ellen ’s egye
zésök nélkül atyinik végintézelben gyámokat nekik
nem Pendelllelnek; аюп korban levén már, hogy ma
gukat töl'vl'my l'ltiím ólulmnzhassâk.
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3.

ша шт 125. от.
Midön pedig a’ liúk’ akaratával vagy talán ki

yánsâgára, a’ serdiilö kol-on túl, szüleik által gyámok
rendeltetnek: máx- azok nem gyámoknak, hanem inkább
gondnokoknak neveztetnek; mert; gyámok serdületle

nelmek ’s nem saiát akaratjokkal, gondnokok pedig ser
dülteknek és saját kérésökre adatnak.
4.
'S ez akkor, ha a’ kérök maguk ép elmével
birnak 3 mert különben, ha a’ fìúk esztclenek, örjültek,
holdkôrosok, vagy tébolyodottak: törvényes kol-uk’ ide
ión Lúl is végrendeleti, :vagy ezek nem létében fivéri
vagy {irokoni , ’s azok sem lévén, rendelt , tudniillik a’
fejdelem тазу talz'm rendes birák által törvényszéken
kinevezett Будто? ótalma alá tétetnek ; ’s azok’ felügye
lése által, iavaikkal ’s birtoki jogaikkal együtt kor
mânyoztatnak.

5.

Melly gyámok ugyan szükség’ esetében ’s fö

leg amazok’ fentartása végettiben mind terheiket *) ща
gukra vállalhatják, mind javaikról is, a’ mint a’ szük

ség’ állapotja kivánandja, rendelkezhetnek, de azokat el
nem idegeníthetik.

`
125. czÍM.

Ногу a’ fejdelem törve'lzysze'kel," idó'szakal'lz Irivúl
is долами/шт gya'mrdl.

Mivel tehát а’ gyámság’ terhe kegyességi пшика: а’
gyámoknak Штамп vádolása, a’ nyolczados és rövid
törvényszéki idöszakokon kivíil is mindenkor , valabány

szor gyanú шита, Szabadon történhetik ’s vitethetik a`
*) Az ercdcljben levöî „согщп“. hiányzilc a’ Corpus Ju
risban.

'

Ensö nÉsz 125. сит.
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fejdelem чаю ШгЫуй f'elségv elébe; Неву a’ gyámgyel'?
mekek’ javaì gunoszúl és haszontalanul el ne fecse'rel
lessenek.

1.
’S miuján valamelly вуали, gyamúròl azaz ár
vák’ javainak rosz kezelése’ és pazarlása’ bünéröl умыш
tik: a’ gyámságlöl .’s gyámgyermekek’ minder] javainak

kezelésétöl azońnal eltìltalik a’ feidelem által , és az ügy’
elintézése alatt по]; közlmlósági kezekbe adatnak és szol

gáltattatnak.
~
n
'
`
l
~l'
¢
и
2.
Mldon
pedlg
a › gyanus
gyam,
mlelott
a i вуа
nu megvlsgalasa bevegezteuk, e vxlagbol elkolloznek:
akkor a’ gyanú’ âllapotja ’s bünletése elenyészìk идут],
de nzon gyám’ örökösel es utodal u’ roszul kezelt dol
gokról számolni tartoznak ’s elégtételre Szorítatnak.
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3.
Ha pedig l'lgy talállatik, hogy valamellygyâm
a’ gyámságot és gyámság’ tisztét csalárdul viseli ’s ke
zeli: ámbâr elégtételre vagy megtéritésre aìánlkozik ’s
ez iránt jót-állökat is igér ’s állít:. mindazáltal elmoz

dìtçnndô a’. gyámság’ tìsztétöl, ’s helyébe a’ fejdelem ál
lal más jô hirü `s magaviseletíí gyám állítandó és helyet
tesítendö. Mert a’ gyámnak eh'egtételiv ajánlása a’ rosz
szándékot nem teszi semmivé ’s az ismételve roszúl

cselekvés" hajlamát nem hárítia el; söt inkább a’ будт
gyermekek’ vagyonaiban ’s iavaiban további dúlás’ szán
dékát tanúsítja ’s bizonyítia. Ezekre nézve pedlg gon

doskodni ’s orvoslást nyujtanì, egyediíl af fejdelemre
tartozik.
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ELsö RÉsz 126, 127. czíM.

126.

czíM

Hogy u’ gya'mok, a’ gya'mgyermekelr minden ügye'
ben аут/‚атм.

Továbbá аи sem kell mellözni, hogy háromféle
neme levén g’ gyámoknak, ligymint börvényesek, végin
tézetiek, és 'rendeltelu azoknak gyâmsága iránt a’ tör
vényszékeken kétségtelen bizonyságot kell elömutatni.
1.
A’ mi midön elömutattatott, ’s magokat Зуд—
moknak lenni bizonyitották: az атаман és gyámgyer

mekeknek mindennemü ügyeiben, viszályaiban ’s еще];
iránti perekben és más dolgaìkban, mind az ország’ геп—
des birái elött, mind egyebütt a’ korvisgálati levelek’
ereiénél Рота, azoknak törvényes koráig, eljárhatnak
’s mindent rendesen elintézhetnek.

2.
Kiknek tudta ’s egyezése nélkül a’ gyámgyer_
mekek (lörvényes koruk’ elél'keztével) iigyvédeket se ren
delìenek; semv valamelly bevallásokat a’ gyámgyermeki
kor’ ideìe alatt tenniök nem lehet.

Kik ha aközben

[igyvédeket rendelnének, чаду bevallásokat tennének;
ezek egészen érvénytelenek lesznek.
127. cïzl'M.
Ä’ gydmgyermekek’ koránal’ megvisgála'sárol ’s az
ira'lm' borlevelekró'l.
A’ gyámgyermekek’ korai pedig az ország’ rendes

birái vagy azok’ itélömesterei altal vagy a’ hiteles he
lyeken azaz: káptalani- vagy conventiekben szoktakmeg

visgáltatni, biráltatni ’s vitattatni.

Ensö RÉsz 128. czŕM.
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1. §. És illy megvisgálásnak (csak korvisgálati le

vél készittessék felöle) minden törvényszéken Illitel ada
tik. ’Silly korvisgálati levél’ erejével, a’ gyámok, az
так személyében mind pert inditllatnak ’s ellenvetést
tehetnek , mind az ellenvetésekre ’s elöterjesztésekre
mindenkor felelhetnek

2. §. Söt ha látnák, hogy az árvák valamelly per’
folytatásában elmarasztatnak ’s vesztesek lesznek: a'
gyámgyermekek’ hasznára, de nem romlásukra, teljes

hatalmuk van az ellenféllel, ugyanazon árvák’ печё
Ьеп és személyében alkudozni és (mint a’ dolgok’ mi
nösége kivánja) egyességre lépni.
128.

czI'M.

.Minö erejüel.l a’ korvísgálati lez/elek? ’s /zogy kel! a’
tel/'es lroron ат] ген bevallásokat удела/2122712.
Egyébiránt a’ korvisgálati levelek, mellyek minden
dolgokban ’s iigyekben ügyvédvalló levelek’ erejével
birnak, a’ gyámgyermeki kor’ ellelle ’s mulla ищи
is annyiban használnak és szolgálnak az árvák’ részire,
hogy ha ök, talán aiándékokkal megvesztegettetvén vagy

nyájas beszédekkel elcsábitatván, vagy valakitöli féle
lem ’s fenyegetések által megijesztetvén ’s kéuyszeril
tetvén, javaik ’s birtoki jogaik iránt teljes koruk elötL
’s addig, шалить huszonnégy évig *) bárkinek, bár
mìkor ’s bárhol örök bevallásokat tennének: késöb
ben a’ korvisgálati leveleknek puszta megtekintésére

") Az eredetiben: „spatia“, a’ Corpus Jurisban: „spalla“

14"

212

lam-ö m'zsz 129. czl'M.

is, az illy bevallások az ál'vák àltal visszallúzalitlmtnals
’s mcgsemmisíltetlietnek.

1.

'

_

Ugy mindazáltal, lia az várvák megfbnlolván',

hogy azon bevallásokat gondolatlanul telték, mielötl
teljes lioruk’ ide'je belelnék, azokat az ország .rendes

birái magy Mok’ itêlömesterei elött, шву bizonyságté
teli helyen személyesen visszaliúzzák ’s megmásitjáli.
2.

És az illyen visszahúzâs, nemcsak ott шву

› az elött, hol a’ beiallâs történt, hanemmâs birál'.’ és bi
. zonysâgok’szine elölt'is, a'kitüzötl határidönek azaz lelies

korulmak betelléig ,Y érvérìyesen börténhetik mindenlioix
3.

Ha azonban a’ közbeii az ollyan bevallâsnkat

vissza nem lxúzatják ’s meg nem másíttatják: azon lúl a’
bevallâsols örök államdôság’ erejével birnak ’s mindenha

megmaradnak'; a’ birtok eladásban megkiválltzató, Pón
.tclib megiegyzett feltételek mindazáltal mindig épenma
' radván.
.
.
4.
Megtélvtvén pedi?,r az illy bevallńsnak fón

_ мы) elöadott visszalxúzáSa és rńegmzisitâsa, a’ visszallú
zó mindenkur azvelévülés illejo azaz barmiuczlxét év
alatt, azon visszahúzolt bevullás iránt iigyeliet ’s pere
« ket szabudonnkezdliet.
>

'129. сиди.

Hogy az rírnn'k, az гиены: gydmgyprmeki korub’ ¿de
je'n малом perekóe/z _feld/u' nem шпиц/гад.

Innét van az is , hogy :iz árváli, gyámgyermeki k0
ruk alatt, csupx'm a’ korvisgálali levelek’ elömutatása ’s

terjesztése мы, minden,gyámgyermeki koruk ideién
ellenök inditott ügytöl ’s pertöl' megszabadulnak.

ELsö щёки 130. Czíns

`4
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1. 5. Nem is kényszerfitletnek valak'nck folyamo~
dâsára, akâr birtoki 'jugok , aliál1 hitbéri , ¿nlulr negyed

задок, vagy lmtalmaskòdó пеней, avagy károk, vngy
bârminö egyéb dolgok iránt, ellenök gyz'ungyermeki
таз) is nemtörvényes korukban eredt és indított iigy’
тазу peŕ’ folyamában, törvényeQ Кон-ЦК ideién alul Ге
le'ni (kivévén azonban az .atyjolü` életében kezdett ре—
reket).

.

2. §. Ha mindazállal, állvs'm `s turtván mé?,r а
gyámgyermeki és nemtörvényes kòr, birtoki jogok Миш
valamelly hosszú-folyamń peráltal végeztetni szokott iigy
tâmadrla a’ gyámgyel'mekek ellen: akkor теза“ ngyan
a’ per a’ felelés idejéig, de a’ felelés ideién a’ korvis
gálati levél Preiével, az árvák’ gyámgyermeki vagyìs
nemtörvényes korát Не" beperesítni ’s ez âltal a’ pert a’

törvényes kol" elsö évére, azaz az árváknak betöltött ti
zenkettedik évére halasztani és terjeszteni , midön tud
niillik elöször kezdenek ügyvédeket vallznni.

_ 3.

Meri; különben, ha elöbb felelni kényszerit

tetnének vagy lmlatlanságbol önként felelnének is'. nz

illyen felelés nem áll, [шлет eg 'szerüen ’s egyenasen
visszahúzullmtlk.
130.

czíM.

Hogy a’ gya'mgyermelrek atyjok’ e'lete'óe/z bezdett ри
геЬЬеп felelni tartoznak.

Föntebb pedig ezen záradékot: „kivévén az árvák’ aty
iának idejében kezdett pereket“, nem hiába igtattum;
mert ez esetben a’ gyámgyermekek bár melly kicsiny
kék 7 al.У]‘ok’ életében ez ellen kezdett ’s indított min
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ELsö Rńsz l 31. czíM.

den perekre felelni ’s azokban feleletjöket megtévén ,
kellö véget kell érni- ’s kapniok.

1.
És ha, az illyr pei-ek folytában, az árvák’ va
lamellyike netalán eskületételre itélletnék: azon eskü
letétcle az árva törvényes korának elsö évére fog ha
lasztatni; mint e’ dologról világosabban fogunk az es
külelételek’ sorában e’ munka’ második részében *) ér
tekezni.

'
131. czíM.

Ne'melëy esetel: ‚ теЦуеЬЬеп nemtörve'nyes bora’ gydm
gyermekel: или”; tartoznah

Van ezen kivül még más eset is, mellyben a’ gyám
gyermekck, ellent nem állván nemtörvényes és gyám
gyermeki korulc, gyámjaik állal felelni, ’s azon kol'

alatt lsezdett perek’ folytatására felù'gyelni kötelesek:
midön ludniillik bál'kik által töl'tént valamelly birtoki

iogokba vezetés, igtatás vagy lialárjárás, az árvák’ ne
vében ’s személyében ellenmondással gátoltatik; ’silly
ellenmondó leliltás mialt, a’ gyámgyermekek nyolcza

dos löl'vényszakaszru idéztetnek.
1.
Mert ez esetlienis, más törvényes korú em
berek’ módjára törvényes eljz'lrást követve, felelni, ’s
elleanndásuk’ okát adni lartoznak. És oka az, mert
illy рсгЬе önkéut és maguktól avatkoznak. ’S nella má
sok’ folyamodására iclézletnek: mégis inkább fölpere
sek, mint alperesek Штамм akker lenni, mint kik a’
mâsik fél’ jogainak nyilván ellenszegülnì törekednck.

*) 11. 37. czím.'
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2.
Meri; ha a’ beigtatásnak vagy határjárásnak,
’s következöleg.a’ másik fél’ iogainak önként ellen nem
mondanának: soha sem vonnák öket perbe. ’S ezért [Яву
lálszik hogy a’ per e’ részben nem ellenök, lmnemY апа
lok indittatott.
3. §. Máskép van azonban, ha a’ beigtatás шву
határjárás valaki által ollyI fóldek’ чаду iószágok’ és bir
toki jogok uralmában történt , mellyek békeségben
vannak az árvák’ kezénél; тег: ez esetben, чаду aliar
ják vagy nem , az igtatásnakf шву határjárásnak is el
lene kell mondaniok.
4.
Mintllogy kiilönben a’ hallgatás által azoknak

birtokâbòl kirekesztetnének, ’s azért felelni e’ részben,
mint a’ fo'nlebb elöadott egyéb ügyekben, törvényes
koruk idején alul, nem tartoznak.
5.
Némelly kihaltak’ magvaszaliadta által а’ fei
delemtöl nyert, тазу szerzödésck’ erejénél fogvást va
lakire hárumlott javakra nézve kezdett perekben pedig,
az ez iránt föntebb megírt Js elöadolt eljárásl; és геп—
det al') kell megtartani.
132.

czíM.A

.Hogy a’ gydmgyermekeket peróehivo'k azoknak ада
ban marasztaltatnab.

Tudnì kell végezetre , hogy mivel a’ gyámgyerme
kek törvényes koruk’ idejéig (midön tudniillik minden
gyámságlól megszabadulnak) gyámjaiknak sem tudtával
sem tudta nélkül semmit nem tebelnek, minthogy nem
öniogúak:

*) I. r. 64, 65, 66. alb.
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Ещё мы 133. сит.

1. ё. Azért, lia kik, az illy árvákat, liatalmasko
dò tettek miatt (им állilván, [лову általok, чаду meg
lxizásukból, illy hatalmaskodó [еще]; követtetének el)
perbe idéznék ’s vonnák : azonnal azok’díjában marasz
taltatnak , (mint az idézések’ feltételeiröl a’ második rész
bcn mondatui fog. ')
133.> CZÍM.

ML' az 'ingu' ’s ingatlan jat/ak’ becsüje, e's mike'pe/z
förte'nìl: .9

Mintliogy pedig némelly dolgok’ elinlézésére igen
szükséges a’ iavak’ becsüje: azért helyén lesz annak
rendjét ’s mórljzit ide igtatni.
1.
Mire nézve meg kell iegyezni, Воду ezen or
szágunlmak régi és jóváhagyott szokása szerint becsl'i
nek mondatik: az ingô és ingatlan javak’ illö él'tékének
meglxatározolt ’s megállapitott bizonyos ározása.

2.
Vagy máskép a’ becsü, az ingó ’s iiigatlan
vaůyonnak, hölSOn becse газу értéke szerint megállapí
tott bizonyos árszabása.
3.
’S a’ becsü kétféle, tudniillik Örök és köz.
Az örök becsü, melly csak birtoki iogokban ’s nem

ingóságokban szokotl; töi'ténni, tiz annyi mint a’ köz.
4.
A’ köz becsüben ugyanis egy népes job
bńgytelek egy girában vagyis egy girára, melly négy
forintot tesz, az örök becsüben pedig negyven forintol:
tevö tíz girára számittatik.

5.
Mclly örök becsi'i kevés dologban ’s iigyben
löl'lénik , lianem a’ föpap és zászlós urak’, országnagyok’
2) П. г. 23. czl'm.
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’s nemesck’csaknem valamennyì testiilete (többnyire) köz
becsi'ivel él. Meri; lia valakiknek bevallásaiban чаду

kötelezvényeiben az örök becsü világos szóval kifeiezve,
чаду ¿iz ország’ közönséges rendeleteiben kimondva nincs ,
liasználata. ritkân engedtetik meg; melly becsünek Sora
ekként következik:

6.
7.

Kö-vár becsültetik száz girára.
Továbbá: kegyurak’ ’s más különös nemesek’

texznetluezi'esévell birò Ihoriostor чаду klastrom becsülte
lik 100 gra.

8.

.

Monostor’ módiára alapítolt két kúpú egyliáz

becsl'iltetik 50 gra.

9.

Nein monostor-féle ') vagy nem monostor

môdjára alapítbtt, két kúpú чаду kél; tornyú egylláz
25 gra. .

10.

Minden más’ cgy tornyú, temetövel biró авуа

egylláz becsl'iltetìk 15 gra.
'
.
11. §. Тогопу nélkül épültek pedìg, de lemetövel ,
'10 gra.

12 ё Fa- vagr f nem-kö-kápolna , ha temetövel bir ,
5 gra.

13.
Temetö nélkül pedig 3 gra.
14.
Az anynegyházon kivül alapitott egyházak
és kápolnák pedig nem tétetnek a’ becsü sorába.
15. §. Népes memes telek тазу udvarliely 3 gra.
16. S. Lakos nélküli pedig másfél girára.
17. S. Minden épl'ilet nélkl'ili pedig 1 gra.
18. §. Népes iobbz'lgytelek 1 gra.

*) .\` Corpus Jurisbnn levö: „penes“, nincs az credeliben.
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19.

ELsö nÉsz 133. czíM.

Elhagyatott pedig, de épületekkel biró, fél

girára.

'

20.
És ha вещий épület nincs rajta, de más telkek’
sorában fekszik , egy negyedrész girára ugymint 100 de
nárra; minthogy a’ többi telkek’ sorân kivül levö, me
zö gyanánt tekintetik, ’s a’ becsü’ sorában számitásba
nem lö.

21.

Továbbâ nemeseknek~ egy királyi mérlékü

holdföldön fekvö, felnött és *) gyümölcsfákkal Ьей1—
teteLt kertje 3 gra.

22.
De Csalóköz szigetében minden felnött és
gyümölcstermö élöfa száz denárra becsültetik tizenkét
fa’ számaig ‚ a’ tizenkét számon ’_u'll pedig akârmennyi fa
van, öszveszámítva becsültetik 3 gra.
23. §. Falun kivül levö iobbágyi gyümölcsös pedig
1 gra.

A’ telek mögötti vagy melletti pedig nem tétetik 'a’
becsü’ sorába.

24. §. Továbbá, királyi mértékü egy eke után va
16; közönséges vagyis szántható Fóld 3 gra.
25.
Továbbá: a’ köz erdö,t mellytöl serbéstized
vagy adó közönségesen nem szedetik, ’s mellynek nincs
valamelly' biztos jövedelme, úgy becsültetik, mint a’

közönséges föld, tudniillik mint egy királyi mértékü
eke után valô, 3 gra.
26.
A’ cserjékröl és csalétokról hasonlót kell
tartanl.

27.
Továbbá: köz mûre és munkára alkalmas
nagy erdö, melly máskép szabad erdönek mondatik,
’) Az credeliben lcvö: „el“ hiányzik a’ Corpus Jurisban.
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bárom királyi mértékü ekealy, mennyiségén alul, min
den ekealy 10 gra.
2_8.
Három ekealyon felül terjedő pedig nem
becsültetik; hanem becsűje csupán azon három ekealy
ra szállítatik.
29.
Továbbá: a’ nagyobb, tudniillik fejszés és
makkos erdő, vagyis fejsze és vadászat alatt levő, ’s
bármelly munkára és mesterségre haszonvehető: há
rom királyi mértékü eke utáni téren vagy mennyisé
gen fekvő minden ekealy becsültetik 50 gra.

30.
Ha pedig évenkénti jövedelme jól öszveszá
míttathatik, nevezetesen, ha makkos : akkor tízszer anyi
га becsültetik, mennyit évenkénti jövedelme tesz; а’
három ekealyon túl pedig (mint a’ szabad erdő) nem
becsültetik.

31.

Továbbá: ha a’ szántó föld nem terjed egy

vagy fél királyi ekealyra, úgy tudniillik, hogy ha öt,

vagy hat, vagy tíz ’s több hold van: akkor (némellyek,
véleménye szerint) minden hold negyven denárra be
csültetik, ’s mondják , hogy hasonlót kell tartani a’sza
bad erdőről ’s berekről is.
32.
De köz becsüképen vett ezen árszabás, az
előbbihez képest jogosnak és helyesnek nem látszik,

hanem egészen elvetendőnek tartatik; mert ha egy ki
rályi ekealyru elegendő közönséges földet vagy erdőt
három girára becsülsz, ’s egy ekealyt magát száz
ötven királyi mértékü holdra osztasz: ha jól összeszá
mitod, nem több mint tizenkét denár jut egyegy hold
földre, ’s csak négy hold marad becsűtlen, mellyek
ötven denárra terjednek, ötven denárt pedig száz öt
ven fillérre avagy negyedrészre kényelmesen feloszta
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151.56 111152 133. 02111.

ni nem leliet, azéri: szükséges liogy azon négy hold,
a’ nagyobb rész tekinteléböl, becsüllen maradjon.

33.
Közöméges mllnkára liaszonvelietö , egy
ekealyra, melly tíz gil-:ira becsültetik, terjedö szabad
erdö’ vagy berek' számitásában minden holdat 26
denárra ’s egy lillérre kell ározni, és lmszonöt denár

leend Fólös'egííl vagy maradélxúl. На pedig kl'ilönben
girâkra akarod a’ mennyiséget elosztani: akkor minden
hold 2.7 denárra becsültetik ’s 7 denárt kell ráadnod.
Az elöbb emlilett száutòfólddel is, lia telszik, ráadás
sal haâonlót tehetsz.
34.
Továbbá; egy ember vágó, чаду kiilönben
еду 111га11у1 mértékfi lioldon fekvö rét vagy kaqzáló еду
negyedrészre uzuz 100 denárra.
35.
A’ mezei kaszálók pedig, mellyeket 101101;—
пе ugyan kawzálni, de mellyek ritkán vagy solxa sem
kaszáltatnak, a’ becsü’ sol-ába nem tétetnek.

36. §. Alul- тазу а101г111*) csapó és szárazság’idején
is járò malom 10 girâra, nem iâró pedig 6 girára.

37. §
lom



.
Felfilcsapò, szírazság 9 uleién
is iin-ó ma













5 gra

nem Íáró pedig
 ' 
~

'38.
Alulcsapó’ ellmgyoltmulom’llelye 

3 gra
3 gra

felülcsapòé pedig másfél girára.
39. §. Továbbz'l: forrásviz, vagy kìfolyó ’s el nem

apadò kútukármelly birtokban, lnellyböl a’ nép inni
**) szokott,l1armadfél girára. Ha pedig több volna,

I’) Az eredetiben: „desubter“ a’ Corpus J urisbnn: „desuper“.
‘*)

Az crcdctiben: „polare“ a’ Corpus
larc“.

Jurishan:

„por
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nem iön becsůbe, hanem egybe foglaltallk mindnyája,

тег: egy falu’ szükségére elég egy Мг.
'
40.
Tovâlńx'x: kifolyó ’s el nem apadô halastò,
Y

10 gra

ki nem folyò pedìg és szârazság’ ideién elapadô, 5 gra.

41. §.~ liekesçszel blrô magy halastô ‚щепу gyal»
mos-tònak шву morò’ tavának neveztetìk, nem külön

ben más dunai , *) vagy tiszai, vagy szâvai, тазу drá
vai lxulászat, melly tanyának nevezletik, ha bizonyos
évi ìövedelule van, tizszer annyira becsiiletik, mennyit
évi jövedelme tesz. Ha pedig kiszámitotlt iövedelme
nincs (mint nálunk általánosan szokásban van) becsül
так 50 gra.
42. §. Továbbá: varsâk’ helyei, mellyek vésznekv

nevezletuek , tizes számig egy еду giŕára; tizen túl pe
dig szâzig ’s tovább , 10 gra.
43. §. Továbbá: rekesz nevü elzárás, melly viz
áradás idején lörténik ’s különös vagy saját iövedelem
mel bír, mindegyìk 100 denárra.
`44. S. Továbbá: a’ vizeken és szárazon rendesen
szedetni szokott vám, tizszer annyira becsülbetik, meny

пуп; annak évi iövedelme tesz.
' 45.
Tnvábbá: a’ hegyvám, melly urának 652—
veszámíto'tt ’s nevezetes jövedelmet ad évenkint, hason
lókép tizszer annyira becsültetik; de ugy vélem, en
пек csak örök becsüben van helye. Mert a’ szölöket
àltalában úgy szokták a’ mi 01'szágunk’ régi szokása sze
rint bccsülni , mint a’ cserjéket Ъ csalétokat, azon ok
**) Az eredetihen: ,.Dauubialìs“ a’ Corpus Jurisbun: „Da
nubiali“.
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bòl; [лову Ьа ’sl miután szölömívesek vagy nem len

nének, vagy munkâikat elmulasztanák, a’ szò'lök hamar
és könnyen cserjékké ’s bokrokká változnak.
46.
De ha valamelly parasztot, vagy más fo'ldén
szölövel biró nemest is, a’ fóldes úr a’ szölöböl kia
karna vetni és zârni: szabadon kivetheti ugyan; de nem

azon köz becsü szerint, melly a’ cserjéröl és csalétròl
Fóntebb megiegyeztetett; hanem köteleztetik annak illö

_ értékét тазу méltányos árát azon hely birájának ’s es
kütt polgárinak, mellyllez azon szöl'ó tartozik, igazsâ
gos és helyes meghatározása ’s ározása szerint megté
ríteni.
47.
Ezen mérték tizenllatszor véve tesz еду
királyi mértéket тазу ölet.

_

.
ЕЗДЕ—н miro@ „мм
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48. S. Tovzibbá: еду királyi mértékü hold szán- `

tófóld тазу erdö liosszában helvenkét, szélességélieu
Pedig tizenkét kirâlyi mértéket vagy ölet foglal.

49.
Tovâbbá: egy ekealy alatt száz. ötven ki
rályi mértékü hold foglaltatik a’ vagyonok’ becsüjében.
A’ mar/¿dk becsüjeîó'l.
50. § Meg kell jegyezni: hogy еду, nem saint».
vngyinziskép meg nem romlott ökör  ‚ - 1
51.
Két tehén borjak nélkül  4  1
52.
Еву tellén borjúval
- 1
53.
Négy juh



 1
5
-54.
Négy sertés - l 

 1
55.

Kancza, csikó nélkül

56. §~ Csödörcsikóval
57.
Kanczacsikôval


 ‘



-


-


-

Il*

[О
V

“351111111

58. §. Paripa, értéke szerint becsù'ltetik
134.

czíM.

Найду/Же módon ’s milly гением}: szerint törte'nrzeí.`
a’ javak’ esI dolgok’ becsüi?
_.

Tudni kell tovâbbá, hogy az ingô ’s ingatlan ja~
vaknak elöadott becsüie különbözö módokon, ’s kü
lönbözö tekintetek szerint szokott történni.
1.
Elöször is: a’ birói terhek’ fizetésében, mely

lyek közönséges és szokásban levö szòval bi1-ságolmak
‘) Az eredetiben: 2, a’ Corpus Jurisban 1.
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nevezteLnek. ’S azokban mind a’ marháknak,mind a’ fól
dek- és birtoki jogoknak a’ fent írt árszabás Szel'int kell
becsl'illetni- és elfogadtatniok.

2.

Másodszor: a’ leányi negyedek’, és zálogos

jogok’ fizetésében, ’s a’ föbenjáró itélet vagy feivált
ság által elfoglalandó iavak’ visszaváltásâban. Mellyben

mindazáltal *) (kivevén a’ bannokat) a’ várak ’s neme
si udvarhelyek ’s népes és elhagyott ’s pusztabeli job
bágytelkek; mind pedig a’ fóldek, erdök, cserjék, ré

tek , halastavak, malmok ‚ kútforrások, klastromok,
monostorok és egyházak; nem különben vámok, gyd
mölcsösök, varsák’ és rekeszek’ helyei és általában a’
megbecsülendö birtoki jogok’ minden tartozóságai az

elöbb mondott módon ároztatnak. Mindazáltal a’ népes
jobbágytelkekhez ищешь взёпсЫЫдеЬ és rétek (kivévén
az 1rtásf`óldeket és réteket, mellyek tulajdonképen a’
jobbágyokat illetik ’s nem a’ telkeklxez tartoznak) nem
esnek becsü alá. És végre az illyetén becsü’ mennyi
sége szerint kelletìk а’ negyed’ és zálogos jogok’ fìzeté
sének történnie. Es ugyan azt kell érteni ’s tartani a
vérek’ sérelmével, чаду máskép is helytelenül eladott
birtoki jogokról.
3.
Harmadszor, a’ hitbérek’ kifìzetésében, melly
ben csupán csak a’ nemesi udvarhely ’s más telkek’ so
rán fekvö népes és népetlen ’s pusztabeli jobbágytel
kek becsiiltemek, ’s a’ derék birtokon kivül вещиц
hecsü e’ részben nem engedtetik. És aztán a’ bi1’t0k’illye

tén becsüjéuek sora szerint a’ hitbérek’kielégitése részint
készpénzül, résziut ingô iavakkal ( ide értvén a’ bar
*) Az eredetibcu: „lamen“, a’ Corpus Jurisban. „tam“

l5
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mokat is) szokott lörténni azoknak igazi becséhez ké
pest. Úgy kell ugyanis azokaL átvenni, mint a’ vá
sárban eladathalnának.

4.
Azonban meg kell jegyezni, hogy ha valamelly
asszony, férje’ lialála után, ugyanazon férjnek javaiban
’s birtoki jogaiban, annak czímét ’s nevét viselvén, él
te napjáig meg akar maradni, ’s azon férinek fia тазу

fivére vagy más löl-vényes örököse, az asszony’ részére ,
hilbére’ értéke- ’s mennyiségéhez képest élte’ folytában
használandò ’s birandó némelly birtoki iogokat határo
zott elkülönitni, kihasitni ’s átadni: akkor ez esetben

nemcsak a’ nemesi udvarhelyek , ’s lnépes és elhagyott
’s pusztabeli jobbágy-telkek, hanem a’ falun kivül is,

a’ szánlóföldek, erdök, gyümölcsösök és kaszálók és
malmok, mellyek az asszonynak adatandnak, иву fognak

becsültetni, mint a’ negyediogok’ fizetésében; ’s azon
birtoki iogokból csak annyi mutatlatik ki nekie bi
rás és használás végett, mennyi a’ hitbél" értékével
fólér.

5.
Negyedszer: az adósságok’ fizelésében, ’s a’
sommásan öszveszárnolt vagy részletesen Fóljegyzett ká
rok’ megtérilésében. Ezenkivül a’patvarkodás és nyelv
vállságnak és a’ királyi fölség’ ’s bármelly megyei
ispánok’ törvényszéke’ megsénése’ dijának letételében ’s
más illyctén ügyekben és esetekben; mellyekben hason

lóul az ingó ’s eladható javak igaz érlékükhöz ké
резь, ’s nem az elöbb kijelentett árszabás szeriut vé
letuek.
_
6. §. Ötödször 's utoljára: a’ határjárások- és ign
zilásokban köz becsü szokott lenni. De ez utôbbi mó
don csak azon tekintetböl szokott a’ becsü végrehai
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tatni, hogy a’ mennyi girára_ fognak terjedni a’ föl
dek, erdők és cserjék, avagy rétek, vagy szőlőhe
gyek, mellyek a’ perlekedők közt per alatt maradnak:
az, kinek a’ bíró által hitletétel ítéltetik oda, ugyan
annyi nemessel sajátíthassa és szerezhesse maga részére
’s jogába azon földeket, erdőket, cserjéket és réteket
vagy szőlőket.

MAsoan RÉsz.

1.

czíM.

Nemes Magyarország’ jogainab e's szoka'sainal: ma'
sodil: re'sze'ról („глыба/г.

Miután Isten’ segedelmével , a’ fö dolgokról, tud
niillik a’ birtoki iogoknak adományzásairòl ’s ezek'
nemeiröl; valamint a’ jószágok’ osztályairól, eladâsai
ról, elzálogositásairól, a’ határok’ megkülönböztetései
röl, hitbérek’ és negyedjogok’ fizetéseiröl ’s más ide tar
tozÓk- és mellékellekröl, mellyeken tudniillik minden
föpap, zászlós, országnagy urak’ ’s nemesek’ credete alap
szik ’s uralmok nyugszik, röviden szólottam volna: e’
munkának ezen második részében már az van hátra,
hogy az iigyeknek ’s pereknek folyamatai- ’s végrehai
tásairôl, és az azok iránt hnzandó itéletek’ soràról ér
tekezzem.
1.
De mielött ezen rész’ sajátlagi tárgyának fei
tegelésóhez fognék; minthogy ezen ország’ rendeletét gyak
ran közbe kell igmtnom :

azért röviden elöre b0

csátom, hogyan kell a’ király’ ’s ország’ rendeletét vagy
közönséges végzeményét általában magyarázni'? ezen ki
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vül, honnét vette kezdetét ’s eredetét a’ mi szokásunk ,
vagyis nem-írott törvényünk ., mellyel ez időben közön
ségesen élünk.
2.

czíM.

HányjeYekepe/z ежей]: a’ közönséges végzemëny?
A’ fejdelmek1 rendeleteit vagy ország' végzeményeit
tehát négyféle képen lehet, a’ mint következik , érteni.
l.
Mert némelly rendeletek az utóbbiak által
egészen eltöröltettek ’s egy általában megszüntettettek.
2.
Mások pedig részint eltöröltettek, részint hely
benbagyaltak.

3.

Némellyek hallgatással mellőztettek el;

4. §. És némellyek behozattak.
5. §. Azon rendeletekben tehát, mellyek egészen

eltöröltettek, (mint a’ nádori törvényszék, kikiáltott
gyülés , bajviadali ítélet, ’s három törvényszéki kikiál
tás) az eltörlés” idejére kell figyelmezni. Mivel a’ jöven
dő ’s nem az elmult ügyekre és dolgokra nézve látsza
nak azok törvényt szabni, úgy, hogy ezentúl ne legye
nek illy nádori itélőszékek ') és bajviadalok, ") sc ki
kiáltott gyülések '") és bárom törvényszéki kikiáltások
"") ne tartassanak.

6.

Az azok, erejénél fogva kezdett ügyekben még

is, meg kell tartani a’ régi módot mellyel azon ügyek

kezdettek; nem a’ mennyiben ismét keletbe hozatná
nak, hanem az ügyek, folyamatának megtartására nézve.
') Mátyás Vl: 1. Ulászló l: 33.
") Mátyás VI: 18. Ul. I: 37.
“Ü Mátyas VI: 2. és Ulászló l: 36.
“") Mátyás VI: 17. és Ulászló l: 38.
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7.
Másként volna, ha az azou rendeletben ') fog
lalt és irott szavak által az illyen törvények és ren
deletek a’ multakra is vonatnának.

Mert átalánosan:

a’ rendeletek (mint az imént érintve volt), nem a’ mul
takra, hanem a’ jövendőkre kötelezők ").
8.
Másodszor pedig, midőn tudniillik részint
belybenbagyattak , részint eltöröltettek: a’ rendeletek-,

’s végzeményekben tett szavak” formáihoz kell ragasz
kodni ’s magunkat tartani, hogy a’ belybenbagyoltak
megtartassanak, az eltöröltek pedig elvettessenek ’s ne
tartassanak meg.

_

9.
Harmadszor, midőn az előbbi törvények vagy
rendeletek úgy mellőztettek el hallgatással, hogy az
.utóbbiak által az előbbiek, változtatása vagy másitása
felől semmi említés nem tétetik: akkar az előbbi tör
vények erővel bírnak, ha a’ nép, ellenkező gyakorlata

azokat le nem rontotta; mert a’ tettleges és folyvásti
akorlat,

sokszor lerontja a’ törvényt.

'10.
Negyedszer pedig, midőn tudniillik új tör
vények bozattak bé: akkor szerintök kellend ítélni ,
akár szigorúk, akár szelídebbek az előbbieknél. Mert
már nem lehet arról ítélni, hogy jól vagy rosszúl ren
deltettek-e , hanem szerintök kellend ítélni.
3.

CZÍM.

KZk alkot/zatnak törvényeket ’s határozatokat?
De azon kérdés kerül értekezés alá: vajjon a' fej
delem, magától alkothat-e törvényeket és határozato
') Az eredetibeni lévő: „in“ hiányzik a’ Corpus Jurisban.

u) Mátyás VI: _70.
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kat, vagy Szükséges, hogy a’ nép’ egyezése is hozzá
jok járuljon?
'
1.
Mire nézve meg kell jegyezni, hogy noha
régenten , midőn még a’ magyar nemzet pogányok'

szertartásával élt, ’s nem` király , hanem vezér és ka
pitányok által igazgattatott, a’ törvény- és rendelet-ho
zás egész joga nálok volt.
2.
De miután a’ köz keresztyén hitre tértek, és
maguknak önként királyt választottak: minda, törvény
hozás, , mind minden birtok-adományzás, és bírói hata
lom’ joga ez ország, szent koronája, hatoságára, mely
lyel Magyarország’ minden királya meg szokott korOnáz

tatni, ’s következőleg törvényesen rendelt fejedelmünk
re ’s királyunkra az uralkodással és kormányzással
együtt, átruháztatott.

’S így ezentúl a’ királyok a’

népet összehíva ’s megkérdezve, kezdettek törvénye
ket alkotni; mint ez, korunkban is történni szokott.

3.
Azonban a’ fejdelem, tulajdon indulatjából 's
önkényesen, főleg isteni és természeti jogot sértő ’s az
egész magyar nemzet, régi szabadságának ártó dolgok
iránt, rendeleteket nem hozhat; hanem a’ nép’ össze
hívása ’s megkérdezésével: vajjon neki az ollyan tör
vények tetszenek-e vagy nem? kik midőn azt felelik,
hogy igen: azon túl az illyen végzések (az isteni ’s ter
mészeti jog mindenkor épségben maradván) törvénye
kül tartatnak.

4.
Többnyire pedig maga a’ nép is némellyeket,
miket a’ köz jóra hasznosaknak vél, egy értelmüleg el
határoz, ’s irásban a’ fejdelemnek benyujt, esedezvén
‚ hogy azok iránt neki törvény alkottassék. ’S ha a’ fejde
lem maga is az illyetén végzéseket elfogadja ’s hely
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benhagyja: akkor hasonlókép törvényi erejök lesz ') ’s
azonnal törvényekül tekintetnek.
5.
Mellyek azonban mindnyájan, különösen a’
fejdelem’ ’s nem a’ nép’ határozatainak neveztetnek; az
ért, mert ha mindkét módon a' fejdelem’ egyezése és
megerősítése hozzá nem járul: azon rendelet erőnél

külinek tekintetnék. Hanem általános néven azon rende
letek gyakorla ország, végzeményeinek hivatnak.

4.

с z í M.

Kil: диете]: a’ пер ’s а’ köznap nevezet alatt?
A’ nép' neve ’s nevezete alatt pedig e’ helyen értsd
csupán а’ főpap, zászlós és más országnagy urakat, ’s
minden nemeseket, H) de nem a’ nemetleneket.
1. §. Noha iW") e’ szó: nép, minden nemest és
nemetlent
magábanalatt
foglal,
a’ nemetlenekről
mégis
(kikegyaránt
köznép nevezet
értetnek)
е’ részben l

szólani czélunkra nem tartozik.
2.
Mert a’ nép, annyiban különbözik a’ köznép
től, mint nem a’ fajtól.

Mert nép nevezet alatt min

den nemesek, mind a’ fö-, mind az alsóbb rendüek, a’
nemetleneket is ideszámítván, jelentetnek; köznép ne

vezet alatt pedig egyedül a’ nemetlenek értetnek. ****).

‘) 1635: 18.

") Az l608. kor. ul 1. szerint a’ királyi városokat is.
“Ч A' Corpus Jurisban levő: „autem“, nincs az eredeti
ben.

"**) 1543. 36.
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czíM.

vKiket köteleznel: a7 rendeletek ’s határozatok?

Továbbá ha kérdeztetik: kiket köteleznek a’ ren
deletek ’s végzemények? Tudni kell, hogy először kö
telezik magát a’ fejdelmet , ki azokat a’ nép'kivánságára

kiadta , azon mondás szerint; türd a’ törvényt, mellyet
magad hoztál. Máskép kell ezt tartani a’ pápáról ’s a'
római császárról, kikről e’ részben semmi említendő
nincs.
1. §. Azután köteleznek minden, a’ fejdelem törvény
hatósága alatt levőket.

2.

’S nemcsak azokat, hanem bármelly ez or

szágban tartózkodó idegeneket is.

3. §. Hanem, ha а’ közönséges rendelet büntetésre
vagy károsításra czélozna: akkor az idegeneknek három hó

napi időhaladék engedtetik, hogy ez idő nekik a’ törvények'
kihirdetése helyett legyen. Példának okáért, ha végez
tetnék ’s rendeltetnék , hogy semmi bécsi vagy borosz
lói vagy más idegen (feje1 ’s minden javai' vesztesége alatt)
az ezen országban tartatni szokott vásárokra árúival

eljőnil, vagy az országból juhokat, ökröket és lovakat
nyájanként kihajtani ’s elvinni ne merészeljen: három

hónap eltelte alatt, ha az illyen idegen itt találtatnék
is, jogosan megbüntetni ’s vagyonától megfosztani nem
lehetne; minthogy őt a’ törvények, nem tudása ’s ki nem
hirdetése mentené.
4.
Ha pedig az nem büntető vagy károsító, ha
nem valamelly jogi avagy itéleti orvoslat, vagy perfoly
tatás” módja: akkoraz idegeneknek csupán egy hónap
adatik.
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5. §. Belůl pedig, bárminö állapotúak, méltósá
guak'és sorsuak legyenek is, elegendö a’ határozatok’

kihirdetésének ideje. ’S illy módon sem a’ bel- sem a’
külfóldieknek mentségök ninos. Mert: Bômában ha le
szesz, tarlsad meg Roma’ szokását.
6. czíM.

Honnét vette eredete't a’ törve'rzyszélreken megtartandó
szolra'sunl: ?
Tudni kell másodszor, hogy uoha ez orsz'ágnak

maid minden joga, eredetileg a’ pápai ’s császńri jog’
forrásaiból vette kezdetét: mindazáltal hazai szokásio
gunk, mellyel a’ törvényszékeken most általánosan élünk,
llárom alapból áll: л
’
1.

Elöször: közrendeletekböl és végzeményekböl.

2. §. Másodszor: a’ feidelmek’ kiváltságleveleiböl.

3. §. Harmadszor: az ország" rendes biráinak ibéle
teiböl.

4.

Elöször (mondám) a’ köz rendeletekböl;melly

dolognak eredetét hogy fontebb keressùk, meg kell je

gyezni: llogy mindenek közt elöször ama’ dicsö királyunk
’s apostolunk Szent István ( ki Magyarország’ kirá
lyai közt elsö volt, ’s ki a’ magyar nemzetet a’ szent
hit’ világosságára térilette) jeles rendel'eteket adott ki,
mellyek azonban inkâbb hit’ elemeit foglaljâk maguk

ban ’s adják elö ‚ mint perlekedések’ segéd módiait.
5,
Azután legszentebb királyunk ’s hittanúnk
LászlÓ ‚

ki Dalmát-országot ’s a’ fengerparti része

ket kardjával Magyarország alá vetette; ’s ki a’ magyar
határokat gyakori betörésekkel megrohanni szokott
tatár nemzetet nyilt ütközetben gyakran ösiszezlizván,
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ezen ország, határaitól messze űzte ’s tova vonulni kény
szerítette , igen jó törvényeket hozott.

6. ё. Továbbá győzhetlen András király , har
madik Béla király, fia 's boldogságos özvegy Erzsébet,
atyja (kit miJerusáleminek nevezünk) a’ jerusálemi had
ból, mellyet a’ köz keresztyén szent hit védelmére a’
saracenusok ellen , a’ magyaroknak tömérdek had
seregével vállala, szerencsés visszajötte után, főleg a’ ne
mesek’ mentessége- ’s előjogi *) szabadságairól jeles
törvényeket ’s derék végzeményeket alkotott; mellyeket
a’ magyar nemzet mai napig is, mint szent végzeméuye
ket égig magasztal.
7.
Végre legdicsőbb fejedelmeink Lajos, Zsig
mond, Albert és Mátyás urak, Magyarország, királyai
a’ maguk idejében szinte némelly rendeleteket hoztak.
8. ё. Legújabban fenséges urunk, a’ mostani király

Ulászló szintén úgy mint a’ többiek, jeles törvénye
ket alkotott; kinek a’ magyaroknál dicséretes emléke

zete mindenkor áldott leszen.
9.
’S noha ezen rendeletek és törvények, kivált
Szent István ’s László királyokéi, kik а’ szentek, sorába
íratni méltán megérdemlették , igen nagy régiségök mi
att már csak nem elenyésztek; H) mellyek, minthogy kü
lönben is inkább az isteni, mint emberi törvényről érte
keztek és a’ többi következő királyok” végzeményei ,
némelly záradékaik- és czikkelyeikben megváltoztattát
tak ’s másíttattak: mégis, hosszas gyakorlat által, már
több mint száz esztendőn keresztül jóváhagyott tör
*) А’ Corpus Jurisban levő: „et“ nincs az eredetiben.
u), Az eredetiben: „aholitae“, a’ Corpus Jurisban: „oblitae.“
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vénykezési szokásjogunkba maid minden boldogult ki
rályaink’ rendeleteiböl vétetett ’s hozatott által valami
törvény.

10.

Másodszor szokásjogunk a’ fejedelmek’ ki

váltságleveleiböl származott. Mellyek, minthogy вуа—
korta, а’ körülmények úgy kivánván , a’ törvényszéke

ken elömutattatva felolvastattak, ’s mint kellöleg és 10
gosan (józan èsz szerínt) kiadottak ’s keltek, helyben
hagyattak: ill_yetén hosszas törvényszéki gyakorlatból szo
kásjogunk némelly része származását vette.
11. §. Harmadszor pedig ’s utoljára: szokâsjogunk
származott az ország’ rendes hiráinak ismételt, söt több
izben azon egy renddel ’s módon és eljárással hozolt és
alkotott ’s törvényes végrehajtással megerösitett itéle
teikböl ’s itéletleveleikböl.

12.
Azonban úgy mondják, hogy ezen törvény
kezési eljár'ás és perbeli gyakorlat, mellyel az ù'gyek’
kezdésében , folytatásában, megvitatâsâban ’s bevég
zésében élünk, Károly király úr, az említett Lajos ki
rály’ atyja’ uralkodása alatt, ö általa, Franczìaország
hatârairól hozatott bé ez országba. Мену mind ez ideig
(csupán némclly szókban változtatva a’ közönséges vég
zeméuyek által) mindig sértetlenül megtartatott; ’s jö
vendöben is mindenha megtartandó.
13. §. Mert különben Magyarország’ egész nemes

ségének jogai, й] törvények’ behozatala állal (miglen
azok megtanultatnak ’s köz keletbe jönek vala) szükség
képen semmivé létctnének.
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cth.

Mi a’ hiva'ltsa'g meg/zata'rozólag, ’s Íza'nyfe'le a’ ki
vdltság?

Továbbá minthogy szokásjogunk, némelly részé
ben (mint elöbb mondatott) a’ fejdelmek’ kiváltságle
veleiböl vétetik: innét a’ kiváltságról némellyeket mon
dani eltökéltem.

1.
Honnét tudni kell: hogy kivâltsâgnak, mint
egy kiválò és egyes törvénynek mondatik, melly egyre
чаду kevesekre tartozik.
'
2. ё. Mâsképen pedig kìváltságnak mondatik: va
lamelly elsöbbség чаду különös megtiszteltetés. ’S így

az, a’ fejdelem’ jótéleménye, gyakran a’ köz jog ellen
adva.

3. §. Kétféle pedig a’ kiváltság, Ludniillik, közön
séges és különös. Közönséges az, melly egyetemnek
чаду társulatnak, például városnak, vagy káptalannak,
vgy conventnek engedtetik. ’S ez örökös.

4.
Különös pedig az, melly csupán személy
nek adatik. ’S ez а’ személylyel elenyészik; hacsak az
iránt óvás nem tétetik: hogy a’ kiváltság ereje a’ ki
váltságosnak utódira’s örökösire is átszármazzék. Mel-t
illyképen annak örökösei’ ’s maradékai’ javára is szolgál.
8.

czI'M.

,fa/‘jon a’ vegzeme'ny eltöröltetik-e a’ kiva'ltsa'g маг,
’s идиот?

De kérdezni lehet, (mint. magam is gyakrau kérdez

temi lxallám): vaiion a’ végzemény vagy közönséges
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eltöröltetik-e a’ kiváltság által? 's viszont: vajjon-a, ki
váltság eltöröltetik-e a’ végzemény által.
1.
Noha sokan sokfélét beszélnek, ’s más és
más értelemben vannak, és, mindkét részre lehet né
melly bizonyítékokat felhozni: mi mégis általánosan

azt tartjuk, hogy a’ közönséges jog vagy végzemény ál
tál minden kiváltság ’s mindenkié eltöröltetik és érvény
telenittetik: azon esetekben, midőn a’ köz rendeletben
nyilvános említés tétetett,

2.
Illyen mostani király urunknak végzeményé
ben Visegrád városa szabadságának ') eltörlése; kilen
czednek a’ szabad városokoni megvétele ’s több efélék.

3.

Kiknek, jóllehet szabadságukról, ’s a’ kilen

czed aluli kivételökről és annak nem fizetéséről régen
vannak részökre szóló kiváltságleveleik; mégis e’ rész

ben nem a’ kiváltság, hanem a’ végzemény ’s közön
séges rendelet tartatik meg.

4.
Olly kiváltság pedig, melly ellenkező törvény
vagy közönséges végzemény által nyilván el nem törölte
tett, nem érvényteleníttetik; mint föntebb , M) a’ végze
ménynek miként tekintéséről ’s értelméről bővebben
mendatott.
9.

CZÍM.

Hogy a’ kiváltságot beUe'lekePen lehet tekinte/zi , s
kiadni , e's először : törvényesen.

`

Kétfélekép tekintetik pedig a’ kiváltság: tudniillik,
а’ menyiben a’ fejdelem’ egyedüli hatalmából, szertar

lólag és törvényesen származik; ’s a’ mennyiben nem;
*) Ulászló I: 102; Ill: 39.

") П. г 2. cz.
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hanem mások’ kárára czéloz, vagy máskép is a’ közönsé
ges rendeletet csorbítani látszik.
1. §. A’ mennyihen tehál: a’ kiváltság csupán a’ fei
delem’ hatalmából származik, mint a’ birtoki jogok’ ado
mányzása, a’ vám’ ’s harminczad’ fizetése alólifólmentés ,
szabad vásár és sokadalom, rév-` vagy vámjog' ado

mányozása, melly egyedül a’ fejdelmet Шей, mindenkor
meg kell azt tarlani, csak nyilván mások’ jogait ne sértse.

2.
’S azéri; az illy kiváltságok’ végére minden
kor oda szokták tenni ’s igtatni e’ záradékot , „más ioga
fenmaradván“.

.

3. § Mert ha a’ fejdelem valamelly paraszt em
bert, vgy várost a’ vámfizetéstöl jelenleg Pólmenlene
’s szabadsággal megaiándékozna, elöbb azonban az 15212
ságos vámszedést valamelly hivének ajándékozta vol
na: amaz utóbbi, tudniillik fólmentö kiváltság által,
minthogy nyilván a’ vámról alkotott elöbbi kiváltságot,

sértené , az elsöt nem érvénytelenítheti ’s azon vámsze
dést el nem törölheti.

4.

De magának a’ kiváltságot adó fejdelemnek

saiát javaiban ’s vámaiban, az ollyan fólmentés meg
áli ’s annali helye lészen.
10.

czí M.

Hogy a’ kivfiltsdg /ce'çfëlekepe/z se'rtheti másoh’ jogaù.

