
MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ JURIDICO-HISTORICA.

CORPUS STATUTORUM
II и N (j А ВIА Е М и NIСIР A LIГ М.

TOMUS I.

STATUTA ET CONSTITUTIONES
MUNICIPIORUM TRANSSYLVANIA E AB ANTIQUISSIMIS TEMPORIBUS 

USQUE AI) FINEM SECURI XVIII.

BUDAPESTEN!
EDITIO ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE. 

1885.



M Л (i YAR( )RSZAGl JOGTÖRTÉN ÉTI EMLÉK EK.

A  M A G A ^A R

• и Ж  ̂I I J j ^ J  Ш К

GYŰJTEMÉNYE.

1. KÖTET.

O SSZEG Y Ü JT Ö T T É K , F E L V IL Á G O S ÍT Ó ,Ö SS Z E H A S O N L ÍT Ó  É S  UTALÓ JE G Y Z E T E K K E L

EL L Á T T Á K

Dr, KOLOSYÁRI SÁNDOR és Dr. ÓYÁRI KELEMEN
K i l l .  E G Y E T E M I TAN ÁRO K K O L O ZSV Á R T'!1.

BUDAPESTEN
KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

1885.



HORNVÁNS/.KV V IK T O R  S A JTÓ JA .



E L Ö S Z Ó.

A hazai törvényhatóságok levóltsiraiban sok év óta folyta
tott kutatásunk és munkálkodásunk eredményének egy részét 
teszi A „Conors S t a t u t o r u m "-nak ezen 1-ső kötete, a melyet 
a t. Magyar Tudományos Akadémia kiadásában szerencsések va
gyunk a mívelt közönség elibe bocsátani.

Törekvésünk jó volt.
Fáradságot és költséget nem kiméivé: hazánk jog és 

mívelődési történetének, adatokban egyik legdúsabb kútfejét 
volt szándékunk a törvényhatósági Statútumok közzétételében 
föltárni, s a további tudományos feldolgozásnak könnyebb ren
delkezése alá bocsátani.

Tudva van, hogy hazánk törvényhozásának tevékenysé
gét. — különösen а XV. évszáztól kezdve a politikai esemé
nyek, küzdelmek és viszontagságok, legnagyobb részben az 
állami közélet terére utalák. Figyelmét inkább az állam-lét és 
alkotmány védelme vették igénybe. F miatt a viszonyok most 
lassúbb, majd rohamosabb változásával párhuzamosan fejlődő 
jogélet egyéb ki nem elégíthetett szükségletei, a körülmények 
kényszerhatása alatt — a különböző, sokszor egymással ellen
tétes, a bizonytalanságot még félj egyeztetésük után sem nél
külöző jogi szokások mellett — időnkint a municipiumok által 
nyertek kielégítést. Lassankint, vallás, erkölcs, jog, míveltség, 
ipar és közgazdaság viszonyai váltak a törvényhatóságok nagy
becsű autonom jogalkotásainak is, tárgyaivá. Ez alkotásokban 

eltekintve az apróbb részletezéstől — а XV— XVIII. év  
száz magán, büntető és törvénykezési joga; alkotmány és 
rendi viszonyai; a honvédelem és közrendészet; a közgazda
ság és adózás ; az egyházi és iskola ügy ; tehát: múltúnk egész 
köz- és magánéletének nyilvánulásai, csaknem minden oldal
ról, úgy vannak felölelve, hogy azokban megelevenedve látjuk 
keletkezési koruk egész társadalmát teljes tevékenységében, 
az erre indító okokkal, a czélokkal, törekvésekkel kttzdel-
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ínekkel, akadályokkal és a míveltség fokozatát jelző erkölcsi 
cs vallásos felfogásokkal. Ez adataik gazdagságával emelked
nek a Statútumok koruk minden más kútfőinek fölibe. Míg 
egyéb kutforráeok a szellemi életnek csak egy ágára, vagy 
némely nyilvánulásaira vetnek közvetlenül világot, addig ezek 
széleskörű tartalmuknál fogva önmagukban tárják fél előttünk 
a szellemi életnek különböző elágazásában rejlő szerves egy
ségét, a melyet különben csak sok nehézséggel járó combinatio 
utján kellene construálnunk. Első helyen áll jogtörténeti becsük, 
mert számos olyan jogviszonyt szabályoznak, a melyeket sem 
országos törvényeink, sem jogi szokásaink nem érintenek és, 
mert ugv a törvények, mint a jogi szokások értékének, jelen
tőségének kellő megbirálásához fontos segédeszközt adnak ke
zünkbe. Ez által jogi múltúnk megismerésének nélkülözhetet
len tényezői. A múlt öléből fakadt jelen kellő méltatásának 
hatalmas előmozdítói. Elvi útmutatásaikkal a jövőnek biztos 
vezetői. Oly kincs rejlik bennük, a melyei nem csak a laicus 
gyarapíthatja értelmi értékét, hanem a tudós, az államférfi és a 
törvényhozó is egyaránt meríthet belőle, — s kellene sok idegen
szerűség utánzása helyett, — hogy merítsen szellemi táplálékot.

Meggyőződésünk szerint, törekvésünk jó volt a hazai 
történet-irodalomra is. Hiszen míg egyfelől örömet és büszke
séget ébreszt minden igaz hazafi kebelében az a nemes törek
vés, az a lankadatlan buzgóság, az a kitartó tetterő és magas 
szellemi képzettség, a melylyel annyi jelesünk — kivált a 
közelebbi évtizek alatt - már is előkelő helyet vívott ki tör
ténet-irodalmunk számára a többi mívelt európai nemzetek 
irodalmában: addig másfelől el kell ismernünk azt is, hogy 
történet Íróink nagytöbbsége szellemi munka erejét eddig, 
csaknem egyedül a nemzet politikai történetének megírására 
öszpontosította. A nemzet szellemére ható és sorsát irányító 
politikai események szerves összefüggésének és egymásból való 
fejlődésének kifiirkészése: nagy és lélekemelő munkája ugyan 
a történettudósnak, de szerény nézetünk szerint nem hiány 
nélkül való egész az mind addig, a míg a szellemi és társa
dalmi életnek minden nyilvánulásai: a vallás, erkölcs, nyelv, 
tudomány, művészet, ipar, gazdaság és jog stb. fejlődésének 
phásisai, az érintett eseményekkel kapcsolatban fél nem ölel- 
tetnek. Nemzetet, az emberiségnek e konkrét alakzatát a maga
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teljes egyéniségében, csak is "folyton fejlődő szellemének az 
egymással kölcsönhatás viszonyában álló nyilvánulásai alapján 
lehet megismerni es ismertetni; éppen mint az erő nagyságát, 
a melyet csak hatásaiból mérlegelhetünk. Ha ez irányban ná
lunk még sok kívánni való mutatkozik, ennek oka nem az 
alkalmas munkaerő hiányában, hanem — az adatgyűjtés és 
kutatás örvendetes legújabb föllendülése mellett is — a kút
fők elégtelenségében keresendő.

Nem tagadható ugyan, hogy a X-ik évszáztól kezdve a 
jelenkorig már fölötte nagy, alig áttekinthető s értékében alig 
megbecsülhető forrás anyag halmozódott össze a sok majd 
idegen, majd hazai gyökű monographiákban, krónikákban, 
évkönyvekben, emlékiratokban, legendákban, törvény és ok
mánytárakban, indexekben stb., amelyek könnyen hozzáférhető 
közkincsét képezik a tudományos világnak, és a melyek segé
lyével a nemzeti szellem sajátos vonásai, a mint azok egyes 
kiválóbb történelmi alakok, családok, uralkodók és kiilönbféle 
állami szervek fölfogásában alakot nyertek, megállapíthatók 
ugyan ; de a hazai történet-irodalom czélját tekintve, mind e 
rendelkezés alatt álló kútfők még mindig nem elegendők. 
Többek között éppen a magyar állam és az egyesek közt álló 
legtevékenyebb politikai testületeknek, a törvényhatóságoknak 
gondolkozás módját, magatartását és az állami közéletre való 
befolyását feltüntető Statútumokban foglalt anyag hevert eddig 
legnagyobb részben ismeretlenül, a levéltárak porlepte régi 
iratcsomagaiban és elrongyollott jegyzőkönyveiben.

Régen érzett, s kivált jogtudósaink részéről gyakran han
goztatott szükséget képezett tehát a hazai összes törvényható
ságok szabványainak összegyűjtése. Annál is inkább, mert más 
miveit nemzetek, — ezek közt még azok is, a melyeknél a 
Rómától öröklött központosítási vágy és törekvés a részek 
önállóságát és politikai öntevékenységét nagymérvben háttérbe 
szorította, — már régen összegyűjtötték és hasznosították 
Municipiumaik szabványait. Hazánkban pedig — eltekintve a 
selmeczi és budai jogkönyvekben, Verbőczy ,,Hármas könyvé
ben“ s a tárnoki jogban feldolgozott anyagtól — egy pár szé 
kely constitution, néhány szász Statútumon s számosabb czéli 
rendszabályzaton kívül több alig látott napvilágot, és ezek is 
oly elszórtan, hogy használatuk fölötte meg van nehezítve.
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Mindezeknek tudatában, vissza nem rettenve a törvény- 
hatósági levéltárak nagytöbbségének rendezetlenségével járó 
nehézségektől, s Számba nem véve az utazásokkal járó tetemes 
költségekhez viszonyított anyagi erőnk korlátozottságát, törek
vésünk jóságának fölemelő tudatában fogtunk már hét évvel 
ezelőtt munkához, a mely, hogy eredményre vezethetett: nem 
kis részben köszönhetjük első sorban, a Magyar Cultura lel
kes előmozdítójának: Nagyméltóságú dr. T r e f o r t  Á goston  
m. kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter Urnák, ki nem egy
szer kegyeskedett minket szives ajánlása mellett, még anyagi 
támogatásban is részesíteni és a t. M agyar  T ud om ányos A ka d ém ia  
nagylelkű áldozatkészségének, melyet művünk kiadásának meg
kezdésében tanúsítani méltóztatott; másodsorban az illető tör
vényhatósági levéltárnok urak' szives támogatásának és szolgá
lat készségének, a melylyel munkálkodásunk súlyát könnyíteni 
szívesek voltak. Fogadják őszinte köszönetünket.

Gyűjteményünk jelen I-ső kötete az erdélyi részek tör
vényhatóságainak Statútumait tártalmazza. Csoportosítva a szé
kelve magyar és szász nemzet szerint és időrendi beosztást 
követve minden csoportban. Az egyes Statútumok, a melyek 
még megtalálhatók voltak, mind az eredeti után vannak, még 
pedig a nyelvezetnek és írmodornak is megtartásával, közölve. 
Másolatokat csak az eredetiek hiányában s olyanokat használ
tunk, a melyeknek valódiságát megállapíthattuk. A szöveget, 
a hol annak szüksége mutatkozott, jegyzetekkel kísértük; a 
homályos, vagy legalább a laicus előtt idegenszerű fogalmakat 
igyekeztünk megvilágosítani, a mi olykor-olykor jogtörténeti 
megjegyzésekre és itt-ott a törvényekkel és egyéb adatokkal 
való összehasonlítások tételére indított.

Az egész gyűjteményt szak szerint rendezett s röviden a 
tartalmat is jelző tárgymutatóval láttuk el, hogy azt ne csak 
a szaktudós, hanem a laicus is könnyen használhassa.

Törekvésünk jó volt.
Hogy jó-e a munka is, a melyet végezénk ? a mívelt 

közönség van hivatva megítélni.
Kolozsvár, Í884. október hava.

Dr. K o lo sv á r i S á n d o r  és D r. Ó vári K e lem en .
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Corpus Statutorum. I. A



A .

Tárgy é s  tartalom  szerint.

I. Magánjog.
II. Büntetőjog.

III. Eljárás (büntető, polgári, peres és perenkívüli).
IV. Alkotmány, közigazgatási szervezet, törvényhozó, bírói, végre

hajtó hatalom.
V. Rendi és nemzetiségi viszonyok.

VI. Iladügy.
VII. Közrendészet.

VIII. Adó- és pénzügy; közmunka és egyéb szolgáltatások.
IX. Egyház, vallás és iskola.
X. Gazdaság, ipar és kereskedés.
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Tárgy- és tartalom-mutató.*)

I. M a g á n jo g .

Adás-vevés korlátozása 25. 29. 31. 
38. 69. 75. 82. 88. 89. 95. 105. 157. 
179. 243. 331. 443. 533. 549. 563.

Adás-vevés ünnepeken és isteni 
tisztelet alatt tilos 150. 152.

Adás-vevése városi ingatlanoknak 
közhirrététel mellett 514.

Adás-vevésnél előbb ígérő vásárát 
elrontani nem szabad 116.

Adományozása a fiseusra háramlóit 
székely örökségnek 11.

Adós, letartóztatott hitelezője által 
jobbágyi szolgálatra nem köte
lezhető 39.

Adós mikor válik hitelezőjének 
szolgájává 296.

Adós személye adósságért mikor 
tartóztatható le 25. 35. 36. 39.

Adóslevél bizonyító ereje 221.
Adósok, hitelezőiket megcsalni aka

rók, letartóztatása 508.
Adósokkal szemben hitelezők joga 

570.
Adóson bírói nton vehető fel az 

adósság 5.
Adósság felhajtása 440. 455.
Adósság iránti perben tanú nem 

lehet öröklési igénynyel bíró ro
kon 98.

Adóssági perben a nemest és nem 
jobbágyát kell idézni 111.

Adósságokról vezetett könyv 295.
Alattomos házasság kötése tiltatik 

264.
Apai ház kit illet osztály alkalmá

val 259. 261.
Arányosítás tárgyát képezi a gye

pük készítése 74.
Arányosítása irtványoknak 79.
Arányosítása makkoltatási jognak 

75.
Arányosság erdő használatánál 298.

Annalis, lásd „czimeres“.
Asztalterítés osztály alkalmával 258.
Atyafiság lásd „rokonság“ is.
Atyafiság mint tanuzási akadály 

220.

Ági öröklés székely örökségben 1.2.
Álcsere meg nem állhat 271.
Áldomás felét visszatérítni köteles 

a cserétől visszalépő 112.
Áldomás házeladásnál vagy cseré

nél 564.
Áldomás nem adandó öröklés ese

tében 564.
Áldomás örökség elidegenítése ese

tében 269.
Áldomásivás lóvásárlásnál 526.
Árendába adása bocskorárulásnak 

451.
Árendába adása kalapárulásnak452.
Árendába adása kender-, gyapot- 

és gyapjuáruknak 453.
Árendába adása szappan- és kötél- 

árulásnak 452.
Ármegtérítés 57. 58. 105. 112. 113.
Árvák örökrésze szülők által má

sodik házasságra lépés előtt ki
adandó 250.

Árvák tartása 261. 262.

Barázdajártatásért díj nem jár 425.
Bánatpénz elvész csereszerződéstől 

visszalépés esetében 112.
Becstelenek ótalom alá nem vehe

tők 553.
Becstelenek végrendeleti tanúk nem 

lehetnek 527.
Becstelenítés 23. 35. 43. 98. 112.
Becstelenség után befolyó birság 

város szükségére fordítandó 177.
Becstelenség mint kifogás 215.
Becsli megállapítása 36. 129. 317. 

463. 531.

A*
*) Jegyzés. A számok a lapokat jelölik.
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Becsületsértés 124. 349.
Becsületsértésért liolt díj jár 230.
Behajtása, megölése kárt tevő mar

háknak 178.
Behajtásaim a illáknak 71. 102. 124. 

281.303.319.429.461.497.498.614.
Behajtott marha három nap alatt 

tiszt kezéhez adandó 319.
Behajtott marhák kezességen ki

adása 102. 390.
Behajtott marhák ki nem váltatván 

tiszt kezéhez adandók 368.
Betáblázása hitelezőknek 491.
Betegség okán perhalasztás csak 

egyszer nyerhető 96.
Bérbe határbeli földek idegenek

nek nem adhatók 232.
Bérbevétele mészárszéknek a föl

desuraktól 479.
Bérleti viszonynál törvényes zálog

jog 226.
Béres szolgák, urokat elhagyók, el

leni eljárás 302.
Birság 20. *28. 35. 36. 38. 40. 146.
Birság, bírákat illető, készpénzben 

fizetendő 489.
Birság birói tisztviselőket csak hi- 

vataloskodási idejökből illeti 27.
Birság bíróság előtt meg nem je 

lenésért 33. 306. 523.
Birság birtokháborítás esetében 25.
Birság el nem engedhető 155.
Birság felhajtása tisztviselőkön 18.
Birság felosztása 4. 10. 27. 34. 55. 

99. 211. 359.
Birság ítélet helybenhagyása esetén 

a bírákat illeti 223.
Birság itélettörés esetében 21.
Birság kiszabásánál fellebbezés a 

biró részéről 536.
Bírságkiszabás esetében fellebbezés

nek nincs helye 190.
Birság közszükségletekre fordítandó 

177. 321. 385.
Birság marhában fizetendő 18.
Birság másnak át nem engedhető 145.
Birság nem sújtja az igazolatlan 

perúj itót 23.
Birság, nemes emberre rótt, nem 

fizethető a jobbágy javaiból 54.
Birság nyelvváltságért 174.
Birság, perfolyam alatt elkövetett 

újabb törvénytelenségért 25.
Birság, perközben megítélt felvétele 

111.
Birság perközti béke esetén is fel

vétetik 24. 110.

Birság, székely köztörvényszék tag
ja it illető 10.

Birság széktörés esetében 174.
Birság természetben 386.
Birság tiszti pecsét megvetése ese

tében 174.
Birság, városi ingatlan szabálytalan 

elzálogításából befolyó, a városé 
80.

Birsága alperesnek a bíróság előtt 
meg nem jelenés esetében 188.

Birsága birói tárgyalásra meg nem 
jelenő felperesnek 32.

Birsága a birói tilalom megszegé
sének 25.

Birsága erőszakos nemi közösülés
nek 172.

Bírságé a feleségelüzésnek 172.
Birsága pecsétellenállásnak 306.
Bírságok beszolgáltatása 498.
Bírságolás lásd III. alatt.
Bírságot királybírók a székelyeknél 

nem vehetnek biró nélkül 27.
Bírságot fizet nemes leányt nőül 

vevő paraszt 331.
Bírságot meg nem jelenő felperes 

kétszer annyit fizet, mint alpe
res 189.

Bírságról biró számolni köteles 35.
Birtokfoglalás jogtalan 65.
Birtokháborítás 25. 33. 233. 364.
Birtokháborítás esetén rövid visz- 

szahelyezés 274.
Birtokháborítás esetén birói szemle 

323.
Birtokháborítás esetében oculata 

revisio 115. 125.
Birtokháborítás megelőzésére vo

natkozó rendelkezések 323.
Birtoklást, egy évi békést, megsza

kítja az idézés és ellenmondás 112.
Birtokos bébiró 75.
Birtokos nem köteles végítélet előtt 

kezest adni 144.
Birtokot, szabadföldből kiosztás ut

ján nyertet, elidegeníteni tilos 
129.

Birtokot szerezni, Primornak és 
Lófőnek azon faluban szabad, hol 
öröksége van 25.

Birtoktakm nemes ember 194. 363.
Bitangmarha felfogása esetében el

járás 59.
Bitangmarhák hatóságnál bejelen- 

teiidők 468. 486. 498.
Bor, lásd „Italmérés“ és „bor“ X. 

alatt,
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Bortized iránti intézkedés 530.
Bosszupénz lásd „Bánatpénz“-.

Calumnia büntetése 20. 146. 316.
329. 330.

Calumnia mint kifogás 215.
Calumnia nemei 110.
Calumniál képez az Ítéletnek cgy- 

szernél többször eltiltása 97.
Csalárdság, név elváltoztatása által 

elkövetve 875.
Csapiárok, lásd „Italmérés“.
Cseléd lásd „X alatt.
Csereszerződés 271.
Cseréből rokonok kirekeszthetik az 

idegent 271.
Cserének, hasznosnak esetében, az 

ellenmondás hatálytalan 271.
Cserétől harmadnapig vissza lehet 

lépni 112.
Curián lakók 419.

Darabontok lásd „ V“ alatt.
Dézsma lásd ..Tized“ VIII alatt.
I litfamatio lásd „Becstelenítés“ alatt.
Díj, lásd „élődíj - „holtdíj“ és „ho- 

magium" alatt is.
Díja átküldő levélnek 60.
Díj, hatalmaskodó megölése ese

tében 24.
Díj kétharmada a bitóé, egy har

mada a feleké 122.
Díj, mely okmányok kiadásáért 

követelhető a városban 179.
Díj szemléért és barázdajártatásért 

nem fizettetik 425. 428.
Díj, törvénykezési 55. 515.
Dija bírói becsűnek 463.
Díja a bíróság előtti meg nem jele

nésnek 32.
Díja az elfogatásnak 213.
Díja az emberfogásnak 32.
Díja a fejváltságnak 317.
Díja a fellebbezésnek 516. 597.
Díja a határjárásnak és kárfelvé

telnek 299.
Díja a határtilalomnak 426.
Díja az idézésnek a hely távolsága 

szerint 305.
Díja az Ítéletnek a székelyeknél

20. 21.
Díja a jegyzőknek a törvénykezés 

körül 316.
Díja a kárfelvételnek 300.
Díja a kezes leveleknek 390.
Díja a lopott tárgy elvevésének 34.

Díja a meg nem jelenésnek városiak 
ügyletében 33.

Díja a méltatlanságnak 316.
Díja a nyelvváltságnak 317.
Díja az okmánykiadásnak 350. 462. 
Díja a perletételnek 20. 146. 306. 

486.
Díja a perletételnek és iigyvédvisz- 

szahivásnak 20. 486.
Díja a perújításnak a székelyeknél

2o
Díja a széksértésnek 5. 20. 110.

130. 144. 146. 174. 317.
Díja a tanuvallatásnak 218. 312. 
Díja az ügyvédeknek szabályoztu

nk  191. 230. 233. 575.
Díja a végrehajtásnak előre fizeten

dő 498.
Díja a végrehajtásnak 110.
Díja a végrehajtóknak 600.
Díja a visszaüzésnek 351. 390. 481. 
Díja a visszaüzésnek az adósság 

arányában állapíttatik meg 481. 
Díjak és bírságok felosztása 394. 
Díjfizetés 5. 23. 24. 27. 32. 33. 34. 

113. 122.
Dotalisták ügyeinek elintézése 59.

Egyenjogúság vallásfelekezetek kö
zött'463. 464.

Egyenlőség személyek között 580. 
Egy-gyermekités tiltatik 511. 
Egyházhelyi nemesek lásd „V“ alatt. 
Eladása gyámság alatt állók vagyo

nának 521.
Eladása házhelynek, biró hire nélkül 

tilos 31. 82.
Eladása marháknak, országon kívül 

tilos 175.
Eladása örökségnek 268. 
Elbecsiilése házhelynek vagy háznak 

a városon 85.
Elévülés idejének mennyisége 1.

22. 67. 92. 316.
Elévülés megszakittatik 270. 
Elévülés mint ügydöntő kifogás 215. 
Elévülés nincs vérrokonok között

23.
Elévülés nincs zálogos jószágokban 

22.

Elfoglalása városi teleknek tilos 546. 
Elidegenítés korlátozása lásd „ Adás- 

vevés korlátozása“.
Elidegenítése fiscalis jószágnak ti

los 327.
Elidegenítése földeknek szomszéd 

-falubeliek részére tilos 232.
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Eljegyzés házasságkötés czéljából

Ellentmondás az egyévi békés bir
toklást megszakítja 112.

Ellentmondás hasznos csere esetében 
nem hatályos 271.

Ellentmondás hatálya székely örök
ség eladásánál 23.

Ellentmondás megszakítja az elévü
lést 270.

Ellentmondása az örökösöknek örök
ség elidegenítésekor 209.

Elővásárlás tilos 540. 563. 580. 583.
Elővásárlási jog illeti a rokonokat 

városi örökség eladásánál 268.
Elővásárlási jog székely örökség 

eladásánál 23.
Elővásárlási joga a megyebelieknek 

478.
Elővásárlási joga a rokonoknak és 

szomszédoknak 269. 350.
Elővásárlási joga a széknek vadakra 

és madarakra 129.
Elővásárlási joga a városiaknak 150. 

247. 514.
Elsőbbsége a cselédeknek más hite

lezők felett 225.
Emenda linguae lásd „nyelvváltság“.
Erdő lásd „X“ alatt.

Élő díj mennyisége 23. 33. 317.
Élve születettnek mikor tekintetik 

a gyermek 256.
Építkezés lásd „VIP alatt.

Fassio a székely székben ki előtt 
történik 5.

Fa, lásd „X“ alatt.
Fá dalomdíj 113.
Fejlekötés 38. 61.
Fe váltság díja 317.
Felelősség vagyoni, hivatalos mu

lasztásért 19.
Felelőssége a gazdának a marhák 

által okozott kár esetében 180.
Felelőssége a szomszédoknak 467. 
Feleség vagyonából a férj házasság 

előtti adóssága nem fizetendő 260. 
Feleséget elűzni akarók birsága 172. 
Felmenők törvényes öröklése 253.
Felosztása közhelyeknek 166.-----
Felosztása szabad földeknek és er

dőknek faluk között 128. .
Felosztása a törvénykezésből be

folyó jövedelmeknek 55. 
Felosztása városi telkeknek 465. — 
Felosztása városi területeknek 82.

Fiág előnye öröklésben a leányággal 
szemben 259.

Fiscalis jószághoz tartozó daraban- 
tok közszolgálata 355.

Fiscalis jószágok elzálogítására és el
adására vonatkozó rendelkezés 327.

Fiscusra háramlóit székely örökség 
csak székelynek adományozható
11.

Fiú-leány öröklése a székelyeknél 22.
Fiúöröklés székely örökségben 2. 22.
Fiú örökösök joga a kiházasított 

leányokkal szemben 89.
Fivérek törvényes öröklése 529.
Foglalás közös határból tilos 277.
Föld, lásd „X" alatt.
Földesúr, lásd „úri szék“ is.
Földesúr hány személyt vehet ki 

az adózás alól 371.
Földesúr önmaga által letartóztatott 

jobbágyát élelmezni köteles 391.
Földesúr elhalt jobbágya ingóit 

adóhátralék fedezésére kiadni tar
tozik 471.

Földesúr elitéi vén jobbágyát, annak 
marháit megtarthatja 25.

Földesúr maga jobbágyát tiszt 
jelenlétében büntesse 135.

Földesúr megtarthatja szökevény 
jobbágyának vagyonát 377.

Földesurak 15 nap alatt kötelesek 
igazságot szolgáltatni 502.

Földesúri hatóság 353. 413. 483.
Földesúri szolgálat előbb való a 

közmunkánál 291.
Földön lakó, lásd „Jobbágy“.
Fuvaros, lásd „X“ alatt.

Gazda, lásd „X“ alatt.
Girák fizetése az idézéstől kezdődik

121.
Gyám kártérítési kötelessége 267.
Gyám számadási kötelessége 267.
Gyámság 265. 266.
Gyámság alattiak ingatlanainak el

adása 521.
Gyámság alattiak javainak védelme 

550.
Gyámság elhallgatása 577.
Gyámság kezdetén leltár készítendő 

267.
Gyámság, rendelt 267.
Gyámság törvényes szabályozása 

266.
Gyámság, végrendeleti 266.
Gyámságot idegen nem viselhet 

545. 581.
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Gyepű lásd „X“ alatt.
Gyermek része apja adósságáért le 

nem foglalható 296.
Gyermek tiz éven alóli vérontásért 

bírságot nem űzet 171.
Gyermek öröklése szülők vagyoná

ban 257.
Gyermekek törvényes kora 73.

Hagyatékából a Boernak, a várna
gyot rész illeti 172.

Hajtópénz 71. 427. 497.
Halálesetet nagykorú örökös az 

osztoztatóknak nem kell, hogy 
sziikségkép bejelentse 577.

Halászat szabályozása 556. 616.
Halászatból befolyó jövedelem után 

adó fizetendő 51.
Halászati jog arányosítása 124.
Halászni ünnepnapokon tilos 73.420.
Haszonnak, elmaradtunk, megtérí

tése 133.
Haszonvételekben, közösekben, ré

szesedés 94.
Ilatalmaskodás 2. 3. 5. 56. 110. 171. 

203. 212. 280. 283. 316. 318 329.
330. 360. 413.

Hatalmaskodás díja elvész a hatal
maskodó inegöletése esetében 24.

I lataliuaskodás esetén törvények 
szerint kell eljárni 352.

Hatalmaskodás falu részéről 25.146.
Hatalmaskodás meghatározása 353.
Határ nem változhat a víz medré

nek változása miatt 25.
Határbeli földek szomszéd község

belieknek s idegeneknek bérbe 
sem adhatók 232.

Határjárás dija 299.
Határjárók kirendelése 232.
Határjelek fentartása 300. 324.
Határkérdések egy terminuson elin- 

tézendők 145.
Határkérdések elintézése a széke

lyeknél 13.
Határok évenkint kijárandók 178.
Ilatárpásztorok fizetése és kártérí

tési kötelessége 352.
Határpásztorságra való kötelezett

ség 426.
Ilatárszabadítás 352.
Határvonalak a szomszéd birtoko

sok által mi kép tartandók fenn 
274.

Háromlási joga a tíscusnak székely 
örökségben 11.

Ház vevője fizeti a házadót 333.

Ház világosságát építés által elvenni 
nem szabad 547. 582.

Házak eladása a városi hatóságnak 
előre bejelentendő 564.

Házak és házhelyek adóhátralék fe
jében városi tanács által elvétet- 
nek és másnak adatnak 86.

Házat nem vehetnek idegenek a vá
rosban 545.

Házat, új telken épültet, tiszt híre 
nélkül adni s venni nem szabad
331.

Házbér biztosítása törvényes zálog
joggal 225.

Házból való kivetése a székelynek 26.
Házeladás alkalmával áldomás 564.
Házhely, adósság fejében zálogba 

vett, az adós örököse által ki nem 
váltatván, a tanács által becsű 
mellett másnak adható 85.

Házhely elvétele a városi szabadság 
ellen cselekvőktől 87.

Házhely Marosvásárhelytt biró híre 
nélkül örökre el nem adható 31.

Házhely Marosvásárhelytt nem pénz
ért adatott 31.

Házhely rendszerint egy illeti meg 
a városi lakót 85.

Házhely tulajdonosa a város terü
letén 31. 80. 82.

Házhelyek kiszakítása 155.
Házszerzés papok által 518.
Házvásárlás idegen által 29.
Házasság által idegen a Királyföl

dön örökséget nem szerezhet 546.
Házasság hatálya magyar és szász 

házasfelek között 519.
Házasság hatálya a reggeli ajándé

kot illetőleg 260.
Házasság az illetékes pap előtt kö

tendő 250.
Házasság kötésekor az oláhok egy

mást ne terheljék költséggel 481.
Házasság polgárnő és nemes férfi 

közt tilos 264.
Házasság, szülők beleegyezése nél

kül kötött, birsággal sújtatik 171.
Házassága idegeneknek városiakkal 

tilos 545. 581.
Házassága idegennek csak biró híré

vel történhetik 29.
Házassági ügyek a consistorium 

elébe tartoznak 591.
Házassági ügyek egyházjog sze

rint látandók el 559.
Házasságkötés módja 637.
Házasságot szülő újból nem köthet,
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míg az árva örökrészét ki nem 
adta 250.

Házasságra lépett kéj hölgyek tanu- 
zási képessége 120.

Házasságra lépni vonakodók bün
tetése 180.

Házastársak, különváltál! élők elleni 
intézkedés 231.

Házastársak öröklési szerződést köt
hetnek 265.

Házastársak rokonainak öröklése257.
Házastársak vagyonközössége 257.
Házasulandók kihirdetése 264.
llitbér mennyisége a székelyeknél 

26. 146.
Hitelesítés, lásd 111. alatt.
Hitelező adósát letartóztathatja 25.35.
Hitelező letartóztatott adósát job

bágyi szolgálatra nem kötelez
heti 39.

Hitelezők jogai adósaikkal szemben 
570.

Hitelezők követelésének biztosítása 
betáblázás által 491.

Hitelezők zálogjogi elsőbbsége 570.
Hitelre adás kötelessége 607.
Holt díj 34. 317.
Holt díj jár becsületsértésért 230.
Homagium, lásd „díj“ is.
Homagiuma a Boeroknak 170.
Homagiuma a paraszt oláhnak 170.
Homagiumot tizet, a ki idézés nél

kül állít mást biróság elé 306.
Húsmérés szabályozása 88.150.152. 

179. 244. 394. 401. 454. 458. 479. 
496. 576.

Hűtlenség 6. 11. 12.
Hűtlenség esetében a székely örök

ség az atyafiakra száll 23.

idegen, lásd Y. alatt.
Ifjabb fiúnak öröklési joga 509.
Ifjabb leány öröklési joga 509.
Iktatás örökvallás esetében 270.
Ingatlan, végrehajtás utján lefog

lalt, esetleg felperesé lehet 225.
Ingatlanszerzés idegen által város

ban 29. 38. 157.
Ingatlan, városi, lásd városi ingat

lan is IV. alatt.
Ingatlanok, városiak, eladásának 

közhírré tétele 514.
Ingatlanszerzés lófő székely által 25.
Ingatlant, városit, nemes nem sze

rezhet 105.
Ingatlant, városit, oláh nem szerez

het 157.

Ingatlant, városit, unitárius nem sze
rezhet 158.

Ingó, lásd „marha“ is.
Ingó vagyon előbb vonandó végre

hajtás alá, sem mint az ingatlan 
26. 295.

Ingó vagyon közprédára vetése 18.
Ingó vagyonban, orvtól elvettben, 

való osztozkodás 34.
Ingók, ellopottak, árának megtérí

tése 58.
Ingók, végrehajtás utján átadottak, 

15 nap alatt kiváltandók 225.
Irtások a birtokosok beleegyezése 

mellett történhetnek 79. 106.
Irt vány eladása parasztok által 443.
Italmérés, lásd „bor“ is.
Italmérés szabályozása 117. 149. 

150. 157. 185. 186. 196. 200. 240. 
283. 333. 334. 376. 402. 408. 439. 
444. 488. 518. 541. 542. 549. 553. 
563. 565. 566. 580. 583.

Italmérési jog a várost illeti 381.

Játék, lásd VII. alatt.
Jegygyűrű végrehajtásilag le nem 

foglalható 295.
Jobbágy adózása 46. 47. 48. 50.119.

122. 340.
Jobbágy áttelepedése megyékből 

székely székekbe 46.
Jobbágy bepereltetvén, kezest adni 

köteles 111.*«
Jobbágy csak ura szükségére va

dászhat 357. 363.
Jobbágy földesura birtokát el nem 

zálogosíthatja 279. —
Jobbágy javaiból nem fizethető a 

nemes ember birsága 54.—
Jobbágy köteles országutak jó kar

ban tartására 120. “
I  Jobbágy előbb végezze a földesúri 

szolgálatot, mintsem a közmun
kát 291.”

Jobbágygyá bűnvádi eljárás alatt 
álló székely nem lehet 26.

Jobbágynak,'elitéltnek, marhája kit 
illet meg 25.

Jobbágyok, elbujdosottak, vagyona 
a földesuré 377. —

Jobbágyok elszökése elleni intéz
kedés 383. -

Jobbágyok és idegenek Királyföl
dön, városban, házat nem szerez
hetnek 565.

Jobbágyok is viseljenek hitességet 
129.
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Jobbágyok költözése 8. 26. 571.
Jobbágyok szabad földből részt nem 

nyernek 129.
Jobbágyok, szökevények vagyo

nának fele része az elfogót illeti 
.383.

Jobbágyok visszakövetelése 145. 
414.

Jobbágyős nemes 44. 61. 125.
Jobbágy származású papok után csak 

paputódok örökölhetik a házat

Jogforrások, lásd „IV“ alatt.
Jogegyenlőség birtokos polgártár

sak közt 580.
Jogegyenlőség liú- és leányág közt 

városi örökségben 84.
Jog- és vérközösség, mint a törvé

nyes öröklés alapja 258.

, Kamat szedése tiltatik 520.
Kár esetében tanú, ki öröklési 

igénynyel bir, nem lehet 98.
Kárfelvételnek díja 300.
Kár, marha által okozott, megbe

csülése 129. 317.
Kár, marha által okozott, esetében 

zálogolás 506.
Kárban talált marha meglőhető G14.
Károk, lázadás által okozottak, meg

térítése 7.
Kártételben éjj el talált marhák egyike 

megölhető 506.
Kártérítés elmaradt haszon okán 

133.
Kártérítés gyümölcsfa és szöllőtük 

ellopása esetében 69.
Kártérítés hanyag ügyvéd által 191. 

230.
Kártérítés hivatalos mulasztásért 19.
Kártérítés közkerítések elhanyago

lása esetében 63.
Kártérítés, örökségből, lopás esetén 

nem követelhető 529.
Kártérítés marhalopás esetén 57. 58. 

105. 112. 113. 174. 410.
Kártérítés, marhák által okozott kár 

esetében 78. 102. 296. 867.
Kártérítés, pásztor gondatlansága 

miatt történt kár esetében 78.
Kártérítés szolgák béréből 56. 284.
Kártérítés tilalomrontás esetében 70. 

302.
Kártérítési kötelessége a falunak 

égetés esetében 422. 423.
Kártérítési kötelessége a falunak 

marhalopás esetében 381.

Kártérítési kötelessége a, falunak 
mezei rendőrségi esetekben 70.

Kártérítési kötelessége a gyámnak 
267.

Kártétel mezőn és erdőn 351.
Kárttevő marhák behajtása, illetőleg 

megölése 178.
К árttevő sertések meglődözhetők 421
Kereskedés, lásd „X“ alatt.
Kerítés, lásd „X“ alatt.
Kezes, behajtott marhák kiadása 

esetében 102. 390.
Kezes elleni végrehajtás 288.
Kezes hiányában adós letartóztat

ható 212.
Kezes tartozik előállítani azt, kiért 

kezességet vállalt 26.
Kezesek, megszököttek elleni vég

rehajtás 375.
Kezes levelek díja 390.
Kezest adni köteles a beperelt jobb

ágy 111.
Kezest végítélet előtt birtokos em

ber nem köteles állítani 144.
Kezesség esetében végrehajtás 63.
Kezesség mellett fogoly elbocsátása 

345.
Kezesség méltatlansági ítélet eseté

ben 313.
Kezesség az örökösöket is kötelezi

65.
Kezessége a gazdának szolgájáért 

213.
Kezességen elbocsátott egyén nem 

terhelhető lánczváltsággal 425.
Kezességi perek, szóbeliek és rövid 

folyámuak 216.
Kezességnek perújítás esetén nincs 

helye 400.
Kéjnők,lásd „kéjhölgyek“ is .. V II.“ 

alatt.
Kéjnők, becsületes emberhez nőül 

mentek, ha teherbe estek, tanuzási 
képességgel bírnak 120.

Kihalás esetében városi liscus örök
lése 488.

Kiházasítás 22. 26. 84.
Kiházasítási érték beszámítása örök

lés esetében 261. 528.
Kiházasításra adott értéket a szü

lök elhalt gyermekük hagyatéká
ból vissza nem követelhetnek 528.

Kiházasított leány szemben a liú 
örökösökkel 84.

Királyi emberek 138. 379. 420.
Kiskorú árvák javai ótalom alá ve

endők 550.
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Kis unokák, unokákkal egyszerre 
nem örökölhetnek 560.

Kor, törvényes 73.
Korcsmáriás lásd „italmérés“.
Kölcsön, lásd „szerződés“ is.
Kölcsönnél kamat ki nem köthető 

520.
Kölcsönszerződés bírói hitelesítése 

570.
Kölcsönt adni fejedelem részére a 

városi közönség tudta nélkül nem 
szabad 551.

Kölcsönügyekből eredt pereknél ha
lasztási parancs csak fontos ok
ból adható ki 526.

Kölcsönzött pénznek borban visz- 
szatízetése 520.

Költözködés szabadsága 3. 2(5 571.
Kötbér szerződés értelmében iize- 

tendö 394.
Kötleveleken nevüket igazán nem 

Írók büntetendők 375.
Közbirtok dolgában a falu nem ha

tározhat a birtokosok hire nélkül 
153.

Közhelyek felosztása 166.
Közhírré tétele városi ingatlanok 

eladásának 514.
Közkereseti társaság 33. 39.
Közkereseti társaság idegenekkel 

nem köthető 584.
Követség utján való fellebbezés a 

székelyeknél 26.
Közös haszonvételekben kik része

sülhetnek? 94.
Kurva fiának nevezés, nyelvváltsá- 

got von maga után 23.

Lakházválasztás öröklés esetében 
22.

Leány kiházasítása 22. 26. 84.
Leány nemeshez férjhezmenő, el

veszti örökrészét 264.
Leányöröklés székely örökségben 

1. 2.
Leányok adózása 154.
Leányok közötti osztály 22.
Legeltetés szabályozása 77. 78. 93. 

177. 318. 358. 367. 433. 447. 459. 
530. 555. 556. 583.

Leidíj 34.
Leltár készítése a gyámság átvéte

lekor 267.
Lemenők törvényes öröklése 253.
Letartóztatás, lásd „III" alatt.
Letartóztatott marhák kezesség mel

lett kiadandók 390.

Letét iránti perek szóbeliek és rö
vid folyamatnak 216.

Liquidum debitum, lásd „Tiszta 
adósság“.

Lókötő helyek, elzálogosítottak egy 
év alatt visszaváltandók 77.

Lókötő helyeken magánosok nem 
legeltethetnek 77.

Lókötő helyek — elfoglaltak — 
visszaszerzendők 65. 77.

Lóvásárlás áldomás mellett 526.

Magszakadásra a városi főtisztek 
ügyeljenek 209.

Magszakadás esetében város örök
lése 271. 272.

Magyar, lásd „V“ alatt.
Makkoltatási joga a községbeliek- 

nek és bébiróknak 75. 175.
Malomjog szabályozása 331.
Malom, lásd „X“ alatt.
Marha, lásd „Ingó" alatt is.
Marha — adósságért elbecsült — 

kiváltásának ideje 112.
Marha által okozott kár megtérítése 

78. 102. 296. 367.
Marha behajtása 71. 102. 124. 429. 

461. 497. 498. 614.
Marha — behajtott — nem éhez- 

tethető 71.
Marha eladásának tilalma a falukban 

533.
Marha ellopásának megelőzése iránti 

intézkedés 365.
Marha — ellopott — árának meg

térítése 57. 58. 105. 112. 113. 410.
Marha — elveszett — nyomának 

követése 174. 411. 507.
Marha — kárból behajtott — tiszt 

kezére adandó 281. 303. 319.
Marha — kártevő — kiváltásának 

díja 317.
Marha után adót az azt használó 

fizet 48.
Marhapásztor bére 563.
Marba utáni adózás 48. 49.
Marhák kivitelének tilalma 175. 534.
Marhák pásztor elé adandók 78. 93. 