A’ vásárok’, sokadalmak’ és révek’ adományozási
ról is azt kell tartani: hogy az azokrôl adott kiváltsá
gok mindenkor megtartandôk, ha mások’ jogainak sé

relmével nem adaltak. Mellyek két» módon sérthetík
mások’ iogait.
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1.
Elöször: idöre nézve, mint az imént mondatott;
miuthogy elöbb keletkezett a’ más’ kiváltsága, mellyel;
nem lehet eltörleni a’ késöbbi által, még törlesztö zá
l'adékkal sem.

2.

Másodszor: helyre nézve; minthogy folyóvizi

vámokat vagyis révjogokat nem lehet jogosan adni, ki

vevén ha azon helyek (mellyekre adatnak) másoknak he
lyeitöl (mellyekre tudniillik elöbb adattak) legalább egy
mérfóldnyi távolságra vannak.

3. S. De közelebbre is adathatnak, ha ezen adomá
nyozás az elöbbiek’ romlását vagy azok’ tetemes káráL
nem fogná okozni.

‘4.

A’ lieti és országos vásárok is annyi távolság

ra, ’s közelb helyekre is adalnak ’s adalhatnak, csak
hogy az elöbbi sokadalmak- vagy heti vásárokkal az uion
nan adottak azonegy napon vagy egy idöben ne tar
tassanak , ’s különben is az újak a’ régiebbeket nyilván
meg ne rontsák.

1 1. с z Í м.
Ä’ kiva'ltsa'g második módon adatik.' törve'ny ellenileg.
A’ kiváltság más módon tekintethetik, a’ mennyiben

nem csupán a’ fejdelem’ hatalmábòl ered, azaz: a’ fei
delemnek nincs igazsfgos és törvényes hatósága illy
kiváltság’ adására, minthogy mások’ sérelmére czéloz,
vagy minthogy a’ köz iogot és közönséges rendeletet
sérti.
1.
’S az illy kiváltság nem érvényes. Mint pél
dának okáért, a’ köz végzeményben az foglaltatik: hogy
u’ nyolczados törvényszukaszokon kiviil készült levél

MÁsoDxx RÉsz 11. czŕM.

241

átiratoknak ne legyen a’ törvényszékek elött hitelök; ha
pedjg a’ fejdelem valaki’ kiváltságának egyszerün mását
vétetné e’ törlesztö záradékkal: „ellent nem allván a’

törvény , vàgy országunk’ végzeménye, ezen átiratnak
hitelt adatni parancsolunk“ .’stb. vagy kegyelemmeli be

igtatôlevelet adna, hogy tudniillik: „ellent nem állvân
egy év’ forgásának már eltelte, valamelly adományt vég
rehajtásba venni tartozzanak“ , minlhogy ezen ország’
jogát ’s szokását egyenesen törleszteni látszik, azért meg

nem ткань, ’s meg nem tartandónak tekintetik.
2.
Ugyanezt kell tartani azon kìváltságlevelekröl,
mellyek valakinek arrôl adattak volna, vagy adatnának

iövendöben, hogy a’ megyék’ törvényszékein a’ megyei
ispánok elött, bárkinek folyamodására felelni Ёпе tar
tozzanak *) ’s az ország’ egyéb rendes birái clébe, kive
vén magât ö felségét, vagy személyes jelenlétét, perbe
ne vonathassanak.
3. §. Ezen kivül, ha valamelly úrnak vagy nemes

nek eskületétel itéltetnék oda, ’s kiváltságlevél mutat
tatnék elö az iránt, hogy nem az alpcres személyesen,
hanem annak Lisztje шишек azt letenni, ’s több e-

féle , minthogy illyen kiváltsâg azegész országnak rég
6ta jóvá hagyott közönséges szokását sérti, sohasem
tartatik meg. *")

`

4.
Mert minden úr és nemes, tudniillik egyháziak,
szintúgy mint a’ világiak ’s egyéb mindkét nemü bir
tokos emberek , kik e’ Magyarországban javakat ’s bir

tokí jogokat kormányoznak, hasonló törvénynyel ’s
*) 1495: 15'.
*“‘) 1655: 78.

16
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azonegy szokással tartoznak élni a’ birtoki jogok’ meg

tartásàra ’s minden innét credendö iigyek folytatâsâ

га nézve, mint az elsö részben is meg van irva. ")
12. . czíM.
Hlian/è'le módon lesz erÖ/le'lhiiliuë a’ kil/dllsa'g?
Meg kell továbbá iegyeznì, hogy a’ kiváltság sok

féle mòdon lesz _erönélkülivé:

1.

Mel-t ") elöszöl' is elvész és érvénytelen

lesz a’ kivâltság, _ lla valakì a’neki adott kivâltság ellen
cselekszik, чаду azzal roszul él; тег: megérdemli hogy

a’ kiváltságot elveszitse, ki a’ neki engedett hatalommul
_visszaéL Valamint az, kinek a’ fejdelemtöl, a’ maga
fóldén elfogott gouosztevök büntetésére kivúltsága van ,
’s megfogván a’ lolvajt шву rablót, nem akasztja fel, vagy
nem húzza karôba, llanem szerzödött pénzmenyiségct

csìkarván ki löle , elereszti: kiváltságával az illyen visz

szaél; "Ü mert a’ fejdelem a’ gonosztevöknek nem el
ereszlésére, lxanem büneik szerinti sujtolása- ’s bünte

tésére adott hatalmat.
2.
Másodszor: elvesztetik a’ kiváltság. midön va
laki kellö idöben nem él а’ neki adott ’s engedett ki
váltsâggal. nu) Példának okáért: На valakinek a’ kira'llyi

felség várat тау bármelly más birtoki jogot adományoz
па, ’s ezen adományos, adolnánylevelét, egy év’ lefor

gásá alatt', királyi шву nádori és valamelly hiteles helyi
emberek által végre nem hajtatuá: akkOr eltelvén az esz
') I7.
“"’) Az eredetiben: „eniln“ a’ Corpus Jurisban: „etiam“.
н“) III. r. 32. cz. Zsigm: Vl. 7: 1715: 48.
****) 1622: 17. 1649: 45.
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tendö’ leforgása, azillyen adoma'lny minden Cl'önélkülivé
válik; ") még (mintazimént mondám") kegyelemmeli ig
tató levél által sem lehet azi. megújitani, hanem úiolag

"Ú kell adományt késziteni és szerkeszteui, ha azonközben
más valaki azon birtoki jogot maga szńmára föl nem kérte.

3.
Hasonlót kell tenui ”1“) а’ hetivásárok, soka
dalmak’ és révek’ tárgyában ни“) is , hogy, ha a’ fejdelem
valakinek vásárt шву sokadalmat vagy réveket (швед:
az illyen egy év’ leforgása ать ё1]еп ’s kezdjen élni

ezen adománnyal és kivállsággal; тег: máskép az év
eltelvén , annak ercje elenyészik.

4.

Itt azonban meg kell jegyezni , hogy lia végre

hajtatván a' mondott egy év leforgása alatt az igtatás’

foganatositása , a’ királyi embernek és bizonyságnak vagy
káptalannak avagy convenlnek is vétke шву hanyagsága
miatt az arról kiadott tudósitási levélben, тазу а’ foga
natosilás’ folyamatábau valamclly hiba találtatik: akkor
illy eselben az adomâny foguuatos шагала, ’s az illycn

végrehajtást az esethez képest, meg lehel; ’s kell igazítzmi.
5.
Azonban ha maga a’ végrehajtás általában el
mulasztatott vagy máskép követtetik el abban valamelly
hiba az adományos által: kiigazimi semmikép scm lc
het, hanem azon várat vagy birtolxi Левов (mint mou

даты) újra kell fólkérni.
6. б. Ilarmadszor: elvesztetik a’ kiváltság azon aset
ben , ha valaki felségsértés’ шву hütlenség’ bünébe
я1)

I. r. 32. cz.

“) 11. г. 11. cz.
“Ч Az eredetiben: „de novo“ , a’ Corpus Jurisban: „novaL“
**‘**) Az ered. „facìendurń“, a’ Corp. Jur.: „Senlicndum.“
*’***) „hoe“ nmol az ‚ед-офиса.

‚16*
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esett; ’s e’ môdon nem csak kiváltságát, hanem fejét
’s minden'javait is elveszti. ")
7.
Negyedszer: ha a’ kiváltság másnak tetemes
kárára van; mint ez eset már föntebb megmagya

ráztatott; '*) mert különben is nem valószinü, hogy az
adományozó fejdelem másnak jelen vagy jövendő jogát

tetemesen sérteni akarná.
8. §. Ötödször; ha a’ fejdelem, vagy az országmás
rendes bírája, bizonyos tudomásából látván ’s megis

mervén, hogy a’ kiváltság nem érvényes, sokban itélt
az ellen.

Máskép van azonban, ba valamikor hibából

hozatott volna ítélet а’ kiváltság ellen; mert ez esetben
maga a’ hiba , ’s következőleg a’ kiváltság' folyamata új
itélet által, megtartván a’ törvény szerint megtartandókat,
helyrehozatbatik.
9.
Hatodszor: a’ kiváltságroli nyilván kifejezett
vagy ballgatag lemondás által. Nyilván kifejezett által
ngy, hogy valaki nyilvánosan lemondott vagy lemon
dand н") kíváltságáról. Hallgatag által pedig úgy, hogy
nyilvánosan tétetik valami azon kiváltság ellen az ő tud
tával ’s ellenmondása nélkül, de általános hallgatásával;
melly hallgatás kárára lévén , némi lemondást foglal
magában őreá nézve.
10,
Hetedszer: az előbbit eltörlő utóbbi által;
midőn tudniillik mindkettő azonegy személy, vagy köz

ség, részére készült ’s kelt: akkor az első megszüntetik ,
’s a’ második tartatik meg.
') I. r. 14. czím.
**) Il. r. 11. czim.
*"‘) Az eredetiben: „renunciavit vel renunciahit“ , a’ Cor
pus Jurisban : „renunciaverit.“
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u. §. Nyolczadszor ’s utoljára elvesztetik a’ ki
váltság: az adományzó fejdelem nyilván kifejezett visz

szahuzása által; mindazáltal ") az illyen visszahuzásban
világosan kifejtendő helyes okokból.

Mert ha helyes

okok nem támogatják a’ visszahúzást , hanem ezt a’
visszahuzási levél ok nélkül történtnek mutatja: a’ visz
szahúzásnak helye nem lesz. Mert különben igen sok
baj következnék; ’s kiváltsága felől mindenkinek na

ponként kétségbe kellene esnie. Legyen elég a’ kivált

ságokról ennyit mondani.
13.

cziM.

Illi a’ pecsét meghata'rozólag, e's hogy bégféle a’
pecsét?

De mivel minden kiváltság pecséttel szokott ;meg
erősíttetni: azért a’ pecsétekről is illik e’ részben va
lamit mondani.

1.
Mire nézve tudni kell, hogy a’ pecsét, arany
ba vagy más érczbe avag viaszba nyomott, ’s min
den tényt erősítő ismeretes jel.
2.
És a’ pecsét kétféle, tudniillik hiteles és nem
hiteles. Hitelesnek mondatik, mintegy hitellel bíró ,
mellynek hinni kell. ’S illyen sajátképen a’ fejdelmeké
’s ország rendes biráié, valamint káptalanok- ’s con

venteké. És az illyen hiteles pecsét a’ levélre nyomat
váu, megerősít minden azon levélben kitett ’s előadott
tettdolgot.
‘) Az eredetiben: „ex causis пашей“, a' Corpus Juris
ban: „idque cx causis.“
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3. § Vannak azokon kivül a’ városok- ’s mezöváro~
soknak is a’ királyok ’s fejdelmek által adott hiteles pe
cséteik, mellyek az elöttük ’s körükben fennforgó ’s
elökerülendö tények- ’s dolgokra nézve teljes erövel
birnak.

4.
Nemhitelesek pedig: a’ magános személyek’
pecsétei , ’s~ ezek semmi örökiséget nem foglalhatnak
magukban.

5.

Mellyeknek sok nemei vannak; mert némely

lyek föpap uraké, örökös grofok- és egyéb zászlósokéi,

kik zászlóssági hivatalt tisztségül viselnek; némellyek
az azon zászlósoktol származottakéi, mások ismét ne
mesek- és országos förendüekéiigaz és külön czimerielek
kel kimetszve ’s alakozva.

6.

Az elöbbkelö föpapok teliát *) mint érsekek

’s piispökök , valamint az auránai perjel, és ország’ sza

bad és örökös grófìai, ") Báczország’ despotája, sa
ját, valócli *"'*) és ismeretes pecséteikkel erösített leve

lök által iigyvécleket Pendellxetnek.
7.

A’ többi bárók ’s országnagyok és nemesek

pedig az orszâg’ rendes birái elöLt ’s bizonyságtevö he
lyeken, tudniillik káptalauok- és conventekben tartoz

nak mind ügyvédeket rendelni, mind más hevallásokat
(1105)у hazai szóval éljek) tenni.

8.
Az országnak közllitelü pecséttel biró vendes
birái és bizonyságtevö helyei azonban , pecséljeik alatt
') Az eredetibenî „superiores itaque“, a’ Corpus Jilrisbnn:
„scivmlum tamen quod“

**) 1609: 73: 24. §. 1599: 48: 4. §.
“Ч Az eredclihen: lcvó': „veria“ hiányzik a’ Corpus Ju
ris-ban
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mind. ügyvédeket rendelhetnek, mind más egyéb bevallá
sokat (de szertartólag és törvényesen) tehetnek.
14.

czíM.

Melly királyok, kiváltságai tartatnak: meg, ’s mely
lyeke'i nem ?

Továbbá: megmagyarázván már a’ kiváltságokat
és pecséteket, szükséges azt is látni, ez ország' melly
királyainak és fejdelmeinek kiváltságai tartatnak meg,
’s mellyekéi vettetnek vissza a’ törvényszékeken, és erő
nélkülieknek ’s érvényteleneknek tartatnak.
1.
Mire nézve tudni kell, hogy Szent István és
László királyoknak, ezeken kívül e’ fenséges királyok
nak: Első Andrásnak Salamon király *) atyjának, úgy

szintén Első Bélának Szent László kirŕxly’4 atyjának, és El
ső Gézának, ugyanazon Szent László testvérének, és
Kálmánnak az említett Géza, fiának, ki először H) vá
radi püspök volt, de apostoli .fölmentés által, nem lé
vén királyi örökös, az ország, kormányát felvállalta;
és azért magyarul maig is Könyves Kálmánnak hívják,
minden leveleik megtartatunk.

2. §. Továbbá : Második Istvánnak ugyanazon
Kálmán fiának levelei.

3. §. És Második Béláéi, kit Vaknak hívtak, ki
tudniillik Álmos vezér’ fia volt.

4. §. Ésszinte Második Gézáéi, ki Vak Béla'fia volt.
*ì Az eredetiben levő: „regis“, hiányzik aI Corpus Ju_
risban.

") A’ Corpus Jurisban: „primus“ , az eredetiben, „pri
mum.“
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5.
Úgy szintén Harmadik Istvánéi, ki Második
Géza” fia volt.
6. §. Azután Harmadik Bélaéi, ki szinte Második Gé
zának fia volt, tudniillik az említett Harmadik István'

testvéréi. És ez azon Béla, ki a’ tolvajokat, és rablókat
üldözte ’s az országba! kiirtotta.

7. §. Végre Imreéi, ki fia volt Második Bélának (és
ezen Imre a’ mint mondatik a’ váradi egyházat bizo

nyos ajándékokkal ‘) felékesítette, ’s gazdagította).
8.
És ezen Imre némellyek szerint más, mint
egy elrontott névvel Henriknek is neveztetik ’s iratik;

azonban nem a’ magyarok, hanem inkább a’ németek,
szokása szerint hivatott ngy.
9. §. Nem is volt szükséges e’ királyok” neveit elő-v

számlálni, hanem rövidebben is lehetett volna rólok szó
lani ’s jegyzést tenni. Azonban minthogy Magyaror
szag, nemesei, nemességökre és szabadságukra nézve e’

királyok alatt (kik inkább az Isten, egyházai gyarapításáv
ra, ’s ez országba mintegyujonnan telepített keresztyén
nép, üdvösségére ügyekeztek fordítani gondos Egyel
möket) igen kevés kiváltságokat nyertek, és különben
is voltak ezek között, bizonyos, királyoknak nevezett
fejdelmek, kiknek leveleik érvénytelenekké lettek; úgymint
német Péter, magyar Aba, Salamon Első András” fia, és
Negyedik István, az említett Vak Béla király, fia , ki csak
öt hónapig bírván a’ koronát és királyi pálczát, az or
szágból csúfosan kiűzetett; nem különben Harmadik
László az érintett Imrének vagy Henriknek fia, ki

") Az eredetiben: „dotaljonibus“, a’ Corpus Jurisban: „do
nalionibus“.
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csak hat hónapig uralkodott; ugyanazért hogy azon ki
rályok” neveit és kiváltságait világosabban meg lebesnen
ösmerni , azokat hosszasabban adtam elő.

10.
Továbbá: meg kell jegyezni, hogy az alább
irt királyoknak és fejdelmeknek akárminémű tény és
dolog iránt kiadott levelei, ’s kiváltságai megtartatnak.

De azoknak neveit azért jegyeztem külön, mivel a’ ne
meseknek azon dicséretes és jeles szabadsági előjoga,

mellyel közönségesen mostanig élünk és birimk , ezen
dicsőséges Második András fejdelemnek harmadik Béla
király, fiának (ki a’ következő királyok” sorában első lesz)
idejében írásban nyilváníttatott ’s végzemény és kö
zönséges rendelet módjára megerősíttetett.
11. §. Jóllehet Szent István első királyunk, uralko

dása alatt is *) és több utána következő királyoknak is
idejében sok nemes volt ez országban , de némi feltételes

szolgasággal ’s jobbágyaik' részéről zsolozsmák, fizeté
sével köteleztettek ’s tartoztak a’ királyoknak; melly
alól a’ nemesek, kik akkoriban vitézlő szolgáknak nevez
tettek, legelőször ezen András által vétettek ki ’s men
tesíttettek.
12. ё. És ezért mind e’ mai napig, minden ő '"')

utána következő királyok (а’ mint mondatott) mielőtt a’
szent koronával.megkoronáztatnának, hogy András ki
rály úr végzeményét ’s törvényeit megtartsák, ez ország,
főpapjai-, zászlósai~, nagyai-, főrendei- ’s nemesei
nek esküt szoktak letenni.
“') Az eredetiben: „etiam, a’ Corpus Jurisban: „autem.“
“) Az eredetiben:

„sibi“ van a’ Corpus Jurisban levő

‚ей‘ helyett. Azonban Verbőczy e’ szókat sokszor fól
cserélte.

Q
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Ezen Andrés királynak Thábor hegyén (hol

Urunk’ ’s Idvezítönk’ szìne átvállozott) мы: ’s készìtett

bizonyos jószág-adományról szòlò kivállsági levele most
is meg van Hout vármegyében.

14. Visszatérvén tehát az elkezdett tárgy’ folylzr»
tására: a’ feat irt Második Andi-ásnak, valamint Падуе—

dik Bélának is ugyanazon András Íiának (kinek idejében
Magyarországot a’ latárok elpusztitották); -—

15.
Ezenkivül Otödik Islvánnak, ki Negyedik Bé
la’ fia volt , kivévén azon leveleket, mellyek ezen Istvân
királynak herczeg korában , midön magát Magyarország’

ifjabb királyának és erdélyi herczegnek szokla czimezni,
készíLLettek’s adattak ki -mert az illy levelek nem tar
tatnak meg , ha csak azután az 01'szág laormánynakigazi
âtvétele ’s birása után általa meg nem erösittetek; 
16. §. Továbbá: Negyedik Lászlònak Ötödik Ist
vân’ fiának, ki Kun Lászlónak neveztetett,kiváltságle
veleik érvénycsek és megtarlatnak.
17.
Továbbá Harmadik András király’ leveleì, ki
Velenczeinek hivatott,nem tartatnak meg; kivévén azo

kat, mellyek közvetlen utódja Károly király által, vö
rös viaszba, mellyben a’ kép mellett jobb felöl K be

tx'í foglaltatik, gyürl'í-pecsétével a’ megerösités jeléül nyo
mottan, volnának meger'o'sítve, mert az ollyanok meg
tartatnak.

18.

Továbbá: Károly királynak három pecséte

volt, mellyek közöl ö a’ két elsöl: megsemmisitette,

’s az ezek alatt költ kiváltságok nem стать meg , Ьа
csak késöbben a’ hnrmadik által meg nem erösittettek.
Melly harmadik igy ösmerszik meg, hogy a’ pecsét lap
ján kimetszett paizs mellettmindkét felöl (a’ melly paizs
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han tudniìllik keltös kereszt foglaltatik) két sárkâny
alak van.

19.
Továbbá: Lajos kìrálynak Károly’ Едва];
hét pecséte volt, mellyek közöl az elsö az Uzura vi
dékén elveszvén, és kanczellárjától fötisztelendö Mik»

lÓs esztergomi érsektöl ellopatvân, nem tartatik meg,
hacsak az elsö pecsét alatt kiadott levelek azután az

й] másodikkal meg nem erösíttettek volna.

Melly új

pecsét alatt, mind Lajos királynak elsö pecséte , mind

pedig atyjának Kâroly királynak elöbbeni megsemmisî
telt két pecséte alatt költ levelek ‚ utóbb az új чаду
másoclik pecsétnek rá -függesztése által erösíttettek meg.

És az illyenek mindenù'tt megtartatnak.
20.
Böviden tehát Lajos királynak ezer három
száz hatvan negyedik évtöl fogva halálâig, tudniillik
ezer háromszáz nyolczvan kettödikig keletkezett kivált
sâgai исчез erejüek. De az elöbbeniek nem érvénye

sek, hacsak az említett módOn azután meg nem erö
sîttettek.
21. ё. Mellyek hogy világosabban megértessenek,

Laios király дна! az illy levelei’ megerösitésére beigtat
ni szokott ’s olly megerösített leveleìböl, mellyek kö
zöl többeket eredeliben láltam ’s elolvastam, általam
kiírolt хапает szószerìnt ide igtatni határoztama

melly is Еву kezdödik:
22.
„A’ dolognak örök e'mlékezetére: Mi Тёщ
„emlitelt Lajos király mindenki elött nyilváníljuk, hogy

„midön Bosnyák-országunkba, az igaz hit’ ellenére
„az eretnekeknek ’s Patarenusoknak megszámíthatlan
„soìasága buriânoznék, azoknak Orsze'ngunkból is leendö
„kiìrtâsa végett egyrészröl Mi személyesen felkészített
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„erös sereggel mentůnk; más részröl pedjg a’ Krisz

„tusban tisztelendö atyát, Miklos urat esztergomi ér
„seket ’s kanczellárunkat (kinél mindkét peesétünk
„hiteles példánya vala) és nagyságos Miklos nádor urat,
„a’ többi föpapokkal, zaszlósokkal, ’s országunk’ fö
„rendeivel együtt Uzurâba küldöltük vala: az e'rsek úr
„nak örségül rendelt némelly udvari emberei mondott
„mindkéL hiteles pecsétünket szántszándékos gonosz
„sággal ellopták.

23.

„Mi teliát eleve gondoskodván, nehogy pecsé

„tünknek illy elveszése által alattvalóinknak iogaikra néz

„ve jövendöben káruk lehessen, új pecsétet két példáiiy
„ban metszettünk számunkra, mellyet Mi minden Al
„talunk kiadott kiváltságokra, és atyánk néhai Kä
„roly király uréira, mellyek elöbbeni, koronázásakor
„metszett és azután általa, mivelhogy több hůtlenség
„elkövetése tapasztaltatott vala, ') elrontatott, és ismét
„Havasalfóld vidékén véletlenííl elveszett másik pecsé
„tei alatt költenek, a’ mondott három pecsét mellé fel
„tétetni rendeltünk.“
24.
„Atyánknak pedig mondott elöbbeni két
„pecséte alatt költ akârmelly kiváltságleveleire nézve,
„mellyek atyánk által az 6 utóbhi pecsétével vagy Al
„Шпик, az említett módon elveszett pecsétünk által
„megerösitve nem volnának, és azon kiváltságlevelek

„re a’ mi új pecsétünk rá függesztve nem volna, vagy
„akármelly nyílt levelek meg nem erösittetnének 5 vala
„mint azon kiváltságok és levelek atyánk által vissza-`
*l Az eredetiben levö: „repertae“, hiányzik a’ Corpus Ju
risban.
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„huzattak és megsemmisíttetœk, úgy Mi is azokat
„foganatlanoknak és mjndenben erönélkülielmek lenni
„rendeltük.“
25.
„Mellyek között teljességgel minden gyanú
„nélküli jelen kiváltságunkat, ’s minden abban föntebb

„foglaltakat és elöadottakat, ugyanazon N-nek ’s örö
„köseinek és utódinak , mondott kettös és hiteles úi
„pecsétünlmek râfüggesztése által megújìtottuk , és örök
„re megerösítettük. Költ azon Miklôs érsek úr kan
„czellárunk’ kezei által N. hônap huszonkettedik napián,

„az Urnak ezer haromszáz hatvan negyedik, uralkodá
„sunknak pedig huszonharmadik évében.“

26.
Továbbá: Zsigmond király és császár urnak
ezer négyszáz hatotik év elötl; költ levelei nem tartat
nak meg ; azért mivel Zsigmond király a’ föpapok’, zász
lôs urak- és országa’ nemeseinek tanácsából közönséges
végzeménykêpen azt rendelte, hpgy ezer négyszáz бьё
dik esztendei Szent György vértanu ünnepétöl fogva az
említett ezer négyszáz hatodik évben következendett, ie
lenleg pedig eltelt Szent György vértanú ünnepéig, né
hai Lajos királynak csupán titkos pecséte alatt, és öz
vegyének Erzsébeth asszonynak, és Máriának Magyar
ország’ királya’ Lajos’ leányának , mint királynöknek ‚
úgy szintén Zsigmond királynak azon idö elött akár

mikép költ adomány- ’s más kiváltságbeli levelei egye
temben, megerösités végett beadassanak, különben si
keretlenek ’s átalában érvénytelenek maradjanak.
27.
Ezen Ídö után pedig Zsigmond király ’s
császár urnak, halála idejéig, tudniillik ezel` négyszáz

harmincz heœdik esztendeig kiadott levelei érvényesek
mindenkor és megtartatnak.
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28.
Неву pedige’ dolog tudása, ke'tség’ elhá
rítása végett, mindenki elölt nyilván val() legyen, Zsìg
mond király urnak a’ föntebb mondottakról kiadott,

’s a’ vitatási Lörvényszéken is már rég’ elömutaLoLt né
щепу adományleveleinek маца: és tartalmát, értelme

semmi részben sem változtattatván, ide igtattam eképenz')
29. §. „Mí Zsigmond, Isten'kegyelméböl Magyar,

„Dalmát- és Horváth- stb. országok királya, branden
„bur-gi markgróf stb. a’ rómaí szent birodalom’ közön
„ségcs helylartója, ’s Csehország’ kormányzója, ielen
„levelünk általemlékezetííl adjuk, [шуму midön Mi a’föpa
„pok-, zászlósok-, ’s 'országunß förendeinek bölcs tanács
„kozásaik szerint; alatlvalóinknak jó, lxasznos és békes ál

„lapotjok végett néhai szerctetl; atyánk ’s ipánk Lajos
„kegyelmes fejdelem, ’s Isten’ kegyelméböl nemes Ма—
„вуагогжёз’ királya által, csupán csak titkos pecséte
I„alatt , és boldog emlékii méltóságos fejdelemnök leg
„kedvesb asszonyaink Erzsébct anyánk, és Mária bites
„társunk, Magyarol'szîq királyuöi által, úgy szintén
„Miâltalunk а’ mondott királynöknek, és hasonlóképen
„Mínmagunknak akár nagyobb akár kisebb pecsétei
„alatt akármelly dolgokról ’s különösen birtokiakról
„keletkezett7 ’s akármelly méltóságot viselö személyeknek
„kiadott minden leveleket, minden kétsêg’ elháritz'xsa,
„bol1‘ány’ elmellözése, és sok különféle alkalmatlanság’
„eltávozlalása Yégett , mellyek a’ királynök' ’s Magunk’

„pecséteinek elvesztéböl, és a’ Mi nagyobbik ,_ шалы
„lik kettös Pecsétünknek törvéńyes

okokból

rendelt

*) Zsigmond kírály végzeményei вши is bent van a’ [Ог—
vénykönyben.
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„öszszetörettetéséböl sokaknak jogaikra és különösen
„a’ birtokiakra háramolhatának vala: a’ közelebb mult

„ezer négyszáz ötödik évì Szent G_yörgy vérlanú {inne
„pélöl számlálandò еду esztendö lefolytáig, viszsza

„húzás’, megsemmisítés' és eltörlesztés’ büntetése alatt
„(Ьа elö nem mutattatnának) a’ Miáltalunk leendö lá
„tás, megvisgálás, ’s ha sziikséges lenne, mostani hi

„teles kettös pecsétünkkeli megerösítés és helybehagyás
„végett Felségiink elébe adatni, ’s terjesztetni rèndel'
„ШК volna; ’s azután eféle rendeletünknek ’s vég
„zésünknek határideie eltelvén, a’ Nékünk elömuta

„юн; vagy nem mutatott, ’s Általunk említelt moslani
„kettös pecsétünkkel megerösített, és meg nem erösí
„tett eféle leveleknek megvisgálása ’s látása- *) végett ,
„országunlf minden vármegyéiben megyei ispânaink ál
„tal közgyüléseket parancsoltunk volna tartatni.“

30.
„Annakutána, mìvel N. vármegyei N. és N.
„nemesek említett N. vármegye-i N. helységben levö bir~
„tokrészröl, Felségünk által mondolt N-nek , N. бё
„nak, amazok ’atyjának, következéskép azon N. ésN-nek
„’s örököseiknek már régen lett adományról, Elöttünk
„vagy személyes jelenlétù'nket képviselöleg különösen аг—
„га rendelt embel'ünk, ugyszintén mondott N. тёр—
„megyének illy köz gyülése’ hites közbil'ái elött a’ meg
„er'ösilö levelet elö nem mutathatlâk: Mi azért emlí

„сеть végzeményünknek, ugyanannak ereje szerint, ele
пес tenui ’s azt örök eröben megtartani kivánván,
„D
„említett N-nek,

N. flának és következöleg N-

és

*) Az eredelibenî „revìdendis“, a’ Corpus Jurisban: „re
legendis.“
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„N-nek ’s örököseiknek, a’ mondott birtokrész’ aián
„dékozásárôl szóló , ’s altaluk a’ fónt irt hiteles kettös
„pecsétünkkel meg nem erösittetett adománylevelet ,
„rendröl rendre, szóról szóra visszahúzván, megsemmi
„sítvén és erö nélkù'linek rendelvén ’s hagyván, azon bir
„ЮН részt ismét királyi kezeinkhez véve, említett N. és
„N-nek, ’s minden nevezett örököseiknek és maradékaik

„nak a’ megírt N. helységben lévö ‘) birtokrész és
„annak ") minden liasznai ’s járulékai iránt örök és
„megmásíthatatlan

hallgatást parancsolni kivántunk ,

„’s jelen levelünk által parancsolunk.
.
31. §. „Minthogy Mi, kik a’ felvállalt királyi mél
„tóság’ kötelességéböl, hiveink’ erényes tetteiket és
„érdemeiket (mint a’ királyi méltôsághoz illik) igaz
„mérleggel megfontolván, mindenkihez érdemei’ minö
„sége szerint, királyi kedvezéssel viseltetni tartozunk,
„meggondolván ’s emlékezetbe hozván kedvelt hiveink
„nek nagyságos N. és N. uraknak néhai N. fiainak ln'ísé

„gök’ és hüséges szolgálatiok’ jeles érdemeit és erényes
„viselt dolgaikat ’s tetszö kedveskedéseiket, mellyek
„által 6k Nekù'nk ’s királyi szent koronánlmak külön

„féle helyben ’s idöben, az öszinteség minden buzgal
„mával, hüségi hévvel, állandó hôdolattal ’s folyvásti

„gondoskodással , siemélyes fâradozásuk- ’s vagyonbeli
„költségeiknek dicséretes tettekre való forditása által,
„magukat Felségünk szemei elött kedvesekké ’s sze

„retetre méltòkká lenni („денешь
') Az veredeliben: „existentis“, a’ Corpus Jurisbau: „exi
stentibus.“

**`) Az eredetiben: „ejusdem“ a’ Corpus Jurisbau: „ea
rundem“.
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32. §.

„Ugyanazért

akarvân
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ielenleg

azoknak

„említett hív hódolatuk’ érdemeit királyi kedvezé
„sünk âltal némileg viszonozni: a’ fónt említelt N. vár

„megyében helyezett mondott N. nevü helységben lévö `
„királyi birtoki részünkre minden hasznaival, és tatto
„zékival, tudniillik mivelt és miveletlen szántóföldei
„vel, mezeivel, kaszálóival, erdeivel, berkeivel-, vizei

„vel, halastóival, malmaival ’s folyôvizeivel, hegyei
„vel, szölöivel , ’s átalában azon birtoki résznek ввё—
„szen minden néven nevezendö hasznaival ‚ ’s ugyan
„azon igaz és régi határaival ’s lxatárjeleivel ‚ ше1у
„lyekkel az tulajdonosai âltal törvényesen biratott, em
„litett N- és N-nek ’s általok minden örök'öseiknek és
„maradékaiknak bizonyos ludomânyunkból, ’s föpap
„iainknak , és zászlósinknak tanácsából , kirâlyi kezeink
„böl és új adományunk’ czimével, és mind azon joggal,
„mellyel az érintett helységben lévö említett birtoki
„rész, mind az elöbbi, mind más akármi okokból a’ mi
„adományozásu'nkra törvényeéen tartozik,adtuk, ajándé
„Бишь, adományoztuk, söt adjuk, aiándékozzuk, és
„adományozzuk örökös és megmásolhatatlan birtoká
„Ьа, más iogának épen tartásával. ч Magunkra vállalván
„вазы nevünkben és személyünkben ’s lltódaink-f, tudni
„illik Magyarország’ királyiéban, hogy említett N. és
„N- et ’s örököseiket ’s akármelly пташка: а’ mon
„дои; birtoki résznek, és említett minden haszonvéle
„linek, ’s fóntirt hozzá tartozandóknak békes és csendes
„uralmában akârmelly megtámadók, iigyészek és per
„lekedök ellen., törvény elött vagy azonkivül mindenkor
„,s mindenütt Magunk és utódink’ munkájával ’s köllsé
„geivel kártalanítni,menlesílni, pártolni, Segélni és meg
"

17
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„lartani fogiuk jelenlevelünk ereje» és bizonyságânâl fog
„та. Melly midön Nékù'nk a’ maga valóságában vissza
„hozalik , kiváltsági levél’ alakjába szerkesztelendjük.«
„Költ“ stb. Urunk ezer négyszáz tizedik esztendejében
adatván
*)
Y
33. ki mindenkor
Továbbá: megtartatik.
mondott Zsigmoud
császâr ur’
közvetlen utôdjának Albert király urnak levelei érvénye
sek ’s megtartatnak.
34.
Továbbá: minden adományai’s minden más
engedményei néhai Érzsébeth asszonynak Zsigmond ki
râly úr leányának, tudniillik a’ mondott néhai Albert
király özvegyének; úgy szintén Lengyel Ulászló urnak
(ki ez orázágnak nem igaz és szent koronájával koro
naztatott meg , hanem Szent István király’ ereklyéje’ fe

jének diszítvényével, 63 а’ ki Romania földén VVárna
városa mellett a’ tengerparthoz közel Amurát törökök’
csâszárja által ezer négyszáz negyvennegyedik évi Szent
Márton pùspök és hittanú ünnepe táján megyözetvén
elesett) akárki’ részire, ’s akármelly ok vagy czim alatt
készíttetlek, mindenestül megsemmisíttettek, visszavo
uuttak és megerötlenittgttek. Mellyek nem tartatnak
meg soha, kivévén csupán azon adományt és alamizs
na-ajándékot, mellyet Erzsébeth asszony a’ székesfe
iérvâri egyház’ részére lett.
35. §. Továbbá: a’ magyarországi minden föpap,
zászlós uraknak, förendek- és nemeseknek levelei,
mellyek kettös keresztet mint a’ magyar nemzet czime
rét magában foglalò pecsét alatt kellek, a’ mennyiben

*) Az crcdctibcn levö: „cdilac Semper obscrvanlur“ hiány

zik a’ (Korpus Jurisban.
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azok törvénykezési eljárásokat, úgy szintén bevalláso
kat és törvénylételekel: illetnek, mint az ország’ vala
melly rendes birájânak levelei megtartatnak. Az ado

mányokra, beleegyezésekre тазу jòváhagyásokra nézve
pedig semmit sem érnek , a’ mint ez azqknlak ezer négy
száz negyvenötödik esztendöben, az U1" mennybeme

netele’ iinnepének második napján, melly mains hetedikén
volt, Pest városában a’ többek közölt e’ dolgokról ki
adott kiváltságlevelök’ tartalmából kiviláglik , a’ mellyet
(mível sok fejezeteket és czikkeket foglal magában,
a’ mi czélunkra nem tartozókat) szóról szóra be
igtatni unalmasnak véltem, mindazáltal magánuk a’ ре
csétnek metszéséröl ’s ereiéröl azon levelekbe igtatolt
czìkkelyt, ugyanazon szavakkal, mellyekkel azt ott le

írva láttam és olvastam volt, ideigtatni kivántam, melly
Еву kövelkezik:

36.

'

l

„Továbbáz [позу most rendeliessék egy pe

csét, mellyen

keresztczímer Iegyen, mint Magyaror

szág’ czímere, és azon pecsét lartassék Buda városában,
hogy azon pecsét alatt a’ panaszolkodók szükséges 11:—
veleket és ernlékeztetö iratokît kapllassanak ’s igazság
szolgáltatlassék , mint ЕШЬ, a’ király megkoronázlatásaig.“
Im világosan megiratik Вову а2оп pecsét csak a’ tör
vénykezések ’s

igazságszolgáltatás végett rendeltelett

és csináltatou.
'
37.
Azon pecsétröl szólô czikkelynek végsö zá
rade'kál; pedig (tudniìllik „а’ király koronáztatásaig“) nem
иву kell érteni ’s magyarázni , hogy akkor nem sokára
valamelly új királyt kellett volna megkoronázni, mert

nagyságos László fejdclem , a’ mondott. nélmi Albert ki
rály' fia , már az elötl: régen , ludniillik az Úr шедшие—
17 'l'
E
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sülésének ezer négyszâz negyvenedik évében megvolt
koronázva; hanem azon záradék alatt érteni kell az or
szág’ szent koronája’ hatóságának és telies királyi hats

lomnak, mellyet Ö akkor зуек-тек lévén , igazgatni
’s kormányozni nem volt képes, nem sokára László ki
rály’ kezeibe ’s hatalmába leendö tökéletes âltaladâsát.
38. §. Az említett Ulászló ") Lengyelország’kirá
lyának halála utân pedìg Hlmyady Jánosnak Magyarország’

kormányzójává lett választatásaig, Uilaki Miklós, más
kép erdélyi vaida ugyanazon ország’ kapitányává nevez
tetett, ’s ugyanazért Magyarország’ helytartôjának is
hivalba magât.
39.
Továbbá: Hunyady János kormányzónak
csupán kormányzôi hivatala alaLt és nem elöbb, sem
utóbb, harminczkét jobbágytelek számáig, de nem több
re, adott ’s készitett minden adományai és adomány
leveleì megtartatnak.

40.
A’ honnét következik, hogy minden adolná
nyai, jôvâhagyásai 's megegyezései János kormányzô~
пак, az emlílelt harminczkét jobbágytelek számán fe
lííl, akárkinek adta azokar, érvénytelenek ’s nem álla
па]: meg.

41.
Továbbá: ugyanannak akármelly szerzö
désekre vagy más dologra adott megegyezései (mint
hogy azok mind f'eltételesek voltdk) kormányzása’ kitel
te után meg nem âllanak. Példának okáért, ha arra
adta volna megegyezését , hogy ez ’s ez nemes örökös
nélkül meghalván , javai ez vagy amaz emberre szállja
") Az eredetiben: „Wladislai“ a’ Corpus Jurisbun: „ьд
disla|i“.
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nakt ha az еще iováhagyás vagy megegyezés a’ mon
dott harmìnczkét iobbágyházhelynél többre nem ada
соц, ’s nzon uemes még a’ kormányzói hivatal’ ideie

alalt halt volna ki, akkor azon megegyezésnek jô mô
don lett volna helye, de ha *) most halna ki a’
már igaz és törvényes király uralkodásakor, nem vol

па helye; H) mivel a’ kormányzó a’ néki adott hata
lom’ határain túl nem léphetett; utôbbra ’s nagyobbak
га pedìg nem volt neki hatalom adva ’s j() móddal
nem is adathatott, minthogy az említett László úr, Al

bert. király’ fia, ámbár més gyenge korú , de (mint Тёп
tebb mondatott) rég megkoronázva lévén, kire a’ szent
korona leljes hatósâga nézett, akkor életben vala.

42.

És nehogy valaki máskép’ vélekediék, ’s

vakmeröen ellenkezöt állítson, az emlílett kormányzó

па]; а’ jòàzágok’ ’s birtoki jogok’ ajándékozása iránt adott
és tulajdonítolt hatalompól készù'lt czikkelyeket és Ma
gyarország’ említett minden föpap, zászlos urainak ’s

nemesei- és förendeìnek Budán a’ boldogságos Szííz
Mária’ fogantatása iinnepén , azon szüzi magzatnak ezel'
négyszáz negyven hetedik esztendejében kiadott és ké
szìtett, azon czikkelyeket is magokban foglalò levelek

böl mellyek Pest városâban akkor közelebb mult ,
úgymint ezel` négyszáz negyven hatodik évben pün
köst tâján сапом; 0rszág-gyülésben, a’ millor Ludmi

illik Hunyady János ország’ kormányzôjává választa
юн és emeltetett volt, végeztettek, és alkottattnk,
szóròl szóra általam kiszedetvéket, minden e’ l'észbeni

kétség’ elhárítása végett, minden vàltoztalás nélkül
’3) Az eredetiben levö: „si“ hiányzik a’ Corpus Jurisbau.
**) A’ Corpus Jurisbnn levöt „тис“, nincs az eredeúben
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ide igtattam ’s mellékeltem. Melly czìkkelyek (elliagy
ván azon levél’ egyéb foglalalját) ekkép következnek:
„Továbhá : a’ kormányzô ur , azoknak , kik az orszàg’
„szent koronájának hiven szolgálandanuk, azon birto

„kokat, mellyek jövendöben más valakinek jogán ki
„vül tiszlán ’s törvényesen magszakadás által, Lovábbá
„hamis levelek’ koholása , álpénzek’ verése, és hamis

„pecsét’ *) csinálása miatt, úgy szintén külhatalmasság
„nak ezen országba liozása, és gyujtogatás miatt a’ szent
„koronára szállandottak, melly birtokokban tudnìillik

„harminczkét **) ’s nem löbb telek van avagy lehet,
„és a’ mellyekben harminczkét teleknél kevesebb van
„avagy lehet, eladományozhassa.

43. §. „На pedig valamelly , több mint harmincz
„két háztelekböl álló kulcsos és mezövârosok ’s helysé
„gek szállandanak az irt módok szerinta’ szent koronâra,
„azokat eldarabolni, vagy harminczkét lelek név alatt va
„lakinek ajz'mdékoznia , nem lesz szabad, hanem miuden

„eféle kulcsos és mezövárosok ’s helységek felosztatla
„11111 а’ koronának tartassanak me ОП в
44. §. „Tovâbbá: Iha a’ kormányzó úr valakinek
.,a’ leirt módon egyszer adományt ád, annak többé ne
„adhassonl És minthogy a’ тать, kulcsos és mezö
„városok’ ‚ helységek’ ’s más efélék’ elajándékozásai

„csupán a’ királyi joghoz tartoznak: azéri; azok, kik
„nek csak adomáuyozand, tartoznak annak idejében a’

„kirâly ńrhoz járulni megerösités nyerése végett.
*) 1. г. 14. czim

М) 1715: 33. 1723: 4
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45. §. „Továbbáz ázoknak birlokait, kik hamis le
„velek’ koholása, vagy álpénzek’ verése miatt, vagy vala
„melly [önlebb írt módon a’k0ronára szállanak, a’ mig
„azok törvényesen az országnak régi és ióváhagyott szoká
„sa szerint meg nem itéltelnek, el ne foglalhassa, ’s akár

„mimôdon azokat el ne ajándékozhassa.“

Azon leve

lek többi czikkeit pedifnT , minthogy e’ tárgyra nem

tartoznak, mellözendöknek véltem.
46.
Továbbá: az emlílett Lászlônak elöbb mon
dott Albert király’ fìának azou leveleì, mellyek ezer
négyszáz ötven kettedik csztendötöl fogva, a’ midön
a’ kormányzó hét évig szcrencsésen viselt kormányzói
hivatalát letette, holta napjáig, tudniillik az iidvösség
ezer négyszáz öLvenlleledik évéig költenek, megtartat

nak. *) Ambár László király az említetl; kormányzás’ le
tétele utáni évben , tudniillik ezer négyszáz ötven há
romban, midön Gyertyaszenlelö boldog asszony napja

körül Bécsböl Budára vlszszahozntott, kezde jószâgado
mányokat, jováhagyásokat, ’s más dolgok iránti leve
lekel; kiadni.

47.
Továbbá: a’ dicsö emlékezelü gyözhel
len fejdelem néhai Mátyàs király ишак ezel` négyszáz
hatvan negyedik esztendöben лаву сзйъбгъбйбч végbe
ment szerencsés megkoronáztatásálól fogva az Ur’ meg
testesiilésének ezer négyszáz kilenczvenedik évében Virág

vasárnap ulán harmad napon történl; llalála napiáig ki
adott kiváltságai meglartatnak. A’ koronz'xztatása elött

költek pedig nem érvénycsek, llacsak azulán általa
meg nem eröslttettek.

*) Mátyás ll. 23.
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48.
Tovâbbá: a’ mostani még pedig legkegyel
mesebb Ulászlô király urunknak, ezer négyszáz kilencz
venedik évi szent kereszt’ felmagasztaltatása után követ
kezö vasárnaplól, tudniillik szerencsés megkoronázla

tása’ napjától fogva mostanig kiadott ’s mêg jövendö-
ben is kellöleg és törvényesen kiadandó levelei minden
kor megtartatnak.

49.
Továbbá: mivel a’ zürzavaros idökben, je
lesen pedig említett Zsigmond császár és Albert király
lmláluk ulán igen sok ’s különbözö szinek és pecsétek
alatt gonoszul 63 csalárdul kobolt kiváltsági levelek ta

láltattak, mellyek ámbár alig iöttek mind napvilágra,
és mindnyáját bajosan is lehetne megtudni vagy meg
ösmerni: mindazáltal hogy némelly hamisan kiadott le

velekröl (ha nem általában is , legalább egy részben) tu
domásunk legyen, Magyarország’ említett föpap, zász
lós urainak, ’s nemeseinek 63 förendeinek mondott pe
csétök alatt, több aféle gonoszul koholt levelekröl költ ’s

a’ vitatási törvényszéken elömbe is adott bizonyos ki
vâltságlevél’ mását vagy lartalmát szóról szôra ideigtatni

méltónak tartottam. Melly kiváltságlevélnek szóbeli
foglala'tja ’s tartalma ekkép következik: l
50. „Mi Magyarország’ Föpapjai, Zászlosai, Neme
„sei 63 Förendei egyetemben jelen levelünk által em
„lékezetiil adjuk, llogy nébai Albert kirâly úr’ balilla
„után , ezen országunkban sokáig tartott háborúságok
„támadván, utóbb pedig Isten’ segitségivel, azon 116110—

„rúk közöttünk lecsillapodván, ’s egy fejdelemben 63
„игЬап, tudniillik nagysâgos Lászlò urban, a’ mon

„dott néhai Albert kil-ály ur’ ñában, mint természeti
„uruukban mindnyáian megegyezvên, 111111611 а’ kölcsö
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„nös és állaudo hékének köztünk vul() fentartásn végett
„törvényt termi, ’s az elnyomottuknak igazságot szol
„вышла kezdettünk volna, a’ perlekedök Мю! н’ tör
„vényszékeken több felöl számos hamis levelek adattak

„Elönkbe.
51.

„És midön az eféle hamissági koholmány

„felett tanakodni kezdtünk volna, úgy találtuk, Imgy

„bizonyos Zömléni Gâbor deák koholója ezen kárho
„zalos veszélynek. Ki bünének érdeme szerint illetö
„biráìnak kezeibe kerülvén e’ gonoszságât halála elött,

„пена ösmérete’ tisztaságára’, rhihd szóval, mind [Ша]
„don keze irása által (mellynek sorât és foglalatját ide

„igtatandónak véltù'k) nyilván megvallotta. Мену tulai
„don irásának sora ’s tartalma ez:

52.
„Еву levél, királyi Íôváhagyással, tudniillik
„néhai Zsigmond király ur levele, melly Kompolth ur
„На? részökre adatott ki: hogy ha valaha Sòlmosi Lász

„lônak magva szakadna , akkor Sólmos (de más birto
„kok пеш) Kompolth’ Байта szálljon. vDe ezen levél nem
„Kompollh
ńr’ fìainak ludtával
adatott
ki. urnak egyfe
v53.
„Továbbáz'
Zsigmond
kil'ály
„jü sas czímerü pecsét'e alatt Gyöngyös városának adott
„kiváltsâgi szabadsâg.

54.
„Tovâbbáz kiváltságìlag készitett kétlevél,
„egyik тащишь 4néhai Zsigmond királynak egyfeiû
„sas czímerů titkos pecséte alatt, másik, igtatólevél a’
„budai káptalan pecséte alatt , mellyek itt Budán, Ро—
„lyák Péter szabò’A felesége’ 'leányának
fìusitâsa iránt
„adattak ki.“
Y .
55. §. „ToAvábbá: az egri káptalap’ pecséte alatt,

„kiváltságilag néhaì Péter püspök és Rozgoni [stván

l
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„uraknak, ’s ennek fìának Jánosnak Széchéui Lászlo
„részére tett bevallásukrôl készitett bevallólevél.
56.
„Továbbáz egy levél Szabathka helysége’
„szabadságáról, Zsigmond kìrálynak egyfejü sas czímeríi
„швов pecséte alatt.
57.
„Továbbáz az egri káptalan pecséteì *)
„alatt kiváltságilag, és -Zsigmond kirâly urnak nagyobh
„pecséte alatt nyilt alakban ’s Orros Еайэ részökre Ga
„rai ига]; ellen Abon helység iránt költ levél.
58.
„Továbbá: Zsigmond királynak egyfeiü
„sas czímerl'í titkos pecséte alatt, néhai Tamás vajda’
„fiainak László és Henrik uralmak kérésökre arrol költ
„тамада levél, hogy tudniillik ha ök örökösök nél
„kül halnának ki, akkor azoknak mind örökösi, mind
„keresinényi iavaik és birtokaik Herczeg’ Байта száll
„запада.
59. §. „Ismétz néllaì Zsigmond király ишак egy

„feiů pecséte alatt Debröi Imre részére, еду az iránt
„készitett nyilt kegyelemlevél, Йогу azon király úr,

„életének és jòszâgainak különösen megkegyelmezett.
60.
„Ismét: kivállságilag a’ váradi egyház’ káp
„talanief pecséte alatt a’ Telki egyhâz’ részére Kere
„pes’ tárgyában kiadott levél.
61. §. „Ismétz két levél, egyik tudniillik bevallò,
„’s a’ másik beigtatô, a’ budai káptalan’ pecséte alatt,
„Bech várának tudniillik Despot urénak, néhai Gezthi

„Lászlónak Mihály’ lìának részére
„sáról készíltettek.

tett elzâlogosítá

*) AZ eredelíben: „Sigillis“ n’ Corpus Juyisbnn: sigillo.“
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62.
„Ismét2 Kölöd helység iránt ugyanazon Lász
„lónak Mihály’ fìának részére , Sulyok’ Бай ellen hártyá
„ra irt császári két bevalló nyilt levél.
63.
„Ismétt Zaránd megyei nemes Majsay 11632—
„lónak,Bodrog megyei nemes Pakai Zsigmondnak, Pa
„chay Lászlónak és azou *) öt mármarosi város részé
„re Ulászló ur’ pecséte alatt költ ’s arrôl szóló levelek,
„Вову helységeik’ határában akasztôfák állíttathatnak
,7

fel.

64.
„Ismék a’ váradi kaptalan’ pecséte alatt költ
„kiváltságos levél; és egy másik, néhai Alberi. kírály
„urnak szinte megerösítö kiváltságos levele leányñusí-h
„lásról, nagyságos Cháki Ferencz ur’ részére.
65.
„Ismét Bán Dávid’ ñánál Györgynél levö
„két sasfejjel császári titkos pecsét ать, néhai Vaida
„Jakab’ fiának Lászlónak minden jószâgaìra nézve адом:

„kegyelem iránli kiváltságlevél. És ambár azon levél
„nek alsó szélén Mátyás püspök , máskép canczellín'
„urnak irása vagyon , az még is hamis, minthogy ö
„a’ császár urnak az én saiát kezemmel azon levél felsö
„szélére irt megllagyását azénak gondolta.
66. §. „Ismét: az agri káptalan’ pecséle alatt kél:
„kiváltságos levél, egyik határjelek’ felállításáról, a’
„másik pedig néhai Pohárnok Andrássali egyházila

„gos testvérííl fogadásról, Sándor és Mátyás’ részére
„kiadva.

67.
„Ismét: némelly kunok’ számára, tudnìil
„lik Sily Péterére, Ulászló király ur’ pecséte alalt, és
_4

*l Az c-redelibcu: „illis“, n’ Corpus Jurislmnî .,aliis.“
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„Beseg Matééra, Erzsébeth kiríilynö asszony’ pecséle alatt,

„szabadságukról kiváltságilag készitett levelek.
68.
Ismét: „Thobágli- ") Szentgyöl'gyön tal-tôz
„kodó bizonyos Jôsa részére пущ levél formában, här
„tyán irt, és császári pecsét ать költ bevalló levél,

„hogy a’ melly embert azon Jósa megölt, annak atyja
„fiai azon Jòsál: fölmenbetmek nyilatkoztatják.
69.
„Ismétr most Madarason tartozkodó bi
„zonyos Jánosnak Egyed’ fiának szabadságáròl 52616 , ’s
„Ulászló királу úr’ pecséte alatt kiváltságilag kiadott levél.
70. §. „Ismétz néhai Zsigmond király urnak a’ 1е

„vél’ hátára nyomott nagyobb pecséte alatt hártyán
„készült levél агг61, hogy nélmi Lászlónak és Henrik
7.nek Vajda’ Íiának minden birtokaik tudniillik csak az
„örökségiek , magvok szakadtával Herczeg’ fiaira száll
„ianzlk

71.
„Ismétz két levél egyik beigtatô a’ budai
„káptalan’pecséte alatt, ’s a’ másik Ulászló’ kìrály ur’ ke
„gyelel'nlevele , leányfiúsitásról , kiváltságilag kizldva,

„bizonyos asszonyságnak, tudniillik nemes Kókai leányá
„nak, a’ ki tudniillik Muczonkai Lászlónuk volt volna

„feleséga
72.

„Ismétz bácsi kanonok Erdödy Gergely ")

„urnak egy császári пупс levél királyi jováhagyásról
„adva.

73.

„Ismétr bizonyos kunnak, tudniillik Ger

„gelynek Pál’ fiának részére Ulászló király ur’ pecséte

') Az eredeti szeriul.
*’) Az eredetiben: „Gregorio“ a’ Corpus Jurisban;

urgio.“
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„alatt kiváltsâgilag készített levél arról llogy magyar
„felesége’jószágán, országos nemesként tarlózkodhassék.
„De ez még kezéhez nem ment, ’s nem tudom hol van.
74.
„Ismét: a’ zsido k’ számára készített kegye
„lemlevél, nélxai Zsigmond király urnak egy sasfeiü
„pecséte alatt kiváltságilag, hogy kereskedést üzhessenek.
75.
„Ismétz Zsìgmond király’ kegyelemlevele,
„Széchéni László részére, elödeinek adva , hogy birto
„kaik hütlenség vétke miatt ne jussunak királyì kezekre,

„hanem közelebbi atyafìaikra szálljanak; annak tìtkos
„pecséte alatt kiváltságilag adva. Van kegyelemlevél
„агапу- és ezù'st-bányák iránt is.
76. §. „Ismétz királyi ióvállagyásrôl szóló levél

„Nempthy Loránt’ fìának Györgynek részére az iránt,
„hogyha Thamásy Henrik’ fia János örökösök nélkül ta
„lálna kihalni, akkor vârai és minden birtoki jogai azon
„Györgyre szállianak; Zsigmond király urnak tìlkos
„pecséte alatt kìváltsâgilag.

77.
„Ismét: a’ vâradi egyház káptalanjának ki
„vâltsági levele, a' tizedekröl: ugyanazon káptalan el
.,len, ugyanazon püspök’ részére kiadva.
78. §. „Ismétr Zsîgmond király úr’ titkos pecséle
„alalt, leányfìusításról, Báthori István’ bevallásâra ki
„rályi jóváhagyással kiadott levél, nébai Báthori Ta
„mâs’ lìai részére. 
79.
„Ismétz Albert király úr’ pelséte alatt ké
„szitett kiváltságos levél , a’ mármarosi városok szabad
„Sâgárók
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80T §. „Ismét: egy Lajos király ur gyürü-pe
„cséte alatt Pest és Buda városok, szabadságáról készi
‚деп “kiváltságos levél. De azt a’ pesti polgároknak
„adtam át.
81. б. „Ismét: a’ most említetteket senki nem ké
„szítette, hanem csak magam Gábor. És mindenkinek

„tudtára légyen hogy mind ezeket nem azok kohollat
„ták általam csalárdul, kiknek adattak, hanem általam
„koholtattak álnokul; ’s ezek mindenkor igazaknak és tör

„vényszerűen kiadottaknak hitték azokat. Senki se gya
„núskodjék tehát hogy azok volnának vétkesek az em
„lítettekre nézve, mert nem az ő csalárdságaikból van
„az, hanem az enyéimből.

82.

„Mi tehát figyelemre vévén Gábornak olly

„nagy káros és veszélyes tetteit, mellyek

nem csak

„saját testének ésvlelkének, hanem igen sok egyebek
„nek is testi és lelki veszedelmére czéloznak, akarván
„az illy vészhozó nyavalyának alkalmas gyógyszerrel
„elejét venni, végeztük: hogy minden levelek egyen
.,ként, mellyek annak említett kézirataiból jelen leve
„lünkbe a’ maga módja szerint beigtatvák , ’s név
„szerint kijelölvék, hamisan kolloltak-, haszontala
„nok- és minden bírák előtt, a’ törvénykezésekben és
„azokon kívül visszavettettek-, kárhoztattak-, és erőt
„lenítetteknek lartassanak mindenkor. Mellyeket mi is
„megsemmisítünk, roszulunk és kárhoztatunk e’ levél’
„erejénél fogva. Költ pesti közgyülésünkben a’ Krisz
„tus7 szentséges testének ünnepe után legközelebbi
„hétfőn ezer négyszáz negyven nyolczadik esztendő
„ben.“
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/Iz obleuelek’ ds biva'ltsa'gleveleb’ штаты mit
kel] tartani?

Továbbá az elöbb mondott миомы készített le~
veleken kivůl vannak más levelek is, mellyek ámbár
nem koholtattak gonoszul, még sem tartatnak meg ’s

helyök sincsen a’ törvényszékeken, mint minden álìratì
levelek, mellyek egyszerüen és_általánosan a’ kápla
lani vagy conventi helyeken vagy az ország’ rendes bi
rái elöu; iratnak, vagy irattak le. ") És azok közönséges
rendelet által nem fontos ok nélkül huzattak viszsza ’s
erötleníttettek meg. ") Hacsak netalán az eredeti levelek,
mellyekböl tudniillik az шагаю]; keletkeztek, valósággal

elömutaltathatnak. Meri; eképen ha az eredeti kìvált
ságlevelek

helyesen, jó renddel, és móddal

készül

teknek találtalnak, a’ levelek’ átíratainak is helyök van.
1.
Az átirás pedìg valamelly kiváltságos levél
nek, más kiváltságos levélbe nem értelmi hanem szó
szerinti áttétele.
2.
Innét e’ levelek’ általirásai, vagy a’ Táblán
a’ királyi felsóg’ törvényszékébövn) a’ perlekedök kö
zötLi vitatási törvénykezésben, vagy az ország’ .rendes
birái elött a’ nyolczados törvényszakaszokon а` szemtöl
szembe leendö törvényes idézésnél fogva; és továbbá

az atyafìak között, mikor jószág-osztály van közötlük,
vagy máskép leveleik’ ’s kiváltságaik’ gondviseleléröl
") I. r. 42. czl'm.

") Ulászló I! 96. 1723. 42.
“") Az eredetibcn: „c sede“, a’ Corpus Juríshunï „nul
sede.“
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~ van szÓ, ugyanazon birák elött a’ mai clivat és Szokás
szerint, ’s nem máskép’ történlletnek: hogy az orszáifrg’v
birái állal, ах eredeti kiváltságok vagy más eredeti leve
lek jól megvitattassanak ’s visgáltassanak, és szorgal

masan meghányassanak, ha helyesen, kellöleg, törvényes
môdon és nem gonoszul тазу csalárdul készíttettek ’s adat
tak-e ki, ’s azután igy irassanak le és szerkeztessenek
oklevelekké ’s kiváltságokká csalárdság és hamisçág nél
kül. És az olly átiratok azulân megtartatnak.
3. §. Máskép van azonlmn n’ káptalanokban és
conventekben megkeresö parancs mellett follelt, vagy l`ól
lelendö levelekkel és kiváltsâgokkal. Mivel az ollyanok
mindenkor megtartatnak, csakhogy az eredeti levelek

ne legyenek a’ font érintett modon már magokban át
iratiak, mellyek (a’ mint mondatott) nem érvényesek.
16.

czíM.

f. ¿lbf zarddeîbu kil/dltsfigokról.’ „а’ mdb/nels гиду
теЦуеЬлеЬ tudoma'sa'ról.“  js az a'lurczákról паду
szíulett szeme'éyekröl.

Egyébiránt akármelly kâlitalanok’ vagy convenlek`
minden levelei és kiváltságai, mellyekben azon ша
dék foglaltatik: a’ „mellynek vagy mellyeknek tudomásárôl
minket ez ’s ez ember tudósitott, шву bizonyossá шеи“

stb.` megsemmisítettekül,

eltöröltettekl'il és érvény

telenekül Lartatnak , és a’ törvény elött solia llelyök

mncsen.
1.

Oka az, mert valaki Щи! illy módon lett.

bevallás nem a’ káptalanra vagy conventre vitelik, lm
nem ап'а, ki ezl Ludósítotln, és bizonyossá жене, ńgy
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hogy nem a’ káptalan vagy convent, hanem azon érte

sítő látszik állítani és erősíteni, hogy ez ’s ez beval
lást vagy más kötelezést tett. A’ káptalannak vagy соп
ventnek pedig mindig kell azt ismernie, a” ki bevallást

tesz, hogy a’ káptalan vagy convent szabadon és mél
tán állíthassa,

miképen az illyen előtte megjelent, ’s

illyen bevallást tett. Másképen pedig valaki, tudósítá
sára vagy értesítésére nem tartozik adni ’s nem is ad
hat igaz és törvényes leveleket, 's kiváltságokat helyesen
nem készíthet.

2.
Ámbár találkoznak némellyek', üdvök- ’s be
csűletökről megfeledkezők, kik gyakran álorczás és szin
lett személyeket állítanak a’ káptalan vagy convent ,

néha pedig az ország, rendes birái elébe is , és azok ál

lal hamis bevallást tétetnek a’ maguk részére: mindaz
által a’ káptalan, vagy convent, vagy a’ rendes birák,
kik az illy személyek bevallására, nem tudva, leveleket és
kiváltságokat adnak ki, ezzel nem vétenek, mivel azok

nem álorczákat vagy színlett személyeket gondolnak va
lóságosan előttök lenni, hanem azokat, a’ kiknek ma
gukat nevezik.

3.
Máskép, volna a"dolog, ha a’ káptalanok Vagy
conventek, vagy a’ rendes bírák ezt tudva és kész
akarva tennék, vagy különben hamis és törvénytelen
leveleket készitnének. Mert illyképen mint hamisítók és
hitszegők büntettetendnek *) ’s annál fogva a’ káptalanok

") ’s c0nventek pecsétöknek, azonkívül azok, kik a’ kápta
r3) Az eredetiben: „punienlur“, a' Corpus Jurisban: puni
тешит.“
а') Az eredetiben: „Et ex eo capitula,“ a’ Corpus Jurisban

„Et capituln quidem.“
18
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lan’ vagy convent’ testületéböl az illy hamis levelek’
készílése- ’s pecséllésekor jelen v_ollak, saiát javadalma

ilmak, a' világi lrendes birák pedig fejök- ’s tulajdon-°
képen öket illetö jószágaik- ’s birtoki jogaiknak valamint

pecséteiknek és llivalaluknak örökös elvesztésére kár
hoztattatnak. i)

l

4. Ezeken kiviil, a’ közönséges végzemény paran

csolja H) llogy azon káptalan- vagy conventbelieknek
homlokára ’s képére, kik (a’ mint. mondatott.) hamis
levelek’ készítésén és pecsétlésén jelen voltak, ’s abban

részt vettek, tůzcs pecsét’ bélyege nyomassék és süt
tessék.
17.

czI'M.

JUire bell ßgyelmezni a’ Ízamis levelelï’ megö.slrz.el°e'.se'-l
деп ‚9
Továbbá a’ hamis levelek’ visgáláßában és meg
itélésében a’ biráknak figyelmezni kell legiukább a’ le
velek’ költére, vagyis a’ kiváltságos levelekY kiadása’ nap
iára, és esztendök’ feljegyzésůre; nem kiilönben a’ pe

csét’ nyomására шву ráfüggesztésére, ’s körülelére és
fóliratára.
1. ё. Továbbá: a’ kiváltságoknak és leveleknek a’

bennök foglalt és kifejezett személyek’ чаду birtokok’
neveiben'-, vagy ösmertctö ieleibcni vakarása- шву tör

lésére. Es ezek szorgalinasan szâmba vételvén, könnyen

1') Az eredetiben: „condemnantur“,
„condemnarentun“

и; 111125216 In: 14.

a’ Corpus Jurisban:

MÁsomx RÉsz 1 7. çzíM
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ki fog tetszeni а’ leveleknek vagy kiváltságoknak tör
vényes vagy törvénylelen készitése.
2. §. A’
és törvényes módon készitett kiváltsá
gok pedig, ha a’ pecsélek leromlanak ’s töredeznek is,
mindenkor meglartatnak, csak a’ pecsétek’ körülete és az

irások iol meglássanak és megismértessenek.
3.
Az említett álorczás és szinlett személyek’
bevallására törvénytelenül kiadott levelek’ hamissága
pedig abbol tetszik meg leginkább, ha jo bizonysággal

bé lehet bizonyítanì, hogy az, kinek nevében és sze
mélyében az olly bevallás tétetett , a’ levelek kiadása- ’s

készitésekor más helyen, és nem ott tartòzkodék, hol '
a’ bevallás llamisan tétetett.

> 4.
Miután tehát valamellynemes ember meg
tudta. hogy az ö nevében és személyében a’ Pont irt
mÓdOn valamelly bevallâs tétetett, amlak azonnal elle

ne mondani ’s az ellen tiltakozni ügyekezzék. Мену min
denkor ’s minden hiteles és bizonyságlevö llelyen helye
sen megtörténlietö a’ hol az illy hamisság értésé're iu@
és esik.
5.
És a’ hamisságnak e’ nemét a’ hütlenség’ vét
keinek sorában, a’ hamis levelek’ koholásáról ') Ib'ntebb
leírt czikkely foglalja mugában.

*) 1. r. ‘И. cz.

18ik

A' MAsoDm nÉsz’ FoLYTA'rÁsA nühöNösEN,
És ELöszöR:

18.

cz í M.

A’ perbehiua'sobro'l,
Elvégezvén tehát az elöre bocsátotl, nevezetesb
dnlgokat, ezen második rész’ elkezdett tárgyának ГОП)!
latínsâra kell visszamenni. A’ hol elöször az iígyek’ kezde
téröl, tudniillìk a’ perbehivásokról akarok szôlni.

1. §. Mire nézve tudni kell, hogy a’ perbehivás nem
egyéb, mint a’ vendes biró elébe так; által és va
laki ellen benyuitott keresetre шву panaszra, ugyanazon

biró elébe leendö törvényes idézés.
2.
Mellynek jelen korunkban töhb fajai és ne
mei vannak. Meri: némelly idézések: egyszerüek; má
sok iigydöntöleg hivók шву ёгъезйгыеведек; némellyek
megintök; mások pedig bevezetésiek, és haláriârásiak.
3. §. Azért is a’ zálogos birtoki jogok’, leányi nc
gyedck’, hitbérek’ és jegyajándékok’, adósságok’, kö
telezmények’ , osztozatlan atyafìak között leendö Osz
tályok’, ’s akárki által megnyerendö újílott perek’ dol

MÁsoDIK nÉsz 19. cziM.

-

277

gában bár egyszerü perbellivás által inditott ügyekel

épen olly rövid lörvényszak alalt kell elövenni, meg
vizsgâlni ’s befejeáni, mint az értesítés által kezdett
ügyeket.
. 4. §. A’ megintés, vagy más egyszerü perbehivás,

пазу щъаьёз, és iavak’ visszafoglalása, vagy határiá
rás által kezdett egyéb ügyek pedig négy hyolczados
törvényszak alatt szoktak elvégeztetni.
_
5.
Ha valakifelvállalt mentesitö biztosításra, ügy’
ótalmazása, vagy talán valakinél lévö vagy elrejtett le
velek és irományok végetl, akármiféle idézéssel is hi

чаши: регЬе: az illy idézés mindenkor еду Lörvény
szak alatt (a’ mikor шалаши; az anyaper felvételìk) szo
kott elitéltetni ’s befeieztetni.

6.
Az értesílöleges perbehivások pedig akár
melly hatalmaskodási tettelu'e nézve, mellyek az elévü
lést még meg nem haladták, mindenkor helyesen геп—
deltethetnek meg.

'

7.
A’ kikiállás
hosszú folyamatú
perekben
is a’ llárom
i lörvényszéki
helyett a’ hármas
értesilések
kö
vetkeznek.
19.

czíM-.~

Mike'pen e's bil: (шаг bell a’ perbe/Liz/ásobnal: wegbe
vitetlzíöb?

Minden perbehivásnak pedig, királyi тазу nádori
és valamell)r hiteles helyi ember *) által kell végbe
vitetnie , az idézendölmek örök чаду zálogos birtokì jó
gailsrôl, és tìszteilmél fogva is.
*) l. Malyaîs. l. 1.
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1. §. A’ tisztségeknél fogva pedig az csak akkor lie

lyes, ha az olly idézés, azon tisztségben elkövetett batal
maskodások mialt rendeltetik meg. ") Mert a’ birtoki jo
gokra vagy más dolgokra nézve valakinek tisztségeinél
fogvásti perbehivâsa nem engedtetik meg.
2.

Minden királyi vagy nâdori embernek pedig,

a’ ki idézést, úgy szintén javakba iglatást, újonnn
igtatást, határjárást , és más akármelly törvényes vég
rehajtást visz végbez , azon vârmegyében, hol a’ végre
haitás történik, nemesi örökséggel kell birnia.
3.

Meri: máskép semmi végrellajtást nem tehet,

hacsak a’ királyi lörvênyszéktöl az ország’ rendes birái
által nem neveztetett ’s küldetelt a’ végrehaitásra.
4. §. Mert illy módon akármelly nemes söl: nemet
len is ( de azonban a’ nemetlen a’ királyi törvényszék

irnokja тазу jegyzöje) minden végrellajtásban eljárhat.
5.
Mertrégenten a’ királyi udvari katonák ’s más
ndvariak küldetlek végrehajtásokra _’s kivált jószágokba
igtalásokra.
20.

Cle.

.4’ szeme'lyes жажды, megmte'sról ez. шиизм].
Itt azonban tudni kell, lnogy ha valamelly úr, vagy
дешев, országgyülés és közgyülekezetek , шву nyol

czados vagy más rövid törvényszékek alatt, valakit,
‘

Í

I.

l

az illy olsznggyulesen

4

с.

czados és rövid törvényszékeken ielenlevöt

*) ll. 48. |659. 33.

~

vagy gyulekezeten, vagy nyol

megöl

_
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ne, megsebesítene, чаду *) megverne, avagy szóvalbecs
telenitöleg megsyalázna, az ollyat minden káptalanì

vagy conventi ember наш, csupán a’ királyi törvényl
szék’ jegyzöje vagy irnoka által, a’ rendes birák, vagy
вдуть, ki arra rendeltetendik м) а’ megsértett fél’
kérésére személyeseu maguk elébe idézhetik.
l. ё. Azonkivûl ha valaki más’ iavait, vagy bir
[он jogait zálogczímmel birván , valamelly rendes
biró elött az által, ki azon iavakat neki zálogba ша,

vagy a’ kit azon javak és birtoki iogok’ kiválLása tör
vényesen illet, avagy csupán törvényes iigyvéde által
.laláltalottt pénze’ felvételére, és azon iavak"’s birtoki
jogoli’ visszabocsalására mindenkor megintethetik. És
az harmadnapra, vagy (ha akaria) a’ megintés napián

tartozik neki felelni; úgy azonban, ha a’ záloglevél’
mását vagy.pá1‘ját, a’ fölperes , ‘biráia elött akkor elö
mutathatja.

.

2.
Mert máskép’ a’ megintett illy mòddal ’s el
iárással nem tartozik neki felelni, hancm szükséges hog
a’ fólperes nz illy megintést és idézést királyi vagy ná
dori és valamelly hiteles helyi embel` által tétesse meg.
3.
Nemcsak а’ zálogos dolgokbani mcgintés
lörténhetik meg mindenkor és mindem'itt az ország’ ren
des birái elött., Пишет az örökségi és örök iogra néz

ve is a’ személyes eltiltás; csak [шву nz eltiltó és eltil
tott a’ rendes birák elött személyesen ’s ne iigyvéd ál

*) Az erodeliben levö: „v_el“ . hiányzik a’ Corpus Ju
risban.
**) Az eredetibcn: „deslivnarldllln“ , a’ Corpus Jurislmu
„dcslinalum.“
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tal legyenek jelen. Mert mâskép az illy személyes el
tiltásnak nincs helye.

х

4.
А’ 1111 leginkább u’ binoki jogok’ helytelen
és hatalmaskodó letartôztalása miatt szokolt lenni; és
annak ollyan, söt nagyobb ereje van, mint 'az 6116

511655е1 1е11 idézésnek. Mert az eltiltott felelni tartozik
az eltillás harmadik napiân. Ha pedig nem akar felel

ni, ámbár akkor föbenjâró vagy más itélet ellene nem
hozatik , mindazáltal 11а а2 611111361 egy egész eszten

dö’ elforgása alatt törvényesen perbe nem hivarja,
vagy ha hivatia is, de a’ Ь1г6 úgy talália, hogy azon
iavakat és birtoki iogokat, mellyek iránt azon 5261116
lyes eltiltás Lc'tetett, helytelenù'l tartóztatta vagy tar
tóztatia le, épen azon môdon mint az értesités ál
1а1 111611011 ügyben, az 611111011, föbeniáró, vagy (а’ рег

lekedö személyek’ állapotjálioz képest) feiváltsági ité
letben maraszlaltatik.

`

5.
Ha pedig az eltiltó az illy peres javakat ille
tö minden irományaival bíráia elött a’ felelet’ нашёл
meg nem jelen, чаду levelekkel felkészülve meg nem
jelenliet, akkor az eltiltott’ és biráia’ ellenében hat gi
rás királyi birságban marasztaltatik.
6.
És ha azon iigyet tovább akarja folythmi,
leœvén а’ hat gira ler-het, más perrel lesz szabadsága
azt folytatnia.
7. §. És ez igaz, 11а а2 е11111011 a’ felelelre 111111
zött napon törvényt âll ’s azon eltiltásl'a legott és köz
vellenííl felel.

8.
Midön pedig az cltiltott vagy perbe idézett
elömutatván 011 irományait, be Ludja bizonyítani? hogy
azon javak és birtoki iogok, mellyek végett az olly
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személyes eltiltás történt , igaz czímmel б: illetìk: ak

kor a’ fólperes vagy eltiltó, tüstént azon javak’ köz Ье
csüjében ") marasztaltatìk.
‚
9. §.felel,
Ha pedig
eltiltott, a’azmondott
ra nem
sem a’az fölperest
említettharmad
egy éivnap
el

forgâsa alatt maga ellenébe személyes eltiltás miatt nem
idézi: akkor azon eltiltônak, elmulván еду esztendö, az

eltiltottat, elöször egyszerü idézéssel , mâsodszor pedig
értesités általi törvényes eljárásnál fogva kell 101131101
lenébe idéztetnie.

10.
Мену eltiltott' ’s perbe fogott (minthogy
felelni, ’s az említetl; idézést végrehajtani, és ez által
azon eltiltást maga ellen erösödui megengedte) az ügy’
megvisgálásának határideién, lla az eltiltás a’ iavaknak
hatalmaskodási és helytelen letartoztatását, vagy elfog

lalását tárgyazza, és a’ fólperes bebizonyíthatja Вову
azon peres javali 6|; erös ioggal illették ’s illetik, azon
nal föbcnjárô тазу fejváltsági büntetésben marasz
Laltatik.
21.

czíM.

А, vegrelzajtásoŕra külflendö ka'ptalam' ’s conventi
bizonyságolrról.

Meg kell továbbá jegyezni, hogy a’ perbehìvásòk
nak, valamint a' javakba és birtoki jogokba igtatások-,

дразнишь, hátârjárások, megìntések  és egyéb
akármelly bìrói végrehajtásoknak a’ királyi vagy nádori
ember által azon káptalan гагу convent bizonyságával,

") lt r. 133. cz.
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шеПу azon vármegyében ") van, hol a’ végrehaitás tör
ténìk, ha pedig еду sincs helyben, akkor más köze
lebbi ") hiteles hely’ bizonysz'igàvall kell mindenkor
lörténni- ’s eszközöltetniök.

~1.
Mert máskép’ leszállíttatik az ügy, a’fölperes
által (ha akarja) újonnan kezdendö és megújitandó.
2.
Kivévén a’ fejérvári, budai, és bosniai egy
házak káptalanainak és> а’ fejérvári keresztes barátok’
Conventjének bizonyságait, kiknek egész Magyarország
ban és az alâvetett részekben van halalmok minden
féle végrehajtásokban eljńrni.
3.
Egyszerl'í tanuvallatásokat pedig hatalmasko
dási tettek iránt, közelebbi más káptalanok és con

veutek’ bizonyságai is haithatnak végre mindenütt.
22.

czíM.

Атм/р óiintelëse'ról, I1:1' azonegy {гуд/дел ымщг em.

bernek e's аду/шейте}: találtatott.
Tudnivaló pedig, hogy a’ királyi тазу nâdol'ì
ember, ugyanazon (йдуЬеп7 шеЦуЬеп perbehivást шву
egyéb végrehajtást Lett, ügyvéd nem lehet.
1.
Мегъ ha Yalaki azonegy ügyben kirâlyi шву

пёдогйешЬегт, ’s egyszersmind ügyvédnek találtatottzan
па]; ellenében, ki ellen az ügyvéd’ Lisztét viseli шву vi

sclte, díjálmn marasztultatik ш”) azonnal.

*) 1647: 102. 1723: 40.
н‘) 1536: 58.
_

_

т”) Az eredelibcu: „convincelur“, a’ Corpus Jurisban: „cnn
vinceretur.“

l
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’S Oka ez: mert a’ királyi тазу nádori em

Ьег bármelly hiteles helynek , tudniillik káptalannak
') шву conventnek embere vagy bizonysága mellett,

mint felsöbb birájának képében végrellaitásra kiküldött
bil-Ó áll és tekintelik; az ügyvéd pedig, fölperes {дуа

nánt nézetik, теги ö ügykeresö és vitató , ’s így nyil
ván valo, hogy biro és fólperes. Senki pediglen azon

еду iigyben fölperes- és egyszersmind biròként meg
nem engedletik, azért díjábun méltán elmarasztaltatik.
23.

czI'M.

All/zak bz'intetefseîól , ki meg/Lalálozottat vagy дуги—
теЬег регЬе hi, avagy nemesi törue'IW eldóe a'llíttat.
Azt sem kell mellöznünk, liogy 11а némi lierle
kedö valamell.)7 már _meghalálozott ’s e’ vilâgból kimult

nemest maga ellenébe регЪе hivat vagy pedig valamelly
föpap шву zászlós'uraknak пазу ország nemeseinek
birtokos és valósâgos nemességi czimmel biró-szolgáit

perbehiváskor uroknak törvény’ elébe âllíttatni meg
hagyja , vagY másképen is oda állíttatia, avagy va
lamelly nemtörvényes koru gyermeket hatalmaskodá

sok iránt maga ellenébe perbe hí: akkor illyetén folperes

a’ meghalálozott nemes, és a’ nemtörvényes korn gyer
mek ’s mindenik eféle nemes szolga ellen egyenkénti 
ötven dijú girában (ha ez iránt kifogással ’s ellenve

téssel éltek a’ fo'lperes ellen) elnmrasztaltatik és elitél
tetik azonnal.

‘l Az eredetiben: „capitnli“, u’ Corpus Jurisban: „capi..
tulis.“

`
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1.
Mert a' nemeseket perbe kell híni és nem
törvény elébe állíttatni.

2.

’S csak a’ paraszt vagy földmíves és job

bágy állapotú embereket és neznetlen szolgákat illeti a’
törvény elébe állíttatás, kiket is saját földes uraik és nem
a’ tisztek tartoznak a’ birò’ színe’ elébe vinni és ál
lítani.
24. сим.

Il’ zálogos jogal: és Ízitbe'reb irá/Lt történendő meg
intés-ebről ;' ’s az innen származó büntetésekről.

A’ pénz’ fölvétele, ’s a’ zálogos jószágrész, vvissza
eresztése, vagy a’ hitbérek’ és jegyajándékok’ ’s leány
negyedi jogok ’s több efélék, átvétele iránti meginté
sek, ha a’ fölperes azt, ki megintendő, feltalálhatja,
személyesen; különben pedig lakházából és szokott lak
helyéből történhetnek.

A'perbehívásnak a’ megintés után azonban
nem személyesen, hanem а’ megintettnek népes örök
vagy zálogos birtoki jogaiból, honnan tudniillik a’ tel
jesített perbehivás tudtára eshetik, kell történnie.
2. ё. Mert különben , ha jobbágya nem volna, ily
lyetén nemesi udvarából vagy szokott lakhelyéből is
helyesen megintethetik és perbe hivathatik.
3. §. Ha azonban jobbágya vagy jobbágyai volná

nak: azok'által kell történni a’ perbehívásnak. Mert
különben, ha személyesen vagy lakházából hivatottper

be, a’ fölperest a’ perbehívott ellenében, ennek díjá
ban kell elmarasztalni és terhelni.
4.
Hol is tudni való, hogyha valamelly nemes
vugy némber pénzeiknek fölvételére, és a’ részjószágok~

MASODJK RÉsz 24. cziM.
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‚шк visszabocsátására, чаду hitbérének és jegyajándé

кати álvételére, és ineghalálozott férje’ birtokjogainak
visszáadására és visszaeresztésére, az által, kit ezek iog- `
szerüleg illetnek, megintetett, ’s azon dolgok illyes meg

intéskor f`ól nem vétetvén ’s a' birtoki jogok vissza nem
bocsáttatván , a’ perbehivás bekövetkezett, és a’ nekik
kiielölt nyolczados чаду röviçl törvénykezési határidö
re meg nem jelennének, чаду más; nem küldenének:

akkor további határidö be nem váraLván, a’ fólperes
nek illyetén birtoki jogok , minden pénzbeli fizetés nél
kül oda adatnak a’ bìrô âltal , és a’ perbellivottak i0
ваша: а’ iószágok’ uralmán kivül юношам keresnì

és követelni.
‘
5.
Söt azon uzsorâs, ki а’ pénzeket Po'lvenni,
és a’ zálogos iószâgokat és iogokat visszabocsátani vo

nakodik , közönséges végzeményünk erejénél fogva,
azon f'elül még annyi pénzàöszvegben, mennyiben a’ jo
301; neki'el voltak zálogosítva, az ellenfél’ részére azon
nal elmarasztaltatik.

6.
És ezt úgy értsd, ha a’ megintés és perbe
hivás az által történt, ki a’ zálogositâst tette, чаду fia.
avagy atyiafia âltal , kit tudniillik a’ zálogos jószágok há
ramlása nyilván illet; mert a’ jószágok’ szomszédainak
vagy határosainak kérelmére az érintelt büntetés nem
szokott bekövetkeznì.

7.

Ha pedig а’ megintett, ’s az említett módon

hitbére és jegyajándékaira nézve idézett némber meg

ielen ugyan, de feleselésében holmi keresett szín ать
ügyének más törvényszakaszra halasztását kieszközli., Вову
idöközben a’ jószágoknak iövedelmeìt húzhassa, és azlán
ezen törvényszakaszban feleselését ió mòddal be nem
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bizonyíthatja: akkor liiLbérét ё? jegyajándékait., csa

lárdsága és puszta kifogása miatt (mivel tudomásilag szá
mos némberek gyámgyermekeik’ jôszágait eféle alaptalan

kifogások által каше jultatlák) legottan egészen elvesz
ti; és a’ Fólperesnek a’ jószágok és birtoki jogok, a’

hitbéi" minden ñzetése шиш visszaadandôk és igta
tandók. *)

° 25. CziM.

Y

Ä’ ¿verbe/¿ivd levé/nek „per’jî¿ggöbelz le'te“ zcírade'kdról,
e's e/mek erfy'eïó'l.

Továbbá a’ perbeliivásoknak ezen záradékára nézve:
„а’ per’ függöbcn léte (ha közlük, Ludniillik а’ регЬе hi
vó és hivott között рег folyna) ellent nem állvím“ tud
ni kell: Вову а’ patvarkodás’ dolgának kikeríilése végetl,

melly patvarkodás az iigyeknek kétszeri és >nélla jóval
többszöri inditásából és folytatásából szokott leginkább
keletkezni, ezen záradékot a’ perbehivásban is szokás
kitenni.
_

1.

Hogy, midön a’ fölperes a’ vádlottal шву al

peressel némi tárgyakra nézve Perben áll , ’s perközben
valamellyik fél báŕmi hatalmaskodâssal à’ másik által

sértetik vagy másképen perlekedni kényszerittetik , ’s en
nél fogva ujra per támaszlatik, az elöbb indjtott. és
czélba vett ügynek az új idézés valahogy ne árlson,

vagy valamelly teller vagy suly а’ fölperesre, avagy
viszont, ne származzék.

“) Az'credetibenî .,reslalui“, a’ Corpus Jurisban: „resti
uli.“
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És ezen záradék az elsö idézö levélbe szo

kott тащит; mivel az ügyek’ folyamnu'lbòl származô
második vagy harmadik idézö levélben az nem szükséges.
26.

02111.

А’ perbe/zíva'sban /za'rom нагар/а: kell „ладоши
kijelöZ/Li.

Továbbá minden perbehívásbnn és keresetlevélben , .
kivállk-e'pen a’ hatalmaskodások iránt lörténendöben,
llármaL kell vilz'lgosan kijelölni.

1.

Elöször a’ személyt, ki által és ki ellen a"pa

nasz vagy kereset elöudatik.

2.
Másodszor az idöt тау idöhatárt, щепу
hen valaki másnak kárt тау sérelmet telt és okozott.
3. §. És harmadszor a’ helyet és vârmcgyét, hol
tudniillìk, ’s mellj'ben illyetén kár тазу sérelem 01102111
tou; шву elkövetteteu.
4.
Tovâbbá, ha a’ per birtoki jogok’ elfoglalá
sának miatta indittutik, szükséges , hogy az elfoglalt ió
szágrész is jól kiielöllessék.
5.

Mert ezen feltételek nélkül, a’ rendes biro

helyes és igazságos itéletet nem szolgáltathat a’ feleknek.
Kivált ha u’ per, a’ benne állók’ feleléseihez képest.
közös tanúvallatásra bocsáttatik. Melly iránti elińrásban
mind az idönek kitétele. mind a’ helynek és megyé

nek kijelölése , úgy az elkövetett dolognak soros elöadzi
su, valamint az elfoglaltjószágok’ mennyiségének 101508)!
zése is mindenkor szükséges lészen.
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27.

Czl'M.

M a’ bözös tanu'vallatás? e’s Ízány ’jèlteftel мамаш:
ammi.' tarta'sa'ra?

Továbbá tudni kell , hogy a’ közös tanúvallalás

azon kétségnek, melly a’ perlekedöknek biró elött elö
forduló feleseléseikböl táma'dott, tanúk’ bizonyìtásai

дна] bizonyos felvilágosítása.
1. §. Мену а’ szomszédok és azon birtoknak ha
târosai által, hol a’ szóban forgó hatalmaskodás vég
bevilele történt ’s azon megyének, mellyben a’ bir
tok' f'ekszik , kebelbeli nemesei által , tudniillik azon me
gye’ törvényszékének llelyén, kivévén ha netalán bir

toki iogok’ шву fóldek’ elfoglaltátása miatt vitattatik az
ügy , mert ezen esethen nem mindig a’ szék’ helyén ,
hanem a’ peres fóld színén, Ar) szokott gyakran tör
ténni és tartatni.
2.
Hogy pedig minden közös tanúvallatâs i6

és igazságos módon tartathassék, öt fel'tétel veendö fi
gyelembe; tudniillik: szabadság, kor, môd, állapot, és
hitletétel.
'
3.
Elöször (mondom) kivántatik szabadsâgzhogy
mindenik tanú szabadon, félelem nélkül, önként ’s nem
eröszakoltalással hanem csupán törvényes megkeresésnél

fogva tegyen az igazságról bizonyságot, [шву a’ jog
fegyver közt hallgatni ne látlassék.

4.
Másodszor kellékeztetik a’ kor: llogy a’ ta
nú olly korú legyen, mìszerint a’ törlént dolgoknak,
mellyek irânt kérdeztetik, emlékezetével birjon ’s azok
‘l A’ Corpus Juriaban levò': „ctiam“ nincs az credeliben.
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ra visszaeszméljen; mert olvastam közös tanúvallatá

sok’ bejelentett soraiban, ’s nem csak olvastam, hanem
láttam is, hogy sokan ajándékkal és kedvezéssel meg
vesztegettetvén, még alig tölték tizenhat , legfölebb hu

szadik éveiket és mintegy huszonötödik évben azelőtt
elkövetett és történt dolgokról tudomásképen állhatato
san, mintha azoknál jelen voltak volna, vallomást és bi

zonyságot tettek. És minthogy az ország, rendes bírái
nak elébeezen vallatásbeli tanúkat személyesen állitni és
bemutatni nem szokás, hanem csak királyi vagy nádo
ri, ’s káptalani és conventbeli e’ végett kiküldendett em
berek által szoktak az illy tanúkikérdezések történni:
ezért kötelesek azok szorgalmasan mind a’ lanuk’
korára, mind a’ történt dolgok, idejére felügyelni, ’s
arról igaz tudósítást tenni.
5.
Harmadszor szükséges a’ mód; hogy u’ tanú
а’ véghez vitt dolognak, mellyről kérdeztetik , módja
felől világosan és nyilván vallja meg, vajjon tudomás
vagy hallomás szerint ismeri-e a’ dolgot és ügy érde
mét? vagy talán annak szájából, ki a’ tettet (mellyröl
szó van) elkövette , hallá ennek sorát? mert puszta hal
lomásnak nem szoktak és nem kell helyt adni. De fáj
dalom! sokan e’ jelen időben , midőn már erőt vőn a’
gonoszság, ’s nem csak meghült, hanem kiis aludt sokak”
szeretete, nem azon" renddel ’s módon adnak tanúbi
‚ zonyságot mint előttök van tudva, hanem a’ föl- vagy

alperesnek, ki által tudniillik felszólíttattak, kénye ’s
akaratja szerint beszennyezett ’s fertőztetett lelkiösméret
te].

’S hogy ez úgy történik, én magam szemléltem.

6.

Negyedszer figyelmezni kell a’ tanuk, állapot

jára: vajjOn tudniillik nemes vagy paraszt teszen-e az
19
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igazságról tanúbizonyságot? mert a’ paraszt’ bizonyság
tétele (kivévén a’ föpap’ és zászlosurak’ ’s más országos
nemesek’ tisztjeit, kik amazok’ személyében а’ szom

széd helyeken tisztségeket viselnek ’s az ösök szokása
szerint e’ részben, nemesi személyek gyanánt tekintet.

nek) nemes személy ellen semmit sem ér. "') Hánemha ne
talán az ügy érdeme úgy hozván magával, a’ biró által

világos szôval úgy volt elöadva ’s meghagyva возу ne
mesek ’s nemnemesek egyarânt hallgattassanak ki. Ez
mindazonáltal csak ritkán ’s csupán a' felek’ akaratja,

’s megegyezésével szokott történni ’s megengedtelni.
7.
Meri; parasztokat és pòr állapotuembereket
mind ajándékokkal mind ijesztésekkel sokkal könnyeb

ben ’s hamarább el lehet az igazság’ ösvényéröl táuto
ritni mint nemeseket.
8. §. Különben is illetlennek ’s helytelennek lát

szik, hogy nemes mint elöbbkelö, alábbvalònak, tud
niillik parasztnak tanúbizonysága által föbenjáró itéleti

büntetésre avagy másképen is elmarasztallassék, a' mint
azon dolog iránt ez országnak régi és iôváhagyott szo
kâsa maid minden birák- és ügyvédekuél ° ismeretes és
nyilvános.

9.

Ötödször és utoljára közös tanúvallalás tai'

tásában каютами а’ hit’ letétele.

10.

А’ ше||уе!:‚ jòllehet mindjárl; eleinte ki kell

a’ tanuktòl venni ’s az elöudolt feltételek közt is elsö
helyet kelletik foglalnia, minthogy mindazáltal ezen fel

tétel nagyon köztudomásu ’s nyilvános , és a’ biráknak
a’ közós tanúvallatâs felöl készitendö itélöleveleikben

ч 1729: 26.
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is mindig világosan fóljegyeztetik; különben is minden

közös tanúvallatás hitletétel által fejeztetik be (mint alább
nyilvân elö fog adatni): azért azt utolsó helyre tettem.
28.

czíM.

Mikepen kel! közös Ianu'vallata'sban a’ Балета: ЫЬеТдеи—
m'? És azolr/zakßimtele'se'ról kil: tamibizonyságte'teß
re Шунгит: megjelenni volzakod/zak.

Szükséges tehát, hogy mindenik tanú , mielött val
lana, hitet tegyen le az iránt: miszerinl; minden fé
lelmet, gyülölséget, kedvezést, szeretetet ’s perlekedök’
iutalmazását félretévén ’s mellözvén, a’ valòságot el nem
titkolandja, a’ hamisságot igaznak, az igazságol: hamis
nak nem állitandja; hanem mint a’ dolog, mellyröl
kikérdeztelik, elötte ismeretes, тазу tudva levö, Ева,
zán nyilvánitandjn.

1.
És hogy valaki az illy tanúzás és igazságmon
dâs alól, lalán a’ másik fél’ kedvezése által csábitva,
vagy aiándéka által megvesztegetve, чаду félelemtöl il

letve, шагу belsö gyülölségtölösztönözve, magât el
ne vonhassa ’s el ne rejthesse, mind közönséges végze
ményünk’ erejénêl, mind régi, és hosszu ideig gyakorlotl;`
szokásnál fogva, azon megyének, hol a’ közös tanúvalla
tás eszközöltetik és véghezviletik , ispánja чаду alispán

ia, a’ rendes biró’ itélölevelénél тазу másnál fogva is,
melly azon dologr iránt paràncsolòlag keletkezendik ,
meglierestetvén, azon megye’ bármelly nemeseit ugyan
azon ispán шву alispân által azokon, kik megintetvén és
kerestetvén az illy tanuzáson jelenlenni, ’s ott az igaz
sâgrôl tanúbizonyságot lenni nem akarnak , legott és
19'
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вызови; nÉsz 29. сим.

elengedhetlenül megveendö, tizenhat nehéz girányi bün

tetés alatt, minden girát négy forintjával vagy négyszáz .
denárjával számitva, azon tanúzásra és közös tanúval
latás’ végrehaitására meghíni és`össze gyüjteni telies ha
talmú tehetséggel bir. `
`
29.

cziM.

Hogy a’ гати? nez/ei ke't okbdl szòbtal: a’ tudosl'to'
leve'lbe ¿rat/u'.

A’ tanúknak pedig vezeték- és keresztneveit , ’s

ki volt közülök szomszéd és ki volt határostárs, avagy
megyebeli, a’ közöstanúvallatâs’ tartásáról szóló kápta
lani vagy conventi tudositványokban mindenkor ki kell
imi. És ezt két okbòl.

1. ё. Elsöben , mivel két vagy három szomszéd’ és
határos’ Lanúbizonyságai a’ törvényszéken többet érnek
és nyomnak, mint megyebeli húsz nemesekéi, mintllogy
közelségnél fogva igazabban ’s iobban tudhatják az ügy’
érdemét és сёл-сёл: dolog` sorát, mint a’ megyebeli
nemesek.

2. б. Másodszor, hogy a’ tanúk’ nevei’s bizonyság
tételei nyilvánittatván és megiratván, ") akármellyik рег
lekedö fél a’ neki szůkséges kifogâsokat vagy hamis es
küvés, vagy csalfa bizonyságtétel., vagy böcstelenség,
vagy az életkor iránt kik ellen akarja és helyesen
teheti, megtehesse ’s elögörditliesse.

*) Az eredelibeniî „ct conscriplis“, hiányzilc a' Corpus
.Iul'islium
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3.
Неву kivâltképen a’ hamis esküvés, ha nc
lalán a’ tanuzásban valaki által (а’ mi mâr gyakran megszo
kou történni) elkövenetett volnaLbünteilenül ne та
radjon. Mert a' bölcs’ mondásaként: a' hamis tanú bün
tetlenül_nem marad, a’ ki mind Islen ellen súlyosan

vétkezik, megtag adván annak igazságát., mind embertár
sát károsítja, öt hamis bizonyságtélellel megcsalván.
30.

c z Ем.

А, hamz's esbüröl, els u'gy nevezett ludasok" büntete'se'ról.
A’ honnét isleni és emberi igazságos itélet szerínt,
yrninden hitszegö és llamis eskiivö (kit közönséges szÓ

val ludasnak hívunk) keményen büntetendö.
1.
Merk (millelyest hamis esküvéshan elmarasz~
taltatotl) valamennyi hirloki iogait ’s minden ingo
javait akárhol talâllassanak ’s akármi néven nevezles
senek , elveszti.
2. §. Sötjavainak Lulajdonosságától is megfosztatik

'és örökre elesik.
3. §. És nem csak ezekböl vetköztettetik ki, ha
nem személyében is (elveszlve'n az emberiség’ becsét)
olly gyalázattal illelletik, hogy más keresztyén hivek
között, mintegy az emberiségtöl számüzetvén és ki

rekeszletvén , különbféle szinü ruhákba öltözve, kender
kötéllel övezve, mezitlz'lb és haiadon fövel jârni kény
szerittetik.

4.
Törvényszéken
pedig ö senkitörvénykezhetik.
ellen nem ke
reskedhetik,
ö ellene azonbanlmindenki
5.

’S ezt értsd az ország’ szent koronájának hn

tósâgâra nézve, és ha fcidelmünk ellen lörténik. Mel't
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a’ fólperes ellenében csak díjában és feje” váltságában ,
melly kétszáz forintot teszen, szokott a’ hamis esküvő
és hitszegő elmarasztaltatni.
6. б. Holott tudni kell: hogy hamis esküvést két

módon lehet elkövetni. Egyik módon annak mondatik;
a’ nem tilos eskü, megszegése , midőn tudniillik , valaki
esküjénél fogva ígéri másnak , hogy ezt ’s amazt adand
ja vagy teendi és aztán ezen ígéretét megszegi. ’S ezen
esetben az előadott becstelenség és javak, elvesztése

nem mindenkor következik. Mert sulyos betegség, és
útak, viszontagsági, ’s idők” zivatarai miatt az ígérő gyak

ran kimentetik azok alól; mindazonáltal mégis igé
retének teljesítésére ’s megtartására szóríttatik ')
7. §. Másik módon, hamis esküvésnek m0ndatik:
az esküvel erősített, és más valaki jogainak sérelmére
’s veszélyeztetésére gonosz indulatból elkövetett hazud
ság. S’ ezen módon a’ ludasoknak előadott büntetése
mindig megítéltetik és kimOndatik.
31.

czíM.

Hogy a’ közös tanúvallata's’ tartása kétszer meg
nem engedtetik.
Figyelembe kell pedig venni, hogy midőn közös
tanúvallatás mind két fél által, nyilvánságos háborítás

nem jövén közbe“, már egyszer tartatott, akkor az0n
ügyel: a’ másik fél” kérésére ugyanazon közös tanúval
latás alá másodszor bocsátni nem kell, mint némellyek
különbféle kikeresett ellenvetések és színek alatt azt

megtétetni ’s engedtetni gyakran törekednek.
*) Sz. István ll. könyv. 45. fejezet.
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1.
A’ közös tanúvallatás’ eszközlését és hábo
ritását is tárgyazó egyéb záradékok pedìg közönséges vég

zeményeinkben *) nyilván és vilâgosan megirva vannak.
32.

czl'M.

Ä közös tanzívallatás шт vagy ele'bb is mi/nddon ¿tél

tetnek тау a’ Ízitlete'telek a’ perlelredóknek?
Tudni kell továbbá, hogy minden közös tanuval
latás hitleçétel által feieztetik Ье.
1. §. Mert ha a’ fólperes szándéklatât, panaszát és
keresetét elegendö tanúbizonysággal , azaz hat szom
szédnak, ugyanannyi határosnak és tizenkét megyebeli

nemesnek bizonyságtételével bebizonyítja, чаду Ьа épen
annyi szomszédot és határost nem kaphatna, mindaz
által megyebeliek’ tanúbizonysángc'wal a’ hiányt helye
sen pótolja; és ") az alperes bizonyítni nem tudna, vagy

ha "Ü kevéssé bizonyítna is: akkor a’ fólperes az al
peres’fejére, tudniillik dij-'1 szerint nemes személyek
kel ötvened magával a’ hitet leteendi.
2. §. На pedig keresetét és feleletét mindkét fél

elegendölezfvlr igazolja, akkor az eskü’ letétele, a’ (Шре
res állal itéletllozás alkalmával (midön az ügy illy kö
zös lanúvallatásra bocsáttaték) elöadott és mutatotl; ta
nuvallatási levelekhçz képest a’ panaszloltnak vagy al

peresnek itéltetik, ollyképen, hogy ha hármas valla
tâsi levél mutattatotl; elö, akkor a’ panaszlott ötvened,
ha kettes, huszopötöd, ha csak еду, tizenkelted ma
") Mály. VI. 14.
"l A' Corpus Jurisbant „si“, nincs az eredetiben.
*")Az eredetiben: „si etiam“, a’ Corpus Jurisban: „etimm.“
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gával nemes emberekkel teendi le a’ hitet, és magát
a’ fölperes’ panasza ’s keresete alól kitisztítandja.

3. §. Midőn aZOnban a’ tanúzás az alperes részé
ről kedvezőbben történt ’s eszközöltetett mint a’ fól

pereséről, hanem a’ felperes is bizonyít valamennyire:
akkor a’ panaszlott hármas vallatási levélhez képest

huszonöt, ketteshez tizenkét, egyhez hat nemes ke
zének illesztésével teendi le az esküt ’s magát a’ fól
peres, követelése alól kimentendi. .
4.
Hogy ha pedig tanúzásában a’ fölperes min

denképen megfogyatkoznék, vagy talán közös tanúval
latást nem is eszközlött: akkor a’ panaszlottat fo'lperes'

megtámadása alól egyszerüen föl kell oldozni.
5.
Viszont ha az alperes illyetén közös tanú
vallatást tétetni elmulasztott, vagy tétetett ugyan, de
részére semmi tanúbizonyságot nem nyerhetett: akkor
mindjárt az eldöntő ítéletet annál fogva a’ panaszlott
ellen kell a’ bírónak kimondania. ’S valamennyi többi
perbehívásokban is ezt kell tartani és tenni.
6. §. Hogy ha a’ fölperes hármas vallatási levele

kel: mutat elő, és a’ panaszlott az ellene terjesztetteket
pusztán tagadja, ötvened magával nemes személyekkel
teendi le а’ hitet. ’S ezen felül ha birtoki jogok, el

foglalása, tárgyában indíttatott az ügy, a” fölperes az el
foglalt javakat magának azonnal visszaszerzendi.

7.

Ha azonban tagadja és közös tanúvallatás”

előbocsátásával is kívánja magát kimentetni; a’ felperes
pedig azon közös tanúvallatást el nem fogadja: akkor az

alperes csak huszon ötöd magával nemes személyekkel
tisztítandja magát, ’s ehez aránylag szállván az alsób
bakra, hogy tudniillik kettes vallatási levelek ellen ti
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zenketted , egy ellen pedig harmad magával nemes
személyekkel teendi le a’ hitet. Mert azon egy is erő

nélküli, ha a’ fólperes a’ közös lanúvallatást elfogadni
nem akarja.

8.

Továbbá midőn az alperes a’ felelet’ első ha

táridejében a’ folperesnek ,

az ország, szokása sze

rint, fejére leteendő esküje alá adja magát, ’s a’ fölpe
res ezt elfogadni nem akarja: akkor az alperes , nemes

személyekkel csak harmad magával köteles (habár hár
mas vallatási levelek adattak volna is elő a’ fölperes
részéröl) a’ bitet letenni. .

9.

На azonban egyedül a’ fólperesnek, azaz csn

pán saját személyében leteendő; esküje alá adta az al
peres magát, ’s a’ fólperes ezt is vonakodik elfogadni:
а’ panaszlott 'tüstént feloldozandó.