368. 374. 404. 434. 447.
Marhák vágása közszükségletre 390.
Marhátlan ember marhalopásból 

eredt kártérítéshez nem járul 113.
Megbízás, ügyvédi 470.
Meghatalmazás alaki kellékei 120.
Meghatalmazás erejének tartama

120.
Mezei rendőrség, lásd „X“ alatt.
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Méltatlansági esetek és keresetek 
20. 41. 43. 110. 142. 143. 144. 146. 
310. 311. 316. 329.

Mészárosok a vett barmot tőzsér- 
nek el nem adhatják 243.

Mészárosoknak marhákkal kereske
dést űzni tilos 184.

Mészárszéktartás földesúri jog 479.
Megkinálás kiítélt székely örökség

nél 25.
Megkinálás székely örökség eladásá

nál 23.

N agya pa törvényes öröklése 530.
Nemes, lásd ..V“ alatt.
Nóta, lásd „Hűtlenség“.
Nők miért nem lehetnek gyámok ¥266
Nőtlen ember mesterség üzése 542.
Nőtlen, szolgálatra alkalmas egyének 

adózni kötelesek 49. 531. 539.
Nővérek törvényes öröklése 529.
Nyelveskedés, lásd „Becstelenítés“ 

alatt.
Nyelvváltság 5. 23. 174. 230. 317. 

329.
Nyelvváltság díjának harmadrésze a 

peresé 230.
Nyilas földek, lásd „X“ alatt.
Nyom követése, lásd „III“ alatt.

Oláh, lásd „V" alatt.
Oldalrokonok törvényes öröklése 

253.
Optio joga 509.
Osztály előtt és után elhaltak va

gyonában való öröklés 527.
Osztály házastársak közös vagyoná

ban 257.
Osztály kitől kérendő V 527.
Osztály leányok közt 22.
Osztály miatt felmerült egyenetlen

ségek törvény útján intézendők 
el 255.

Osztály, mint a törvényes öröklés 
alapja 253.

Osztály osztoztató bírák közvetíté
sével történjék 254.

Osztályperben eljárás 109. 142.
Osztályvárosi örökségben 84.
Osztálylevelek jegyzőkönyvbe ik- 

tatandók 550.
Osztálynál hosszú pernek nincs helye 

259.
Osztályrészbe betudandó a kiháza- 

sítás 261.
Osztályrészbe betudandó a tanítási 

költség 262.

Osztályos atyafiak kölcsönös örök
lése 1.

Osztályos ügyekben az ügyvédi köz
reműködés kizáratik 256.

Osztályt elhalasztó parancscsal gá
tolni nem lehet 256.

Osztozás a bírságokban, lásd „Bir
ság felosztása" alatt.

Osztozás orvtól elvett ingóban 34.

Önhatalom, lásd „III' alatt.
Öröklés fi- és nővérek között 529.
Öröklés, lemenők hiányában, házas- 

társak közt 257.
Öröklés jobbágy származású papok 

házaiban 564.
Öröklés magyar és szász házastár

sak közt 519.
(iröklés nemei 252.
Öröklés osztály előtt vagy után el

haltak vagyonában 527.
Öröklés székely örökségben 1.
Öröklés útján szerezvén az örökös 

házát, áldomást nem ad 565.
Öröklés városi vagyonban 84.
Öröklése fél- és telivér testvéreknek 

szülőik után 528.
Öröklése gyermekeknek a szülői 

vagyonban 257.
Öröklése idegeneknek szász polgárok 

után 581.
Öröklése idegennek városi polgár 

után 545.
Öröklése a nagyapának 530.
Öröklése a szülőknek gyermekeik 

után 273.
Öröklése az unokáknak és kisuno- 

káknak 560.
Öröklése a városi fiscusnak 488.
Öröklési jog szabályozása 251.
Öröklési joga az ifjabb fiúnak 509.
Öröklési joga az ifjabb leánynak509.
Öröklési rend a Boerok között 173
Öröklési szerződés házastársak kö

zött 265.
Öröklési szerződés szerzeményi ja

vak felett köthető 265.
Örökös hallgatás egyszeri perújítás 

után 87.
Örökös hallgatás makacssági Ítélet 

alapján nem következik be 188.
Örökös hallgatás székely örökségi 

perben 1. 87.
Örökös, nagykorú, halálesetet osz- 

toztatóknak bejelenteni nem kö
teles 577.
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Örökös nem köteles lopásból eredő 
kártérítésre 529.

Örökösök felelőssége az örökhagyó 
kezessége okán 65.

Örökrészbe a kiházasítási érték be
tudandó 528.

Örökség, lásd ..Székely örökség“ 
alatt is.

Örökség eladása és elzálogosítása 2(18.
Örökség idegennek el nem adható
.. 373.
Örökség illeti anyja után a törvény

telen gyermeket 120.
Örökség illetménye, várnagynak a 

Boer hagyatékából 172.
Örökség — városi — nemes ember 

részére el nem idegeníthető 237.
Örökség egyházak és klastromok 

részére végrendeletileg nem hagy
ható 509.

Öröksége pártütő székelynek az 
örökösökre marad 18.

Örökséget — városit — nemes em
ber polgár származású felesége 
után nem szerezhet 2(14.

Örökvallás esetében iktatás 270.
Örökvallás felbontása székely örök

séget tárgyazólag 23.
Örökvallási levél díja 350.
Örökvallás nemei 269.
Örökvallás városi tanács előtt 270.
Ősi vagyona a feleségnek, szegény 

férje rokonait nem illeti 260.
Ősi vagyonról végrendelkezni nem 

lehet 265.
Özvegy — gyermektelen — ügyé

nek eligazítása 59.
Özvegynő, városi,örökrészét veszti, 

ha nemeshez megy férjhez 264.
Özvegyet a hagyatékból osztályon 

kivül illető tárgyak 258.
Özvegyek, ellopott marhák ára meg- ; 

térítéséhez mily arányban járul
nak 106.

Özvegyek, kántortanítókéi, adómen
tessége 122.

Özvegyek, kik urok nevét viselik, 
a kezükön levő földektől meg 
nem foszthatok 118.

Paraszt, lásd „V“ alatt.
Patronus, lásd „Földesúr“.
Patvarkodás, lásd „Calumnia* alatt.
Pálinkát csak borseprőből szabad 

főzni 297.
Pálinkát főzni mindenkinek szabad 

444.

Pálinkát főzni gabonából és gyü
mölcsből tilos 613.

Pálinkát árulni vasárnap, istentisz
telet előtt tilos 332.

Pásztor, lásd „X“ alatt.
Pecsétgyűrű végrehajtás alá nem 

vehető 295.
Pergolát vagy Porgolát 1. X. alatt.
Polgár, lásd „V“ alatt.
Potentia,lásd „Hatalmaskodás“ alatt.
Puszta, lásd „X“ alatt.

Rágalmazók birság'olása 174.
Reggeli ajándék 260.
Regiusok 1. „Királyi emberek“ alatt.
Rét — városi — használatának sza

bályozása 177.
Rokonok,lásd „Vérrokonok“ alatt is.
Rokonok cserénél idegenek felett 

elsőbbséggel bírnak 271.
Rokonok elővásárlási joga 269.
Rokonok hányadízben s mely per

ben tanúskodhatnak 98. 220.
Rokonok közel izbeliek városi tanács 

ban együtt nem ülhetnek 179. 524.
Rokonok visszaváltási joga 510.

Ser árának meghatározása j  242.
Sörfőzés 242. 297.
Sert búzából főzni tilos 297.
Silentium perpetuum lásd „örökös 

hallgatás“ alatt.
Sógorok s testvérgyermekek, ta

nácsban együtt nem ülhetnek 548.
Sógorság mint tanuzási akadály 220.
Statutum, lásd „IV“ alatt.
Successio linealis,lásd „Ági öröklés* 

alatt.
Szabad erdő és föld, lásd „X“ alatt.
Szabad költözködés 3. 26. 571.
Szavatos előállításának kötelessége 

270.
Szavatosság adásvevési szerződésnél 

448.
Szállást faluban, primőr, a lakosok 

engedélye nélkül nem vehet 6.
Szász, lásd „V“ alatt.
Személy elleni végrehajtás 296.
Szerencsejáték lásd „V II“ alatt.
Szerzemények felett szabadon lehet 

végrendelkezni 265.
Szerződés értelmében való végre-
. hajtás 245.
Szerződés kellékei 448.
Szerződés — kölcsönről -  jegyző

könyvbe iktatása s ennek előnye 
570.
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Szerződés, szolgálati, 377.
Szerződések alakszerűsége 164.
Székely, lásd V. alatt.
Székely örökség, mely liscusra szállt, 

csak székelynek adományozható!. 1.
Székely örökség, hűtlenség esetén 

az atyafiakra száll ‘23.
Székely örökségben ugyanazon ág 

tiú örökösei kizárják a leány 
örökösöket, és ezek kizárják a 
következő ág liu örököseit 2. 22.

Székely örökséget tárgyszó per 32 
év alatt megindítandó 1. 22.

Székely örökségben az elévülési idő 
32 év 1.

SzéksértésT). 20. 110. 130. 144. 14Ö. 
174. 317:

Szokásjog, lásd IV. alatt.
Szolgák, lásd X. alatt.
Szomszéd,1lásd VII. alatt is.
Szomszéd a reá nézve káros fát 

kivághatja 448.
Szomszéd községbelieknek földek 

bérbe nem adhatók s el sem ad
hatók 232.

Szomszédok előjoga városi ingatla
nok elzálogosításánál 80.

Szomszédok elővásárlási joga 269.
Szomszédok felelősek az üres ház 

felgyújtásáért 437.
Szomszédok felelősek a szökevé

nyekért 467.
Szomszédok közötti határvonalak 

fentartása 274.
Szomszédok közötti kertelések fel

állítása 301.
Szomszédok kötelességei 566.
Szomszédok joga a pusztán hagyott 

szellőkre nézve (>7.
Szomszédok visszaváltási joga 610.
Szőllő, lásd X. alatt.
Szülők gyermekük hagyatékából a 

kiházasítási értéket vissza nem 
követelhetik 528.

Szülők öröklése gyermekeik után273

Tanúk kiváltságos végrendeletnél 
527.

Tanúk lehetnek kurvák is, ha férj
hez menve teherbe esnek 120.

Tartozék felosztása legrövidebb fo
lyama perre tartozik 287.

Taxások 347.
Társaság, közkereseti 33. 39. 541.
Társaságba lépni városiaknak ide

genekkel tilos 641.
Telek, lásd X. alatt.

I  Terhes nők hitletételre kötelesek 122.
Terület, városi, felosztása 82.
Testvérek törvényes öröklése 629.
Testvérgyermekek együtt tanács

ban nem ülhetnek 548.
Tilalmas, lásd X. alatt.
Tiszta adósság ügyében végrehajtás 

288.
Tiszta adósság esetében az adós 

által lekötött marha önhatalmúlag 
elvehető 94.

Tiszta adósság iránti perek szóbe
liek és rövid folyamiak 21ö.

Tized, lásd V ili. alatt.
Törvény, lásd iV. alatt.
Törvényes kor a 12. évvel kezdő

dik 72. 136. 220.
Törvényes koron aluliak kártétele 

352.
Törvényes korú gyermekek károm

kodásért büntetendők 73.
Törvényes öröklés alapja 253.

í Törvényes öröklés rende 252.
Törvényes zálogjoga a háztulajdo

nosnak bérlője ellen 225.
Törvénytelen gyermek anyja után 

örököl 120.
Tulajdonjog engedtetik városi há

zakra és házhelyekre 82.
Tulajdonjog a várost illeti a terü

letén levő házak felett 31.

j Udvarbiró, lásd X. alatt.
Úri hatóság, lásd „földesúri ható

ság“ alatt.
Uriszék hatásköre 413.
Uriszék tartásának határnapja 502.
Uriszéken a dúlok jelen lenni tar

toznak 162.
[ Utószülöttek öröklési joga 256.
I Uzsora fékezése 378.
{ Uzsora mint bűntény büntetendő 550.

\  adászat, halászat tilalma vasár- és 
ünnepnapokon 73. 420. 424. 456.
458.

Vadászat szabályozása 357. 363. 616.
Vadászati adó 433.
Vad bőrre és madárra elővásárlási 

jog illeti a széket 129.
Vagyonközösség házastársak kö

zött 257.
Vagyonnélkiiliek adózása 45.
Vagyon, városi, lásd IV. alatt.
Vagyon, végrehajtás útján elvett, 

mily esetben marad a hitelező 
tulajdona 37.
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Vagyoni felelősség hivatalos mu
lasztásért 19.

Vajda, lásd X. alatt.
Vámfizetés 199. 207. 449.
Város, lásd IV. alatt.
Vásár, lásd X. alatt.
Végrendelkezés városi vagyon felett 

84. 85.
Végrendelet, kiváltságos, 527.
Végrendelet szerinti öröklés 264.
Végrendeletek eltitkolása tilos 577.
Végrendeletileg, egy ház részére 

örökséget hagyni nem lehet 509.
Végrendelkezésnek ősi vagyonban 

nincs helye 265.
Végrendelkezni szerzeményi vagyon 

felett szabad 265.
Vér- és jogközösség, mint a törvé

nyes öröklés alapja 253.
Vérrokonok előjoga városi ingatla

nok elzálogosításánál 80.
Vérrokonok, közelízbeliek, együtte

sen tanácstagok nem lehetnek 
586.

Vérrokonok közöttelévlílésnek nincs 
helye 23.

Vérrokonok joga a tulajdonos által 
pusztán hagyott s más által elfog
lalt szőllök visszaváltására vonat
kozólag 67.

Világosságot a háztól, építés által 
elzárni nem szabad 547.

Visszaváltás álcsere esetében 271.
Visszaváltása mások sérelmével el

idegenített örökségnek 269. 270.
Visszaváltása idegen által megvett 

szellőnek 334.
Visszaváltása idegenre átruházott 

ingatlannak 351.
Visszaváltási joga a községnek 510.
Visszaváltási joga a rokonoknak és 

szomszédoknak 510.
Vízfolyás elvezetésének tilalma 331.
Víz medrének változása határt nem 

változtat 25.

II. B ű n '
Boszorkányok idézése 103.
Bűbájosok idézése 103.
Bűnkisérlet 24.
Bűnös földje, erdeje, az ő utódaira 

marad 81.
Bűnösökkel kiegyezés tiltatik 159.
Bűnpártolás 12. 14. 15.
Büntetés: akasztás 174. 366. 526.„ árúk elvétele 89.

Zálog, biróilag elvett, egy év alatt 
kiváltandó 104.

Zálogba adása az örökségnek 268.
Zálogbirtok utáni adózás 412.
Zálogelsőbbség megállapítása 570.
Zálogperben városi ingatlanra utolsó 

forum a tanács 80.
Zálogítása, jobbágy által, a földes

úri birtoknak semmis 279.
Zálogkiváltás megtagadása esetén 

pár nem adatik 309.
Zálogolni jobbágyős nemes embert 

nem szabad 125.
Zálogolás gyepüket elhanyagolok 

ellen 434.
Zálogolás idején a zálogot nem adó 

büntettetik 125.
Zálogolás marhák által okozott kár 

esetében 506.
Zálogolás, önhatalmú, 125.
Zálogolás ruhák elvételével tilos507.
Zálogolás, jogtalan, büntettetik 5.
Zálogos jószágban nincs elévülés 22.
Zálogosítani földet, erdőt, csak a 

városi hatóság által megszabott 
összeg erejéig lehet 79. 80.

Zálogügy, bírságolás esetében mi
kép intézendő el 64.

Zálogváltás esetében certificatio 121.
Zálogváltás ideje 369.
Zálogviszony szabályozása 520.
Zsellér csak egy úrhoz kötheti ma

gát 120.
Zsellérek szolgálmányi adózása 47. 

50. 122. 156.
Zsellérek italt nem mérhetnek 488. 

565.
Zsellérek a szabad földből részt nem 

nyernek 129.
Zselléres nemes adózása 44.
Zsellérnek, székelynek, hadmentes

sége 9.
Zsellérség 460.
Zsidó, lásd V. alatt.

3tö jo g .

Büntetés: becsületvesztés 17. 321. 
„ becsület- és vagyonvesz

tés 175.
Büntetés : birság (lásd 1. alatt).

„ bőrnek lenyúzása és szal
mával kitömése 5.

Büntetés : díjfizetés (lásd I. alatt).
emenda linguae (1. nyelv- 

váltság I. alatt).
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Büntetés : fejlesztés 170. 175. 513 
514. 516. '

Büntetés : fej és ingó vagyon elvesz
tése 9. 12.

Büntetés : fej- és vagyonvesztés 5. 
6. 180.

Büntetés : fél kéznek elvesztése 180.
Büntetés : fogság 372. 552.

halál 24. 73. 361.
„ hivatalvesztés 422.
„ homágium (lásd „díj“ I.

alatt.)
Büntetés : ingó-bingó vagyon köz

prédára bocsátása 18.
Büntetés: ingó és ingatlan javak 

elvesztése 14.
Büntetés: jog- és szabadságvesztés 6. 

„ kalitkába zárás 89. 204.
205. 232.

Büntetés : kalodába tétel, kalodába 
zárás 72. 135. 140. 235. 291. 333. 
365 431. 432. 531.

Büntetés : karóba verés 368.
„ kézvesztés 35. 115.
„ kiközösítés a városból 87.

263.
Büntetés : kizáratás a külső tanács 

tagjai sorából 177. 179.
Büntetés: kizárás a szomszédsági 

kötelékből 567.
Büntetés : lapátolás 134. 358. 369. 

375. 376. 614.
Büntetés: lopott tárgy értékének 

többszörös megtérítése 174.
Büntetés: megcsapás 411.

„ megégetés 172. 173.
„ megverés 352.
„ méltatlanság díjának fize

tése 20. 41. 43. 64. 110. 142. 143. 
144. 146.

Büntetés: nyelvváltság (lásd I. alatt). 
„ birság, orvbirság 27.
„ örökös hallgatás 1. 87.188.

(lásd I. alatt, is).
Büntetés : parázna birság 27. 28. 99. 

„ pálczázás 73. 136. 291. 
377. 382. 399. 404. 466. 467. 475. 
489. 490. 496.

Büntetés: pellengér 99. 279.
„ pervesztés 20. 25.
„ pénzbeli 175.
„ polgárjog elvesztése 31. 
„ számkivetés 14. 15. 18. 
„ szem- és kézvesztés 6.
„ szerzett javak eoníiscá- 

lása 120.
Büntetés : toronyba zárás 552.

Büntetés : tömlöcz 408.
„ vagyonvesztés 172. 419. 
„ vesszőzés, pálczázás 136. 
„ vérbirság 27. 28. 330.
„ vérdíj 316.
„ vízbedobás 279.
„ zálogolás 383.
„ csak a tettest sújtja25.27. 
„ elrettentésül szolgál 587. 
„ kétszer ki nem szabható 

558.
Büntetés : neme közti választás 475. 

„ a tett helyén 24.
„ pénzek közszükségletre 

fordítandók 275.
Büntetés : pénzek, paráznaság után 

befolyók, egyház javára adan
dók 99.

Büntető eljárás lásd, III. alatt.
Büntető hatalom lásd, IV. alatt.
Bűntény : árulás 16. 18.

„ becstelenítés lásd I. alatt.
becsületsértés 1. I. alatt. 

„ hirák igaztalan Ítélése 14. 
„ biró hamishitflsóge 14.15. 
„ biró kötelességének elmu

lasztása 284.
Bűntény: birói tilalom megszegése25. 

„ bírónak részeg állapotban 
való bíráskodása 153.

Bűntény : birtok, jogtalan elfogla
lása 65. 146.

Bűntény: boszorkányság 103.
„ bűbájosság 103.
„ csoportosulás 562.
„ Diffamatio (lásd „becste

lenség“ I. alatt).
Bűntény : ellenszegülés a hatóság

nak 114.
Bűntény : emberölés 24. 27.

„ engedetlenség 364.
„ engedetlenség tiszti pa

rancsnak 54.
Bűntény: engedetlenség tiszti pe

csétnek 58.
Bűntény : erdő jogtalan elfoglalása 

80.
Bűntény : erdő, égető, ki nem adása 

532.
Bűntény : erdőgyujtogatás 135. 466. 

532.
Bűntény : erdőlopás 283. 433.

„ eretnekség 172.
„ erőszakos nemi közösü

lés 172.
Bűntény : égetés 352.

„ feleség elűzése 173.
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Bűntény : fenyegetése birónak 317. 
„ fogoly elbocsátása vagy

elszalasztása 32. 73. 170.
Bűntény : gonosztevők és tolvajok 

pártfogása 12.
Bűntény: gyilkosság 24.

„ gyújtogatás 173. 298. 356.
360. 471

Bűntény : hadba vonuláskor élelmi 
szer ingyen szerzése 6.

Bűntény : hadból való megszökés 9. 
„ hadi kötelezettség nem 

teljesítése 9.
Bűntény : hamis eskü 175.

„ hamis pénzverés 173.
„ haramiaság, lásd „Latro

cinium.
Bűntény : hatósági rendeletek ellen 

cselekvés 6.
Bűntény: hatalmaskodás (lásd I. 

alatt).
Bűntény : házasságtörés 172. 177.

„ házi szentély megsértése 
175.

Bűntény : hűtlenség (lásd I. alatt). 
„ itélettörés 21.
„ jogtalan letartóztatás 33. 
„ káromkodás 73. 136. 140. 

356. 376. 377. 382.
Bűntény : kártétel 125.

„ kártyázás 232.
„ kétnejüség 231. 514.
„ közállomány elleni 12.
„ latrocinium 5.
„ lázadás hatóság ellen 175.
„ lázadásra szítás 6.
„ lopás 57. 58. 68. 70. 112.

113. (lásd „tolvajság“ alatt is).
Bűntény : másnak házára rontás és 

megölése 24.
Bűntény : mérgezés 220.

név csalárd elváltoztatása
375.

Bűntény: nóta, (lásd „hűtlenség“ 1. 
alatt).

Bűntény : nyelveskedés (lásd „becs- 
telenítés" 1. alatt.)

Bűntény : öngyilkosság 120.
„ paráznaság 99. 103. 195. 

220. 279. 422.
Bűntény : pártütés 16. 17.

„ rabok elbocsátása 32. 73. 
„ rossz és új törvények be

hozása 12.
Bűntény: sebesítés 24. 330.

„ súlyos testi sértés 212.
„ szablyavágás^24.

Bűntény : szándékos gyilkosság 24. 
„ széksértés — széktörés 

(lásd I. alatt.)
Bűntény : szitkozódás 115. 235.297. 

„ szomszéd meglopása 175. 
„ szökés (lásd „VII“ alatt. 
„ szöktetés 363.
„ szőllőlopás 281. 292.
„ szülők elleni támadás, 

ezek megverése és sebesítése 115.
Bűntény : templom szentségtelenítés 

332.
Bűntény: természet elleni fajtalan

ság 172.
Bűntény: testi sértés 24. 35.

„ tetemtörés 24.
„ tiszti kötelesség elhanya

golása 55.
Bűntény: tisztség szerzése pénzzel 

vagy hatalommal 5.
Bűntény : tolvajok és gonosztevők 

pártfogása 12.
Bűntény: tolvajság 24. 174. (lásd 

„lopás“ alatt is.)
Bűntény: uzsora 550.

„ ünnep megszentségtclení- 
tése 18. 73. 88. 89. 150. 152.

Bűntény : várak hűtlen feladása 170. 
„ város szabadsága ellen 

vétés 87. 116.
Bűntény : véletlen emberölés 24.

„ verés 316. 330.
„ vesztegetés 584.
„ vérfertőztetés 172.
„ vérárulás 24. 59. 171.
,, visszaélés tiszti pecséttel

68.
Bűntény: visszaűzés használata

egyházi látogatás alkalmával 42.
Bűntény: zsinaton meg nem jele

nés 6.
Bűntény : főbenjáró esetében örök

séggel biró székely a vajdai táb
lán letartóztatható 24.

Bűnügyben fellebbezés kizárása 33.
Bűnügyek ellátására napok jelenet

nek 159.

Csoportosulás a polgármester fóru
ma elé tartozik 562.

Emberölés esetében megbékéllés 
megengedtetik 24.

Emberöléssel vádlottak idézése 103.

Égésből származott kár megtérítése 
422. 423.
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tájdalomdíj 113.
Főbenjáró bűntettben mindenki le

tartóztatható 213.
Főbenjáró ügy a tanács elé tarto

zik 562.
Főbenjáró ügyek fellebbezésében 

nincs helye exmissiónak 219.
Főbenjáró ügyek szóbeli és rövid 

folyaiuu perben döntetnek el 216.
Gonosztevők 57. 112. 159.162. 275. 

278. 340. 354. 389. 508.
Gyilkos tetten kapatva, a tett helyén 

büntetendő 24.
Gyilkosság iránti perben engedett 

kifogások és jogorvoslatok 144.
Latrokra való esküvésben minden 

jámbor ember tanúskodhatik 98.
Lopás esetén kártérítés miből kö

vetelhető ? 529.
Lopással vádoltak személyes meg

jelenésre idéztetnek 103.
Lopott tárgy elvevésének díja 34.
Mér gczés esetben tanúskodás 220.
1 Invédelemben elkövetett ölés 27. III.

Szándékos vérontás súlyosabban 
büntetendő 59.

Szándékosság 24. 59.

Tetememelésnél a bírót illető bir
ság 27.

Tettenkapás következménye 35.
'tett helyén büntetés 24.
Tolvaj oláhok kitiltása 550.
Tolvajok üldözése 340. 508.
Tolvajok fogságba be nem fogadá

sának büntetése 287.
Tolvajság gyanúja esetében eskü- 

társak által tisztítás 24.
Tolvajsággal gyanúsított mikép 

mentheti magát ? 23.

Váltságdíja a kézvesztés bünteté
sének 35.

Véletlen vérontás a szándékosnál 
enyhébben büntetendő 59.

Véletlen emberölés 24. 59.
Vérbirság kit illet 34. 35.
Vérbirság-mennyiség 59.
Vérbirság peregyezség esetén is 

illeti a bírót 144.
Vétség, lásd „bűntény“ alatt.

I I I . E ljá rá s .

(Büntető, polgári, peres és peren kívüli).

Admonitio, lásd .Megintés“ alatt.
Akasztófa alóli megváltás 174.
Akasztóiakról dúlok gondoskodja

nak 162.
Akasztott emberek levétele és elte

metése 285.
Alperes, háromszori idézésre meg 

nem jelenő, makacsságból elma
rasztalandó 188. 189.

Alperes meg nem jelenésének kö
vetkezménye, lásd „Meg nem je
lenés“ alatt.

Alperes részéről eskü kínálása 21.
Appellátió, lásd „fellebbezés“ alatt.
Arestálás, lásd „letartóztatás“ alatt.
Articularis esetek 114.
Articularis per, lásd „legrövidebb 

per“ alatt.
Átküldő levél 60. 61.
Átküldő levél a felek előtt felolva

sandó 561.
Átküldő levél díjának fizetése 445.
Átküldő levél kiadásának módja 595.
Átküldő levél kiíratása 222.

Átküldő levélbe az írásbeli perbe
szédet felvilágosító szóbeli ma
gyarázat is bevétethetik 215.

Bajvivás, lásd „párbaj“ alatt,
Becslés, lásd „I“ alatt.
Becslés — bírói — eszközléséért 

fizetendő díj 463.
Becslés végrehajtás esetében 36. 

j Becslése házaknak szakértők által 
531.

Becslése károknak hitesek által 129.
Becslése marhák által okozott ká

roknak 317.
I Bejelentése halálesetnek a nagy

korú örökös által nem szükség 
577.

Beszámítása a szándékos és vétkes 
vérontásnak 59.

Bíráskodási napok 34.
Bírói meghagyás törvényességét a 

bíróság jól vitassa meg 193.
Birói szemle, lásd „Oculata revisio“ 

alatt is.
Corpus Statutorum. I. И
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Bírói szemle birtokháborítás eseté
ben 323.

Birói'szemle taxátlan 425. 428.
Birság, lásd „I“ alatt.
Bírságolás végett nemes ember há

zára menni nem lehet 286.
Bírságolása meg nem jelenő tanú

nak 217.
Bírságolása a rágalmazóknak 174.
Bírságolási hatalma városi elöljáró

nak 549.
Bírságolni a tisztnek csak ítélet 

alapján szabad 174.
Bizonyítás szabályozása 216. 231.
Bizonyítás a székely székekben ki 

előtt mehet végbe 5.
Bizonyító ereje adóslevélnek 221.
Bizonyságok kiíratása megengedte

tik 219.
Brachium, lásd „Karhatalom1 alatt.
Büntetés a tett helyén 24.
Büntetés hallomásra nem alapítható 

25.
Büntetés idézés nélkül nincs meg

engedve falunak 24.
Bűnösök elítélése végett tartandó 

tanácsülések idejének meghatá
rozása 578.

Büntető perben*nemes ember bíró
sága 112. 120'

Bűnvádi eljárás alatt székely nemes 
jobbágya nem lehet 26.

Calumnia, lásd „I“ alatt.
Certiíicatio határideje 112. 114.143.
Certiticatio per közben 121.
Certiíicatio tartalma 143.
Certiíicatio tisztek elleni panasz 

esetében 119.
Certiíicatio zálogváltásnál 121.
Certificatiója alperesnek felperes 

meg nem jelenéséről 211.
Certificatiónak mikor van helye 109.
Csőd esetében hitelezők sorrendé 

491.

Decretális esetek 114.
Díj, lásd „1“ alatt.

Egyezség, birói ítélet után létrejött 
esetében is beszedhető a biró 
illetéke 314.

Egyezség — perközti — esetében 
a biró bírságot vehet 24. 110.

Egyezkedése bírónak a bűnössel 
meg nem engedtetik 381.

Egyezkedése tisztnek az elfogott 
bűnössel 413.

Egyezkedni gonosztevőkkel bírák
nak, a fél kielégítése előtt nem 
szabad 389.

Egyezkedni gonosztevőnek a bíró
val szabad-e ? 389.

Elbecsülése marhának 112.
Elfogatásért a poroszlónak járó díj 

213.
Elfogatása azoknak, kik gonoszte

vőknek vélelmeztelek 275. 278.
Elfogott gonosztevők megyei tiszt 

kezébe adandók 354.
Elitéit jobbágy marhája kit illet meg 

25.
Elitéltért kérelmezni tilos 447.
Eljárás a fájdalomdíj megítélése 

esetében 113.
Eljárás gyújtogatok ellen 356.
Eljárás egyházi számadási ügyben 

40.
Eljárás gonosztevők ellen 57. 112. 

'159. 162.
Eljárás a hatósági rendeletek meg

szegése esetében 6.
Eljárás hatósági szabályok meg nem 

tartása esetében 78.
Eljárás jobbágyok visszakövetelése 

'körül 145.
Eljárás jogtalan birtokfoglalás ese

tében 65.
Eljárás káromkodók ellen 136. 140.
Eljárás a közállomány elleni vétsé

gek esetében 12.
Eljárás lopás, emberölés, parázna- 

ság, bűbájosság vagy boszor
kánysággal vádlottak ellen 104.

Eljárás osztályos perben 109. 142. 
'256.

Eljárás paráznák ellen 99. 195.
Eljárás praedicatorok és iskolames

terek bérének felhajtásában 41.
Eljárás szolgák által okozott kár 

megtérítésében 56.
Eljárás szőllőlopók ellen 292.
Eljárás tilalmast meg nem tartók 

ellen 302.
Eljárás urokat elhagyó béres szol 

gák , ellen 302.
Eljárása falus bíráknak 279.
Ellátására bűnügyeknek napok ren

deltetnek 159.
Ellátása dotalisták ügyeinek 59.
Ellenmondás, lásd „Kifogás“ alatt.
Ellenség tanú nem lehet 220.
Elmarasztalás makacsságból, lásd
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„Makacsság“ és „meg nem jelenés“ 
alatt is 32. 188. 211. 227. 310. 
385. 559.

Elömutatása adósságokról vezetett 
könyvnek 295.

Eltiltás,lásd „Inhibitio“, „perújítás“ 
és „prohibitio“ alatt is.

Eltiltás birtok használatától igazo
landó 324.

Eltiltás csak egyszer engedtetik meg 
97.

Eltiltás okát nem adók bűntetteinek 
384.

Eltiltás pecséttel nyolcz napig ha
tályos 58.

Eskü általi tisztítása falunak erdő- 
gyujtás gyanúja alól 399.

Eskü, felfedező, végrehajtás esetén 
295.

Eskü hatálya a fellebbezésre 21.
Eskü hatálya a perújításra nézve 2ő.
Eskü hetedmagávaí tisztítás czéljá- 

ból 507.
Eskü lopás' vádja alól tisztító 174.
Eskü mint bizonyítási eszköz 21. 

26. 144.
Eskü tolvajlással való gyanúsítás 

esetében 23. 146.
Eskü ügydöntő 144.
Esküje az ügyvédnek 229.
Esküt tenni terhes nők is kötelesek 

122.
Eskütárs, hétnek egyező vallomása 

teljes bizonyítékot képez 195.
Eskütársak általi bizonyítás hatálya

209.
Eskütársak csak az általok közvet

lenészleltekről tehetnek esküt 384.
Eskütársak erdei kártétel esetében 

124.
Eskütársak használata lopás vádja 

alól tisztítás czéljából 507.
Eskütársakkal való tisztítás a tol- 

vajlás gyanúja alól 24. 146.
Esküvel eldöntött perben jogorvos

latnak nincs helye 142.
Esküvés latrokra 98.
Exmissio, lásd „kibocsátás“ ■ alatt.

Érvénytelen Ítélet. 6. 18.

Fellebbezett per folytatása végett 
meg nem jelenő fél ellen végíté
let mondatik ki 314.

Fellebbezés aprólékos dologért a fe
jedelemhez nincs megengedve 557.

Fellebbező által leteendő díj 516.

Fellebbezés bejelentésének ideje 223.
Fellebbezés birság kiszabása eseté

ben 190. 536.
Fellebbezés bűnügyekben 536.
Fellebbezés egyházi számadásos ügy

ben 40.
Fellebbezés egyházi személyek becs- 

telenítése esetén 43.
Fellebbezés elintézésének sürgetése 

315.
Fellebbezés esetében az átküldő le

vél 60.'61.
Fellebbezés esetében exmissio 219.
Fellebbezés esetében sorrendkérés 

308.
Fellebbezés falu széke határozata 

ellen 413.
Fellebbezés fiúszéktől 346.
Fellebbezés három forintot érő szé

kely örökségben a királyig me
het 25.

Fellebbezés három forintot megha
ladó ügyben 32.

Fellebbezés három girát érő ügyben 
a tanácsig megengedtetik 33.

Fellebbezés kifogások esetében 215.
Fellebbezés kizáratik három forintig 

terjedő ügyekben 223.
Fellebbezés korlátozása 516.
Fellebbezés követség utján a széke

lyeknél 26.
Fellebbezés mely esetekben van ki

zárva 33. 98. 142. 223. 294.
Fellebbezés módja 315.
Fellebbezés némely ügyekben a szé

kely nemzeti gyűléshez 14.
Fellebbezés perújítás mellett nincs 

megengedve 501.
Fellebbezés sorrendje 633.
Fellebbezés szabályozása 510. 512. 

515. 516. 532. 592. 595. s köv.
Fellebbezés székelynek megenge

dendő 24.
Fellebbezés székely széktől a székely 

ispánhoz és királyhoz történik 
4. 10.

Fellebbezés szolgabirák ítélete ellen 
502.

Fellebbezés szolgák által elkövetett 
kártérítési ügyekben a viceszékre 
56.

Fellebbezési díjak 597.
Fellebbezési parancs kizárása 294.
Fellebbezésnek fejedelem elé mely 

ügyekben lehet helye 223.
Fellebbezésnek kizárása a kifogási 

stádiumban 294.
if
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Fellebbezésnek városi ingatlan iránti 
tulajdon- vagy zálogperben a 
tanácsig van helye 80.

Fellebbezésre való hatálya az eskü
nek 21.

Fellebbezést a biró ne gátolja 223.
Fellebvitel az osztoztató bírák ha

tározata ellen 256.
Felmentés felperes meg nem jele

nése miatt 211. 281. 311. 399. 404.
Felperes alperes elleni perét a szék 

4-ik napjáig nem folytatván, al
peres felmentetik 139.

Felperes, csalárdul idéző és meg nem 
jelenő, büntettetik 228.

Felperes egész nap köteles bevárni 
alperesét 188.

Felperes készen kell hogy legyen 
vádjával 214.

Felperes legitimatiója székely örök
ség iránti perben 146.

Felperes meg nem jelenése miatt 
kétannyi bírságot tizet mint al
peres 189. 211.

Felperes nélkül biró sem lehet 562.
Felperesnek, a tárgyaláson meg nem 

jelenőnek birsága 32.
Felperes-társak perújítása 20.
Felvétele adósságnak 440. 455.
Felvétele pernek, újból 20.
Foglyoktól torony díj nem vehető249.
Fogoly elbocsátása kezesség mellett 

345.
Fogoly letartóztatásának oka három 

nap alatt adandó 214.
Fogoly tömlöczbe kerülvén, negy

ven pénzt tizet a bírónak 213.
Fogságdíjat a felek kibékélése ese

tén a biró nem vehet 213.
(jirás per tárgya csak lábas marha 

lehet 138.
Girás per tolláltatik 143.
Halasztás felperesnek csalárdságára 

vagy kárára ne legyen 211.
Halasztás megadása a perben 21. 22.
Halasztási parancs csak fontos ok

ból engedhető kölcsönügyben 526.
Halasztó parancscsal az osztály meg 

nem gátolható 256.
Halálra székely ispán tudta nélkül 

senki sem ítéltethetik 12.
Hallomásra büntetés nem alapít

ható 25.
Harmadnapos peresetek 56.
Határideje a bűnösök elitélésére tar

tandó tanácsüléseknek 578.

I Határidő a pernyilatkozatok meg
tételére 519.

Határjárás, lásd I. alatt.
Hatáskör, lásd IV. alatt.
Hatáskör bűnügyekben 562.
Helyettesítés a bírói pecsét kiadá

sánál 307.
Helyettesítése az érdekelt bíráknak 

293.
Hitletételre terhes nők is kötelesek 

122.

Hitelesítése kölcsön-szerződésnek 
570.

Hitesek alkalmazása kár megállapí
tásában 129.

Hosszúfolyamu perben a peíbeszé- 
dek írásban adandók be 214.

Hosszú perek seriesben megelőzik 
a rövideket 131.

Hosszú pernek nincs helye osztály
nál 259.

Huzavona elleni intézkedések a pert 
illetőleg 231.

Idegen, lásd У alatt.
Idézés, lásd „certification alatt is.
Idézés birói pecséttel 32.
Idézés díja 28.
Idézés díja a hely távolságához ké

pest 305.
Idézés érvénye 138.
Idézés megszakítja az egy évi bé

kés birtoklást 112.
Idézés megtörténtének tanúsítása

305.
Idézés módja hatalmaskodás eseté

ben 212.
Idézés módja körüliratik 33. 187.

210. 212 .

Idézés nemesek és nem nemesek 
közt fenforgó perben 305.

Idézés nélkül a falu senkit sem bün
tethet 64.

Idézés nélkül törvény elé állítása 
alperesnek tilos 306.

Idézés perletétel után 306.
Idézés rövid perekben nyolez nap

pal előre történjék 108.
Idézés szabályozása 227.
Idézés személyes megjelenésre 103.
Idézés szolgabiró vagy esküdt által 

történjék 305.
Idézés törvényszéki szolga által 562.
Idézés után peres felét gyalázó új

ból idézendő 305.
Idézés város szolgája által 32.
Idézés városi ügyletekben 33.
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Idézése jobbágyős nemes embernek 
jobbágya útján történjék 138.

Idézése nemes embernek adóssági 
perben 111.

Idézése székelynek parancscsal vajda 
vagy ispán elé tilos 24.

Idézésre meg nem jelenést igazoló 
okok 104. 122.

Idézésről tudósítás szükséges ne
mesek közti perben 305.

Idézéstől kezdve fizetendők a girák
121.

Idéző a kereset tárgyát előadni kö
teles 305.

Idéző szolgákról 20(5.
Igazság haladék nélkül szolgálta

tandó 24.
Igazságszolgáltatás ünnepnapokon 

tilos 18.
Illetékes mindenkire saját bírósága 

4. 24.
Illetékesség idegenek ügyeiben 113.
Illetékes bírája a városon kivül bir

tokot nem biró nemesnek 194.
Indebita 1. „méltatlan kereset" alatt.
Inhibitio, lásd „eltiltás“, „perújítás“ 

és „prohibitio“ alatt is.
Inhibitio díja 310.
Inhibitio felperes részéről 311.
Inhibitio kétszer teher nélkül en

gedtetik meg 21.
Inhibitio nem engedtetik meg a 

felek perbeszédei alapján hozott 
Ítélet ellen 121.

Inhibitiónak, igazolatlannak bünte
tése 310.

Inhibitiónak mikor van helye 309.
Inquisitio, lásd „tanuvallatás“ alatt.
Intések rövid perekben 8 nappal 

előre történjenek 108.
írásban folytatandók a hosszú folya- 

mu perek 214.
írásbeliség esete a perben 32. 214. 

215. 313. 482. 5(52.
Ítélet csak idegenek ügyeiben hoz

ható vasárnapon 178.
Ítélet díja 20. 21. 348.
ítélet érvénytelensége (5. 18.
Ítélet hatálya székely örökség kia

datása tárgyában Í4(5.
ítélethirdetéskora felek jelen lenni I 

kötelesek 222.
Ítélet kiadása 222.
ítélet, lázadás idején hozott, sem

mis 6.
ítélet, ünnepnapon hozott, érvény

telen 18.

Ítéletek végrehajtása 15. 224.
ítélethozásra a székely székben hány 

ülnök jelenléte elegendő 5.
Itéletileg kiadni rendelt székely 

örökséggel az ellenfél megkíná
landó 25.

ítélettiltás, lásd „prohibitio“ alatt.
ítélettörés birsága 21.
ítélő loyél külön a méltatlansági 

büntetésről nem veendő ki 313.

Jegyruha, lásd hitbér ..I“ alatt.
Jegyzőkönyv vezetendő a perekről 

313.
Jegyzőkönyvet írjon a nótárius a 

nem fellebbezhető ügyekről 141.
Jegyzőkönyvbe kereset és válasz 

beírandó 562.
Jogorvoslat gyilkossági perben csak 

perújítás lehet 144.
Jogorvoslat nem engedtetik esküvel 

eldöntött ügyben 142.

Kaloda-váltság 425.
Kalodák felállíttatni rendeltetnek531.
Karhatalom a végrehajtásnál 19. 41
Kegyelem jogával bír a székely 

nemzet is 18.
Kegyelem, királyi, mily feltétel alatt 

adható 13. 18.
Kegyelem szándékos gyilkosság ese

tében nem adható 24.
Kegyelme a vajdának véletlen em

berölés esetében egy év és három 
napig bír hatálylyal 24.