10.

Más apróbb ügyekben pedig, bol a’ fölpe

res semmi vallatási levelet nem mutatott elő, a’ panasz

rlott mindig harmad magával nemes személyekkel; adós
ság, vagy kölcsön” tárgyában pedig, midőn a’ fölperes
semmi bizonyító oklevelet elő nem adhat , a’ pa
naszlott vagy alperes egyedül ön személyében teendi
le a’ hitet.
11.
Midőn pedig adósság, vagy kölcsön”, avagy

más elveszett pénz, dolgában hozatott ugyan bizonyság,
de a’ somma’ menyiségéről próba nem adathatik elő,

akkor pénzét a’ Fólperes eskünél fogva, tudniillik gírá
ját, melly négy forintot teszen, egy nemes” esküjénél
fogva szerzendi vissza.
12. §. Ugyanis a’ földmívelő és paraszt embernek,

csak száz denárt tevő egy forintig van képessége es
küdni; mi nemesek, ügyeiben nem szokott megengedtetni.
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33. czíM.

Vajjal; a’ nemes, esküje paraszt mellett és viszont, a’

bárok, megte'rittete'se'ôen e'rve'lzyes-e ?
A’ honnan kérdés: vajjon a’ nemesnek , károk, vagy
adósságok” megtéríttetése végett paraszt és nemnemes
mellett letett esküje tekintetik-e olly foganatosnak és
erősnek, millyennek a’ nemes mellett; vagy csupán
paraszti eskü erejéig terjed?
1.

És viszont: vajjon valamelly nemes a' pa

rasztok által képességökhöz képest leteendő esküvel
saját kárait vagy adósságait megtéríttetheti-e?

2.
Felelet: hogy a’ nemes’ esküje", akár nemes,
akár nemnemes mellett tétetik le, érvényes, és min
dig egyenlő foganatu és erejü, csak hogy helyesen és
törvényesen tétessék le. Mert a’ helyesen történt hitle

tételből böcstelenség nem származik; ’s ez által, ne
mesi méltóságáról tudnivalókép egy nemes sem mond le.

3.

Azonban, a’ nemnemes, és paraszt' mint alább

való” esküje, nemes mint Fólebbvaló mellett és ellen

semmit sem ér ’s nem is engedtetik meg; bár a’ nemes,
nemnemes ellen, ’s nemnemesekkel esküdhetik is.

4.
És a’ paraszt is az általa, nemes ellen, talán
adosságok vagy más hasonló dolgok iránt támasztott
ügyben , vele hasonló nemetlenekkel a’ biró’ határozása
szerint hitletételi képességgel bir; azonban nemesek, ügyei
ben szabandó és leteendő esküvések felől mindenkor
a’ föntebbi módon kell vélekedni.
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А leve'bzemúek’ dolga'ba/z Ízata'rozando'. e's szabando'
hitlete'telekró'l.
Figyelembe kell."l aztán venni, hogy levelek’ és
irományok’ dolgában, mellyeket valaki elrejtett, vagy

másképen valaki kezénél tart, panaszlottra és alperesre
sulyosb lisztltkozás szabatik mint más hatalmaskodások- .
Ьап. Ü

1.

MerL habár a’ Pólperes csak egy, vagy leg

Fólebb két vallatási levelet mutatna is elö ezen tárgyra
nézve, ötvened; ha pedig egyet sem mutatna elö , ha
nem csupán szóbeli puszla elöadással vagy törvényes
megintéssel állítná, hogy valaki a’ leveleket magánál
ища, mégis huszon ötöd magával nemesekkel leteen

dö eskü itéltetik a’ panaszlottnak.
2. A’ ki ha ’") illyetén eskù’ letételében megf'ogyat
kozott, akkor azon javakra és birtoki jogokra nézve, mely
lyekröl szÓlÓ levelek iránt hitet nem tehetett, vé
dönek és szavatolónak nyilváníttatik ’s a’ fölperest
és örököseit azon birtoki iogok’ uralmában akármelly
perlekedök e's törve'nyes megtámadók ellen mindenkor
megtartani köteleztetik "*")
3. §. Azonban a’ perbehivó levelekben, azon levél
nemüeket, mellyek ’s minök legyenek, nyilván ki kell

jelölni; nehogy a’ fólperes a’ perbehívásban csalárd
sággal éljen.
'
*) 1622: 14, 75. 1659: 43. Rokonok közt l. rész 38. szám
**) Az eredetiben levö: ,.si“, hiányzik a’ Corpus Jurisban.
uw) 1622: 14.

'
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4.
És ezt akker, midön nem említi, hogy va
lamelly bi1-telit jogainak dolgát tárgyazó ’s illetö vala
mennyi levelei ’s irományai a’ panaszlottnál vannalx;
mert ezen esetben nem szükség a’ levelek’ számát vagy

minöségét, hanem csak az illyetén birtoki jogok’ neveit
’s fekvését irni le. Mert a’ hol mindent чаду vala
mennyit említ, ott egyet sem veszen ki.
5.
És ha valamennyit említ, vigyázzon a’ Pól

~ peres, nehogy azután illyetén birtoki jogok’ dolgát ille
tö valamelly levelet elölxozzon vagy elömutaltasson:
— mert ezen esetben legott patvarkodás’ tettében mal'asz
taltatandik.

6. §. Tudni kell még, hogyha vérszerinti vagy
másképen osztozatlan több ßrokonok vannak, kik nö

ágbeliek ellen vitatô törvényszéken (mint többnyire
történik) leveleket ’s irományokat hoznának és mutat
nának elö, akkor nem egyenegyen minden fìvérnek,
hanem csak az idösbnek, a’ kire tal'tozik tudniillik
mind a’ levelek’ gondviselele, mind az [igyek’ vitele,
kell ötvened kezével, азах ötvenedmagával nemes sze

mélyekkel az esküt oda itélni.
35.

ezíM.

Melly eselben hell az egyà'tt- eskävöl'nelr пеней f5!
jegyez/zi.
Èszbe kell azt is venni, hogy hitlelételnél négy eSet~
ben, tudniíllik: a’ származásirendek’ bizonyitásának, av.
tán leveleknek és iromáuyoknak , továbbá határiárások
nak tárgyában, úgy szinle valakilmek fejérc történen

dö- és leljesílendönél, az együltt-esküvöknek neveit a’

MÁsomx nÉsz 36. cziM.

tudósitó levélben mindig felirni
Letik.

1.

2

s
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kijelenteni kel

Неву bebizonyuljon, mìszerint valôságos ne

mesekkel ’s a’ biró’ meghagyása szerínt tétetett le az
eskù'.

2.

Egyéb hitletételeknél pedig az eskütársak’

neveit nem szükségesképen kell Fóliegy ezni.

36.

czI'M.

AfL/zak búntete'se'ról, a’ Ы mást nemetlennck, паду
böcsteZe/mek mondo/ft. És az esbiiuëseb/zel: töóbfe'le ‚Ы—
meneteleíröl.

Továbbá ha valaki az egyù'tt-esküvök vagy vala

mellyikök ellen а’ négy elöbocsátott esetben kifogáso
kat tenne, hogy az együtt-esküvö тазу nem valóságos
nemes és igazi nemesi czimmel nem élne , шву böcs
telennek és hamis esküvönek tartatnék, akkor annak

mint fólperesnek, nemességének nyilvánitása és iga
zolása, vagy bölcstelenségének elháritása végett, csak
egyetlen törvényszéki határidöszakot kell tůzni és ren
delni.

1.

Mellyen ha valóságos nemességét okleveles gyá

mitással és hogy becsiiletes állapotú ember , másféle hi
hetö bizonyítványnyal is megtudja mutatnit akkor а’
panaszlott, ki а’ kifogást tette, azon együtt-esküvönek,

'ki ellen kifogásl; tön, kétszáz arány forintot tevö, ’s
magának az együtt-esküvönek fìzetendö dijában azonnal
elmarasztaltatik és sujtoltatik.
2. §. Mellyek iránt, a’ rendes biró, ki elött illye

lén (Еву Lárgyaltatik, a7 kifogástevönek ing() javaiból,
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és ha szükséges, bárhol fekvö birtoki jogaiból, azon
együtt-esküvönek legott és haladék nélkül elégtételt adni
köteles.

3.
Ha pedig az elöbocsátott bizonyításban vesz
tes lön , akkor a’ kifogástevö maga részére nyerendi
meg az ügyet.

4. §. Ollyképen, hogyha alperes volt: feiét meg
mentendi ’s a’ Fo'lperes keresete alól megszabadúl; ha
pedig fólperes volt: az alperes neki azon javakban,
mellyeknek leveleit elrejtelte ’s vissza nem adta, örökre

védöje (mint az imént elöadatott) leszen; vagy ha ha
társzélek irânl; vitaltatott az (Еву: amaz a’ peres Fóldet
örökre magáévá teszi. Ha pedig a’ származási rend’ bebizo
nyításában volt vesztes: a’ birtoki iogokat, mellyek

iránt a’ kereset volt., elveszti, és viszont.
5. §. A’ többi ügyekben ‘) és esetekben pedig,
ha a’ fölperes lön hit’ letételében vesztes: kérelmé
töl ’s keresetétöl elesik. Ha pedig a’ panaszlott fogyat
kozott meg: akkor a’ fólperes által ellene intézett ké

relemben ’s keresetben elmarasztaltatik, és ellene a’ bi
ró által azonnal itélet hozatik.
37.

czíM.

/lz idó'közóe/L «el/zalf агу/ста}: eskiije mimódon sza'll
ßa'ra паду ßrokorza'ra ?
Azt sem Не" mellözni , hogyha valamelly föl,

vagy alperes, kinek tudniillik valamelly hit’ letétele
Ч Az eredeliben levö: „causis“, hiányzik a’ Corpus Ju
risban-

-

MÁSODIK mísz 38. czŕm.

303

ítéltetett volna oda, ezen hitletétel” határideje előtt e’

világból elköltöznék; úgy hogy talán viselős feleséget
hagyott ma ga után: akkor a’ hitletétel, ha előbb szü

letett fiai vannak, a’ legidősb {iur-a; azok nem lété
ben , születendő fiára (mert az asszony, szülésének ide
jét be kell várni), különben pedig , ha nem fiú , de le
ány születnék, az elhunytnak közelebbi firokonára, a’
kire tudniillik birtoki jogai háramlanak, szálland.
1. §. ’S bírája által a’ fiúnak vagy firokonnak, a’

hitletételre ujonnan hataridő adatik, a’ mikor azt azon

fiú vagy íirokon letenni köteles leszen.
2.
És ha a’ fiú vagy lirokon még gyönge ’s
hitletételre nem alkalmas korban volna: bírája által a’

hitletétel egész azon időkorig halasztassék, mellyben,
törvényes kora' elérkeztével az eskü helyesen ’s kellö
leg letétethetik.
3. §. A’ vérszerinti’s osztozatlan Hrokonokról is ugyan
azt kell tartani: hogy egyik közülök időközben elhaláloz
ván, az elhalt, esküjének letétele a’ másikra háramlik.
38.

cz ÍM.

Vaj/"an az együtt-esküvő]: egyike ugyanazon ügyben

esküjével több szeméig/ebet fölment/zet-e?
Továbbá kérdés: hogy ha ugyanazon egy kereset
ben több alperesek volnának, és a’ rendes biró által

mindenikének, különböző időben és helyen teljesíten
dő hitletétel (mint gyakran a’ hely, távolsága, ’s a’ do
log, és idő' körülményei miatt meg szokott történni)
itéltetnék oda, és egy az együtt-esküvők közül az
első határidőn egyik alperes mellett hitet tenne le:
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vajjon azon ügyben, ’s azon kereset iránt tehetne-e más
panaszlott vagy alperes mellett is más időben ’s helyen

hitet annak fölmentése végett.
1. 5. Mond , hogy nem; mivel egy személy vagy
egy együtt-esküvő, egy személynél többet ugyanazon
egy keresetben nem szabadíthat és menthet föl.
2. §. Mert ha hitet tehetne és több személyt ment
betne föl: valamennyi panaszlott és gonosztevő igen
könnyen felszabadithatná magát a’ panaszlò’ megtáma
dása alól. Mert a’ pénzen is fogadott ember ma egyet,
holnap mást, harmad nap harmadikat és így tovább
tisztítna ki esküjével.

3.
A’ honnét ha valamikor, illy együtt-esküvő
két személy mellett tenne le hitet egymás után: ak
kor az, ki mellett másodszor esküdött, a’ fólperes’ köve
telésében ’s keresetében ezennel elmarasztaltatik, mert

annak hitletétele ennél fogva elégtelennek nyilváníttatik.

39. CZÍM.

Hagy fejdelmünl: sem _fóóenja'ro ítélet pla' nem езде
tik, sem bitet valaki elle/z önmaga letenni, sem jogait
eló'mutami nem köteles.

Továbbad észbe kell venni, hogy a’ királyi felség
ezen ország, nádor-ispánja előtt minden panaszlóknak
és perlekedőknek ugyan törvényt állani és ügyeinek
igazgatója által felelni köteles.

1.

Mindazáltal főbenjáró vagy fejváltsági ítélet

ben, avagy javai” elvesztésében elmarasztaltatni nem szo

MÁsoDIK RÉsz 40. czíM.
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kott. Нипеш a’ tiszljei in) avagy jobbágyai által akár

kinek okozott károkat tartozik csak megtéríteni.
2. ё На pedig valamikor földekre nézve határjárás
ban és igazításban, шву más dolgok avagy hatalmasko
dások iránt llilletétel itélleték neki : akkor a’ királyi ügyek’

‘gazgatója köteleztetik ö felsége’ személyében, ázt a’ ná
dor’ határozata szerinl: letenni.

3.

Leveleket és irományokat is akármelly ja

vakra és birtoki jogokra nézve, mellyek az ország’szent
koronájának hatóságára bármelly czim alatt szállottakúl
állittatnak, elöadni és mutami soha sem tarlozik.
40.

czíM.

А, fó'pap e's zu'szln's arab ’s apa'tob’ а; pl'ispöksüveges

prepostok’ Íútlete'tele'lzel: mdr/járól.
Tudni kell pedig, hogy minden föpap és hivatal
heli báró, ’s арт, és püspöksüveget ’s gyürŕít viselö
prépost, méltósâga’ tekintetéböl tíz nemes személy Ье
lyett esküdhelik.

1.

A’ föpap ’s apát és prépost azonbam, székes

egyházukban, lelkiösmeretök’ tisztaságára a’ biró által

kijelölendett valamelly káptalan’ тазу convent’ bizony
sága elött, többi eskütársaik pedig, úgy szinte min
den zászlós urak ’s nemesek, Istennelc. tartozô hitökre,
a’ biró állal e’ végre kitüzött helyen tartounak esk-ü
jöket letenni.

2.
’S ennél fogva а’ föpap és zászlos urak’, ’s
apátok’ és püspöksüveges prépostok’ díjai is. négyszáz
forintot tevö száz giráig terjednek.

*) 1556. 37.
20
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MÁSODIK RÉsz 4l. czíM.
41. czŕM.

Mz' a’ szemìigyre „вы , ’s nu'mórlon kel! veg/lewi

¿etnie?
Továbbá ‚ megírván a’ közös tanuvallâst és innen
eredö hitletételt, llálra van már mosl rövi'den a’ szem

iigyre vételröl szólani és értekeznì
'_
1.
A’ szemiigyre vétel pedig valamelly birtold
jogok’ eröszakos

elfoglalôia’ nzok’ urallnában létezé

sének szemmel látllatô megmutatása.
.
2.
МеПу épen azon módon mint a’ közös шапи
vallatás, tudniillik az elfoglalt jogok’ és javak’ szomszédai-.
’s határosainak, és azon megyében, hol a’ javak helyez
vék, keblezett nemeseknek öszvehívása és tanúságté
tele által szokott véghezvitetni.
3.
Azon kivül, hogy a’ Fólperesnek szemmel
lâtás’ hitelével és látható megmutatással kell a’ királyi'
vagy nâdori ’s káptalani vagy conventi embereknek be
bizonyítnia , miszerint a’ panaszlolt vagy alperes a’
helytelenül elfoglalt javak’ uralmában vagyon, és szom
szédok’ ’s határosok’ és megyebeli nemesek’tanuzásával
megerösítnie *)
4. §. Ezen szemmel ’s látással való vizsgálal: ésmeg

mutatás után pedig azon szomszédok’ és határosolx' és
megyebeli nemesek’ tanuzásának többnyire a’ törvény
szék’helyén (miként közös tanuvallatáson) és gyakorta a’
peres és elfoglalt birtolu jogok’ hclyszínén , a’ mint tud
niillik az ù'gy érdeme kivánja, kell történnie és vég
hezvitetnie.

*) Ulászló V. 5. Mályás VI. 16.
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5. §. Holott ludni kell, hogy a’ szemügyre vétel
(mìvel a’ mi látás által ismertetik meg, >az legvalóbb
`bizonysâgtétellel igazoltatik) sokkal nagyobb foganatu
és erejü mint a’ csupa közös tanúvallatás.`

6.
Merl: a’ mindkét fél által történt közös tanúval
latás’ véghez vitele után (mint fo'ntebb mondatott) hitle
tétel következik. Szemügyre vétel után pedig, ha a’
fölperes, vádját és keresetét szemügyre vétellel is ign
zolta, ’s a’ mondott nemesek’ tanúzásával elegendöleg

megerösítette, akkor a’ felek’ bármellyikének a’ bíró ál
tal semmì hitletétel nem határoztatik; hanem legott ’s
közvetlenül a’ panaszlott ellen föbenjáró тазу fejvált
sági itélet hozatik és mondatik, ’s az végrehajtással fo

ganatosíuatik.
`
7.
Ha azonban a’ fölperes ‚ bizonyításâban meg
fogyatkozik: llogy e’ részben is, mint a’ közös tanúvalla
tásban a’ panaszlott eskü’ letételére köteleztessék, szük
séges leszen.
42. czíM.

/lz ite'letel" fajai  ’s kälönbfe'lesegeiröl, e's идёте/ш]—
tásaikról.

Minthogy pcdig a’ föbenjáró itéletröl történt em
lítés: ezért az itéletek’ határozványárôl, faiairól, vég
rehajtásai- ’s különbféleségeiröl e’ helyt szólanielha
tároztam. ")
1. §. Az itélet tehát a’ mennyiben czélunkra tar
tozlk: a’ biró határozata, 'melly az ù'gynek és perle

°) 1655. 26.
20 *
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kedésnek végét szakasztja, és elmarasztalâst vagy felol
dásL foglal magában.
2.

Mellynek, jóllehel; más értelembeni sol; je

lentései vannak, és felfogása sok módon történik, de
minthogy czélunkra azon ielentések nem illenek, hall
gatással véltem mellözendöknek.
3.

Különbözik pedig az itélet a’ véleménytöl

abban, hogy az itélet kétséglelen és szilárd felelet; de
a’ vélemény némi kétkedéssel (jóllehet valôszinü okkal)
felel. A’ honnan, ha többféle a’ vélemény valamelly
ůgyröl, ekkor azt kell tartani, щепу helyesebb ’s el

mésebb okou alapszik.
4.
A’ honnét az itéletek között némellyek Fó
benjárók , mások fejváltságot illetök , mások hütlenségi
vétket штат, mások pedig egyszerüek, és mások
nyelvváltságot vagy patvarkodást ielentök.

5.
Tehát a’ föbenjárò itélet korunkban csupán
nemesek’ házaira rontás, és azoknak megölése , verése ,
sebesítése, és helyes ok nélkül letartoztatása okából, ezeken
kivül akármelly birtoki jogolmak ’s tartozósâgainak,
bármi néven neveztessenek, elfoglalása miatt szokott
határoztatni és kimondatni.

6.
’S az illy föbenjáró itélet, csak finembeli, vi
lági ’s vérségtöl idegen személyeket illet és sujtol.
Mert egyházi, иву szinte asszony- és nönembeli szemé

lyek, ’s vérség szerinti rokonok között és ellen, fö
benjárô ílélet (kivévên az alább elöadandó eseteket) nem
határoztatik ’s nem is mondatik. Hanem csak (az or

szág’ régi szokása szerint) fejváltságot illetö itélet hoza
tik és nyilváuíttatik. Mindazáltal különbözö szemé

Másomx nÉsz 43. czíM.
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lyek’ tekintetéböl különbözö mòdon, mint alább ki fog
vìláglani. ")
43.

czíM.

A’ fabmjfiro new, ‚пятым ЬЩбпЬбий: д’ миш—
sa'gi büntetëstöl.

A’ feiváltsági ilélet pedig csak аЬЬап különbözik

a' föbenjárôlól, и) hogy fejváltsági itélet’_hozatala ál
tal a’ vétkesl és elmarasztaltat , ki ellen az kimondatott,
vagy meg nem ielenése miatt kiadatott, акта}; erejénél
fogva személyében letartóztatni ’s befognì és ienyakaz
tatni ’s így büntetni nem lehet.

1.
Mindazáltal épen olly môdon ’s rendben,
mint föbeniáró itélet által, minden javait ’s akárminö
birtoki jogait, úgy szinte _valamennyi ingó' vagyonaìt,
mellyek öt sajátlag ’s egyedül illetik, bármelly néven
neveztessenek ’s bár melly minöségüek "'") ’s nemüek
legyenek (mellyek két részben a’ biró’, egy harmad rész
ben рейд а’ Г6|регез’ гёз2ёге fognak igtatással és el
foglalással adatni ’s a’ birtoki ngok’ kiváltásának ideieig
zâlog czim alalt, értékök ’s köz becsüjök szerint bit-at
ni) legottan elveszti.

2.
Ezen kivül a’ feiváltságot, vagyis dijât 'lf-lli)
ugymint а’ föpap és zászlos úr négyszáz, a’ nemes ре

‘) I: 14, 16, 20, 49. II: 43, 44, 46, 47, 57, 65, 75. arb.
**) |655: 26.
ч
"Ü Az eredetiben: „maneriei“, a’ Corpus Juriaba'n'- „ma
teriei.“

ч”) 11:36, 67. 111:26; 1681: 31.
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dig kétszáz forintot tartozik csupán a’ lölperes' részére
fizetni. *)
`

3.

Elsőben ’s mindenek előtt köteles a’ bíró az

elitélt- ’s marasztaltnak ingó javaiból, ha volnának,

ha pedig nincsenek és szükséges, birtoki jogaiból azon
díjra nézve tenni eleget, ’s azután ingó vagyonai- ’s
javainak és birtoki jogainak megmaradott részét a’

birô ’s fólperes között, kik azokat (mint elébb mon
datott) a’ kiváltás idejéig bírandják , fel- és három részre
osztani, az ingó javak hasznukra szabadon kiosztatván
’s fordíttatván.

4.

Ezenkívül a’ némberek és asszonyok illy ité

let által nem csak birtoki jogaikat ’s ingóságaikat, ha
nem hitbéreiket ’s negyedjogaikat is elvesztik.
5.
Azonban tudni kell, hogy asszonyok és ném

berek ellen is olly esetben, midőn valamellyikök fér
jét vagy szüléit avagy magzatjait gonoszul megöli vagy

öleti (minthogy az illy eset hűtlenségi vétekre tartozik)
főbenjáró ítéletet kell hozni és kimondani, épen úgy
mint férfi személy ellen.
44.

czI'M.

Azon esetekről , melgfekbe/L egy/zda" этими/с ellen
is fóbe/Lja'ró ítélet hozatik.
Tudni kell továbbá, hogy három esetben a’ lelki

és egyházi személyek ellen is főben járó ítélet monda
tik, mellynél fogva őstől maradt vagyonaik, és java
dalmaik' elvesztésén felül, fejvesztési büntetés is hatá
roztatik és következik.

t) и. г. 70. vég. §.

MÁsoDu; nÉsz 44. cziM.
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1. §. lůlsö eset, lm valamellyikök felségsértési bünt
követett el.
I
2. §. Második, ha vilfgos hütlenségi vétekbe esett.
3.
Harmadik, ha valamellyik szándékos és eltö
kélelt gyilkosságot és rablást vitt vngy vitetett véghez.

4.

Мену miatt (rendvesztés’ elöbocsátása шёл)

fejvétellel bünbesztendö.
5. §. Melly esetekben ugyan, noha az egyházak

nak iavait, mellyekben elöljárók, el nem vesztik, mind
azáltal magán és kůlön, östöl maradt vagyonaikat ’s bir
toki iogaikat ha vannak, ezenfelül minden egyházi ja
vadalmaikat, mellyekkel bírnak, el szokták veszteni.

6.
Dea’ harmadik' esetben, tudniillik eltökélett
gyilkosság- és rablásban östölmaradtjavaik’ tulajdonos
ságát ’s örökségét, ha osztályos rokonaik vannak, kikre

azok öröködési jogon néznek, el nem vesztik.

Mint

hogy ezen esetben fejet fejjel forbátlani elegendö.

7.
Egyéb ügyekben ’s'esetekben pedig a’ lelki
’s egyházi személy világi ellen , ’s viszont упада személy
lelki ellen egyenlö bl'intetés és teller, tudniillik fejvált

sag, vagydíj, és karok’ megtéritése alá kerül. Mellyekre
nézve a’ biro a’ fólperesuek ’s kárvallotnak (а’ fóntebb
") elöadott mód szerint) elégtételt szogáltatni köteles.
8. §. ’S ezen szokás leginkább dicsöült

fensé

ges Albert fejdelem úr, Rómaiak’ ’s Magyarország’ ki
rálya, Ausztria’ berczege’ közönséges végzeményéböl vé
tetett és eredett. H) A’ melly mostani közönséges vég
zeményünkben is М"') meg vagyon erösltve és állapítva.

') П: 43.

") 1439. 38.
"Ü Ulászló VII: 32.

312

MAsoDIK nÉsz 45, 46. czíM.
45.

cz Ем.

Egyházi .szeme'ëyek mimódon МЫШЬ vissza az ado'ssa'
gokat e's ka'rokat?
Továbbá , ha egyhâzi személy, akármelly állásu ’s

méltóságu legyen, valamelly adosságoknak megfìzetésé
ben ’s visszaadásában marasztaltatolt: akkor ellenfe
lének pénzlizetéssel eleget tenui штык.

1. Q. ’S ha ezt tenni nem akarná, vagy nem tudná:
akkor az egyháznak biró által az ellenfél’ részéref (mind
azon idöközig , mig a’ javak’ jövedelmeiböl az adóss-ág

meg nem térlttethetik) adandó, és foglalandó iavaiból
kellñzetést és elégtételt szolgáltatni.
2.
Pénz nevezet alatt pedig éi'tetik e’ helyt : min
den arany és ezüst, ’s akkoron folyó minden vert
рёва.
3.
Midön pedig fizetésben és kár’ megtéritésében
marasztaltatott: ez esetben ha akarja ingó ’s eladhatô
vagyonokkal , az illyetén vagyonok’ igazi érbéke szerint,
ellenfelének elégtetelt adhat.
4. §. Másképen az egyliáz’iavai~ ’s birtoki iogai

bôl, e’ részben is az ügy’ birája, a’ marasztalt személy’
ellenfelének , kellö beigtatás által eleget lenni köte
leztetik.
46. CZÍM.

Mimódo/z ,bell a’ L'a'ptala/zt ’s conventet еду/дн, e's

a’ maga'n szemëëyelret külön сдай/25.7

Ismét ha káptalan шву convent együttes névvel
nagyobb чаду kisebb llatalmaskodás miatt, akármi né

‘hh

.
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mii itéletben elmarasztaltaitik: mint egyetlen ’s egyes
személy Lerheltetik , ’s miuden külön személyt egyenkint
elmarasztalni nem kell. Kivévén a’ föntebb *) elöadott
eseteket, щадить а’ szándékos és eltökélett gyilkosságit,

’s fólségsértésit és hütlenségit, mellyekért mindenik vét
kes (а’ leirt módon) büntetendö.
l.
De ha némelly ká'plalanbeli személyek, ’s
nem az egész testület követ el az egyházak’ javaibòl vala
melly hatalmaskodást: akkor magokat a’ személyeket, a’

lestülettöl каши, azon helyböl, hol az illy vénséget
elkövették, szabadon lehet törvény elébe llini. u)
2. §. Kiváltképen ha östöl maradt javaik nem vol-

nának: mégis a’ mondott helyböl perbe idézte'thetnek
és hivathatnak, ’s az ügy’ érdeméhez képest ellenök a'
' biró itéletet hozllat és mondhal.
47.

czíM.

Mt kel] termi, ha valamelëy ka'ptalanöeli szeme'ly
¿näheren meg?

Továbbá, ha valamelly káptalanbeli személy , kinek
örök és öslöl.maradt javai nincsenek, saját f'eje’ váltsá
gában elmarasztaltatandik, vagy kártéritésre itéltetendik,
’s ingé vagyonai sem találtatnak, kérdés: honnan, ’s
mimódon kell az ellenfélnek eléglételt adni; minthogy

nem a’ káptalan’ meghagyásábôl követle el a’vétkel;,

*) II: 44.
") Az eredetiben e’ helyütl'. pont van 5 és a’ Corpus Juris
ban a’ következö § elején levö: „Et quamvis ea habue

rint“ nincs nz eredetiben.
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’s következöleg шву látszik, mintha e’ mialt a’ kápln
lan’ jôszâgához nyulni nem lehelne.

1. §. Felelet: [лозу mivel a’ vétségeket és kihágá
sokat, mellyekböl tudniillìk a’ feivâltßág vagy károk’
megtérítése eredett, a’ kâptalan’ kebelében ’s minlegy,
tagjaként követte el, mellyeket vagy nem követheten
dett el, тазу elkövetésökre nen'1 leendett helye, ha ill)r
iavadalomban nem volt volna: ezért azon elmarasztàlt
káptalanbeli’ javadalmából kell a’ többi kr'lptalanbeliek

nek a’ fölperes’ részére, azon megnyert dolgokra nézvc
elégtételt adniok.

48.

czÍM.

Áz еду/2622 szeme'lyek’ tisztjei a'ltal obozott krimi/Lal.'
megteîite'seïöl.
Továbbá az egyhàzi személyeknek minden tisztjeit,

akár legyenek lelkiek, akár vìlágiak, bármelly hatal
maskodások miatt , ha illyeseket tisztségöknél fog
va követtek volna el, ugyanazon tisztségöknél fogva,

az ország’ n_1ás nemeseinek és a’ tiszteknek módjára

szabadon megperelni, ’s törvény elébe hini és idézni
lehet.

1.

’S lla a’ törvényszéken elmarasztaltattak: mon

dott tisztségeiknél fogva mind az ellenfélnek, mind bi
rájoknak elégtétel fog adatni. ‘)

*) sigm. v1: в. шато I; 24. 1659: as.
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2. ё. Uraik pedig (ha illyesek nem megbizásuk
ból történtek va'gy okoztattak) magukat a’ tisztvise
löket a’ kellö kiváltság- és elégtételig személyeik’ letar

tóztatásával is kényszerithetik. "') A’ mint ez a’ tisztek
röl mostani urunk Ulászló kirâly’ elsö végzeményében
is a’ huszonnegyedík czikkben foglaltatik.
49. cziM.

A’ ”фар ‚ ku'ptala/mal еду/й}! пёие mimo'do/L ‚ ’s kä
Iön mimo'don kap ite'letet?
Tovńbbá, h_a a’ föpap kâptalanjâval vagy con

ventjével együtt hivatobt törvényszék elébe; aztán ha
a’ föpap és káptalan тазу convent azon birloki 10501:—
ban, mellyekböl hatalmaskodások’ чаду más nemü v.ét
ségek’ elkövetése mondatik és követelteltetik, озно—
zatlanokúl találtattak: akkor H) а’ föpapot ezen esetben,
káptalanja- vagy conventjétöl nem külön, hanem azok
kal együtt kell vagy feloldani, vagy elmarasztalnì. Mi

vel káptalanja vagy conventjéveli oszlozatlansága’ tekin
tetéböl egy testületnek tartatik.
1.

На а20пЬш1 úgy találtatnék,~llogy канта];

megosztott birtoki jogokból keletkeztek és követtettek
el a’ vétségek: akker mind a’ föpap mind a’ káptalan

ш“) avagy convent külön-külön elmarasztatik.

') 1622. 65.

О

“) Az eredetiben levó': „tano“ hiányzik a’ Corpus Jurisban.
“‘") Az eljedetibenî „tune et praelatus et capitulum“, a’
Corpus Jurisban: tunc praelatus aut capitulum.“
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2.

MÁscmlx шёл 50. czíu.

Innen van, hogy ha föpap, káptalanjával тазу

conventjével egyült hivatik perbe: akkor az osztozott

ság- vagy osztozatlansághoz képest különbözöleg isle
teendö eskü itéltetìk nekik.
3. §. Mert ha a' föntebbi mòdon а’ föpap, Карга
lania- vagy conventiével osztozatlan: akkor maga a’

föpap tartozik eskù'társaival együtt, mind saját mind
az egész kâptalan' vagy convent’ személyében hitet
tenni.
4.

Ha pedig megr van osztozva: akker mind a’

föpap saiát eskütársaival, mind az olvasó- , vagy ének
lö, тазу örkanonok, vagy dékán, a’ kaptalan’ vagy
convent’ személyében szinte saját eskütársaikkal a’ biró’
hátározata és itélete szerint külön-külön tartoznak es
küiket letennì.
5.
’S a’ föpapok alatt ne csak az érsek és pùs

pök urakat értsd, hanem valamennyi apâlokat s’ pré
postokat is, mind a’ világiakat ‚ mind a’ szerzetbelieket.
50. czÍM.

.dz ujdonnan va'lasztott föpap uraknak e'w' per/Lala
de'kfírdl.

Továbbâ az egyházak’ föpapiaì, kik paptârsaikkal,
tudniillik káptalaniok- игу conventjökkel megosztoz
vák, választásuk napjától fogva a’ gyámkorúakat illetö
kiváltsággal birnak.

1.

Kiknek az ország’ régi törvénye’s jováhagyott

szokásakzerint szabad ’s megengedtetik, hogy atyiok’

idejében indított ügyekben is egy egész év alatt, sen
ki’ keresetére felelni ne tartozzanak, azért Вову aköz

MÁsoDui nÉsz 51. czÍM.
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ben apai iogaikat ’s leveleiket megvizsgálhassák, szám

Ьа vehessék, ’s azután pereik’ folytatására jo môddal
iigyelhessenek.
2. §. Azonban ezt birtoki jogoknak ’s levelek’ elö

mutatásának tárgyában értsed.

3.

Mert hatalmaskodások miatt inditott egyéb

iigyekben,_ a’ hol levelek’ elömutatására szükség nincsen,
ezen engedély semmit sem használ, melly a’ fo'ntebbi

mòdon, és fo'ntebbi csetekben ’s ügyekben, még a’
törvényes korúakéiban, azaz tizennégy, maiak szokása sze
rint pedig tizenkét egész évvel biróke'iban is a’fejdelem
töl megadatni ’s a’ törvényszékeken megtartatni szokott.
4.
De ha osztozatlan állapotban vannak, akkor
az illy engedelem ’s szabadsági elöjog részökre nem
szolgálha't.
5. §. Mivel a’ kâptalanok ’s conventek nagyko

rúak’ kiváltságával bimak, ’s teljes kort azaz huszonnégy
egész évest képviselnek mindig , kikre ezen perhaladéki
szabadság’ megtartása nem illeszthetö.

6.
Mert képtelennek látszik, bogy minden apát
vagy prépost, avagy olvasó-, ör- , ’s éneklö, vagy egy
szerů kanonok’ választása után, a’ rég indított per еду

egész év’ leforgásaig mindig függöben hagyassék, és
nehány évekig eldöntetlenül heverjen ’s befejezés nél
kül maradjon.
51.

czIM.

Над}, az egy/m'zak’ fópapjai, elódez'k’ пеней miatt nem
marasztaltal/latnalf.

Továbbad: ha valamelly föpap’ vagy apát’, vagy
prépost’ iószága- ’s birtoki jogaiból hatalmaskodások чаду
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MÁSODIK RÉSZ 51. czíM.

törvénytelenségek követtetnének el ’s vitetnének végbe ;
és a’ miatt az illy főpap, vagy apát, vagy prépost
míg életben volt, a’ királyi törvényszék elébe nem hi
vatnék, vagy más akármi módon perbe nem vétetnék:
akkor az ő elhunytával utódját az illy hatalmaskodások
iránt személyére nézve elítélni és terhelni nem lehet;
hanem ő csak azon egyház, jobbágyai, és szolgái, részé
ről, kik azon vétkeket elkövették, tartozik a’ fölpe
resnek törvényt és igazságot adni és szolgáltatni.
1.
Minthogy az egyházak, jószágait, és bi1-told
jogait (mint föntebb ') mondatott) senki а’ főpapok, vagy
apátok, vagy prépostok, avagy más egyházi személyek
közől is tulajdon kihágásai miatt el nem veszítheti, v"s
magától az egyháztól el nem idegenítheti.
2.
Hanem ha valamellyikök fejváltsági ítéletben
marasztaltatott, akkor csupáncsak a’ díjra **) és oko
zott károkra nézve tartozik (a, föntebb előadott mó
don) eleget tenni.
3.
Utódja tehát, a’ ki nem örökségi jogon, ha
nem választás, utján következett, elődjének fejváltságát

(melly miatt perbe híva nem volt) szenvedni ’s meg
téritni nem tartozik.
4. §. Miképen a’ fiak is, az apai vétkek miatt, előbb

történvén perbe hívás , a’ főben járó ítéleteknek , vagy
fejváltságnak sulya alatt a’ büntetésre nézve nincsenek 5
hanem ha elmarasztaltattak', egyedül az apai birtokok,
becsüjével lakolnak ""')

*) Il. r. 45. 1. s.
""‘) Il. r. 43. czím.
"Ч ll. r. 61.. cz.

MÁsoDm RÉsz 52. cziM.
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És ez akkor: ha apiaik meg éltökben hívattak

volt perbeâ mert különben, `ha a’ perbehivás a’ szülék’
holta után következnék: már nem az apa’ vétkét, a’ ki

il) valamelly birtoki jogot talán elfoglalt, vagy másnak va
gyonait ’s ing() javait eltulajdonította , llanem a’ fiakét?
kik a’ vélkesen elfoglaltakat, чаду eltulajdonítottakat
‚лавины tartják , szokás helyrehozni és mértékelni.

6.
Ha tehât a’ per iószág’ elfoglálasa’ dolgában
мамаши, mivel talán az egyház azon javakat tartja és
birja: akármelly föpap, тазу apát, vàgy prépost el

llaltával is, utódia ezen esetben mindenkor perbe hi
vathatik ’s elitéltethelik.

7.

Ugyan ezt kell érteni, az egyhâzak’ azon fö

papiaìrôl is, kik áttétel által más egyház’ iavadalmrl` тазу
uradalmába mentek lakni.
52.

CZÍM.

Над}, bil-tobi jog’ dolga't illetó ügy egy/za'zi törve'ny
.eze'ke/z nem tárgyal/zató, órir ige'ret заду vegrende
let jó'ne is közbe.
Továbbá, hogy a’ birtoki iog’ dolgát illetö semmi
ügy, hamindjárt az illy birtoki jog iránt igéret vagy
végrendelet iött volna is közbe, magok az egyházi sze

mélyek vagy helyetteseik elötl; nem tárgyaltatllatik; ha
nem minden illyen ügy a’ királyi törvényszéken , en
nek rendes birái elött szokoLt megvisgáltatni és elvé
geztetnì.

"") Az eredetiben: „qui“ a’ Corpus .Iurishant „quia.“
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l.

MÁsoDLK nÉsz 52. czI'M.

Mert bárminö igéretet vagy végrerideletet te

gyen is valaki; mindazáltal mindenkor csak annak ité
letének kell megállani, kinek hatalmát ’s hatóságát ша

ga a’ vagyon (melly felöl az igéret és végrendelet té
tetik) föleg illeti.
2.
Bizonyos pedig, miszerint ezen.0rszz'1gban a’
birtoki jogok csupáncsak a’ királyi törvényszék’ ité
letei és itélö levelei által kormânyoztatnak. '
§. itélelzeiI
A’ szentszéki
vagy meg
más birák’
le
velei3., és
pedig helyettesek’
e’ részben ,sehol
nem tar
tatnak.

Mert másként is: a’ járuléknak a’ födolog’ bi

róságát kell követnie; minélfogva birtoki jog’ dolgát’
_ tárgyazô ügyet egyházi biró elött vitami ’s elhalározni
nem lehet.

4.

') És ugyanezt kell érteni az aféle, talán adós

_ ság тазу más dolgok iránt inditott ügyröl is, щепу

ben eskü jött közbe, azonban az, ki az eskül; letette

volt, mielött a’ per elkezdetnék , meghalálozott; hogy
tudniillik ez a’ papi széken nem tárgyaltathatik; mert

az eskü és annak büntelése személyes ‚ melly a’ személy’
elenyésztével a’ törvényszéken mindenkor elenyészik.
5. §. Mindazáltal, ha az eskü mellett valamelly adôs
ság чаду más dolog vagyon igéretben hozzákapcsolva
*) Ez és a’ következö §. az eredetiben igy van: „Et idem est
sentiendum etiam de causa, ratione forte debitorum vel

aliorum negotiorum, in qua ñdes intervenerit, ille пашен
qui fidem praestitit, antequam causa suscitaretur, deces
serit, тога: quod videlicet in sede spirituali ea {тегах-1

non potest. Nam“ etc. Ez okból a’ Corpus Jurisban
levò' 4. és 5. §-okat, mind hüség, mind érthetò'ség végett
a’ magyarban egygyé kelle olvaszlani; az eredetiben, mint

tudjuk. §-ok kù'lönben sem levén.

MÁsoDIK RÉsz 53, 54. czíM.
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és hozzátéve; ezt a’ fólperes az elhaltnak örökösei, vagy
más törvényszerü utódaitòl, saiát világi birája elölt ke
re'shelzi.
53. czíM.

Mì'csoda hatösdga van a’ Itaîptalam' tisztlzelr „аду de’

ka'fmalr., midólz a’ ha'ptalan’ joóba'gyi közt /zivatal
kodik?

Továbbá szoktak a’ káptalanok és conventek шиш.
Ьап tiszteket és falunagyokat, kik saját jobbágyaik kö
zölt idöszerintì törvényhalóságot gyakoroljanak, tar
tanl.

1. §. Kiknek birósága és törvénytétele olly erövel
’s érvényességgel hir, mintha az, шавок а’ káptalan  ’s

conventbeliek által szolgáltattatott volna ki.
2.
A’ dékánnak is a’ káptalan’ személyében ‚
ugyanazon hatalma van.
3.
De hivatalán kivül, az egész káptalannak ägy
védrendelö levele nélkül azon káplalan’ nevében nem
perelhet.
54.

C z I' M.

.4x aura'naipefjelröl 's állása'ról; ¿s az ellene [докап
dó ite'letehról.
Tudni kell továbbad, hogy jóllehet az auránai рег

iel-, mindkét czimmel, tudniillik egyházival és világival
él: mindazáltal a’ birtoki jogokat más egyházi szemé
lyek’ módjára kormányozza; ezért különösen róla is a’

többihez némellyeket csatolni méltónak tartottam.
21
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M_ÁsoDIK RÉS'l 54. CZÍM.

1.
МеПуге nézve meg kell jegyezni, hogy az au
ránai perjelség hajdan ezen országban nagykegyelmességü
Lajos király által alapítottnak ’s

alkotottnak monda

tik; a’ ki midön Siciliába vagy Nápolyba testvér atyja
fìának dicsöült Andrásnak azon ország’ és Jeruzá
lem’ királyának megöletését boszúlandó , magy век-езде!

berontotl. volna, hir szerint a’ rhodusi vitézektöl tetemes
tengeri segitséget kapott- A’ honnét ezek irántì buz
gôságtól is ösztönöztetve, és különös szeretelöktöl indít

tatva, a’ rhodusi vitézek’ vallâsának ’s fogadalmának je
léül , szerencsés és diadalmas visszatérle шёл; az au
ránaì perjelséget sok birlokkal megajándékozva alkotta
és alapítolta.
2. §. Mellynek idöszerint rendelt perjele, a’ rho
dusi vitézek’ rendi szabályzatânál fogva, a’ köz keresz
tyén hitnek Ótalmazâsa és védelme végelt, mindig vi

lági hadsereget gyakorolni ’s házas élet’ minden öröme
nélkül örök szůzeséget tartani köteles. Mellynél fogva
a’ maga nnegtartoztatása’ és szlizeség’ tekintetéböl méltán
az egyhâzi személyek közé szâmíttatik.
3.
Minthogy tehát az auránai perjel mindkét
czímmel, tudniillik egyházìval és világival bír (а’ mint
fóntebb mondatott) és czímébentisztelendönek és пазу
ságosnak так, ugymìnt tisztelendönek a’ szù'zeségnél
és rendi szabályzatnál fogva , nagyságosnak mint a7
zászlos-urak egyike *) különös katonáskodásánál fog
va, melly végeu; H) паду és hös szivünek kell lennie:
azon упав; iavak is, "")

mellyeket hir , némileg

*) П. г.‘ 13. cz.
*Ü Az eredetiben: „qun“, a’ Corpus

Jurisban: „quam“

***) Az eredetiben: „etiam“ a’ Corpus Jurisban: „enim.“

миопия nÉsz 54. cziM.
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lelki és egyházi örökségekkel látszanak kapcsolatban
lenni.

4. ё. Е2 okból, ha valamikor olly itélet hozatik
ellene , nem esak fejének vâltságában (melly zászlos-úri
méltósâgát illelöleg csupán az ellenfélnek fizetendö nég '
száz forintra rúg) hanem azon felül az általa okozolt

károkban, mellyek az egybâz’ javaiból, más egyllázi
személyek’ mòdjára térittetnek meg, és ezeken kivííl
minden Östöl maradt javainak (ha még a’ perielségi
javakon felül valamivel bi1-na) elvesztésében szokott ma

raszlallatni és terheltemi.
5.
’S ez akkor van, ha nagyobb halalmasko
dásban itéltetik el; mert kisebb hatalmaskodâsban öt
is mint minden mást, a’ terhek és büntetések kevésbé
sujtoliák.

6.
Az is ide értessék, ha világi állapotú ország
nagyok’, vagy nemesek’ ellenében marasztaltatik, тазу
itéltetik el; mert egyhâzi személy’ ellenében a’ periel

sem sujtatik nagyobb teherrel, mint az egyházi személy
sujtatnék ö ellenében.
7.
Mindazáltal tudni kell, hogy a’ föntebb elö
adott llárom esetben, tudniillik: fölségsértési-, hůtlen

ségi-, ’s szándékos és eltökélett gyilkosságiban, a’ perjel
is a’ mondott büntetésen felül fejveszleség vagy föben
iáró itélet alá is szokott jutni ’s kelletik jutnia, csak
[шву mindazáltal világosan és törvényszerůleg marasz

mltatott ’s itéltetettlégyen el.
8.
Más dolgokban pedig, az ország’ iogait ille
löleg, a’ föpapok’ kiváltságávnl szokott élni, és birni.
Hadgyakorlatokat azonban a’ zászlós urak’ és országna
gyok’ módjâra az orszz'ig’ védelme végett mindig tartand,
2l i
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вызови: nÉsz 55. czíM.
55.

czxM.

A’ fóbenja'rd ite'ktról ’s anaal: vegre/zajtcísa’ sorriról.
Tudni kell azután, hogy a’ föbenjáró itélet, melly
a’ fóntebb elöádott esetekre nézve és azoknál fogva vi
lági személy ellen (a’ rokonság és vérség altal össze
köttetésben lévö személyek’ kivételével) hozatolt és akár

mi módon kimondatott, az illy elitéltnek és marasztalt
nak nem csak ingó javait ’s jószágait és birtoki jogait

veszì el , llanem föbenjáró büntelést is hoz magával. ')
1.
Ugy llogy az illyen bárllol találtatik , az ité
letlevél’ ereiénél Гоша, rendes birája, тазу ennek e’
végböl шиш ешЬеге által bírói foglalás után min

denkor, birói foglalás elött pedig az ite'letlevél’ kel
tétöl számitandô еду esztendö alatt személyében letar
tòztalhalik, befogathatik, és a’ töl'vény.által e’ részben
szabott büntetés’ végrehajtása végeu; birájának kezébe
adathatik.

2.
Mert ellenfele ötet saját hatalmánál Рота, ’s
bìró’ embere nélkül, sem foglyává nem teheti, sem há
zában чаду másutt (lla mindjârt biró’ embere гамбит

ta volna is le) nem tarthatja; llanem mihelyt lehet (па
ponként helyröl helyre a’ birô’ lakhelye vagy tartózko

dása felé vivén) birói kézhez. adni’s bemutatni tartozik.
3. §. A1 melly bil-ó ezen foglyot békülés és egyez
kedés végett három nap magânâl tarlhatja; és ha az
alatt ellenfelével meg nem egyezllet, akkor fejvétel ’s
büntetés végett az ellenfél’ kezébc adni és rendelni
tartozik.
") 1729: 31.
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4.
A’ kin, ha a’ halálos, vagy a’ törvény által
(mint föntebb томам) meghatározott méltô büntetést
az ellenfél végrehajtatta: ázután javait és birtoki io
Бай: а’ biró-, vagy ellenfélnek semmiképen nem lesz sza

bad elfoglalnia; llanem minden iavak és birtoki jogok,
ha vannak, fìaira, avagy atyjafiaira, vagy más törvényes

utódaira tisztán és feltétlenül szállànak; egyedííl azon
dolgokat vevén ki, mellyek a’ marasztaltnál elfogatá

sakor talaltattak, ’s mellyek a` biró’ részére maradnak.
56.

czíM.

.Az шлема: fogva elfvglalt javab a’ bird’ ¿s ellen/'Eff
_bezeiból mimódon штаты: ki ‚9

Midön pedig az elitélt és marasztult a’birói kezet el
kerülte ’s el nem fogathatott, és az illy itélet ellene törvé
nyesen végrehajtatott, akkor az б javait és birtoki jogait,
Бай, atyjalizni, és utôdai, kikre azok néznek, a’ birô’ és ellen
fél' kezeiböl köz becsü szerint visszaválthatják azon ha
táridö alatt , mellyel. nékik а’ birò e’ végett kitüzendett.
1.
Söt fiak’7 atyafiak’ és utgódok’ nem létében , az
illy iavakban

és birloki .-jogokban szomszédosok, és

halárosok is (mivel azok visszaválthatók és zâlogos ja
vak’ mòdját ’s természetét követik) azokat magukhoz
váltllatják; csakhogy a’ biró’ embere és hiteles helyi bi
zonyság âltal az itéletnek végreliajtásakor a’ kiváltz'iera
megszabott határidöt el ne mulaszszák.
2.
Mert azután azon javak ilélt dologgá vâlnak ‚
és a’ birônál ’s ellenfélnél maradnak mind addig, mig
a’ marasztaltnak királyi kegyelem чаду talán per-újitás

által segély nem nyujtatik.
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3.
Mert ön erejével ’s királyi kegyelem nélkül
maga az elítélt és marasztalt, javait még a’ megváltás" és
érintett becsü' utján is magához nem szerezheti.
57.

CZÍM.

А: elite'lt ember” re'sze're adott Нищий kegyelemnek milly

ereje van ? És a’ bírót illető részekről.
Ha pedig a’ fejdelem az illy elítéltnek és marasz
taltnak különös kegyelmet ad: akkor a’ kegyelmi segély
) nem a’ marasztalt, díjáról, és birtoki jogainak egy har
mad részéről, melly a’ fölperest vagyis ellenfélt illeti,
hanem csak fejéről, hogy a’ főbenjáró büntetéstől me

nekedjék, és a’ birtoki jogoknak két harmad, tudniil
lik a’ bírót illető részéről értendő.
1.
Sőt az ollyan birói két részre nézve is, mely
lyek ezen ország, nádor-ispánja előtti ügyekben ’s ité
Ietekben forognak fenn ’s keletkezendnek, a’ kegyelem
nek helye nincsen; hanem az illy biróikét rész (az
ország, régi szokása szerint) magát a’ nádort, vagy ki
nek ő adományozza , illeti. ")
'
2.
Mindazáltal a’ hütlenség’ dolgában és ügyé
ben, melly által a’ marasztalt' birtoki jogainak öröksége
és tulajdonossága is minden időre elveszittetik', ezen ma

rasztalt' javainak örök adományozása н") egyedül a'
királyi felséget és a’ szent korona, hatóságát illeti, és
a’ vádló vagy iwm") ellenfél is , az illyképen hozott ité
') ll: r. 55: 1723: IO.
1l'.) 1485: 9.
IMm) 1723: 10.

"") Az eredetiben: „vel“ n’ Corpus .lurisbnn:

„пес.“
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letnél fogva, a’ birtoki jogokból semmi örökséget ma
gához nem vehet.

З.
Másként van pedig a’ dolog a’ másodszori
visszaüzésnél fogva hozandó hütlenségi ítéletben jelen
korunkban.

Mert ebben az elmarasztalt javainak, ’s

birtoki jogainak harmad része az ellenfélre is, közönsé
ges végzeményünk erejénél fogva” örökséggel, és tulaj
donossággal együtt minden időre átszáll és átadatik.
4. §. És tudni kell, hogy ezen királyi kegyelem

egy egész esztendő, elforgásán túl nem érvényes. Mert
különben ha a’ marasztalt egy évi időköz alatt a’ Fej
delezn' kegyelménél fogva, a’ Fölperesnek vagy ellenfe
lének eleget tenni, ’s vele megegyezni nem akar: mind
járt azon év’ elfolytával, az előbocsátott ítéletnek régi

terheltetése és sulya alatt maradand ’s marasztaltatau
dik; ellenkezőleg il') semmi további törvénykezés nem
tartatván.

5.
Innen van, hogy a’ Fölperes is itéletlevelét
(ennek keltétől számítandó) egy esztendő alatt, királyi,
vagy nádori, és valamelly hiteles helyi ember által,
végrehajtatni köteles.

6.

Mert különben az esztendő, elmultával az.

elítéltet és marasztaltat azon itéletlevélnél fogva sze
mélyében , avagy vagyonai- és jószágaiban háborgatni,
fosztogatni, vagy letartóztatni a’ fölperesnek nem sza
bad; hanem, ha akarja , az ítélet, terhének lerovására,
ügydöntőleg és értesítés mellett maga ellen megidéz

tetheti; kinek is részére legott, és egyetlen törvény
szakaszon igazságot kell szolgáltatni.
*) Az eredetiben levő: „е converso“ , hiányzik a’
pus Jurisban. -Vesd össze alább a’ 6. szakkal.
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7.
Azt sem kell mellőzni, hogy ha valaki főben
járó ítéletben marasztaltatván (a, fóntebbi módon) el
fogatás által bit-ói kézbe jutott: akkor a’ fogságban né

ki adott királyi kegyelem, fejének is megmentésére
*) a’ fölperes ellenében semmit sem használ; minthogy a’
fejdelem az. elítélt és marasztalt embernek másként meg
nem kegyelmezhet , hanem csak hogy ellenfelével meg
egyezzen. Az ellenfél pedig a’ részére hozott ítéletet az
alperes” befogatása' által már végrehajtásba is vétette,

megegyezésre pedig akaratja ellen késztetni őt nem le
het, nem is kell. Tehát a’ fejdelem’ kegyelmének ő el

lene nincs ereje, hanem a’ fogolynak egész menekvése
ellenfele, kezeiben vagyon.

S.
Innen van, hogy az illyen fogoly minden ja
vait és birtoki jogait, még fiai, ’s rokonai, sérelmével is,
feje' váltsága végett örökre elidegenítheti; miként az első
részben bővebben előadva van. M)
58.

CZÍM.

Mikor e's mimódon lehet a’ főbenjáró ítéletben ma
rasztalta! letartóztatni?

Továbbá, senki a’ perlekedők közűl a’ másik fél
nek el nem jövése és meg nem jelenése miatt hozott és
kihirdetett főbenjáró ítéletnek erejével az itéletlevél,

kiadása, lepecsétlése és fólperes, kezébe juttatása előtt,
az ellenfélt személyében le nem tartóztathatja; hanem
a’ meddig a’ levél a’ bíró, kezénél van, a’ marasztalt
0) 1715: 48.
м‘) I: 51. és 6l. ez.

MÁSODIK RÉsz 59. czíM.
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mind a’ birót a’ levél’ kiadásátôl, mind a’ káptalant vagy
conventet, kinek a’ levél szóland, ennek végrehajtásá
tól mindig eltilthatja.
1.
Mindazáltal az eltiltás után , a’ birónál
mindjárt köteles az illyen itélet’ terhét letenni ’s a’ fól
peres’ keresetére felelni.
2. §. Az olly föbeniárô itélet’ dolgában pedig, melly

a’ perlekedök’ feleletei által, és szóváltásaikból ’s a’ per
folyamatbôl mondatott ki a’ biro âltal, a’ bl'ínös és el
marasztalt, ha személyesen jelen van, legottan minden
itéletlevél nélkù'l , a’ Íölperesnek vagy ügyészének meg
keresésére birája által elfogatllatik, és (а’ ГбпЬеЬЬ mon

dott rend szerint) öriztethetik ’s büntettethetik, nemesi
szabadsága *) ellent nem állván.
59.

czíM.

Ш, e's mikor engedtetik meg a’ biróz' [га/Лёг igtatni
szokott okszerú mentsdg ?

Tovâbbá a’ birói levélben, mellyet közönségesen
birságlevélnek hivnak, azon záradék: „ha magát okokkal
nem mentheti“ mindenkor fóljegyeztetni ’s beigtattatni

szokott. '
.
1.
És az itéletlevelek is, "") mellyek aztán az illy
birôi levelekböl iratnak össze """) а’ nyolczados avagy
rövid törvényszak’ vége felé ki szoktak adatni, ’s a’ per

lekedök’ kezeibe szolgáltattatni 5 nehogy okszerl'í mentség
*) I: r. 9. cz.
”) Az eredetiben-t „litterae sententionales“, a” Corpus Ju

risban I „lltteris sententionalibus.“

*'"l A’ Corpus Jurisban lévör „et“ ninos meg az eredetiben.
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advân magát elö, a’ perlekedök valamellyike, hirte

lenkedve ’s nyilvánságosan javaitól elesni ‚ vagy feie
vel lakolni láttassék.
2. §. A’ honnét okszerü ’s megengedendö ment
ség, mìdön a’ fól, шву а1реге$ avagy iigyésze, hazul
rÓl a’ nyolczaclos vagy rövid törvényszékekre elindul

ván ’s eljöni iigyekezvén, elindulta után terlxes beteg-
ségbe esett; vagy öt tetemes vizâradás akadályozta; vagy

lova megbelegedvén, és ö szegénysége miatt más lovat ‘)
hem vásárolhatván, vagy fogadlmtván, elkésik; avagy

ellenségei, vagy útonállòk által elfogatott, kiraboltatott,
megsebesíttetelt, vagy öletett; ’s ezeu Н) és hasonló
esetek akadályozván, és fordulván elö, a’ birói vagy ité
leti levelek’ kiszolgáltalâsának haláridejére a` hir-ó elébe

nem érkezlletelt ’s iuthatott: az illyen méltán kimen
tetik ’s a’ törvénytélelek’ és itéletek’ terhe alól feloldoztatik.
3.

Csakhogy a’ menlség valószim'í bizonyítvány

nyal tamogaltassék , ’s ne hamisau , költöLten vagy csa
lárdul elöadottnak látLassék.

4. §. Meri; különben, hacsak az törvénytételek’ és
iléletek’ terhe le nem tétetett ’s fìzettetett, a’ végl'ehaj
tás (а7 fóntebbi módon) ***) bekövetkezik; és a’ ma
rasztalt, nemesi szabadsága (mint imént. érintetett и")
ellent nem állván, feiével is lakol.

*l Az eredetiben: „equum“, a' Corpus Jurisban: „equo
rum."
т?) 1723: 32.
*") ll : r. 55. és következö cz.

***') П: г. 58. cz. vége.

MÁsoDIK RÉsz. 60. czíM.
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cz ÍM.

А’ ßab’ e's lea'nyok’ ’s atyajïak’ re'szeit az ite'let’ veg
re/zajta'sakor mimódon kell lcúlön падавшим?
Azonkivl'il ezt is meg kell iegyezni , liogy bár
melly hozott itéletnek végrehajtásakor mindenek elött
akárminö, elmaraszlalt ember’ azon fiainak és leányai

.nak, kik itélet elött jöttek világra és származtak, ’s
a’ nemzetség szerinli atyafiaknak, és mind azoknak, kik
nek a’ marasztalttal osztatlan birtoki ~jogaik vannak.

részeit el kell kl'ilönílzni *) ’s választani; és csupán ma
gának a’ marasztaltnak személyét illetö rész lesz a’
biró és ellenfél közt (a’ Fóntebbi módon **) elosztandó.

1.
Az ingé-iavakbôl ugyanis ***) mind a’ marasz
talt’ fiainak és leányainak, mind_pedig neiének, meg
kell részeiketJ a’ birònak. a’ végrellajtás végett: kiküldött

emberéröl kapniok.
2.
Mert a’ Ни apja’ vétkei és kihágásai miatt, ’s
viszont az apa fia’ vétségei miatt sem személyében, sem
birtoki jogaiban vagy más vagyonaiban el nem szokott
itéltetni. ****)
_
3.
Mindazáltal a’ birtoki jogokból a’ leányok,
birtokrészeiket csak ugy kaphatják meg, ha azon bir
toki jogok a7 nö-ágat is világoson és a’ leányok’ való

ságos:l uralmával bebizonyítólag, illelik'.

*) 1659: 104.

")'11: г. 56. és követk: cz.
"') l: r. 99. cz.

М““) I: r. 79. cz. I. Laios végz- 19. lcz. Ul. l. 74. ch. —
Kivétel lételik 1715: 9. tez-ben
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4.
Neie pedig hitbérét és jegyajândékát, mind
fiaitôl, mind attôl ki fé-rie’ részeiî. bìrandja, a’ férj’
holta után magához szerezheti; ") a’ mint ezt az elsö

részben is, ") hol a’ hitbérek’ ñzetése tárgyaltatott,
megjegyezve találod.
61. . czíM.

Ä perbözben elhalt atya'k’ e's alg/affair’ [агата]: be
csù'je'ról.

'

Továbbá, ha valamelly nemes a’ birtokì iogok’ el
foglalása, чаду más nagyobb hatalmaskodást (mellyröl
föbenjáró ite'let, vagy feiváltság szokott hozatni) tár
gyazó dolgok miatt valaki által a"királ_yi törvényszék

elébe hívatik, és az ügy’ eldöntése eiött e’ világbôl ki
múl: akkorezen elhaltnak fia’ vagy atyjafia , kire a’ bir

toki jogok szállanak, és következöleg a’ per az ország’
szokásánál fogva hárul, szokás szerinl: nem más teherben
és büntetésben marasztaltatik el, mint egyedül az alyai,

vagyatyafiúi jószágok’ becsiijében; ezenkivül a’ törvény
telenül elfoglalt -birtoki зевок, а’ fólperesnek biró ál
tal visszaadatni, az okozott károk is (ha mennyiségök
a’ perbehivó levélben részletesen elöadatotl: és meg nem
ielenési itélet hozatott) egyszeríien ’s mindenek elölt a’
fölperesnek megtérìttetnì , végre az elhaltnak шедша
radi: birtoki jogai a’ big-Ó és fölperes közt elosztatni szoktak.

1.
На mindazáltal a’ felek’ szóváltásainál fogva
hozatott az itélet: akkor a’ károknak eskületételnél
fogva kell visszapótoltatniok.
“) II. András 12. Matyás VI. 27. Ul. I : 64.

“) I. r. 103. cz.

MAsoDIx nÉsz 62. czíM.
62.
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czI'M.

.dz apa’ elite'ltetelse elótt e's uta'n szl'iletett fìab az apai
jaa/abban mikepen örölvödnek?

Azt se mellözzük, hogy az apa ellen hozott és
végrehaitott itélet után született ñak, kik akkoron any
iok’ méhében még nem is fogantnttak, azon apai iavak
ból és jogokból, mellyek itéletnél fogva birói kézre,
шву az ellenfélére, vagy általok más akárkiére iutottak
és adattak, semmi részt mgoknak nem kapnak, ’s azok
iavukra nem szolgálnak.

1. ё. Mindazáltal az пае: hozatala elöu szülelett
és származott Hak , mind saját részöket, mind az apaéit,
ha a’ biró’ és ellenfél’ kezéböl az apai részeket шамана
akariák vala, meg szokták kapni , ’s megkaphatják min
denkor.
2. §. Holott is tudni kell, hogy a’ Hak közöl né
mellyeket foganszottaknak , másokat születetteknek ‚

másokat árvaszülötteknek hivunk. Foganszottaknak hiv
iuk, kik a’ féri’ és nö’ törvényes elhalásukból az anya’
méhében származtak, de még nem születtek. Kiknek
természetök az, hogy a’ foganszás’ ideiétöl fogva (mely
lyet a' szülés fog kimutalni) a’ született és élö fìakkal
egyenlö jogokkal birnak.

3.
Árvaszülöttek pedig, kik az apa’ eltakaritása,
vagy temetése után törvényes ágyból születnek. És mon
dom különösen: *) törvényes ágyból , mivel , ha a’ szü
letés a’ féri’ eltakaritâsa után tíz hónap multával törté

') Az eredeliben: „notanter“, a’ Corpus Jurisban: „no
lantur.“
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nik vala, akkor azon magzat árvasziilöttnek helyesen ’s
iogszerůleg nem mondatnék; mert azon elövélemény

volna ròla , hogy nem az elhunyt féri’ ágya- ’s magvá
bol ‚ hanem inkább a’ nö’fajtalansâgábòl sZârmazott lé
gyen.
4.
És ezek valamennyin, mind a' foganszotlak
mind а’ szl'iletettek és árvaszülötlek, de (mint elöbocsá
шпат) törvényszerint származottak, az арий jogokban
egyarâut öröködnek.
63.

czÍM.

/lz apa’ elite'lteteîse uta'n szù'letett ßú visszaua'lt/zatja-e
az арий javakat?

De itl; kérdésbe jön: vajjon az apa’ eliléltctése
ulán szülelelt fiu, kinek az apaì jogokból (mint fónlcbb
mondatott) semmi részt vennie nem engedtetik, az арий
javakat és рвом, mellyek a’ hozott itéletnél fogva

elf'oglultauak, a’ birô’, шву ellenfél, тазу más akárkis
kezéböl azon javaknak köz becsl'ije szerint magâlloz vált
llatja-e Í)

1.
Felelet, igen. Mintlxogy a’ vérség ') és “pá
tóli származâs mégis birja és képviseli az illy iavakra és
birtoki jogokra nézve azon eröt és hathatósságut, mily
lyen a’ szomszédsági és határossági.
2.
На е’ szerint a’ szomszédoknak és határo
soknak м) az itéletnél fogva elfoglnlt javak’ megváltása

') Az eredetiben: „sangvis“ ,
vinis.“

**) П. г. 56. cz.

u’ Corpus Jurisbam:

„sag

MÁsomK RÉsz 64. czl'M.
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(mint fontebb érintetett) joggal megengedtetik ‚ tehát nz
itélet után született fiúnak is, a’ megváltás törvénysze
růleg megadatik.
64. czÍM.

Hét/za az apa fidi/al, паду minden aiya/fak едут:
ite'ltelnel: el?

Mit kell tenni, ha az atya liával, vagy minden atya
link egyült itéltelnek el, és senki közůlök u’ hozott
itélet’ tex-he és sulya alól meg nem menekült?

1.

Feleld: ") hogy a’ fejdelem’ kegyelméböl, ki

re az illyetén elfoglalt javaknak tulajdonisz'iga és örök

sége az elitéltek’ kihalása után száll és néz, lehet és
kell az illy megváltásnak történnie.
2. Továbbá az ollyan magános és egyes személy
röl is, kinek sem liai, vagy leányai, sem rokonai, kik
re az illy iavak’ megváltása lörvény szerint nézne, és
kiket az illetne, nincsenek , szinte az értendö.
3. ё. [Iolott is figyelni kell, hogy ba az illyetén el

foglalt дашь — és birtoki jogoknak szomszédai ’s batai
rosai, azokat magoklloz vàltják vala: az itélet után 5211

letett Hak, avagy a’ liával elitélt apa, ’s együtt elitéll;
atyafiak, шву az egyes személy, azon szomszédok’ és
határosok’ kezeiböl királyi kegyelem’ erejével, azokat
magukboz visszaválthatják; még pedig rövid perfolyam
ban, tudniillik egyetlen törvénykezési idöszakaszon,csu

pán törvényes megintés’ elöbocsálásával.

*) Az eredetiben: „Responde. a’ Corpus Jurisban: „Respon
deo.“
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MÁsoDIx nÉsz 65. cziM.

És ez a’ szomszédok» és határosokról min

dig azon esetben értendö ,

mìdön valamelly elitéltnek

semmi örökösei és osztályos atyjafiai, vagy más törvé
nyes utódai, kikre javainak háramlása nézne, nincsenek.

Mert ezek’ létében a’ megváltás inkább öket (ha akarják)
mint a’ szomszédokat illelendi.
65. czíM.

Vajjon a’ kira'bfi törvënyszeßen ÍzOzolt [télet dita] ,
a’ Tótorsza'gban паду ЕгЫеЪ/Ьеп birt [или]: ¿s elueszz't

temek-e? vagy sem P
Kérdésbe jön továbbá: ha valamelly nemes mind
ezen Magyar“, mind Tôtországban, шву erdélyi ré
szekbell iószâgokat és bil-told jogokat birván, nyolcza
dos vagy más törvényszékeken', mellyek Magyar-, vagy

Tótországban, шву Erdélyben tartatnak, nagyobb ha
talmaskodásban ’s e’ miatt föbenjáró, Фазу feiváltsági
iléletben marasztaltatott, vajion mindkét országban ’s

erdélyi részekben fekvö és birt minden javaìt, ’s bir
toki jogait együtt, és egyszerre elveszti-e , vagy csupán
azoknak elvesztése értetik, mellyek azon országban, hol
az itélet hozatott, helyezvék?
1. §. Azt kell mondani: âmbár némelly jogászok
véleménye szerint az állítatik, hogy az egyedííl egy
helyen elitélt is, âltalában akárhol és akármelly ог

szágban чаду részekben fekvö izlvait elveszitné, mind
azállal ezen velcményt tartani nem kell.
2.
Minlhogy minden biró’ halalma csupáncsak a’
lörvényhatósága alatti helyekre Lerjed ki.
3.
Már pedig bizonyos, hogy a’ dalmát, hor
vát-, ’s tótországi bán, vagy erdélyi vajda , a’ Magyar

MÁsoDui nÉsz 65. сим.
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országban keblezett megyékben törvényhatôsággal nem
bir hanem csak a’ llivatala alattiakban. És viszont
а’ királyi törvényszék’ többi rendes birái sem avatkoz
hatnak vagy bocsátkozhatnak más birák’ törvényható
ságába. Mert különben semmi különbség nem Yolna az
országok, szintugy mint a’ törvényszékek között, mely
lyek elkülönözve, és különbözö idöben, ’s különbözö
módon szoktak mindenkor tarLatni. *)
4. §. Ennél fogva a’ bírák’ itélöleveleiben is e’ zá
radék: „ezen Magyarország, vagy : ezen Tótország’, vagy:
„ezen erdélyi részek’ körében“ mindig fel szokott iratni.
5.
Hanem mégis a’ hůtlenség’ iigyében és dol
gában, csupán egyetlen egy itélet шву 4királlyi ado
mány által is (csak hogy az adomány lörvényesen tör
tént legyen) valamennyi jôszágok, és minden birtoki
jogok akárhol, és az `ország’ szent koronája alatt lévö

bármelly országokban és részekben feküdjenek , és
létezzenek , legott elveszittettnek; minthogy azon koro

nának , melly ellen a’ hütlenségi vétek elkövettetik , tör
vényhatôsága valamennyi alatta lévö országokra és ré
szekre egyaránt kiterjed.
6. §. Mindazáltal a’ végreliajtás, és azon javak’ el
foglalása, azonegy biró által, ki elött az illy hüllen
ségi itélet hozatott, mindenütt meg nem eshetik; hanem
a’ töryényhatóságán kívíili javak’ foglalását azon biróra,
kinek törvényhatôsága alatt vannak , köleles az ù'gy birá
ia, levele által átbocsátani. H)

") Vesd öszve Ulászló I. 4l. továbbá 1572: 7. 1575: 3.
16592 87

”) Ill. r. 3- cz.
22
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66. czíM.

A’ ‚лиге/28455 vételr miatti ¿télet' kim onda'sa'ról.
Tuvábbá a’ hütlenségi dologban és itéletben ") is,
azon mòdon, és renddel kell, mint a’ föbeniâró ité
letben, eljárni.
l.
Mindazâltal a’ hůtlenség a’ föbeniáró “(5181

töl mìben kůlönbözzék, az elsö részben ") hol kö
zönségesen a’ királyi adományokról szólottunk, meg
мыса.
2.
Három môdon szokott pedig a’ hůtlenség el
határoztatni és kimondatni. De azo knak sorát alább ю")

a’ visszaüzés’ rendében határozám elöadandónak.
67.

czíM.

Ä kisebb hatalmaskodásokro'l ,'

e's azou ¿fil-gy feló'l

Ízozando' {гейшей-61.

Tudni kell továbbá, hogy némelly itéletek egy
szeriik, mellyek sem föbeli büntetésre, sem fejváltság
ra nem czéloznak, hanem csak a’ fejváltság’ felét, az
az száz forintoL tárgyaznak. "")
1. §. ’S az illy itéletek urunk Ulászló lairály’ kö

zönséges rendeletének , és végzeményének tal-talma sze
rint '"") mind a’ föpap és zászlós és más ország
') II. r. 42. l. r. 14. 16. cziltn.
“I I. r. 16.

т) и. г. 73. 74. 75. és 76. cz.
Wn) 1608: 4. koronázás ищи. 1609: 29. 1613 : 23. Cz,

"‘“‘*) |. végzemény 55. cz.
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панду urakra, mind a’ nemesekre egyaránt tartozuak:

és száz forintnâl (mint irnént mondatott) többre illy
hatalma_skodások miatt nem teriednek.
2.
Ezen felül a’ fólperes’ panaszlevelében ’s ke
resetében clöadott károknt is helyrehozzák ’s megté
ritik.

3. §. És ezen száz forintnak hasonfele a’ birônak,
másik része pedig a’ fólperesnek iut. De a' károlx’
megtérilése egyedül a’ fólperesi személy’ iavára há
ramlik.

4. ё. Az illy itéletek’ erejénélfogva pedig (az alább
megjegyzendö esettöl megvâlva) személyében egy nemes
sem tartóztattatlxatik le, hanem a’ mondott száz forintnyi

teherre, és károk’ megtéritésére nézve, az nlperes ing()
iavai- ’s vagyonaiból , ha vannak; különben pedig bir
toki jogaibòl tartozik a’ biró a’ fólperesnek elégtételt
szolgáltatni.

5.

És az itéletnek ezen faja alatt foglaltatnak

általánosan korunkban minden hatalmaskodások a’ fo'n
tebb mondottam azon eseteken kivül, mellyekböl nagyobb

itéletek, ugymint: föbenjárók, és fejvâltságot tárgya»
zók szârmaznak és erednek; ’s ezért kisebb hatalmas
kodásoknak ’s kisebb itéletelmek szoktak hivatni.

6.
Jóllehet a’ néhai gyözhetetlen fejdelem és ur
Mátyás királynak, *) az üdvösség’ ezer négyszáz пущи
van hatodik évében kelt közönséges végzeménye elött

(mellyet urunk Ulászló király is u) ezen részben meg

Ч Mátyás VI: 15. cz.

ß) I» vc'gzcmény. 55. cz.
22l
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erösített) minden világì urak ’s nemesek, és birtoko

sok akármelly hatalmaskodásokra nézve közönségesen ’s
általán fogva, nagyobb hatalmaskodâsban, ’s qnnálfog
va föbenjárô ’s fejváltságbeli iléletekben szoktak ma
rasztaltatni. *)
7. §. Melly dolog hogy nyilvábban megértessék,
az err-öl irott törvényczikkelyt **) szòszerint ide igtat
tam; melly illyképen következik:
8.
„Továbbá kártételek, ’s egyéb kisebb sérel
„шей, bántalmak és hatalmaskodások iránt indított
„pereknél, még ha a’ vétkes tulaidon szájával tenne is
„a’ biró elött vallomást, ezen túl senki ne nagyobb Ьа—

„talmaskodásban hanem csak az okozott károk’ meg
„fizetésében, ’s a’ fólperesnek költségeiben , mellyek
„csupán ennek Hzetendök; ezen felül az elöadotl; ha
„talmaskodások miatt , huszonöl; nehéz girában, 'mely
„lyek száz arany-forintot tesznek, ’s a’ biró és pauasz
„IÓ közt egyaránt felosztandòk, marasztaltassék, ’s a’
„birô által fizetésre azonnal szoríttassék.

9. §. „А’ nagyobb ügyekben pedig ***) tudniillik:
„nemesek’ házainak igaz 0k nélkül mcgrohanása; a’bir
„tokok’ és tartozóságaik’ elfoglalása ; nemeseknek igaz ok
„nélküli letartóztalása; a’ nemesek' megverése, sebesi
„tése, ’s megölése mintt indítottakban, a’ birÓ eké
„реп köteles eljárni: hogy, ha a’ fölperès a’ fönebb
„megirt módon és renddel a’ maga részére tanúvalla
„tást mutat elö, a’ dolognak bövcbb igazolására, ha a’

„felek akarják, az ügyet közös tanúvallatásra ereszsze.
*) 1563: 4s. 1715: 23. 1723: so. cz.
“) Ulaszló I. 55. cz.
"Ч Ulászlń l. 56. cz.
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10. §. „На pedig a’ vádlott, a’ tanúvallatást elfo
,gadni vonakodik: akkor a’ fólperes, keresetének na
„gyobb igazolása végett, az orszâgnak eddig e’ rész

„ben gyakorlott szokása szerint az ellenfél’ feiére es

.‚

Ы 11. §. „De csak akkor, ha az ellenfélnek, vagyis
„vádlottnak azon megyében, hol a’ vétségek elkövet

„tettek, saját, személyes és folyvásti lakása vagyon.
12.
Midön pedig az illy vádlottnak, az ország’
„más részeiben, vagy tartományaiban van személyes

„lakása ‚ ’3 а2 lilly hatalmaskodások távollétében követ
„tettek el, akkor a’ tanúvallatási levelek’ tartalma sze
„rint ârtatlansága végett magát esküvel tisztítandja.

13.
„Végre cselédei és jobbágyaì részéröl, ielen
„czikkely’ erejével, az ország’ törvénye azt kivánván, tör
„vénytétel 63 igazság szolgáltattassék.
68.

czI'M.

dzon úgyröl, ") midón „ага/ы: ЫвеЬЬ ite'letne'l fugva
is le le/zet tartóztatrzi.
Továbbá, mjvel az országban több egy-œlkes` ne
mesek és más bù-tokosok is vannak, kik az igazi ne

mesek’kiváltságával és szabadságával élnek, de restsé
gök és tunyaságok miatt annyira elszegényedlek, liogy
nem száz forintot, de száz denárt is bajosan fizelhet
nek, mind e’ mellett roszat lenni meg nem szùnnek:

midön kivált néba több gyermekeik vannak, 63 gon

*)

Az eredelibenit „de callan in qua“, a’ Corpuani-isbau:

„de casu in Чао“.
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ddliâk hogy azolmak iogait , чаду részeit el nem veszt
hetik, ’s ha személyökben letartôztattatnak is, nem átaliák.

1.
A’ lionnan már sokaknál szinte szokássá vált,
hogy szegénységökhöz biztokban vagyis inkább ez ál
tal csábullokban , mintllogy nincs mit veszteniök, gyak
ran u’ vagyonosabb- és guzdagabbakon tetemesb tör
vénylelenségeket elkövetni nem iszonyodnak.

2.
Tehát kérdésbe jön: ha valamelly perlekedö
száz forintot (mint föntebb mondatott) tevö kisebb ha
talmáskodásban шву а’ tett és okozott liárok’ megtéri

tésében marasztaltalván és terlxeltetvén, a’ biró’ azt látja
hogy a’ marasztaltnak saját részét illetö annyi ingó ja
vai, vagy birtoki jogai nincsenek , hogy ezen száz fo
rintlal és okozotl; вагонка! saiát vagyonai és jogai fel
érnének, *) vajjon az illy ügyben **) az elmarasztalt,
személyében a’ birô’ által letartóztattathatik —, és а’ vált

ság- vagy elégtételig fogva шкафам-е, nemesi sza
badsága ellent nem állvân?
3. §. Felelet: igen. Mivel a’ nemesi szabadság és

lelöiogi kivétel ***) senkit a’ fogságtól meg nem sza
badit, sem a’ büntetéstöl és gonosz teLtérti lakolástól
nem mentesit, söt inkâbb kârhoztat; mert az erény,

mellyen az igazi nemesség alapul, azt parancsolja ****)
hogy mindenki becsl'iletesen élien és mást ne hántson.

*) Az eredeliben: „res et jura sua compensare possint“ a’
Corpus Jurisban: „per res etjura sua possessionaria com
pensare posait.
") Azeredetiben: „causa“ , a’ Corpus Jurishan: „casu“
“Ч А’ Corpus Jurisban levò':

„ас“, ninos az eredetiben.

*“*) Az eredclibcn: „diclal “‚ a’ Corpus Jurisbnnr „dictan“
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Az illy nemeseknek személyes letartóztatása

az egész ország” közönséges rendeletével sem ellenkezik ,

melly tudnillik följegyzi, *) hogy а’ nemesek ne fogassa
nak el, csak ha idézve, és törvényes rendben el ma
rasztalva vannak.

5.
Ezen esetben tehát az idézés vagy perbehi
vás, és a’ bíró által a’ törvényes rendben hozott ité
let után következik maga a’ személyes letartóztatás ,

mellyet azon közönséges rendelet sem tilt. HOnnét a’
nemes (a’ fönt megjegyzett esetben) bírája vagy ennek erre
különösen kiküldött embere által személyében méltán
elfogattathatik, és letartóztattatbatik. **)
6.
Az így elfogottat a' biró tizenöt napig (mint
az adósság' dolgában lenni szokott) egyezkedés végett
magánál tarthatja;és ha az ezen módon ’s azon idő alatt,
az ellenféllel megegyezni nem gondoskodott akkor a’
bíró őt ellenfelének kezébe adni, és szolgáltatni kö
teles.
7.
Kit az ellenfél mindaddig magánál tarthat,
míg mint fogoly vele meg nem egyez, ’s őt a’ biróval
együtt a’ száz forintnyi mOndott teherre nézve ki nem`
elégíti, és az ellenfelének okozott károkat meg nem

téríti.
8. §. E’ közben pedig a’ fólperes őt személyében
nem büntetheti, ’s nem bánthatja.

9.
Mindazáltal a’ letartóztatott mint a’ fölpercs’
cselédeinek egyike, ennek szolgálni tartozik.

*) Az eredetiben: „notat“, a’ Corpus Jurisban: „vetat“.
") I r. 9. cz. III. г. 28. czl'm- Mátyás VI: 29. cz. Ulászló.
l:

92'
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69.

czI'M.

Ä sze'lîse'rtësi bl'intete'sró'l.' e's a’ kisebb ite'let’ гиде/нед:

_ ßzete'seïöl.
Mintllogy pedig a’ törvényszék’ sértése is száz fo
rinttal *) rovatik, tehát hasonló büntetésénél fogva,
ezen kisebb itélet alatt foglaltatik.

1.
Mindazállal némellyek azt hivék, hogy mind
a’ királyi felség’ ’s akármelly megyei -ispánok’ tórvény
széke’ megsértésének (melly a’ törvényszéken mondott
tilos szavak vagy böcstelenítés álLal szokotl; elkövet
temi) mind ezen kisebb itéletnek terhét is (melly hu
szonöt nelléz ezüst girával számíttatik) csupán huszonöt
forinttal is le tehetni, és elintézhetni ; annál fogva, meri;
a’ királyi felség’ lörvényszékén , midön birságok és
törvénytételek’ tcrheí fìzeltelnek, еду egy girát csak egy

forintban чаду moslani pénz szerint száz denárban szok
tak ározni ’s leteuni, mikénl; alább, H) 1101 a' tör
vénytételek’ lizetései lárgyaltalnak, világosan elö fog
adaini.
2.
Azonban ezen veleményt tartani nem lkell;

mert az illy itéletek’ terhének' letélele, és a’ birságok’
’s törvénytételek’ Íìzetése nagyon пятнышек egymás
tól, ’s különbözö módon és végböl határoztatnak; mint
kevéssel alább ( az imént mondottak szerint) elö fog
adatni.
3.
Igen röviden tehát tudni kell: hogy akár a’
kirâlyi felségnek törvényszékén, akâr ezen kisebb itéle
’l Sigm. VI: 7. MályáS. Vl. 58. UláSZlÓ I. 67. 1635: 89.
1649: 94. 1723: 57.

") П. r. 86. czl'm.
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teknek végrehajtásakor, vagy végrehajtása után, ha va
lamellyik perlekedő azok, terhét letenni ’s lefizetni akar

ja, nem másképen csak száz forinttal teheti és róhatja le.
4.

Mindazáltal ha kész pénze nincs, ingó javak,

adásával is (de azoknak igaz értéke szerint) leteheti.
5. §. Másként van а’ dolog a’ királyi felség, tör

vényszékének sértéséről, mivel а’ marasztalt a’ törvény
székből addig ki nem bocsáttatik, míg az illy sértés

ért valósággal eleget nem tett légyen.
70.

CZÍM.

M a’ patvarsa'g? e's [иглу módon követtetz'k el? e's
annak büntetéséről.

Jóllehet a’ patvarsâg’ dolga vagy ügye , főben
járo büntetésre nem czéloz; mivel azonban némileg fej

váltságot tárgyazónak ismertetik, azért az ítéletek, ezen
sorában a’ patvarságról röviden értekezni helye van.
1. §. Holott tudni kell: hogy a’ patvarság vala
melly pernek, valaki ellen, két szín alatt vagy külön

böző úton, csalárdúl indítása és kezdése. *) Melly
jóllehet sok perekben és esetekben a’ perlekedök` csa

lárd fortélyoskodásánál, néha pedig a’ közönséges rendef
letben kijelentett büntetésnél fogva követtetik el: mind
azáltal leginkább három módon történik; mellyekről volt
értve az előadott határozvány is.
2. §. Elsőben is, midőn valaki ugyanazon dolgot,

vagy keresetet, két ") szín alatt, vagy kettős úton sür
*) Peren kívül is. Mátyás VI. 39.

' ") „aut“, nincs az eredetiben.
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Бей. Meri ha valamelly perlekedö

valamelly birtokot

zâlog czím alatt, és örökiség jogainál fogva is keres,
kettös szinnek mondatik, "’) ha pedig azonegy dol
got ugyanazon egy czím alatt, de két vagy több biró
elött sürget: ez kettös útnak mondatik.

3.
Másodszor: midön так; mást negyedjog,
vagy hitbér , avagy zálogì vagy más ügy iránt Pólment és
felold, ’s feloldat, és azutân az azon ügyre nézve feloldot
tat, vagy örököseit és utôdait ismét perbe fogja; vagy
talán az ö holta után, Бай, vagy más lörvényes utó
dai fogják abba.

Mihelyest azon dolognál,> hihetö ’s

elégséges bizonyílvány mutattathatik elö, az ollyan pal
varkodás’ büntetésébe esik.
4. §. Harmadszor pedig: midön valamelly ù'gy tör

vény’ utián bevégeztetik, és másod ízben a’ fejdelem’
kegyelme , és per-újitási engedelme ") nélkül ismét fel
élesztetik, akkor mindjárt patvarkodás követtetik el.

5.

Mellynek ereiével a’ f5 ůgy’ azaz, azon d0

103, melly kerestetett, legyen az akár vár, vagy vá

ros, чаду más birtoki jog, akár pénz-öszveg, akár
hitbér, vagy negyedjog, azonnal örökre elvész; "')
’s azon felül a’ patvarkodô ötven díii gìrában , mellyek
két száz arany forinlot tesznek , ’s két részben a’ birôt,
harmadikban az alperest illetik, marasztaltatik, és ler
heltetik szintén azonnal.

‘) Il. 25. czím- I. г. 82. czl'm.

**) и. г. 77, 7s. Ш. г. 11
*"*) П. г. 72.. cz.
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Neuezetes e's ßgyelemre me'ltu' ke'rdeís a’ pmvarsríg’
dolga'ban.
Továbbá a’ patvarság’ ezen tárgya iránt ligyelem

be kell venni, hogy gyakran megtörténik, miszerint
fejdelmünk valamelly várat, kulcsos várost, mezö vá

rost, falut , vagy más illy birtoki iogot, mellynek örök
sége, és tulajdonossága nyilván ö reá néz és tartozik ,
mindazáltal zálog’ czime, vagy más lekötés’ neme
alatt, ideiglen idegen kéznél van, valamelly szolgájń
nak örökre aiándékozza és adia ,' a’ ki az illy birtoki
jognak uralmát másképen magához nem szerezbeti, mint

a’ lekötésbeli pénzöszvegnek letétele és fizetése által. я')
1.
Az pedig, kinek kezeiben az illyen birtoki
jog van , noha törvényesen meginletik, pénzét nem más
képen szokta fólvenni, és csaknem kényszeritve elfo
gadni, mint az ez iránt indítandó pernek nyolczados

törvényszakaszokra halasztásával; 63 igy perlekedés köz
ben egy év’ elforgása igen gyakran következni, és el
mulni szokott.

2. ё. Bizonyos Pedig, hogy az akárkinek örökösen
történt királyi adomânyt egy év’ elforgása ulatt, törvé
nyes igtatással kell megerösitni; mert különben erö

nélküli marad. '"')
3.
Ha tehát a’ fólperes, vagy a’ birtoki iogot
nyert adományos, magát annak uralmába bevezettet
te, ’s a’ törvényes igtatást egy év leforgása alatt, nehogy
*) l. г. 27
“) l. r. 4. és 32. cz. 11. r. 12.

348

мАэошк nÉsz 7l. czíM.

adománya erönélküli legyen, maga részére eszközöl
te , és más oldalról a’ törvényes megintést is , az érin
tett pénz-öszvegnek felvétele iránt, az évi elforgâsnak
akár elötle, akár utâna teljesíttette: maidan az alperes

azt vitatandja , hogy a’ fólperes azonegy dolgot és ügyet
két szín alatt ’s két úton keres.
4.
Szintén ez áll azon birtoki jogokról is, mely
lyek valamelly szerzödés, és kírályi jóváhagyás ereié
vel valakire szállanak. Mellyeket mielött a’ törvényes
utód, kire a’ birtoki jogok kellökép szállottak és há
rámlottak, kezéhez velletne, valamelly hatalmas úr,
gyakran alacsonyabh sorsú ember is, azokat. eröliata

lommal magának foglalni ’s vakmeröen követelni szokta.
5.
És ha az útod ezen szerzödés’ erejével, melly
feltételesen az adománynak természetével és erejével
birô, magât az illy javak' és birtoki jogok’ uralmâba
bevezettette, ’s azokba a’ mondotl; évi elforgásig ma
gát beigtattatta: akkor az elfoglaló, vagy akárki által
ellenmondás têtetvén, az ůgy sokára szokott huzòdui ,
és nyúlni; úgy, hogy egy emberkorban szerencsés vé

get alig ér. _
6. §. Melly, ha elébb is, vagy akker véget ért;
mindazáltal az iclöközben bevett haszonbòl, a’ fölperes
nek semmi kárpótlás vagy elégtétel nem adatik; és sem
mi megtorlási büntetés a’ hatalmaskodások, azaz : azon

iogoknak eröszakos és hatalommali megtartása miatt az
alperesre nem szabalik, azért mintllogy a’ per nem ér

tesitésnél fogva hanem egyszerií perbehivás által (mely
lyet mi hosszu perfolyamnak hívunk) inditoltnak mon
datandik; jóllehet valamelly szerzödés’ erejével indított
pernek épen azon rövid módon, azon renddel, ’s eljárás
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sal *) kell bevégeztetni , mint akármelly kihaltak, mag
szakadásánál fogva a’ királyi felség adományozására szál
lott javak iránti ügy szokott végeztetni, eldöntetni ’s
határoztatni.
7. §. Ha pedig a’ per a’ birtoki jogoknak törvény

telen és erőszakos elfoglalása miatt, a’ fölperes által ér
tesitésnél fogva indíttatott és kezdetett (а’ föntebb mon
dott igtatás is azon birtoki jogok iránt elébb vagy ké
sőbb végrehajtatván) hasonlókép az elfoglaló azt vita
tandja, hogy a’ fólperes két szín alatt ’s patvarkodással
keresi és követeli az illy birtoki jogokat.
8.
Az előbocsátottakból tehát ezen kérdés téte
tik: vajjon az imént előadott per-indítások kettős úton
és két szín alatt történvén, patvarsági büntetést okoz

nak-e? Melly kérdéskére röviden azt kell mondani,
hogy: nem.

.

9Minthogy a’ törvénykezés rosz lelkü birto
kos ellen van; a’ ki miután be nem bizonyíthatja, hogy
ő az illy javakat és birtoki jogokat igaz úton tartotta
’s birta, ezért a’ fölperes ellen sem gördítheti, hogy ő
azon jogokban törvénytelenül, két szín alatt , vagy
kettős úton báborgattatott.

Mivel azon jogok nem az

övéi, hanem a’ fólpereséi voltak, mellyeket a’ per’ ki
meneteléig, csupán erőszakosan bírt. Mert nem a’ rosz,
hanem a’ jó lelkű birtokosnak van szabadsága az elő
bocsátottakat a’ perben előhozni.

10. §. Midőn pedig az gördíttetnék ellen, hogy
a’ ki királyi beírás” erejénél fogva bírja az illy javakat,

“) Az eredetiben „modo brevi et ordine processuque,“
a’ Corpus Jurisban: „modo et ordine processuque brevi.“
I

:550
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ió lelkü birtokosnak tekintendö: ez ugyau igaz azon
idöközben, mellyben pénzének el- és felvételére meg
nem intetik.

Miután azonban törvényesen megìntetett,

és pénze’ öszvegét fólvenni vonakodott, hanem üres és
keresett kifogásokkal az ügyet nyolczados törvényszaka
szokra vonszolta, hogy e’ közben azon iószágok’ ha

szonvételét szedhesse , *) már nem jò, hanem rosz lel
kíí birtokosnak tekintetik. És hanemha közönséges vég
zeményünkben ") az illy uzsoráskodókról (kik meg
inbetvén pénzöket fólvenni vonakodnak) más büntetés
volna kifejezve, az illy uzsorást azon iavaknak örök

becsüjében kellene elmarasztalni és büntetni, midön
kivâlt, pénze’f`ól nem vételének a’ törvénynyel megegye
_ zö okát adni nem tudnń.
11. §. Mert különben, ha a’ javak’ eröszakos. elfog
lalásának , és azok’ ideigleni csalârd megtartásának helye
volna, ’s ez büntetlenül maradna: valôban igen nelle
zen , ’s nagyon késön juthatna valaki törvényes jogaihoz.

12.
Ugyanezt kell mondani, és megtartani
azon esetben is, midön valaki valamelly elhunyt, ’s
örököst nem hagyott embernek javait ’s birtoki jogait
zâlogos ‚ *") vagy más visszaváltlxató jogon kezeinél
Lai-tja, és az elhunytnak öißkbefogacïott testvére, és
törvényes utódja által töi'vényesen megkerestetvén és
intetvén, azon javakat (pénze'nek letétele mellett 15) ki
bocsátani nem akarja; és más részröl, ugyan azon utòd,
nehogy az évi lejárás elmúliék, részére a’ szükséges igm
") I: r. 25.

") Ulászló I: 65.
"') Az eredclibcn: „impjgnoralitio“ a’ Corpus Jurisbauî
„impignoralia“
‘
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tást végrehajtotta: hogy tudniillik jogoson, ’s törvénye
sen teljesítheti mind a" megintést, mind az igtatást;
semmi patvarkodási büntetés abból nem következvén.
72. с z í M.
A’ n_yelvváltsa'gról; ’s büntetéséről.
A’ nyelvváltság pedig, száz arany forintot tevő hu
szonöt girával rovatik le. *)
1.
A' melly a’ királyi felségnél vagy más rendes
bíráknál beadott jogtalan és hamis panasz miatt, M)
és gyakran valamellyjóhirű, és tisztességes állapotu em

ber ellen mondott ocsmány és böcstelen szavaknak mi
atta a’ bírák által szabatik.

2.

Mindazáltal maga a’ főket-eset, melly iránt a’

per indíttatott, az illy jogtalan panasz és előterjesztés
miatt, örökre nem veszittetik el; mint a’ patvarkodás

által (az imént előadottak szerint im‘) örökre elveszett
nek tartatik.

3.
Hanem az ügy leszállíttatván, és a’ mondott
büntetés, két részben a’ bírónak , egy harmad részben
pedig a’ perlekedőnek vagy megsértettnek letétetvén és
kifizettetvén, мм) azt a’ Fólperes (ha akarja) törvényes
és kellő módon újra kezdheti.
gt) 1635: 89. 1649: 94. 1655. 108.

") Mátyás: VI: 7; V: 13. 1655: 53. 1715: 7.végclőtti §._
“Ч ll. r- 70. czim
"") 1. г. 134. czim.
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73. CzI'M.

M a’ visszaüze's, e's ennel: módja'ról ’s büntete'séról.
Minthogy az itéleteknek és más birói határozatok
пак végrehajtásakor, a’ marasztaltak és vesztesek által,
valamelly eröszakos visszaüzés szokott következni, és
elkövettetni, ezért e’ helyt a’ visszaüzésröl valami rövid
mondanivaló leszen.
1.
Holott tudni kell, hogy a’ visszaüzés az ügy
ben gyöztes félnek a’ másik vesztes fél által7 a’ biró
hozta itélet’ végrehaitásátóli eröszakos elüzése. *)
2.
A’ melly visszaüzés ugyan jóllehet a’ szó’ ere
iénél fogva nem törvénykezési eljárásnak, hanem inkább
ez ellen nyilvánságos akadályozásnak tekintethetö ; тех-1;
más minden peres eljárásnak bevégezte, és keresztl'íl

mente, és a’ biró által hozott végitélet пьёт, kivo'nt
kardnak, тазу akármelly fegyver’ nemének mutatásával
szokott történnì és eszközöltetni: mivel azonban igen

régi szokásból, és hosszas gyakorlatból keletkezett ’s
közönségessé lett; ezért már törvényünknek, melly ily
lyetén rég jóváhagyott gyakorlat által hozatott be,
némi részeül tekintetik.
3. §. És használandása bármelly pernek végsö el

döntése után, egyszer és nem többször ") tííretik el.
4.

A’ melly ha megtörtént, hetvenkét forintoL

tevö egy arany girával, melly két részben a’ birônak,
a’ harmadikban pedig az ügynyertesnek iizetendö, ro
vatik le. "Ч

*) 1729: за.
") Ulaszló.

57. IV: 19. V: 4. cz

***) На tudniillik a' visszaüzésnek elegendö oka nem ada
tik. 1729. 33.

MÁsoDIx nÉsz 74. czíM.

353

5.
Mâsod izben pedig ha ugyanazon ügyben kö
veltetnék el, ebböl nyilván hütlenség’ vétke következ
nék; ") а’ mint közönséges végzeményünkben is foglal

так.
74.

czÍM.

l Ä visszaiize'sró'l albotott lrözönsëges ve'gzeme'ny’ czik
лютне/ь ") felvilágositcisa.

De itt И"‘) figyelembe kell venni, hogy mivel a’ _
visszaüzés' dolga iránl: , a’ közönséges végzemény’ sorâ
ban alkotolt czikkelyben ez foglaltatik , miszerinta’ visz
szaüzés meztelen fegyverrel, vagy büvelyéböl kihúzott
kardnak mulatásával történhessék , és a’ szomszédoknak

’s határosoknak, kik a’ hozott itélet’ végrehajtásakor, a’
királyi, vagy nádori és valamelly hiteles helyi embe
rekkel jelen lesznek, neveik a’ visszal'izésröl tudôsi
tó levélbe beirassanak.
1.
Innen némelly perlekedök közt némi kai-l10
zatos visszaélés eredett, miképen a’ gyöztes és nyertes
felet, az itélet’ végrebajtásában kard’ killuzásával, vagy
meztelen fegyvcr’ mutatâsával nem akarják visszaüzni,
hanem ravaszságot gondolván ki, fa-bottal, vagy vas-buz

gânynyal , ollykor fenyegetések- ’s ijesztésekkel, és eso
port emberekkel i'izik vissza, és az itélelet ’s birói

batározatot végreliajtani ’s foganatosítni nem engedik.
2.
Aztán birziik elött azt adják és liozzák el'ó,
hogy visszaiizés nem törléntàazért mivel meztelen fegy
*) Ma ninos helye 1807: 11.
‚ '*) Ulászló. IV: 19. cz.

***) Az ercdetibcn lcvò'î .,hic" hìányzik a’ Corpus Jurisbun.
23
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ver’ mulalása, чаду kar-d’ kiliuzása , mint a’ végzemény
ben foglaltalil; , a’ végrehaitáskor épen nem volt ’s nem

történt.
3.

Gyakran a’ szomszédok, és halárosok ellen

is kifogásokat lesznck, hogy ez nem szomszéd, amaz
pedig nem határos volna, és több illyetén szócsavará

sokkal a' jugos törvénytételt felforgatni, és a’ törvény’
folyamât háborgalni törekszenek.

4.
A’ honnét ludni kell, hogy magának a’ vég
‘ zeménynek sorában nem laláltatik ’s irva nincsen, hogy
a’ visszal'izésnek másképen megtörténnie nem lelietne
тазу nem kellene, csak kihuzolt kardnak vagy meztelen
fegyvernek mutatásával; de ott. csupán az foglultatik,
bogy ne sok emberrel és eröszakos kezekkel, llauem

egyedù'l meztelen fegyverrel , vagy kihuzott kard’ muta
lásával történhessék a’ visszuüzés.
5.
’S ez azon okbôl , minthogy régi idöben mind
két fél, tudniillik szintugy a’ gyöztes, mint a’ marasz
talt, valamelly itéletnek, vagy bil'Ói llalározatnak vé 

rehajtáselxor, sok emberrel, sokszor hadi készüleltel
törtek ’s kegyetlenlxedtek egymás ellen, és gyakorta
magy vél'onlás kövelkezelt a’ felek közt; úgy hogy ha
törlénetesen a’ fólperes lön gyözedelmes: n’l megnyert
javak’ uralmába helyezte magát; a’ marasztalt pedig
ha a’ follieresl; legyözheté, ’s a’ végrehajlástól eröha
talommal elüzheté: ezen eröszakos és vakmerö vissza
üzés miatt egy агапу girában marasztullalott.

6.

Teliát; hogy ezen romlottság megszù'ntetlessék,

határoztatott, hogy nem szükséges sok emberrel és erö
srakos kezekkel teljesitni v alamelly végrehajlást, hanem

n’ kihuzott kardnak puszta mutatása is, u’ visszaüzés’
eszközlésére elegendö.
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Ezért akár fegyvernek, тазу kardnak КИШ

zása, akár botnak vagy buzgânynak mutatâsa, akár sok
ember , тазу csupán fenyegetések és ijesztések által há
boríttassék valamelly birôi meghagyásnak végrehaitása,
’s foganato'sitása ne engedtessék: az mindig visszaüzés
nek tekintetik.

8.
A’ szomszédok’ és hatârosok’ nevei pedig az
ért jçgyeztettek *) fdl , ") hogy a’ visszaüzések' terhei
ben hamisság vagy csalárdság ne követtessék el. Mert

haidanâban minden visszaüzö, vagy visszau'iz'e'ßt` eszközlö,
egyenként egy-egy arany gil-âra' biiqtetìetett. És вуа
korta a’ marasztalt és veszteâ féÍ’ii1înd Нашёл]; xhìnd aty

iafìai'nak és nejének ’s Íeányainak ńévei a’ tudôéitó le
vélben vfelirattak , és igy a’ visszaüzés’ terlle olly nagyra
nött, hogy a’ föügyct igen szokszòr meghaladni, és

sokkal fclülmulni látszanék.

9. §. Melly visszaélés ugyan korunkban ellörölletett
’s akármennyi legyen a’ marasztalt, vagy visszaiizö sze
,
. ‚.
‚
‚
.. l
r
mely, most еду Ь1г01 hatarozat vlsszauzeseert csak еду

arany girái: fìzetnek.
10.

Mindazáltal a’ megnyert birtoknak szom

szédai és határosai most is öszveiratnak; nehogy a’kiŕzìl и,

vagy nádornak, шву valamelly bizonyságtevö helynek
emberei, ajándék vagy kedvezés álml elcsábíltatván és
megvesztßgeltetvén,~ а’ hilökre bizott Löŕvényszerü vég
rehajtásbań, visszaüzés’ megtörléntét ( ha nem törLént
l

") Az eredetibeu: „denotabnntur“, n’ Corpus Jurisban: „де
notabuntur.“
**) Ulászló. IV: 19. |729: 33.
23*
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volna 15) állítlnassák ’s ez által valakil. hüllenség’ vétkével
kán-hoztathassanak. ')
11. §. Ezért illyetén vugy hasonló csalárdsággal,
kikeresett alattomossággal , a’ törvény’ folyama,
65 131161 határozat' végrehaitása nem háboríttathatik;
mert szomszédok és közelebbi határosok ottbon nem

mindig laláltalnak, 7s a’ liìròi végrehaitáson is nem min
denkol' lehetnel'. jelen.
12. §. На tehát a’ nyertes fél a’ megnyert birtoki
jog’ uralmán kiviil találtatolt, elegendö okul 520136

land, llogy a’ birói meghagyás háboritva van, és visz
szaiizés miatt valôságos végrehajtás nélkül maradt.
13.
Ha pedig valamelly perlekedö,a’ királyi, vagy
nádori és kaptalani , шву conventbeli embert arról vét
kesíti, hogy jogtalan és méltatlan ludósitást tett: öket

ezért miudig törvénybe idézheti; ez okból miudazáltal
nzon Lörvényszeríí eliárás ne haborgattassék.
75.

czi'M.