Kereset és válasz jegyzőkönyvbe 
vezetendő 562.

Kereset írásba foglalásának esete 32.
Kereset, méltatlansági 20. 41. 43. 

110. 142. 143. 144. 146.
Keresetet gonosztevők ellen városi 

director indítson 159.
Kezesség, lásd I. alatt.
Kérdőpontok szerkesztése 216.
Kérelmezés az elitéit bűnös mellett 

tilos 447.
Kérvények Írásba foglalandók 482.
Kiadványok alakszerűsége 380.
Kibékélés esetén bíró fogságdíjat 

nem vehet 213.
Kibocsátás csak egyszer engedtetik 

meg 309.
Kibocsátás bűnesetekben 309.
Kibocsátás fellebbezés esetében 219.
Kibocsátás szabályozása 219.
Kibocsátást bizonyítás czéljából há

romszor lehet kérni 36.
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Kiegyezés bűnösökkel tilos 159.
Kifogás: becstelenség 215.
Kifogás : elévülés 215.
Kifogás : patvarkodás 215.
Kifogás az első törvénykezési szak

ban teendő az ügyvéd ellen 19.
Kifogás szokás szerint három enged

tetik 144.
Kifogás tanuvallatás ellen egy ba

táridő alatt legyen 139.
Kifogási stádiumában a pernek felleb

bezni nem lehet 532.
Kifogások a bíróságok elnökei ellen 

nem engedtetnek meg 340.
Kifogások esetében fellebbezés 215.
Kifogások gyilkossági perben 144.
Kifogások, haszontalanok, nem en

gedtetnek meg 144.
Kiküldése királyi embereknek 138. 

379. 420.
Kínvallatással eszközölt tanuzás ér

vénytelen 221.
Királyi ember, lásd I. alatt.
Kitiltása tolvaj oláhoknak 550.
Közös tanuvallatás szabályozása 192.

Lánczpénz megszüntettetik.
Lánczváltság 425.
Legrövidebb perfolyamon iutéztetik 

a tartozék felosztása 287.
Letartóztatás esetei 4. 24. 26. 57.

112. 177. 194. 203. 212. 213. 275. 
278. 293. 373. 390. 423.

Letartóztatása az adósnak 25. 35. 
36. 39. 508.

Letartóztatása gonosztevőnek 112.
Letartóztatása a nemesnek a városi 

hatóság által bűnesetek kivételé
vel meg nem engedtetik 194.

Letartóztatásaaparasztnak gyanúra, 
tiltatik 413.

Letartóztatása székelynek vajda táb
láján csak főbenjáró bűnesetében 
van megengedve 24.

Letartóztatásnak három nap alatt 
oka adandó 214.

Letartóztatni önhatalmúlag senkit 
sem szabad 345.

Letartóztatott rab pere 15 nap után 
folyamatba teendő 391.

Letartóztatott ingót felszabadítani 
szék napjáig nem szabad 144.

Levata, lásd „perfelvétel“ alatt.

Makacsság alól igazoló okok 104.
122.

Makacsság következménye 501.

Makacssági Ítélet, lásd „elmaraszta
lás makacsságból“ alatt.

Makacssági ítéletnek nem következ
ménye az örökös hallgatás 188.

Megbékélés esetén a biró fogság
bért nem követelhet 213.

Megbékélés véletlen emberölés ese
tében megengedtetik 24.

Megérkezés bejelentése csak a jelen 
nem levő félnek engedtetik meg 
112.

Megérkezése alperesnek 483.
Megintés esetei 64.
Megjelenés a bíróság előtt 559.
Megjelenés a bíróság előtt kétszer 

elmaradhat 32.
Megjelenés törvényszék helyén, hí

vatlan egyénnek tilos’ 130.
Megjelenésre köteles alperes, ha a 

certiticatio a gyűlés előtti napon 
történt is 114.

Megjelenést gátló betegség esetében 
az ellenfélnek három terminuson 
át kell várakoznia 122.

Meg nem jelenés bíróság előtt (lásd 
„elmarasztalás makacsságból“alatt 
is) 32. 104. 122. 188. 189. 211. 
281. 306. 523.

Megváltás akasztás büntetése alól 
174.

Menhelyek használata 559.
Mentségi okok a bíróság előtt meg 

nem jelenés esetében 104 122.
211.

Méltatlanság, lásd fentebb „kereset“ 
és I. alatt,

iS ovum, lásd „perújítás" alatt.
Nyom követése ellopott marhának 

174. 381. 411. 507.
Nyomozása gonosztevőknek a dúlok 

kötelessége 162.

Oculata commissio 106.
Oculata revisio, lásd „bírói szemle“ 

alatt is.
Oculata revisióra birtokháborításnál 

becsületes hitesek alkalmazandók 
115.

Önhatalmú letartóztatás tilos 345.
Önhatalmú visszafoglalása a birtok

nak 324.
Önhatalmú zálogolás esete 125.
Önhatalom használása tiszta adóssá-
, gok felhajtásánál 94.
Örökös hallgatás, lásd 1. alatt.
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Patvarkodás, lásd „Calumnia-* I. 
alatt.

Pár adása 36. 109. 141. 149.
Pár adás szabályozása 190.
Pár a felperes perbeszédének elő

adása előtt kérendő 309.
Pár kérése 36.
Pár kérése csak az első törvény

kezési napon engedtetik meg 309.
Pár nem adatik a zálog váltás meg

tagadása esetében 309.
Pár vétele 214. 221.
Párvétel az átküldő levélről 224.
Párvétel elmulasztásának következ

ménye ‘229.
Párbaj, ügydöntő, székely földön 

nem engedtetik meg 25.
Pecsét előmutatásának kötelessége 

306.
Pecsét kérendő a királybírótól а 

sóval való kereskedhetésre 27.
Pecsét kiadásában helyettesítés 307.
Pecsét kiadásának módja s erejének 

tartama 135.
Pecsét melletti idézés 32. 33.
Pecsét melletti tanuvallatás 389.
Pecsét városi kiadványokra reá 

ütendő 380.
Pecsétjére a főtisztnek tanuvallást 

tenni mindenki köteles 470.
Pecsétnek, főbíróinak,hatálya három 

napig tart 285.
Pecsétnek nem engedelmeskedő bün

tetése 174. 285. 306."330.
Pecséttel való eltiltás’ hatálya 8 

napig tart 58.
Pécsétváltás díja 306.
Pellengér megcsinálásáról dúlók gon

doskodjanak 162.
Per, eldöntött, perújítás nélkül nem 

kezdhető újra 313.
Per felelevenítése mikor történjék

112.
Per, három forintnál nem nagyobb 

értékű, nem vihető egyik törvény
kezési szakról a másikra 22.

Per kezdésének módjai 108.
Per közben tanuvallatásnak nincs 

helye 111.
Per közti béke esetében biró illet

ményét követelheti 24.
Per közti egyezség esetében mily 

bírságot követelhet a biró 144.
Per nem folytatásának alperes fel

mentése a következménye 139.
Per non venit sententia, lásd „ma

kacssági Ítélet“.

Per remissiója a jegyző előtt tör
ténjék 287.

Perbeli nyilatkozatok Írásba teen
dők 190.

Perbeszédek beadásának ideje 228.
Perbeszédek hosszú perben Írásba 

foglalandók 214.
Perbeszédek,Írásban beadottak, szó

val is megmagyarázhatók 215.
Peregyezség ítélet utáni esetében a 

törvénykezési illeték fizetendő 55.
Perek sorrend szerint folyjanak 280.
Perelhetőség 27.
Peres ügyek ellátásának ideje 571. 

572.
Per folyama jegyzőkönyvben" 313.
Per folyamának húzása halasztása 

elleni intézkedés 231.
Perhalasztás betegség czímen csak 

egyszer nyerhető 96.
Perindítás ideje székely örökség tár

gyában 1. 22.
Perindítás tilalma fiúra nézve a szé

kelyek között 23.
Per-jegyzőkönyvbe a kereset és vá

lasz beírandó 562.
Perlekedés anyanyelven történjék 

557.
Perlekedés rendje városi bíróság 

előtt 87.
Perlekedőket fenyegetők büntetése 

317.
Perleszállítás 112. 121.
Perleszállítás esetében perújítással 

nem élhetni 121.
Perletétel 20. 146. 306. 486.
Pernyilatkozattételre engedett határ

idő 519.
Perrendtartás, rendszeres 210. s köv. 

lapok.
Pert, atyja életében elvesztettet, a 

fiú nem kezdhet 146.
Perújítás díja székelyeknél 20.
Perújítás használata105.121.149.315.
Perújítás csak egyszer használható 

87. 314.
Perújítás, igazolatlan, nem jár bir

sággal 23.
Perújítás inhibitióval 311.
Perújítás megszakítja az Ítélet végre

hajtását 21.
Perújítás mellett fellebbezés ki van 

zárva 501.
Perújítás mellett kezes adásnak 

nincs helye 400.
Perújítás nem engedtetik perszállí

tás esetében 121.
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Perújítás osztálytérben egyszer en
gedtetik 142.

Perújítás parasztnak nemes ember 
ellen megítélt perében a végre
hajtást nem gátolja 299.

Perújítás és nem egyéb orvoslat 
használandó a nyelveskedök elleni 
perben 98.

Perújítás szabályozása 501.
Perújítás választott bíró ítélete ellen 

nem engedtetik 26.
Perújítása felperes társaknak 20.
Perújítási parancs királynál eszküz- 

lendő ki 526.
Perújításnak csak az usuális calum

nia esetében van helye 121.
Perújításnak nincs helye esküvel 

eldöntött perben 26.
Perújításról az ellenfél certiticálandó 

314.
Perújítással, egyszerűvel, birtokon 

kívül nem élhetni 121.
Perújítással jogerős ítélet után lehet 

élni 515.
Perújítással a visszaíízés együttesen 

nem használható 501.
Pervesztés ügyvédvallás nem iga

zolása miatt 20.
Procator, lásd „ügyvéd“ alatt.
Prohibitio, lásd „eltiltás“ alatt is.
Prohibitio kétszer van megengedve

111.
Prohibitio mikor használható 309.

Rabok befogadása a tömlöczbe 345.
Rabok dolga 15 nap alatt eligazí

tandó 441.
Rabok számára tömlöcz állítandó 

fel 73.
Rabtartás kötelessége 391.
Replieatiót felek csak egyszer hasz

nálhatnak 215.
Regestrum vezetendő az elzálogított 

városi ingatlanokról 80.
Regiusok, lásd „királyi emberek“ 

és I. alatt.
Relatoria az idézésről csak nemesek 

közti perben szükséges 305.
Relatoriák kibocsátás előtti tanú 

vallomásról szólók érvénye 137.
Relatoriák pecsételve adandók ki 

120.

Relatoriák tanúvallomásról hogyan 
készíttessenek 138.

Repulsio, lásd „visszaíízés“ alatt is.
Repulsio egyházi látogatás esetében 

tilos 42.

Revocatio, lásd,„ügyvédvisszahívás“ 
alatt.

Rövid folyami! perek sorrenden kí
vül veendők fel 97. 131.

Rövid folyamú pereknek mely ese
tekben van helye 98. 216.

Rövid visszahelyezés birtokháborí
tás esetében 274.

Semmis Ítélet 6. 18.
Sententia, lásd ..ítélet" alatt.
Series, lásd „sorrend“ alatt.
Sequestrum, lásd „zárlat“ alatt.
Silentium perpetuum, lásd „örökös 

hallgatás" alatt.
Sorrend a felek ügyeinek elintézé

sében 535.
Sorrend kérése a fél által 307.
Sorrend kérésének kötelessége fel

lebbezés esetében 308.
Sorrend követendő a végrehajtás alá 
tartozó tárgyakban 26.36.96.295.290

Sorrend közé teendő 500.
Sorrend pereknél 499.
Sorrend pereknél rnikép állapítandó 

meg a derék székek által 60.
Sorrend szerint látandók el a, perek
,. 280. 404.
Sorrend szerint nyújtsák be az ügy

védek feleik: ügyeit 404.
Sorrenden kívül felveendő ügyek 

97. 131.
Sorrendében a pereknek a hosszú 

folyamúak elébe teendők a rövi
deknek 131.

Supervenientia, lásd „megérkezésbe
jelentése“ alatt.

Szakértők házak becslésénél 531.
Szándékosság 24. 59.
Személy elleni végrehajtás vagyon- 

tal an székelynél 26.
Személyes megjelenés, lásd „Idézés“ 

alatt.
Szék 1. „törvénykezési időszak “alatt.
Szóbeli eljárás esetei 216.
Tanú idegen biró elé nem idézhető 

217.
Tanú idézésének módja 217.
Tanú, ki a megjelenésben gátolva 

van, tegyen jelentést 192.
Tanú, latrokra való esküvésben ki 

lehet 98.
Tanú megjelenési kötelessége 36.
Tanú meg nem jelenvén birságolta- 

tik 217.
Tanú perbe idézésével annak bizonyí

tását meghiúsítani nem szabad 97.
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Tanú vallomástételre haladékot kér
het 218.

Tanúhoz intézendő kérdések 218.
Tanúk hányadízig terjedő rokonok 

lehetnek 98.
Tanúk visszavetése ellen külön fel

lebbezésnek nincs helye 532.
Tanúnak, meg nem jelenőnek, bir

sága 36.
Tanúskodhatnak házastársak közti 

paráznaság esetén a cselédek is 
220.

Tanuvallatásnak per közben nincs 
helye 111.

Tanuvallatásról szóló relatoriák ér
vényessége 137.

Tanuvallatás tiszt pecsétje mellett 
389.

Tanuvallatók díja 218. 312.
Tanuvallatók idegenekkel szemben 

folytatott perben kik lehetnek 
312.

Tanuvallatók kik lehetnek 312. 43ti.
Tanúvallomás elleni kifogások meg

tételére egy határidő engedtetik 
139.

Tanúvallomások bevétele 218.
Tanuzási képesség 98. 120. 320.
Tanuzási kötelesség 389. 470.
Tanuzásra való képtelenség, 98.
Tanuzás becsületsértési perben 98.
Terminus, lásd „Törvénykezési idő

szak“ alatt.
Tetem-felszabadítás a gyilkos javai

ból fizetendő 144.
Tiltás — birói — esetében, a tiltó 

három nap alatt feleljen 26.
Tiltás esküdt polgárok által 33.
Tisztaság peres eljárásban 19.
Tisztítás esküvel 23. 24. 146. 174. 

399. 507.
Toronyváltság a foglyoktól nem 

szedhető 249.
Tömlöcz 73.
Tömlöczbc rabnak befogadása 345.
Törvénykezés helye és ideje 347.
Törvénykezés napjai megállapíttat

nak 187.
Törvénykezés szabályos folytatása 

czéljából az oláh községeknek 
jegyző rendeltetik 127.

Törvénykezési díj 515.
Törvénykezési díjak kit illetnek 55.
Törvénykezési díjak ítélet utáni per

egyezség esetén megfizetendők 55.
Törvénykezési időszakról 3 frtos 

per a másikra át nem vihető 22.

Törvénykezési szünetek alatt is el- 
itéllietők a gonosztevők 57.

Törvénykezési napok megállapítása 
131. 153. 226.

Törvénytétel, lásd „Igazságszolgál
tatás'“ alatt.

Transmissionales, lásd „Átküldő le
vél" alatt.

Tudósítás szükségessége 305.'
Tudósító levelek kiadásának módja 

154. 388. 443.

11j Ítélet, lásd „Perújítás“ alatt.
Utasítás ügyvédek számára 499.

Ügyvéd alkalmaztatása a királyi 
curiánál 515.

Ügyvéd általi képviseltetés színe 
alatt a pert késleltetni nem sza
bad 143.

Ügyvéd, bíróságoknál kettő alkal
mazandó eskü mellett 570.

Ügyvéd elleni kifogás 19.
Ügyvéd, kivel a per megindult, ab

ban végig eljárhat 143.
Ügyvéd eskületételre szoríttatik 227.
Ügyvéd kártérítési kötelessége ha

nyagság esetén 191. 230.
Ügyvéd lehet a választott biró is 121.
Ügyvéd nem lehet a biró 373.
Ügyvéd osztályos ügyekben nem 

működhetik 256.
Ügyvéd részegen jelenvén meg, a 

szék előtt büntetendő 153.
Ügyvédek eljárásának szabályozása
.. 499.
Ügyvédek sorrend szerint terjesz- 

szék ellátás alá az ügyeket 404.
Ügyvédek városi polgárok ügyeiben 

nem járhatnak el 272.
Ügyv édet ugyanazon perben, egyet
. vallhat a fél 307.

Ügyvédet városi biró nem tarthat 178.
Ügyvédi díj szabályozása 191. 230.
. 233. 575.
ügyvédi megbízás érvénye 470.
Ügyvédi rendtartás 229.
Ügyvédje másnak nem lehet a biró
.. 27-
Ügyvédvallás módja és tartama 307.
Ügyvédvallás nem igazoltatván, el

vész a per 20.
Ügyvéd-visszahívás díja 486.
Ügyvéd-visszali ívásnak bírsága a 

székelyeknél 20.
Üldözése a gonosztevőknek, lásd
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312.

Vallomásai haldoklónak mily ere
jűek 222.

Vádló egyúttal nem lehet tanú is220.
Választott, biró lásd IV. alatt.
Várost érdeklő ügyek elintézésére 

allét külön napja jelölendő ki 178.
Végítélet előtt birtokos nem tarto

zik kezest adni 144.
Végrehajtás adós személye ellen 20. 

35. 36. 39. 290.
Végrehajtás adósság esetében 455.
Végrehajtás alá került vagyon mi

kor lesz a hitelezőé 37.
Végrehajtás alá tartozó vagyon el- 

dugásának következménye 97.
Végrehajtás alkalmával végrehajtók 

ne részegeskedjenek 380.
Végrehajtás alól kivett tárgyak 295. 

296.
Végrehajtás díja 110.
Végrehajtás díja előre fizetendő 498.
Végrehajtás elsőben az ingókra 

vezetendő 295.
Végrehajtás ingókra és ingatlanokra 

225.
Végrehajtás kezes ellen a kezes levél 

értelmében ‘288.
Végrehajtás kezesség esetében 03.
Végrehajtás megszökött kezesek 

ellen 375.
Végrehajtás módja 30.
Végrehajtás módja katonai karha

talom által 599. IV.

Végrehajtás nem készpénzbeli tar
tozásoknál 30.

Végrehajtás sorrendje, lásd „sor
rend“ alatt.

Végrehajtás szabályozása 295.
Végrehajtás szerződés értelmében 

történjék 238. 245.
Végrehajtás tiszta adósság dolgában 

288.
Végrehajtás 15 nap alatt eszközöl

tessék 19.
Végrehajtás útján elvett tárgyak 

perújítás esetén visszaadandók 21.
Végrehajtása bíróiÍtéletnek 15. 224.
Végrehajtásilag lefoglalt tárgy 15 

nap aiatt kiváltható 290.
Végrehajtások fajai 434. 435.
Végrehajtásra a szolgabirák nem 

küldhetik ki szolgáikat 338.
Végrehajtók díja 348.
Végrehajtók kik lehetnek 435. 430. 

440.
Visszahelyezés rövid úton birtok

háborítás esetén 274.
Visszafízés 435. 457.
Visszaűzés díja 351. 390. 481.
Visszaűzés perújítással együtt nem 

engedtetik meg 501.
Visszaűzés okának adása 435.

Zárlat adós vagyonára 491.
Zárlat mint biztosítási végrehajtás 

neme 212.
Zárlat végrehajtás esetében 290.

IV. A lk o tm á n y , k ö z ig a z g a tá s i  s z e rv e z e t ,  tö rv é n y h o z ó ,  
b iró i, v é g r e h a j tó  h a ta lo m .

Alattvalók kötelessége 579.
Alsó bírák tiszte egy évig tart 280.
Alsó bíróságok Fogaras vidékén 329.
Alszék hatásköre, lásd .viceszék“ 

alatt is 50. 145. 290. 291. 359.
Alszék mint fellebbviteli bíróság 50.
Alszék szervezete s tartásának ideje 

359.
Alszékek eltörlése 292.
Alszékek mily rendben tartassanak 

Marosszékben 00.
Alszékek visszaállítása 301.
Alszolgabirók mint végrehajtók 436.
Arbiter, lásd „választott biró“.

Behatás a, városi polgárokról veze
tett könyvbe 241.

Bírája Vicetisztnek helyettese mely 
ügyekben lehet 131.

Bírák, érdekeltek helyettesítése293.
Bírák, liamishitüek és pártolóiknak 

büntetése 14. 15.
Bírák, kötelességüket mulasztók 

büntetése 284.
Bírák számának megállapítása 14. 

500.
Bírák tiszte egy évig tart 280.
Bírák, városiak adómentesek 243.
Birák a törvénykezési napokon a 

reggeli órákon korán gyűljenek 
össze 178.

Bírákat illető birság készpénzben 
fizetendő 489.

Bírákat fenyegetők büntetése 317.
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Bíráknak, igazságtalanul itélőknek 
büntetése 14.

Bíráskodás egyházi rendhez tarto
zók felett 558.

Bíráskodás fellebbezett ügyekben 
512.

Bíró bűnössel nem egyezkedhetik 
381.

Bíró fogsági díjt a felek kibéké- 
lése esetén nem vehet 213.

TÖRVÉNYHOZÓ, BÍRÓI,

Bíró hivatalos mulasztásért vagyo
nikig felelős 19.

Biró, ki előtt szerződés köttetik, 
Írástudó legyen lf>4.

Biró, ki ünnepnap igazságot szol
gáltat, két márka birsággal sűj- 
tatik 18.

Biró része az orvtól elvett ingóban 34.
Biró, részegen bíráskodó büntetése 

153.
Biró kötelessége az itélethozásban

222.
Biró nem lehet ügyvéd 373.
Biró számolni köteles a birságok- 

ró) 35.
Biró tisztébe való illetéktelen be

avatkozás 24. 146.
Biró, városi, csak egy választassák 

549.
Biró, városi, megválasztásakor va

csorát nem köteles adni 241.
Bírói hatalmat hatalmaskodás eseté

ben a paraszt felett földesura gya
korol 413.

Bírói illeték az ítélet utáni peregyez
ség esetében is felhajtható 314.

Bírói szék tartásának napjai *>33.
Birói tisztviselő hivataloskodása 

alatt csak tisztében elkövetett tet
téért perelhető 27.

Birói tisztviselők lovainak élelme
zése 28.

Birói tisztviselők más ügyében nem 
ügyvédkedhetnek 27.

Birói tisztviselők, törvénytelenül el
járók, ugyanazon terminuson vo- 
nandók felelősségre 27.

Birói tisztviselőt csak bíráskodása 
idejéből illeti birság 35.

Biró, városi, megválasztásakor va
csorát nem. köteles adni 242.

Bírósági szervezet Fogaras vidékén 
328.

Bíróságok esküdt ügyvédet tartsa
nak 570.

Bíróságok, fellebbviteliek 4. 10. 56. 
223. 247. 328. 346. 347. 512.

Bíróságot az általa elitéit jobbágy 
marháinak fele része illeti 25.

Büntetési hatalma a falunak, egy 
forint erejéig terjed 64. 124.

Centum-electi, 1. „külsőtanács“ alatt.
Centumvirek, tanácsba meg nem je 

lenők büntetése 551.
Comes siculorum, lásd „Székely is

pán' alatt.
Consul hivatala 589. 590. 605.
Continua táblák 161. 163. 165.

Dékánok kirendelése 487.
Derék-szék hatásköre 294. 358.
Derék-szék tartásának ideje 292.
Derék-szék tagjai 358.
Díja a szolgabirónak 316.
Díja a városi polgárok közé felvé

telnek 440.
Díjazása a megyei hajdúknak 361.
Directorates tisztsége választás által 

betöltendő 158.
Directori tiszt városon „egy évig 

tart 160.
Dűlők hatásköre 161.
Dűlők kötelessége 162.
Duumvirek egymáshoz való viszo

nya 588.

Egyenlőség, polgári 580.
Egyházjog érvényessége 559.
Elöljáró tiszte 546. 549. 551.
Eskü : alattvalói 579.
Esküformája székely bíráknak 14.
Eskü : királybírói 603.
Eskü a városi kötelékbe felvétel 

alkalmából 208.
Eskü ugyanazon tisztségre többször 

egymásután megválasztott tiszt
viselő által csak egyszer teendő 30.

Esküdt, megyei, tisztsége viselésé
nek módja 458.

Esküje idegennek, városi polgárrá 
felvételekor 29. 157.

Esküje a székely három rendnek a 
törvényekre 15. 18.

Eskütételre kötelezettsége a székely 
köztörvényszék ülnökeinek 10.

Esküdt polgár hetenkint háromszor 
kötelesabiróházánál megjelenni34.

Esküdtek választásának ideje faluk
ban 52.

Esküdteknek, falusiaknak, milyen 
emberek választandók 52.

Eskiidtség elvállalásának köteles
sége a falun 52.

/F.OREHAJTÓI НЛТА1.0М .
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Falu, bírói tilalmat szegi), bírságot 
fizet 25.

Falu birsága liatalmaskodás eseté
ben 146.

Falu, birtokosok híre nélkül, köz
birtok tárgyában nem határoz
hat 153.

Falu botja mint közteheFhordozási 
jelvény 341.

Falu egy forint erejéig büntethet 
64. 124.

Falu felelős az elszökött jobbágyo
kért 391. 399. 444. 461.

Falu felelős a szökevények adójá
ért 118.

Falu gyűlésébe adott jelre mindenki 
megjelenni köteles 124.

Falu kártérítési kötelezettsége 70. 
174. 381. 394. 411. 422. 423.

Falu magát erdőgyújtás gyanúja 
alól birájának harmadmagával te
endő esküje által tisztíthatja 399.

Faluszék elé állítható a nemes sa
já t akaratából 431.

Falu székének illetékessége birsá- 
gos zálogügyekben 64.

Falu tisztaságának díja 113.
Falu tűzoltásra kimenni köteles 471.
Faluk közszükségre levágandó mar

hát sorban adjanak 390.
Faluban a határozatok az ott levő 

földesúrral egyetértőleg hozassa
nak 76.

Faluban a többség határozatának a 
kisebbség magát alávetni tarto
zik 76.

Faluért három igaz jámbor felel 25.
Faluk közti felosztása a szabad föl

deknek és erdőknek 128.
Falunak, az erdőégetőt ki nem adó

nak, büntetése 532.
Falusbirák csak egy forintig bűn

tetteinek 279.
Falusi bírák fele arányban adóz

nak 51.
Falusbirák választásának ideje 52. 

139.
Falusbirákat a dúlok alkalmazzanak 

162.
Falusbiráknak milyen emberek vá

lasztandók 52.
Falusbiró büntetése őrzők ki nem 

rendeléséért 466.
Falusbiró díjazása 405. 407.
Falusbiró minősége 405.
Falusbiró tisztje 52. 124. 140. 162. 

405.

Falusbiróság előtt 3 írt értékig 
perelhetni 501.

Falusbiróság időtartama 355. 371. 
407. 432.

Falusbiróság viselése 52. 341. 363.
Falusi szék hatásköre 413.
Falusi hitesség viselésének szabályo

zása 121.
Falusi községek a szék hatóságá

nak beleegyezése nélkül határo
zatokat nem hozhatnak 563.

Falusi tisztviselők adózzanak 604.
Falusi tisztviselők választása 633.
Fejedelem elé aprólékos dolgokért 

fellebbezni tilos 557.
Fejedelem pártütőknek kegyelmet 

adhat 18.
Fejedelemnek kölcsönözni város en

gedélye nélkül tilos 551.
Fiúszék 112.
Fiúszék elől való fellebbezés 346.
Fiúszék szervezete, hatásköre s tar

tásának ideje 359. 435.
Fiúszéken nemes ember nem perel- 

tetik 359.
Fizetése írnokoknak 155.
Fizetése a kapuőröknek 513.
Fizetése a városi lovas szolgáknak 

606.
Fizetést a városi tanács tagjai nem 

kapnak 236.
Fogott bíró, lásd „választott biró" 

alatt.
Fórumok, lásd „bíróságok“ alatt.
Földesúr, lásd I. alatt.
Fő Magistratus országgyűlésbe men

ni nem köteles 516.
Főtisztek Marosszéken egy napi 

munkát vagy 50 pénzt követel
hetnek 71.

(jenerale judicium, lásd „köztör
vényszék“ alatt.

Generalis sedria, lásd „Derékszék“ 
alatt.

Gornyik, lásd „községszolga“ alatt.
Gyűlés helyén fegyverrel megjelenni 

tilos 55.
Gyűlésre meg' nem jelenők büntetése 

342. 523. 558.
Gyűlésre a tisztek személyesen kö

telesek megjelenni 601.
Gyűlést engedély nélkül elhagyó 

ülnökök megbirságoltatnak 55.

Hadnagy hatásköre székelyek kö
zött 4. 5.



XXIXTÖRVÉNYHOZÓ, BÍRÓI, VÉGREHAJTÓI НАТАНОМ.

Hadnagy városi tiszte 433. 437. 
Hajdú lóháton ne járjon a faluba 

414.
Hajdúk, megyeiek, szolgálati köte

lessége és díjazása 361. 387. 
Hajdúk tartandók a tömlöczök őrzé

sére 73.
Hajdúkat a vicetisztek tegyenek 

154.
Harmadnapos törvényszék 366. 
Határbirák,tisztüket mulasztók,meg- 

bííntettetnek 130.
Határbirák kirendelése 351. 
Hatáskör bűnügyekben '112. 120. 

562.
Hatáskör egyházi rendhez tartozók 

ügyeiben 558.
Hatáskör fellebbezett ügyek tekin

tetében 4. 10. 56. 223. 247. 328. 
346. 347. 512.

Hatásköre az alszélmek 56. 145. 
290. 291. 359.

Hatásköre derékszéknek 294. 358. 
Hatásköre dúlóknak 161.
Hatásköre egyháznak 39. 41. s kv. 

""Hrrrásköre falu szókének (54. 124. 
279. 413. 431. 501.

Hatásköre fiúszéknek 359. 435. 
Hatásköre hadnagynak 4. 5. 433. 

437.
Hatásköre közgyűlésnek 523. 
Hatásköre polgármesternek 512. 562. 

589.
Hatásköre a provisorailis széknek 

Fogaras vidékén 329.
Hatásköre szolgabiráknak 341. 414. 

435. 502.
Hatásköre vásárbiráknak 197. 246. 

343. 540.
Hatásköre városi elöljárónak 549. 

593. s. kv.
Hatásköre törvényszéknek 347. 348. 
Hatóság, földesúri, lásd I. alatt. 
Hatóság parancsának nem engedel- 

meskedők büntetése 364.
Házi pénztára a megyének 433. 
Helyettes, mely esetekben bíráskod- 

hatilc a vicetiszt felett V 131. 
Helyettese a székbirónak magát 

nem helyettesíttetheti 6. 
Helyettest a székbiró csak egyet 

rendelhet ki 6.
Helyhatósági statutum felett áll a 

törvény 195.
Hétbirák falvai 512. 589.
Hétfalu jobbágyainak kötelessége 

561.

Hítcsséget jobbágyok is viseljenek 
129.

Hivatalos titok elhallgatása rendel
tetik 551.

Hivatalos mulasztásért vagyoni fele
lősség 19.

Hivatal viselés felváltva vallások sze
rint 463.

Hóhér fizetése 420.
Honfiúsítás módozatai 580.
Honosítás 29. 157.
Honosság 3 évi helyt lakás által 

szereztetik 372.
Hűség fogadtatik ő felsége irányá

ban 524.

Idegen, lásd V. alatt.
Idegen hatósági közegek városban 

el nem járhatnak 226.
Igazság szolgáltatás délutáni órák

ban tiltatik 187.
Inspektorok a városi pénztárnál 117.
írnokok javadalmazása 155.

Jegyző díja 316.
Jegyző a czirkálás alól csak egy 

falut mentesíthet 60.
Jegyzők kötelessége a törvénykezési 

eljárás körül 141. 595.
Jegyző megjelenése a biró házánál

Jegyző rendeltetik az oláh községek
nek 127.

Jegyző városi tanácsban jelen le
gyen 380.

Jegyzők tartandók a községek által 
560.

Jog feljegyzése elrendeltetik. 517. 
522.

Jogforrások, lásd IX. alatt.
Jövedelme bíráknak és tisztviselők

nek 4. 6. 9. 10. 11. 25. 27. 28. 
33. 34. 35. 55. 99. 122. 172. 213. 
.314. 316. 405. 407. 489. 498. 512. 
540. 557.

Jövedelmek, törvénykezésből be- 
folyók, a tisztek és ülnökök közt 
felosztandók 55.

Judex regius, lásd „királybíró“ alatt.
Judex terrestris, lásd „székbirák“ 

alatt.
Jurati assessores, lásd „ülnökök“ 

alatt.

Kapcsolt részek az erdélyi törvé
nyeknek alávetvék 390,

Kapitány, lásd „hadnagy“ alatt is.
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Kapitány, városinak tiszte 242.
Kapitányi szék szervezete Fogaras 

vidékén 328.
Kapuőrök tizetése 513.
Kapuőrök kirendelése 320.
Kihirdetés módja a statútumoknak 

15. 424.
Király kegyelmet mily feltétel alatt 

adhat a bűnösnek 13.
Király elé való fellebbezés 4. 10.
Király hatósága a papokra nézve 

526.
Királybírók birságilletménye 4. 27. 

55.
Királybírók ellátása a székelyeknél 

11. '
Királybírók a székelyeknél nem 

vehetnek biró nélkül bírságot 27.
Királybírók tiszti kötelessége 18. 27.
Királybíróknak lehet adózás alól 

kivett szabad emberük 51.
Királybíró ad pecsétet a sóval ke

reskedő székelynek 27.
Királybíró esküje 603.
Királybíró illetéke bírságból 512.
Királybíró és Polgármester'egymás- 

hoz való viszonya 588.
Királybíró jogai szemben a szék 

bírókkal 4.
Királybíró kötelességei 5pl.602. 635.
Királybíró választása 632.
Királyföldről oláhok kiűzetése 532.
Kisebbség a többségi határozatnak 

magát alávetni tartozik 76.
Kiváltságot, városi szabadsággal el

lenkezőt, senki som élvezhet 31.
Korona tagjai a székelyek 17.
Követek országgyűlésre valláskü

lönbség nélkül választassanak 66.
Követeknek nyújtandó eltartás 549.
Követséget a választott elfogadni 

köteles 334.
Közczélra rendelt terek be nem épít

hetők 582.
Közgyűlésen elintézendő ügyek 523.
Község hatóságot támogatni köteles 

a kártérítés körüli eljárásban 506.
Község visszaváltási joga 510.
Községi elöljáró feladata 565.
Községi szolgák adózása 419.
Községi szolgák kötelessége a go

nosztevők üldözésében 354.
Községi tanács hatásköre 634.
Köztörvényszék tagjainak ellátása

10 .

Köztörvényszék tartásának módjalO.
Közügyek elintézése 523.

Külső tanács alkatelemei a városban 
176.

Külső tanács tagja a sáneztöltésre 
embert állítni nem tartozik 179.

Külső tanács tagjául alkalmas egyén 
választassák 179.

Lovas szolgák díjazása 559.

Magyarok, lásd У. alatt.
Megye házipénztára s annak alapja 

433.
Megyegyülésre menők ellátása 277.

Nemes, lásd V. alatt.
Nemzeti gyűlés 523.
Német nyelv használata törvényke

zésnél 557.
Nótárius, lásd „jegyző'1 alatt.

Officiolatus lásd „tisztség'* alatt.
Oláh községeknek a törvénykezés 

szabályos lefolyásának biztosítása 
szempontjából nótárius rendelte
tik 127. '

Ország, székelyeknél, egy jelentésű 
székelyfölddel 15. 16. 17.

Országgyűlésbe főmagistratus menni 
nem tartozik 516.

Országgyűlési adóra való kötelezett
ség 342.

Országgyűlésre követek valláskü
lönbség nélkül választandók 66.

Osztoztató bírák határozata ellen 
való felfolyamodás szabályozása 
256.

Osztoztató bírák lehetőleg ne vál
tozzanak 276.

Osztoztató bírák az örökös kéré
sére, az osztály eszközlésére ki
menni tartoznak 273.

Osztoztató birák tiszte 254. s köv. 
lapok.

Örmény biró hatalmi köre 150.
Özvegyek adózása 45. 156.

Partialis szék, lásd , alszék“ alatt.
Pedaneus birák 1. „alsó birák'* alatt.
Pénztár, városi gondozása 117.
Polgár, lásd У. alatt.
Polgármester és királybíró közti vi

szony 588.
Polgármester hatáskörébe tartozik 

a csoportosulás esete 562.
Polgármester két évre választandó

552.



TÖRVÉNYHOZÓ, BÍRÓI, VÉGREHAJTÓI HATALOM. XXXI

Polgármester szebeni fizetése 512.
Polgármesteri hatalom ;r hétbirák 

falvai fölött: 512.
Polgármester különös kötelességei 

589. 590.
Porkoláb 73. 154.
Porkoláb tartandó“ a tömlöczöknél 

73.
Porkolábok hajdúk közül veendők 

154.
Privilegium által biztosítvák a szé

kelyek jogaif’3.
Privilégiumot, a városi szabadság

gal ellenkezőt, kérők városi tiszt 
séget nem viselhetnek 110.

Provisoriális szék Fogaras vidékén 
329.

Rabok széke, lásd „tiúszék“ alatt.
Rangfokozata a tanácstagoknak 577.

Statutum az ország törvényéhez al- 
kalmaztatandó 378.

Statútumok kihirdetésének módja 
15. 424.

Successio a városi tanácsosi hiva
talban -248.

Számadás évenkint teendő a városi 
tisztek részéről 116.

Számadás ideje 549. 584.
Számadási kötelezettsége a falusi 

bíráknak 52.
Szász, lásd V. alatt.
Szász gróf választása 032.
Szebeni polgármester fizetése 512.
Székbirák szállásjoga t>.
Székbirák a' székelyek között 4.
SzékЫró helyettese magát nem he 

lyettesítheti 0.
Székbiró helyettest egyet rendel

het 0.
Székbiró illetéke a birságokból'512.
Székbiró kötelessége 592.
Székbirót illető birság 10.
Székely, lásd Y. alatt.
Székelybirák esküformája 14.
Székelyek köztörvényszéke 10.
Székely ispán elé való fellebbezés 

4. 10.
Székely ispán elleni pártütés 10.
Székely ispán élelmezése és szállás

joga 11.
Székely ispán köztörvényszéket 

évenkint tarthat 10.
Székely ispán lóilletménye 10..
Székel)- ispán köztörvényszéket mi

kép tartson 10.

Székely ispán seregének élelme
zése 11.

Székely ispán tudta nélkül halál
büntetés nem alkalmazható 12.

Székely ispán az ülnököktől esküt 
bevenni köteles 10.

Székely ispánt illető birság 10. 11.
Székely királybirák ellátása 11.
Székely köztörvényszék tagjait meg

illető birság 10.
Székely nemzet kegyelemadás jogát 

gyakorolja 18.
Székely nemzeti constitutiók kihir

detési módja 15.
Székely nemzeti gyűlés mint felleb

bezési forum 14.
Székely nemzeti gyűlés tartása 13.

10.
Székelyország, lásd „ország" alatt.
Székely tisztviselők által fizetendő 

birság felhajtása 18.
Székhatóság beleegyezése mellett 

hozhatnak faluk határozatokat 
503.

Szokás törvényt pótol 115.
Szokások feljegyzése 517. 522.
Szolgabirák hatásköre 341. 414. 435. 

502.
Szolgabirák végrehajtás folyamán 

sokat ne igyanak 338.
Szolgabiró díja szökevények vissza

követelése esetében 310.
Szolgabiró hivatalos eljárásokban 

magát nem helyettesítheti 379.
Szolga, törvényszéki 502.
Szolgái a széknek adómentesek 51.
Szolgák, városiak, nem üzérkedhet

nek 549.

Talmácsszék viszonyai 511. 589.
Tanács elébe tartoznak aí főbenjáró 

ügyek 502.
Tanács ülései megtartásának ideje 

meghatároztatik 578.
Tanács, városi, tagjai 380.
Tanácsban meg nem jelenő centuin- 

virek büntetése 551. 552.
Tanácsban nótáriusnak jelen kell 

lenni 380.
Tanácsban sógorok és testvérgyer

mekek együtt nem lehetnek 548.
Tanácsos ellen azonnal választása

kor teendő a kifogás 548.
Tanácsosnak már választása idején 

kell házat bírnia 548.
Tanácsosok engedély nélkül nem 

távozhatnak 402.
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Tanácsosok, a közhatározatok ellen 
cselekedők büntetése 403.

Tanácsosok ne részegeskedjenek403.
Tanácsosok telekilletménye 498.
Tanácstagok rangfokozata születés 

és érdem szerint 577.
Tanácstagok ruházkodása 613. 616.
Tanácstagokéi nem választhatók ro

konok 524.
Tanácsin ak hintóbán járhatnak 578.
Tiszt magánszemélynek le nem köt

heti magát 524. 525.
Tisztek bánásmódja a szegénység

gel 414.
Tisztek elleni panasz esetében cer- 

titicatió szükséges 119.
Tisztek választásának ideje és módja 

584.
'hisztek részesedése hadi szökevé

nyek elkobzott ingó vagyonából 9.
Tiszti számadásnak ideje 584.
Tisztség, városi választás által sze

rezhető 117.
Tisztséget pénzen vagy hatalommal 

szerezni tilos 5.
Tisztségre alkalmatlanság esete 456.
Tisztségviselésre képtelenség 17.
Tisztújítás módja városon évenkint 

176.
Tisztváltozás esetében a per fölele- 

veníttetik 112.
Tisztviselő engedély nélkül ne tá

vozzék el 497. 500.
Tisztviselők adómentessége 513.
Tisztviselők adózása 571.
Tisztviselők, elhaltak helyett, újak 

választása 15.
Tisztviselők ellátása utazásuk köz

ben 557.
Tisztviselők előléptetése 584.
Tisztviselők, esküdtek választása 

és fizetése 513.
Tisztviselők, hanyagok birsága nem 

jobbágyok vagyonából veendő fél 
55.

Tisztviselők hivatása 379. 579. 632. 
s kv.

Tisztviselők megjelenésének meg
határozása 500.

'lisztviselők, városiak választása 
idején a választók nem lehetnek 
távol 275.

Tisztviselők választása 632.
Titoktartás kötelessége 551.
Tizedesek tiszte 202. 234. 242.
Többségi határozat a kisebbséget 

is köti a faluban 76.

Tömlücztartók illetéke az elhalt fo
goly után 213.