Ногу a’ /uìtleusegi ve'tei.` /za'ru/n módem ite'ltetik meg

’s mondatik lu'.
1.

~

.

„

r



l

9

lflgydembf. kell pedlg venni, hogy hutlensegl vetek

cselcben nem nnmlenkor engedtetik vlsszaüzes. Ugyamis
a’ hl'itlenségi véLelL három mòdon mondatik ki.
1.
Elsö môdon , fejedelmünk és királyunk álLal;
иву 1103у ha ö királyi felsége az országlakosok közül
vulukìt hütlenségi vétekben akarna marasztalni, akkor
mìnden egyháznagy és zászlós uraknak, ’s egyéb 015268
') Mui lwrbau laisd 1807: 11.
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lakosoknak bizonyos határidöre egy közönséges 013265
gyülést és összejövelelt rendel és hirdet; mellyre аль is,
ki hůtlenségi vétekkel vádoltatik, ö felsége’ paranncslevc
lénél fogva valamelly conventnek, vagy káplalannak

szóló kézbesìtési levél mellett személyesen és nem {Зву
védc állal kell регЬе hívni. *)
2.
А’ ki ha megjelen , és таза: kìmentheti, ìôl
vagyon; különben ha 11103 nem jelen, чаду megjelen
de magát kimenteni nem tudin, llütlenség’ vétkêben és
bl'inében mm'aszlaltatik; és azután néki sem szabad me

nedék, sem perújitâs a’ királyi felség Ми! nem ada
tik , és következöleg sem ellenmondó tillakozás, sem erö
hatalommali visszaiizés a’ hůtlcn’ javaiba ìgtntáskor ’s
azoknak elfoglalásakor meg nem engedletik; llanem n’

királyi adomány e" részben teljesen végrehaitatik.
3. ё. Második módon itéltetìk meg а’ hůtlenségi

vétek másodszori visszaíizésröl adott щадящим fogva;
") és ezen mòdnál sem engedtetik visszniizés, n’ melly
vétek különben is tudnivalóképen vakmerö visszaü
zésböl származott és következett. És nem szabad аи
harmads'zor ismételni, a’ mit másodszor is tenui ti
lalmas.

4.

`

Harmadik és utolsó módon hüllenségi vélek

nyilváníttatik és mondalik , az ország` rendes biráìnnk ,

olly királyi adományozásból eredö és következö birôi
határozata és hozott itélete által, melly szemkivájás, tag
csonkítás, hamis-pénz’ verése, vagy hamis levelek’ Койо

*) Vesd бате: 1526: 26. 1542: 43, 44. Mn más a’ {61969

sértési per folynmn. 1713: 731791: 56.
"') Mai knrban Мы! 1807: 11.
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lása, és más hütlenségi vétket magukkal llo'zÓ illyetén
eselek ') mialt történt valaki’ részére.
5. §. A’ melly birói határozat, minthogy a’ vita
tási törvényszéken a’ feleknek elöterieszléseb és vá- 
laszolâsaiból hozatik és nyilvánittatik; tudniillik egyik a’
felek közöl a’ hütlenségi vételmek történtét erösitvén,

a’másik tagadván: azért az ill)l itéletnek, melly a’ felek’
szóváltásaiból (mint fóntebb érintetik) hozatott, тазу
talán egyik fél’ meg nem jelenésénél fogva mondatolt ki,

végrehajtâsakor az elöadott visszaù'zés megengedtßtilh
6. §. ’S ez azért (valamint különben is fóntebb, azon
okból mondatik behozottnak, és türetik el most is a’
visszaüzés) hogy az illy visszaüzésröli tudòsitâs’ határ
napján vagy idejekor, a’ mi csak a’ perfolyamban az
elmarasztalt és iigyevesztett fél’ hanyagsága által roszúl
ment végbe, vagy elmulasztatott, a’ perújitâsi kegye

lemnél , шву iigyvéd’ viszszahuzásánál fogva megújitas
sêk és igazittassék.
7.
Meri: káros és fólötte veszélyes volna, ha Ей:

tént a’ felek’ szóváltásaiból birò által hozott és kimon
dott itélet után, valakit javainak uralmából és békesé
ges birásából azon itéletnél fogva ki kellene rekeszteni ,
’s azokat aztán birtolaon kivül kellene keresnie.
8.
Merk a’ biró a’ két чаду több félnek ellen

vetéseiböl és szóváltásaiból , ’s többnyire az elötte
bemutalott 's benyuitott irományok- és okleveleknek
tartalmaiból és foglalatjaiból köteles itéletet hozni.
sl Úlabb eselei a’ hütlenségnek 1723: 9. czikkben foglal
ишак. ’s a’ Királyi Tábla’elsò' biráskodása alá tarloznak
1723: 26.
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9. §. Bizonyos pedig, hogy a’ felek’ ügyvédei ‚ szó
vâltásaikban gyukorta vagy hanyagságbòl , vagy tudat
lanságból , ollykor roszindulatbôl is csalatkoznak és

megtévednek.
'
10.
Gyakran a’ perlekedök’ iromânyai és ok
levelei is veszélyeztetnek , és azoknak benyuitása végett
kitüzött határnapon elö nem mutattatbatnak. A’ bonnan

az iléletet a’ birô úgy bozza és mondja, mint a’ felek’
szóváltásai, vagy az irományok’ és oklevelek’ foglalat
iai ’s tarlalmai kivániák.

11.

Mire nézve ha a’ felek’ valamellyike azt lát

i'a, hogy maga, vagy ù'gyvédje, szôváltásaiban megté

vedt, vagy a’ levelek’ beadásában nem iárt el, nehogy
az illy hiba és tévedés miatt ellene hozolt itélet által
iavainak uralmából közvetlenůl kirekesztessék , erösza

kos visszaüzést (melly ámbár a’ birói meghagyâs’ meg
vetésével, és föl semy vevésével történni, mindazâltal
elti'íretni szokott.) kénytelen használnia; és az illy visz

szaù'zés’ okának adására birâja elötti megjelenés végett
neki még egy határidö tůzetik ki.
12. §. Mellyen aznlán tévedését, vagy fogyatkozá

sát a’ feidelem által adott perúiitásnak ereiével, vagy
ügyvéůe’ szôváltásának visszabuzásával belyrehozni és ha
lehet jobbra változtatni köteles.

13.
Mert a’ perúiitásnak megengedése, és vala
melly ügyvédszônak visszahuzása mindig tévedést és
hibát elöfeltételez, mivel nem szükség perújitást nyer
ni, vagy az ügyvéd’ szÓváltását visszahuzni, csak ha elöbb
az ù'gyfolyamatban tévedés törlénte tapasztaltatik.
14. §. Azután pedig, további határidö neki nem
adatik ’s nem engedtetik, hanem a’ hozott itélet vég

képen és valósággal végrehajtatik.
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15.
És ha másod ízbeu is vakmeröképen vissza
üzés követletik el: innen (mint. az imént elöadatott)
örökhiitlenségi vétek ") származik.
76.

czíM.

Vajjon e'l/zel-e az visszfúèzëssel, a’ ki a’ perfob/amat
{nz/L nem iigyködött?
De minthogy minden odaitélö és itéleti levélnek vé
вёл ezen záradék: „ez ’s ez marasztaltnak (megnevezvén

azt, ki az iigyben vesztelt ’s elmarasztaltatott) és шаман
.lkárkinek ellenmondása a’fóntebbi okból ellent nem áll~
ván“ beiratni és igtaltatni, és pedig ezen zz'lradék ellen is

n’ föntebb mondott visszaüzés következni ’s törLénni
szokoll.

1.
Еяёгь kérdésbe iön: шпон az , a’ ki a’ per
ben nem állott, a’ fölperest és nyertes félt, a’ liozott
itélet’ és iléletlevelek’ végreliajtásától visszaüzlieti-e? És
úgy látszik, liogy nem, mivel nincs annak joga a’ bi
ròi megllagyásl háborítni , sem a’ pernek ’s ügynek пус

reségébe, тазу lu'u'vallâsába vegyülni ’s avatkozni, a’
l<i unnak folyaimauiban sem nem nyert, sem nemvesztett.

2.

Mégis ellenkezökép meglörténik , lxogy a’ nyer

tes Ш, az odaìrélö és itéleti levelekkel, ollyjavak’ és bir

tokijogok’szinére megyen , mellyek másnak, nem a’ тези
telt félnek kezei közt vannak, ’s talán általa jogos exim
mel is biratnak.

3.

qulçran a’ birtoki jognak egy fötagju mel

lett, olly iavak’ elfoglalásn is szándékoltatik, mellyek
szon Lagtôl iogos môddal és czimlnel, már rég elkiilönit
") Kósò'bb lmtalrnaskodás. 1723: 10. Ма111псз 11е1уе.1807: П.

MAsomK RÉsz 76. czíM.

361

teltek. Például: еду vár, vagy kastély, vagy mezövâ

ros, minden tartozóságaival, tudniilllk az ahoz jogszerííleg
tartozó гаммы, pusztákkal, részjószágokkal és birto
ki jogokkal együtt , törvény’ utján vagy királyi ado
mánynál vagy más czimnél fogva , valaki ‘ältal szerezte
tik és keresletik; melly várLÓl, kastélytól, vagy mezö

városlól , igaz ига és törvényes birtokosa, kinek talán
mâr magva szakadott, egy vagy két Шиш, vagy vala
melly pusztát, és földet, még életében pénzen eladott,
чаду szolgálatok’ teljesitéseért ajándékozott, шву más
czím ать adott, és az, kinek részére az eladás шву
ajándékozás lörtént, таза?! az illyetén falukban, чаду
pusztában és földben, királyi' jóváhagyással és tör
vényes
ls régen
és erösilctte.
l 4. igtatással
Meg lévén
tehátmegalapította
a’ fötag, tudniillik
maga a’
vár, vagy kastély, чтиву mezövávos, mondott tartozô
ságaival együtt nyerve ‚ és az, kinek (mint elöbocsát
каши) az eladás шву ajándékozás сёл-сём, a’ perben
nem állván (lalán azéri: mivel a’ mondotl: fötag’ vissza
szerzése *) és fö igtatása idején, az, ki akkor azon fö
tag’ uralmában és birtokában vala, ön maga az illye

tén egész visszaszerzésnek és igtatásnak ellenmondott) a’
fólperes az elöszámlált falukat, тазу pusztát, vagy 561

det, mellyek a’ föntebb mondott módon, mín` más kezels.
ben vannak, az ollyan fötag mellelt, mint ennek tarto
zÓságait, maga részére tulajdonítani és foglalni törekszik.
5.
Innét ezen, és más hasonlô esetben 'm , an
пак is megengedtetik az ériutett visszaüzéssel élnie, ki

*) Az eredelibcn: „recaplivalíonís“, a’ Corpus Jurisban:

„recuperationis“.
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g’ Perben nem állotç, még pedig azon záradék ereiével:
„а’ fóntebbi okból“. Mellynél fogva az, a’ visszaüzés’ ter

hét qcm tartozik letenni , ha igazoltatik, hogy a’ nyertes
fél, az elöadott` javali’y elfoglulásához kellö 0k nélkl'il járult.
6.
Továbbá a’ zálogos birtoki iogokról is ugyan

azt kell megtartani, hogy ha valamelly perlekedö, va
lamelly birtoki jognak örökségét és tulaidoniságát ,
maga részére a’ törvénykezés’ rende szerinl; megnyeri,

65 az illy birloki jog zálogczím alalt idegen kezeken
van (Ьа azenban az elzálogositásról bebizonyittatik, hogy
igaz és jogszeríí módon, ’s nem a’ per közben történt)
az örökiség felöl hozott itélet’ erejével, a’ fölperes az
igy megny'ert birtokijogot, annak kezeiböl, ki azt zä
logczimmel biria ‚ egyenesen el nem foglalhatja, hanem

szükség, hogy azon pénz-öszveg irânt, mellyért az a’
mondott zálogczimmel lekötelezve van ‚ ш1п61 е16ЬЬ
eleget tegyen meri; különben ha egyenesen elfoglalni
ügyekeznék, méltán visszaüzés következhetik.
l 7.
És ha pénzének felvételére a’ birtoki jog’bir
tokosa, a’ mondott itélet’ és birôi határozat’ végrehaitá

sakor késznek ajálkozott: akkor ezen visszaüzés’ bl'inte

tésével vagy terlxével sem sujtoltatik.
8.
’S ezt úgy értsd, ha a’ pénz-öszveg mennyi
ségéröl, 65 а’ zálogosítás’ minöségéröl , úgy szinte való
ságáról is ugyanott a’ dolog világosságban van.
77. ozl'M.

A’ режущим ’s annab módjdrol , rende'ról és
folyamata'ról.

Minthogy a’ visszaüzés’ megtörténte vagy az ügy
védek’ llibás szóváltása után, gynkorta pcrújitást 52011

MÁsoDnc мы 77. сады.
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tak. а’ .feidçkmföl kélrni, 11qu am“ ügyben ,` «$.11be
valaki vesztetl; és elmarasztnltatolt, azon uígupßäés,t mg;
fogyatkozás 2 mellyröl tudja, thy általa a’ perfolyamban
terhellelett, внеш nem âllván, de ellçnt nem állván a’
rónak annál Гора hozott itélete is, игуан ,ö шуршит:
vitatkozhassék, й] регЬезиёдеЬеъ; kifogásokat, és ella;
vetéseket tellessep , talán be nem adopt leveleket çlömu

tathasson, elmulasztott hiányt pótolhasson, elkövetett
tévedést

helyrehozhasson, és általábgm mindent, mit

törvényesnek és igazságosnak, ’s ù'gye’ ótalmára és tá
mogalására llasznosnak ösmér, eszközölhessen.

1.

Tudui kell teháßz [шву illyetén perújitás’ke

gyelmét2 ezen kivül minden kellöleg és lörvényesen ke

letkezett kiváltsági leveleknek megerösílését, nem kü
4lönben valamennyi javak- és birtoki iogoknak й] ado
mány’ czime alatti ajándékozását feidelmünk, uralkodási

kellö tiszténél Гоби, mindenkinek s_zokta adni és en
gedni.

2. ё. Azonban új adománynak akkor kell ajándé
koztatnia ’s akkor van helye, ha jogosan és nem 11a
zugúl kéretik, azaz, ha a’ javak’ felkéröje azok’ szer

zésének napjától, тазу ösei is, azok’ uralmában a’ fel
kérés’ idejéig benne voltak; mint az elsö részben ")
az úi adományról
lálhatud.

világosabban Fóljegyezve

шеви—

3.
Továbbá ûgyelni kell, hogy a’ perúiitás’
formáiában indított ügy csak egy lörvényes határidön ’s
mindern más ù'gyek elött szokott elvégeztetni ’s elintéz
temi , nehogy a’ bix-ói itélet és halározás állal eldön

*) 1. r. 37. czl'm.
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töu. dolog és (Еву, annak vége megliáboritattván, füg
göben lenni kénytessék.
4.

Ezen perújitás’ rendéröl és mòdiárôl, mivel

közönséges végzeményünkben ') világoson leiratik, az
iránta
szerkesztett czikkelyt szôról szòra (mint következik)
ide igtattam.
у
5.

„Továbbá szoktak némelly országlakosok,

„ügyeilxben7 mellyek ellenök, kiváltképen birloki do

„logban indiltaltak, a’ törvényes liatáridöknek és per
„folyamoknak megtartása ’s eltelése, tovúbbá az iromá
„nyolmak ’s minden egyéb bizouyitó oklevelelmek mindkét
„részröl az ügynek végsö eldöntése végetti bemutatâsa
„után, a’ pernek utolsó határidöszakában, mìdön az
„0rszág’ törvényszékének rendes birái ’s ite'lö mes
„te1‘ei, és azon széknek hites közbirái itéleLökct liozták
„volna, ’s a’ felek egyike lám-â, liogy az illyetén ügy
„ben vesztene, vagy megfogyatkoznék, ’s az ez irzinti
„iléleti levelek vagy mail' kiadattak, vagy az itélet’ ho
„zatala és kiliirdetése után ki kellene aclatnìok, (igyvé- '
„cleiket visszaliuzni ’s iigyeiket leszállíttatnì, разу perúji
„lást nyerni, mellynek erejével a’ másik felet, az itéletlc

„velelmck végrelmjtásátôl gyakran cltillanák, hogy Еву
„ezek törvényes ìogaiktôl megfoszlatnának.
6. §. „Ezért hatâroztatott, llogy ennek utána az
„illy perlekedök, csak а’ pernek folytában, ’s míg az
„(Еву el nem döntetett, ") huzhassâk vissza iigyvédeiket
„és szálliltatlxassàk le ügyeiket.

7. ё. „Pei-újitást pedig mindig nyerjenek, mikor
„ankarnnk Mindazáltal ennek ereìével a’ másik félt a’ 110—
*) Ulászló l. 51.

") Vcsd össze 11. г. 8|. сайт.
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„zott itéletnek végrehajtásátôl, ’s ez iránt keletkezendö ité
„letleveleknek kivételétöl , vagy kiadásától a’ rendes bi

„rákat, vagy itélömestereiket teljességgel el ne tiltliassák.
8.
„Söt a’ nyertes fél is az illyetén itéletlevele
„Вес, az eképen nyert perújitási levelek ellent nem

„állván, kellökép végrehajtathassa; aztán a’ perújitást
„nyerö fél a’ mondott itélet végrehajtása után, ügyét, a’

„perújitás’ erejével, mikor nkarja, eszközlésbe vehesse és
„ezt ") megindithassa.
9. §. „Azon esetben pedig, midön valamellyik fél,
„akár birtoki jogok, akár más valamelly ügyek iránt
„meg nem jelenés miatt, azért mivel talán bizonyos dol

„gai végett akadz'ilyoztatván, и) meg nem jelenhete,
„itéletileg bármelly módon elmarasztaltatnék: akkor
„az illyen fél, melly eképen "‘) meg nem jelenés
„miatt marasztaltatott le, "") mind perújitást nyerhes
„sen, mind a’ rendes birákat és itélömestereiket az
„itéletlevelek’ kiadâsától , szinlén mint az ellenfelet
„ezen levelek’ kìvételétöl, midön akaria és teheti, ""*)
„eltilthassa.
10.
„És liogy minden iigyek, mellyekben a’

„királyi felségtöl perújitások nyerettek, az elsö nyol
„czadokon minden más ügyek közöl HMH) elövétessenek
„és elitéltessenek. ""“")
*) Az eredetiben lévö: „idem“ hiányzik a’ Corpus Jurisban.
“l П: r. 59. cz.
*") Az eredetibenî „sic“, a” Corpus Jurisban: „si.“

"") Lásd a’ Il: r. 75. czimét is.

““*)
Az eredetibeni levö: „et poterit“ , hiányzik a’ Corpus
Jurisban.
ни") Az eredetiben; „inter“, a’ Corpus Jurisban: „ате.“
днищ [llászló I: 52» CZ»
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78. oziM.

Vajjon nyerhet-e ретуши, Ы a’ peróen нет vesztett?

Hánem iit еду megvitatandò kércléske támad ,
hasonló azon liérdéshez, melly föntebb; a’ visszaůzés’
dolgában elöadatott.
l. §. Vajjon nyerllet-e az perújitást, à’ 111 nem

ügyködött ’s nem állott a’ Perben? Felelni kell rövi
den: hogy a’ meddig az, 1111111 _iigyet elvesztette; e’

vilâgon ’s létben van, kivüle senki más perúiitási ke
gyelmet nem nyerliet; *) inert: senkinek Sem' sz'n'bad
sarlóját a’ mais’ bnzájába ereszteni.
2.
Minduzáltal a’ mar'asztalt félnek elhaltâval
'") az, kire nz ország’ szokâsa szerint az ù'gy’ folyta
lâsä szálláh'd, ennek megnyerésére azonna'l relies 5211
badsâggal fog birni.
79.

czÍM.

az ügyve'd’ Лига/шита? els Ízol bell törte'nníe?

Minthogy a’ perújitás’ ügyében és dolgában, az
ügyvéd’ visszahuzása is gyakran következlk, azéri; tudni
kell, hogy az ügyvéd’ visszahuzása: valamelly ügyvéd’
szòváltásának, melly általa az ügyvé drendelönek *"*) aka
ratia nélkül és értesitésén kivül a’ törvényszéken tör
tént, megmásitása, ’s annak új szóváltással a’ birô
elött újitâsa. HM)
*) Visszaù'zés’ jótékonyságával azonban élhet. II. r. 76.0zím.
") „decedente“ nlucsen ugyan а; eredetiben. de nz érle
lem megkiváuja; hogy a’ Corpus Juris szerint fordíttassék.

т) 1723: 35.
"“") 1729: 39. 1807: 8.
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Minden iigyvédi visszaliuzásnak pedìg, azon

birò elött, hol a’ megmásitandó szóváltás történt,vagy
az e’ végetl; ugyanazon biró által különöscn kiküldött
embere elött, szokolt és kell megesnie.
2. §. De ha az ügy más `birô elé'be külcletelft át:
akkor azon biró , чаду ennelc ешЪеге elött, kinél az

az illy átküldés által folyamalban van, Не" az ügyvêdi
szòváltásl visszahúzni.
80.

cz iM.

/lz iigyvedi szo'va'ltfís mimo'zlon , e's milb’ te/zerrel
mdsíttatik meg.j
Figyelembe kell teliát venni, Вову bármelly ügy

védi szòvállás’ visszahuzásánál , hosszu perfolyamokban;
mellyeken tudniillik a’ szóváltás után is törvénylnezési
eliárások szolmak
következni,
és csak
közbenszólô'
biròi
ha
tározatok
’s iléletek
mandami,
a’ pernelx
függö'

ben léte alalt ’s még mielött az ügy végsö itélet âltal
eldöntetnék , kell történnie.
l.
Az értesités mellett indított rövid perekben
pedig, ’s másokban, mellyek szóváltás végett csak egyet
len határidöszakkal birnak., a’ birô által hozott és ki

mondolt végsö itélel után is bármelly peres fél, üg 
védét visszahuzhatia.

2.
Merk az ügyvéd’ visszahuzása (mint fóntebb
mondatolt я’) mindig. tévedést , vagy fogyatkozást elöfel
télez; a’ melly tévedés és fogyatkozás , csak sz()vz§1ll:ás,~
és ellenvetésben , vagy valamelly kifogásban ") szokottI
megtörténni.
") ll. r. 79. czím.
.
"Ü Az eredetiben levò': „in“ hîányzîk, a’ Corpus Jxlrisbnn.
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з. 9. E_S má.. .ai szòváltás 11611, az elöbbinek visz
szahuzása után ‚ a’ Fóntebbi módon meg kell azt újítni >’s
igazítni; úgy hogy azon napon, mellyen az itélet és
birôi határozat mondatik és hozatik, mindenik peres
fél, minden teher és czök nélkül; aztán pedig a’ nyol
czados, vagy rövid törvényszékek’ tartása alatt (11176
7611 csupán a’ nyolczados vagy rövid törvényszékek’
utolsó napiát) mindig kisebb leherrel, tudnìillik hat
arany forinttal; végre pedig a’ nyolczados, vagy rö

vid törvényszékek eltelvén, nagyobb teherrel, tudniil
lik diji 1161162 ötven girával, mellyek kétszáz arany
forintot tesznek, huzhatia vissza ügyvédét.
4.
A’ mondott utolsô паров pedig igazán úgy
érlsed, lla a’ visszahuzò patvarkodva 65 csalárdúl cseleked
ni merészelne, tudniillik csak a’ törvénytóteli liatáridö
szakot kerülné ki illy visszahuzási ovattal, ’s a' másik
félt további perrel boszantaná 65 terhelné. MerL kü
lönben szükséges, hogy azon napon, mellyen itélet ho
zatik, huzassék az figyvéd’ 5267611656 15 vissza.
81. czíM.
112 ügyve'di szóva'lta's keit такт/1 szoÃ-ott víssza/zu'zatni.

Az iigyvédi szóváltâs pedig két môdon szokott visz
szahuzatni.
1.
Elöször a’ perfolyamatban, azon ù'gynek
végsö befejezése, 65 eldöntö itélet elötl: (Íôllehet а’526
761165 megelözte) tudniillik: ha valaki azt 1102116 616, hogy
neki irományai 65 011676161 761111161 а2оп iìgyröl ‚
melly miatt az ellenl'él által perrel támadtatik meg, l5

azok’ ereiévcl magát ellenfele mcglámadásától védlieti;
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vagy tagadná, hogy aion tettet, melly miatt perrelY 116—
borgattatik, elkövette; чаду talán a’ biró az ügyet ,

a’ felek’ szóváltásairòl 'szemügyrevételre , vagy közös la
nuvallatâsra határozná: hogy más szóváltás történt, min
denki elöLt világos.

2.
Mielött azonban a’ levél’ elömutatására, vag
eskü’ letételére, vagy szemügyrevétel’ avagy közös калача!—
latás’ tartására, a’ biró által kitüzött. és szabott törvény

шеи határidö eljöne, a’ másik fél, melly ügyvédének
szóváltása által magát terheltnek vagy terhelendönek

érzi és tudja, a’ birói meghagyásnak ezen határidejét
nem várva, ügyvédének szóváltásât birája, vagy annak
a’ végett (mint föntebb mondatott *) általa különösen
kinevezett embere elött visszahuzhatja.
_

3.

És az illyetén visszalluzás, (ambár nagyobb

teherrel , шаришь ötven díji ваты) fejdelem’ kegyel~

me _ nélkül is megtörténhetik.
4.
Másodszor, a’ visszahuzás az eldöntö itélet’
hozatala ’s kimondása után történik. És ez csak azon
ügyekben, mellyekben mindjárt és közvetlenül a’ felek
nek elsö szóváltásából, véghatározat és eldöntö itélet
következik és hozatik.
5.
A’ hol, ha az egyik fél’ ügyvéde másképen
felesel vala : azon ù'gyben, jogszerüleg valamelly per kelet
kezhetett volna. ’S ezen eset ritka; melly inkább az
értesítés âltal шапок perekben szokott megtörténni.
6.'
A’ honnét ezen mâsodik módon, akármelly
ügyvédi szóváltás’ visszahuzásának, a’ nyolczados tör
vényszékeknek, vagy a’ rövid törvényszékek’ tartásának ha
*) Il: r. 79. czím.
24
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tárideje eltelvén, egyedííl a’ fejdelem’ kegyelme által
kell következni- ’s történnie.

7.
De az olly ù'gyvédnek bevallását, mellynél
fogva valamelly ügyvéd, rendelöjét, ötven nehéz 811-1111—
Ьап vagy kevesebben is, akár örök, akár zálogos jog
5211 és czimmel kötelezi, mindig fejdelem’ kegyelme

nélkül, de nagyobb teherrel leliet visszalluzni.
82.

cz iM.

Hogy az ügy’ гематит heft modo/z ‚замёл/шт.

Minthogy az ügyvédi visszaliuzás után gyakran az
ügy’ leszállítása következik:
1. §. Ezért tudni kell, hogy az ügy’ leszállitása két

módon szokott történni ; még pedig: elöször a’ biro ál
tal, mikor tudniillik az ügy’ biráia , a’ Folperes’ kerese

tél: és követele'sét megolvasvân , egyszersmind az onnan
következett perbeliivást: jól megfontolván, a’ perbelxi
vôlevélben olly hibát vagy tévedést találna, mellynek
gátlása miatt az 'illy keresetlevélnél fogva itéletet, és
birói határozatot kellöleg nem mondllatni ki.

2.
Ugymint illyen okbôl, mivel azon falu, vagy
birtok, melly kerestetik, hogy mellyik országmegyében
fekszik, fóljegyezve nincsen; *) pedig ") több faluk van
nak azonegy neviiek, mellyek különbözö megyékben
hclyezvék, тазу sokszor azon megyében feküsznek,
mindazáltal valamelly melléknévvel különböztettetnek
meg, és ha a’ falu’ neve melléknévvel nem fejeztetik ki,

"‘) П: r. 26. czi'm.
*') Az eredeliben: „autem“, a' Corpus Jurisban: „enim.“

Ãsonlx nÉsz 82. сипи.

391

majdan kétség támad: mellyik az, mellyet a’ fólperes
jogszerü sajátjává akar tenni?

3.
Például: két falut hívnak Nándornak, mely
lyek azon egy megyében helyezvék, egyik azonban
közülök melléknév, hozzátételével különböztettetik meg,
mivel az egyik Felső vagy Nagy , és a’ másik Alsó vagy
Kis Nándornak hivatik, mellyeknek egyike enyém, má
sika pedig téged illet ’s a’ tiéd.
4.
На tehát a’ pez-behívás” és kereset” sorában
ki nincs jelölve, mellyik kerestetik ezek közül: az úgy

bírája el nem határozhatja, mellyike iránt hozassék ité
let? A’ honnét az illyen ügy méltan leszállíttalik és ér
vénytelenítxetik; a’ fólperes által (ha akarja) újonnan
kezdetendő.

5.
Azt azonban mindig előfeltételezvén, ha a1
perbehívott, ön maga vagy törvényes ügyvéde által, az
illy fogyatkozást vagy tévedést kifogásképen előhozza;
mert különben, ha a’ panaszlevélre önként felel ’s a’
keresetnek önmagától enged, semmit ellen nem vetvén:

a’ biró magában ellenvető fél ’s ítélő egyszersmind nem
lehet, hanem a’ felek közt az ügy, érdeme szerint kell
ítéletet hoznia.
6.
Ugyanezt kell mondani, ha valaki hatalmas
kodásnál fogva hívatik perbe ,és a’ keresetben kitett

törvénytelenségek és kihágások micsoda időben követ
tettek el, a’ keresetlevélben nem nyilváníttatik; *) hogy
az illy ügy is leszállittatik és megsemmisíttetik; minthogy

a’ napnak és időnek kifejezése nélkül alkalmasan sem
*) Az eredetiben levő e’ szavak: „et quo tempore mala
facinoraque in actione posita palrata sunt, in actione

non declarabitur“, a’ Corpus Jurisban hiányzanak.
24'”
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a’ fölperes nem győzhet, sem az alperes meg nem győ

zethetik.
7.
Mert minden ollyatén ügyet és perindítást,
i melly hatalmaskodások iránt történt és kezdetett, és
következőleg az abban nyilvánított” keresetet és kö
vetelést is, а’ perbehívott vagy igenli, vagy tagadja.
Ha igenli: szükség hogy igenlésének okát is adja; mert
különben az igenlő vagyis vétkes, ügyét elvesztené.

8.
De ha tagadja: leginkább azért tagadja, hogy
a’ szomszédok’ és halárosok’ bizonyságtételével is meg
akarja bizonyítani, miszerint a’ hatalmaskodások’ el
követésekor nem hogy jelen volt volna, de talán ak
kor még hazájában sem vala. ’S ezért ha laz idő a’ ke
resetben különösen ki nincs téve , az alperes nehezen

tisztitkozhatik.
9.

Azt mindazáltal figyelembe kell venni és el

mébe nyomni, hogy a’ hatalmaskodások iránt kiadott
perbeliívások, és az azokban föltett keresetek, külön
böző záradékokkal szoktak nyilváníttatni. Mert néha, ’s
főképen (midőn a’ kereset a’ föszemélyre vitetik) ezeu
záradék iratik: „hogy ez ’s ez, (magához ez ’s ez szol
gáit és jobbágyait vevén) házamra törve ezt ’s ezt tette.“

10. §. Néha pedig a’ perbehívásba ezen záradék
iratik: „ez ’s ez embereit, ez ’s ez falumra, vagy hir

tokomra küldvén, és oda rendelvén, ott jobbágyaim
nak ennyi ’s ennyi kárt tett és okozott.“
11.
Gyakran pedig a’ perbehivás ezen záradék
kal határoztatik: 1„ennek ’s ennek meghagyása- és pa
rancsából, ez ’s ez szolgái és jobbágyai, ez ’s ez he
lyen találtató vagy lévő ez ’s ez szolgámat kegyetle

nül és keményen megverték, és illyetén ’stb.
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A’ honnan a’ mondott záradékok, kitételét

mindig {igyelembe ’s tekinte'tbe kell venni. Mert más ,
valakit maga mellé venni, más, valakit oda rendelni,
más , valakinek valamit meghagyni és parancsolni.

13.
Mert a’ maga mellé vétel, mindig személyes
részvevést kíván.
14.
A’ küldés és rendelés, jelenlétet. kíván,
hogy jelen legyen az, a’ ki küld és küldetik. Jóllehet
a’ küldés távolról is történhetik, a’ szolgákra vitetvén,
de nem a’ jobbágyokra, kik közel laknak; hanemha talán
a’ jobbágyok szolgák által küldetnének. ’S ez is nem
történetes hanem elhatározott , és véghezvitel végett
gonoszúl eleve eltökélett esetben.

15.
A’ parancsolás pedig és küldés, a’ távollétet
is benfoglalja. Mert valaki (ha távol vidékre ment is)
honn lévő szolgáinak és jobbágyainak , mielőtt el
menne és elútazna, ennek ’s ennek elkövetését meg
hagyhatja.
16. §. Mire nézve a’ küldésben és meghagyásban,

az elkövetett dolognak módját és sorát', ’s a’ történetes,
és nem történetes, vagy nem elhatározott *) esetet
kell figyelembe venni.
17. §. Mert történetes esetben, ugymint, ha job

bágyom, nagyobb és apróbb marbáit, a, rétről, vagy ve

tésről kártétel miatt valaki elhajtja , **) ’s udvarába vagy

'°) Az eredetiben: „et non contingens vel non deliberatus“ .
a’ Corpus Jurisban: „vel non contingens sed deliberatus.“

“') Az eredetiben az igeszók mutató 'mód' jelenjében van
nak a' foglalómód l'élmultja helyett p. o. „abiguntur, in
cludunlur“, „abigerentur, includerentur“ helyeit:
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ólába zárja, hogy addig ki ne eresztessenek, még az oko
zott kárért elég nem tétetilf; szolgáim , vagy jobbágyim
pedig, vakmerőképen, azon, vagy következő napon , az
illy marhákat erőszakosan ki - és visszaviszik; vagy job

bágyom, avagy szolgám korcsmában a’ több ivókkal
összekoczódván, mást megsebesít, vagy talán gyilkos

ságot követ el ’s ezért ott letartóztattatik, de más szol
gáim vagy jobbágyaim által“, azon, vagy más nap erő
hatalommal kiszabadíttatik : a’ küldést és meghagyást meg
kell fontolni és hányni vetni.
18.
Mert ha én akkor távol és messze részeken
vagyok, bizonyos hogy nem küldhetek , vagy paran
csolhatok; kinek tudniillik ezen történetes esetről illy
hirtelen tudomásomra semmi nem juthatott.
19.
На pedig azt mondod, hogy cseledéimnek,
és jobbágyaimnak jöhető esetre rég meghagytam, hogy

ha' valamikor illy eset fordulna elő, ezt ’s ezt tegyék:
az eset ugyan (megvallom) a’ meghagyásban történhetik,
de nem a’ valahova rendelésben. Mi (minthogy a’ jö
vő történetes dolgokról nincs határozott valóság) meg
nem engedhető. Mert különben is, ha az illy eset meg
engedhetőnek tartatik (föltévén a’ meghagyónak első

szándékát) nem a’ mal-lláh’ erőszakos kivitele, vagy a’
gyilkos, kiszabadítása, hanem inkább a’ gyilkosság és

kártétel leszen tekintetbe veendő és megtérítendő.
1
20.
Nem történetes eset van és értetik , mikor
valamelly tettnek elkövetése elhatározottan, és eltöké
lett gonosz szándékból hagyatik meg; millyen: a’ házak

ra törés, erdővágás, falurablás, és hasonló erőszakos
cselekmények, mellyek valamelly hatalmas embernek
távol vidékre, vagy külországokra menetele után, száz
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’s több napok muiva is elkövethetök ’s véghez утешь,
Ьа elébb meghagyta , hogy a`z távollétében megtétessék,
’s vógrehajtassék.
21.
Az érintctt záradékoknak megkülönbözte
tései pedig nem azért irattak , hogy a’ perlekedölmek a’

patvarkodásra ut nyiljék , hanem inkább ‚ hogy az ügy
nek iogos чтиву jogtulan inditása kìvilágúljon. Mert va
lamint a’ jogos kereset mindigr védendö: иву a’ jogta

lan és patva rkodó kövelelés meg nem engedendö.
2.
Második módon az ügy’ leszállítása тазу 1е—
tétele изгнать а’ Гб1регез által hal: könnyü gira terhé~
vel, mellyek` hat aŕany forin'lot tesznek, ’s két rész

ben a’ birónak (ki elött, a’ per indittatott) harmad rész
Ьеп pedig a’ perbehlivoltnak Iizetendök; midön _tud
niillik a’ fólperes azt látja, hogy keresele és követelése,
ön hanyagságából, чаду a7. iró’ llibájából, vagy akár
mclly tévedés’ közbejöttéböl, roszúl, és nem kellö

kép -van szerkesztve' és kijelentve, és úgy gondolja
hogy inkább árt, mint használ neki: mielölt ezen ù'gy
visgálat alá jönc, maga шву figyvéde által azt, a’mon
dott teherrel és

czökkel önként ieteszi, megszünteti

és leszállíttatja.

‘
83.

'

czíM.

Mimódon bell az {гад/пе]: az ítëlet’ Ízozatala elótt, e's
mimódon az шит lesza'llútatnia.

‘

Az ügynek leszállítása pedig, az itéletnek birô ál
tal hozatala elött mindig szabadon történlletik és tétet
hetik; de àz itéletnek hozatala és kimondása után, a’
leszállitásnak nincsen helye.
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1. §. A’ hozott és kimondott°itélet alatt pedig
értsd а’ Végsőt és eldöntőt, nem pedig a’ közbülsőt,
mellyet az egyházi törvénytudók közbenszólónak ne
veznek.

2. § Mivel az illyen közbülső ítélet után, az ügy'
leszállítása gyakran helyén van, ’s megengedendőnek tar
tatik; de nem mindig.

3. §. Mert ha valamelly úgy a’ birô által a’ felek,
szóváltásaiból , közös tanuvallatásra, vagy szemügyre vé
telre , avagy irományok ’s oklevelek, beadására bo
csáttatott: akkor, ezen közbülső bírói határozat és ité

let ellent nem állván, az ügy az illy közös tanuvallatás',
vagy szemügyrevéteP, avagy irományok és oklevelek”
beadásároli tudósítás megvitatásakor is, ha szinte a’ le
veleket mindkét fél a’ bírónál már előmutatta volna
is, mindazáltal a’ tanubizonyságok’, vagy oklevelek, nyo
mán hozandó eldöntő ítélet, kimOndása előtt, a’ fölpe
peres ') a’ mondott hat girás teherrel ügyét mindig
leteheti.

4. §. MOndám azonban megjegyzőleg : „nem mindig;“
mert azon esetben , midőn valaki valamelly birtoki jo

gok, elfoglalása iránt, az ellenfél által bírája elébe hí
vatik, és а’ perbehivott azt feleli, hogy ő azon idő
ben, mellyben a’ fölperes mondja, nem foglalta el

azokat, hanem hogy ő elébb is békével azon birtoki
jogok, uralmában volt, vagy azon dolog iránt már ő régen
feloldatott és mentesíttetett, és ezt igen érvényes levelek”

előmutatásával bebizonyítja; eljövén pedig a’ biró ál
tal а’ levelek, bemutatása és beadása végett kitüzött ha
ú) Vesd össze: 1129: 40. cz.

MÁsomK nÉsz 83. сипи.

397

láridö , és az alperes valamelly akadály’ közbeiötte mìatt
az azon határidöben megjelenni, ’s a’ beadás végett
meghagyott leveleket *) elömutatni nem tudván ,
ellene meg nem jelenése miatt (azért , mìvel ezen 1е
velek’ headását elmulasztotta és vesztes lön) a’ biró

által föbenjáró , vagylfejváltsági itélet mondatott, és
talán kellöleg végre is hajtatott, ’s végrehajtásakor
eröszakos visszaüzés következett, vagy perújitási еду—

szersmind eltiltó levél által (az ország’ régi szokása'és
közönséges: végzeményünk’ tartalma szerint is) a’ vég
rehajtástol eltiltatott; és továbbá az illy végrehajtás,
vagy eltiltásróli tudositvány megvisgálása és vitatása ha
táridején, a’ fölperes, a’ visszaüzésnek, vagy csupán
itéletleveleknek , és birsági törvénytételeknek terhét,
melly részére esik, az alperestöl ’s marasztalttól el,
és fólvettè; ’s míután a’ marasztalt, azon leveleket ,
mellyek’ beadását a’ hirô meghagyta, de a’ mellyek
nek elébbi bemutatása elmulasztatott, a’ birónál elö
mutatta ; mellyeknek erejével a’ fólperes érezvén, [югу
az alperes ellçnében patvarságbaq, vagy nyelvváltság

ban , avagy más teherben marasztaltatik le; mielött még
a’ patvarsági, vagy nyelvváltsági itélet a’ biró által ki
mondatnék,

a’ fo'lperes a’ szokott hat girás teherrel

ügyél; lebénni, és leszállíttatni akarná: akkor ezeu eset
ben még az eldöntö itélet’ hozatala és kimondása elött
is az ügy’ letételének helye nincsen. n)
5.
Mivel a’ fólperes az alperesnek meg nem ie
lenése mìatt mondott itéletröl ат; vélte , hogy eldöntö

*) A’ Corpus Jurisbnu: lévò'! „et“ nincs az eredetibem
“Ц 1729: 40. cz.
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itêlet’ erejével birand, mìhelyest a’ visszaüzésnek, vagy
iléletlevélnek és törvénytételnek terhét fölvette, ’s
ez állal az ellenf'elet jogtalanul károsította. Mert a’ ra
vaszság- és c_salárdságnak senkit sem kell védenie; És

a’ több hasonló esetekröl is ugyanazt kell érteni.
6.
Mindazáltal a’ mi idönkben nem csak az elö
adott, hanem több más módokon is-, az ügyvédeknek
sok és különféle (de üres) kifogásai, feleselései és el
lenvetései miatt is szoktak az lügyek leszállíttatni és
elenyésztettetni.
'
_
7.
Mellyekröl mihelyt a’ birák átlátták, hogy
a’ joggal és igazsággal ellenkeznek, azokat megengedni
ök, és azokban mcgegyezniök nem kell; nehogy a’kik
teszik és elnézik , egyaránt bünhödjenek.
8.
Meri: ez kél; élü kard, melly az árvák, öz
vegyek és más nyomorú személyek’ szívët átszurta. Ez
fäjdal'om; melly az elnyomották’ lelkét a’ legmélyebbeu
áthatotta. Ez továbbá ") tör, melly sokakat örök kár
hozat’ örvényébe buktatott: tudniillik az ügyeknek sok

féle instalan изымаю; шеПуег mint han’ парника:
mindenha kerülni kell.
9.
Mert emlékezem гей? hogy еду betl'í’ hiánya
miatt, és gyakran egyetlen mondat’kihagyásánál fogva,
az egész ügyet, az ügyvéd, kikeresett ellenvetés és
szóváltás által (a’ biró’A megegyeztével) felforgatta ’s le
szállította.
`

*) Az eredetibeu: „deinde“: a’ Corpus Jurisban: „de
nique.“
_
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Ázokro'l , kik a’ más’ ügye'be avatkoznak, mit де”
mondani P
'
д

Minthogy sokan szoktak a’ két félnek ügyeibe és
pereibe; kivált az ügyek’ utolsó szakaszában, midön
már mindkét fél által az ügyek’ érdcmét tárgyazó leve
lek~ és kiváltságok a’ biró _elött elömutattatván ’s Ье

adatvân, véghalározatnak kellene következnì, ’s eldöntö
itéletnek hozatni és mondatni, harmadik , sokszor ne
gyedik részröl is beavatkozni és elegyedni.
1.
Tehát tudni kell , hogy midön ai ù'gy, birto
ki jogok’ öröksége, és örökvolta iŕánt Рогов, eldöntö
itélet' hozatala elött, bârkiakarja, és щади, hogy ötet
azon birtoki iogok, vagy örök, шву zálog-, тазу
akâljmiçzimen illelik (а’ fólperesáltal az illy ügyfolyam

han kiadott, ’s a’ perbe avatkozò’ részére esö költsél

geknek megtérilésével) a’ perbe avatkozni és elegyed
ni Szabad hatalmában áll.



2.
Mindazáltal az alperes, az illy beavatkozó
ellenében, külön a’ fólperestöl, irományokat és okle
veleket tüstént és azonnal elömutatni nem tartozik.
- 3.
Leginkább, ha пью újonnan n_yert' királyi
jog’ neve .és czíme alattAazon birtoki jogokat mqgának
kivánná tulajdonítni ;_ mert az illyen királyi jog’ keresé
sére, az iigybe avatkozc'mak, a’ biró az olly Perben

szokott lörvényfolyást megadni és rendelni köteles. il')
4. Azonban a’ perbeavatkozô származásì rendét, ha
ezt az alperes tagadná, n) tüstént bebizonyítni шпонки.)
") I. r. 31. czím.

") А’ fólperes negyed ízig nem tagadhatjn. I. r. 39. czím.
“") I. г. 47. czl'm. èrtelmóben.
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5. §. Mivel, ha bár csak azon határidőszakban
avatkozott is a’ perbe: mégis az által azonnal folpe

ressé tette magát; a’ fölperesnek pedig mindenkor ké
szen kell lennie.

6. §. Különben azon ügybe lépéstől, ’s annak foly
tatásától elesettnek tekintetik, ’s azt más perben kelle
tik keresnie.

7.
Deha származási rendjét bebizonyítja, vagy
azt talán az alperes kétségbe sem hozza, mindazáltal
a’ perben azt mondja, hogy ő ellene is mentesítő vagy
más levelei volnának: a’ f`ól és alperes közt ugyan a’
bemutatott leveleknek tartalma és foglalatja szerint
törvényt lehet tenni és szolgáltatni.
8.
Azonban a’ beavatkozó ellen beadandó leve
leknek előmutatása végett a’ bíró egyetlen határidőt
tartozik adni és kitüzni.
9.
Figyelembe kell pedig venni, hogy azon ügy
be, melly birtoki jogok, elzálogítása, vagy foglalása iránt

vitattatik és folytattatik, senkinek, ki az illy birtoki
jogok, örökségét igénylené magának megnyerni, а’регЬе
avatkoznia tehetségében nem áll.
10.
iMert a’ joggal és igazsággal nem látszik
megegyezőnek , bogy az, ki birtoki jogait okszerű szük
ség kényszerítvén, máSnak zálogczím alatt ideiglen le

kötelezte, perlekedés közben azoknak uralmából más
által, kivel e' részben semmi közössége nem volt, örök
re kirekesztessék; vagy azon birtok, melly valakinek
kezéből erőszakosan foglaltatott el, ’s ennek elfoglalta

tása miatt indított perben, ne annak kezébe adassék bi

râs végett, hónnan elfoglal'atott, hanem máséba.
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Радон, ha a’ fólperes a’ pertől 'elcíll, a’ beavatkozó“
eljárhat-e abban?

De minthogy sokszor meg szokott esni, hogy a’
bíró által a’ két fél közt támadt ügy , vitatás végett már
felvétetvén , ’s gyakorta mindkét fél által a’ kiváltság
levelek , ’s bizonyítványok elő is mutattatván, mielőtt
a’ felek közt végső és eldöntő ítélet mondatnék, midőn

már valaki harmadik vagy negyedik részről azon ügy
be avatkozott volna, a’ fő perlekedők, ugymint fól-,
és alperes, vagy önként, vagy más rokonaiknak és ba
rátaiknak tanácsából, jó szerével békére ’s egyességre

lépnek; azon ügynek és további folytatásának egészen
véget vetvén.

А

_

1.
А’ honnét kérdésbe jön : vajjon azon perbe
avatkozó és elegyedő , tovább is azon ügyben az al
peres ellen (а’ fólperessel kötött és megállapított föntebbi
béke ’s egyesség akadályt nem tévén) törvénykezhetik-e;
’s az alperes az ő keresetére felelni, ’s leveleket elő
mutatni tartozik-e; vagy a’ Fólperes ellen az alperes ál
tal talán már beadott levelek' tartalmából kaphat-e tör
vénytételt ’s igazságot, és végső ítéletet?

2. §. Felelni kell, hogy ha a’ mondott béke, és
egyesség a’ két fő perlekedők ugymint a’ Fól- és alpe
res között a’ birô által hozandó eldöntő itélet előtt Ют
mindjárt leveleit már mindkét fél előmutatta is) tör
tént és köttetett, a’ perbe avatkozó és elegyedő többé
abban nem törvénykezhetik;l ') az alperes sem tartozik

azon ügyben továbbad ő ellene feleselni.
*) Kivévón a’ csalárdságot ll; r. 83. czl'm.
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_ 8.
Minthogy elbomolvân az alap, tudnìillik a’
föfelperes, egyéb rajta lévö épületnek is el kell bomlani.
4.
Azonban, ha a’ béke és egyesség ") af va
lamennyi felek, ugymint fölperes, alperes, és beavat

Копь közt hozou: és mondou паев иъёп köuetett és
történt; midön már a’ peres birtoki jogokból a’ bea
vatkozónak is illö rész , vagy hitbér, avagy negyedjog,
чаду talán zálogiog itéltetett volt oda; vagy legalább
az oklevelek’ elömutatása vala azì alperesnek az avatko
zó ellenében oda itélve: akkor bár a’ f6 felperes a’ per
töl eláll , ’s a’ per’ további folytatásáról lemond, mind
azáltal a’ perbe avatkozô és elegyedö a’ birôi megha
gyás és határozat szerint azon ügyben törvénykezhetik.
86. czíM.

А, рег]`о{уат6ал összegyizîlt birszígokat mímódon
kel! be/zajtani?

Minthogy a’ hosszú perfolyammal végeztetni szo
kott ügyek’ befeieztével, a’ törvénytételek’ minden ter
heit, vagyis azon perfolyamokban összegyült és össze

gyùlni szokott törvényes czököket (mellyek köz szôval
birságoknak hivatnak) behajtani szokás:

1.
Tehát tudni kell, hogy ha az alperes, a’
mindenik perben ellene összegyült törvényes terheket,
a’ per’ végeztével birája elötl; kész pénzben letenni és
kifizetni akarja vala, akkor агу-еду girát egy forinttal

letehet és megtéríthet. ")
*) Vesd össze Lajos I: 24. ’Sigmond VI: 5. Albert: 31.
Mátyńs VI: 5. Ulászló I: 68. és Il: 13. cz.
") Vcsd бане: П. r. 69. èzim.
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’S ezen terheknek és bírságoknak két része,

mindig a’ bírót illeti, ’s harmad része a’ fólperesnek
marad. Al)
.

3. §. Midőn pedig bírája előtt 'azokat letenni nem_
akarja, vagy nem tudja; azonban a’ bírót kérte és in

tette, hogy emberét küldje el, ki előtt javaiból és
birtoki jogaiból, azoknak elfoglalása által, az iránta szo
kott módon történendő bírói foglalást nem várván, a’
törvényte'telek’ H) illyetén terheire nézve eleget fogna

tétetní: akkor egy-egy gírát két forinttal lehet letenni
és kifizetni.
4.
Ha mindazáltal "') semmi megintés nem
törlént, és semmi elégtétel a’ javak, elfoglalása által nem
szolgáltattatott, hanem az ügy minden terheivel együtt
egyszerüen bírói foglalás alá bocsáttatott: akkor nem
másképen, mint egy-egy gírát, négy forintra ározva,
tartozik az alperes beszámitni és letenni.
5.
Mellyek iránt, elsőben a’ marasztaltnak in
gó javaiból, ha találtatbatók; különben pedig birtoki
jogaiból kell elégtételt venni.
6.
Miképen , ’s milly renddel szoktak pedig a’
perfolyamokban , az illyen bírságok vagy törvényté

teli terhek akárki ellen összegyülni, hosszas beszéddel
leírni szükségesnek nem tartom; azért mivel azon hosz
szú perfolyam, mellyben a’ régieknek és elődinknek

szokása szerint, a’ bírságok és törvénytételek gyakran
‘) Ulászló: II. 12. Zsigmond VI: 3. Mátyás VI: 52. 69.
Ulászló: I: 66. cz.

»

") Az eredetiben: „judiciorum “, а’ Corpus Jurísban: „ju
ridicorum“.
“Ü Az eredetiben: „lamen“, n’ Corpus Jurisbnn: „autem.“
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megkettöztetni, gyakran kettözött ketbözettel is egyik

törvényszakaszról a’ másikra halasztatni szoktak , közön
séges végzeményünk által eltöröltetett és enyésztetett.
7.
Mert a’ maiak’ törvénye és szokása szerint ,
mind azon iigyeket, mellyek hajdan hosszú perfolyam~
ban szoktak elvégeztetni , négy nyolczados törvény
szakaszon kell elhatározni és végezni; mellyekben a’
birságok csak egyszerůleg gyülnek, és csupán a’ har
madik 'perbehivásbanf'melly az ègyszerü megintósböl
тазу idézésböl származandik, kettöztetnek.

8. §. Ugyanis az elsö nyolczados lörvényszakaszon,
ha az alperes meg nem jelent, három girányi birságban

*) marasztaltatik és terheltelik; és a’ fólperes által
mind azon giráknak megfìzetésére, mind magának a1.
ügynek folytatására, ismét perbe hivatik. ’S ezen perbe

hivás másodiknak neveztetik.
9.
A’ honnét, ha а’ második törvényszakaszon
az alperes meg nem jelen, akkor azon másodszori meg

nem jelenésért újolag három girányi bìrságban, és az
elöbbeni három вякать meg nem fìzetése miatt, azok
nak kettözetêben marasztaltatik.
10.
Az egyszeríí birtokbeli igtatâsban, vagy ha
tárjárásban pedig, a’ birságok mindig yegyszerüleg муть.
11.

Bövid perfolyamban is, a’ perb'ehivott ha~

sonlôkép hârom gìrában magáért, és ha 'jobbágyain

vagy nemetlen cselédeinek elöállítása beigtattatik, akkor
az egyeseknek elö nem állitásaért, egyenkénti girákban
azaz , mindenikért egy-egy girában; a’ fólperes pedig,ha

met@` nem jelent, hat girát tevö királyi birságban szo
kott lemarasztaltatni.
1') Az eredeliben lcvö: „in“, hiányzik a' Corpus Jurisbnn.
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12.
És az illyetén törvénytételeknek, és bix-sá
goknak fìzetésében , mindenik girát egy forinttal vagy
száz denárral lehet a’ törvényszéken az ügy’ biráia elött
(а’ fóntebbi módon) letenni és Ezetni. ')
13.
De ha birói foglalásra bocsáttalott, akkor
minden egyes gira négy forinttal, vagy négy száz de
nárral leszen lerovandó.
14. § Ha mindazáltal az alperes akàrja, és ing()
javakkaI böven bit vals f a? törvényes terheket, a’ birô
nak és ellenfélnek, azon módon, mint az ingó javak’
becsüjének sorában, az elsö rész’ vége felé **) leiratott,
fìzetnie szabadságában áll.
*) Ulászló I: 99. Mátyás: Vl: 52. cz.

u) Tudniill'ik 133. czl'm.
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“ARMA-DIK

RÉsz.

1. czíM.

Nemes Magyarország’ jogainal: e's szolcásainal: Лаг
madil: re'sze'ró'l a'ltala'ban.

Elvégezvén Islen’ segedelmével Fóntebb a’ királyi
törvényszék’

pereit , és

itéleteinek пешей:

’s kü

lönféleségeit; hátra van most, e’ munka’ harmadik és
utolsò részében azon királyi törvényszék elébe fo'lebb
vitel’ utján viendö ’s küldendö perek’ és ügyek’ sorá
ról értekeznì.
1.
És következöleg, ez_en Magyarország’ szent
koronáiânak rég alávetett ’s vele egyesült выть, Ног
vát- és TÓt-országoknak, valamint Erdélynek, törvé

nyünklöl kevéssé eltérö ’s különbözö „оказан-Ы; mely
lyekböl igen sok pert szoktak ezelmek végsö eldöntése
után, az említett királyi törvényszék elébe érettebb át
tekintés és világosb megvisgálás végett felküldeni.
2. §. Valamint a’ szabad városok’ törvényeiröl.

3. ё. És jobbágyaink ’s panasztjaink’ részére szo
kott törvényszolgáltatás’ môdjáról; mint a’ következö

czimekben kitetszeni fog.

HARMADIK RÉSZ 2. cziM.
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czíM.

Hozhat-e magától minden nep vagy vármegye hala'
rozatolrat?
Mivel az elöbb mondott Dalmát--, Horvát-, Tót - és

Erdély országoknak régóta jóváhagyott törvényei ’s szo
kásai bizonyos szakaszokban és czikkelyekben , hazánk
nak, tudniillik ezen Magyarországnak törvényeitől és szo
kásaitól különbözni, némelly vármegyék is eltérve és
külön más vármegyéktől, sőt magától a’ királyi tör

vényszéktől is, valahogyan behozott bizonyos szokáso
kat törvény gyanánt követni látszanak:

1.
Azért kérdés , vajjon hozhat-e minden nép, ")
vagy vármegye, vagy bármelly város magától és kü
lön határozatokat? Felelet: hogy semmi olly nép, sem
mi közönség, melly nem bir saját törvényhatósággal,
hanem másnak urasága alatt van, nem hozhat határo

zatokat, hanemha elöljárója” megegyeztével; ezt is olly
esetekben , mellyek az isteni ’s emberi törvényeket

meg nem sértik ; úgy hogy azon határozatok valami jog
talanságot, valami kárhozatost magukban ne foglaljanak,
és mások, jogainak világos ártalmára és sérelmére ne
legyenek.
2.
Innen, ámbár a’ dalmaták, horvátok, tótok

és erdélyiek a’ díjak és bírságok, fizetésében és más bi
zonyos L'igyfolyamatokban, és törvényszakaszok” megtartá

sában (mint alább világosabban fog előadatni, ") más és
más, a’ mienktől nagyon különböző szokást követnek,

') ll: 4.

u) m: з, 4.
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valamint szabad is követnìök és használniok, és тазик
közt jelenleg is azokhoz hasonló valamit, a’ fejdelem’

megegyeztével hatârozhatnak és rendelhetnek: azonban е`
Magyarország’ közönséges határozatai ’s végzeményei és

az ország’rendes birái által iôszâgok és birloki jogok irânt
a’ királyi törvényszéken tartatni szokott törvénytételek
’s hozalni szokott birói itéletek ellen, még sem határoz~

hatnak semmìt, hatalmok sincs valamit rendelni.
3. §. És ennek bizonyságául és jeléül ‚ minden hir
toki jog iránt итак támasztott реп, а’ pernek ottani
bevégezte után , a’ királyi törvényszékre, mint tudniil

lik fólebbkérdési helyre fel szoktak iózanabb és érettebb

áttekintés, visgálás és meghányás végetl: küldeni.
4.
Hol akármìt пешек és végeznek , az lesz min
denkor helyes és érvényes; a’ bán увезу чаша’ itélete ellent
nem állván.
5. ё, Szintúgy különbféle vármegyékben is,a’szánrv
шашек, rétek, erd'o'k és folyamok’ örzése, vagy mal
mok’ állapotia ’s jövedelme, és más lxasonló táxrgyak,
söt a’ törvényszakaszoknak ’s pereknek lnegtartása iránt

is , hogy tudniillik iu: rövidebb , ott hosszabb perrelvé
gezlessék el a’ megye’ törvénysze'kén, megyei ispán elött
indított ügy; maguk közti józan tanácskozás után. $011-,
féle rendeletekethozhatnak és tehetnek игуан: azonban az
egész orszàg’ közönséges végzeménye, és a’ királ töntvény
szék régi ’s jováhagyott szokása, mellyet (miként mon
daték) törvénytételeiben szokott követni, soha. meg nem
sértethetik és csonkiltathatik.
6. §. És eféle határozataik egyedùl köztùk és
körükben érvényesek és kötelezök. A’ vidéki és más
megyebeli nemesekre pedig, kiknek azok’ keblében ió
szágaik és birtoki iogaik nincsenek, nem terjednek.

IIARMADIK alf-.sz 3. сит.

409

7. 5. És illy mód'on, a’ szahad városok is, nem
különben keresk'edök és kalmârok, szabók, szůcsök,
vargák, timárok és más mesteremberek saját czéhökben
és тазик között hozhatnak halározatokat a’ fejdelem’
megegyezése’ hozzájarultával; csak hogy az eféle hatá

rozatok igazságosak és tisztességesek legyenek, mások~
nak és mások szabadságainak és jogainak kârt és sérel
met ne okozzanak. Mellyek, miként mondaték, egye

dül közöttük érvényesei és maradandók.
8.
Eféle rendeleteket és határozatokat pedig a'
nép’ többségével ’s jôzanabb részével kell hozni és meg
âllapítni; met-t különben nem neveztetnének nép’ vagy
község’ határozatainak. Ha pedig a’ nép két részre oszol
na: akkor a’ jôzanabb és föbb rész’ rendelete âll. Jó
zanabb és föbb résznek pedig az mondatik, mellyben mél
tósággal és tudománynyal jelesb- és nevezetesbek vannak.
3. czI'M.
Tdt- e's Erdelyorszdgnab külön szokrísjogáról.

Tudnunk kell tehát , hogy a’ tôt- és erdélyországi
nemesek több czikkelyre nézve saiát külön szokással bir
nak és élnek. Leginkább pedig a’ díjak’ ñzelzéßében.
1.
Mivel a’ tôtországiak száz , az erdélyiek рейда
hatvanhat forinttal szokták díjaikat megváltani.
2.
És Еву az iigyvédi szôváltások’ visszalmzása
ie körükben a’ n_yolczados törvényszakaszokon hasonlô te
herrel iâr.
3.
Minden elhunytak’ nejeìnek (жокеи; kivéve,
kik zászlôs hivatalt viselnek vagy viseltek) hitbére ma
gában Tótországban szinte száz, Erdélyben pedig hal

vanhat forintml fìzettetik.
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Ezt azonban úgy értsed, ha a’ meghalt fér

jek’ jószágai ’s birloki jogai annyi girára mennek; шеи:

különben, ha завидеть kisebb értéküek , úgy ott is
(mint Magyarországban ') , özvegyeiknek hitbérül keve
sebb adatik.

5.
A’ zászlósok’ nejeinek pedig azon módon kell
ůzetni hitbért, mint Magyarországban.
6. §. A’ birtoki jogok vagy más különös és fon
tos tárgy iránt mindkét országban nyolczados törvény
szakaszokon indított perek, eldöntö itélet után, bár
щепу félnek fo'lebbvitelére, egyszer a’ királyi Lör
vényszékre, tudniillík az országbirô úr elébe, érettebb
megvìzsgálás és megvitatás végett küldetnek, és végsö
befejezésre ’s végrehaitásra ismét az elöbbi biróhoz,

tudniillxk a’ bánhoz , vagy vajdához küldetnek vissza.")
7.
Egyébiránt az erdélyi nemesek kisebb hatal
maskodások miaLL, ölven arany forintol tevö ugyan
annyi girában marasztaltatnak; az alispánok pedig és
szolgabirák kétszer annyira itéltelnek.
8. §. Az élö dij pedig nálok harmínczhárom forint
tal rovatìk le.

9.
Továbbá a’ hitbér’ két részét, letelt készpénz
ben , harmadrészét pedig ingò ’s eladhatô javakban szok
ták fizetni.

10. §. Továbbá az erdélyi nemeseknek, a’ király’
parancsára, vagy az erdélyi vajda’ hirdetményére tartan
dó közönséges országgyülésök és összejövetelök’ megsértö
ire száz , a’ törvényszékéire pedig ötven, еду-еду forin
103 gira rovatik.
*) I: 93. cz.
”) Ulnszló IVI 6. CZ
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11.
Továbbá az okozott károk ésadósságok’meg
térilésében a’ fönemesnek, úgymìnt Fól- és alperesnek
három forintig szabad eskù'dni; a’ többi nemesek mind
маца], *) amannak eskütársai, nem többet mint egyen
ként egy-egy forintot kaphatnak meg eskü által.
12. §. És ámbár az érintett ügyeln’ perciben, min
den gira erdélyi szokásként, száz denárt teszen: még
is a’ nyolczados lörvényszék elötti perekben meggyült
birságok és törvényszéki terhek, mint a’ magyarországi
nemesekre nézve (az elsö rész végén leirt mód szerint),
mindig négyszáz denárral szoktak szâmíttatni.
13. §. Továbbá a’ vármegyék’ törvényszékein a’
megyei alispánok és szolgabirák elött, három forintnál

kevesebbet érö tárgy iránt indított perek ‚ а’ vajda elé
be nyolczados törvénykezésre nem bocsáttatnak fól.
14. §. Továbbá az erdélyi parasztok’ egész díia

huszonöt; fél pedig (щепу élö `díjnak neveztelik) tizenkét
forintra ’s ötven denárra; a’ tagok’, mint kezek', fülek’
csonkitása, szemek’ kitolása ’s orczasértés, húsz , a` fog~
kiütés pedig hat forintra becsültetik.
15.
Tovâbbá , ha a’ paraszt a’vétek’ helyéröl el
szökhetik, az általa elkövetett ’s végbevitt eröszak és lla
talmaskodás’ büntelése nem a’ megsértettnek , hanem a’

paraszt’ fóldesurának iut; a’ megsértett pedig egyedül
нагадав vagy megsebesitésének elégtételét Гоша kapni.
16. §. Továbbá, a' parasztok az okozott kárból Ье—

haitott marhák és barmok’ eröszakos kibocsátása ’s el
трава, vagy más akármiféle vagyon’ lxelytelen lefogla

*) Az eredolibent „taman“. n’ Corpus Jllrisban: „ашет“.
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lása mìatt , az eféle marhák’, barmok’ (s lçfoglalt jószág’
becsííjéhen marasztaltatnak.
17.
És e’ részben a’ nemesekröl is шатра

törvénytétel штык meg.

18.

Továbbá az okozott károk’ és adosságok’

megtéritésében a’ föparasztnak, úgymint fól- és alperes

nek, esküje állal еду forintot lebet Карта; а’ többi kö
vetkezö paraszt pedig, tudniillik шпик eskütârsai, há»

щап egy (отдают, és nem többet карта“ meg eskü

iök шаь
4.

czíM.

da erde'lyí scit/zdkról, bibel szëkelyabneb Íu'vunl'.
Vannak ezenkivül Erdély’ vidékein a’ sc_ytlla néptöl
Pannoniába elsö beiövetelekor oda szakadt scythák, kik

kìváltságos nemesek, mi öket (шашни-й! székelyeknek)
romlott (dják) néven siculusolmak nevezzük; törvényök
és szolxásukl egészen különbözö; a’ hadakozásban igen

tapasztalçak; az örökségeket és hivatalokat (régi szokás
kent) nemzetségel; és ivadékok ’s ivadéki два]; szerint
osztják fel щади]; között.

1.
Dijck huszonöt forintot teszen.
2.
Nyelvvâlçsáavul pedig tizenkét forint és ötven
denár rovatik râjok.
3. §. Székely ellen önnön ispánjok elött hozott fö
benjárô пасс, Ьиздоцдёау forintot érö szintannyi .gi

1-655 teried; öxfök birtokát a’ megmarasztalt és el
itélt nem veszti el, lianem az örököseire ’s rokonira
száll. Feje is megmarad, a’ hütlenség és bünvádi ügyek’
esetein kivül.
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4.
Törvényszékök elött pedifòr minden giráért Öt
ven denárt szoktak letenni ’s fizetni.
5.
Továbbá _ispánjok- és alispániolmak hatalmá
ban áll minden perben hozott és kihirdetett itélet után
(még ha a’ marasztalt az ellenféllel meg egyezne is), bi
x'ói illetékét mindjárt követelni.
‚

6.

Továbbá örökségek’ dolgában a’ három fo

rintnál többre menö , közbük indítottt iigyek (тешат—
ván a’ szokott fölebbviteleket) bövebb megyitatás vé
gett, a' királyi törvényszék elébe вишь felküldetni.
7.
Ezen országok és nemesek’ egyéb helyhatô
ságì jogait pedig (minthogy egyedül keblökben érvénye
sek és вошь ismeretesek), szükségtelen bövebben

elöadni.
5.

ЛИ a’

с z I' M.

e's Íuinyfe'le e'rtelmü P

De mivel , díiról (latínul homagium) , és díji girák
rôl tettünk elöbb igen gyakran említést, azért tud

nunk kell röviden, hogy a’ dij kétfélekép vétetik.
l. Egyképen az (Кайлы!) а’ törvények szerint mintegy
az ember’ köteléke vagy köteleztetése. És ez az alattvalónak

fölebbvalòia iránti hüsége; vagy azon hôdolat, melly
minden egyéb lxüség fölött egyedül a’ fejdelmet Шей.

2.
Másképen vétetik a’ (Щ köz használat szerint,
és akkor az a’ gyilkosoknák pénzbeli büntetése vagy Ье—
csüje, melly abban ё", hogy a’gyìlkos az illetöktöl magát
таща meg feje’ becsüje szerint; a’ gyilkosság mellett nc
talán elkövetett llatalmaskodâsért érdemlett és szabatni
szokott egyéb büntetéseken kivül.
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3.

HARMADIK lui-.sz 6. czíM.

Némellyek mégis azt mondják, hogy a’ díj

a’ megöletett ember, ára, ámbár azt úgy nevezni kép
telenség; mert a’ halottat semmi áron sem lehet meg
váltani ’s halottaiból feltámasztani. Hanem a’ gyilkos

nak, hogy visz0nt meg ne öljék , kell saját és nem an
nak, kit megölt, fejét megváltania.
4. §. És ezt akkor, ha a’ bíró vagy az ellenfél' ke

zeit kikerülte. Mert ha személyében megfoghatják, és
szántszándékkal követett el gyilkosságot , akkor a’ gyil
kosnak nem díját letennie, hanem fejét kell elvesztenie.
5.
Azért mi a’ második módon vett díj alatt
közönségesen fejváltságot és megváltást értünk. *)
6. CZÍM.

Mke'nt küldetnek fel a’ megyei ispánok, székeiról
a’ perek a’ királyi törvényszék elébe? e's, azon székek
előtti ügyvédi vissza/Luzdsro'l.
Minthogy pedig ezen ország, vármegyéiben a’ me
gyei ispánok' törvényszékei előtt kezdett pereket, miu

tán azokban azon ispánok ’s alispánok, és szolgabí
rák, a’ felek, szóváltásai szerint, biz-ói határozatot és
itéletethoztanak, illyetén itéletök, és bírói határozatuk,
jováhagyása vagy megmásítása végett országunk, régi
törvénye- és szokásaként (többnyire) a’ királyi törvény
szék elébe szokás felküldeni, ’s innen ugyanazon pere
ket, az ország' rendes bírái által az azokbani érett meg
vitatás után hozott akár jováhagyó akár megmásitó ité

letnek és bírói meghagyásnak végrehajtása ’s tökéletes
t) I: 2. 12. Ш: 3. 9. 21. 26. 23.
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bevégzése végett gyakran az említett megyei ispánok és

szolgabirák elébe visszautasítani, ’s illy visszaküldés
után a’ megmarasztalt és ügyevesztett felek perújítást

a’ fejdelemtől nyerni, ’s ezen perújítáSnál fogva gyak
ran ügyvédeiket is visszahúzni szokták:

1. §. Tudni kell tehát, hogyha a’ marasztalt és
vesztesfél , az ország' rendes bírái által akár jováhagyott,
akár megmásított ügyének a’ királyi törvényszéktől visz
szaküldése után perujítást nyerend, vagy ügyvéde' szó
váltását visszahúzza: a’ pert, bármi törvényt tartsanak
aztán az ispánok ’s alispánok és szolgabirák , ’s akármi
ként ítéljenek benne, többé bővebb megvitatás végett
a’ királyi törvényszék elébe, még perujitásnál fogva
sem kell felküldeni. "')
2. §. Ha pedig a’ másik fél lenne vesztes, tudni
illik az, melly még nem kérte perét az említett ki
rályi törvényszék elébe felküldeni ’s vitetni: ezen fél
nek hatalmában áll perét józanabb megvisgálás és meg
vitatás végett a’ királyi törvényszék elébe terjeszteni.
3.
Ugyvédi visszahúzás pedig ezen ország, vár
megyéiben, a’ megyei ispánok, törvényszékei előtt gyak
ran fordul elő ’s történik, ") hol csak három fo
rintnak, két részben a’ bírák, azaz ispánok vgy alispá
nok és szolgabirák, számára, egy harmadában pedig azon

perlekedöére, ki ellen a’ visszahúzást kell használni,
letételével, azon ispánok vagy alispánok és szolgabirák ,
vagy közülök barmellyik előtt, akármelly ügyvéd, szó
váltása ítélet után is visszahúzható és megmásitható.
ll) 1729: 30.
“) ll: 80. 81.
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mnMAnIx RE'sz 7. czíM.

4.
De a’ pernek a’ királyi törvényszék elöttì meg
erösítése ’s jováhagyása, és annak, azon ispánok vagy
alispánok és szolgabirák elébe visszaküldése után, az
ügyvédi szôválbás’ visszahuzásának (ha az valamikor meg
történendik) terhe, az efélé felsö bìrói iôvâhagyás miatt,
megkettözletik , és hat forinttal Íìzettetik.
7.

cziM.

мим,» perelvet bell a’ .kira'ëyz' törve'rzysze'któ'l ¿sme't
a’

íqpánolr elébe vísszaküldem'?

A’ megyei törvënyszéken támasztott, és a’ királyi
törvényszék elébe vitt ûgyben, a’ megye ispáuìai- vagy

alispánjai- ’s szolgabiráînak ottan jôváhagyott és megerö
sitett itéletétf és birói határozatát, a’ királyi lörvény
szék’ rendes biràinak kell-e végrehajtani, vagy ismél;
azon ispánok ’stb. elébe visszaküldeni? az iránt sokan
sokfélekép vélekednek.
1.
Tudnunk kell azonban és [Яву tartanunk, Ногу
azon perek, mellyeknek lef'olyta alatt a’ bix-ói Lerhek’
vagy birságok’ fìzetése ’s letétele el nem maradhat,
millyenek minden kisébb hatalmaskodás és az iránti
ite'letek, törvényszéksértés, nyelvváltság és több eféle,
mellyekben tudniillik a’ birák is szoktak részesülni, uira

és ismét azon birák elébe küldetnek szükségképen visz
sza, kìktöl fólebbvitel utján a' kìrályi törvényszékre
valának felküldve ’s vitetve.

2.

Mert különben azon elöbbì biráknak пазу

rövidség okoztatnék ‚ ha ezen fólebbvitel által részök és
birói osztalékjok más’ hatalma és rendelkezése alâ esnék.
3.
Azonban más, nem terhek’ тазу birságok’
fizetését, hanem inkább kellö végrehaitást kivánò ù'gye

HARMADIK 11i-.sz 8. (353511.
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ket, ugymint: hitbérek, jegyajándékok, és zálogos jogok
irántiakat ’s más> hasonlôkat a’ királyi törvényszéktöl
bizvástleliet végrehaftás végett elküldeni ’s foganatba
vétetni.
4.
Mâskép van a’ királyi törvényszéken a’ rendes
birák elött kezdett ügyekre nézfve;` mer-t ezek minden
keletkezett és keletkezendö birói terlxekkel egyik biròtól a’
másik elébe küldetnek.
5. §. А’ hitbérek és jegyaiándékok, valamint zálogos

jogok iránttâmasztœt иву támasztandô, éntékre ’s becsre
nézve szâz forintot имевший) ügyekben pedig a’ várme
gye’ vagy a’ тещей ispánok’ törvényszéke nem hirás
kodhatik és nem itélhet. Í')
8.

czíM.

A’ падай va'rosolxról e's azobnak allapoyáról di.
МЫШЬ

Minthogy а" szabad vârosolńrô'l is szândékunk rö

viden értekezni, tudfni Rell' tehát, [позу város annyi
mint polgárok egysége; ") mert ottan népek’ sokasága
gyülekezett egybe.

бы Vàvosspedig
házaknak.körül
é's utezâk
nak 1.
szükséges`
védfalakkabiés mint'.
crösségekk'el
vett
és tisztességes életre тамады: sqkasâgg.

2. §.. De mivel a" Polgároknakezen sokasága еду

községet teszen és képez, és illyetén egxesült községek
mind helyzetölu'e mind kiváltságeik- és szokásaikra néz

*) 1715: 28. 1729: 35.
”) А’ latinhoz hübben: „Civitas“ annyi mint „civium
anims.“

~

418

HARMADIK mísz 9, 10. czíM.

ve különbözők ’s változók; innen van, hogy néinelly
szabad városok a’ királyi felség' személyes jelenlétének
törvényhatósága alá tartoznak, mint: Székes-Fehérvár,
Esztergam és Lőcse; mások, pedig az ország' régi szo

kásánál fogva a’ királyi tárnokmester' törvényhatósága
alatt vannak , mint: Buda, Pest, Kassa, Pozson , Nagy

Szombat, Sopron , Bártfa és Eperjes.
9. czíM.

Hogy a’ szabad váz-asok polgárai dy'aikra nézve a’
nemesekkel egyenlők.
Ezen városok, polgárai ’s lakosai clijaikra nézve ')

országunk' nemeseivel egyenlők ugyan: de egyéb sza
badságukra nézve a’ nemesekkel nem tartatnak egyen

lőkűl, *“) és azok' kiváltságival nem élnek.
1. Mert a’ polgárok, tanúskodásai saját városukones

határukan kívül nemesek mellett be nem vétetnek; és
ők a’ kár, és adósság” megtérítésében városon kívül egyen
kint egy-egy forintnál többre nem esküdhetnek.
10.

czíM.

Miként küldetnek fel a’ szabad városi polgárok, perei
a’ királyi tdrnOkmester elébe?

Ezen városok közűl pedig némellyeknek polgár
mestereik,másoknak pedig bíráik, ’s hites polgáraik és ta
nácsnokaik vannak; és az azon városok, polgárai és la

kosi közt folyó valamennyi perek, sőt más idegenek

-) m: 5.
u) 16-17: 81. 1649. is.

пышных nÉsz И. czim.
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által netalán némellyikök ellen inditottak is ezek’ birás
kodása által itéltetnek , intéztetnek és végeztetnek el.
1. §. Aztán pedig az iléletökkel meg nem elégedett
fél’ hivatkozására fölebbvitel’ utján a’ királyi tárnok
szék elébe küldetnek.

2.
Végre pedig, ha valamelly fél meg nem elé
gednék , a’ kirá'lyi felség’ személyes jelenlétének visgá
lata alá bocsáttatnak, hol egyedül a’ városok és kirâlyi

tárnokszék’ itéletei nézetnek át és visgáltatnak meg, *)
vajion tudniillik jogosan, vagy jogtalanúl, helyesen vagy
helytelenù'l hozattak-e azon itéletek? a’ jogosak hely

benhagyatnak, a’ helytelenül hozottak pedig megiga
zittatnak, vagy egészen erötlenittetnek; a’ felek által ak
koron ujdontan elöadandô minden kifogásokat egészen
elmellözve.
3.
Hacsak ollyasmit nem mondanának és ad

nának elö, a’ mi méltán és szükségképen az ügyek’ és
itéletek’ magyarázatára, tisztább felvilágositására’s meg

értésére szolgál; mert illyen esetben meg kell mindenik
részt hallgatni.
11.

czíM.

Míbe'nt kel] a’ szabad va'rosok’ рыдают/ь ügyeíóen
per~ ujita'st n_yerni?

Továbbá ha történik hogy a’ per a’ királyi felség’
személyesjelenlétének visgálata- ’s itéletétöl (valamelly
netalán közbeiött vagy összefüggésben levö czilnkel)r mi

') Az eredetiben levò': „ruminabuntur‘, n' Corpus Juri.

Ьап: hiányzik.
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HARMADm Ш: 11. czíM.

att, annak ёгеЦеЫ) megvisgálás'a végett) az eiölrbi Ы
róhoz küldetnék vissza: akkor, ha valàmelly fél az ily
lyen ul' megvisgâlâssal, тазу megvitatással meg nem
elégednék , a’ per пеш ЬйШейЬйё! СбЬЬё1 а" királyi tér

nokmester elébe; hanem azt egyenesen magának a7 ki
rályi felség személyes )'èlenlétênek, tudhiiìïík ki azt visz
sza küldé, kell'benyujtaní.
`

1.

Ha pedi?,r val'ameilyi'k fél’ a’ második, vagy

harmadik itéPettef sem akarna megelégednì': ügyét akár a’
pernek fol'ytában a"líirályi felség'szemêìyes jelenléte elött

hozott má'sodìk, vagy akár az ugyanott nyert harmadìk
itêlèt után, perujitâsi "') forma és kegyelem meliett is
mét elkezdhetì , hanem azon biró elött, hol az illyetén
per kezdï'etben índíttatélì.
2.
És ha az elöbb elmarasztalt, és Fóleblìhivat
kozott, aztân
peruiî'tást'nyert fél ellen itéfet'hoza
tolt: az illyképen marasztal't БЫ legott a'mond'ott'peruiitás’
ereiënél fogva örök hallgatásra депеш, nem is szabad a’
pert tö'bbé a’ felsöbß törvênyszék elé'be lil'ild'eni'.
3. §. Ha azonban a’ másik, úgymint elöbb' nyertes

és gyöztes fél vesztene: akkor ez is, valamint 'a’ másik

fél , perújitást nyerhet magáhak , és abban hasonlókép
iárhat; el.
4.
Mindazsáltal` ha azen. féL ellen is, akár jová
hagyó ’s megçrösílö ‚ akár módosító ’s erötlenítö itélet
"’) Az eredetiben: „novi judïciì“, a’ Corpus Jurisban :' „по—

vumque' judì'cium.“
*) A’ Corpus Jurisban: „novum judicium“ , az eredeliben:
„поющие judicium“ (az eredelinek végén levò' nyom
ишак hibák közt „11 sor“ ismét nyomtatásì hiba „15

sor" hclyelt)

'
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hozatik: további perlekedésnek nem lesz helye; hanem
eme’ fél részéröl is az ügynek örök hallgatás által vége
szakad, és egyik fél sem kérhet többé perújítást , sem
ügyét ezentól fölebb nem viheti.

5. §. Mivel mindegyik fél nyert egyszer perújítást,
és azt ugyanazon ügyben másodszor nem kérheti.
6. §. Egyébiránt bevégzett pereiket kiváltságaik'

tartalmánál fogva a’ királyi tárnokszékre,' ’s királyi fel
ség' jelenléte elébe mindig felvihetik; mert különben ha
megtagadtatnék a’ fölebbvitel , a’ szegények a’ gazdagok

ellenében kedvezés és ajándok miatt kárt szenvedvén,
igaz jogaikban gyakran veszélyeztetnének.
7.
Máskép van a’ dolog azon büntető perekkel,
mellyek főbenjáró büntetést ’s halálos ítéletet tárgyaz

nak; mert ezekben a’ fólebbvitelnek nincs helye, ha
csak egészen ártatlant nem akarnának vakmerő ítélet
által halálra adni, melly esetben az ártatlannak atyja
flui vagy sógorai azonnal magához a’ királyi felséghez fo

lyamodhatnak és az ügyet is felvihetik.
8. §. Továbbá, ha illy városi perek, folyamatában,
azoknak visszaküldése előtt vagy után, az ügyvéd” szó
váltásait szükség visszahúzni: ') akkor azon bíró, törvény
székének szokása és gyakorlata követendő, ki előtt a’
szováltás történt, és a’ visszahúzásnak is kell történnie.
12.

czíM.

Az idegen шиитами/ъ el nem fogadásáról
polg-(írol: között.
Továbbá, az örökségi és ingatlan vagyonok iránt
az érintett város” bírái ’s eskíitt polgárai előtt kezdett
") II.1“. 81. czim.
26
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llAnMADIK шаги 13, 14. czíM.

’s folyô perekben , semmiféle idegent tanuskodásra elöl
tök be nem fogadnak.

1.
De az adôsságra ’s határaikon kìvül történt
akárrqelly tárgyakra nézve minden embernek (csak i6
hirü ’s becsületes allapotu legyen) tanuskodásât el 5201:
ták fogadni. *)
13. czI'M.

’Ä bird ’s Ízites polga'rok elötti bevallásokról.
Tovâbbá, a’ birô vagy két eskütt polgár elött a’
köztük vagy határukban létezö ’s fekvö bármelly, akâr

ing() akár igatlan vagyon iránt történt bevallás mindig
érvényes marad.
1.
Nem is áll polgárok között az illyen vagyon
rôl az ország’ más birái elött vagy hiteles helyeken örö
kösen történt másféle bevallás.
14. с z í M.
Mike'nt kellpolgcírvl: közt az örökselg" birtolxíba le'pní?

Továbbá, mikor az emlíLett biró és eskütt 1301322—
rok elött ingatlan vagyon vagy örökség, mint: házak,
majorok , kertek , halas Lavak, тазу szölök iránt Léteték
bevallás: akkor megkivántatik hogy az illyetén vagyon’
vevöie által (midön birtokába lépni, ’s azt magának sa
játitni akarja), azoknak bìrtokbavétele, vagy azokba lé
рёв ez iránt kiküldótt két eskù'tt po!gár elött lörténjék.

1.

És ha valaki mint ellenmondô állana elö,

’s ellenmondâsával akadályt vetne: ezen ellenmondô ,

°) П: 27.
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tizenöt nap alatt ugyanazon bíró és eskütt polgárok
előtt ellenmondásának okát adni tartozik.

2.
Ha pedig semmi ellenmondó nem jelenkezik:
úgy az, kinek részére történt az eladás és bevallás, biz
vást léphet azon vagyonok' és örökségek” birtokába.
3.
És ha valaki ezen vagyonhoz azután tartana
valamelly jogot: az, ha akar, egy évnek és egy nap
nak elforgása alatt nyilván vagy titkOn ellenmondhat;
mert különben jogának ereje elenyészendett. *)
4.
Nyilvános ellenmondónak tekintetik, ha azon
vagyon- és örökségek” birtokosát az iránt perbe idézi, és
a’ per ’s az ügynek kezdete az érintett év’ lefolyta alatt

bírája előtt megindíttatik.

5.

Titkon pedig úgy mond ellent, har egy évnek

és napnak elforgása alatt azon örökségek iránt a’ bíró
vag r eskütt polgárok elébe törvényes és szokott tilta

kozást nyújt, és ezt a’ város, könyvébe jegyezteti,
hogy a’ tiltakozás, elmulasztása miatt az idősülés be ne A

következzék.
15.

À’

p olg ára]:

CZÍM.

között me
_ gtartani szokott törz/e'lzуes idó
site'sről.

Mert noha a’ városiak ellen és által az elidegení
tett vagyon tizenkét év’ elforgása alatt volna elidősíten
dő: mindazáltal visszaélésképen és falusiak” szokásaként

mostani időben már csak egy év és egy nap eltölte alatt
szokott nálok az idősülés bekövetkezni.

0,1: 78. 79.
26*
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HARMADIK mász 16. czíM.

1.
Ha pedig a’ fólperes vagy ellenmondó egy
év alatt az érintett tiltakozás után, azon örökség- és va
gyonok, birtokosát mint ellenfelét perbe idézni elmu
lasztja: akkora' tiltakozás” napjától bezárólag számítandó
minden évben ismét egy év’ és a’ mondott nap’ elforgása
előtt, tiltakozásait (az előadott módon) megtegye , hogy

mikor szükségesnek} találandja ’s tehetendi, azon va
gyen iránt pert kezdhessen.
2.
На pedig a’ birô az előtte vagy eskütt pol
gárok előtt történt tiltakozást gyülölségből , forralt ha
ragból , vagy akármi más okból a’ város” jegyzőkönyvé
be följegyezni, vagy tiltó levelet adni netalán vonakod
nék: akkor az ország, rendes bírái vagy hiteles helyek
előtt ellenmondást intézhetni ellene; csakhogy ezen el

lenmondást meg lehessen (szükség esetében) világosan
bizonyítani.
16. csz.

Miként kell polgárok: közt az öröbseget ’s tartozékait
elfoglalni?

Továbbá , ha a’ városok, polgárinak közötte valaki
ingatlan. vagyont és örökséget vásárlott tartozékaival
együtt: akkor elég magát a’ derék vagyont birtokba ven

ni ’s magáévá tenni; mert ennek birtokbavételével tar
tozékainak átvétele. is értetik.
1.
A’ tartozékok, nevezete pedig magában fog

lal mindent, mi az illy derék vagyonhoz és örökséghez
a’ városi törvény vagy szokás szerint van kapcsolva.
2.
Ha csak talán valami e’ tartozékból magában
az adásvevésben nincs különösen kizárva ’s kikötve.

HARMADIK m'csz 17, 18, 19. czŕM.
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сим.

.4’ рыдаю/Р adóssa'gaz'ról, lzol minden bizonyíta's
Ízia'nyzib.

Továbbâ, ha valamelly polgárt adósság miatt valaki
perbe idézne, ’s a’ fólperes ellene semmi bizonyitást
elö nem hozllatna: akkor a’ polgár тазы az alÓl сдуе
dül saját személye’ esküje által kitisztíthatja; úgy hoz
ván ezt a’ szabad városok’ régi szokása magával.
18.

с z Км.

А, mások’ jöldè'n öröbsëget bird polga'rokról.
Továbbá mińd az érintett, mind pedig bârmelly
egyéb városoknak, mások’ fóldén és birtokán öröksé
get bìrÓ polgârai, magukat az illy örökségek’ használa

tától iáró fóldesuri terhektöl (a’ földes urak’ akarata ’s
megegyezése nélkül) fól nem menthetik, és az adó
zâsok’ fizetése alol ki nem vonhatiák.
1.
Söt inkâbl) minden vâdlóra ’s perlekedöre
nézve azon örökségöket illetöleg azon földesúr elölt
lörvényt állani tartoznak.
2.
És lla örökségeik’ helyszinén, vagy азов ha

târban, mellyben örökségök fekszik,kihágást követnek el,
az illy kihágás ìránt is ott szinte törvényt állani kénysze
rittelnek.
19.

czíM.

Imbe'nt шмотки]: a' va'rOsok bi1-tolti jogailrra нём/е
törve'lzyt (ИЮНЯ?

Továbbá, llogy minden szabad és bármelly más
városok, mellyek akármi czím alaLt bi1-told jogokkal fel
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ruházvák, azon birtoki jogokra nézve az ország’ rendes
birái’ törvényszékének és biróságának nemesek’ modjára
tartoznak mindig engedelmeskedni.

1.
És ha ezen birtoki iogaikból a’ nemeseknek
vagy ezek’ jobbágyainak eröszakosan kárt, ártalmat és
másféle sérelmet okoznak: akkor a’ megsé 1tett és kâro
sított fél a’ birót ‚ és eskütt polgárokat a’ községgel együtt
illyetén vétse'gekért és hatalmaskodásokért mind'g a’
királyl törvényszék elébe idézhetì, vagy ha [Еву akar
in a’ fél, azon vármegye’ törvényszéke elött foghatia ’s
idézheti öket pcrbe, mellyben azon birtok f'ekszìk.
2.
Miként Вен pedig az eféle pcrelabeñ eljârni,
’s millyen itéletet hozni, közönséges végzeményünkben vi

lágosan foglaltatik; ") miröl hogy itt is legyen ösmere
tünk, ide mellékellem szôrul szôra az e’ tárgyban költ
czikkelyt, melly
kezdödik: .
3. §. „Továbbá, [Юзу а’ szabad városok, ugymint:
„Buda , Pest , Kassa ‚ Pozson , Sopron , Bártfa, Eperies,
„Nagy-Szembat, valamint Löcse, Zágráb és mindeu
„egyéb szabad város és lakosaìk, kik a’ nemeseknek és
„birlokos embereknek valami bántalmat vagy kárt
„okoznak, ha az illy bántalmat és kárt elkövetett város
„пак, vagy lakosának és polgárának valamelly várme
„gyében jószágai és birloki девай volnának, ’s azokból
„пешем, sértene шву károsítana, ha tudniillik ezen sérel
„mek газу károsílasok kisebb hatalmaskodásnak tartat

„hatńakz akker köteles legyen ezek miau. azon várme
„gyének, mellyben azon jószágai vannak, ispánja elött

„törvényt állani.
4.
„На pedifur nz eféle városnak vagy pogárnak
„ninos schol vármegyében birtoki рва, ’s valamelly ne
*) Uluszlú- lll: 3S.
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„mes vagy birtokos embernek magános személy Vagy
„csupán némellyek, és nem az egész község vagy város
„ellen volna pere avagy keresete: akkor az illyen ne
„mes és birtokos ember tartozik perét azon város, bi

„rája előtt kezdeni ’s folytatni. l')
5.
„Ha pedig az eféle nemes .és birtokos ember
„az egész város ellen , vagy megfordítva a’ város nemes
„és más birtokos ellen nagyobb hatalmaskodások vagy
„birtoki jog miatt pert szándékoznék indítani: az illy pert
„törvényes idéztetés mellett a’ királyi felség' személyes
„jelenléte előtt kell kezdeni ’s törvény, rende szerint
„bevégezni.
6. ё. „És ha valamellyik fél az ellene a’ királyi sze
„mélyes jelenlét előtt kezdett, birtoki jogot illető per`
„folytában akármi módon vesztene: akkor ez a’ fél
„eg 7edül kétszáz arany forintban és nem nagyobb te
„herben marasztaltassék.

7.
„Ha pedig az illyetén per nemesi lakokmeg
„támadását, nemesek, letartóztatását, megverését, sebesí
„tését és gyilkolását tárgyazná : akkor az illy hatalmasko
„dások, elkövetői, főben járó ítéletben ’s minden ingó ’s
„ingatlan vagyonuk” elvesztésében marasztaltassanak, mint
„az 8.
ekkorig
is szokásban,
volt. mikorivalamelly polgár
„Olly
esetben pedig,
„ezen országban valamelly urnak , vagy nemesnek hatal

„ma alatt levő szőlőket, vagy más örökségeket bír és
„illy batárban követ el vétséget, vagy valakit megkáro
„sít: illy esetben tartozik e’ polgár azon földesúr előtt,
„ki alatt örökséget bír, törvényt állani.“
ll“) 16-17: 81.
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20.

czI'M.

“МИМ büntetlzetil: polga'rol: a’ „Ихтиоз gonosztevóbet?
Továbbá.ï a’ tolvajokat, haramiákat, gyilkosokat,
gyujtogatókat és más eféle nyilvános gonoszté vöket, meg
taerán az e’ részben törvény szerint megtartandòkat,
büntetteikhez képest fenyíthetík és büntethetik , de sen
kil; meg nem csonkíllmtnak. A’ nemeseket pedig a’ bůn'
helyén kivül sem fogsâgba, sem gyanuból kínfaggatâs
alá vetniök nem szabad.

1. §. Ha tehát valamelly város mint község vala
щепу nemesi; igaz ok nélkù'l halálra ad: akkor e’ miatt

nem a’ polgárok egyenkint, hanem egyedül a’ biró ’s
eskütt polgárok esnek föbenjáró itélet alá , kik egyszer
smind az öket illetö ’s részökre jutott vagyonukat és

örökségöket is elvesztik, mellyekböl két részl; а’ királyi
felségnek, mint földes uroknak, harmadikat pedig az
ellenfélnek kell átadni.

2. §. A’ városoknak minden egyéb mentességei,
Lörvényei, szabadságui ’s szokásai kiváltságaikban van
nak megírva , mellyelmek foglalatz'm túl és határai
kon kivül minden dologra ’s tárgyra nézve Magyaror
szág’ törvényei és szokásai alatt vannak.
21.

czíM.

Az önue'rlelmeze's közberz ualalri filial elköuetett дуй
kosságrol.

Minthogy e’ részben gyilkosság {бы szòba; парази
taljuk pcdig , hogy több gyilkossâg hagyatik érdemlett
bünteles nélkül , mivel аи adiák sokan elö, hogy azt ön
védelmök közben követlék el: a’ személyek’ védelme
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429

és megtámadása” módjáról kell tehát vala'nit röviden meg
jegyeznünk.

1.
Hol tudnunk kell, hogy imez előadás: „mert
önvédelmében követett el és vitt valaki véghez gyilkos
Ságot“, nem általában fogadható el, hanem azt kell
megbizonyítani, hogy őt valaki fegyveres kézzel mint
ellenség támadta meg, ’s ez által élete veszélyeztetett;
mert a’ ki mást kivont karddal megtámad, nála mindjárt
föltehető , hogy amazt vagy meggyilkolni , vagy rajta ha
lálos sebet ejteni törekszik.

2.
Bizonyos pedig, hogy nem csak a’ nemesek”
megölése , hanem azoknak csupán megverése vagy meg
sebesitése miatt is főbenjáró ítélet hozatik és határozta
tik: tehát akár gyilkol akár sebesít a’ megtámadó, egyi
két sem tartozik a’ megtámadott elszenvedni és tűrni.

3.

Innen van az, hogy ha valaki helyes és igaz

ságos önvédelmében ellenfelét megölte, ki őt mint el
lenség kivont karddal támadta volt meg, az olly meg

öletett és meggyilkoltatott embernek mind díja mind vér
omlása méltán elveszett , és soha meg nem térittethetik.
4.
De máskép van az a’ lelkiösmeret, törvény
széke előtt, mert ha a’ megtámadott , megtámadóját

becsülettel és személyének megmentésével kikerülheti;
akkor azt kikerülni ’s a’ kisebb roszat, hogy nagyobb ne
következzék, elmellőzni tartozik.

5.
Meg kell azonban az előbbiekre nézve je
gyeznünk: hogy azt, a’ ki mást megöl, megtámadó
ia, vagy még meg nem ütötte, vagy már valósággal
megütötte. Első esetben, mellyben tudniillik megtáma
dója még meg nem ütötte, hanem készen és ott állott

már hogy megüsse: akkor bármit követ el a’ megtáma
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dott, azt kétségkívül ön védelmére látszik hogy cselek
szi vagy cselekedte légyen.

6.

Ha pedig már meg is ütötte, és az ütés” cse

lekménye némi időhaladékon át megszünt: akkor szü
net után megtámadóját visszaütnie nem szabad; mert

az illy visszaütés nem védelemnek, hanem inkább bo
szuállásnak tekintetik és ítéltetik; ha csak a’ megütött

fél ezt azért nem teszi, hogy más ütéseket kikerüljön ,
mellyeket a’ megtámadó újra tenni és folytatni mutatko

zott. És így különbség van a’ védelem és boszuállás
között; mert a’ védelem hevenyében, a’ bosszuállás
pedig idővártatva történik.

7.

Ha pedig a’ bizonyságból vagy máshonnan

ki nem tünik, mellyik ütés előzte meg a’ másikat:

akkor az leszen vétkes, ki mást viszálkodásra ’s ütésre
ingerlett.

22. CZÍM.
fíányfe'lequ e's mike'rzt értendő à’ védelem?
Tudni kell továbbá, hogy a’ védelmet kétfélekép
érthetni. Először a’ testnek és személynek ótalmake'nt.
Másodszor pedig ingatlan vagyonok” vagy örökségek? meg

őrzése gyanánt.
1. §. Mi tehát a’ test’ és személy” ótalmát illeti:

a’ védelemnek folytában és a’ sérelem’ végrehajtása
előtt, vagy ugyanaZOn harczban és tusában a’ büntett”
hevenyében, mielőtt tudniillik a’ megtámadó , vagy ki
az első ütést adta, azon helyről eltávoznék, kell tör
ténni és megengedtetnie; mert ha azután esnék meg,
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nem védelemnek (miként előadatott) hanem boszuállás
nak mondatnék. ')
2.
A’ mi pedig az ingatlan vagyonoka és birtoki
jogok, megőrzését illeti: a’ megfosztott nemesre, vagy
akármelly más birtokos emberre nézve , jogainak védel
mére, ’s az elfoglalónak és rablónak azokból kivetésére
(mint az első részben volt megérintve H), ezen ország
nak régi szokása egy egész év’ elforgását határozza
és rendeli, melly alatt az elfoglaló ’s erőszakos fosztó
ellen teljes szabadságában áll magát mindenkép védeni,
és az elfoglalót annak tetemes kárával is, jogai- és
örökségeiből kivetni._

3. §. És e’ részben a’ fosztòt és elfoglalót semmi
nemü védelme ki nem mentendi.

4.

És innen van, hogy, ha vagyonai- és bir

tokainak ótalmára mindenki kikelhet, testét és személyét

(mikor veszedelemben forognak) sokkal inkább és erő
sebben védheti.

5. ё. Azonban Isten, és a’ lelkiösmeret, itélőszéke
szerint minden ótalmat hibátlan védelem” mérsékletével
kell használnì. Melly hibátlan védelem akkor mondatik
gyakoroltatni, mikor valaki magát, Vagyonainak és szemé

lyének veszélyeztetése nélkül máskép nem védheti, hanem
csak úgy, ha megtámadóját vagy megöli vagy megsebesíti.
2 3.

с z í M.

Szabad-e valakit fenyegetés miatt megtámadni?

De kérdés: ha valaki mást halállal fenyegetett, sza
bad-e azt azért ama’ másiknak megtámadni?
') Előbbi czim.
u) I: 68.
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Felelet: hogy ámbár országunkI törvénye

’s jováhagyott szokása szerint (gyújtogatás és égetés”
idején ”s esetén kívül , mellyben mindenkit, ki várost,

falut, vagy más házat felgyujtani ’s tűzvészt gerjeszteni
fenyegetőzik, halállal szokás büntetni), fenyegetés miatt
senkit sem szabad megtámadni: a’ köz törvény szerint

mindazáltal, ha azon, mást halállal fenyegető ember
ollyan, ki fenyegetéseit végre is szokta hajtani, főkép
hatalmas és verekedő, (mert hihetőleg itt is ugyanazt

tehetni fel róla) halálnak kikerülése végett mint a’ vé
delem, úgy a, megtámadás is megengedtetik.
2.
De ha különben nem verekedő, sem fenye
getéseit nem szokta végrehajtani : úgy szabad ugyan
szóval, és ellenmondáSSal szembeállani, de fegyverrel
és karddal nem; ha csak amaz társait nem várná ’s a’
halasztás talán veszedelmet okozhatna.

3.

De illy esetben is jobb és tanácsosabb őt

kikerülni ’s tőle máshova távozni.
24.

с z I' M.

Segítheti-e egyi]: ember a’ másikat?

Kérdés még az is: segítheti-e egyik ember a’ másikat?
1.
Felelet: igen; mert ha vágyonaim és öröksé
geim' ótalmára egybehíhatom barátimat és rokonimat, ezt
még inkább megtehetem testemnek és személyemnek
védelme végett.
2.
Azért mindenki, még idegen is, mikor se
gítségül hivatik, mindig segítséget nyujthat annak, ki
nek élete veszedelemben forog.
3.
De haramiát és más nyilvános gonosztevőt nem
köteles senki, ’s nem is kell az illy gonosztevőnek se

gitségkiáltására , más’ kezeiből kiszabadítani.
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czíM.

Á’ falusz'almak, kiket jobba'gyoknak Íu'vzmk, („трог—
ja'rol ¿s törvënyeiröl.

Egyébiránt elvégezvén a’ szabad városok’ iogait, és
elöadván a’ védelmet ’s megtámadást; most шаг а’ fa
lusiakról (kiket jobbâgyoknak nevezünk) kell értekeznünk.
'1.
Kik sokféle állapotúak; mert mások magya
rok , mások szászok és németek, mâsok csehek és t6
tok, kik keresztyén hitet vallanak; azonkivül mások olá
hok és oroszok, mások ráczok шву szerbek és bol
gárok, kik a’ görögök’ tévelygését követik. Vannak ezeken
felül jászok és kunok, kik királyi fóldeken telepedtek meg
és laknak, és szinte keresztény hitl'iek; az oroszok és
bolgârok közül pedig némcllyek hitünkhöz, mások a'
görögök’ tévelygéséhez ragaszkodnak.
2.
És ámbár mind ezen népségek (a’ királyi iász,
kún- , orosz- és bolgárokat kivéve) ekkorig oily szabad

ság’ elöjogával bírtak , hogy .а’ törvényes fóldbér’ leté
tele ’s adósságaik’ kiiizetéselután, lakhelyeikröl tetszé
sök szerint máshová szabadon költözhettek lakás végett;
de ezen szabadságukat a’ mult nyáron *) ama leggono
szabb Székely György nevü llaramia’ n) vezérlete alatt,
egész nemesség ellen támasztott kurucz pártù'tés- és lá
zadó felkelésök, és ennél fogva örökös hütlenségbe esésök

miatt végkép elvesztették, ’s most már földesuraiknak
mint örökös parasztok meröben alávettetvék.

‘) п. 0165216. vn.
’*) Dózsa. .
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3.
Kik ez ország’ törvénye ’s régen jováhagyott
szokása szerint semminemü tárgy iránt (az egyházi tör
vényszékre nyilván tartozókat kivéve) sem az ország’ren
des b irái , sem egyházi hel„ад—шк, vagy más egyházi birák,

és átalában bármelly vármegye’ ispânjai elébe egyszeri
ben ’s közvetlenül nem idéztethelnek; hanem részökröl
elsöben fóldes és ideigleni uraik kötelesek, legyenek

azok пьёшь, vagy egyháziak, minden panaszló ’s per
lekedö félnek törvényt és ìgazságot szolgáltatni.
4.
És ha valamellyik fél az illyen itélettel meg
nem elégednék, az a’ pert csak aztán viheti fölebb, vi

lágosabb és érettebb megvitatás és megvisgálás végett
azon felsöbb birája elébe, hová tudniillik azon iigy’
megvisgálása tartozik.

5. ё. Azonképen tudniillik, hogyha az ügy, soránál
fogva egyházi törvényszéket illetönek látszik , akkor

megyés püspök vagy helytartóia elébe; a’ vilâgi Lör
vényszékre ваг-{02611 pedig a’vá1‘megye’ ispánia és 3201
gabirák elébe lesznek átkù'ldendök.

6.
’S az illy törvénytétel- és igazsâgkiszolgálta
lásnak, akár a’ királyi törvényszékre hivás, akár vár
megye’ ispánja, avagy egyházi helyettesek elébe idéztetés
mellett tâmasztott és kezdett регЪеп, midön az a’ fól
des úrhoz visszautasíttatik, mindig egy vagy két szolga
birò elött kell történni-, tartatni- és sáfároltatnia.
26.

cziM.

fl’ jobbágyok’ részëról eszközlendó' törve'nyszolgdl
tata's’ módja  és rende'ról.