Törvény felette áll a statutumnakl 95.
Törvény kihirdetési módja 15.
Törvények, élődíjra vonatkozók, 

megtartandók 137.
Törvények, jobbágyok befogatására 

vonatkozók, megtartandók 138.
Törvények, újak, rosszak, be nem 

hozhatók 12.
Törvénylátók, lásd „bírák" alatt.
Törvényszék tartásának ideje meg- 

határoztatik 131. 304. 358.
Törvényszékek hatásköre 347. 348.
Törvényszéket, székbirák és had

nagyok, ülnökök nélkül nem tart
hatnak 4.

Törvényszéki helyiségen hívatlan 
egyén nem jelenhet meg 130.

Törvényszéki szünetek 387.

Uriszék, lásd I. alatt.
Utasítás a dúlok részére 161.
Utasítás a városi directori tisztség 

számára 158.

í  lnöknek, törvénytelenül eljárónak, 
büntetése 5.

Ülnökök esküt tenni kötelesek 10.
Ülnökök, hanyagok, birsaggal Bújtat

nak 55.
Ülnökök jövedelme a törvénykezés-
.. bői 55.
Ülnökök száma a székelyeknél 1. 4.
.. io.
Ülnökök székely székekben éven

kint választandók 4.
Ülnököket illető birság 10.

\ a <la ellen pártütés 16.
Va da bíráskodásának ideje 28.
Va da elé székely parancscsal nem 

idézhető 24.
Vajda élelmezési és szállásjoga 11. 
Vajda kegyelmezési joga 24. 
Vajda tisztjeinek élelmezése 11. 
Választás idején a városi polgárok 

el nem távozhatnak 275.
Választása új tisztviselőknek az el

haltak helyére 15.
Választási ideje és módja a tisztek 

nek 584.
Választott biró Ítélete ellen perújí

tásnak helye nincs 26.
Választott biró procurator is lehet 

121.
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Választott városi bíró vacsorát nem 
ad, de liaza kisértetik 241.

Várnagy illetménye az elhalt Boer 
hagyatékából 172.

Város által fizetett szolgák nem 
üzérkedhetnek 549.

Város birájáúl egy választandó 549.
Város joga az elzálogosított városi 

ingatlanra vonatkozólag 80.
Város könyvébe a felvett idegen 

neve bevezetendő 29.
Város könyvébe való beiratkozás 

eszközlése 241.
Város külső tanácsába alkalmas 

egyén választassák 179.
Város öröklési joga magszakadás 

esetében 271. 272.
Város szabadsága ellen vétők bün

tetése 87. 513.
Város szükségére fordítandó a becs

telenség és házasságtörésből be
folyó birság 177.

Város területén a város tulajdo
nosa a házhelyeknek 31.

Városban lakó tartozik minden vá
rosi teliéihez járulni 114.

Városi adósságok törlesztéséhez a 
városi tisztek is tartoznak já 
rulni 552.

Városi belső tanács alárendeltetik { 
a külső tanácsnak 178.

Városbiró s esküdtek adómentes
sége 178.

Városi birő megválasztatása alkal
mával vacsorát adni nem köteles 
241.

Városi elöljáró kötelességei 593 s 
köv. II. '

Városi iiscus 272.
Városi iiscus öröklése a polgárok 

után 488.
Városi földek kiosztása 450. 451.
Városi főtisztek hatásköre 209.
Városi hatóság az egyházi dolgokra 

gondot viseljen 178.
Városi hatóság a városi szabályo

kat megtartsa 181. 185.
Városi házak és házhelyek tanács- 

hire nélkül el nem idegeníthetők 
82.

Városi házakra és házhelyekre a 
polgár. rknak tulajdonjog enged
tetik 82.

Városi hivatal választás utján töl
tendő be 117.

Városi ingatlan a bűnös utódaira 
marad 81.

Városi ingatlan örök áron el nem 
idegeníthető 80.

Városi ingatlanra vonatkozó zálog 
vagy tulajdonjog iránti perben a 
városi tanács az utolsó forum 80.

Városi lovas szolgák kötelessége 005.
Városi örökségek idegeneknek el 

nem idegeníthetők 237.
Városi polgári vagyon idegennek 

és városi nemesnek el nem adható 
38.

Városi polgársági díj 157.
Városi rét használatának szabályo

zása 177.
Városi szabadság ellen privilégiu

mot szerzők hivatalt nem nyer
hetnek 116.

Városi számadások beadásának ideje 
549.

Városi tanács Ítélete ellen nincs fel
lebbezésnek helye 87.

Városi tanács tagjainak száma 403.
Városi tanácsban közeli rokonok 

együtt nem ülhetnek 179.
Városi tanácstagok évi rendes fize

tést nem húznak 236.
Városi telek átengedése életfogy

tiglan 460.
Városi telkek csak város terhét 

hordozóknak adhatók 389.
Városi telek el nem adható 157. 380.
Városi telek Királyföldön nemes 

emberre át nem ruházható 549.
Városi telkek elfoglalása tiltntik 380.
Városi telkek kiosztása 82. 380. 

386. 454. 465.
Városi tisztek a közönség iránt ille

delmesek legyenek 249.
Városi tisztek a város ügyében 

csak többed magokkal járhatnak 
el a felsőbb hatóságnál 178.

Városi tisztújitás módja 176.
Városi tisztviselők év végén szá

molni tartoznak 116.
Városi tisztviselők mely esetben 

fizetnek adót 81.
Városi tisztviselők ugyanazon tisztre 

újból választatván, új esküt nem 
tesznek 30.

Városi vagyon mindkét ágat illeti 
268.

Városon egy polgárt rendszerint 
egy házhely illet 35.

Városon egyháziak és nemesek in
gatlant nem szerezhetnek 179.

Városon a vásárbiró a külső tanács
ból választandó 178.
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Várost érdeklő ügyek elintézésére 
;i hét külön napja jelölendő ki 
178.

Vásárbirák tiszte és hatásköre 107. 
246. 343. 540.

Vásárbiró a külső tanácsból válasz
tandó 178.

Védelme a városi szabadságnak 513.

Vice Comes, lásd „királybirák"alatt.
Vice tiszt bírája mely esetben lehet 

annak helyettese 131.
Vicc királybirák és főtisztek a 

szék közös akaratából választat
nak 56.

Vice szék. lásd „alszók“ alatt

V. R end i é s  n e m z e t is é g i  v is z o n y o k .

Armalis, lásd „czhneres“.

Boör hagyatékából a várnagyot 
illető érték 172.

lloörok alatt kik értetnek? 169.
Bohrok, feleségüket elkergetek, bír

ságot fizetnek 172.
Bohrok Bogaras vidékén 328.
Bohrok, fogarasvidékiek, homagiu- 

mának meghatározása 170.
Bohrok, házasságtörők, büntetése 

172.
Bohrok közötti öröklési rend 173.
Bohrok szolgálmányai 173.
Bolgárok áruhelyiséget a. városban 

nem tarthatnak 550.
Bolgárok kereskedése szabályoztu

nk 541.

(’zigányok elleni intézkedések 206.
Czigányok kovácsmunkájának dija 

zása 367.
Czigányok lovat nem tarthatnak 

470. 490.
Czhneres nemes falus bíróságot vi

selni tartozik 363.
Czhneres nemesek adózása 468.

Darabont székelyek illetősége nyil- 
földekből 61.

Darabontok állása 355.
Darabontok, fiscalis jószághoz tar

tozók állapota 355.

Egyházhelyi nemes adót kisérni 
tartozik 303.

Egyházhelyi nemes keriilősőget vi
selni tartozik 368.

Egyházhelyi nemesek adózása és 
közszolgálata 293. 339. 341. 344. 
345. 370. 375. 392. 419.

Egyházhelyi nemeseknek egyik lova 
adózás alól kivétetik 370.

Egyházhelyi nemesek is kötelesek

közmunkát teljesíteni 285. 286. 
434.

Egyházhelyi nemesek jo g i' állása 
485. 486.

Egyházhelyi nemesek nem állanak 
a falusbiró hatósága alatt 341.

Egyházhelyi nemesség nem tartozik 
gazdálkodással és postálkodással 
151.

Egyháziak, lásd IX. alatt.
Egyházi nemesek elmarasztalása 

meg nem jelenés okán 501.
Előkelők, lásd Primőrök.
Elsők, lásd Primőrök.

Dörögök kereskedésének szabályo
zása 540.

Görögöknek több házat venni nem 
szabad 331.

Idegen, adót nem fizető, vagyona 
lefoglalandó 180.

Idegen beszállóknak bejelentése529. 
553.

Idegen és polgár közti házasság
- 545. 581.
Idegen felvétele városi polgárrá 29. 

157.
Idegen házasságra lépése csak biró 

engedélyével történhetik 29.
Idegen kereskedő, ha háza nincs 

városon, a polgárok sorába fel 
nem vehető 180.

Idegen a Királyföldön ingatlant nem 
bírhat 598.

Idegen mily feltétel alatt vásárol
hat házat városon 29.

Idegen nem legeltethet a város ha
tárán 177.

Idegen nem szerezhet örökséget vá
rosi lakótól házasság útján 546.

Idegennem tartúzkodhatik hatósági 
engedély nélkül a városon 581.

Idegen nem viselhet gyámságot 545. 
581.
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Idegen részére városi ingatlan ela
dása tilos 38. 157. 549. 563.

Idegen, tiszt híre nélkül, nem tart
ható harmadnapon túl 116.

Idegenek által megvett szőllőt hely 
beliek visszaválthatnak 334.

Idegenek dolgaiban illetékesség 113.
Idegenek el nem fogásának bünte

tése 368.
Idegenek, három évtől fogva lete

lepedettek, állandó lakóknl te
kintetnek 372.

Idegenek határbeli földet bérbe 
nem vehetnek 232.

Idegenek honfiaktól elkülönítve 
nyilvántartandók. 579.

Idegenek is alkalmazkodjanak a 
város szabályaihoz 236.

Idegenek kereskedése 88. 95. 157. 
180. 197. 246. 541. 550.

Idegenek nem vehetnek házat 8 nem 
házasodnak tanács engedélye nél
kül 545.

Idegenek öröklése városi polgárok 
után 545. 581.

Idegenek pereiben tanuvallatók kik 
lehetnek 312.

Idegenek, útlevél nélkül járók, le- 
tartóztatandók 372.

Idegennel közkereseti társaságba 
lépni tilos 584.

Indigenák jogai 580.

Jobbágy, lásd I. alatt.

Kiváltképen valók, lásd Primőrök.
Korona tagjai 17.
Közrend 16.
Közrend büntetése árulás miatt 18.

Lófejek 14. 16. 17. 25. 119.
Ló fő székely csak ott szerezhet in

gatlant, hol öröksége van 25.

Magyar és szász házastársak közti 
öröklés 519.

Magyar és szász közti házasság 519.
Magyarok szászok czéheibe fel nem 

vehetők 519.

Nemes adózása 44. 45. 50. 119. 
122. 126. 370. 400.

Nemes adózásának feltétele 370.
Nemes ember birsága nem jobbágya 

javaiból veendő fel 54.
Nemes ember bírósága Mínperben 

112. 121».

Nemes ember, birtoktalau, köteles 
falusbiróságot viselni 363.

Nemes ember büntetése, ki a vár
megye tiszteinek nem engedel
meskedik 364.

Nemes ember iiúszéken nem pe- 
reltetik 359.

Nemes ember házába parasztbiró be 
nem léphet 331.

Nemes ember, kinek a városon kívül 
birtoka nincs, a városi biró ille
tősége alá tartozik 194.

Nemes ember közügyekben külde
téseket elvállalni köteles 54.

Nemes ember polgárleány felesége 
után városi örökséget nem sze
rezhet 264.

Nemes emberek tiszt pecsétje mel
lett tanúskodni tartoznak 389.

Nemes embert magát kell idézni 
adóssági perben 111.

Nemes embert városi bíróság a bűn
esetek kivételével le nem tartóz
tathat 194.

Nemes emberre városi telket ruházni 
tilos 179. 549.

Nemes férfi és polgárnő közti há
zasság következményei 263.

Nemes, hatóságot tiszte teljesítésé
ben akadályozó, büntetendő 285.

Nemes házára nem mehetni bírsá
golás végett 286.

Nemes javára városi ingatlant nem 
adhatni el 38.

Nemes jobbágya által idéztetik 
138.

Nemes, jobbágyős alatt ki értetik V 
44. 61.

Nemes, jobbágyős, nem zálogolható 
meg 125.

Nemes saját akaratából falusi szék 
elé állítható 431.

Nemes tetszése szerént a város vagy 
saját bírósága előtt tehet tanú
vallomás 217.

Nemesek és nem nemesek közti 
perben idézés 305.

Nemesek hivatása 262.
Nemesek, jobbágyősök, nem tartoz

nak a faluból lopott marhák árá
hoz járulni 57.

Nemesek közti perben az idézésről 
tudósítás szükséges 305.

Nemesek közszolgálati kötelezett
sége 472.

Nemesek mily. okbúi zárattak ki a 
városokból .263.
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Nemesek lakókul városba be nem 
fogadhatók 263.

Nemesek szabadságának magyará
zata 486.

Nemesek városi örökséget nem sze
rezhetnek 237.

Nemesítés házasság által 264.
Nemesség bizonyítása 472. 473.
Nemessége székelyeknek 8.
Nemest, jobbágyőst, mennyi nyilas 

föld illet 61.
Nemest nem nemesnek nevező bün

tetése 317.
Nemzetiségi viszony 580.
Németek, székely nőt feleségül bí

rók, adózása 152.

(Mali egyházfiak adózása füst után 
395.

Oláh embert a városbiró hire nélkül 
senki sem tarthat házánál 158.

Oláh leányok, szülők beleegyezése 
nélkül házasságra lépők, bírságot 
űzetnek 171.

Oláh pap borilletménye 560.
Oláh papok adózása 339. 341. 370.
Oláh paraszt házasságtörésének bün

tetése 172.
Oláh, városon ingatlant nem szerez

het 157.
Oláhok adózása 48. 152. 153.
Oláhok, bevándorlók elleni rend

szabályok 100.
Oláhok, erdőt égetők, büntetése 532.
Oláhok esti harangozás után nem 

járhatnak az utczán 552.
Oláhok éji őrökül nem fogadhatók 

507.
Oláhok házasságkötéskor költség

gel egymást ne terheljék 481.
Oláhok istentisztelet idején nem 

dolgozhatnak 548.
Oláhok, kárttevök elleni intézkedés 

506.
Oláhok kereskedése szabályoztati к 

541.
Oláhok, kétnejüek büntetése 514.
Oláhok Királyföldön nem legeltet

hetnek 530.
(lláhok kiűzése a szászok köréböl532.
Oláhok müveletlenségének megszün

tetése iránti intézkedések 492 s 
kv. 11.

Oláhok, parasztok, feleségüket el
űzök birságoltatnak 172,

Oláhok, parasztok, homáguimának 
megállapítása 170.

I Oláhok, tolvajok kitiltása 550.
Oláhországi kereskedők árulhatási 

joga 549.

Örmény, a haza törvényeihez tartsa 
magát 150.

Örmények joga marhavágást illetö- 
I leg 150.

Örmények kereskedése 449.
Örmények, kik feleségük után jó

szágot bírnak, adózása 152.
Örmények nem korcsmárolhatnak
.. 149. 150.
Örmények timársága 150.

Papok, lásd IX. alatt.
Paraszt ember szőllőjét örökösen 

el nem adhatja 443.
Paraszt fegyvert nem viselhet 466.
Paraszt fölött földesura bíráskodik 

hatalmaskodás esetében 413.
Paraszt, nemes leány férje, a nemesi 

bíróság hatósága alatt áll 331.
Parasztnak nemes ember elleni pe

réi )cn perújítás 299.
Parasztnak nemes ember elleni pe

rében végrehajtás nóvummal nem 
gátoható 299.

Paraszok csak gyanúra le nem tar
tóztathatok 413.

Parasztok italmérésének szabályo
zása 376.

Parasztok nem vadászhatnak 121.
Polgár idegennel a városban keres

kedést nem űzhet 180.
Polgár leány városi ingatlanához a 

nemes féijnek nincs joga 264.
Polgárnő és nemes félti között há

zasság tilos 264.
Polgárság fogalma 262.
Polgársági díj 440.
Pptiores, lásd Primőrök.
Primőr csak azon faluban szerezhet, 

hol öröksége van 25.
Primőrök falukon szállást nem ve

hetnek lakosok engedelme nélkül
6. 15. 16.

Гппогок hadmentessége 9.
Prmorok hatalmaskodása 2. 3.
Prmorok pártütés miatt becsületü

ket s tisztségre való képességü
ket vesztik Í7.

Siculi trium generum esküt tesznek 
a törvényekre 15.

Szabad jövevények főadót kétsze
resen fizetnek 397.
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Szabadosok adózása 468.
Szász földön idegen nem birkát 

fekvőséget 598.
Szász ós magyar házastársak közti 

örökség 619.
Szász és magyar közti házasság ha

tálya 519.
Szász polgár és idegen közti házas

ság 545. 581.
Szászok czéheibe magyarok fel nem 

vehetők 519.
Szászok csak a király joghatósága 

alatt állanak 526.
Székely ember ingó vagyonának 

közprédára vetése 18.
Székely embernek házból való ki

tevése 26.
Székely-földön katonaszállásolás 

nem volt 27.
Székely, hadba vonuláskor ingyen 

élelmiszert nem szerezhet 6.
Székely jobbágygyá nem lehet bűn

vádi eljárás alatt 26.
Székely, kinek öröksége vau, vajda 

tábláján le nem tartóztatható
24.

Székely közrend 3. 16.
Székely nemesek hűtlenségének 

büntetése 11.
■Székely örökség, három forintot érő 

tárgyában,a királyig fellebbezhetni
25.

Székely örökség kiadása iránti Ítélet 
hatálya 146.

Székely örökségnek, liseusra szál
lottnak, adományozása 11.

Székely, parancscsal nem idézhető 
vajda vagy ispán elé 24.

Székely-székben hány ülnök jelen
létében hozható Ítélet 5.

Székelyek adómentessége 8.
Székelyek fellebbezése követek ut

ján 26.
Székelyek hadi szolgálatának sza

bályozása 7. 8.
Székelyek hitbérének mennyisége

26.
Székelyek honvédelmi kötelessége 9.
Székelyek közé telepített megyei 

jobbágyok adózása 46.
Székelyek, közrendüek, a primorok- 

nak nincsenek alávetve 3.
Székelyek, közrendüek, szabadon 

választhatják az urat, kinek szol
gálatába adják magokat 3.

Székelyek közti határkérdések el
igazítása 13.

Székelyek letartóztathatásának ese
tei 4. 24. 26. 57. 112.

Székelyek nemessége 8.
Székelyek ököradója 9. 10.
Székelyek régi jogait királyi privi

légiumok biztosítják 3.
Székelyek szabadon költözködhet

nek 3. 26.
Székelyek a szent korona tagjai 17.
Székelyek tehermentessége 8.
Székelyeknél királyi kegyelem gya

korlása 13. 18.
Székelyeknél közállomány elleni 

vétségek büntetése 12.
Székelynek, hadba nem menőnek 

büntetése 9.
Székelynek, tolvajt vagy más go

nosztevőt pártfogónak büntetése
12.

Székelynek, vagyontalannak szemé
lyére vezethető a végrehajtás 26.

Székelység felkelési kötelessége 8.
Székelység hadi limitatiója 9.
Szolgarendnek adózása 243.
Szolgaság esete adósság miatt 296.
Szolgák, lásd X. alatt.

Taxások 347.

Város, lásd IV. alatt is.
Város lakói nemesek nem lehetnek

263.
Városi birtokos polgár letartózta

tásának esetei 177. s lásd 111. 
alatt is.

Városi lakók teherviselése 114.
Városi lakóknak kik tekintetnek 

541.
Városi polgár idegennel közkereseti 

társaságba nem léphet 39.
Városi polgár a városi szabadság

gal ellenkező kiváltságot nem él
vezhet 31.

Városi polgárnak csak egy házhe
lye legyen 85.

Városi polgárok sorába felvétel fel
tételei 206. 208. 440.

Városi polgárok város szabadalmai
ban védelmeztessenek 179.

Városi polgároknak kik tartatnak 
241.

Városi polgárság megszerzése 440.

Zsellérek, lásd I. alatt.
Zsidó, korcsmát bérben nem tarthat 

408.
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Zsidók adózása 410. | Zsidók földműveléssel nem foglal-
Zsidók állapotának szabályozása 409 kozhatnak 409. 410.

s kv. 11. i Zsidók házat nem szerezhetnek 409.
Zsidók csak keleti árúkkal keres- Zsidók saját nemzeti ruhában jár- 

kedhetnek 409. 410. i janak 410.

V I. H a d ü g y .

Árulás 16. 18.
1' ölkelési kötelezettsége a székelj’- 

ségnek 8.

Generalis, lásd kapitány IV. alatt.
Hadba nem menő székelj’ bünte

tése 9.
Hadba vonuláskor élelmi szerek in

gyen nem követelhetek 6.
Hadi fegyverek előállítása 28.
Hadi készletből a városi tanács tudta 

nélkül semmi sem adható ki 549.
Hadi limitatiójaa székelységnek 9.
Hadi szolgálat szabályozása 7. 8. 

536. 537. 575.
Hadi szökevények büntetése 9.
Hadmentesség esetei 9.
Hadnagy, lásd IV. alatt.
Hadsereg élelmezése 11.
Honvédelem a székelyeknél 9.
Inspector rendeltetik a szék kato

nasága számára 131.
Insurrectio, lásd fölkelés.

Kapitány, lásd IV. alatt.
Katonai dispositiók alól magát ki

vonó a másoknak okozott kárt 
megtéríteni tartozik 133. VII.

Katonai útvonalban lakók adózása 
46.

Katonaság ellátási kötelességének 
szabályozása 53. 54.

Kati maszállásolás székelj' földön nem 
volt 27.

Katonaszállásolással a polgár csak 
egy háza után tartozik 577.

Katonatartás szabályozása 398.
Katonák szolgálatának szabálvozása 

360.

Limitatio, hadi 9.

Marsus, 1. katonai útvonal.

Sáncz körüli* térséget beépíti) i tilos 
321.

Székely ispán seregének élelmezése
11.

Szökevény’ katonák büntetése 9. 28.
Szökevény katonák helj’ettesítése 

244.

A ajda, lásd IV. alatt.
Várak hűtlen feladása 170.

Zászlaja alá, vajdának, tartozó szö
kevények büntetése 28.

V II. K ö z re n d é s z e t .

Arestálás, 1. letartóztatás 111. alatt.
Árszabályozás, lásd X. alatt.
Árszabályozás büntetés terhe mel

lett megtartandó 237.

Barmok levágás előtt a látómeste
rek által megvizsgálandók 244.

Bábákra vonatkozó szabályok 344.
Bejelentése idegen beszállóknak 

529.
Bor, lásd X. alatt.
Bort esti nyolcz óra után mérni 

nem szabad 203.
Bujdosó személyek hatalmaskodás 

esetében letartóztathatok 212.

Czégér kitétele 566.
Czéh, lásd X. alatt.
Czirkálás, lásd őrjárás.
Cselédek, lásd X. alatt. 
Csendháborítás, l.közcsendháboritás. 
Csepegés, illendő, hagyandó építke

zésnél 116.

Dohánjzás tilalma 132. 134. 151.
162/297. 368. 385. 466. 472. 

Dőzsölések meg nem engedtetnek 
233. 552.

Erkölcstelen életet folytatók elleni 
intézkedés, lásd Közerkölcsiség.
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Esti harangozás után oláhok nem 
járhatnak az ntczán 552.

Éji csendzavarók elleni intézkedés
,357.

Éji kihágások büntetése 72.
Éjjeli őrzés, lásd őrzés.
Éjjeli őrökül nem fogadhatók 507.
Elő vizét falunak rondítani tiltatik 

125.
Építkezés Ilii. 321.'322. 437. 547. 

582.

l'arkasok irtására vonatkozó intéz
kedések 149. 389. 400.

f egyverét senki sem adhatja el 241.
Fegyverhordás tilalma 460. 541.
Fegyvert gyűlésbe vinni tilos 55.
Fényűzés elleni intézkedések 240. 

55i). 554.578.011.014. 010.025.630.
Fonókák tartása tilos 420. 440. 525. 

531/534.

Gazda, lásd X. alatt.
Guzsalyosba való éji gyülekezés 

tilos 91. 135.
Gyógyszerészek város hire nélkül 

nem fogadhatók 550.
Gyógyszertár évenkint kétszer meg

vizsgálandó 561.
Gyülekezése ifjaknak, leányoknak 

éjjel tilos 91.

Halott vitelének kötelessége és díja 
500.

Halotti harangozás 561.
Harang félreverése 442.
Harangozásra mindenki fegyveresen 

megjelenni tartozik 125. 552.
Haranggal vészjelzés, erdőégés ese

tében 386.
Házak zsendelylyel, deszkával fe- 

dendők 110.
llenyélők szolgálatba állani kötele

sek 490.
Hintókban kik járhatnak 578.
Húsmérés, lásd I. alatt.
Húslátók kirendelése 244. 477.

Idegen, lásd V. alatt.

Játék korlátolása, illetőleg tiltása 
232. 541. 565.

Kapuőrzés kötelessége 568.
Kártyajátékosok kalitkába záratnak 

232.’

Kéjhölgyek elleni intézkedések 231. 
422. 578.

Kémények megvizsgálása 319. 
Kihágás, lásd bűntény 11. alatt. 
Kivégzett egyének bullája azonnal 

koporsóba teendő 398.
I Kóborlók, 1. lézengők és tekergők is. 

Kóborlók elleni intézkedések 203. 
232. 305. 550.

Kóborlók üldözésének kötelessége 
340.

Kórház kapja a vásártilalom ellen 
vétőktől elvett árúkat 89. 

Közbiztonsági intézkedések 5. 72. 
158. 212. 232. 241. 285.340.350. 
300. 305. 300. 383. 389. 404. 400. 
400. 471. 490. 529. 541. 550. 552. 
507.

Közcsendháborítás körüli intézke
dések 72. 204. 233. 357. 369. 372. 
552. 508..

Közegészségügyi intézkedések 89. 
125. 150. 152. 207. 244. 285.344. 
437. 477. 550. 501. 570. 

Közerkölcsiség körüli intézkedések^ 
90. 91. 135. 203. 231. 233. 240. 
252. 333. 305. 309. 372. 380. 420. 
422. 440. 525. 531. 534. 537.538. 
550. 554. 505. 509. 578. 011.614. 
030.

Közhelyeket rontok büntetése 321. 
Köztisztaságra vonatkozó intézke

dések 77. 125. 202. 320.454.469. 
490. 547. 552. 567. 582. 583.

Lakadalmi szabályzat 554. 014. 636. 
Leányok, szolgálaton kívül állók, 

szolgálatba lépni kötelesek 205. 
Letartóztatás, lásd III. alatt.
Levétele és eltemetése akasztott 

embernek 285.
Lézengő, 1. kóborló és tekergő is. 
Lézengő emberek elfogandók és is

pán kezébe adandók 203. 350. 360. 
Lödözni kapuzárás után tilos 508. 
Lopást , tolvaj kiáltást és tüzet jelző 

csengetésre mindenki összejönni 
köteles 125.

Mezei rendőrség, lásd X. alatt. 
Mérték, lásd X. alatt.
Mulatságok szabályozása 011.

Nappali őrzés, lásd őrzés. 
Nyilvántartása az idegeneknek 579.

Oláhok, lásd V. alatt.
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Orvos, városi, nem fogadható vá
rosi közönség hire nélkül 550.

Őrizetre a háztulajdonosok kötele
sek 203.

Őrjárás szabályozása 60. 552.
Őrök, részegek, büntetése 282.
Őrökül kik nem fogadhatók 507.
Őrzés elrendelése 72. 383. 404. 466. 

471. 567.
Őrzés felügyelése a városi tizedes 

kötelessége 202.
Őrzés kötelezettsége 456.
őrzés szabályozása 356. 372. 377.
. 383. 466. 507. 567.

Összejövetele ifjú legényeknek és 
leány окна к guzsalyosba tilos 91.

1 atakok árkai tisztán tartandók 77. 
Patakokra, árkokra hidak alkalma

zandók 77.
Pásztor, lásd X. alatt.
Pipázás, lásd dohányzás.

Szomszédsági kötelékből kizárás 
esete 567.

Szomszédsági szabályzat 572 s kv.
11. 607 s kv. II. 614 s kv. II. 

Szomszédságok kötelessége 635. 
Szökevények elleni intézkedés 364.

383. 391. 399. 423. 444. 461.467. 
Szőllő, lásd X. alatt.

Tánczolás ünnepeken tilos 73. 
Tekergők, lásd kóborlók és lézen- 

gők is.
Tekergők büntetése 490.
Tekergők megadóztatása 49. 
Temetés, lásd IX.
Tilalmas, lásd X. alatt.
Tűzkárosok segélyezése 209. 
Tűzoltás szabályozása 568. 
Tűzoltásra falu kimenni köteles 471. 
Tűzoltó eszközök készletben legye

nek 202.
Tűzveszély elleni intézkedések 116. 

132. . 134. 151. 162. 202. 206. 297. 
319. 320. 322. 349. 368. 382. 385. 
466. 471. 472. 542. 568.

Rend fentartására ügyelni a tize
des kötelessége 234.

Rendőri hatóság eljárása hatalmas- 
kodás esetében 203.

Rendőri szabályzat 202 s kv. 11. 624.
Rendőrség az elfogott bűnösöket 

bírósághoz jelentse be 204.
Rendszabályok bevándorló oláhok 

ellen 100.
Részegeskedésre vonatkozó intézke

dések 90. 204. 233. 282. 333. 365. 
369. 372. 386.

Ruházkodási szabályzat 611. 616. 
625.

Salvus conductus, lásd Útlevél.
Sírhely ára a templomban 561.
Szerencsejáték tiltatik 541.
Szolgák, lásd X. alatt.
Szolgálaton kívül álló idegenek egy 

hét alatt szolgálatba állani köte
lesek 205.

Szomszéd, lásd I. alatt.
Szomszédsági elöljáró kötelessége 

553. 563. "566.
Szomszédsági jelvény körülhordo- 

zásának kötelessége 566.
Szomszédsági kötelékbe való felvé

tel föltételei 564.

Utak, lásd X. alatt.
Utasokat személyükben s vagyo

núkban háborgatni tilos 5.
Utczákat építkezésekkel szükitni 

nem szabad 322.
Utazóknak szállás és széna vagy 

fű pénzért adandó 376.
Útlevél nélküli ismeretlenek elfoga- 

tandók 360.
Útlevéllel biró kóborlók sem fogad

hatók be a faluba 366.
Útlevéllel ellátott ismeretlenek el 

nem foghatók 356.
Üldözése gonosztevőknek, lásd go

nosztevők II. alatt.

Vásár, lásd X. alatt.
Vásárőrök 540.
Vendégeskedés szabályozása kü

lönböző alkalmakból 537. 538. 
565.

Verébirtás iránti intézkedés 135. 
149. 151. 369. 467.

Vészjelzés haranggal 125. 386. 442. 
561.

Zenélés és tánczolás tilalma 89. 
151. 411. 458.
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V III . A d ó  é s  p é n z ü g y ;  k ö z m u n k a  é s  e g y é b  k ö z s z o lg á l
t a t á s o k .

Ádjuták alatt kik értendők és ezek 
adózása 156. — -

Adó alól kivehető jobbágyok száma
371. 371.

Átló arányosan osztandó fel 6M. 
„ arányosítása 415 s kv.
„ dohányzókra ne vettessék 131. 
., elől megszököttek büntetése 
326.

Adó minden háztól külön-kiílön 
fizetendő 85.

Adó nem fizetés miatti letartózta
tás 293.

Adó nemei dézsmás földek után 50. 
„ egyházi földek után, ha adózó 
ember műveli 51.

Adó, fényüzési 240.
„ fő után 45. 46. 47. 51. 374. 
375. 395. 397.

Adó föld után 46. 375.
„ füst után 45. 46. 354. 370. 371.
372. 395. 418.

Adó halászati jövedelem után 51. 
„ ház után 326. 332.
., kerti szőllők után 52.
„ köblös földek után 45.
„ községi 44. 45. 46.
„ kukoriczával bevetett földek 
után 48.

Adó malomkő után 50.
„ marha után, ki azt használja
48. 49.

Adó műveletlen hagyott földek után
49.

Adó országgyűlési 342.
„ pipázás után 433.
„ puska és vadászat után 433. 
„ rendes 438.
„ tallérokban kivetett 293.
„ zálogos birtok után 412. 

Adóalap évenkint megvizsgálandó 
180.

Adóalap meghatározása 45. 46. 361. 
372.

Adóalapúi kétszáz forint vétetik 
fel 156.

Adóbehajtás körüli visszaélések bün
tetése 397.

Adóbehajtás módja városon 179.
,. városban 177. 

Adóbehajtásra vonatkozó rendelke
zések 338.

Adóbehajtók 407.
Adóelengedés 155. 209. 336. 421. 

601 .

Adóellenőrök adózása s szolgálata 
476.

Adófelhajtásnál a dúló kötelessége 
162.

Adőhátrálék behajtása 549.
felvétele az elhunytak 

ingóiból 471.
Adóhátralékokról regestruni veze

tendő a városi terhek hordozása 
körül 86.

Adóját szökevényeknek falu fizeti 
meg 118. 444.

Adók, a mentesség által elesettek 
pótlása 419.

Adókisérésre az egyházhelyi nemes 
is köteles 303.

Adókivetés 45. 46. 156. 339. 362. 
372. 375. 393. 396. 401. 584.

Adókivetés körüli visszaélések bün
tetése 46.

Adókivetés a megye székén eszkö
zöltessék 336.

Adókivetőket gyalázök büntetése 
133.

A dóki vetőknek engedetlenkedők 
büntetése 137.

Adólajstromba kik veendők fel 149.
Adómentesség engedélyezése 392. 

„ esetei 45. 49. 50.
51. 52. 81. 105. 122. 155. 161. 
178. 209. 243. 355. 362. 370.391. 
392. 412. 437. 474. 476. 513. 556.

Adómentessége székelységnek 8.
Adóregestrumba írása betelepültök

nek 241.
Adószedők 414. 456.
Adót tizet a házat megvevő 332.
Adót fizet zselléres nemes ha jobb

ágya nincs 44.
Adót fizetni köteles az egy jobb 

ágyas nemes 44.
Adót jobbágy fél annyit tízet, mint 

szabad ember 46.
Adót meg nem fizető egyházne

mesek elleni eljárás 293.
Adót megszökött' ember birtoka 

után ki fizet 286.
Adót nem tízet jobbágyős nemes, 

ha el is halnak jobbágyai 44.
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Adózása oláhoknak 48. 152. 153,
.. örményeknek, kik felesé

gük után jószágot bírnak 152.
Adózása papnéknak 4(1. 47.

„ papok jobbágyainak 122.
„ papoknak 122. 341. 559.

571.
Adózása plájásoknak 419.

„ szegény módú leányoknak 
154.

Adózása szegénységre jutott nemes 
embernek 400.

Adózása székelj7 székre telepített 
megyei jobbágyoknak 40.

Adózása szolga renden levőknek243. 
„ szolgáknak marhájuk után 

49.
Adózása szolg'álat nélküli nőtlen 

egyéneknek 531. 539.
Adózása a tehetős zselléreknek 150. 

„ tekergőknek 49.
„ tisztviselőknek 81. 571.
„ udvarbiráknak 370. 374.

391. 395. 405. 412. 418. 419.408.
473. 474.

Adózása ura marháját használó 
jobbágynak 48.

Adózása vagyontalanoknak 45.
„ vajdáknak 392. 395.
„ vinczellérnek 393.395. 473.

474.
Adózása zselléreknek 47. 50.122.150.
Adózása zsidóknak 410.
Adózni egyházi földön lakó zsellé

rek is tartoznak 122.
Adózni falusi bírák fele arányban 

tartoznak 51.
Adózni kötelesek a falusi tisztvi

selők 004.
Adózni minden városban lakó tar

tozik 114.
Adózni nemes vagy lófő székedért 

jobbágyai tartoznak 119.
Adózni nemesi curiából kiszakított 

zsellér- és jobbágjTföld után is 
kell 50.

Adózni a szinleg egy kenyéren élők 
külön tartoznak 51.

Adózni szolgák is tartoznak mar
háj ok után 49.

Adózni tarló s nem zöld vetés után 
kell 40.

Adózók közötti egyenetlenségek el
intézése 293.

Articulatio, lásd „adókivetés“ alatt.
Articulator-adókivető 150.
Articulus, lásd „adóalap“ alatt 150.

Adót nem fizető idegenek javai el- 
foglalandók 180.

Adót nem fizetők büntetése 181. 
a papok nem fizetnek saját 

részük után 122.
Adóvégrehajtás 435.
Adóvégrehajtási költségek hordo

zása 363.
Adóvégrehajtók megszállása 456.
Adózás alól hány személyt vehet

nek ki a földesurak 371.
Adózás alól kivett szabad embere 

kinek lehet 51.
Adózás előli menekülés által oko

zott károk megtérítése 66.
Adózás elkerülése végett vagyonu

kat eltitkolók büntetése 419.
Adózás lófő székelj7ért ha három 

jobbágya van 119.
Adózás szempontjából összeírás 417.
Adózása Boeroknak 173.

„ czímeres nemeseknek 468.
„ curián lakóknak 419.
„ a cselédeknek 370. 374.

392. 395. 396. 418. 419. 468.554.
Adózása és közszolgálata egyház

helyi nemeseknek 293. 339. 341. 
344. 345. 370. 375. 392. 419.

Adózása egyházi személyeknek 47. 
122. 156.

Adózása egy kenyéren élőknek
- 371. 396. 401.
Adózása a gornyikoknak 419.

„ iparos-segédeknek 243.
„ italmérőknek 419.
„ jobbágynak 46. 47. 50. 

122. 340.
Adózása a koresmárosoknak 393. 

438.
Adózása kulcsárnak 49.

„ maga földét elhagyó jobb
ágynak 48.

Adózása más falu határán major- 
kodóknak 46.

Adózása mesterembereknek 48.
„ molnároknak 50. 392. 474.
„ németeknek, székely nőt

feleségül bíróknak 152.
Adózása nemesnek 44. 45. 50. 119. 

122. 126. 370. 400.
Adózása nőtlen, szolgálatképes em

bereknek 49.
Adózása nyilas földet biró jobbágy

nak 340.
Adózása oláh egyházfinknak 395.

„ oláh papoknak 339. 341.
370.

V ili. ADÓ ÉS p é n z ü g y ; k ö z m u n k a  é.s
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Betegség mint adóelengedési ok 
421.

Birság adó kivetésnél való vissza
élés esetében 4ti.

Descensus, lásd „szállás" alatt.
Dézsma, lásd „tized“ alatt.

Kilátása katonaságnak 53. 54.
Ellátása királybíróknak 11.

„ a székely köztörvényszék 
tagjainak 10.

Elöfogatok iránti intézkedés 390. 
408.

Élelmezése a bírói tisztviselők lo
vainak 28.

Élelmezése a székely ispánnak, vaj
dának s tisztjeinek 11.

Élelmi szereket a hadba vonuláskor 
ingyen nem követelhetni 0.

Fedezeti alapja rendkívüli falusi 
költségeknek 385.

Füstpénzt a gornyikok nem űzet
nek 354.

(iira értéke székelyeknél 20. 21.

1 lázadó alól menekülők büntetése 
32(5.

Házadét a ház vevője fizeti 332.

Igás munka hordozásának szabályo
zása 52. 53. 54. 141. 202.

Ingyen gazdálkodásnak nincs helye 
58(5.

Ingyen munkára senki sem kény
szeríthető 357.

Köblös alatt mi értendő? 45.
Közmunkák nem teljesítőinek fe

nyítése 114. 278.
Közmunkánál előbbvaló a földes

úri szolgálat 291.
Közmunkával az egyházhelyi ne

mesek is tartoznak 285. 286.
Község terheinek hordozása 44.
Községi terhek hordozása 564. 

565.
Közszolgálata egyházhelyi nemes

nek 339. 341. 345. 370. 375. 392. 
419.

Közszükségletre fordítandó bírsá
gok 321.

Közteherviselés egyenlősítése iránti 
intézkedések 85. 406.

I Közterhek alól mily szolgálatban 
levők mentesíthetők 161.

! Közterhek hordozásának alapja 397
Közterhek hordozásának szabályo

zása 151.
Küldetéseket közügyekben nemes 

ember elvállalni nem tartozik 
54.

Levélhordozás kötelessége 400.
Lóilletménye a székely ispánnak 10.

Országutak jó karban tartása 120.
Oszpora pénzértéke 27.

Oköradó 9. 10.
Összeírás adózás szempontjából 417.

Portio, lásd „adó“ alatt.
lustálkodással egyházhelyi nemes 

nem tartozik 151.

Quantum, lásd „adó“ alatt.
Quarta, lásd „dézsmanegyed IX“ 

alatt.

Regestrum 86. 149. 242.
Rendkívüli falusi költségek fedezeti 

alapja 385.

Szállásjoga a székbiráknak 6.
Szállásjoga a székely ispánnak és 

vajdának 11.
Szolgálmány, lásd „adózás" alatt.
Szolgálat kötelezettsége hidak ké

szítésében 320.
Szolgáltatások egyház részére 40. 

43. 278.

Teher, városi, egyenlően hordozandó
85.

Tehermentessége udvarbiráknak 
341.

! Teher viselése városban lakóknak 
114.

Tized behajtása karhatalommal 601.
I Tized csak 80 vederre terjedő bor 

után fizetendő 234.
Tizedszabályozás 234. 239. 530.
Tizedbérlők közötti egyenetlenség 

kiegyenlítése 293.
Tizedet, városit, megvásárolni nem 

szabad 181.
j Tizedilletmény kicséplendő 601.

Tizednegyed érdekében tett intéz
kedések 337. 348. 635.

I Tizedtartozások teljesítése 38.
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Töltések építéséhez hozzájárulás I Vagyonukat az adózás elkerülése 
320. végett eltitkolok büntetése 419.

Vámfizetés, lásd 1. alatt.
Utazási költségek hordozása 438. Vectura, lásd „igásmunka“ alatt.

IX. EGYHÁZ, VALLÁS ÉS ISKOLA.

IX. E g y h á z , v a l l á s  é s  is k o la .

Böjti napokat meg nem tartók 
büntetése 411.

Bácsit idején részegeskedni tilos 90.

Consistorium hatásköre 591.

Deákok ellopott marhák árának 
megtérítéséhez nem járulnak 105.

Dézsma, lásd tized, VIII. alatt.

“"^Egyház és iskola a királybíró 
oltalma alatt legyen 602.

Egyházak részére örökség végren- 
deletileg nem hagyható 509.

Egyház földei után, melyeket adózó 
ember müvei, adó fizetendő 51.

Egyház földein lakó zsellérek adózni 
kötelesek 122.

Egyház javára adatnak a parázna- 
ságra kirótt pénzbírságok 99.

Egyház részére teljesítendő szolgá
latok elmulasztásának birsága 40. 
43.

Egyháztiak adózása 395.
Egyházi bíráskodás 39. s kv. 11. 558.
Egyházi dolgokra a tisztek gondot 

viseljenek 178.
Egyházi közmunkák teljesítése 278.
Egyházi látogatás, lásd Visitatio.
Egyházi pénzekről számadás 39. 44.
Egyházi rendhez tartozók feletti bí

ráskodás 558.
Egyházi személy becstelenítése 43.
Egyházi személynek adózása 47. 

122. 156.
Egyházi személyek nem kényszerít

hetők a faluban lopott marha 
árának megtérítéséhez hozzájá
rulni 57.

Egyházi tartozások nemei 40. 43.
Egyháziak városon ingatlant nem 

vehetnek 179.
Egyházjog szerént látandók el a 

házassági ügyek 559.

Halott, lásd Á ll. alatt.

Iskolai felügyeletre a városi ható
ság van kötelezve 205.

Iskolamesterek bérének felhajtása <-/ 
41.

Iskolákra felügyelni a főtisztek kü- 
telessége 589.

Istenitisztelet körüli intézkedés 150.
531. 548.

Kántortanítók és özvegyeik adó
zása 122.

Kegyúrság a főtiszteket illeti 589.

Lelkiismeret szabadsága 403.

Pap nem járul a faluban ellopott 
marha árának megtérítéséhez 105.

Papi bér behajtása 41.
Papiak építése 559.
Papnék adózása 46. 47.
Papok adózása 122. 341. 559. 571.
Papok házvásárlása 518.
Papok italt nem mérhetnek 518.

I Papok jobbágyai adózni kötelesek
122.

Papok, jobbágyszármazásuak utáni 
örökösödés 564.

Papok kőházat nem szerezhetnek.518.
Papok nem járulnak az ellopott 

marha árának megtérítéséhez 105.
Papok, oláhok, adózása 339. 341.

370.
Papok saját részük után nem adóz

nak 122.
Papok zsinatokon jelen lenni köte

lesek 6.
Papválasztás szabályozása 559. 584.
Patronus, egyházi 43.
Plébános választása a városi kő 

zönséget illeti 238.
Prédikátorok bérének felhajtása 41.

Szitkozódás büntetése 235. 291.

Tanítására a gyermekeknek fordí
tott érték betudása az örökrészbe ' 
262.

Temetés, a templomokba való, el- 
tiltatik 248.

Temetésen való megjelenés köteles
sége 566.
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Temetkezési intézkedések 207.
„ szabályzat 010. 

Templom körül árulni tilos 90. 
Templomba nem járók kalodába té

tetnek 365.
Templomban sírhely ára 561. 
Templomokba való temetés 248. 501. 
Templomszentségtelenítők büntetése 

332.
Tized, lásd V ili. alatt.

Unitárius cultust, városon, házánál 
senki sem engedhet 158. 

Unitárius ember nem vehet a váro
son ingatlant 158.

I nnep- és vasárnapok megölése 
48. 73. 88. 89. 150. 152. 178. 198. 
204. 239. 332. 365. 376. 411. 420. 
424. 548.

V állás feletti felügyelet a hatóság 
kötelessége 585.

Vallásfelekezetek közti egyenjogú
ság 463. 464.

Vallásgyakorlat tartassék meg régi 
állapotában 548.

Vallásgyakorlat védelme 521. 522. 
527. 548.

Valláskülönbség nélkül választan
dók az országgyűlési követek 66.

Vallásos szertartásra vonatkozó in
tézkedés 514. 522.

Vasárnap, lásd Ünnepnap.
Visitatio alkalmával használt repul

sio büntetése 42.

Zsidók, lásd V. alatt.
i Zsinaton papok megjelenni kötele

sek 6.

X. G a z d a s a g , ip a r  e s  k e r e s k e d é s .

Agyag és porond ásása káros he
lyen tilos 614.

Avar gyújtása tiltatik 346.
Ács munkadíja 555.
Árszabályozása a bocskornak 468. 
. 170. 179.

Árszabályozása a bornak 333. 336. 
„ a bőrnek 479.
„ a fagvgvunak 468.

478.
Árszabályozása a gabonának 607. 

„ a húsnak 225. 421. 478. 
„ a sörnek 242.
„ a szalonnának és

hájnak 478.
Árszabályozása a talpnak 479.

„ a timármunkának
374.

Áruhelyiséget a bolgárok nem tart
hatnak 550.

Árúk árulása templomok és kápol
nák körül istentisztelet alatt tilos
9a

Árúk, a vásári tilalom ellen vétők
től elvettek, az iskolának vagy 
kórháznak adatnak 89.

Árúkat boltban és vásárban egy
szerre árulni nem szabad 549.

Barmok levágás előtt a látómeste
rek által megvizsgáltatnak 244. 

Bányászat érdekében fagygyu el
adása szabályoztatik 468.

Bocskorárcnda 451.
Bodnármunka 555.

; Bolt ünnepnapon nyitva nem tart
ható 198.

Boltnyitás idegen által 216.
Bor, lásd ..Italmérés'“ I. alatt.
Bor behozatalának tilalma 378. 607.
Borbirák kötelessége 402.
Botocska a vásárbirák jelvénye 247.
Bőrvásár szabályozása 534.
Búzát idegen kereskedő részére el

adni tilos 95. -

Czéhbe álljanak a mészárosok 480.
Czéhbe szászoknál, magyarok fel 

nem vétetnek 519.
í Czéhbe való felvételnek feltétele 

242.
Czéhek jogaikban megtartandók 

178
j  Czéhnek tagja csak a város köny

vébe beirt egyén lehet 206-.
Czéhek a városi hatóságtól függe

nek 206.
, Czéliszabályok megtartása 548.
j  Czéhszabályzat 557.
j Czéhviszonyok szabályozása 523. 

533. 534.
Csaplárosok a vendégeknek pénzen 

ételt nem szolgáltathatnak 196. 
201.

j Cselédek adózása 370. 374. 392. 395. 
396. 412. 418. 468. 474. 554.
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Cseléd és gazda közti viszony 115. 
118. 180. 213.

Cselédek bérének megállapítása 118. 
154. 155.

Cselédek elsőbbsége más hitelezők 
felett 225.

Cselédek gazdájok mellett nem ta
núskodhatnak 220.

Cselédek,szökevények,bttntetése330
Cselédeknek vetésföld, bérül nem ad

ható 571.
Csordapásztorok 302. 335. 388.
Csordába marháj okát nem adók 

büntetése 335.

Egres eladásának tilalma 69.
Egy kenyéren élést színlelők külön 

adózni tartoznak 51.
Egy kenyéren élők adózása 371. 

396. 401. 473.
Elővásárlás, lásd I. alatt.
Erdőbirák tiszte 406.
Erdőégetések elleni intézkedés 

386. 399. 466.
Erdőhasználat szabályozása 75. 

106. 1K7. 123. 147. 298. 482.
Erdőnek, itéletileg kiadandónak fája 

azt illeti, ki azt nevelte 81.
Erdőpusztítás elleni intézkedések 

406. 430. 496. 517.
Erdőt, községit, a községi lakók a 

birtokosok tudta nélkül el nem 
adhatnak 75.

1' agygyimák titokban vásárlása ti
los 468.

Favágás szabályozása 406. 646.
Favágók bérének szabályozása 538.
Fazekasipar szabályozása 437.
Felosztás, lásd I. alatt.
Foglalás, lásd 1. alatt.
Földek, lásd szabadföldek 1. alatt.
Földek fel- és kiosztása 61. 128. 

129. 166.
Földek vetés alá változtatása 415.
Földesúr, lásd I. alatt.
Földet, határbelit, nem vehet bérbe 

idegen 232.
Földműveléssel zsidók nem foglal

kozhatnak 409. 410.
Fuvarosok díjának szabályozása 538.
Fuvarozás szabályozása 355. 614.

babona elővásárlása iizérkedési 
szempontból tilos 563.

Gabona kivitelének tilalma 606. 607.
Gabonából pálinkát főzni tilos 613.

I Gabonát idegenek csak a városiak
tól vehetnek 550.

Gazda és cseléd közötti viszony 
szabályozása 115. 118. 180. 213.

Gazda felelőssége cselédjéért 180.
Gazdálkodással és postálkodással 

nem tartozik egyházhelyi nemes 
151.

Gyepiicsinálás kötelessége 469. 487.
Gyepük a birtok arányában készí

tendők 74.
Gyepük elhanyagolása folytán oko

zott kár megtérítése 296.
Gyepük kijavításának kötelessége 

434.
Gyepüket kiillebb vetni nem szabad 

233.
Gyepükre felügyelet 64. 67.
Gyújtása avarnak tilos 346.
Gyümölcsnek, szőllőtőkének ellő 

pása mikép bűntettetik 68. 70 .
Gyümölcsvásár 540.

Halászat, lásd I. alatt.
Halvásár szabályozása 539.
Határ, lásd 1. és IV. alatt.
Határtilalom díja 426.
Ház, lásd I. alatt.
Hidak, gátak, töltések jó karban 

tartása elrendeltetik 320. 388.
434.

Húsmérés, lásd 1. alatt.

Igás munka szabályozása 52. 53. 
54. 141. 202.

Ingatlan, lásd I. alatt.
Ingó, lásd I. alatt.
Iparczéhek körüli intézkedések 

533. 534.
lparczikkek díj szabályozása 153. 

374. 468. 470. 478. 479.
Iparos munkadíj szabályozása 554.
Iparosok tartsák magokat az ársza

bályozáshoz 237.
Iparos segédek adózása 243.
Irtás, lásd 1. alatt.

Jelvénye a vásárbiráknak 247.
Jobbágy, lásd 1. alatt.

Kala párenda 452.
I Kecskebőrvásárlás 540.

Kecske kertbe nem bocsátható 555.
Kendervászon, gyapot s lenárúk 

árendája 453.
Kenyér árulása 542.
Kerekes munka szabályozása 151.
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Kereskedés korlátozása idegenek
kel 88. 95. 157. 180. 197. 24(1. 
410. 449. 540. 541. 550.

Kereskedés korlátozása ünnepna
pokon 88. 89.

Kereskedés szabályozása 522.
., vadakkal és vadbőrök

kel 470.
Kereskedése bolgároknak szabá- 

lyoztatik 541.
Kereskedése görögöknek 540.

., örményeknek 449.
zsidóknak 4 0 9 . 410.

Kereskedést városi idegennel nem 
űzhet 180.

Kereskedő, idegen, részére búzát 
eladni tilos 95.

Kereskedői könyvek bizonyító ereje
222.

Kereskedők, moldvaországiak, áru- 
lási joga 550.

Kereskedőtől, csak várositól vásá
rodéit idegen 88.

Kerítések, lásd . Kertelés" alatt.
Kertelés, lásd „Pergolát“ alatt is.
Kertelések 63. 69. 91. 92. 358. 3(17. 

602.
Kerti szőllők adózás tekintetében 

52.
Kerülök felállításának kötelessége 

357.
Keriilőség sorrend szerint jár 368.
Korcsolyázók díja 565.
Korcsmárosok adózása 393. 419. 

438.
Korcsmárosok közszolgálata 474
Kovácsimmka díjszabályozása 367. 

554.
Köblös értelme 45.
Kőművesmunka díja 555.
Közbirtok tárgyában fain nem ha

tározhat birtokosok hire nélkül 
153.

Közerdő vágása tilos 117. 123.
Közhelyek végleges felosztása 166.
Közkerítések elhanyagolásának bün

tetése 63.
Közlekedést akadályozó építkezések 

tilosak 437.
Közös földből önkényszeriileg fog

lalni tilos 277.
Kulcsár adózása 49.
Kulcsár tartása 49.

Látómesterek tiszte húsvágás kö
rül 244.

Legeltetés, lásd 1. alatt.

Len ruhaneműnk vásárlása 540. 
Limitatio, 1. „árszabályozás“ alatt. 
Lókötő helyek 77.

Makkoltatás 75.
Makkoltatás díja 175.
Malomadó 372.
Malombirák kirendelése 178. 
Malomjog 331. lásd, I alatt is 
Malomkő utáni adó 50.
Malomrész kiadása 513.
Marha, lásd I. alatt.
Marhavásár szabályozása 533. 539. 
Mesteremberek adózása 48. 
Mesterség űzése nőtleneknek 542. 
Mezei rendőrség esetei,-lásd ..kár“, 

„határ“, „marha“ és 1. alatt is 
35. 68. 70. 76. 92. 123. 129. 130. 
146. 233. 298. 302. 334. 335. 346. 
349. 358. 365. 386. 399. 406.426. 
442. 447. 449. 450. 451. 462.466. 
482. 616.

Méhserárulás szabályozása 242. 
Mértékek szabályozása H . 160. 171.

516. 524. 525. 535.
Mészáros, lásd I. alatt.
Mészégetés szabályozása 147. 
Műveletlen földek után is kell adózni 

49.
Molnárok adózása 50. 392. 474. 
Munkabér megállapítása 154. 155. 

205. 331. 358. 367. 408. 489. 531. 
538. 553. 554. 555. 565. 575.606.

Napszámosok munkabérének meg
állapítása 358. 489. 531.538.554.I Nyereségre vásárlás szabályozása 
197.

Nyilas földek zálogba vetése 299.
I Nyilas földek kiosztása 61.

Nyilas földekben darabont székely 
illetősége 61.

1 Ikörtőzsőr mészáros mesterségre 
nem bocsátható 184. 

Ötvöslegények adómentesek 437.

Pálinka főzés 297. 444 . 61.3. 
Pásztorbér megfizetésének módja78. 
Pásztorok kirendelése 364. 388. 
Pásztortartás 78. 153. 348.
Piacz használatáért vám fizetendő 

449.
Piaczi felügyelő tiszte 343.
Plájások adózása 419.

I Porgolát készítése 286. 292.
; Posztóvásárlás 540.
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Puszta trlekre emelt épület vagy 
malom értéke megtérítendő 327.

Rét, lásd I. alatt.
Ruha, mindennapi, végrehajtás alól 

ki van véve 296., 1. I. alatt.

Sajtárulás 539.
Serárulás, 1. I. alatt.
Sertés nem bocsátható rétre 361. 

555.
Sertésölés díja 554.
Sokadalom idején még vasárnap is 

szabad zenéini 89.
Sóval való kereskedés a székelyek

nél 27.
Sütemény árulása 542.
Sütők ellenőrzése 343.
Szabad erdő használatának szabályo

zása 147.
Szabad földből jobbágy részt nem 

nyer 129., 1. I. alatt is.
Szabad földek és erdők felosztása 

a faluk közt 128., 1. I. alatt is.
Szabad földek végleges felosztása 

166., 1. 1. alatt is.
Szabad szántóföldek használatának 

szabályozása 147. 148.
Szabad telek elfoglalása a városban 

tilos 546.
Szalonna és háj árszabályozása 478.
Szappan és kötelesmunka árendába 

adása 452.
Szekerezés szabályozása 401.
Szolga, kiért gazdája kezeskedik, 

le nem tartóztatható 213.
Szolgák marhájuk után adóznak 49.
Szolgák által okozott kár megtérítése 

56.
Szolgák bérének szabályozása 154. 

155. 408. 553. 575.
Szolgák büntetése barmok által 

okozott kárért 180.
Szolgák félfogadásának időpontja 

366.
Szolgák gazdájok boszúja ellen a 

törvény oltalma alatt állanak 213.
Szolgák, gazdájokat elhagyók, le

tartóztathatok 213.
Szolgák hátralékos bére első sorban 

kielégítendő 225.
Szolgák szegődése 377.
Szolgák, tilalomrontók, büntetése 

284. 285.
Szolgálat, nélküli nőtlenek adózása 

53Í. 538.

Szöllő idegen vevőtől a városi által 
visszaváltható 334.

Szőllődézsma szabályozása 234.239.
Szőllőgyepii-égetők büntetése 298.
Szőllők közötti utakról gondosko

dás 68.
Szőllők nem művelésének következ

ménye 67.
Szőllőkerülök állítása 369.
Szőllőművelés védelme 448.
Szőllömunka bére szabályoztatik 

205. 538.
Szőllőpásztor fogadása 69.
Szőllőpásztorok kötelessége 465.
Szürettartás 69. 348. 358. 369.

Tál]) árszabályozása 479.
Tarló felszabadítása mikor és ho 

gyan történjék 93.
Tarló és nem zöld vetés után kell 

adózni 46.
Telek, lásd .,városi telek“ IV. alatt.
Téglavetők bére 538.
Tilalma a borbehozatalnak 607.
Tilalma a gabonakivitelnek 607.
Tilalmas körüli intézkedések 35. 

70. 71. 76. 92. 123.125. 129. 130. 
146. 152. 282. 283. 302. 319.334. 
335. 349. 388. 426. 441. 462.

Tiniármunka árszabályozása 374.
Timárság 150.
Török árúk árulliatásának szabályo

zása 550.
Tözsér csak városon kívül vett és 

tartott marhát vásárolhat 213.
Túróárulás 539.

Udvarbirák adózása 370. 374. 391. 
395. 405. 412. 418. 419. 468. 173. 
474.

Udvarbirák alkalmazása 391. 392.
Udvarbirák falusbiróságot viselni 

nem kötelesek 341.
Udvarbirák főadó alá vettetnek 395.
Udvarbirák közteherviselésé 395.
Udvarbirák tehermentessége falu

ban 341.
Udvarbirói szolgálat szabályozása 

126.
Udvarbirót kik tarthatnak 49.
Urok mellett a hatalma alatt állók 

nem tanúskodhatnak 220.
Utak hatóságilag kitágíthatok 274.
Utak, hidak, gátak jó karban tartá

sának kötelessége 77. 340. 349. 
357. 434.

Utcsinálás felőli gondoskodás 298.
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Üzérkedés gabona elővásárlás által 
tilos 563.

\ adakkal és vadbörökkel való ke
reskedés 470.

Vadászat, lásd 1. alatt.
Vad gyümölcsfák pusztítása tilos424.
Vajárulás 539.
Vajdák adózása 392. 395.
Vasárulás szabályozása 533.
Városbeli kereskedő idegennek so- 

kadabnon kívül portékáját, el nem 
adhatja 197.

Városi területből kiosztott közhe
lyeken egy év alatt ház épitendö82.

Vásár felszabadítása 150.
Vásár korlátozása 534. 553.
Vásár szabályozása 533. 534. 540.
Vásárbirák hivatása 89. 247.
Vásári adásvevés szabályozása 198.
Vásári kikiáltók díja 445.

j Vásári ügyletek miatt idézett meg 
nem jelenésének díja 33.

Vásárjelvény 247.
Vásárlás idegen kereskedőktől csak 

városi polgárnak van megengedve 
88 .

Vásárlási tilalmak 553.
Vásárolni idegennek csak városi ke-, 

reskedőktől szabad 88.
Vásártilalom ellen vétőktől elvett 

árúkat a kórház kapja 89.
Vásárok ünnepeken nem tarthatók 

150.
' Vásárvám szabályozása 199.

Vetés közötti tereken legeltetni 
tilos 318.

Vinezellérek adózása 393. 395.473. 
474.

Zabvásárlás korlátozása 553.
Zászló mint vásárjelvény 247.
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В.

T ö rv én yh atóságok  szerint.
Abmdbánya városi: 463.
A lsófehérmegyeiek : 341. 382. 394. 

399. 400. 401). 423. 42li. 428.434. 
447. 471.

Aranyosszékiek : 10(1. 107. 127.128. 
14(1. ló i. 155. 160. 1(11. 165.

Brassó városiak : 539. 540. 541. 
548. 549. 550. 560. 561. 562.

( 'sik-Gyergyó és Eászonszékiek : 
90. 118. 119. 122. 129. 131. 149. 
150. 152—155. 164.

I lobokamegyeiek: 287. 465.

Bogaras vidékiek : 169. s kör. 304. 
s к öv.

(iyergyó, lásd Csik.
Gyulafehérvár városiak : 379. 386. 

402. 403. 408. 409. 414. 422.464. 
471. 482. 496. 498.

Háromszékiek: 2. 104. 105. 108.
113. 114. 117. 119. 123. 

Ilunyadmegyeiek: 486. 490. 492. 
497—500.

Karatna, lásd „Alsófehér“.
Kászon, lásd „Csik".
Kézdi, lásd ..Háromszék“. 
Kolozsmegyeiek : 280. 285—289.

294. 297. 339. 340. 344. 345.374. 
• 408. 423.
Kolozsvár városiak: 176. 181. 185. 

186. 194. 196. 197. 202. 204—210. 
231—246. 248—251. 272. 273. 
275. 276. 295.

Középszolnokmegyeiek : 373. 378. 
388.

Krasznamegyeiek: 336. 342. 355. 
363. 364. .366. 367. 369 374. 
377. 381. 387. 388. 389. 391.394. 
395. 399. 400. 403. 407. 411.415. 
432. 441. 455. 462. 470. 472.475. 
477. 482. 489.

Kükiillőmegyeiek : 277—285. 291. 
293. 296. 298. 300. 301. 303.335. 
336. 370. 377. 395. 397. 400.407. 
421. 425. 442.444.446.455.457.469.

Magyar nemzeti 247.
Marosszékiek 39—79. 
Marosvásárhely városiak: 28. 30. 

31. 37. 38. 79. 81. 82. 83. 88 
103. 104. 118. 157. 158.

Nagyszeben, lásd „Szeben“.

örbai, lásd „Háromszék“.

Bőseinek, lásd „ Alsófehér“.

Segesváriak : 551—557. 572—575.
604. 606. 613. 615. 626. 636. 

Sepsi, lásd „Háromszék“.
Szász nemzetiek : 505—510. 513—

517. 519—535. 537. 538. 558.
559. 560. 563. 569. 570. 571.575. 
595.

Szász városiak : 607. 614.
Szeben városiak: 511. 512. 514.

518. 524. 536. 542—547. 558.
561—568. 571. 576—592. 602.
604. 616.

Szerdahelyiek : 632—636.
Székely nemzetiek: 1.7.13.16. 19. 
Szákelyvásárhely, lásd „Marosvá

sárhely“.

Гordamegyeiek : 290. 345. 346.
353. 354. 376. 387. 397. 398.415. 
420. 433—436. 441. 4(17. 483.
484.

Tordavárosia k : 420. 421. 433. 436. 
437. 438. 448—454.458.459.460. 
487. 488. 489.

Udvarhelyszékiek: 126. 132. 156. 
163. 164.

V ajdahtmyad városiak: 346. 465. 
496.

Zarándmegyeiek : 415. 424. 432.
445. 446. 458. 460. 461. 468.469. 
472. 481. 482.

Zilahvárosiak : 334. 342. 355. 369. 
373. 374. 402. 439. 440. 448.480. 
486.

L



)

Székely nemzeti ConstitutioA)

Nos Nicolaus de Vízakna, Partium Transylvanicarum
V. Gubernator, ас Joannes Gereb de Vincarth Castellani 
de Gergen, per Illinium Principem Dnum Joannem de Hunyad, 
Kegni Hungáriáé Gubernatorem, in medio Siculorum: sedis 
Marus Judices constituti. Memoriae commendamus per Prae
sentes, quod Nobis in Congregatione Generali Nostra, Uni
versitatis Siculorum, Feria Tertia, proxima ante Festum Sancti 
Parnabae Apostoli in Oppido Vásárhely celebrata una cum 
Barmiba de Szent György Capitaneo Maioris Exercitus, ac 
Petro Filio Nicolai de Gyalakuta Capitali Judice Nostro mi
nori, Jacobo Filio Emerici de Medgyesfalva, Simone porro 
de Sancta Civitate, Micbaele, Filio Blasy de Andrásfalva, 
Benedicto Bitsak de Moson, ceterisque Juratis viginti quatuor 
Assessoribus in Judicio sedentibus, juxta laudabilem Legem 
Universorum Siculorum, et Consvetudinem ab antiquo appro
batam, unanimiter, et pari voluntate inter alios perpetuo 
durantes id decernentes decrevimus; ut nullus omnino Horni-1 
num, quascumque Haereditates, quas ante Triginta duorum' 
Annorum spatio (sic) per aliquas Juridicas motiones, et pro- j 
hibitiones non aquisivit, pro amplius aquirere, et suscitare non 
valeat; sed perpetuo silere debeat, et quandocunque etiam 
duo Fratres olim antiquis Temporibus in eorum Haereditatibus 
Siculicalibus ab invicem fuerunt divisi, et sequestrati tam 
eorum Successores easdem Haereditates Siculicales sibi in
vicem succedentes taliter possidere, et tenere debeant; quod *)

1451.

*) L. Udvarhelyszék levéltárában, a nemzeti ládában elhelyezett 
iratok között III. köt. 8. sz. a. egész terjedelmében bevezetve és hite
lesítéssel ellátva. Közölve van Kilyeni Székely Mihálynak 1818-ban (Pest 
Trattner J. J.) „A nemes székely nemzet constitutioi, Privilégiumai és a jószág leszállását tárgyazó némely törvényes ítéletei“ czímü gyűjt. 
14—16. 1. i s ; valamint magyar fordításban „a Nemes székely nemzet
nek Jussait világosító némely darab levelek, többek által sat. Maros- 
Vásárhely 1837. kiadva Lötsey által.“

Corpus Statutorum. I. 1



2 SZÉKELT NEM ZETI ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI STATÚTUMOK.

quamdiu in aliqua eorum Proximitatis Linea, Haeredes mas
culini Sexus supervixerint Haeredes foeminei Sexus in prae
judicium Haeredum masculini Sexus, eisdem Haeredibus mas
culinis superviventibus, in Dominium hujusmodi Haereditatum 
se intromittere non valeant; deficientibusque hujusmodi Haere
dibus masculinis, et aliquibus foeminei Sexus Haeredibus super
viventibus, de praescripta alia Linea proximitatis Haeredes 
masculini Sexus quamdiu supervixerint,1) in huiusmodi Haere- 
ditates (sic) partes in illam partem successas se injungere non 
valeant, deficientibusque utriusque Sexus Haeredum, (sic) tan
dem in aliam Lineam proximitatis naturalem succedere debe) 
ant Haereditates ante dictae,2 3 * * *) in cujus Dispositionis, Statui 
tionis perpetuam Stabilitatem praescriptas Literas Nostrasi 
duximus concedendas. Datum 10. Die Nostrae Congregationis) 
antedictae, in loco memorato, Anno Domini Millesimo quadrin
gentesimo quinquagesimo primo.

Transumptae Anno 1628. Sub primis Principatus exordiis 
Gabrielis Bethlen, per Stephanum Kovásotzi, pro tunc Proto- 
notarium m. p.

1466.

Kezdi, (irhái és Sepsi székeknek (Háromszék) Zabolán alko
tott és Szentgyörgyi és Bozini János erdélyi Vajda által 

megerősített Constitutivi.8)

Nos Johannes Comes de Sancto Georgio de Bozin Way- 
voda Transii nanus Siculorumque Comes Omnibus eliristi fide
libus Tam presentibus quam futuris presens scriptum inspec
turis Salutem in omnium Saluatore. Cum unaqueque gens 
proprys eorum legibus et Juribus gubernetur Et si eorum legi
bus et Juribus illesi per eorundem superiores et pociores con- 
seruantur Terra de eorum populositate ampliatur et decoratur 
Sin autem poterit defacili desolari ac domus supra domum 
cudi Regia siquidem Serenitas considerans tidcles suos Siculos 
in confinibus Regni sui parcium Transiluanarum in Sedibus 
uidelicet Kyzdi Orbay et Sepsi commorantes, per pociores in 
eorum medio existentes, multipharie multisque modis Nimio 
opressionis grauamini esse deditos ac de eorum proprys legi-

*) T. i. Haeredes sexus foeminei.
3) V. Ü. AC. III. R. 76. cz. 12. art. IV. p.
s) Eredetije elrongyollott papíron, Szentgyörgyi János vörös

viaszba nyomott pecsétjével, Brassó város levéltárában. Egy kis töre
déke Eder után Szabó Károly Székely oklevéltár I. k.
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bus et Juribus ab antiquo, per diuos Incliti Regni Hungária 
Reges eisdem gratiose collaris et approbatis per pretactos 
pociores penitus eiectos et ewulsos. Compaciensque ipsorum 
miserie ac oppressionibus Quibus ydem per eosdem pociores 
angariebantur uolensque sua Serenitas nos inter(mediato?)res 
ipsis apponere. Vt renisis eorundem Siculorum antiquis legi
bus et Juribus Ipsos perpetua et antiqua solidemus libertatum 
prerogativa. qua et altissime deo graciarum acciones et regie 
Serenitati perpetuo fidfelem?) valeant exhibere seruitutem 
Adunatis siquidem nobiscum nonnullis Magnificis et Egregys 
ac Nobilibus pocioribus videlicet pretacti regni'parciunCTrans- 
siluanarum sed et quam plurimis Siculis de vniuersis Sedibus 
Siculicalibus conuocatisque v . . . . tam pocioribus tuncque 
communitatum prenotatarum Sedium hominibus Antiquis que 
eorundem legibus et Juribus quibus ab antiquo vsi sunt et 
gauisi recensitis Tenoribusque quarundam literarum condam 
Illustris principis domini Johannis de Hwniad . . . .  Hungarie 
tunc Gubernatoris (Qui)bus Juribus ct legibus Ipsos Siculos 
potiri ac frui comiserit uisis ac intellectis Easdem innouantes 
In persona Serenissimi principis et domini domini Mathie dei 
gracia llungarie Dalmacie . . . .  (Reg)is domini nostri graciosis- 
simi Inter prenominatos pociores et Communitatem, disposicio- 
nem ct ordinacionem perpetue et irrevocabiliter articulis et 
Vinculis sub infra nominandis fecimus et conclusimus obser- 
uandam. Primo: o(rdinatum?) est Vt Communitas Siculorum 
(seru)ituti maiorum et seniorum r) non sit subiecta sed quem
cumque maluerint liberam seruiendi habeant facultatem, Demp
tis duntaxat. qui in proprys terris Seniorum manent. Eciam by 
non put(entur?) . . . .  seruituti subiugari Sed cum se voluerint 
libere mansuri alias transferre valeant. Item statutum est vt 
eadem communitas Senioribus sew maioribus arare metere fal- 
care et ad queuis Seruiciorum genera de Jure non sit (ob
stricta nisi?) ad ea eorum aliquis induci valeat rogatibus. 
Item si Communitatum aliquis sub alterius Seniorum proteccio- 
nem consuetudine ipsorum requirente ire noluerit et se alteri 
submittere, liberam habeat facultatem ad(stringendi se quib?)us 
voluerit, sine omni impedimento et exaccione aliquali.* 2) Item 
compositum est ut quem admodum duodecim Jurati in Sede

*) A  „Communitas“ a kisebb vagyonú és tekintélyű lófő és köz- 
rendű székelyeket jelenti e helyütt, szemben a nagyobb vagyonú s 
tekintélyű főnemesekkel. (Maiores et Seniores, l ’otiores, azaz : Primores.)

2) V. ö. az 1670-iki decz. 1. prszággyülés 34. art, az 1679-iki máj. 27. 
országgyűlés 16. art. A másoknak szolgáló' székelyek tehermentességét 
illetőleg 1. az 1597-iki ápr. 27-iki országgyűlés 8. p. (Szilágyi Sándor 
„Erdélyi országgyűlési emlékek“ IV. köt. 118. lap) és АС. V. K. 67. Ed.

1 *
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Kyzdi sunt constituti ita et in alys prescriptis duabus Sedibus 
duodecim Jurati eligantur Qu(orum tcrtiali?)tas de Senioribus, 
Hiuvlitag. У ero ex communitate ipsa constituantur ad discernen
das et diffiniendas in medio eorum omnium causancium cau
sas, qui per circulum et reuolucionem vnius anni integri in 
huiusmocfi honore et vi . . .  . (consi)stant.x) Et sic singulis 
annis sese sequentibus Jurati ipsi mutuatim si opus fuerit 
constituantur Vbi et primipilus sive Capitaneus nec non Judex 
terrestris * 2) sed et regius iudex dictarum Sedium Tempore silo 
intersit Et omnia Jura fructus et prouentus horum videlicet 
Capitanei et Judicum Ipsi duodecim Jurati extradent, nec 
quidquam ultra ipsorum Juratorum adinuencionem dicti Capi
tanei et Judices sed neque seniores inquirere possint Et si 
Judex regius voluerit Judicem terrestrem trina vice per anni 
circulum pro suis Juribus et Birsagys ad prestandum iuramen- 
tum compellere et astringere potestatem habeat Ipseque iudex 
regius pro suis Juribus et Birsagys teneatur venire ad sedem 
Judiciariam. In presenciaque iuratorum et senioium sua Bir- 
sagia requirere et repetat Et si eidem de aliquibus sedibus 
reddi abnegabuntur, extunc ipse iudex regius quemcumque 
hominem de huiusmodi sede reperierit cum Judice de Opido 
prasmar in eodem Opido arestare valeat, deindeque asportare 
non debeat vsque diem quintum decimum Ipsoque die quinto 
decimo Index terrestris ipsas res arrestatas ab illae teneatur 
eliberare. Conclusimus autem ut Judices terrestres et Capita
nei interin Sedem Judiciariam capescere aut Judicium facere 
nequeant. Donec Jurati assessores modo premisso constituentur 
Et si fortasse Jurati ipsi propter mentis ipsorum obstusitatem 
et animi debilitatem causam alicuius ignorarent. Ex tum pars 
de eorum Judicio non contentans ad Sedem Odwarhely sub 
prouocacionis et appellacionis via tandem que si uoluerit Comi
tem Siculorum et ex post Regie Serenitatis presenciam, more 
in hac parte antiquitus obserunto transferre possit subiungen- 
dum ut quilibet suam causam in proprys eorum Sedibus Judi- 
ciarys et non alibi prosequatur Et ut ipsi Jurati in eorum 
sedibus honorifice tractentur Disposuimus ut quicumque homi-

*) Arra nézve, hogy az esküdtek (Jurati) az első rendből azután 
is kisebb számmal választattak sem mint a többi rendből. V. 0. alább 
az 1505-iki székely constitutiót. i

2) „Capitaneus“ e helyütt hadnagy, a ki a lófők közül is vétethe
te t t ; „Judice» terrestre»- -....széMnrák, kiket a 10-ik század végétől 
fogva „Vice judex regius“-ok (vice királybírák) váltanak fö l; az 
1594-ik évi febr. 2-iki országgyűlésen hozott határozatok 3-ik pontjában 
említtetnek először a vice királybírák. L. Szilágyi S. id. m. III. köt. 
430. 1. és Benkő József „Imago inclytae in Transylvania Nationis Sicu- 
lieae etc.“ czímíí műve, Szeben 1837. 35. lap.
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mim ipsis Juratis in eorum Sedibus Judiciarys aliqua vitupe- 
rosa vel inepta verba obtulerit contra eosdem ac eisdem vere
cundiam fecerit, ex tunc in emenda sue lingue videlicet duo
decim marcis conuincatur.1) Item si Juratorum aliquis die sew 
termino Judiciario in Ipsorum sede aut infirmitate preuentus 
aut alys negocys arduis occupatus interessé nequiret denique 
dualitás, ymo et medialitas ipsorum Juratorum conuenientes 
perfecta ministraturi sint iudicia. Capitaneorum autem et Judi
cum facultates in fassionibus et attestacionibus in vigore pri
stino permaneant cum effectu. Item si quem ex Juratis con
stitutis vel constituendis contra edictum et Ordinátnőném 
prescriptam laborare aut iura alicuius scienter occultare seu 
falsificare intellexerint habita prius superinde veritatis inqui- 
sicioue communi regnicolarum voto dignus sit excoriacionis 
crimine condempnari et cutis eius straminibus impleri. Item 
decrevimus ut nullus omnino hominum quempiam indebite 
inuadiare * 2) possit. Quod' si in campo fecerit in notam latro- 
ciny Si vero in villa in facto potenciali illico conuincatur. 
Sed unusquisque suum debitorem aut debitores in sedibus et 
coram Judicibus eorum Ordinarys Jure mediante prosequatur, 
ecciam suum debitorem facie ad faciem repertum aut res pro 
sui parte Juri consecutas non de perse sed per communem Judi
cem arestari queat, alias honoribus in pretactis incidat.3) Sta
tuimus ecciam vt honores sew officiolatus in ipsorum Siculorum 
medio nec precio nec potencialiter contra alicuius voluntatem 
cui videlicet talis honor pertinet nullus pro se habere possit 
nisi bona voluntate alterius in hac parte consencientis Alias 
in amissionem Capitis ac rerum et bonorum suorum vniuer- 
sarum talis incurrat eo facto. Item voluimus ut nullus omnino 
hominum quemquam viatorem per has prouincias proficiscen
tem cuiuscumque status condicionis et lutngvagy (sic) ac de 
quibuscumque partibus regionum christicolarum existant In 
personis rebusque et bonis nulla tenus impedire aut dampni- 
ficare presumat nisi a regia Maiestate aut Comite Siculorum 
habuerit quis hoc literatorie in mandatis. Ordinavimus ecciam 
ut quemcumque et ad quemque exercitum Vniuersalem vel

*) Lásd H. K. III. R. 4. cz. 2. §.
2) „Invadiare“ annyi, mint pignerare, lásd Ducange Glossarium 

etc. ad vocem invadiare.
s) A hatalmaskodás eseteire nézve v. ö. a II. К. II. R. 42. Tit. 

5. §. és a 67. czírnét, az 1435. évi I. végz. 9. art. 3., 4.; az 1435. évi 
II. V. 4. art. 1. §.; az 1471 : 27. •, az 1486 : 15., 16.; az 1492 : 56., 57., 
62.; az 1498 : 8.; az 1504 : 5.; az 1514 : 51.; az 1536 : 1., 2., 38. 39. ; 
az А. С. IV. R. 1. czím 11. czikk ; az А. С. I. R. 5. czím 5. czikk; 
а С. C. III. R. 7. czím 1. czikk és II. K. III. R. 3.. 4. czim.
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particularem versus quascumque partes ipsi Siculi profecturi 
essent, ex tunc nullus omnino eorundem victualia absque pre
cio vel alia bona et res a quocumque recipere debeat Qui si 
receperit in amissione unius manus aut oculi conuincatur. 
Item ut Sacerdotes in medio ipsorum existentes prelatis eorum 
obedire teneantur Statuimus singulis sinodis singuli sacerdo
tum interessé debeant. Et quicumque sacerdotum exinde literas 
episcopales pro sui parte presen tare nequierit tales de sede 
extra plébániám eorum eiiciantur. Item noluimus et animo 
deliberato decrevimus Yniuersa indicia et indiciorum genera 
sui) eleuacione cuiusdam nepbandi Nicolai Seruitoris (?) dicti 
Capitanei vsque modo qualitercumque et sub quocumque 
colore medio tempore guerraruin facta vana cassa et viribus 
caritura presentibus rcuocandis per omnia reliquisse. Item pre- 
terea ordinauimus ut nullus potens in aliqua villa causa com
morandi in qua videlicet hereditates et hira non habet absque 
consensu Villanorum descendere habeat facultatem. Item ut 
Judex terrestris ultra tres equites descensum nullum inter eos 
facere debeat Et quilibet Judex terrestris solum vnmn vice- 
gerentem in persona sua constituere debeat, qui in sua per
sona procedat et non plures Neque idem vicegerens aliquem 
vel aliquos loco sui substituat sed per se tantum in persona 
dicti Judicis procedat Alioquin processus aliorum invigorosi 
permaneant Statuimusque super omnia premissa ut quiscum
que et quicumque dictorum siculorum maiorum vel minorum 
in quibus presentes rixe guerre inchouate fuerunt hanc nos
tram ordinationem in commodum perpetue pacis et unionis 
stabilitatem editam retractare attemptauerit Ita videlicet vt 
communitatem ipsam rursus in 'seruitutein pristinam teneri et 
redigi voluerit ex tunc offensus sew dampnificatus contra 
huiusmodi libertatis prerogatiuam iuratis ipsis hec narrare de
beat vbi scilicet talis offensio facta fuerit, comperta superinde 
certitudinis mera veritate Jurati tandem ipsi Comiti Siculorum 
pro tempore constituto scire dare debeant Ipse vero Comes 
talem vel tales modo promisso excessos Capitibus rebusque et 
bonis Vniuersis priuare debeat ulla absque spe gracie. Item 
postremo Statuimus ut si erga communitas dictorum siculorum 
temporum in processu talismodi sediciones rixas guerras et 
discordia aut liys similia particulariter vel i niuersaliter incita
ret, ex tunc talis vel tales in amissione Capitum et rerum et 
bonorum suorum Vniversorum conuicti sint nec non notam 
perpetue infidelitatis incurrerent Et insuper cuncta Jura et 
libertates ipsorum, quibus ex diuorum regum annueneia et 
elemeneia vsi fuerant et gauisi amittant eo tacto Interserimus 
ecciam vt res et bona Seniorum tempore prenarrato guerre
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per dictam communitatem ablata eisdem vsque diem tercium 
datarum presencium reddi debeant, domusque dictorum Senio
rum per eandem communitatem aut distracte aut igne com
buste vsque festum Nativitatis Beati Joannis Babtiste proxime 
venturum subscripta pena note perpetue infidelitatis reedifi- 
cari per sepe dictam communitatem debeant et ad ea obligati 
existant. Ad que omnia p re missa et quevis premissorum sin
gula dicti pociores et maiores ac tota communitas se sponte 
obligant coram nobis vinculis suprascriptis In quorum omnium 
premissorum veritatem firmitatemque perpetuam presentes lite- 
ras Nostras Sigillo Nostro munimine roboratas duximus eisdem 
concedendas. Datum in Villa Zabola feria secunda in festo 
Beatorum Fabiani et Sebastiani Martyrum Anno domini Mille
simo quadringentesimo sexagesimo sexto. (P. H.)

1499.