Mindenek elött tehát az eféle börvényszolgálta
tás’ modiâról és rendéröl kell szólnunk.
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i.
Hol kérdés: köteles-e a’ földes vagy ideigle
ni úr a’ panaszosnak puszta kérésére jobbágyai' részé
ről legott törvényt ’s igazságot szolgáltatni? és ha tör
vényt tenni nem akarna, nem esik-e a" miatt a’ törvény

széki terhek' valamelly súlya alá? és ígérhet-e annak
utána (ha az iránt hogy jobbágyait megyeispán és szol
gabirák elébe állítsa, törvénybe idézteték) jobbágyai részé
ről törvényszolgáltatást; vagy nem tartozik-e már maga

a’ vármegye, ispánja, a’ szolgabirákkal együtt, azok, ré
széről törvényt szolgáltatni?
2.
Felelet: hogy ámbár az isteni, és emberi jog
szerint is, valamint köz törvénynél fogva minden fól
desúr, bármiféle jobbágyai, parasztjai és nemnemes
cselédei, részéről, minden megsértett vagy károsított
panaszos embernek puszta kérésére ’s panaszára, azon
nal tartozik törvényt és igazságot tenni ’s szolgáltatni:
mielőtt azonban az eféle törvény és igazság, szolgálta
tása iránt biróilag, azaz perbehivás vagy idézés ál
tal lett volna felszólítva ’s megintve , ( ha a’ tör
vénytételt elmulasztaná is), azért semmi büntetés alá
nem esik; mert büntetés a’ birói meghagyás, megveté
se ’s áthágása miatt szokott az ügyek, pereiben követ
kezni és szabatni.

3.

Tehát azután is nem a’ vármegye” ispánja a’

szolgabirákkal, hanem ő maga tartozik azon törvényt
kiszolgáltatni.
4.
'hidni kell tehát, hogyha valamelly nemes
vagy birtokos ember (legyen az egyházi vagy világi sze
mély) aképen hivatik a” királyi törvényszékre, vagy
úgy idéztetik a’ megyei ispán, törvényszéke elébe, hogy

köteles legyen mind személye szerint megjelenni, mind
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jobbágyait , vagy nemnemes cselédeit előrendelni ’s
törvény elébe állilni: ha akkor az illy nemes , vagy bip
tokos ember meg nem jelen, őt magát saját személyére

nézve három nehéz girában, jobbágyait pedig, vagy nem
nemes cselédeit, akár hányan legyenek azok, kik név
szerint voltak törvény elébe rendelve, fejenként egyegy

girában; azaz: a’ törvény elébe rendelt minden személyt
egy szinte nehéz girában és azonkívül a’ fólperes’ ke

resetében és követelésében szokták és kell marasztalni. ')
5.
Úgy tudniillik, hogy ha a' királyi törvény
szék előtt nagyobb hatalmaskodás miatt indíttaték a’
per: mind a’ nemes vagy birtokos ember, mind név
szerint és világosan törvény elébe rendelt jobbágyai
vagy nemnemes cselédei, fejüknek és részöket illető
minden ingó ’s ingatlan vagyonuknak elvesztésére itél
tetnek. “)
.
6.
Ha pedig kisebb hatalmaskodást illető tár
gyak iránt indittaték per a’ vármegye törvény/"széke előtt
is: akkor a’ nemes részint a’ bírónak, részint a’ fölperes
nek fizetendő száz forintban; jobbágyai pedig és cse
lédei egyenkint, a’ fólperest egyedül illető negyven fo
rintra számítandó dijaikban marnsztaltatnak. Mert a’
vármegye’törvényszékén erőszak, és hatalmaskodás, ese
teiben száz forintot tulhaladó büntetésről nem lehet ítélni.
7.
Ha pedig megjelen és feleletében azon job
bágyai ’s nem nemes cselédei, részéről, a’ fölperes’
vádjai és keresetei iránt törvényt és igazságot ígér ki
szolgáltatni: akkor azOn helység keblében, mellyben

*) 1613: 23. 1729: и. 
") ll: 55.
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azon parasztok, vagy nemnemes szolgák laknak, köte

les az arra, rendes bírája által kitüzött határidőben,
azon vármegyének, bol birtoka fekszik, egy (mint
érintve volt) vagy két szolgabirája előtt, maga, avagy

tisztje vagy falunagy embere által törvény- és igazság
szolgáltatást eszközleni.

-

8.
Ha pedig-21' biróilag a’ végett rendelt időben
illyetén törvényt és igazságot tenni ’s szolgáltatni vona
kodnék ’s mulasztana: akkor azon nemes, vagy bármelly
más birtokos ember az illy törvényszolgaltatás' mulasz

tásaért ’s birói parancs’ megvetéseért, mindegyik job
bágyra ’s nem-nemes szolgájára nézve (kiknek részéről

törvényt és igazságot vala köteles szolgáltatni ’s tenni),
а’ bírónak mindig két részben, egy harmadában pedig
a’ folpet-esnek fizetendő három girában marasztaltatik.
’S más bárom-bárom girával az ismét biróilag megba
gyandó határidőben azon törvény- és igauágkiszolgál
tatásra köteleztessék ’s kényszerittessék. 9')
9. §. Ha pedig másod ízben is vonakodnék tör

vényt és igazságot tenni, és annak kiszolgáltatását elmel
lőzné ’s mulasztaná: akkor azonnal valamennyinek di
jában marasztaltatik. És ezen díjakra nézve a’ biró azon
nemes vagy birtokos ember, ingó jav'ai- ’s vagyonaiból,
ba volnának, különben pedig birtoki jogaiból tartozik
a’ fölperesnek eleget tenni.

10.
És ezt a’ díjakról csak akkor kell érteni, ba
azon erőszakoskodások, mellyek miatt a’ per indíttaték,
kisebb hatalmaskodásiak. Mert ha főbenjáró ítélet alá
tartozók, akkor nem díjokban, hanem fejük, és minden
*) 1609: 29. 1613: 23.
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vagyonuk' vesztésében marasztaltatnak mind azok, kiknek
részéről törvényt kellett volna tartani, és minden ingó
’s ingatlan vagyonuk a’ bírónak és ellenfélnekitéltetik.
És ezenkívül őket az ellenfél és fólperes az itéletlevél,
erejénél fogva, a’ hol föllelhetők, akár saját uraik”,
akár mások' határaiban (hogy érdem szerint bünhődje
nek) az itéletlevél mellett szabadon fogságba vetheti.
11. §. Azonban ha a’ földes úr” ígérete ’s birò’
meghagyása szerint az igazság, kiszolgáltatása {határozott

helyen és időben annak rende szerint véghez ment; és
a’ jobbágyok vagy nemnemes cselédek nagyobb hatal
maskodásban találtattak bünösök- és vétkesekűl, ’s e’ miatt
főbenjáró ítéletben. és minden ingó ’s ingatlan vagyo
nuk' elvesztésében marasztaltattak és terheltettek: akkor
az eféle vagyon, két része magának a’ fóldesurnak, mint
bírónak, harmad része a’ fólperesnek és ellenfélnek ré
szére esik. És ezenkívül azon földesur köteles a’ meg
itélteket és marasztaltakat a’ főbenjáró büntetésnek tör
vényszerinti végrehajtása végett az ellenfél, kezébe ad
ni és szolgáltatni.

12.
Mit ha ‘a’ földesúr teljesitni vagy teljesit
tetni nem akarna, akkor mindegyik, díját saját vagyoná
ból tartozik letenni ’s fizetni.
13. §. És ez akkor áll, ha azon határidőben,

mikor törvényt ’s igazságot szolgáltatni ígért, ezen meg
ítéltek és marasztaltak nála ’s hatalma alatt valának.
14.
Mert ha időközben azon jobbágyok vagy
nemnemes cselédek valamellyike elillan, és urának
kezei, törvényhatósága ’s hatalma alól bármi módon
megmenekül: akkor azon földesurat azért nem kell
semmi teher alá vetni.
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Hanem, ha közülök valamellyik a’ törvény

tétel’ igérete után és kiszolgáltatásának napia ’s határide
je elött, földesurának akarala ellen nyilváń vagy alat~

tombau távoznék és szöknék el: akkor ига, minden va
gyonât és jószâgát, tudniillik urának határában létezö
’s találtató ingô és ingatlan javait maga részére szabadon
elfoglalhatja.

16.

Azokbôl mindazáltal (nagyobb hatalmasko

dások’ esetében) annak diját, tudniillik negyven arany fo

rintot tevö tiz girát, elöbb а’ fölperesnek катета, va
lamint egyéb ingô vagyona’ harmadrészét az ellenféluek
adni tartozik, azon ing() vagyon’ két részét magának meg
tartván. Nemkülönben a’ paraszt тазу nemnemes cse

léd’ örökségét és ingatlan vagyonât is megbecsülni, és
az örökség’ e’ becsüiének ’s értékének hurmadrészét a’
fölperesnek szinte tartozik kiadnì. A’ többi két részét
hasonlôkép magának tartván és foglalván el.

17. 9. És шт ГеШ! az ellenfél, akárhol találhaija
meg az illy szökevényt, teljes hatalmában álland ezt,
megfogni, és vétkei szerint a’ föbenjáró itélet’ sulya
alâ vetni.

18.
Ha pedig az eröszaktételek kisebb hamlmas
kodásiak , akkor egyedül diját köteles a’ fólperesnek ki
fizetni, és azzal a’ jobbágy vagy nemnemes Szolga ál
tal elkövetett kárérl; (ha a’ keresetlevél’ sorában károk
volnának elöadva) azon paraszt és cseléd’ vagyonából az

ellenfélnek eleget tenni. *)

*) 1613:

23. 1638: 27. 1609: 29. 1618:

16-17: 81.1729: 41. Zsigmuud Ш: 10

=27"

60. 1635: 16
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27.

сым

Мйе'пг ¿téltetneb oda a’ hitlete'telek лет-‚дешев szol

gama/b P
Toväbbá, ha a’ iobbágyoknak vagy nemnemes szol
gáknak törvény elébe állitása’ tárgyábau a’ királyi lör
vényszéken perbehivás, vagy vármegye-ispánok’ tör
vényszéke elött, idézés mellett indított per Fóldesurok
elébe (hogy a’ panaszosnak és ellenfélnek azok’ részéröl
törve'nyt .és igazságot tegyen) a’ birótôl visszaküldetnék,
és a’ fólperes törvénytételkor hármas vallató levelet mu
паша a’ vádlottakellen, és ök az ellenök elöadott keresetet

pusztán tagadnák: akkor mindegyik perbe fogott és tör
vény elébe állítni rendelt iobbâgy- vagy szolgának, di
1231102 képesL magâhoz hasonló negyvened magával, azaz
parasztokkal és nemnemesekkel , de i6 hírů ’s becsüle

bes sorsu személyekkel leleendö eskù't kèll maga 1111132—
titása vêgett határozni.
'
1.
Mivel a’ paraszt és birtoktalan ember, 331111
jével száz kispénzt érö egy forintnál többet vissza nem

vehet, я‘) következöleg többre nézve eskù'jével senkit
sem ki nem tisztíthat, sem nem terhelhet.
2. §. Mâskép van azonban a’ büntelö perekben,

mikor a’ gonosztevö’ fejére esküsznek; meri: akkor nem
a’ dij, hanem a’ vétség és bün’ büntetése vétetik te

kintetbe.
3.
Ha pedig kettös vallató levelet шиш, akkor
huszad, és ha egyest hoz elö, tized magával (miként
mondatotl) hozzá hasonlô parasztokkal leteendö esküt
‘) Az eredetiben: „recipero“,a' Corpus Jurisban.- „accipere".
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Rell ilélni ’s határozni, ezt is nemes és más birtokos em

berek ellenében; mel't nemuemesek és parasztok köztì
 igazságszolgáltatásban , a’ helybeli szokás és rend , ’s
azon honé, hol a’ bünös lartózkodik , ik) tal-talik meg.

4. §. Vallalóleveleknek pedig mindig шока: értsed,
mellyek a’ királyi irott рагапсзга, vagy az ország’ más
rendes biráinak irásbeli' kivánságára a’ hiteles helyek ,
vagy ország’ mondott rcndes birái elött az urakJ és
nemesek’ köz gyüléseiń kelelkeztek.

5.
Az egyszeríí vallató levelek ugyanis , mellyek
tudniillik a’ perlekedönek törvényes és ") folyamodásos
kérelmére a’ vármegyének törvényszékein keltek, csak
részben és nem egészben birnak érvényességgel.

6. §. Meg kell azonban iegyeznünk, hogy ha az
« érintett törvénytételkor az alperesek a’ fólperes és el

lenfél által ellenök elöadott keresetet és vádat tagadnák,
és szomszédaik’ bizonyságâvalvagy más hihetö bizonyít
vánnyal magukat menteknek és ártatlanoknak akarnák
nyilvánltani és a’ fólperes az illy tanúskodâst nem akar
ná elfogadni, hanem egyedül és pusztán az elöadott val

latô levelek’ erejénél fogva kivánna a’ birófòl törvényt
’s igazságotzakkor illy esetben nzon"°) eskü, mellyet a'
vallatòlevelek’ ereiénél fogva kellene megitélni ’s köte

lességül tenui, felényire rovalik és szállíttatik le; mikép
ezen szokás a' nemesek’ perciben is megtartatik.
7. §. Közönséges és köz vélemény szerint azonban va

lahány személylyel itélnek esküt a’ nemesnek , vagy föl

') Az eredetiben ninos zárjel
") Az eredetlben levö „et“ hiányzik a’ Corpus Jurisban.
'") Az eredeliben: „illud“, a’ (Inrpus Jurisban „липа.“
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desurnak ') a’ királyi törvényszéken, vagy vármegyék” "is
pánjainak székén; ugyanannyiszemélylyel kell aztjobbá
gyainak és nemnemes szolgáinak is kötelességül tenni.
8.
És ha a’ nemes közös vallatás után hitét leteen
di: jobbágyai és cselédei szinte föl lesznek oldva; ha

pedig vesztene, ezek is vesztesekűl tekintetnek.
28. czíM.

Mkd/zt kell a' vagyontalan e's örökséget nem bz'ro' pa
rasztol'on a’ bárt e's adósságot megye/zni.

Azt sem kell mellőznünk, hogy ba a’ perlekedök’

valamellyike, valamelly parasztot díjában, vagy károk,
és adósságok, fizetésében törvényesen megitéltet és ma
rasztaltat; és azon megmarasztaltnak nem volna sem in

gó утопал sem öröksége , hogy az iránt eleget tehes
sen: akkor a’ földesúr köteles az eképen elmarasztalt
parasztot fogva ellenfelének kezébe általadni; kit is az
ellenfél vagy fölperes tizenöt napig (ha azalatt vele a’
marasztalt meg nem alkudnék) saját börtönében tarthat;

testén azonban díjának büntetése alatt semmi sérelmet
nem tehet , hanem őt az alatt kenyérrel és vizzel ellátni
tartozik.

i.

Ki, habár azOn idő alatt sem szabadithatná

meg magát ezen fogságból, az ellenfél ezen parasztot
szolgaság alá még sem vetheti; hanem őt, eskü alatt

tett fogadása mellett, hogy mind annak, а’ mit munkája
Vagy koldulása által bír szerezni, harmad részét, heten
kint ellenfelének híven átadandja míg adósságát le nem

rótta, szabadon tartozik bocsátani.
') Az eredetiben: „domino“,a' Corpus Jurisban: Ndominio".
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2. §. Ki ha esküdni, ’s azon terhet viselni és ma

gâra vállalni vonakodnék; шву szabadságot nyervén el
lenfelét; talán `Inegcsalna'l: akkor az ellenfélnek teljes
szabadságában âll azon parasztot (akárhol csak lehet)
ismét megfogni, börtönbe ’s szolgasága alá vetui , mig
azon dij чаду kár vagy adósság irânt eleget nem tesz;

ez pedia?,r tartozik azt kényszeritve kipôtolni mit önként
és szabad lábou nem akart.

3.

És ugyanezt kell érteni a’nemesek közt adós

ságok és károk iránt indított és támaszott perekröl is,

hogy шашлык а’ nemesuek a’ tett adósságok’ és általa
okozolt károk’ megtéritésére örökségei ’s ingó vagyońai
elégteleueknek tapasztaltatván, személyében szinte tartóz
tatlassék le, ’s elégtételre a’ parasztokròl imént elö

adott módon birôilag kényszerittessék; mint azt a’ má
sodik részben ") tudniillik az itéletek’ sorában is rövi
den megérintettem.
t
4.
Az adósságok’ megkettöztetéséröl рейда, ha
a’ birô állal rendelt fìzetés’ határidejét elmulasztaná (mi
ként az a’ régieknél történt) korunkban semmit sem
kell itélni.
29.

cz ÍM.

жмет osztasse'k fel a’ parasztób’ ingó ’s ingatlan
паду/опа ßal: e's leányol: között?

'

Továbbá ha ollyatén paraszt nemzene Нац kinek
haiadon leáuya is van, akkor az atyai mind ing() mind
теша" vagyonban mindketlö egyenlö joggal örökösül.

') П: 68.
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i.

Ha azonban a’ leány ingó vagyonhól férjhez

adatik , akkor tekintetbe kell venni, Ösi-e azon vagyon,

vagy alyai'? ha ösi, a’ férjhez adásböl semmi csalás
nem következhetik, mert a’ leánynak azokbôl egyenlö
részt Кв" kapni. Ha pedig a’ vagyon atyai, akkor б:
az atya , állapotjâlxoz és lisztességéhöz illöleg férjhßz
adhatja, ’s azon vgyonbòl neki többé része nem leend,

hanem atyia’ halálával az a’fìura, és ha ez is kimult, ugyan
azon lörzsökböl származolt Hu’ testvéreire ’s rokonira
szálland.

2.

Ha pedig az atya saját részéröl végrendelet

ben akarua intézkednì, azi; megteheti ugyan, de nejének
megkárosílása nélkül. Mert a’ feleség a’ házasság alatt
fériével egyù'lt szerzett vagyonban mindig részes és osz

tályos , úg , hogy a’ férjnek végrendelet nélküli ki
multával annak, mint moudaték, nlinden együttszerzett
vagyona гей szálland.

3.

'

На pedig az atya elsö nejének спинам más

nöt veend, akkor ha az elsö nejétöl született Ни,
atyiával ing() ’s ingatlan vagyonban megosztozott, má
sodik neje a’ fiú’ részéböl ‚падать semmirészt nem ve

het, mellybe atyjától ezen mâsodik növel вешаешь fîú
testvérei sem avatkozhatnak, hanem arròl a’ fiú maga
œtszése szerint szabadon rendelkezhetik.
30.

czŕM.

Miként sza'll a’ vegrendelet лет/21 meg/:alt paraszt'
vagyona a’ földesurra?
Továbbá a’ paraszt egyedül ’s magánosan élvén,
l

es

°

.-

n

и

l

.-

l

y

l

semml orokost es torvenyes utodot maga utan nem
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hagyván, ingó vagyonáról szabadon rendelkezhetik. De
örökségei, ha ősiek, egészen a’ földes urra szállanak.
1.
На pedig saját szerzeményei volnának, azok két
részre osztatnak, mellyek egyike magának a’ földes ur
nak, másika pedig annak jut, kinek végrendeletében
hagyja.

2.
den ingó
3.
tásról és

На pedig végrendelet nélkül mulnék ki, min
és ingatlan vagyona а’ földesurra száll.
Ki abból mindenek előtt a’ halotti szertar
temetésről gendoskodni, annak utána min

den hitelezőit kielégiteni ’s adósságát kifizetni tartozik.

És .a, mi e’ vagyonból megmarad, azt aztán magának
foglalhatja el.
4. §. Ha pedig a’ paraszt törvényes örököst hagy
na maga után, és az Örökös kiskorú volna, ’s tizenkét

évét még nem érte el: akkor az atya nem csak saját
részéről tehet végrendeletet, hanem a’ tizenkét évén
alul talán kimulandó kiskoru örökösnek is, más örö

köst (kit akar) helyettesíthet úgy, hogy ha az alatt a’ tör
vényes örökös meg ша! halni, a’ helyettesített örökös lép
jen az örökségbe.

5.
Ha azonban az igazi örökös, mondott korát
azután elérné, vagy meghaladná: az eféle helyettesítés
elenyészik, és minden vagyon” megtartása és sáfárlása azon
Örökös, hatalmába adatik.

6.
Mindazáltal valamint a’ jobbágyi állapot,
úgy a’ törvényes szokás is sokféle, mellyet a’ helybeli
régi gyakorlat szerint kell megtartani.
'
7.
Ez alatt azonban nem azt kell érteni, hogy
a’ paraszt által valakinek hagyott vagy eladott örökséget

a’ fóldesurtól örökösen el lehetne idegenítni, mert a'
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paraszlnak, munkája’ bérén és jutalmán kivül urânak
fóldjén, az örökiségre nézve semmi joga nincsen, ha
nem az egész fóld’ tulajdonossága a’ fóldesurra néz és
tartozik.

8.

А2 eféle llagyomány vagy eladás âltal tellát a’

paraszt egyedül csak munkája’ bérét és julalmát, tud

niillik a’ fóld, rét-, malom-, vagy szölönek illendö be
csüjét hagyományozhatja vagy adhatia el valakinek, а’
fóldesur’ örökisége mindig sértetlen maradván. Ki ha
akarja, a’ fóldeket, réteket és malmokat köz becsů, a’

szölöket pedig illendö értékök szerint magíhoz válthatja. ')
31.

02111.

Hogy a’ parasztol: saja't szeme'Ãyölrben a’ nemesekkel
perlebede'sbe nem bocsa'tkozhatnak.
Meg kell azonkivül jegyezni, hogy mivel a’ pa
rasztok idöszerìnti uroknak annyira alá vetvék, llogy
saját személyökben nemesekkel, semminemü tárgy iránt
pert nem folytalhatnak.

1.

Mikor tehát valamelly paraszt, nemes által

méltatlanúl megveretett, sebesíttetett vagy máskép meg

sêrtetett , vagy vagyonában eröhatalommal károsíttatott
63 földesura az eféle nemest perbe fogván, azt bünös
nek nyilváníttalja ’s itélteti: akkor azou nemest a’ fól
dcsúr ellen kisebb llatalmaskodásban , щепу száz forin
tot lesz, és azonkivül a’ megsebesített vagy megvert
parasztnak díjában , vagy az okozolt kár’ pótlásában 63

megtérìlésében , и) ludniillik a’ történtek’ minöségéhez
képest kel] marasztalni.

*) 1625: 53.
п) 1633: 27. 1059: 31.

uAnMADu; nÉsz 82. czíM.
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32. czI'M.

Mz'ke'nt kel] a’ ydrmegye'k' ispánjainal: e's kiva'ltscígolt
nemeselrnel: a’ пут/(тов gonosztevölzet büntetni?

Azt is tudni kell, hogy minden nemes, valamint
mezöváros és helység, kinek és mellyeknek a’ gonoszte
vök és rosz emberek’ megbüntetésére ’s kivégzésére ki
adott királyi levelök nincsen , minden köztük találtatô

’s megfogolt tolvajt,rablót és más nyilvános gonosztevöt
azon vármegye ispánja- vagy alispánja- és szolgabiráinak,
mellyben illyen nemesek lalmak, vagy mezövárosok i")
és helységek feküsznek, biintetés végett âtadni, kötele

sek, a’ megfogott gonosztevö’ díjának büntetése alatt; és
azokat llárom napnál tovább maguknál nem is tartllatiák.

1.
Mert ha harmadnapnál tovább tartanák, az
érintett ispánok, alìspánok és szolgabirák ellenében (mi
vel ezeknek törvényhatóságát vakmeröen magulmak tu
lajdoníták) mindegyik befogott személyért naponként
hârom nehéz girában méltán marasztaltatnak.

2.
Azonban a’ bünhelyén vagyis azon mezöváros’
тазу helység’ halárában, hol az illy bünt elkövette, be
fogott és letartóztatott gyilkost, gyújtogatót és erösza
kos házasságtörésen kapottat, a’ mezövárosoknak, hely
ségeknek, és kiváltsággal nem biró nemeseknek is van
hatalmok ‚ a’ lörvény’ rendét megtartván , vétségeikliöz
ke'pcst megbüntetni. ")
3.
De elbocsâtani azokat nem áll szabadságuk
ban, mert így a’ mondott ispánok ’s alispânok és

') Az eredelíben: „oppida“,a’ Corpus Jurisban: „oppido.“

ß) 1659: 16.
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szolgabirák ellenében minden elbocsátottnak díjában ma
rasztaltatnának.
4.
Azonképen a’ nemesek és mások, kik arra
különösen kivállságolvák , az általòk és határukban talált

és megfogolt gonosztevöket megbünethetik ugyań és vét
ségökhöz képest ki is végezhetik, de soha el nem Ьо—
csálhaliâk , különben azok’ díjât kötelesek lefizetni. ')
33.

czIM.

Mbé/zt kel! a’ barmol: e's ") mar/uil: алая okozott
ka'rokat megte'ríteni?

Továbbá , ha valamelly nemes , vagy paraszt, lova
kat, ökröket, juhokat, disznòkat avagy más barmokat
vagy marhákat a’ vetésröl vagy rétekröl és kaszálókról
vagy tilos makkos erdökröl (‚коши kár miatt behajta

ná, hogyazokat zálog és váltság alá vesse, 's az eféle
barmok' gazdâia azokat makacssâgbôl kiváltani nem
akarná: akkor maga a’ kárvallott azon marhákat három
napnál tovább magánál nem tarthatia.

1.

Ezen három nap elmultával pedig, megyei is

pânia иву alispânja, тазу ezek’ távolléùêben egyik szol
gabìró’ kezébe (kinek iárása alá tudniillik ахов károsi

юн hatâr tartozìk) köteles azokatátadni ’s kiszolgáltatni.
2.
Mert kiilönben harmadnap mulva a’ be
hajtó ’s megzálogolô minden napért, mellyen azon ériu
весь barmoknt maga'mál сапом, két részben a’ bìró, har
madában pedig az ellenfél kezébe fizetendö ’s iârandô
három nehéz girában marasztaltatik. ’

') Mátyás Vl: 38. atb.
") Az eredeliben levö: „et“, hiányzik n' Corpus Jurisban.

HAnMAmx nÉsz 34. czíM.
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3.
Az okozott kárt pedig azon helynek, melly
nek halárában tétetett, birája ’s hites polgáraiáltal lel
kiösmérelesen teendö árszabás és becsü szerint kell
megtéríteni.

4. ё. Mert a’ különös és meghatározott büntetés
alatt tett tilalom, hogy a’ vetésben, rétekben, vagy
erdökben senki kárt ne tegyen, egyedül azOn hely’ la

kóit, mellynek határâban az illyetén vetések , erdök vagy
rétek feküsznek, Шей. Mivel a’ vidékiek nem a’ tila-A

lom’ büntetését, hanem a’ kár’ mennyiségét kötelesek
megûzetni.
5. §. Ha pedig a’ iobbágy orozva, avagy nyilván
eröszakosan erdöt vágna, шву аЬЬап fát hántana, ’s
гага |еЬеше kapni: mindenét, a’ mi nâla volt, elveszti,

’s ezenkivùl nz exröszakosságért diiában marafsztatik. *)
34.

czI'M.

Lopott e's a’ ta'boróan паду ta'boron Ной] meg
шт]: lo'ról.
Továbbâ, valamelly ellopott vagy gazdájától és
birtokosátôl elvitt és elsikkasztolt ,

és akármimódon

megújîlandó köz táborozásban meglelt lónak tárgyában
és iigyében a’ fólperesnek nem kell , nem is lehet tör

vényt szolgâltatni; hariem a’ lovat való értéke szerint, a’
kapitánytól чаду hadvezértöl e’ végre választandó és
megbizandò hiteles emberek âltal meg kell becsültetni,
’s annál, a’ kinél шалаши, biztos kezesség mellett a’ tá
borozâs’ lefolytâig hagyni.

‘j 1115: 94. 1729: 42.
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1.

immuun; nÉsz 35. cth.

És a’ kapitány тазу hadvezér bizonyos ha

táridöt tartozik rendelni, mellyben azon táborozâs’ meg

sziintével valamelly áltula nevezendett rendes birô vagy а’
királyi
lovászmester
elött mindkét
fél legyenI köteles
megjelenni
, az eféle iigyben
itéletet nyerendò’.
2.
Ha pedig az ellopotl., táboron kivül шеви
lált lónak, ökörnek, vagy más baromnak ügyében a’
perbefogott nem mutathat annak vásárlatáról világos
bizonyitváuyt: a’ fólperes köteles mindig magához ha
sonló harmad mgával visszanyerése végett hitét letenni.
3.
Ha minduzáltal a’ юна; а2ь mondja, hogy
szabad és közönséges vásáron шву másult vette, és
szavatost (kit mi mentesitönek nevezünk) nem állilhat,
sem ватаг, vagy más valakit, ki az áldomàskox` az
adâsvevéshez szokás szerint szerencsét kívánt volna, nem
mutatllat, akasztófával bünhödik.
35. CzI'M.
JI’ perek’ jìjlebbkiélde'sefröl e's föleóbküldó leuelelrról.
Tudni kell végtére, hogy minden székes egyházak’

helytartóinak ’s megyék’ ispánjainak törvényszékein
indított pert (а’ megyék’ törvényszékén egyedül a’ föl
peres’ személyes esküje alá bocsátott pert kivéve), a’
királyi törvényszékre , tudniillik az ország’ rendes bi
rái elébe szokás és kell, világosabb és érettebb meg

vitatás végett felkůldeni.
1.
Azon pereket pedjg, mellyek a' jobbágyok
és parasztok’ dolgai iránt az elöadott módon a’ Póldes
urak вши; voltak анаша, azou félnek kérelmére ’s {ö

lebbvitelére , melly az ott szolgáltatott törvénynyelmpg

HARMADIK nÉsz 36. czÍM.
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elégedni nem akarna , elöször az ispânok ’s alispánok és
szolgabirâk elébe , és végre, ha a’> felek’ valamellyike
talán itt sem elégednék meg, a’ királyi törvényszékre
kell felkiildeni.

2.
És a’ Fólebbhivatkozó fél mind az eféle, mind
pedig valamelly más, a’ vármegyék’ lörvényszéke elött
forgolt perekben, az itéleti és fólebbküldö levelet, az
eld'ónlö és véghatározat után, ha könnyen megeshetik,
az elöször, különben pedig másodszol` tarlandó törvény

széken lartozik kìvenni, 's azon ügyet a’ biró által ren
delendö hatâridöben a’ királyi törvényszékre fel
vinnì.

3.

Meri: ha ezt elmulasztja , azon iigy на: do

10356 válik és a’ harmadik törvényszéken a’ hozott ité
Пе: szerint ki kell az itéleLlevelet a’ gyöztes és n_yertes

félnek adni ’s-végrehailásba véletni.
4.
És ezt akkor, ha az elmulasztás nem a’ jegy
zö’ vagy birák’ , hanem a’ felebbhivatkozó’ részéröl
történr.
36. с z I' M.
А’ изшбЬпаЬ heresztye'lzek ellen {ее/гад eskz'lïjök’ forma'ja.

Továbba, ámbár nem czélom zsidókrul szôlani,
тег: а’ zsidôk, törvényeikre nézve különféle, helyen
ként jobbadán а’ közjôval ellenkezö kiváltsággal bírnak,
egyébiránt is az uzsorákról itélni veszedelmesnek lát
szik: azonban, mivel gyakran megesik, hogy a’ zsidók
nak keresztyenek ellen esküt szabnak és itélnek; azért
a’ zsidók’ esküje’ formáját ezen munkácska’ végére vél
{от teendönek.
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НАнМАшк 111132 36. czŕM.

1. б. Hol tudni kell, hogy az esküdni akarò 231—

dôt mezitláb állva napnak kell forditani , rövid köntös
be avagy palástba öltöztetni, fejére pedig zsidò kalapot

teuni, ki is a’ törvénykönyvet (mellyet Mózes’ táblájá
nak neveznek) kezével érintse ’s tartsa, ezeket mondván:
2.
„Én N. N. zsidó,esküszöm az élö Istcnre, szent
„Istenre , mindenható Istenre, ki az eget és Fóldet, ten
„вен 63 mindent, a’ mi ezeken ’s ezekben van, teremtette,
„hogy ezen ügyben, mellyel engem e’ keresztyén vádol,
„ártatlan vagyok egészen` 63 bûntelen. És ha bûnös va
„gyok , nyeljen el a’ feld, melly Dathant és Abyront
„elhyelte, és ha vétkes vagyok szélhüdés és bélpokol
„lepìen meg, melly a’ syriai Naamánt Elizaeus’ esdek
„lésére elhagyta , és Jezìit Elizaeus’ szolgáját megleple.
„És ha vétkes vagyok , nyavalyalörés , vérfolyás és hir
„lelen gutaütés érien , és véletlen halál ragadjon el, 63
„veszszek el testesu'il ’s lelkestül és vagyonostul, és Abra

;,hám’ kebelébe soha ne iussak. És ha vétkes vwok,
„Môzesnek a’ sinai hegyen nyert törvénye semmisít

„sen meg , és mind azon irás, melly MÓzes’ öt köny
„vében van írva, szégyenítsen meg engemet. És ha ezen
„esküm nem való és igaz, törüljön el Adonay és is
„tenségének hatalma. Amen.“

A` MUNxA’ BEFEJEzÉsE.

Ezek, Legbölcsebb és Legjobb Fejdelcm! шанс:
nemes Magyarországodnak, mellyben annyi év òta leg
szerencsésebben uralkodol vala, törvényeiröl, intézkedé
seiröl és hazai szokásairòl parancsodra ’s pártfogásod

alatt véltem irásba foglalandóknak.
Melly lârgyban nem kevésre kellett ügyelnem, tudni
illik azon fejdelmeknek, kik elödid valának, végzemé
nyeire, honnan jelen munkánkat maid ege'szen 'merílett

nek találandod; ismét embereink jutának eszembe, ki
ket e’ munkámmal oktatnom kellett.

Amannál fogva

történt,hogy irásorñban csalmem ugyanazon szókal. hasz
накат, mellyeket azon fejdelmek használtak; mert Вёр
telennek látszott nem azon szókat használnom, mellyek

röl tudtam, hogy azokat már elöbb hozott végzemé
nyeikbe széllében Явить.
lArról egy értö sem ké-telkedìk, Legbölcsebb Fei
delem! [лову ища római lörvényhozòk , régiség iránli
tiszteletböl, csaknem azon neveket keverték törvénye
ikbe, mellyeket ama legrégilih decemvirféle törvenyek
koruk’ szokásaként hasznńltak.
28
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тварь, hogy a’ legludósabb latínok is gyakran ide
gen, mex-ö barbar szólásokat igmttak irásaiklza, millyen
Cicerônál „mastruca“ , melly sardiniai és csupa idegen
szô. Továbbá ”ваша“, melly persa szó Több illy neml'it
találhalni Fabius Quintilianus’ azon helyén, hol az ide
gen szókról böven шекель.

_

Ezenkivù'l `tudiuln, hogy Máró a’ lat-ln költészek’
legföbbike gyakran olly régi hazai, és már az б korá

ban is a’ вазу rêgiség miatl; egészen ") kiavult mon
dásokat használt arany verseiben, mellyeket Livius An
dronicus, Q. Ennìus , Furius Bibaculus , Gn. Naevius ,
Varius, M. Actius, Pachuvius, Q. Cornilîcius, Lucre

tius és mások, ")_ mint közönségesen ismerteket hasz

лапах.
Curius (ugymond bölcs Phavorinus) ’s Fabricius és
Coruncanus legrégibb embereink , és ezeknél régìbb
ama három Horatius, egyszerl'ín és tisztân beszélgetlek
övéikkel,nem isaz aurunkok-,vagy sicanok, vagy pelas
goknak, kik mint mondatik , Olaszország elsö lakosi valá

nak, hanem saját koruknak szavaival beszéltek ; ’s hogy
mi is szinte azt tettük ielen munkánkban, épen nem sai
náljuk.

Aztán eszünkbe jutának magyarjaink , kilmek hasz
nálatâra irluk csaknem mind ezeket; mert tudva van,
'l Az eredetiben „penitus“, a’ Corpus Jurisban: „potius.“
“l Az eredoliben: „спеша-1“. n’ Corpus Jurisban: „cae
teria“

вышит-Ев.
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Вову magyarjaink inkább fegyverrel és ollyasokkal fog
lalkodtak volt, mellyek nélkül „mìként nem vethettek,

úgy aratást sem vârllatának“, mint Cicero, ILiviuvs, Salu
stius, шву Aulus Gellius’ könyveivel. Az értelmeseb
bek tehât meg fognak bocsátani, hogy magyariainkkal
szòltomban magam is érthetö ’s csaknem honi szôkat
hasznâllam.
Palladius Butilus’ azonkönyveìnek elseiében, mely'
lyeket a’ fo'ldmìvelésröl irt, eme’ mondása ösztönzött

bennünket legìnkább arra, hogy szokott és érthetö nyel
ven szóljunk embereinkkel: „Az okosságnak elsö kivá

nata (ugymond) annak személyét becsülni, kit oktatnì
akarsz.

Meri a’ fóldmivelést tanítônak nem szükség af

szôuokokkal müvészetben és ékesbeszédben vetélked
nie, mint sokan tönek, kik midön ékesen szôltak a’
paraszthoz , azt nyerték vele, hogy öket a’ legjáratosab
bak sem értheték.“
Azon kivül Lactantiusnak, a’ vallásról írt harma

dik könyvében szavai ezek: „Isten (ugymond) ollyan
nak. akarta a’ természetet, hogy az egyszeríi ’s mez
telen igazság érheföbb legyen, mivel az (ugymond) ma
gâhan is ékes, és azéri; a’ külsöleg hozzá adott piperé
vel behomályosodik; a’ hazugsâg pedig ál szin alatt tet@
szö, шеи; saiát romlottságában eltünik és elenyészik,

hacsak kölcsön keresett ékességgel be nem burkoltatott
és el nem вйтйыаюы“.
'
28"
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Marcus Tullius, ki nagy és csodálatos ékesszôlással
bírt, a’ legföbb jôrôl és roszrôlirt elsö könyvében: „A
bölcselkedöt (ugymond) ha ékesen szól, nem ulálom, kü
lönben nem igen kivánom, inert a’ bölcselkedötöl elég

(ugymond) ha ‘beszédbe foglalja, a’ mit akar, és azt
egyszerüen adja elö , hogy megértsem.“
Aurelius Augustinus gyakran ismételte eme mon
dását: „Ha a’ tárgy tudva van (ugymond *) akkor
eröltetésre a’ szókban nincs szükse'g.“

Aztán ki liinné , hogy az idegen nemzelek, mint per
sák, egiptusiak, arabok, scithák, pártosok' és hirká

nok, más szókkal alkottak volna övéiknek törvényt ,
mint egyszerii ’s nálok közönségesen divatos 526163
módon?

A’ görögökröl is , kl'ilönösen azokról, kik a’ mn
gyarázatokkal foglalkodának, аи; beszélik, hogy a’ szer
te divatozotl: ’s közönséges beszédet leginkább kedvel
ték. Lycophron’ oktatásait kevesen olvassák, тег: az

olvasók me'g azok’ értelmét sem birják felfogni. Ephe
susi Heraclit’ iratainak elvesztét nem más okból hiszik ,

hanem mivel igen holnályos, az éjszaki sötétségnél is,
mint mondiák, homályosabb szôkat használt. Innen tör
tént hogy öt utóbb „scotinus-“ azaz „sötétkedönek“
nevezék.
Nem dicsérem, sem a’ törvények’ sem más tárgyak’
атп magyarázóit, kiknek munkái érlhetlenek, hacsak

f

*) Az eredetìbeni: „inquìt“, hiányzilc a’ Corpus Jurisban.

ßßFßnczÉs.

más feitegetölu'e nem találnak.

45 1

Hogy Epicurus, kit

övéi legföbbnek tartának, pôi'ias és népszerü beszédet
használt irataiban, másokon kivül Маусиз Cicero is
bizonyítja.

Plato’ utóbbi követöinek legföbbike Plotinus, mint
mondják, az ékesen szólást annyira elhanyagolá, hogy uzt
a’ mit irt, nemcsak kétszer áttekinteni, lianem még
egyszer futólag megolvasni sem birla, ’s a' helyesirásra

teljességgel nem gondolt, tudniillik egyedül érthetöség
re iigyelvén. Vannak, kik AristoteleSt a’ bölcselkedöt
sem átallották hasonló irói gondatlansággal vádolni.

Ehez ') iârul, llogy атм, Isten’ szájábôl Môzes ál
ш! a’ zsidòknak adott isteni törvény olly egyszerü 52611—

kul van irva , hogy abban szerzöje, az élsesszólásra még
csak törekedni sem látszik. Mert a’ miröl az rendeltetik,
[лову mindenki kövesse, azt ligy kell elöadni, llogy az
olvasók könnyen megérlhessék, mi van parancsolva.
Ezen kivül шага van, hogy az evangelìumnak és Krisz
tusnak szent törvényei, mellyek nélkül senki sem iid
vezülhet, minden szópipere nélkül vannak megirva.

Eszünkbe iulott továbbá, hogy csaknem mindazok,
mellyek e’ hármns könyvben megirvák, egyedül a’ mie
ink’ használatára leendenek. Úgy vélem tehát, hogy e'
munkámban czélirányosan használtam inkâbb Magyar
országunkat, mint Latiumot illetö szavakat. Mert e’ 151-33-

") Az eredelibcn: „ad hoc“ , a’ Corpus Jurisban: „adlmcc.“
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han (Aristoteles, bizonyságtétele szerint is) „úgy kell
beszélni, mint a’ többség szokott.“

Ezeket egyedül azok miatt kívántuk elmondani, kik
mindent megvetnek, miket akár Cicero, akár más va
lamelly jeles író egyszer másszor nem használt. Nekünk
azonban jelen munkánkban, 'mellyben mivel minden az

igazság, kiszolgáltatását, a’ hazai jogok, ’s törvénykezés,
módját érdekli, tiszta és világos, és nálunk mindenna
pi szavakat Ikelle lmsználnunk. Nem is volt szándé
kunk ékesszólásunkat, mellyel úgy sem igen bírunk ,
mutogatni, hanem gondunkat a’ köz haszonra , békére,

és belső csendességre fordítani.
Gondom volt arra , bogy ezen nemes országod, io

váhagyott erkölcsei és szokásaitól, valamint a’ királyi ren
deletek, tartalmától semmi eltérő vagy idegen ezen irat
ban ne foglaltassék, hanem minden ln'í és hiteles legyen.
Ha pedig feledékenységből, vagy elmém' csekély
sége miatt valami kimaradt, azt Felséged kegyessége meg
fogja kegyelmesen bocsátani, ’s mind azt emberi gyar
lóságnak, melly miatt semmi sem lehet minden oldalról
tökéletes, tulajdonítani.

Az leszen tudniillik éltemnek végső leheletéig, min
den igyekezetem és minden törekvésem, hogy Felsé
gednek nemcsak rendeleteit és parancsait, hanem még

intését és gondolatát is teljesítsem, ki csak akkor fogom
teljesülteknek hinni minden ohajtásimat, ha tapaszta
landom , hogy Felséged” kívánságának csak némi rész
ben is eleget tvtlem.

xmÁLYi JóvÁHAcYÁs.

Mi tehát, kik említett Magyarországunkat, vala
mint egyéb uradalmaìnkat, nem kevésbê törvények és
határozatok _mint béke ’s fegyvei' által oliaiti uk 1321251:

ni ’s kormányozni, vevén ezen könyvet, és e’ mondott
föpap

és zászlôs ига?

’s сглазить

nemesei’

ké

relmeit meghallgntván és kegyelmesen elfogadván, mi
vel láltuk, hogy mindern azon könyvben РОЗЫ: és irott
és ezen kivállságlevelünkbe szôrul szóra csonkítás vagy
megtoldás nélkül igtatott minden feiezetek, minden czímek

és czikkelyek, törvényesek és igazságosak ; `s hogy Magyar
országunknak és allor kapcsolt. ’s annak alávelett részek-,

és országoknak ióvállagyotl: szokásait és jogait helyesen
érinlik ’s elöadják, söt világos szòkkal magukban fog

lalják: azért azokat mêltânyoltuk, elfogadtuk, jóvá és
llelybenliagytuk, ’s emlitett Magyarországlmknak és an

nak (miként mondaték) hódoló гетман megiegyzett fö
pap és zászlós urai’ ’a mindern nemesei’ é'a förendei,
valamint ezeknek minden utódai ’s örökösei’ részére,
örökké шить törvények, jogok és szokások gyanánt
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királyi llatalmunk’ teliességénél fogva megerösitettüln;
söt méltányoljuk, elfogadjuk, jová és helybenhagyjuk
’s megerösitjûk, igérvén , hogy annak minden fejezetét,
zâradékát, czimét és czikkelyét megtartjuk ésl megtar
tatjuk, jelen iralunk’ erejénél fogva.
Minek emlékezete- és allandò erösségeül ezen, tit
kos függö pecsétüukkel (mellyet mint Magyarország’ kì4
rálya használunk) megerösített llfliválltságlevelù'nket ren
deltük kiadni.

Költ Budán özvegy boldogságo's Erzsé

bet ünnepén, tudniillìk az említett országgyülésnek és
köz gyl'ilekezetnek harminczllarmadik napián ‚ Urunlmak

ezer ölszáz tizennegyedik, magyarországi stb. országlá
sunlmak huszonötödik, a’ csellországinak pedig negyven

ötödik évében.
Fötisztelendö és tisztelendö urak, Krisztusban atyák z
Tamás a’ római szentegylláznak , S. Martini in monti
bus czímü presbyter bibornoka és konstantinápoli patri
arclla ’s apostoli szentszék’

titkos kövele, esztergami,

Frangepán György kalocsaì ’s bácsi lörvényesen egye
sült egylxázak’ érsekei; nem különben méltóságos és f"
lisztelendö aragoniaì Esten Hypolit, szinte a’ római szenl;
Yegylláz’ diaconus bibornoka, egri, Erdewdy János vá
lasztott zágrábi, Wârday Ferencz crdélyi, Peréni Fe
rencz válaszlott vâradi , György titkos cancellárunk ,

pécsl, ßeryzló Péter fökincstartónk l’s Dalmát, Hor
vát- és Tótországaink lJânja , veszprémi, Goztlxon János
Зубы, Zálkán László váczi , Cllaholi Ferencz csanádi,

'xmALYI JóvÁHAGYÁs.
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Podmanyni István nyitrai, gwthi Ország János szeremi,
gybarthi Keserw Millály bosznai választott és Egervári
Briccius tinnini egyllâzak’ püspökei, isten’ egyházail; sze
rencsésen kormányozván.
Továbbá tekinteles és nagyságos

Peréni Imre,

Abauj vármegye’ örökös grófja, említett Magyarorszá
gunk’ nádora ’s kuniaink’ birája, gróf Péter szentgyör

gyi és bazini grôf országbiránk, Zápolya János sze
pességi örökös gróf, erdélyi vajdánk és székelyeink’ 13112311
ia ’s fökapìtányunk, ugyanazon Zápolya János és Bélai
Barnabás szörényi bánok és Bálhori István temesi gróf

’s Magyarorszéglmk’ alsô részeinek fökapitánya, liaskai
Balázs tárnok, gergelylaki szlay Mózes aitônálló, bél
tllewki тает János asztalnok, Iyndvai Bánll'i János
pollárnok, Bálhóri György fölovász, PalÓCzi Mihâly ki
rályi komornok mestereink , és bel-zenczei Bornemisza
János pozsoni gróf, ’s több mások, országunk’ теге—
ispánságait és hivatalait turtván.

vEnBEWczI Is'rvÁN Mes'mn, A’ KmALYl FELsÉG’ sze

MÉLYES JELENLÉTÉNEK HELYTAnTóJA, Az oLvAsólcNAlc

ÜDVözLETET. ")

Midön fenséges és egyszersmìnd legkegyelmesebb
urunk Ulászló, Magyar- és Csellországok’ stb. királya

a’ mult években részint önként indittatva , re'szint minden
rendü alaltvalóinak gyakori esdeklései által megkêrlelve,
azon törvényeket és azon szokásokat, mellyeken ezen
ország’ törvénykezése már az idönek hosszú sorân ke
resztül annyi haború ’s lázadás’ zivatara közt alkalma
sint erösen nyugadott, irott iog’ szabálya- ’s mód
jára elhatározta volna szerkesztetni: azok közt, kik ö
felsége iránt mind hüséggel ,_ mind engedelmességgel vi

seltettek, ama kötelesség’ teljesitése végett engem vélt
választandónak, hogy ezen Magyarország honi 520115
sainak és rendeleteinek annyi elszòrt és szertelcvö részeit
mintegy egy testbe foglalva ’s irás által felvilágosítva
szállitnám át az egész utókorra.

*) Ezen végszó nz eredetiben elöszó gynnánt legelú'l all.
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Én pedig ezen kötelességet, ámbár ismervén gyen
geségemet, nem annyira tehetségeimbeni bizakodásból,
mint tartozò engedelmességböl elvállaltam, és a’ men
nyire csekély elmémhez képest tehetségem engedé, sok
és huzàmos munkával végrehaitottam.

Mig idöközben királyi meghagyásbôl többi itélömes

ter is, akkoron birôtársaim, azonkivůl a’ királyi törve'ny
szék’ bites közbìrái , ’s több mások az egyházi ’s világi
jogban nagyon iáratosàk, mind ezeknek megvitatásá
ra , visgálására ’s rostálgatására rendelteltek.
Ezek a’ kivánság szerint megtörlénvén, elvégre a’ meg»
váltásnak ezer ötszáz tizennegyedik évében, a’ kevéssel
az elött támadott pôrlázadás’ elpusztitása ’s kiirtása után,
Szent Lukács evangelislânak szentelt паров tartott n_yil

vános és közönséges országgyülésen és ezen ország’ min
den föpap és zászlòs urai, ’s nemeseì és -förenâeï Буй
lekezelében azon fejdelem mindenek’ esdeklésére ’s örö
mére ezen saját vezérlete és pártfogása alatt készített,
hazai jog rövid elöadását, ü'ásban és élöszóval jová
hagyla, azt kirâlyi parancs ’s királyi hatalmának tell'es

sége állal megerösítvén másíthatlanúl szentesítette.
Megigérvén ezenkivül, hogy ugyanezen munkát,
iróhârtyára irottan egész Magyarországon hatôságonkint
aiándékul elküldendi.

De mivel hosszas щипка vala a’

törvények’ olly magy sokuságát ötvennél több példány

han átiratni, (meri: annyi söt több kerület és hatóság
van, a’ mieink vármegyéknek hivják, mellyeket ezen
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ajándékban egyen-ként és~ külön kellett részesekké termi),
a’ kjrály az alatt a’ Pozsonba. ’s ß'écsbe rendelt gyülé

sekbe, on szágainak iigye úgy kivánválr, eltávozott.
Hol legdicsöségesebb Maximilián választott felséges
ròmai császârral és saiát testvérével Zsigmond Hengyel ki
râlylyal köz és magános tárgyak’ intézésében töllvén az

egêsz tavaszt és a’ nyárrnagyohb részét, végre az orszâg
ha visszatért, és ámbár az vala erös és eltökélett szán

déka, hogy országának honi iogai mindenek elölt világot
lâssanak, azonban más és más tárgyak fordnlván elö,
ezen halogatások közt Isten’ akaraìáhól élte’ futását be

végezvén, a’ mennyei hazába мышцам.
Hogy pcdig ezen annyi szorgalommal és annyi fá
radsâggal kidolgozott, és a’ legföbb kìrályi llatalom’

megerösitése'vel (csupán a’ pecsét’ felfiiggesz'tését kivé
ve) llilelesített és iováhagyott пшика reitekben ne he
verjen, és idövel feledékenységbe esvén, semmivé ne le
gyen; minél ezen orszâgban rosmbb nem történhel

nék és kivált aÍ perek’ elirîtézésére ’s igazsàg’ kiszolgáb
tatâsára nézve veszedelmesebbet nem is gondolhatni:

ezen honi szokásokat és törvényeket, semmit sem vál
toztatva azok' értelmén és rendén, жоп fomnálmn és
szerkezetben , miként elöbb keltek , közre bocsátaltam ,
és hogy távolabb ’s többeknek szolgáljanak haszuála
túl, könyvnyomtatôk által kinyomultam.

_

Óhaitom pedig, llogy a’ ki ezen fejtegetéseimet

kezébe veendi , Эва: biráló ’s jû патины legyen irán
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atam. Mert ámbár azok” kikeresésére ’s magyarázatára, a’
mennyire lehete, igen nagy szorgalmat fordítottam,
de mivel megvallom - hogy igen csekély tudománynyal és
és nem eléggé ékes előadással bírok, nem hogy arra
а’ ki irásaimnak akár hibáit megigazítja, akár a’ mit el
hagytam, kipótolja, haragudjam vagy nehezteljek, sőt

inkább azért iránta 'Q (bár ki legyen is az) a’ legna
gyobb hálával leszek. Mert az ember gyakran szokott
hibázni ’s csalatkozni; és kevésbé csodálandó, ha vala

mit elfelejtünk, mint ha mindenre emlékezünk. Éljetek
boldogúl.
') Az eredetiben: „sim illi“, a’ Corpus Jurisban: „simili“;
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