Székely nemzeti Constitutio.1)

In primis quod quando regia Maiestas personaliter ver
sus orientem hoc est contra Moldáviám bellicose proficiscitur, 
ex tunc Universi Siculi per singula Capita, equites videlicet 
et pedites tenentur exercituantium more totum exercitum suae 
Maiestatis praecedere et extra metas regni suae Maiestatis 
quindecim diebus in ipsorum propriis expensis conflictum ex- 
pectare tandem in reditu sequi regium exercitum. Item, cum 
Maiestas sua versus easdem partes orientales suam personalem 
praesentiam bellicose transmitteret, extunc directa medietas 
ipsorum Siculorum modo supra notato teneatur proficisci. Item , 
quando sua Maiestas versus meridiem, hoc est contra partes 
Transalpinas personaliter bellicose proficiscitur, extunc directa 
medietas universorum Siculorum equitum videlicet et peditum

J) Ezen felette érdekes s eddig még sehol sem közölt Statú
tumát a székely nemzetnek, az átkutatott székely székek levéltárainak 
egyikében sem találtuk meg. De egész terjedelmében szóról szóra be 
van vezetve II. Ulászló királynak 1499-ben, in festo beatae Margarethae 
virginis et martyris (Julius 20.) kelt s a székely vitézséget és katonai 
érdemeket kiemelő, a szokásos bevezetéssel és megerősítő záradékkal, 
valamint a kir. titkos pecséttel ellátott Privilégiumába, a melynek a 
16. század végéről, vagy a 17-iknek elejéről készült másolata a bécsi 
cs. kir. államlevéltár к éziratgyüj tömény ében (Cath. Böhm. Nro 250. 
pag. 43G—444.) őriztetik. Hitelességéhez kétség nem fér, miután tar
talma, a székelyek jogállapotát feltüntető egyéb kútfők tartalmával 
nemcsak ellentétben nem áll, hanem ezeket sok tekintetben kiegészíti, 
némely homályos helyeikre élénk világot v e t; épen azért kell ezt a 
legfontosabb kútfők közé sorolnunk.
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similiter quindecim diebus extra metas regni suae Maiestatis 
conflictum expectare praecedendo exercitum suae Maiestatis 
in eundo et sequi in redeundo tenetur; cum autem versus 
easdem partes Transalpinas per personalem regiae Maiestatis 
praesentiam bellum geritur, extunc Siculi cum directa quinta 
parte servire tenentur et exercituare. Item , tandem dum regia 
Maiestas versus partes occidentales personaliter proficiscitur 
bellicose, extunc Siculi tenentur de singulis decem Siculis ses- 
sionatis stipend|i|arios ad Servitia suae Maiestatis expedire. 
Si vero per personalem praesentiam suae Maiestatis bellum 
versus easdem partes geritur, aut sua Maiestas versus partes 
Septemtrionales personaliter habebit bellicose proficisci, dc vi
cesima parte singulum stipend i ari um siculi tenentur expedire, 
et in tali ordinatione exercitus de qualibet sede tenentur dare 
ex potioribus unum Capitaneum. Iste tamen modus exercitu- 
andi suprascriptus non intelligitur praesenti necessitati et 
ingruenti periculo huius regni et partium Transilvanensium 
contraire; sed iidem Siculi iuxta temporis conditionem et re
rum necessitatem tandiu bellare et exercituare teneantur, neque 
interim praescriptis ipsorum consvetudinibus uti possint quo
usque pacatis et sedatis rebus regni et repulsis hostibus sta
tus eiusdem in pacem et tranquillitatem revertatur. Nam varia 
ut videndum est quottidie pericula et necessitates incumbunt 
et emergunt. Propter quod ea quae denuo emergunt, novo 
etiam indigent ingenio et consilio, iccirco, hanc Nostram annu- 
entiam praesenti necessitati contraire nequaquam volumus. 
Praeterea ultra praemissa ipsa universitas Siculorum pro sin
gulis patriam Transilvaniam ad quascumque partes infestanti
bus iuxta requisitionem et mandata regiae Maiestatis vel 
Wayvodae aut comitis pro tempore constituti tenetur insur
gere, cum armis bellicis pulchriori modo quo fieri poterit, 
prout hactenus observatum est; immo continuo pro defen
sione patriae invigilare debeat; r) ob hoc ipsi Siculi a cuius
libet tributi aut alia quavis exactione sunt exempti et suppor
tati 2) et tanquam veri nobiles per divos reges Hungáriáé

J) A  Mátyás király által 1463-ban megerősített „Constitutiones Exercituales trium Nationum“ etc. X. p. szerint: „Siculi iuxta modum 
antiquum ad exercitum generalem mittere obligantur duas gentis suae 
partes, tertia ad omnes eventus domi relicta.“ Ezen kivtíl v. '6. az 
1555-ik évi decz. 23-án Székely-Vásárhelyt tartott országgyűl. határo
zatok 2-ik, s az 1597-ik évi fehérvári országgyűl. torv. 6. pontját (Szi
lágyi S. id. m. I. k. 551. 1. és IV. köt. 117. lap ); valamint az 1711. évi 
rend. és az 1764. évi Kegulamentum militare és az A. C. III. K. 76. Tit. 
8. art. Verancsics: „Mon. hung. Hist.“ II. oszt. II. к. 143. s к. 1.

2) Már Mátyás király 1473-ik évi Mandátuma meghagyja az crd. 
vajdának és székelyek ispánjának, hogy, mivel a székelyek „nullis
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nobilitate privilegiati.1) Item, quod quando aliqua ordinatio et 
limitatio exercituantium Siculorum fieri debet, talis per Comi
tem Siculorum eorundem simulcum primoribus Siculorum de
bet fieri et illi insimul gentes huiusmodi levare debent; ita 
tamen quod Comes provideat et limitet quot personas Singulis 
Capitaneis et senioribus Siculorum in eorum domibus iuxta 
merita servitiorum ipsorum et exigentiam temporis eisdem re
linquere possit, non quod regia Maiestas ea facere teneretur, 
sed ut eo promptiores ad regia servitia reddantur et gratiam 
regiam exinde promeruisse videantur. Postquam autem exer- 
cituantes commendati fuerint in manus Officialium regiae Ma- 
iestatis, si qui aufifugerent aut aliter exercitum regiae Maies- 
tatis turbarent, talium capita et bona mobilia regiae Maiestati 
et Officialibus suis cedant. Qui vero contumaciter domi de 
huiusmodi exercituantibus remanserit aut se ob ingressu exer
citus retraxerit, tales Comes eorundem simul cum ipsis primo
ribus Siculorum puniendi et birsagiandi habeat facultatem. 
Item, in praemissis limitationibus et expeditionibus primores 
Siculorum et eorum inquilini seu indigenae, in ipsorum pri
morum territorio degentes, alii etiam paupertate nimia atte
nuati qui videlicet bona mobilia in valore trium florenorum 
non possident, similiter civitates seu oppida, loca videlicet 
sedium ipsorum Siculorum ab aliqua quavis exercituatione 
possunt esse exempti et supportati; sed quando hostes partes 
Transilvanas aggressi fuerint et in eo damna fecerint, in hoc 
casu etiam illi iuxta limitationem Comitis ipsorum Siculorum 
exercituare teneantur. Item, ad legitimam coronationem cuius
libet regis Hungáriáé Communitas Siculorum teneatur singulos 
boves de singulis sessionatis Siculis exolvere, ita quod tem
pore connumerationis seu exactionis bovum praedictorum qui
libet Siculorum medietatem bovum suorum prose retineat, ita

prorsus pecuniariis exactionibus.. . .  obstricti a perpetuis temporibus, 
dignoscantur, nisi spontaneis et promptis oblationibus“. . . .  minden exac- 
tiót tiltsanak el. Elismeri továbbá a székelyek adómentességét azon 
bizottság jelentése is, melyet I. Ferdinánd a kir. jövedelmek kipuhato- 
lása végett 1552-ben Erdélybe küldött: „Siculis subsidiorum causa in
dicere conventum non fuit necesse, cum ab omnibus contributionibus 
exempli haberentur, dempta boum signatura.“ Az 1545. évi ápr. 24-iki 
tordai országgy. határozatainak 2. pontja szerint (Szilágyi S. id. m. 1. k. 
217. lap) a haza védelmére szükségelt pénzbeli terheket, a székelyek a 
másik két nemzettel egyenlően kötelesek ugyan viselni; de hogy ez 
csak is a székely közrendre vonatkozott, kitűnik az 1559. jún. 12-iki 
fehérvári országgyűlésen a székelyek ügyében hozott felette érdekes 
határozatok 2. s 3-ik pontjából (Szilágyi i. m. II. k. 118. és 222. lap.) 
Y. ö. BenTcö József „Transylvania“ (Kolozsv. 1834. I. k. 342. s köv. 
lapjain és 409. s köv. lapjain közölt) adatait.

*) Verb. II. К. 111.' К. IV. ez. pr.

Ü



quod ad fortunam liomo regius pellens ab invicem separare 
debeat et cuius boves sunt, primam medietatem pro se eligat, 
tandem de residuitate homo regius bovem unum regiae Maies- 
tati eligere valeat. Item, ad primas nuptias regiae Maiestatis 
de singulis Siculis sessionatis singuli boves modo praemisso 
exigantur. Item, ad baptismum primogeniti regiae Maiestatis 
similiter de singulis Siculis sessionatis singuli boves modo su
perius expresso exolvantur. Item, quod tempore exactionis lui- 
iusmodi bovum Comes sive factores regii limittent et videant, 
qui debeant ab liuiusmodi contributione bovum esse exempti, 
ne Maiestas regia in his damnum patiatur.1) Item, quod Comiti 
per regiam Maiestatem in ipsorum medio deputato ad primum 
eius adventum de septem sedibus Siculorum singulum equum, 
hoc est tota Communitas septem equos, dare teneantur, quo
rum quinque tantum valeant ut Comes ipse super illo equo 
honeste exercitum ingredi possit. Item, si generale indicium 
Comes facere voluerit, tractando cum Senioribus et sedium 
coassessoribus, considerata reipublicae utilitate et temporis 
opportunitate, in singulis sedibus quindecim diebus, vel iuxta 
exigentiam temporis indicare poterit, eligendo penes se duo
decim coassessores de primoribus Siculorum et aliis nobilibus 
ac probis hominibus suis et exigendo ab eis strictissimum iu- 
ramentum de observanda fidelitate debita regiae Maiestati ac 
Comiti eorum in persona regiae Maiestatis pro tempore con
stituto et tandem de faciendo vero et recto indicio causantium 
secundum bonas et instas consvetudines ac leges ipsorum, et 
infra illud tempus indicii victualia Comiti et iudicibus provi
deantur, hoc est per communitatem illius sedis in qua indica
tur. Ii ir sagi a autem talium generalium iudiciorum ipsius Co
mitis sunt duplicia quam birsagia iudiciorum privati temporis, 
birsagiorum vero talium medietas provenit Comiti, altera vero 
medietas per Capitaneum vel indicem terrestrem illius Sedis, 
in (pia indicium administratur dividatur inter coassessores et 
iuratos primores praetactos. Item, singulis Annis comes poterit 
liuiusmodi generale indicium celebrare considerata reipublicae 
utilitate et necessitate exposcente. Item, quod nulla causa de
feratur ad Comitem vel regiam Maiestatem per simplicem 
quaerelam, nisi prius in Sede privata ipsius causantis discu
tiatur vel si aliqua partium contentari poterit, ad AVdvarhelv 
sedem scilicet universalem Siculorum causa deferatur, et inde 
ad vice Comitem et a vice Comite Siculorum ad ipsum Comi
tem et exinde in conspectum regiae Maiestatis deferatur. Item. *)

*) V. ii. az 1599. nov. 20. fehérvári országgy. határozatai 2-ik 
pontját. (Szilágyi S. i. m. IV. k. 491. 1.)

1 0  s z é k e l y  n e m z e t i  é s  t ö r v é n y h a t ó s á g i  s t a t ú t u m o k .



SZÉKELY NEM ZETI ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI STATÚTUMOK. 1 1

(|iio(l extra tempus generalium indiciorum aut dictae Univer
sitatis Siculorum indictae, Comes, aut dominus Wayvoda vel 
sui officiales nulla victualia habeat exigere ab ipsis Siculis, 
nec exercitum aliquem in Oppidis aut villis Siculiealibus mo
ram trahentem sustentare, nam omnes villae aut Oppida Si- 
culicalia a descensu cuiuslibet exercitus sunt exemptae (sic) ct 
supportata; dum tamen necessitas fuerit pro defensione et 
expeditione negotiorum regni, Wayvodam vel Comitem eorum 
per terras Siculorum cum exercitu suo privato aut generali 
proiicisci opportebit, extunc idem et exercitus suus in bonis 
Siculorum condescendere et in eisdem iuxta temporum exigen
tiam pausare possit atque valeat, sine tamen damno aut impe
dimento ipsorum Siculorum. Item, Comites pro tempore con
stituti semper teneant homines et famulos ipsorum in singulis 
Sedibus pro habendis et exequendis iuribus et proventibus 
birsagiorum, et famulus Comitis debeat residere in Oppido seu 
villa sedis, nec exeat ad aliquam villam Siculicalem ad oppri
mendos seu taxandos pauperes; nihilominus pro exquirendis 
et recipiendis proventibus suis aut pro perscrutatione sine sus
citatione proventum suorum, si index eidem proventus tales 
fideliter administrat an non, vice Comites qui appellantur 
indices regii, auctoritatem habeant exeundi ad villas sive pos
sessiones Siculicales et proventus suos seu birsagia insta ex
torquere possint et victualia sicut alias consvetuln fuit, habere 
et recipere valeat (sic) ac eisdem ipsi Siculi hospitia honesta 
dare teneantur. Item, si aliquis Siculorum habens Nobilitatem, 
aliquam notam infidelitatis incurrerit, et si nota illa inter ipsos 
Siculos duntaxat perpetrata fuerit: extunc talis solum Siculita- 
tem amittat. Si vero contra regnum eU regiam Máiestatem,' 
talisSicntitatem atque etiam Nobilitatem resque et bona amit
tere debeat et in fiscum regium devolvantur, Maiestas .tamen i 
regia non conferat huiusmodi bona, aliis nisi Siculis et qui 
inter eos mansionem faciunt, ne per hoc Siculi diminuantur.1) J 
Item, si quis Siculorum furem aut alium aliquem malefactorem

') Lásd az 1557. febr. 0. fehérvári országgy. határozatai 13 pont; János Zsigmondi válaszát, melyet az 15(52. jún. 20-iki segesvári ország- 
gyűlésen alkotott törvény alapján adott a székelyek folyamodására; az 
1571. nov. 19. kolozsvári országgy. határozatának 29. pontját (Szilágyi 
S. i. m. II. k. 75., 203. és 504. U.) A Diploma Leopoldinnm (5. p., mely 
az 1791: 2. tcz. által újabb megerősítést is nyert. Különösen megjegy
zendő, hogy a constitutio ezen pontja kiegészítésül s felvilágosításul 
szolgál а H. K. III. K. 4. ez. 3. §-hoz, valamint az 1555-iki székely 
nemzeti constitutio 30-ik pontjához, és egyszersmind tévesnek bizonyítja Benkü Józsefnek (Transylvánia I. k. 409. 1.) azt a véleményét, hogy az 
1562-iki segesvári országgyűlési határozatok lettek volna az elsők, a 
melyek a székelyek hűtlenségét jószág vesztéssel is sújtják vala.
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apud se vel in terris suis scienter tenuerit et hoc iuridice ас 
sufficienti testimonio comprobari possit, ex tunc talis puniatur, 
sicuti hospes furum, vel poena iuxta demerita sua a iure statuta.1) 
Item, quod deinceps Siculi ipsi domos aliquorum distra
here non audeant et nec aliquem ex ipsis poena mortis prop
ria autoritate absque scitu Comitis condemnare possint, sub 
nota perpetuae infidelitatis.2) Item, cum aliquis Siculorum 
suffultus qualicumque auxilio contra rempublicam et bonum 
statum communitatis privatim vel in aliqua sede novas et 
malas leges introducere (t) aut communitatem iuribus aut facul
tate indixerit vel oppresserit, vel iura et bonas consvetudines 
et instas leges siculicales bonum et communem statum Sicu
lorum tangentia et concernentes turbare attemptaverit et per 
iustitiarios sedis legitime ammoniti desistere ab illicitis nollent 
et in iudicio eorum recalcitraverit, ex tunc assessor illius pri
vatae sedis ad simplicem querelam condignam tamen et racio- 
nabilem laesi vel oppressi teneatur e vestigio ad certum locum 
et dietam convocare communitatem illius sedis et si ad illa 
providenda et pro discussione in illa privata sedis ad hoc 
non sufficeret, etiam de aliis sedibus convocare; ubi autem 
esset necessarium, Capitaneus sedis Wdvarhel et (ex?) man
dato seniorum convocet Universitatem trium generum Siculo
rum coram quibus exauditis querimoniis et causis ac discussa 
causa, partes ipsae ad Comitem eorum deferre valeant et nec 
sine voluntate et requisitione Comitis eorum aliquem in gene
rali aut privatim in persona aut bonis ct rebus turbare et 
damnificare audeant. Ubi autem Comes ipsorum viderit et 
cognoverit eosdem bonum et rectum iudicium fecisse, tunc 
Comes eorum iudicium approbare debeat, vel autem de novo 
causam revidere possit et iudicium facere. Si autem aliqui 
Siculi contra praemissa in aliquo excederent, tales capite et 
rebus mobilibus puniantur. Ubi autem aliqui malefactores prae
misso modo proscripti aut legitime condemnati ad regiam Ma- 
iestatem vel praelatos et barones recursum habuerint, regia 
Maiestas dignabitur superinde Comiti ac Siculis scribi facere 
et hoc illis significare et rem hanc seu delictum et excessum 
illius ab ipsis experiri, quo cognito, si videbit regia Maiestas 
delictum seu excessus non esse adeo magnae importantiae et 
voluerit tali excedenti gráciám facere, libere, etiam sine ‘ip
sorum Siculorum consensu huiusmodi gráciám facere possit; * 3

») V. о. а С. С. III. K. 8. Tit. 5. art,'-) A hűtlenség többi eseteire lásd az 1486 : 67., 1507 : 2. tcz. 
A II. К. I. R. 14. Tit. II. R, 76. Tit. 3., 15. §§. Az А. С. I. R. 1. Tit,
3. art. II. R. 3. és 7. Tit. III. R. 1. és 14. Tit. YI. p. 55. Tit. 1., 2. art.
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quia non esset honestum, quod auctoritas regia praecludere
tur, et quod nemini gráciám facere posset nisi illis prius 
requisitis. Ubi autem viderit sua Maiestas delictum et exces
sum illius excedentis esse magnas (sic) et graves, etiam Ma
iestas sua talibus postea facile gráciám non faciat.1) Item , si 
quippiam commetanei cuiuscumque conditionis possessionati 
nobiles, silvas, prata, foenilia, terras arabiles et fluvios, loca 
scilicet piscaturarum novas metas erigendo pro se ab ipsis 
Siculis occuparent et legitime requisiti remittere, aut rectifl- 
care non curarent, ex tunc universitas Siculorum sedis ipsius, 
in qua occupatio ipsa facta fuerit, ea primum Waywodae et 
Comiti ipsorum intimare debeat; qui tandem Waywoda con
vocatis partibus, partes inter praedictas verum et rectum iu- 
dicium ac exinde satisfactionem impendere et rectiflcare te
neatur sine ulteriori dilatione et nec ad octavas differre recti- 
ficationem possit.

1505.

Székely nemzeti Constitutio.* 2 3)

Mii az egész Székelyföldnek lakossi és minden székek
nek akármicsodaféle Renden levői adgyuk emlékezetne min
deneknek az kiknek illik ezen Levelünknek rendiben: Hogy 
mikoron mii 1505 Esztendőben Szt Erzsébet királyné aszszony- 
nap után ötöd nappal, Udvarhely várossában az mi országunk
nak régi szokássa szerint3) némii-nemii szükséges dolgai az 
mii fellyebb megirt országunknak 4) véghezviteliért és némely 
illetlen szokásoknak megjobbitásáért közönséges gyűlést hir
dettünk és celebraltattunk volna, holott több szükséges sok

‘) V. ü. A. C. III. R. 47. 'fit. 14. art.
2) Ezen eredetileg latin nyelven szerkesztett Constitutiót az ere

deti függő pecsétes okmányról, egykorúkig magyar nyelvre fordította 
Lengyelfalvi Orbán János UdvárneiyszeK "hites jegyzője; de ez nem 
maradt hátra, hanem újabbkori nyelvezettel leírva, a hitelesítési zára
dékkal, pecséttel, valamint a fő- és alkirálybíró s a jegyző aláírásával 
ellátva „Az nemes Székely Nationale Itégi Törvénye“ czimén (IX. köt. 
1. sz. 843. jegy alatt) őriztetik egy példánya a sz.-udvarhelymegyei 
levéltárban, a nemzeti ládában. Nem minden hiba nélkül egy 1777-ben 
kelt s 1815-ben újból kiadott hiteles átirat után közli Kilyeni Székely Mihály is i. m. 30—33. 1. és Lőcsei i. m. 7—11. lap.

3) A mint a székely constitutiókból magukból kitetszik, a szé
kelj' nemzeti gyűlések, ha nem is kizárólag, de rendszerint Udvarhely 
városában, vagy Udvarhely széknek, mint „primaria sedesu-nek területén 
(agyagfalvi térségen) tartattak.

4) Vagyis a mint az alantiakból kitűnik, a Székelyföldnek, melyet 
a székelyek „országuknak“ szoktak nevezni.
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dolgaink között nem utolsónak teczék és itélők lenni, hogy 
a mi országunknak ritka Gyűlése miatt sok pereknek, melyek
nek Appellatioja és újabban való meglátása4) Országunknak 
közönséges népét2) illetné, véghezvitele napról napra liala- 
dozna, mely tovább-tovább való elmúlások és haladozások, 
sokaknak nagy károkra és nyilvánvaló fogyatkozásokra volna. 
Ezt. is igen világosan megpróbált dologból tapasztó Illatéképpen 
eszünkben vettük, hogy a szeretet, a harag, gyülölség és az 
magok hasznoknak keresése az Bírákat, és az Törvénytevőket 3) 
itt a mi Székelyországunkban gyakorta nem engedi meg, hogy 
igazat lássanak és Itiljenek. Mely Pereknek halogatására és 
a Törvénytevőknek, Bíráknak maga illetlen magaviseletére 
nézve, hogy jó idején gondviselésünk által4) igen szükséges
nek ítéltük lenni, és ugyan meghivhatatlanképpen 5) örökösön 
mindenféle lakóitól országunknak, hogy megtartassák,,elvégez
tük és rendeltük : Hogy az Udvarhely és Keresztár íiuszéken 
lakó székely atyánkfiainak az Elsői közül négy embereket és 
ugyanazon széken lakó Lófejek közül tizenhármat, az mii 
Székelyországunknak régi bevett autoritásából, és hatalmából 
bíráknak, és az igazság kiszolgáltatásának végbenvitelére ren
deltük, kik egy Summában lösznek tizenheten, a kik minden 
Székeknek és Országunkban akármi renden levő székelyeknek 
személyeket és képeket viselyék, mely Bírák a választás után 
elsőbben Istennek tartozó hütököt deponálván ezen: Hogy eök 
sem szeretetre, sem gyiilölségre, sem könyörgésre, sem pedig 
magok hasznokra nézve nem, hanem csak az egy Istenre és 
annak igazságát szemek előtt viselvén, valami az két feles 
peresek között Igazság leszen azt cselekszik és végezik, me
lyet ha meg cselekednek igen jó, ha pedig nem (kit Isten 
távozhasson) j ha a Bírák közül valamelyik Istenit elfelejtvén 
és a maga üdvösségét is hátra hadván, vagy könyörgésért, 
vagy ajándékért, vagy pedig maga hasznáért az igaz útból 
valamelyfelé kitérne, az olyan mindgyárt örök számkivetésre 
sententiaztassék, minden ingó-bingó marháját és örökségit is 
elveszesse, és annak utánna, mint olyan hamishitü és Névbeli 
személy Székelyországban ne maradhasson s lakhassák. Az * 2 3 4 5

!) A Kilyéni Székely M. és Lőcsei-féle gyűjteményben „meg
látása“ helyett „megrázása“ (talán consideratio =  meghányás, vetés) áll.

2) Közönséges nép: az egész székely nemzet =  Universitas Siculorum.
3) „Törvénytevők“ : birótársak, kik az A. IV’ R. 1. czím

4. art. „törvénylátóknak“ is neveztetnek. Ez elnevezésnek a germán ere
detű népeknél a „Schöffen“ „Scabini“ kifejezés felel meg.

4) Itt kimaradt a „segítsünk“ szó, a mely a Löcsei-féle kiadásban 
benn is foglaltatik.

5) Azaz : visszavonhatatlanul (irrevocabiliter).
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olyan is pedig, valaki az olyan hamishitü száinkivettetettnek 
hazajövésében vagy megmaradásokban fáradna és munkál
kodnék, hasonló számkivetésre, mint olyan embereknek oltal- 
mazója Itiltessék és kárhoztassák.

Továbbra, hogy a megnevezett Bírák, melyek a megirt 
mód szerént megeskiittenek, Törvények és Ítéletek hogy Iná
ban ne legyen, ezt végeztük, hogy, valamely dologban Tör
vényt mondanak azt az eö ítéleteket illendő képpen véghez 
is vigyék, igazságokat megadván.1)

A Kapitányok és Király Bírák Esztendőnként, az kik 
edgyik a másik helyében következnek, a Tisztviselők közül, 
ha valamelyik az iidő forgásában megtalálkoznék halni, akkor 
mindgyárt hasonló renden levők közül a meghalt helyiben, kik 
ugyanazon megmondott székben laknak, az mii Székelyorszá
gunknak arra rendelt Autoritásával és hatalmával mást válasz- 
szanak, hogy a 17 szám a mi Országunkbeli Bírák között 
meg ne fogyatkozzék és kevesedgyék. Hogy pedig ez megirt 
Rendelésünk és végezésünk illendőképpen végliezvitessék ez 
okon rendeltük közülünk a gyorsaságos Pata к falvi Pétert. 
hogy ez ide alább megirt Végezésünket és Rendelésünket meg
érthető szóval közönségesen mindeneknek hallására itt az egész 
Gyűlésben mindenütt kihirdesse és jelenese.

Végezetre az egynéhányszor megmondott Bírák hasonló
képpen elválasztassanak ugyan itt mostan az egész Gyüleke
zetnek jelenlétében, az itt alább megirt okon Országunknak 
Birául.

Az Országnak pedig Első és kiváltképpen valói közül a 
Lófejek közül is ugyan a megmondott Udvarhely és Keresztur- 
székbelieket válaszszanak. Tudniillik: Nyujtodi Pált, Könceei 
Antalt. Benedelcfi Jánost és Pétert a Bethlenfalvit, Patakfalvi 
Pétert, Kedú Kelement, Lolcodi Pétert, K edd Fereneget, 
Szombatjaid Gergelyt, Vágási Imrét, Patalcfalvi Kelement, 
Márkus Mihályt, Bíró Balázst, Lengyelfalvi Boldizsárt, Bán
osáig Balázst, Akadácz Mihályt, Pálfalvi Lukácsot. Mely 
Bírákat az mii bizonyos tudományunk szerént elválasztván az 
elébb megirt végzésünkre és rendelésünkre az megmondott 
hit szerént közönséges Gyűlésünkbe megesketők, mind annak 
rendi és módgya kívánja vala.

Ez okáért mii is hasonlóképpen minden Elsők, Kivált
képpen valók, Lófejek és Közrendek2) felemelvén jobb ke
zünkét eröss Mittel megesklivénk, hogy mindezeket örökké * *)

*) V. ii. A. C. III. R. 42. Tit. 2. art. és 43. Tit. 1. art.
*) Ezek t. i. Primores, Primipili és Plebei (Pixidarii, darabontok) 

voltak a Siculi trium generum.
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meghivhatatlanul megtartjuk és másokkal is megtartattyuk. 
Melynek bizonyságára adtuk ez mii rendelésünkről írott leve
liinket pecsétünkkel megerősítvén. Költ Udvarhelyt az meg
írt napon és Esztendőben. Főkapitány Bögözi János, ugyan 
Bög'özi.

1506.
Sseltdxj nemzeti Constitutio.*)

Mw Székel orszagh feoldinek lakoj, es az egez Zekel 
feolden leweo zekéknek, keozeonsegesen minden felseo, es 
also renden leweoj; adgywk emlekezetre mindeneknek az 
kiknek illik, ez lewelwnknek rendiben, liogj mw az Ezereot- 
szaz es hat eztendeoben az Urunk szwletesenek negj idejének * 2) 
eoteodik napian Vduarheljzeknek Agiaghfalva maioriaban, az 
mw országunknak keozeonsegesen ualo szwkseges dolgajert, 
kiualtkeppenvalo gjwlest hirdettwnk es rendeltwnk volna, 
liogj az kwleomb-kwleombfele egjenetlensegeket, es hituan 
szokásokat el teorlenenk es hadnank, meliben mikoron zor- 
galmatosan munkalkoduan fáradoznánk: Teczek azért akkor 
mwnekwnk, es ugian világosán megh is jelenek, liogj az 
békességnek ellenkezeoie, az Irigjsegh es az egjesseghnek 
ellensege az keuelisegh minden nagj sok országokat elpuszti- 
tonak, es az eo eleobbenj allapottiokba megh rontattanak. 
Hogj azért az keossegre elewelato tanaczunkkal gondot visel
hetnénk, es Partwtesek miat való vezedelmeket megeleozhet- 
nenk, ezt rendeltwk, hogj az orzagnak minden lakojtol liilia- 
tatlanul meghtartassanak, eluegeztwk, hogj senkj az kivalt- 
keppenvalok es elseok keozwl, vágj az Lofwvek es tiztuiseleok 
keozwl, vágj pedigli az keozeonseges renden leveo emberek 
keozwl, valamelliek Zekeli országában laknak ennek utanna 
ebben az orszaghban kiváltképpen fejedelmwnk tiztessege es 
liwsege ellen, ugjmint Lazlo, Istennek kcgelmessegebeol magjai- 
es Czie országnak kirallianak nekwnk klmes Yrunknak es az 
eo tiztviseleojnek tudniillik az Erdeli Vajdanak, es az Zeke- 
lieknek Ispannjanak, vágj ez mi országunknak romlására 
wgj elveznek es megh merezelne azt próbálni, hogj ehez társát 
is keresne maganak senkiys pedighlen ennekutanna Partwte-

*) L. Udvarhelymegye levéltárában nemzeti láda III. köt. 3. sz. 
843. jegy alatt „Л nemes Székel)/ National' régi Törvénye“ czímen. 
Hitelesítve van, mint a 4. alatti 1505-ik évi constitutio. Az Írásmód 
szerint ezen körülbelül egykorú magyar fordítás szintén Orbán János 
udvarhelyszéki hites jegyzőtől származik. Közli Kilyéni Székely M. id. 
m. 33—-38. 1. és Lőcsei i. m. 11—17. 1., de felette hiányosan és hibásan.

2) Vagyis Úrjövet (Advent) négy hetének 5-ik napján.
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seknuk okáért se keozeonseges se pedigh rezzerent gjwlest 
né indíthasson, es celebrálhasson es maganak öli hatalmat es 
méltóságot ne tulaidoniezon, liogj valamj keues ez vezteo em
bereket maga melle ne merezellien vonnj, bőgj ig;j az mi 
országunkban tolvajlasok latorsagok inasnak megniomorittasa 
kergetese megeolesc ratamadasa, igjenetlensegek vezekedesek, 
bozzuallasok Puzditasok, es egetesek hazaknak elhagiasok, 
hadak es wsteokvonasok, es egieb akarni vezedelmek ne 
támadhassanak, az mint ez elmúlt wdeoben eginehanzor niegh- 
estenek, bőgj az mi orzagunkban valamj taplaia es kővázzá 
az hwtetlensegnek vágj Partwtesnek az támadások keozot, 
telliessegell elzaragion es heruadgion, bőgj igj az zentseges 
Kiralj Méltóságnak Cimeret, es meghunast, es az Kjraly Tizt- 
uiseleonek gondot es valami busulast ne hozzanak megli ug3rs, 
ha az Kiralnak megh mondot tiztuiseleoiteol valamj teoruen- 
telen háborgatás es kaaruallas orzagunknak zabadsaga ellen 
vágj keozeonsegeskeppen vágj czak rezzerint, mint az Part- 
wteok zoktak czelekednj Partwtessel allinnk ellene, hanem 
keozeonsegesen égj lieljre gjwlliwnk, es az meghbantot felnek 
segelliwnk, ha czak az zerint vágj keozeonsegeskeppen leottis 
az meghbantas, várakoztató es baladoztato otalommal segeezwk 
keozeonseges egjenleo akarattal illendeokeppen bwsegwnket 
is meghtartuan, Kiralunkat talalliuk megli, bőgj igj keozeon
segesen tanaczot tartuan iob móddal albassunk ellene, inieg 
az belinek mézzé uolta miat mys az kutfeoheoz, tudni illik az 
Kiralnak kegiessegehez es magjar országnak segetsegehez, 
kinek mys tagianak hivattatunk, vagiunk is r) illendeo orvos
ságért mebetwnk, bőgj igj az igen-igen regj Scytiabol reánk 
maradót teokelletes bwsegnek dicziretet, az melj megh eddigli 
minden Partwtesteol arultatastol macula nelkwl keoztwnk 
megli maradotjezután is keozeottwnk giozbetetlenwl marad
hasson megh.f Ha pedigh ualaki keozeolwnk uagj az Elseok- 
vagj az Lofwek keozwl, uagi az Tiztuiseleok keozwl az mint 
eleb meghirok, Partwtest uagi arra való gjwlest tenne avagj 
czelekedne (igy), megh gjeozetnek: Akkor mingiart mint az 
igazsagtoll elzakattat es keozeonseges vegezeswnknek rontojat, 
(igy) ki keozwnkben méltatlan es nemzetwnknek aruloja es 

'hamishitw minden tiztesseget es emberséget eluezesse, ne is 
legjen azutan soha eoreokke zabad Teorveniben venni, semmi 
tiztet is ue viselhessen es it Zekelorszagban soha ne is lak- 
liassek. * 1

*) Vagyis a magyar szt. korona tagjai. V. ö. II. К. I. K. 4. Tit.
1. §., úgyszintén az 1351 : 11. tcz. II. К. I. R. 2. Tit. 1. §. és az 
1791 : Ili. tcz.

Corpus Statutorum. I. 9
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Mindazonaltal ha mi eoreoksege lezen az eo igaz eoreo- 
keossere maradgion r) es az illieneknek mint hwtetleneknek 
senki az Fejedelmen kiwl gratiat kegielmet neki ne adhasson, 
hanem ha az egez Zekelisegh egienleo akaratból es minden 
ingo bingo marhaia Predara kapsira lianiassek1 2) es maga 
eoreok szamkiuetesre wzessek, ha pedigh illien arultatasba az 
keoz nép keozwl való tidal tátik, az is hasonlóképpen zam- 
kivetesre vettessek es minden iovai3) Predaltassanak el, annak 
is Fejedelmen kuul senki kegielmet ne adhasson, hanem czak 
az egez Zckclseg.j Hogj pedigh az meghirt rendelések es vég
zések ereossen megtartassanak, ez okáért mindniajan az 
Nagiok es elseok, mind pedigh az Lofwek es Keozrendek 
felemeluen iob kezwnket megheskwuenk minniaian ezekre az 
Articulusokra Uegezesekre, hogj minden Pontjait ualtozhatat- 
lankeppen meghtarcziuk az Mindenható Istennek tiztesseghere, 
az Kiralliunknak hwsegere es az egiessegnek meghmaradasara 
allasara, Továbbá az melj fogiatkozott ez elnnilt Ezer eotzaz 
eott eztendeobeli giwleswnkben meli Udvarhelyt volt, melj 
uegezesben ismertwnk azt most uiabban ennivel vjittiuk es 
ereosittiwk es mindennek meghtartani paranczoliuk, bőgj 
ennekutanna az mi országunkban semmi tiztviseleo az Eccle- 
siatol rendelt Innepnapokan annak meghutalasara teorvent ne 
tehessen.4) Ha melj pedigh az mj teollwnk rendeltetet Birak 
keozzwl teorvent tenne, azt a teorvent ereotlennek hadgiuk 
es vegezzwk, Azon kuul pedigh az ollian Biro Két marcha 
birsaggal bwntettessek, melj bírságot keozeonseges Tiztuise- 
léon az feokapitan exequalhasson, ha pedigh az feokapitanon 
esik megh tehat az Kirallibiro az feokapitant is megbwntesse. 
Vegezetre ez is teczek mi nekwnk ez is ugianazon giwleswnk
ben noha liwteos teoruenteueoket es Birakat rendeltwnk, kik 
minden embereknek az Istennek igassaga zerent igaz itiletet 
zolgaltassanak, meghis mindazonaltal lattiuk hogj kévés hazna 
vagion, holott azt oztan senkiteol uegbenvinni nem lattiuk. 
Ez okáért ez ielen való giwleswnkben zentwl rendelliwk, hogj 
minden Biro it az mi országunkban valamelj valami dolgot 
ezután megh itil es annak igassagat, vgimint az kit tiztasag-

1) A Constitutio ezen rendelkezése, kapcsolatban az imént kisza
bott és alábbi büntetéssel, bizonyítja, hogy az árulásnak vagy párt
ütésnek ezen Constitutióban körülírt faja nem képezett Nota infidelitatis-t, 
tehát a H. К. I. 14. Tit. 2. §-a alá sem vonható; csak az А. С. II. 
R. 7. Tit. 1. és 6. art. bélyegzi azt később «oía-nak.

2) Azaz közprédára.
s) Nemcsak ingói, mint a primőr és primipilus pártütése esetei

ben, hanem ingatlanai is.
4) V. ö. А. С. I. R. I. Tit. 12. art. és V. R. 51. Ed.
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nak hinak felvezj, tehát az ollian tizeneoteod napra az meg- 
gieozeot felnek i tavaiból az gieozedelmesnek eleget tegien, Ha 
pedigli eleget nem akarna tenni avagj hogj ereie nem uolna, 
hogj igazat tehessen, akkor tartozzék az со zekének Capitan- 
iatol es Tiztiteol segetseget kérni, kiknek ereje áltál igazat 
vehessen, de ha ugian czak elvezteglene tehat a magáéból 
az bírónak, az gieozedelmes felnek tegienek eleget, hogj igj 
az zegennek es az eggiwgwek az elégtételnek lmlogatasaial 
nagiob es teob Karban ne essenek. Leottek ezek az Yegeze- 
sek az fenn meghirt bellién Eztendeoben es naptajt.

1555.
Székely nemzeti Constitutio.*)

1. Az melly Széken az Per elkezdetik !) Hiro vagy Had
nagy előtt, ha az első Széken ellene mondás nem lészen, tehát 
az Pert azon Procátor végig viheti: ha hol ellene mondás 
lészen, bizonyittsa meg a Bíróval, vagy Hadnagygyal, hogy 
vallott Procátora; ha megbizonyithattya, a más fél dolgát * IX.

A székely nemzet ezen 1555. évi székely-udvarhelyi gyűlésén 
összeszedett s Dobó István és Kendi Ferencs erdélyi vajdák által meg
erősített Constitutióinak latin nyelvű hitelesített kivonatát lásd Udvarhely- 
megye levéltárában, a nemzeti ládában V ili. köt. 8. sz. a. és ugyanott
IX. köt. 1. sz. a. „A székelyeiméi régi törvények“ czímén valamivel 
terjedelmesebb és a hitelesítési záradékkal szintén ellátott magyar ki
vonatát. Eredeti latin szövegű példánya régen elveszett. I tt  Kilyéni Székely Mihály (id. m. 40. s köv. 1.) után van közreadva, miután ez 
legkimerítöbb és a hosszas gyakorlat is ezen alakjában ismerte el és 
tartotta érvényesnek. Közölve van még Lőcsei i. m. 17—30. 1.; nem
különben összevontan Benkö J. Imago sat. czímü munkájában 73—83. 1.; 
valamint nem sikerűit s néhol a tartalmat merőben elferdítő német for
dításban, Libloy Schuller Frigyesnek „Merkwürdige Municipal Consti
tutionen“ (N.-Szeben, 1802) czímü kis füzetében 24—46. 1.

‘) A „Szék“ itt Octavalis Terminust, azaz törvénykezési időszakot 
jelent. A Székelyföldön (értsd alatta 1-ör Udvarhelyszéket a hozzá tar
tozó Keresztár és Bardocz fiúszékekkel; 2-or Háromszéket, mely alakult 
a. Sepsii, Kezdi és Orbai, valamint a később ezekhez járult Miklásvár- ssékböl; 3-or l 'sík széket, Gyergyó és K úszom fiúszékekkel; 4-er Marosszéket, és 5-ör Aranyosszéket, a melyet 1289-ben IV. László király a 
magyar földből kiszakítva ajándékozott vitézségükért a székelyeknek) 
évenkint két ilyen törvénykezési szak volt, és pedig az 1571-iki kolozs
vári országgyűlésen alkotott 6-ik tezikk szerint az első kezdődött Víz
kereszt után 8-ad nappal és tartott 30 napig. A második: kezdődött 
június 1-ső napján és tartott szintén 30 napig (1. a kolozsvári kir. kincs
tári ügyészség levéltárában levő törv. gyűjt. 1540—1600-ig kelt törvé
nyeket magában foglaló kötet 393. lap) a melyet az A. C. iV. К. I. czíme
2. czikke. annyiban módosított, hogy az első Terminus tartamát a mon
dott kezdő naptól számított 3 hétre szorította.

SZÉKELY N EM ZETI ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI STATÚTUMOK. 10
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elveszti, lm meg nem bizonyithattya, Székelyföldén három 
Gyrán marad, ki V ji forintot tészen és a Pert elveszti, s 
különben telnem veheti perét, hanem ha letészi az három 
Gyrat, azután lm akarja ismét ugyanazon emberét Procáto- 
rává teheti.1)

2. Ha Procátor liivás lészen, Székely Földén 1 x/2 forin
tot tészen.* 2 3 4)

3. Valamely perhez akárhány Személy légyen kereső, 
edgyiitt egy újj ítélettel 8) és egy Sententiával esik meg.

4. Az ujj ítélet árra egy Forint; a Sententia árra is egy 
Forint; ha pedig valaki feles örökököt vagy malmot nyerne 
meg a Sententiának árra 3 Forint.

5. Székely Földén a Széktörés 24 Gyra.1)
(5. A Székelység között való Patvar 24 Gyra, és a per

nek örökös elvesztése.5)
7. A méltatlan keresetnek birsága a Székelyek között3 Gyra.
8. A pernek letétele a Széken 1 forint, a Fejedelem 

Tábláján 3 forint.6 *)

*) Ezt a magában homályos pontot a * (jegy) alatt említett latin 
szövegű kivonat 1-sö pontjának eme szavai: „Procurator ('ausam inchoans si se super Constitutione legitimare possit, ad exitum litis agere rideat, ubi ad obiectionem non posset 3. marcis id est fl. l J/2 mulctetm“ 
világosítják meg, a melyekből azt lehet következtetni, hogy az ügyvéd 
ellen való kifogást azon a széken, azaz törvénykezési szakon kellett 
megtenni, a melyen a per kezdetét vette. A következő törvénykezési 
szakon, — a melyre a peres ügy betiltás (prohibita) egyszerű eltiltás 
(Inhibitio simplex) perújitássali betiltás (nóvum Inhibitionale) a bizonyításra kibocsáttatás (exmissio) sat. permenedékek által átvihető volt, 
— már e kifogás érvényesíthető nem volt. (L. az 16194ki gy.-fehérvári 
országgyűlés 22—52. ezikkét id. gyűjt, és v. ö. А. С. IV. R. 19. czím 
4. czikkével.) Lásd még az 1578. Apr. 27. kolozsvári orsz. gy. határoz.
7. sz. (Szilágyi id. m. III. k. 130. 1.)

2) „Procator-Mvás“ ügyvédvisszahivást (Revocatio Procuratoris) 
helyesebben az ügyvéd által a per rendén, megbízójának tudta és aka
rata nélkül tett káros jogi nyilatkozatoknak visszavételét jelenti, a mely 
menedéket a pernek úgy kifogási, mint derekas állásában is szokták 
használni. Y. ö. H. К. II. R. 79. czím. II. К. II. R. 80. czím ; A. C. 
IV. R. I. czim 25. és 20. ezikk; H. K. III. R. 3. és 0. czím ; II. K. 
II. R. 81. czím, 1504. évi V. Végz. 15. ezikk.

3) „Új Ítélet“ úgy ebben, mint a következő 4-ik pontban is „Mandatum novi Judicii“-t jelent, a mint ezt a latin szövegű fennemlí
tett kivonat kétséget kizárólag tanúsítja. V. ö. a H. К. II. R. 79. czím. 
А. С. IV. R. 1. czím 20—22. ezikk.

4) V. ö. И. К. II. R. 09. czím és H. K. III. R. 3. czím, 1791 : 
11. tcz. ff. gg. pontokkal.

5) V. ö. H. К. II. R. 70., 71. és 34. czímével, А. С. IV. R.
1. czím 14., 37. 40. ezikk; C. C. III. R. 8. czim 10. ezikk.

°) V. ö. H. К. II. R. 82., 83. czímével.
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Я Székelyföldén a Széken egy Gyra túszon 50 pénzt 
vagy 1 V, dort, a Fejedelem Tábláján egy Forintot.

10. Valamely Dologban Sententiat mondanak, Kettzcr 
tereli nélkül benn tilthattyak, harmadszor terhe vagyon.1)

11. Valamely Dologban Sententiat törnek, a Sententia 
árra azé, a ki a Sententia árrát megadta volt.

12. A Sententia törés, ha 12 forintot érő dologban jár, 
1 forint; ha pedig annak felett leszen, minkenkor 3 forint.

13. Valamely dologban Sententiat mondanak, ha a meg
győzött Fél ujj ítéletet kér benne, miglen a Sententia ki nem 
adatik, a meggyőzött Fél nem tartozik a Sententia árrát meg
fizetni.* 2)

14. Ha ujj ítélettel érik a Sententiat,3) miglen vélle el 
nem járnak tehát el ne járhassanak a Sententiával; ha eljár
tának volna is, ha ujj ítélettel érik, a Sententiával elviig 
marhákat tartozik kiadni, miglen az ujj ítélet mellett l égé 
szakad.4)

15. Valamely Alperes a Felperesnek hitére hadgya az 
ő keresetét; ha megesküszik a Felperes, megnyeri dolgát; 
ha pedig meg nem esküszik, az Alperes ment lészen.5 6)

1(5. A Felperes kérdőre nem veheti11) önnön hitét a Biro 
előli, az hol a per lészen.

17. Minden Hadnagy, és Biro tartozik minden Törvényt 
elnapozni, és ha el nem akarná napozni, Admonitioval kér
dőre veheti a ki akarja.7 * * * *)

>) V. ö. A. C. tv. R. 1. czím 21., 25., 27. czikk, ('. С. IV. R.
2. czím 1. czikk.

2) Az új itéletkérés a terhelő ítélettel elégedetlen bármelyik peres 
fél részéről, a, pecséttartó-személyektöl kiadni szokott fejedelmi tiltóparancs (Mandatum Inhibitionale simplex) mellett egyszerű eltiltással 
(Inhibitio simplex) eszközöltetett, hogy a törvényszék a terhelő ítéletet 
ki ne adja s a nyertes fél ki ne vehesse. V. ö. А. С. IV. R. 1-t. czím 
;3. czikk és az 1619-iki gy.-fehérvári országgy. határozatait 22—52. ezik- 
kek alatt (id. gyűjt.).

8) Azaz : ha a hozott ítélet végrehajtása ellen a pecséttartó-szemé- 
lyektől a Mandatum novi cum Inhibitione, már kiadatott.

4) V. ö. H. К. II. R. 77. czím 9. czikk. А. С. IV. R. 1. czím
13., 17., 20., 21. czikk.

6) V. ö. H. K. III. R. 35. czim, az 1504 : 5. V. 72. ez. 2. §. és 
1755: 2. tcz.") Azaz : nem felebbezheti.

7) Ez a, pont sem a * (jegy) alatt említett latin szövegű kivonat
nak vonatkozó 8-ik pontjával, — mely így hangzik: „Causa decisa.Appellans ante Terminum quod Judex Sedis rei Capitaneus statuerint, penes solam Admonitionem ad Forum lievisorium ire non possit“ —
sem pedig a későbbi időből származó magyar kivonatnak 12-ik erre 
vonatkozó pontjával, mely így hangzik: „Valamely dolgot megítélnek aSzéken, a Biró Hadnagy napozása nélkül el ne mehessen rele kérdőre
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18. Valamely Peres más Székre akarja dolgát halasz
tani, szabad légyen; de tovább ne halaszthassa, hanem ha 
Szék, vagy Ország dolgában Vajda urakhoz vagy Fejedelem
hez küldettetnék.1)

19. Valamely Per csak 3 forint érő dolgában jár, azt 
egyik Székről a másikra * 1 2) ne vihesse, miképpen önnön Hitét.

20. Valamely Embernek Fia, Leánya vagyon, az örök
ség a Fiat illeti3) de úgy; hogy a Fiú a Leányt, kiki a maga 
Székének Törvénnyé szerént kiházasittsa.

21. Ha két Férfin egy Ember gyermeke, egyiknek Fia, 
a másiknak leánya vagyon a Leány ollyan örökös az Attya 
örökségében mint a Fin.4)

22. Valamely Embernek két Leánya vagyon, Fia nintsen, 
Attyokrol maradott örökségek egyaránt illetik őket; de úgy; 
hogy a kissebbik választhasson a lakó helyben, de úgy; hogy 
a másiknak hozzá hasonló légyen, egyaránt örökösödhessenek 
benne; ha pedig a kissebbik a nagyobbiknak hasonlót nem 
adhatna, tehát az örökség kétféle osztassék.

23. Valamely Embernek két Leánya vagyon, edgyik 
Leányának Fia, a másiknak Leánya vagyon, a Leány is ollyan 
örökös, az Attya jószágában, mint a Fiú; de ha a Leánynak 
Fia és Leánya lészen, a Fiú a Leányt kiházasittya belölle.

24. Valamely Székely örökségben 32 Esztendő eltelik, , 
indulatlan volt benő az Ember a más Fél nem tartozik rá 
felelni.5 6 *)

25. A Zállagos Jószágban időmúlás nem tartatik.8)

tudománytétellel“ alakilag meg nem egyezik, de lényegileg tartalmok és 
intentiójok egy, t. i. a permenedék használhatásának biztosítása, mintán 
a jelzett Intésnek (admonitio) a régi eljárásban néha, mint szükséges, 
néha mint czélszerií perkezdő ténynek (v. ö. az 1699. évi, alább közlőit 
aranyosszéki const. 1. jegyzetével) használatán kívül akkor is volt 
helye, mikor a Biró sem birtokon belől, sem kívül a felebbezett dere- 
kas ítéletet felbocsátani nem akarta, miért a felhívó fél 15 nap letelte 
előtt, a pecséttartó-személyektől felhívó parancsot (Literae praeeeptorio 
appellatoriae) váltott magának s ennek felmutatása mellett megintette, 
azaz admoneáltatta a bírót a kir. Tábla előtti igazolásra (tudomány
tételre), mi ha nem lett. volna elfogadható, 200 írt büntetéssel Bújtatott. 
L. А. С. IV. B. 9. czím.1) V. ö. Mátyás II. Végz. 6. ez., 11. Ulászló I. Végz. 71. és 
II. Végz. 14. ez. és А. С. IV. B. 2. czím.

2) Azaz : egyik törvénykezési szakról a másikra.
3) A székely örökségnek (Siculica haereditas) fiúági természete 

köztudomású. V. ö. az 1. 1. közlőit 1451. const.
4) Mert fiútestvér hiányában a leány mint fiúleány (Praefecta

naturalis) örökölt. V. ö. A. C. III. B. 76. czím 13. czikk 4. pont.
6) V. ö. az ezen gyűjteményünkben küzlött 1451-ik évi Székely

nemzeti Constitutióval.
6) V. ö. H. K. 1. B. 78. és 82. czímével.
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20. Valamely Ember Vérgyökér valamely örökségben 
abban idomulás nintsen; mivel a vératyafiak között a Decre
tum szerént idomulás nem lehet.1)

27. Atyafi attyafia ellen idegennek semmijét el nem 
adhassa, sem el nem vallhattya; ha elvallotta volna is, ha 
32 Esztendő közben tilalom lett volna benne, a Vérgyökér 
viszszaveheti, hanem ha öröksége hellyébe ismét örökséget 
adtanak volna.

28. Ha valamely örökét eladnak, és a kit illetne, meg 
nem kínálnák vélle, ha ellene mond 15-öd napig várják meg 
vélle, ha megveheti az örökséget adják neki: ha pedig meg 
nem veheti, vagy a kínáláskor ellene nem mond, adják 
annak a ki az árrát letószi, s azután az atyafi ne perelhessen 
érette.* 2)

29. Az elveszett pert attya életében a fia cl nem 
kezheti.

30. Székely Ember örökségét semmiképpen el nem veszt
heti ; ha a Fejét hitetlenségért elvesztené is, hanem attyafiára 
marad.3)

31. Ha a Pere vesztett Ember a Törvény kimondása 
után hozzája szollana, ha hellyt nem adnak szavának marad- 
sága semmi nincsen.

32. Ha valakit Kurva Fiának, árulónak hitetlennek 
mondanak, és törvénybe jutván megtagadja, hogy nem mon
dotta, ha a más Fél megbizonyittya, hogy ő hozzája büntelen 
mondotta, eleven Dijján, az az Tizenharmadfél Forinton ma
rad ; mert tisztességében jár. Ha pedig a Biro előtt szemében 
mondja, hogy ő mondotta, és meg nem bizonyithattya, a más 
Fél megmenti magát; ő pedig nyelvén marad érette.4)

33. Ha valaki Orvnak mond valakit, ki ötét nem illeti 
és reá nem bizonyithattya, a más Fél meg menti magát tőlle, 
eleven Dijján marad érette; ha pedig a kárért keres valakit 
Orvnak, tolvajnak, vagy égetőnek mondja Bírája előtt, érette 
semmin sem marad.5)

34. Orozásrol való gyanuság szabad személly ellen ha 
támad; ha az előtt suspicio nem volt felölle, tsak ő maga

') Azaz : a Decretum Tripartitum, melynek itt I. K. 78. czímére 
van a hivatkozás.

2) L. az 1650. évi országgyűlés 10. czikkét s v. ö. A. C. III. R. 
76. czím 16. czikkével.

3) V. ö. az 1499-ik évi Székely nemzeti Constitutióval és ennek
5. sz. a. jegyzetével; valamint az 1506-ik évi Székely nemzeti Consti
tutióval és a H. K. III. R. 4. czím 3. czikkével.

4) és б) V. ö. H. К. II. R. 72. czím; H. K. Ili. R. 3. czím;
А. С. IV. R. 1. czím 11. czikk ; А. С. II. R. 7. czím, 3. czikk.
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hitivel mentse magát; ha pedig a féle dolognak meglételekor 
a félének találtatik lenni, az illyen Személlynek maga ment
ségére harmadmagával kell megeskíidni.

35. Parancsolattal senkit se hívhassanak se Vajda Urak, 
se Ispány eleibe; hanem kit kit Székén keressenek elöbszer, 
és a ki mit nem igazól, az kérdőjével mehessen el Ország 
Törvénnyé szerént; de a Székben mindjárást Törvényt láttas
sanak, ha pedig halasztás lenne Perében, mindjárást appellák 
hassa az ő szokot kérdőjét.1)

36. Az örökös Székely meg ne tartassák a Vajda Urak 
Tábláján, hanem ha halált érdemelne.

C 37... Szántszándékkal való halálért, a gyilkos meghallyon, 
a Vajda Urak Kegyelme, még a Király is meg ne oltalmaz
hassa a Peres ellen.

/' 38. Ha a szántszándékos Gyilkost a véren megfoghat- 
tyákT ugyanottan szolgáltassák Törvény réája; ha pedig meg 
nem foghattyák a véren, úgy is megsententiázzák, és a melly 
Széken megtalallyák, ugyanottan Törvény szolgáltassák réája.

/" 3 9 . Történettel való halálért, a Vajda Urak Kegyelme 
használ esztendeig és három napig, de úgy; hogy aközben a 
halálosakan több boszszut ne tegyen; annak utánna, ha az 
alatt meg nem békéllik, törvény szolgáltassek réája.* 2)

40. Ha valakinek szántszándékkal, Házára vagy ekéjére 
mennék, Vagy meglesik uttyában, s megölik, valamennyin 
volnának mind halált szenvedjenek érette.

Ujj1. Valamely Ember valakinek Házára mégyen hatalom
mal, s házánál megölheti, a Dijja is elvész.

42. Ha valaki valakinek házán vagy ekéjén, vagy sze
kerén hatalmat tészen 24. Gyrán maradjon.

43. A Hatalom cselekedés Ló vagy Barom elvételében 12 
Gyrát tészen, ettől megválva egy hatalom három Gyrát tészen.

44. Ha valaki egyik a másikat a Földre leüti 6 gyrán 
marad; ha a Földön veri, vagy vérét ontya 24 gyrán marad.

45. Ha valaki egyik a másikat meg akarná ölni, a más 
Ember oltalmazása miatt maradhat meg élete, 24 gyrán marad.

46. A Tetem törés tészen 12 gyrát, a nagy seb is annyit; 
a Szablya vágása is annyit, eg)' iznyi Sell tészen egy gyrát.

47. Valamely peres valakit Bifo eleibe hivat, az alatt 
megbékéllik vélle, a Biro bírságot 3 gyrát vehet rajta.

48. Ha egy személy valamely Bírónak Tisztibe hág, 
3 gyrán marad érette.

49. A Földnek foglalása nem mégyen fellyebb 12 gyrá-

v) L. А. С. IV. K. 14. czím 3. és 5. czikkét.
2) Compositionalis eljárás.
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mil, néha 3 gyra, néha 9 gyra, néha pedig 12 is, a Hold 
földnek mivoltálioz képest.

50. A Biro tilalma tészen 3 gyrát t. i. ha egész falu 
szegi meg.

51. Az egész Falu csak annyiban marad, a potentiáért, 
mint hatalmat cselekedett három személlyek; mert három sze- 
méllynek egy egész Falu felöli mindenkor szabadon felelhetnek.

52. Valamelly Faluban a Fő Embernek, vagy Lófőnek 
öröksége vagyon, a Falu ellen i s ; a kinek pedig ott közöttök 
öröké nintsen, ellenek ott örököt nem vehet; ha ki vett volna 
is, ha ki akarják vetni 32 esztendeig kivethetik.

53. A megítélt örökségnek megbocsáttásakor az Adversa 
parst megkell kínálni; mert különben a sententianak semmi 
ereje nem lészen.

54. Ha valaki Székely örökségért mást Perbe akarna 
fogni; tehát tartozik az Actor minden Attyatia felőli felelni, 
hogy ő vélle más nem perel.

55. Székely örökségért, ki 3 forintot ér, Királlyig elmehet
nek ; Tisztesség dolgával is elmehetnek ; de ha elmennek mind 
a két fél elmennyen, s kiki maga tulajdon dolgát folytassa.1)

56. Székelyföldén minden dolgot megítélhetnek, csak 
baj viadalt nem ítélhetnek és ujj ítéletet nem adhatnak.

57. Székelyföldén a viz Határt nem tehet, hanem csak 
a régi follyása.

58. Valaki ados egyik a másiknak, önnönhitére valahol 
talállya, megfoghattya s megtarthattya.

59. Valamelly Ember egyik a másikká! Törvényben 
vagyon, ha az alatt valamellyik ujjabb Törvénytelenséget 
tenne 6 gyrán maradjon; ha pedig meg nem akarná adni 
dolgától elmaradjon.

60. Az Ítélet a Székelyföldén illyen : hogy a Falu három 
igaz jámbort fogad és az a három ember megfelel a Faluért, 
és valakit kiád nyilvánvaló tudással, azt megbüntetik, a mi 
marhája vagyon, az ő részét elveszik, Felesége, Gyermeke 
részét megliadgyák, valakit pedig hallomással feleinek ki, 
annak hellyt nem adnak.

61. Ha földönlako biintettetik meg, és annak megítélé
sében a Hadnagy és Király Biro jelen vagyon a marháknak 
fele része a Székelőkkel a Hadnagyé, és Király Biroé; más 
fele része pedig a Földes Uráé; de ha az Ura a gonosztevő 
Földén lakott, miglen a Király Biro, és Hadnagy oda mégven; 
megbünteti, minden marhája az Urának marad.

‘) V. ü. az 1584. évi szept. 20. Gyulafehérvári or. gy. határoz.
6. p. (Szilágyi S. i. m. III. k- 210. 1.)

25
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62. A btin alatt senki magát földönlakóvá nem teheti, 
ha ki tenné is, erőtlen lészen. Ha ki Lajos Király után 
földön lakóvá tette magát, erőtlen; mert Király nemesse.

63. Székellyföldéről, ha ki akart menni, szabad volt 
mindenkor, és ha valaki valahonnan Székelyföldére akar 
jönni, az is szabad, erővel ki nem vethetik; de a Nemes 
Jobbágyat be nem fogadhattyák, el se vethetik.

64. Valamelly Székelly szolgálni akart menni, bár más 
Országban is, ki Országunknak védelmére nem volt, szabad 
volt szolgálni menni; de a szegődett szolgát megtartoztatthatták.

65. Valamelly Embert Szt Mihály napjáig törvénnyel 
ki nem vethetnek Házából, azután Szt György napig ki nem 
vethetik ; mert téli időben nem szokott az Ember házat tsinálni.

66. Valamelly Ember peressének valamit hitére hágy, 
és megesküszik, újj ítélet abba nem lehet.

67. Valamely Dologban Arbiter Bíróra fog a peres, és addig 
úij ítélettel el nem tiltyák, abban azután újj ítélet nem lehet.

68. Örökös Székellyt Törvényben éretlen meg nem fog
hatnak ; hanem ha véren talallyák, vagy marhát fognak kezén. 
Ha Törvénybe elérik, miglen Marhájába tart, addig öröksé
géhez nem nyúlhatnak; ha sem marhája, sem öröksége nem 
lészen, Fejéhez is hozzá nyúlhatnak.

69. Három Törvénnyel való tilalmat Törvénylátatlan senki 
el nem szabadíthat; de ha harmadnap réá nem akar szollani, 
aki megtiltotta, a más fél kérésére a Biro megszabadithattya.

70. Ha valaki kezességen valakit kivészen, és a prae- 
íigált napra elő nem viheti, három kereső napot adnak annak 
az Embernek, a ki kezességen kivette, és ha akkor is elő 
nem adhattya, azon marad a kezes a mint a dolog tartya.

71. Székelly Földön a Nemessek között való Jegyruha 
24 forint; a Lófő Székellyek között való Jegyruha 12 Forint; 
a Darabont Székellyek között való Jegyruha 6 forint; a 
paraszt Székellyek között való Jegyruha 3 forint.1)

72. Valaki eddig Követtséget vitt a Táblára,* 2) és akkor 
a Törvény elhaladott, a Követtséget pénz nélkül Írták b e ; 
mert két követtséget a követ nem viselhet.

73. Valamelly Székelly Ember Sóval akar kereskedni, 
Segesvár Székben, Kőhalom Székben, és Fogaras Földén sza-

’) Jegyruha =  hithér (dotalitium). V. ö. H. K. III. E. 3. czím 
és H. К. I. R. 93. czím 2. czikkével sat.

2) A székelynél a perek fellebbezése a Vajdai-székhez, s illetőleg 
az ennek 1542 körül helyébe lépett fejedelmi táblához követek (nuncii) 
utján történt; inig az 1562. évi jún. 20. Segesvári or. gy. kimondja, 
hogy jövőre terelek (literae transmissionales) utján fellebbeztessenek az 
ügyek.
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bad volt kereskedni; de úgy, hogy a Király Hímtől petsétet 
kell váltani, hat járombeli ökörtől 3 pénzen kell váltani, két 
Ló vonása terhétől 2 pénzen. De ha petsét nélkül elmegyen, 
a Király Biroé Marhája, Szekere, a Só pedig az Emberé 
legyen. Ha igaz petsét vagyon nálla, és jó okkal jár, és a 
Király Biro mégis báborittya, a Szegény Ember maga oltal
mába ha megölheti is, egy Só Díjjá.

74. Székelységnek emlékezetére nem tudjuk azt, hogy 
sereg illyenképpen lakott volna Székely Földén; mert soha 
Törvényünk nem volt; annak okáért most is könyörgünk 
Vajda Uraknak ő Nagyságoknak, mint kegyelmes urainknak, 
hogy a régi szabadságunk szerént éltessenek és ennekutánna 
azzal ne terhellyenek.

75. A Király Bírók dolga e z : hogy a Székhelyeken I 
üllyenek, vagy lakjanak is, és a Biráktol várjanak, észtén- J 
deig a Biráktol háromszor számotvehessenek ; ha nem hiszik,: 
hiteket vehetik; de ő magok Biro nélkül bírságot nem vehetnek.

70. Valamelly Széken vagy Biro, vagy Hadnagy, vagy 
Király Biro törvénytelenül tselekednék, azon Széken Tör
vénnyé légyen benne; de ha Birságért vagyon a per, azért a 
Székről kérdőt nem viselhet. ——

77. Biro, Hadnagy Király Biro másért nem Procátoros- 
kodhatik, hanem maga Személlyé dolgát viselheti.

78. A Király Bíróknak illyen Bírságból vagyon részek: 
Orvbirságbol, vérbirságbol, paráznabirságbol, azoknak minde- 
nike három három gyrát tészen, annak felével a Biro és 
Király Biro osztozik, a más felével a Hadnagy a Szék
tar tokkal.

79. Ha házas ember vétkezett, annak része marháját 
elvették.

80. Birók, Hadnagyok, Király Bírók, kiki csak az ő 
ideje beli bírságot vehetett; de a Vajda Urak birságát vala
melly K. Biro idejében esett; de a jelen való Király Birók 
megvehetik.

81. Valamelly Bírónak, Hadnagynak Tiszti vagyon, addig 
vele nem perelhetnek annakelőttevalo dolgáért, hanemha Tisz
tiben esett dologért, és mikor Tiszte eltelik, más Szék nap
ján perelhetnek vele.

82. A kit megölnek tetem emelésben, három forint a 
Biroé; ezt a Gyilkoséból fizetik ; de ha azon megnem vehetné 
is, az övéből meg kell fizetni.

83. Kézdi Széknek Törvénnyé ennyiben különbözik, hogy 
valaki peressét hatalmon éri, a Biro igazsága 45 oszpora, 
melly tészen 2 forintot és 25 pénzt, a K. Bírónak is 45 osz- 
porán marad, ez is tészen 2 forintot, 25 pénzt, az Hadnagy
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mik 32 oszporán murád, melly tészen 1 forintot 60 pénzt: 
Vérbirságban, parázna birságban is ugyanezenfelyül megirt 
birság vagyon.

84. Továbbá a Vajda Urak ítélete felőli a volt a Székelly- 
ség Törvénnyé: hogy mikor a Nemes Uraknak Octavájok volt 
a Vajda Urak akarattyábol, annak utaima való Szt György és 
Pünkösd között a Vajda Urak a Székegységről ítéletet kívántak.

85. Minden Széken ítélhetnek 15-öd napig, s az alatt 
tartozott a Szék 40 Lóra élést adni. Azon Székek, Biro, Had
nagya] egyetemben 12 Személlyt adtanak mellejök, és valami 
birság a Vajda uraknak jutott, annak fele azon 12 sze- 
méllyeké volt.

86. A Törvényre való Hivatalra1) Két pénzért adtanak 
czédulát.

87. Valamikor hadat, fegyvert adtanak Székelly földé
ről, annak készítését a földnépe készítette, kit ha a Vajda 
Urak zászlója alá adtanak, ha kik akarattyok nélkül haza 
szöktenek, azoknak büntetése a Vajda Uraké volt.

88. Valamelly Ember a Széken, vagy a Vajda Urak 
leült peresse előtt, a Biro időt adott benne, hogy réá bizo
nyíthassa, és ha réá nem bizonyíthatta, Törvénye lett benne.l 2)

1604.

fíc Anno 1604 Articuli Pro Obseruationc Unionis ac Legis 
Huius Oppidi Maros-Uasarheli.3)

Primus. Miuel bogi mindeleitwl fogna megemlekezeunk 
arra, minemeo sok kileomb kileombfele bantasink es aka- 
dalink forgottak es uoltak Uarasunkan az sok idegen népek 
miat seot meeg az minnenmagunk nemzetwnk es attiankfiai 
miat is, az kik meghuetuen az Uarasi zep tarsasagat, es nem 
gondoltam ieouendeoben azfele elzakadozas miat ualo romlá
sát az Uarasnak, ki egyallapotra, ki inasra atta magat, nem 
ertuen az keozenseges Uarasi vagi Polgári Tarsasaggal edgiet: 
Akaruan azért Istennek segitsegebeol annak eleit nenni, meeg

l) Azaz bíróság elibe idézésre.
") Érthetetlen, melyre sem a többször említett hiteles kivonatok 

sem a többi kiadások világot nem vetnek.
3) L. Marosvásárhely levéltárában „Leyes Seu Decreta Oppidi Székeli Uasarhelii“ ezím alatt 1604-ben Borsos Tharnás főbirósága alatt 

vezetni kezdett eredeti jegyzőkönyv 1—5. lapján. Maga a könyv nincs 
külön levéltári jegygyei jelölve. — A múlt évszáz végéről való egy
szerű másolata megvan az érd. Múzeum kézirattárában „Constitutiones 
locales magni principatus Transilvaniae etc.“ ez. kéziratgyűjteményben.
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ideonek ideien feokeppen azulta miulta ennek az Castelnak 
epwletire es abban nalo eggiessegre Feiedelmwnktwl authori- 
tast es Instructiot impetraltunk, ex communi uoto, et unanimi 
Suffragio az egez Tanacz Biroual es Polgárokkal uegeztek ezt 
bogi ualamely u y J) ember ith az mi Uarasunkan megakar 
házasulni, de addig Felesegeuel meg Eskwnni Zabadsaga ne 
légién, hanem az Birot imprimis requirallia: Similiter, ha 
ualaki uagi itualo, uagi masnimét jeot ith az Uarasoii megh- 
akar telepedni es hazat Eoreokseget akar uenni, senki hazat 
el se adgia, se penigh megli ne negie sub poena ti 12, hanem 
az is az Birot certificallia uasarok feleol, az Biro penigh tar
tozzék Polgárinál, es Tanaczbeli nehani Zemelliekkel annak 
az Zemellinek allapotiat meghtudakozni es iol uegere menni, 
ha az Farasi Társasághoz illendeo, ki ha illendeo lezen mind 
hazasulasa eleot es mind ház uetele eleot, azok az Zemelliek 
eleot ezen megheskwdgiek, Hogi ennek az Uarasnak Maros- 
l asarhelinek az eo tellies eleteben hiú es igaz lezen, es min
denben az Uarosi eggiesseget es Társasagot megtartczia: abból 
magat kiuenni nem igiekezik, seot tellies tehetsege zerent 
más ellen is oltalmazza, kireol mikor iural annakutana az 
Biro adgion Czedulat az házasuló Zemellinek Notarius keze 
áltál, kitwl tartozzék Dr. 2. es azt exhibeallia az Papnak, 
azutan vgi Eskwttesse megh: sub poena per Dnos Senatores 
illis ininngenda: Es hazat es Eoreokseget is igi engedgien 
meguenni az Biro. -)

Mikor penigh ezeken altal megien az Uaraseggiessegreol 
irt keoniben s) neuet beiriak, de addigh az l Jarasnak Keozeon- 
seges iouaiual zabad ne légién Kereskedésekkel élni ugi mint 
Korczomarlassal4) Es ahoz illendeo Kereskedésekkel, hanem 
ad proprium Oppidi vsum egi forintot tartozzék letenni es az 
Biro es Polgároknak égi tál étkét égi peczeniet es ahoz égi 
uider bort, Kenieret es ahozualot tartozzék administralni.

Secundus. Ualaki Tanaczbeli Zemelli az Uarason leueo 
Tiztekre ugimint Feo Bíróságra, Polgárságra, Notariussagra 
Malombirosagra, eleteben egizer az Tanacz eleottli megeskwzik 
per successionem mutationemque temporis, et Ofticy, ha mikor *)

*) Idegen, a városi kötelékbe nem tartozó.
2) Y. ö. az 1607. évi jún. 10. kolozsvári o. gy. határoz. 25. art., 

az 1614. évi márcz. 23. megyesi o. gy. 18. art. (Szilágyi S. i. m. V. k. 
502. 1. és VI. k. 419. 1.). az 1625. máj. 1. gyulafeh. o. gy. 1. art. s az 
A. C. 111. R.-nek ezeken alapuló 81. ez. úgyszintén az 1791 : 19. t. ez.

3) Könyvben.
4) Miből kitűnik, hogy a korcsmárlási jog nem a várost testület- 

kép, hanem a városi birtokosokat egyenkint illeté meg, a mit egyéb
iránt a C. C. III. R. 11. ez. 9. art.-ból is következtethetni.



más eztendeoben azon Tiztben is meg succedal, ne tartozzék 
azon Tiztrc teobzer meg eskwnni, hanem az Juramentumnak 
Utrumat eleiben zamlaluan emlékezzek arra es Obseruallia 
azt: Fgi mint Polgári Tiztre egizer eskwdgiek ha abból Xota- 
riussagra megien arra is egizer eskwdgiek: Similiter ha Nota- 
riussagbol megien Polgárságra, ha mikor ezeokreol Bíróságra 
megien azonkeppen arra is egizer eskwdgiek.

NB. A 3— 7. következő pontokban az esküformák fog
laltatnak, a Senatorok, Polgárok, Biro, Notarius és Malom- 
birák számára.

1604.

De Anno 1(104. De Conditione Haered datum in Castello 
Oppidi Zelteli Uasarheli exist entium.'1)

Az miképpen leglieleozeor is az Uarasban leueo Eoreg- 
segeknek Ueteleknek ratioit assignaltuk ebbeis anniual inkab, 
az minieuel az Itben ualo Állapot edgiesseget kiuan, meg- 
emlekezeunk arról eleiteol fogna, mely Kileomb Kileombfele 
sok bantasink Es zurzauarink regteol fogua az igienetlen em
berek miat forgottak keoztwnk, kik sok Kileomb Kileombfele 
zinek alat uel per Matrimonium Successum uel per auiticam 
hereditatis Successionem bizonios Es Eoreokeos Doininiuma- 
ban jutuan az Eoreoksegnek, annakutanna ki egi Feoember- 
hez, ki máshoz keotuen magat, ki penig pénzéi az Feiede- 
lemtwl hazaknak, ki Nobilitatiot ki egieb Exemptiot impetralt 
az Uarasnak es az Ciuilis Societasnak nagi Confusioiara Es 
romlására, bogi penig egieb regtwl fogua ualo Jo rendelt 
Farosaknak Fnioianak formaiaual elhesswnk, Es abban tekel- 
letes eoreokeoseon meghis maradhassunk in perpetuum, Es 
miért bogi az Castelnak Epwletit Fundalasat Istennek Kcgiel- 
messegebeol es Feiedelmwnknek Engedelmeból, Es Instruc- 
tioiabol mi Keztwnk, Es annieira is epetettwk, bogi immár 
benne bizonios hazakat fundaluan Epitettwk, Es baznosan biriuk.

Az feolseo okokra nezue, tudniillik, bogi it ben edgieseok 
lebesswnk, Es az Ciuilis Status es Conditio meghmaradhasson 
Es telliesseggel minden rend it ben cziak az Ciuilis Ordonak 
es Statusnak légién Subiectussa, Ualakinek it ben baz belliét, 
attunk eddig Es ezutann is adnank, Eddig is Senkinek arron 
s pénzén nem attuk, sem ezután pénzén arron adni nem 
akariuk, sem adunk, Et in posterum quoque ha az Fr Isten *)

*) L. a maros-vásárhelyi városi levéltárban „Leges seu Decreta 
etc.“ ezíui alatt 1604-ben vezetni kezdett ered. jkv 14—15. lapjait.
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mikor abba modot ad is, bogi az keofalt kwlleb vethetiwk 
is de akkor is pénzén arron az Tanacz Senkinek baz belliét 
ne adgion, liánéin mindennek adgianak tantum ex benenolentia, 
Es zolgalatianak tekinteteiert, Es cziak addigli ualameddigb az 
Ciuilis Ordoual Edgies lezen es mindenben edgiet ertli.

Melli melle keozeonsegeskeppen deliberaltunk igi, bogi 
lt ben az Castelban, mint zinte ot kwnn is biro Ilire nelkwl 
hazat senki el ne adhassa senkinek, liánéin cziak az kinek 
az biro, Tanacz akarattiabol megbengedi sub poena supra 
denotata. ]) Ha penig ualaki itben ualo hazat, auagi inassal 
elczerelni akarna, auagi Eoreokarron elakarna adni, meeg az 
Tanacz Consensusabol is, de semmiképpen kileomben el ne 
adhassa, hanem cziak anni amiig az mit raita epiteot, belliét 
penig Es proprietassal sem az Heres sem Tanacz in perpe
tuum el ne adgia, se el ne adhassa, hanem eoreokke az 
Uarasnak Es Tanacznak keze es Zabad birodalma raita 
légien " i ea ratione, bogi ha in futurum, nel in perpetuum 
ualaki oil ember találkoznék, kinek itben az Castelban uolna 
eoreoksege, Es Contumatia ductus az Ciuilis Ordoual edgiet 
nem kezdene erteni, Magúnak Ualami Uarosi Zabadsag kimvl 
ualo immunitást, Nobilitast, auagi ualami oly Uaros ellen ualo 
Exemtiot akarna zerzeni, auagi ha zerzene, az illien Enibertwl 
az Tanacz it ben ualo hazat tulajdon magok Autlioritassaual 
Elfoglalhassak, Epwletit meghbeczwluen letegiek, Es az Cas- 
teltoí eo magat remouealliak, semmi birodalma* 2 3 4) it ben ne 
lehessen Es igi telliesseggel azfele rebellis Es Contumax ember 
az Ciuilis Status keozvvl ])euitus tollaltassek, bogi igi az Ur 
Istennek segitsegebeol es kegielmessegebeol egy Ziuwek Es 
mindenben edgieseok lehessünk. Es minden mi l'árosunk 
Unioiat meghtarthassuk Es otalmazbassuk, Maradekinknak 
czendes Es Edgies Állapotot hadgiashassunk.

1G04.

De Anno 1604. De iuris processu tam ex uetusta Oppidi Maros- 
Uasarheli Deliberatione, quam ex renouata Obsernatione A)

Ha ith Uarasi Embernek eggiknek az másikkal peri 
indultatik az Feolpereos az Alpereost, lia maga Citallia ne

*) 12 ft. Lásd fentebb a 28. lapon közlött stat. 1604-ből.
2) Ezért nevezi az ilyen házhely birtokosát a fentebbi (28. lap) 

1604. évi statutum zálogos embernek.
8) Birtoka.
4) L. maros-vásárhelyi városi levéltárban „Leyes Seu Decretu
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teruentk eressel r) Citallia, hanem az Bironal peczetet kericu,*) 
es tartozzék az biro peczetet adni pénz nelkwl, lia pedigh 
l aros Zolgaiual akaria Citaltatni auual is zabad, az Uaros 
Zolg'aia is tartozzék két pénz nelkwl simplex Citatiora 8) el
menni bizonsagokert Uarosi megregzet telepedet embernek 
(de ember fogni4) nem) hanem attul akarkys tartozik fizetni 
Dr. 2., ha pedig fogliot elboczat 5) Dr. 4: Az Citatiora pedig 
az Alpereos ha absentalni akaria magat ketzeor absentalhatia,6) 
kiért eleozeor 20 pénzén marad, mazzor is húzón, ha pedig 
harmadik Citation nem Compareal, akkor per non nénit Sen- 
tentian marad.7) Simili modo ha az Feolpereos az eo maga 
citatioiara absentallia magat két annien marad, mint az al
pereos.8)

Hogiha pedig ualameli peort leualnak.9) Es nagi ideot 
uezen 10 11) az más Feolpereos benne, auagi part,11) ha az meli 
napra az biro napozza, Es ha akkor az Edgik felnek Instan- 
tiaiara az más fel nem compareal hanem succumbal. Ez is 
per non nénit Sententian marad.

Az mel peoreok pedig meghaladlak az Keresetben az 
három Forintot tartozik az Actor írna proponálni, Es appella 
tioba is elmehet az Tablara is 12 * 14) kiueuen abból azokat az 
Causakat az mellieket coram Judice, et Juratis Cinibus tem-

Oppidi Székeli Uasarhely“ czím alatt 1604-ben vezetni kezdett ered. 
jkv 5—14. lapjain.

1) Vagyis közvetetlentil, alperes megidéztetése nélkül nem kérhet 
ellene ítéletet.

2) V. ü. Sz. László Deer. I. k. 42. f. III. k. 3., 25., 26. ff. A. C.
IV. R. 1. Cz. 29. art. 14. Cz. 4. art.

3) A simplex citatio egyik faja a régente dívott négyféle cita- 
tiónak, melyekről bővebben értekezik Kittonich Dir. Metii. Cap. 2. 
(puies. 2—4. — Szegedv Tyrocinium, N.-Szombat 1767. — 348. s küv. 11. 
V ö. H. К. II. R. 18. Cz.

4) Vagyis letartóztatni.
5) Azaz már letartóztatott embert bíz a város szolgájára.
•) V. ö. Sz. László Deer. III. k. 2(1. f. — 1439 : 33., 34. art.

11. К. II. R. 18. Cz. 7. §. 86. Cz. 7. §.
7) V. ö. 1439: 36. cz. 1495: 12. cz. H. K. III. R. 26. Cz. 4. §. 

A. Cz. IV. R. 1. Cz. 13., 16. art.
8) U. n. absolutio ex paribus. Felperes meg nem jelenésére nézve

V. ti. H. К. II. R. 20. Cz. 5., 8. §§ . 86. Cz. 11. §.
9) Pert felvesznek. A perfelvétel, levata, az erdélyi törvények 

által nem hogy szabályoztatott volna, hanem még csak neve sem fordul 
elő bennök.

10) Halasztást kér.
J1) Azaz a perben használt okiratok mását. V. ö. А. С. IV. R.

14. Cz. 4. art. tábl. nt. 61—63. és 88. §§.
12) V. ö. А. С. IV. R. 1. Cz. 44. art. 14. Cz. 4., 5. art. 1755 : 2. cz. 

tahi. ut. 157. s köv. §§.
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pus et ratio distingual, mint Exempli gratia lia ualaki, auagi 
fele nieresegeben auagi Egieb tarsasagban kereskedni pénzét 
inasnak adgia zamueteo kereskedésre nezeo adossagat Es Igas- 
sagat akarna Appellatioual hordozni, ez nem admittaltatik, 
Item Criminalis Causa *) et huic Similia, három gira is penig 
ha nem litis intermediumba esik * 2) az Tanacz eleyben elboczat- 
tatik, sed non ultra.

Ualaki indebite ualakit megfogh,3) Es elegendeo ratioia 
nem lezen hozza, Eleuen Dian tl. 12 Ur. 50., marad ereotte, 
kiuel egieb ualami hozza ragadot ratio nelkwl touab Appel- 
latioban sem boczattatik.

Hogiha penig Sokadalmas ideoben Kalmari dologhert 
kwlseo Ember itualo Embert Citál Terueniel, Es az Incattus 
itualo Ember lenen absentallia magat, Ennek az ideo uetsege 
fl. 1. e contra ha kwelseo Embert az itualo Ember is Citál 
Sokadalmas Ideoben, az is Simili modo fl. 1. marad. Az ideo 
uetsegeok penig az biroe: ha két kwelseo Ember edgik az 
másikát hya is azonkeppen.

Az Citationak penig minden ideoben Iliién formán kel
lenni, bogi minden rendet nappal Citalliak, Alioquin mikor 
elniugzik az nap ha azutan Citalliak az Citationak nincz ereie, 
ha kit penig uagi Uaras Zolgaia Citál: Uagi eo maga a Peres 
peczettel ('itallia personaliter, ha penig personaliter nem talallia 
hazatol is Citalhatia legitima aetasban leueo hazanepe áltál,4) 
de igi bogi ha az Incattus az Uaras hataran vagion, ha penig 
nem talalna akkor az Uaros hataran lenni, az birot, auagi 
azon Citatort annak hazanepe Certiíicallia hon nem lete feleol, 
Es Iliién Citationak is nincz ereie, hanem mazzor Citallia: 
Ezt is hozza teuen bogi Miuelhogi giakorta uagion Zanto feol- 
dek Es Zena fwek hatara feleol ualo Controuersia az Uaros- 
nepe keozeot, Mikor Mezeoben azfele Zantofeold es Zenafw 
feoleot ualo Contentiok tamadnak két fél keozeot, es az 
ideo azt kiuania bogi ualami hirtelen ualo tiltás Es hiuasnak 
kel lenni keozteok, Es nem éri olliankor hamar az birot, az 
kit az Polgárok keozwl liamareb er az Mezeoben attól ker
bet Simpliciter Teruent, de nem Peczetet, Es ez illien Teruen- 
keresnek az Teruen hellt ad.

*) V. ö. H. К. III. 11. Cz. és 1755: 2. tcz. tábl. ut. 158. §.
") Vagyis nem a per folyama alatt, lite pendente.
°) Mely esetekben szabad valakit arrestálni, lásd ezen statutum 

alábbi pontjait, s v. ö. még: II. К. I. E. 9. Cz. 2. §. III. E. 32. Cz.
2. §. — 1439 : 27. cz. I486: 29., 33. cz. 5., 6. §§. 1492: 91., 92. cz.
1514: 30. — 1619. máj. 5. gy.-fehérv. o. gy. 10. art. (Szilágyi i. m. 
VII. k. 516. 1.) A. C. III. K* 11. Cz. 80. Cz. 4. art. С. С. IV. K. 16. Cz. 

4) V. ö. H. К. II. E. 23. Cz. és 24. Cz. 1—3. §§.
Corpus Statutorum. 1. 3
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Az Polgar és az Notarius, minden heten három nap Het- 
feon, Kedden, Penteken tartozik hiuatlan az biro hazahoz 
menni sub poena fi. 1. Egieb nap nem tartozik hiuatlan, de 
ha ualamikor az biro hiuatia az Polgárt és nem jeo fl. 1. az 
birsaga, Excepto ha hirtelen megh nem falainak.

Teruenbeli Es Tiztbeli Accidentiak és Prouentusoknak 
penig rendi es Diuisioia ekkeppen vagion: Ualamit Zekben 
Teruen itel megh ngi mint Maior et Minor potentiak, girak, 
tiztasag,1) Ember diu, de abba az Prouentusba, az bírónak 
is cziak annie reze uagion minth Edgik Polgárnak, azt Egiarant 
ózzak: Kiueuen azt beleole, hogiha fogliot adnak az biro 
kezeheoz, Es azt kezessegeon kiadgia az biro, auagi eo maga 
elzalaztia, Es ha az Teruennapra az kezes az fogliot nem 
praesentalhatna, hanem succumbalna az fogoly, Es mégis sen- 
tentiaznak az fogliot, s kergeteoben esnek az fogoli az kezes 
auagi az Biro holt Dyan maradna ez Iliién fogolinak, Ennek 
az Diunak az harmada az peoreose két reze az tizte, de ennek 
az Diunak fele az biroe, fele az hat Polgároké: Ezt hozza 
teuen hogi az illien fogolinak az Biro Polgárinál Sententiat 
zolgaltasson, Es tartozik Persecutoria Sententiat adni az Karos 
auagi keserues embernek. Item Uerbirsagnak * 2) hasonfele az 
biroe, fele az hat Polgároké, halaira uagi Egieb bwntetesre 
Sententiazot Embernek Marhaianak hasonfele az biroe Es az 
hasonfele az Polgároké: 3) Azonkeppen elorzot marhanak, Es 
Ortui elveot Marhanak ha ki az tizt Kezében marad fele az 
biroe, fele az Polgároké, Lelt marhallal penig az ki ez is 
tizt kezeben marad, az biro Egiarant oztozik az Polgárokkal: 
Lelt marhanak penigh tized reze a leleoe Es az teobbi az 
urae ha reá falai, ha penigh az Ura reá nem talal, az Tizte. 
Ortul es hatalmastul elueot Marhanak penigh harmad reze az 
elueueoie az teobbi az Urae ha az is reá talal, ha penigh 
nem talal az is a Tizte.

Az bírságoknak penig rendi ez : Hogi ualami az Pol
gári Zolgalatban esik, ugi mint ha az Uarasnepe keozwl, 
uagi zolgalatra, Circalasra Pannire4) uetnek postasagra et 
huic Similia, Ennek egi-egi ftig az bwntetese az biroe es 
Polgároké, Ezeon kiuwl az mit karos birsaganak zoktanak

*) Büntetéspénz, melyet a vádló fizetni tartozott, ha vádlott ma
gát a vád alól tisztázta.

2) Vérbirság, a vérontással (effusio sanguinis) egybekötött testi 
sértésért űzetett birság. V. ö. 1634. máj. 12. gy.-feliérv. országgy. 
26. art.3) Eltérőkig a II. К. II. li. 43. Cz. 1. §-tól. V. ö. А. С. V. k.
52. ed.

4) Vármívre.
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hiúi, Tilalmas zeges r) uczan eseot zitkozodasnak bwntetese,* 2 *) 
Item lia az Castellban ualakj Edgimast zidgia rutolia, Es ha 
megli wti fel kezén marad, kinek az ualtsaga ft 24, ezeok is 
az Tanaczot illetik keozeonsegeskeppen az Biroual es Polgá
rokkal ediwt, mely ezfele bírságról tartozik az Biro Beges- 
trum zerenth Tizti uegiben zamot adny az Tanacznak. Az 
Castellban eseot lmzonnegi ftot nertetelnek birsaga mellet az 
Biro es Polgárok az eo zokot uerbersagokat kileon az ft. 1. 
Dr. 50. ugian meghuehetik modo supra notato oztozassal.

Az ki penig az Uarason zálogos ember8) azt megh nem 
foghattiak temen zerint, Ugi mint Adossaghert Es Egieb fac- 
tumert is kiueuen azt beleole, bogi ualami oly factumert in 
loco Delicti tapaztalnak, auagi ualami Or marhat kinek ello
pásában eo is rezes uolna, kezeben kapnanak, Ez illienert 
zabádon meghfogliatiak, Item ha it ben az Castellban uert 
tezen es Tizti kiuwl embert zidalmaz es uer megli; az zala- 
gos Embernek ha feolkelco zaloga uagion, azt hozzak e l : ha 
nincz feolkelco zaloga peczetelliek k i4) hazabol, mind addigb 
az migh neget eri dolgának.

Az Magistratus penigli tizti zerint meghwntetheti az 
engedetleneket, de cziak hatarigh.

Tertennek penigli illien dolgok is nemely czialard erube- 
rektwl, bogi ualami keues Eoreoksegezkeje lenen az Uarasan 
bizuan ezbeli zabadsagaban alnokul eo anni adósságot rak 
feol, Es el is tekozollia, bogi nem bogi eoreoksegeuel meg- 
erne, de azkimvl is minden Marhaiaual sem éri feol, Es igi 
az Creditor niluan ualo kartli ual. Kire kepest méltó Es illen- 
deo, bogi az illien Czialard adossot az Creditor meghfogbatia 
Es nem marad semmin erette, de illien módón, hogi arról az 
adósságról mikor Egimas keozeot Contendalnak terueni zerent, 
az Terueni az meghfogasnak terhenek Deliberatioiat ad ulti- 
inam deliberationem hadgia, Es ha ugian terueni Deliberatioia 
után is teob lezen az adósnak az adossaga, azaz bogi sem 
ingo Marhaiaual sem Eoreoksegeuel feol nem éri, tehat mél
tán meghfoghatta, de ha a Temen eleot bizonios lezen, bogi 
ingo iauai Es Eoreoksege annie uolt az adósnak bogi meg- 
tizetbetet uolna az Creditornak in finali Deliberatione etiam 
elmarad az Actor az meghfogtatasert Dyan az fogóinak.5)

*) Tilalomszegés. V. ö. A. C. 111. E. 6. Cz. 1. art.
2) V. ö. az 155(5. nov. kolozsvári országgy. hat. 42. és az Ilii!), 

máj. gy.-fehérvári. o. gy. 2. pont. (Szilágyi i. m. II. k. G9. és VII. k. 
511. 1.). А. С. V. K. 34. ed. C. C. III. K. 14. Cz. 2. art.

s) Kit értettek zálogos ember alatt, lásd alább az 1G04. évi 
stat. 2. jegyz.

4) Zárják ki.
D) V. ö. А. C. IV. E. 4. Cz. 1. art.

3*
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Uadnak ollian peoreoseok kik inasnak igassagat longus 
et Infinitus processussal akaruan hordozni es faraztani, fele
letit sokzor akaria massara tartani:*) Tetzeot azért ebbeol is 
bogi az irot feleleteoket liaromzor massara tarthatia, de ad 
ulteriora nem lehet, hanem ha az Teruennek bizonisagra kell 
kiboczatani ezután bizonisagra kimehet és az bizonisagra is 
barom úttal kikerezhetik * 2 *) ith az Uarason, Es ebben az Zek- 
ben ualo bizonisagokra ezten napra,8) Es Uarmegie kiuwl 
harmadezten napra mehet ki, ezt is hozza teuen hogiha az 
bizonisagh Contumacia ductus az Citatiora eleo nem ieone az 
praefigalt napokra, es az peoreos zekben az feleol protestalna 
ez illienert bogi az peorós is megh ne fogiatkozzek az eo dol
gában teob dilatio adatik az bizonsagban, az migh az peorós 
modgiat talallia az bizonsagnak producallasat ualami formán, 
melliet tempus et ratio in sede Judiciaria doceal: Az meli con
tumax bizonsag ad tertiam Citationem nem praesentallia magat 
két úttal az ideo uetsegere Dr. 20. Dr. 20. pénzt uegien, har- 
madzor edgi forintot.

Az Terueni után ualo Executioknak penig, modgia ez,4) 
Ha ualakit az Terueniben tizta kézpénz adósságért Conuincal 
az peres, arról ualo Satisfactiot ad tertium diem tartozik hadni 
az Biro, ha penig ualami Marha arraert esik Teruenben ad 
15-um diem hadgia, kit ha meg ad io, ha nem adia az prae
figalt nap után ualo Zeken Executiora Polgárt kerbet5), az 
peorós, de addig nem, Es mikor az Polgar6) az Executiora 
megien, ha az peorós meg nem Engedi az adósságot, az kéz
pénz adósságért, Tartozik primum omnium megheskwnni, bogi 
eo neki sem pénzé sem ezwst Marhaia nincsen, ha megeskw- 
zik, azutan az rés mobilisbol, Marhaianak az iouan tartozik 
az Executor elkezdeni a beczwllest, ugi mint Barman, Es 
Egieb Labas marhaian ki ha fel nem erne, Onnat házán kiuwl 
kertere zeolleoiire, uetesire ugi mehet, ki ha az is feol nem erne 
Hegre ugi beczwlheti hazat, hazabeli marhaiat, Es ha ugian 
haza is feol nem erne eo magahoz is az adoslioz hozza niul- 
liat az peorós az Executioban: Ha penig ualaki Marháért, 
ugi mint Labas baromért, Kalmararruert, et huic Similia er

*) Sokszori párkéréssel elhalasztani.
2) У. ö. А. С. IV. E. 1. Cz. 13., 19., 24. art. és 14. Cz. 4. art.

1439: 35. cz. 1486 : 6. cz. 2. §. 1582. apr. 29. gyulai, o. gy. 5. hat.
(Szilágyi i. ш. III. k. 167. 1.) és táb. ut. 77., 78. §§.

8) Octavo ab hinc die = nyolczadnapra.*) Az egész pontot illetőleg V. ö. A.. C. IY. E: 4. Cz. 1. art. 
10. Cz. С. С. IV. E. 15. Cz. 1792: 2. tcz.

5) V. ö. H. К. II. E. 57. Cz. 5., 6. §§. А. С. IV. E. 1. Cz. 9. art.
°) Polgár mehet az executiora а С. С. IV. E. 5. Cz. 2. art. sze

rint is.
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ualakit teruenniel es Executiora megíen az dolog- ez illienert 
az peo teruenniel es к megheskwnni, bogi kézpénzé ninczen, 
hanem az Executor ólban hasonló Marhaiat talalba az Adós
nak az mit neki adót uolt beczw zerint tartozik eluenni az 
adósságért, ha penig hasonló Marhaiat nem talallia, Jo pénz 
ereo Marhaiat kell beczwlni, modo supra notato, Excepto az 
két fel peorós az Executioban egimasnak ualamit Cedal az 
nincz ellene az Lexnek.

Ha penig- ualaki más ellen uagi ualami giran, uagi diun, 
auagi potentian, Es bírságán Et huic similia elmarad, Ualamit 
eo adhat az beczwre, kit penzre tudnak beczwlni, tartozik 
eluenni, Es ennek semmi napot is az megualtasra nem prae- 
tígal az Executor, hanem mindgiart kezeben tartozik adni az 
peorósnek, de az melli marhat auagi kézpénzért, auagi Egieb 
adósságért az ados beczwltet, azt az Polgar tartozik az Zom- 
zed beczwseknek kezeben resignalni ad diem 15, bogi ha ez 
alat auagi az napra megualthatia az ados az eo Marhaiat, 
uizza tartozik az Creditor azon pénzén erezteni az mire neki 
beczwltettek: de ha 15-eod nap ebeouen, meg nem ualthatia, 
azutan az Executorok az Adósnak Kezeben adhatiak es Keze
ben is tartoznak adni az Creditornak az beczwt, Es azutan 
megh nem ualthatia azon beczwn, hanem eoreokben eoue lezen 
akar eoreokseg akar felkeleo Marha.

1606.

Constitutio Oppidi Zekeli (Maros) Uásarheli. Anno Dni 
1606. Die 10. 7-bris tempore Judicatus Circumspecti D. 
Tliomui: Borsos üniuersi D. Senatores Communi Consensu

deliberarunt. *)

Minthogi eo Kglmk keozeonsegesen ebbeol kiualtkeppen- 
ualo nagi Incommoditasokat latnak keouetkezni, hogi nemeli 
Magagondatlan es parazt emberek nem gondoluan az Jeo- 
uendeobeli Jóra, nem elegeduen azzal hogi az kiuwlreol ualo 
Nemessegh Feolde Bírásáért az regi Jo zokas zerent az Dez- 
mat Ígérik megh: * 2) hanem nemelliek zantast, kazalast es 
aratast is igernek az Dezma melleth, melli zantasra aztan

*) L. Maros-Vásárhely város levéltárában „Leges seu Decreta“ 
sat. czímen 1604-ben vezetni kezdett ered. jkv. 18. 1.

2) Az erdélyi dézmaiigy történetét, s ebben azt, miként lett a 
dézma saecularizálva a l(i. század 2-ik felében, s miként vált az földes- 
ári joggá, szakavatottan tárgyalja a vonatkozó kútfők idézése mellett

d7
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az kiuwlualo Nemessegh az ollianokat Biro Uram ereieuel 
nolle uelle akarnak cogalni, az minemw példa most zinten 
eleottwnk uagion. Nagiob Jeouendeobeli gonoznak eltauozta- 
tasaert eo Kglmk deliberaltanak igi feleolle: hogi Senki az 
keonvl ualo faluban lakó Nemesseghnek hataran es Fcoldc 
birasan, ne zanczon se kazallion se arasson,1) hanem adgia 
az Dezmat megh. Ha penigh ualaki temerario ductus zantana 
kazalna es aratna: 12 fr légién az birság. Ha penigh nemeli 
contumax emberek ezzel sem gondolnának: Biro Uram az 
ollianokat magokat is megfogattassa.

1607.

Constitutio Oppidi Zekeli (Maros) Uasarheli. Anno Dni 1407 
Die 15 8-bris tempore Judicatus Circ. Thoma Borsos Delibe

ratio Uniuersorum Duorum Senatorum.* 2)

Az miképpen eo Kglmk az egez Tanacz, ennek eleotte 
is az itualo Uarosan eoreoksegeknek uenditioia, es emptioia 
feleol pro futuro Oppidi emolumento deliberaltanak nőit:3) 
most is eo Kglmk Communi Suffragio et uoto azon Delibera- 
tiot igj reformalliak és Confirmalliak, hog;) matol fogata ennek- 
utanna in perpetuum semminemw niaualliaban zwksegben es 
akarati fogiatkozasban Uasarheli Ember, sem Uarosi Nemes 
Embernek sem kiuwlreol ualonak ith az Uarosan Uasarheljen 
leueo eoreokseget semmi utón el ne nrerezellie keotni se el 
ne keothesse.4) Ha zinten elkeotne is ne maradion in vigore 
hanem a ki feiet elkeotne azt lassa. De igj hogj it ualo Uarosi 
Embernek mind feiet, Jozagat, Marhaiat eoreokseget zabad 
légién elkeotny: Meli elkeotese után ha Biro áltál Executiora 
ntegien az dologh, es ha tömény zerentli Kezeben adgiak

Dósa Elek : Erdélyhoni jogtudomány (Kolozsvár, 1861.) czímű munká
jában 1. könyv 186. s köv. 11.') A robotok az 1714. évi 24. tcz. által eszközlött általános sza- 
bályoztatásuk előtt helyin kint ktllffiTibozfflr voltak, miről a többi közt 
a kolosmonostori convent levéltárában található 17. századbeli urbáriumok 
is tanúskodnak. Egyik szerént a jobbágyok tartoznak azon szolgálattal 
„mit parancsolnak“ ; a másik szerént „a mint a szükség és idő kívánja“ ; 
ismét egy másik szerént: szolgalatjuk állapotjában sem „szántással, 
sem aratással, sem kaszálással“ nem tartoznak, hanem szőllőmívcléssel, 
kádársággal, hordók s kádak kötésével, pallérkodással, s így tovább.

2.) L. Maros-Vásárhely város levéltárában „Leges et Decreta etc.“ 
czímen 1604-ben vezetni kezdett ered. jkv 18—19. lap.

s) Lásd fentebb 30. 1. az 1604. st.
4) El ne idegeníthesse. De lásd ez ellenében az A. C. HI. E.

81. Cz.

:-5s
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magat az Creditornak az Debitort, ennek utanna az Creditor- 
nak ne lehessen ölj authoritassa az Debitoren, hogi tarczia es 
Zolgaltassa mint Jobbagiat, hanem juxta Contenta Decreti‘) 
cziak ugi mint adossat ugj tarczia, az migh az adossagat 
megbfizeti, ezt hozza teuen bog] senki kereskedésnek okáért 
fele Nieresegbcn ne merezellien kiuwl ualo embernek társul 
lenni svb poena fr 12.

1610— 1718.

Marosszék Const it a t lói.2 3)

P a r s  p r i m a .
D e r e b u s  E c c l e s i a s t i c i s .

Articulus 1-mus.Szentegyház s) Jovairol.
A szentegybáz pénzét, ha valamely szentegyházfiak el

költenék, vagy ha a sz. egyház .lovait gondviseletlenségek 
miatt elvesztenék, vagy elrekkentenék, vagy eltékozolnák, 
számot vevén téllök, ha adóssá maradnak, contentálják az 
Ecclesiát,4) ha hol nem contentálnák, hogy ne láttassák a

4 H. K. HI. K. 28. Cz.
3) Marosszék Constitutiói, a mint a szék — most Maros-Torda- 

megye — levéltárában levő mutatókönyvek tanúsítják, úgy a mint a 
szükség hozta magával különböző időkben — legnagyobb részt azonban 
az 1610., 1615., 1617., 1618, 1626., 1628., 1630., 1632., 1635., 1642., 
1647., 1648., 1651., 1664., 1673. és 1674. évek folyamán hozattak és 
1718-ban az akkor még meglevő, de ma már részint hiányzó, részint 
felette megcsonkított és elrongyollott jegyzőkönyvekből egy bizottság 
által összegyűjtettek (bizottsági tagok voltak : Tholdalaghi János, Ke
resztúri Mihály, Szeredai Péter, Dósa Péter, Dósa Mihály, Szilágyi 
János alkirálybiró és Szilágyi József jegyző) részekre és czikkekre 
osztva, a mint itt közöltetnek. (Lásd a maros-tordamegyei levéltárban a 
279. sz. alatti ered. jkvet.)

s) A „szentegyház“ elnevezés alatt értendő tulajdonképen: a 
templom; de átvitt értelemben je len ti: az egyházközséget (ecclesia), a 
melyet székelyföldi ős szokás szerint „megyéu-nek is neveztek s nevez 
a nép még ez idő szerint is.

4) Az „egyházfiak“ csak az egyházközségi gondnoki tisztnek 
(domesticus curator) 1734-ben történt felállítása előtt kezeltek számadás 
mellett egyházi vagyont az 1649-ben összegyűjtött Géléi Katona Istvánr 
féle Canonok (100-ik C.) értelmében. Az óta csak alárendelt, inkább 
szolgai teendőket végeznek, mint pl. templomseprés, ajtónyitás és zárás, 
úrasztalterítés, harangozásra feliigyelés, gyűlésösszeliivás sat.

31)
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Megye r) a magáét perpatvarral, költséggel megvenni, auctori 
tássa lészen a Megyének 1 2) az Adósság, vagy kár megvéte
lére, hogy ha pedig, zállogat, vagy marhát venne a Megye, 
és Törvényre kikérné3) az Egyházfin, három forinton alul 
valót ne tartozzék kiadni a Megye, három forinton fclvtil 
valót pedig adja ki, és meglátván minden exceptio nélkül a 
Megye fórumán, a melyik Félnek nem tetszik appellálja Vice 
székre 4) holott is ante omnes alias Causas revideáltassék és 
sine mora exclusis omnibus Juridicis Remediis Executiobau 
vétessék.

Articulus 2-dus.Megye dolga i г о 1.
Ha kik a Megye Tagjai közziil Szentegyházat, Parochia- 

lis házakat, Czintermeket és egyéb ahoz hasonló szükséges 
Épületeket épitteni, szántást5 *) Megye és egyházi szolgák 
számára, úgy egyéb ehez tartózó dolgokat support,nini nem 
akarnak, a Megye az ilyen embert intse meg, hogy rendi 
szerint építsen, és dolgozzék, mely ha contumacia ductus, nem 
akar épitteni vagy dolgozni, az ilyen embert a Megye bün
tesse három forintigl!) vagy vehesse annyi érő Zálogját, mely
nek fele a Sz. Egyházé, fele a Megyéjé leszen, jól reá vigyáz
zon mindazonáltal a Megye, hogy senkit ok nélkül meg ne 
bírságoljon; Ha pedig valaki a Megye dolgáról elmaradna s 
méltó okát adhatya elmaradásának, a Megye meg ne bün
tesse, amaz is a szolgálatot töltse ki, ha pedig megtalálják 
büntetni, Marháját vagy Zálogját ki keresi, adja ki a Megye, 
ez elsőben Megye Székén 7 *) megláttatván minden Cavillum és

1) Helyesebben : az egyházközség, mert a megyét (tractus) tulaj
donképen az egy esperesség alá helyezett egyházközségek összesége 
képezte.

2) Ezt a hatalmat minden egyházközségben a keltű tanács (pres
bitérium :=; domesticum Consistorium) gyakorolta, lásd a fennebb emlí
tett 99-ik Canont.

3) Azaz : ha világi forum elibe felebbezni akarná.
4) A székelyföldön, — kivéve Marosszéket, melynek törvény

székei a vármegyei törvényszékek hatás- és illetékességi köre mintá
jára volt szervezve, — minden per az idő szerint a vice vagy alszék 
előtt kezdetett, a mint ezt az 1791 : 90. tcz. is megerősítette.

5) Az egyházközségek tulajdonát képező, de a pap vagy kántor
tanító használatában levő földeket, rend szerint ma is a hivek tartoznak 
megmívelni.

e) Itt eltérés van az idézett Gelei-féle 90-ik C. határozatától, 
mely az egyházközség bírságoló hatalmát csak 1 írtig engedi terjedni.

7) „Megye széke11 alatt értsd az egyházközség presbitériumát
vagy domesticum consistoriumát.
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Exceptio nélkül, azután ha melyik félnek nem tetszik, appel- 
lálja V. Székre, holott is minden külső dolgok előtt revideál- 
tassék és ha comperiáltátik, hogy ok nélkül fárasztotta a 
Megyét Indebitának poenáján x) convincaltassék, hasonlókép
pen blintetődjék a Megye is, ha ok nélkül büntette meg, 
mely is exclusis omnibus Juridicis Remediis Executioban vétes
sék. Ilyen processusa lészen annak is a ki contumacia ductus 
(ut supra) épitteni nem akar.

Articulus 3-us.Praedicatorok és Schola Mesterek Vériről.
Minden Ecclesiákban az eleitől fogva nsuált Bért a Prae- 

dicatoroknak és Schola Mestereknek megadni tartoznak, melyet 
ha valaki contumacia ductus negligálna, és az Egyházi Szol
gákkal véget nem érne, tehát a megfizetésnek ideje előtt 
15-öd nappal kérjék az Egyházfiak a Bért és admoneálják is, 
hogy fizesse meg, mely ha az admonitiora is meg nem fizetne, 
az Egyházfiak in duplo vegyék meg rajtok, vagy vegyék két 
annyit érő Zálogját (ide nem értetnek a Jobbágyős nemes 
Emberek) és adják a Praedicatornak kezében, mely zálogot, 
ha 15 napok alatt ki nem váltana, azon dúlt2) Marha vagy 
Zálog, maradjon a Praedicatoroknak, Mestereknek in toto, ha 
hol pedig az egyházfiak mulatnák cl vakmerőképpen, vagy a 
Megye contumacia ductus, az egyházfiak mellett nem insur- 
gálna, Yisitának:i) idején Brachium rendeltetvén a Prae- 
dicátorok mellé, a Brachium maga mellé vécén a Megyét, 
az olyan egyház-fiakat (ha az Egyházfinkon múlt el) kik 
a contumax Praedicátor Bérit meg nem adó emberrel is 
a Bért fizettesse meg in duplo, ha hol pedig a Megyén múlt 
el, vagy tempore visitationis a Megye a Brachium mellé nem 
insurgálna, vagy mellölle elállana és az olyan Egyházfiat meg 
nem zálogolná, rescribáljon a Brachium Fide sua mediante a 
Vice К. bironak, kik is comperta rei veritate az olyan con- 
tumáx megyén kötelességek szerint denegatis omnibus juri
dicis remediis et processibus (hány kívántatik etiam cum * 3

В Az „Indebitum poenája“ 100 fr. V. ü. Hk. 11. E. 20. czímé- 
vel. Részletesen tárgyalja Kelemen Inst. Jnr. Priv. Hung. Lib. II. 
§. 087. Erdélyben azonban a székelyek között az 1555. székely nemzeti 
const. 7. pontja csak 3 girára (giránként per 50 pénz) azaz l*/2 mftra 
volt szabva büntetése.

3) „Dúlni“ annyi m int: depopulari, vastari, depredari, átvitt 
értelemben hivatalos hatalommal megzálogolni. Innen Székelyföldön a 
szolgabirák „Dúló“ — „Dullo“ nevet bírtak.

3) „Visita“ az évenkint tartatni szokott canonica visitatiót jelenti, 
melyre lásd az А. С. I. K. 5. ezíin 2. ezikkét.
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Brachio Sedis) toties quoties 12 forintokat exeqmilhassanak 
és a Praedicátor Bérit is fizettessék meg in duplo a contu
max emberrel.1)

Articulus 4.Visitatio alkalmatosságával esendő difficult ásókról.
Sok helyeken történik az is visitatio alkalmatosságával 

a Convictio szerént a Brachium Executiora akarván menni, a 
Megye, ha insurgál is a Brachium mellett, mindazonáltal a 
kire akar a Brachium menni Executiora, vagy rcpellál* 2) 
(melyről még eddig semmi Processus nem irattatott, hová 
certificáltassók és hol kerestessék) vagy in forma nem repel- 
lál, hanem vagy maga kapujában, vagy udvarán megállván, 
Veréssel vagy Oléssel fenyegeti, a ki bé mégyen udvarára, 
végeztetett azért, hogy akár repelláljon, akár fenyegetéssel 
obviálja az Executiot, a Convictus, a Brachium fide sua me
diante rescribáljon a Vice Királybiráknak 3) és a fenyegetőd- 
zéssel való ellenzés is reputaltatván pro rejmlsione V. Király 
Biro Atyánkfiái közzül edgyik ratione officij sui insurgáljon, 
Certificaltassa 4) a repellenst V. székre, akár Jobbágyős nemes 
ember, akár alább való rend légyen, és a Vice széken ante 
omnes alias Causas omnibus Exceptionibus et Juridicis Reme
diis denegatis akár compareáljon a repellens, akár ne, fina- 
liter decidáltassék és comperta rei veritate, mind a Repul- 
sionak onussa5) s mind az a visitation lett convictio (hány

*) Ezt az articulust v. ö. az А. С. I. R. 5. czím 1. czikkével.
‘J) A „repulsiora“ nézve, mely polgári peres ügyekben a lmzott 

ítéletek végrehajtása ellen mint perorvoslat is szokott használtatni és 
hogy az azt jogtalanul használók miként büntetendők : Lásd ezekre a 
Hk. II. R. 73., 74., 75. és 7(1. czímeit; 1T. Ulászló IV. végz. 19. és 
VI. végz. 2. czikkét; továbbá az A. C. IIT. R. 4. czím 4. czikkét, s a 
С. С. IV. R. 6. czímét, u. a IV. R. 14. czím 1. czikkét, s a T. U. 
számos erre vonatkozó czikkeit.

3) A vice vagy alkirálybirói tisztre nézve I. а С. С. II. R. 1 czím 
17. pontját; az 1691-iki Leopoldi hitlevél 8. pontját, kiknek hivatalos 
állásuk a vármegyei alispánokéhoz volt hasonló.

'*) A „certification a törvényszék elibe idézésnek egyik neme, a 
melyre nézve az Á. C. 1. R. 1. czím 3. czikkét, u. a. III. R. 8. czím 
1. czikkét és a IV. R. 1. czím 39. czikkét, a 10. czím 1. czikkét s v. 
ö. a T. U. 22., 111., 120., 121., 137. és 153. §§-aival, megjegyeztetvén, 
hogy a, gyakorlat szerint, az ellenállás (repulsio) és betiltás (inhibitio) 
oka adásáért, a perújításért, valamint harmadnapos és instantias leg
rövidebb folyamatú perekben, s a quindenale fórumra is sat. certificatio 
volt szükséges.

5) Az ellenállás díja a Hk. 11. R. 73. czím 4. §. szerint egy 
arany márka vagyis 72 mft. melyet azomban a szokás a székelyföldi 
derékszékek előtt 25. az alszékek előtt 121/2, és a fiúszékek előtt 
6% ftra szállított le.
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kívántatik etiam cum sufficienti brachio Sedis) az olyan con
tumax emberen exequáltassék.

Articulus 5-tus.Pátronusokro l.1)
Vágynak Székünkben olyan becsületes emberek, kik 

magukat Patronusoknak tartyák, Szentegyház Czintermek, 
Paroehialis házak épittésére járni vagy küldeni nem akarnak, 
a Praedicatoroknak és Scliolamestereknek pedig csak annyi 
Bért akarnak adni, mint egy Megye szolgálatyát supportálo 
ember, holott másutt is soliolt Praedikátoroknak bért nem 
fizetnek. Végeztetett azért, hogy az olyanok, ha Megye dol
gára nem akarnak járni, tehát esztendőnként (ha más Jószág
ban is bért nem szoktak adni) a hol laknak Praedikátoroknak, 
Mestereknek tartoznak 15 kalongyát Búzát adni, melyet ha 
denegálnak, visitationak idején in duplo exigáljon rajtok a 
Brachium, és adja a Praedicatoroknak s Mestereknek.

Articulus 6-tus.Ecclésiai személyeket ki ha diffamálná.
Ha ki Praedikátort, Mestert vagy Egyházfiakat diftámálna, 

vagy egész Megyét becstelenittene, vagy Megye dolgán lévén 
az egyházfiaktol nem dependeálna, vagy a Szentegyházban 
valami illetlen dolgot cselekszik, megbirságoltatik érette és 
Zálogját megkéri Törvényre a Zálog adassák ki, és elsőbben 
legyen Törvénye a megye székin, ott ha valamelyik Félnek 
nem tetszik, appella Íja Vice székre, holott is a 2-ik constitutio 
szerint cum modalitatibus ut scriptum revideáltassék és deci- 
dáltassék finaliter Executioban is vétessék, és a melyik fél 
ok nélkül fárasztya a másikat, indebitán convinealtassék, ide 
nem értetnek a Jobbágyős Nemesek.

Articulus 7-mus.
M e g y e  p é n z é  r ő l.

Minden megyében esztendőnként a megye pénzéről az 
egyházfin ratiöcináljon,2) úgy annak proventusárol és minden * 3

*) A „Pátronusolcra“ vonatkozólag 1. az A. C. 1. R. 1. czím
3. czikkét, u. a. III. R. 4. czím 6. és 7. czikkét; u. o. 5. czím 2 czik- 
két u. o. 29. czím 1. czikkét; u. o. 32. czím 1. czikkét; u. o. 46. czímét 
és az V. R. 22. Edictumát s v. ö. Dósa Elek : Egyli. jogt. 24—28. és Kolosvári Sándor Érd. ref. egyhk. egyhjog 165—167. lapokat.

“) Lásd fennebb a (2) alatti megjegyzéseket.
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Esztendőben irattassék fel a Megye Pénze mennyi?.és ki 
mennyivel ados, hogy el ne titkolodjék, úgy azt is írják fel 
esztendőnként, mennyivel szaporodik, és hová kell, egyéb 
lbiza és Gabona is a Megyének felirattassék, ezen dologban 
pedig a Praedikátor is jelen légyen, úgy a Pátronusok is.

Pars Secunda.
D e m о d a 1 i t a t e C o n t r i b u t i o n i s  et  V e c t u r a e .

Articulus 1-mus.Jobbágyős Nemes emberekről.
Istennek ő Felségének bölcs ítéletiből Országunkon forgo 

Pestisnek alkalmatosságával sok szegény nemes emberek Job
bágyai elholtanak, melyre nézve jövendőbeli difficultások 
tollálására végeztetett: A régi ős Jobbágyős nemes emberek
nek, ha minden jobbágyi megholtanak volna is, Contributio 
alá nem vettetnek; a mely portiozó emberek pedig medio 
tempore per virtutes jobbágyokat aquirálván, azzal magokat 
a Portiobol eximálták, s már Jobbágyaik megholtanak, az 
olyanok redeályanak in Statum Pristinum.

Articulus 2-diis.Két, három Jobbágyős Nemes emberekről.
A mely nemes embereknek két vagy három örökös Job

bágyi vannak, kik a tereli viselésre alkalmatosok, azok por- 
tiozni nem tartoznak, de a kiknek csak egy örökös Jobbágyok 
vagyon, a mellett bátor zselléri légyenek, maga külön, Job
bágyi is külön portiozni tartoznak, a mely nemes embernek 
pedig örökös Jobbágya csak egy vagyon, a Faluk közönsé
ges dolgában contribuálni nem tartozik, de ha csak zselléri 
vadnak, minden servitiumot, a faluval edgyütt supportálni 
tartoznak.

Articulus :{-usValósúgos Jobbágyős nemesek kik ?
Valóságos Jobbágyős nemes embereknek azok tartatnak, 

és értetnek, kiknek vagy őssöktől maradott, s szállott magokra, 
vagy Isten áldásából Házasságok után bírnak, vagy pedig 
igaz hasznos szolgálatyokkal szerzettek magoknak három 
örökös Jobbágyokat, immár mind tekintettel, mind hasznos 
szolgálatyokkal, mind pedig tisztekre nézve Falus feleknél
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eléb mozdultak, de a kiknek olyan Jobbágyok találtatnak, 
hogy más ember Földéről bujdostak el, vagy a portiozást, 
vagy a szolgálatot kerülvén értékes Egyházlielyi Rendeknek 
Földökön letelepedtek, vagy Seller képpen, vagy ha szintén 
magokat örökösképpen kötötték volna is, de mivelhogy az 
ilyen fugitivusoknak másutt vagyon az ő örökös Urok, tehát 
az ilyen egyházhelyi Rendek nem obstálván az hogy magokat 
azzal mentsék, hogy ők is Jobbágyősök, mind magok szemé
lyekben értekek szerint mind portiozni, mind a Falu közön
séges Terhei közé Servitiumot, és Contributiot supportálni 
tartoznak.

A portiozó Rendekre . Székünkben, mind Falukban a 
Quantum, bárom részekre Főre vagy Füstre, Marhára, Köb
lösre egyenlőképpen osztassák fel, ilyen módón Főre minden 
gazdag vagy szegény Házas szabad ember egyiránt contri- 
buáljon, hasonlóképpen a jó értékű özvegy asszonyok, kiknek 
kereső Fiák vagyon, vagy jó béres szolgát tarthatnak, a kis- 
sebb értékű mindazonáltal Örökség, és Házat tartó özvegyek, 
felényit adjanak annál; kiesebb értékű özvegyek, kiknek 
magoknak liázok vagyon, harmadannyit; a kik pedig gyá
moltalanok, Házok is nincsen, más emberek házok megett 
lakván, fonásokkal, varrásokkal táplálják magokat, a mint 
lehet szegénységekhez képest adjanak, harmad része az Adó
nak igy osztassák fel, számláltassék fel minden jármas ökör, 
Tehén, tulok, Paripa, Kancza, Gyermeklo, a melyek már 
negyedfüvet elértek, és azon felyül valók (excepto a lotarto 
embereknek egy lövök, melyen a szék szolgálatyát suppor- 
tálják, nem csak színnel pedig, hanem valósággal Portio alá 
nem Ítéltetnek) Juh ki már bárányozni való, vagy ki már 
meg is bárányozott, tiz egy Marhában, Kecske, ki már fiaczni 
való, vagy meg is fiadzott, hasonlóképpen 10 egy Marhában, 
esztendősön felül való sertés is 15 egy marhában, Méh 10 ko
sárral egy Marhában computáltatván, igy harmada a Quan- 
tuinnak, Köblös számra repartialtassék, a Köblösön kell érteni 
minden Búza, Rozs, Árpa, Tönköly, Alakor, Zab, Köles, 
Törökbuza, mezőre vettetett egy köbölnvi Gabona földet, mely
ről hasznot vésznek, két szekér szénára való Szénatermő
földet, három ember kapálatya szöllőt és a felyebb megirt 
mod szerint igasságosan kell az adót repartiálni, úgy minden 
egyéb Expensajok vagyon közönséges a Faluknak ; ha hol pedig 
más móddal repartiálnák a Quantumat, ha Bírák azon 12 foriu-

Articulus t- t  us*Purtiozásnalc műd járul.



46 SZÉKELY NEMZETI ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI STATÚTUMOK.

tokát, lia Faluk cselekednek 36 ft mox et de facto exclusis 
omnibus juridicis remediis exequáljanak V. Tiszt atyánkfiái.

Articulus 5-tus.Jobbágyok adózások módjáról.
Mint más székekben, úgy székünkben is a Jobbágyok 

mind a Portioban, mind a Vecturában, mind egyéb közönsé
ges Faluk Servitiumában, és Expensáiban felényit supportál- 
janak, mint hozzájok hasonló értékű szabad emberek, Marhájuk 
is connmneráltassék kettő egynek.

Articulus 6-tus.Más faluk Határán majorkodók Portiozásokrol.
Ha mely portiozó ember más falu határán majorkodik, 

az ott való fructusrol portiozni ott tartozik, csak a pénz im- 
positioban, de a kik Marsusban *) levő Falukban laktak onnét a 
Marsus előtt más Faluban mentenek lakni, majorkodásuk 
pedig derekasabban a Marsusbeli faluk határán vagyon és 
több fructust vesznek óimat, mint sem a hol laknak, az i'ye
nek köblösökről naturale Quantumot tartoznak fizetni ott, nem 
pedig a hol laknak.

Articulus 7-inus.Tallórol és nem vetésről adózni kell.
A köblösről kell portiozni, a Tallorol a honnét a hasz

not már elvették, nem pedig a mostan elvetett zöld vetésről.

Articulus 8-rus.Vármegyékről ide telepedett Jobbágyok portiozásárol.
A mely Jobbágyokat az Urak, Főrendek és Nemesek 

vármegyéről Székünkben letelepítettek, mivelhogy most vár
megyéken rovatait nem fizetnek, itt székünkben a hol laknak 
portiot fizessenek.

Articulus !)-nus.Özvegy Praedicatornékrol.
A mely Praedikátornék Falu szeriben és portio alatt 

levő Házban laknak, főről portiozni nem tartoznak, Marhá-

J) „Marsus“ így nevezték a katonák járáskelésére használt hadi 
útvonalakat. —
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jókról mindazáltal, a mely Határon legeltetik, és köblösökről 
a mely Határon vetnek, hasznot vesznek, contribuáIjanak, és 
a Faluval is a Határ oltalmazásban, Hid és Ut csinálásban 
értsenek egyet, Szálló tartással mindazonáltal, vecturázással 
és egyéb effélékkel nem tartoznak.

Articulus 10-mus.A kik kösilllök nemes Cáriakon laknak.
A mely özvegy Praedikatornék nemes Curiákou laknak,

azoknak földeket élik a nemes Curiák.......................................
....................(ezek dolgában is megtartatik.r)

Articulus 11-mus.Ecclesiastica Personale Contributiojokrol.
A mely Ecclesiastica Personák Falu szeriben Házat, 

örökséget bírnak, observálják az Approbatában arról irt Con- 
stitutiot2) a melyek pedig Megye nélkül vannak, Házat örök
séget bírnak, külön kenyeren való politicus fiai vannak, vagy 
Mesteremberek, azok mint egyéb politikusok portiozni tartoz
nak, mások mind az által mig a szent hivatalban vannak, sze
mélyükről nem portioznak.

Articulus 12-mus.N e m e s C uriá к r ó l.
Találtatnak székünkben olyan emberek, kik vagy azon 

Curiákra, melyeken magok laknak, vagy puszta Curiákra 
feles Selléreket telepítettek, kik a nemes Curia praerogativá- 
jával abutálnak, végeztetett azért; bogy a nemes Curia prae- 
rogativájának megmaradására egyik Sellér vagy Jobbágy, 
melyiket a Possessor akarja, Főről ne portiozzék, Marháról 
pedig és Köblösről, úgy a többi mindnyájan Főről, Köbölről 
Marháról portiozni tartozik.

Articulus 13-us.Mesteremberekről.
Akár magok, akár mások Házánál való (Exceptis Curiis 

Nobilibus) Mesteremberek főről ha Marhájok annyira nincsen,

■) Ez a hiányos pont némileg fölvilágosítást nyer a megelőző 
‘t ik articulussal való összevetés folytán.

3) Itt az A. C. 1. R. 0. czím 1. czikkére van utalás.



melyeknek Portiojok két Marháért való portiét meghaladnak, 
Mesterségükről, úgy mint két Marháról, ha pedig két Marhá- 
joknál több vagyon, mesterségek helyett azokról, és Köblö
sökről is portiozni tartoznak, itt pedig olyan Mesterembereket 
kell érteni, kik mesterségeket szüntelen derekasan continuál- 
ják, nem pedig egyszer másszor.

Articulus 11-1 us.Más ember marháját tartó emberei;.
Valakik más ember marháját akármi szili és praetextus 

alatt tartyák, a kik azokat tartyák, s hasznokat veszik, azok
ról azok tartoznak portiozni.

Articulus 15-tus.Jobbágyaikról kiknek fűiden ural; ókról adott.
A mely Jobbágyoknak földes urok vono ökröt adott, 

usque ad tempus, hogy mind maga élődhessék rajta, s mind 
urát szolgálhassa, azokról a Jobbágy felényit mint maga 
marhájáról portiozni tartozik, úgy egyéb vecturát rajtok ne 
supportáljon, hanem maga naturale Quantumát vecturázza 
azokon, dolo tamen hac in re non suffragante.

Articulus lfi-us.Jobbágyok Köblösökről való adózások.
Találtatnak Székünkben ilyen ravaszságok, hogy a 

Jobbágy maga szántóföldét elhadja, azért, hogy ne portiozzék 
és az ura földét colálja. Végeztetett azért, hogy a Jobbágy
nak, akár maga, akár ura Földeiben leszeu fructussa, róla 
portiozzék.

Articulus 17-us.Búzát kik ravaszságból nem vetnek.
Némelyek az oláhok közzül Búzát nem vetnek, hogy 

arról ne portiozzanak, Törökbuzát*) pedig elegendőt vetnek, 
és ők azzal úgy élnek, mint más a búzával, sőt egy véka 
Törökbuzát annyi búzánál nagyobbra aestimálnak, erre nézve 
valakik Falujokon kívül mezőre Törökbuzát vetnek, meg
intézvén, mennyi Búzát vethetnek annyi Földben a szerint 
arról portiozzanak.

48 SZÉK ELY  NEMZETI É S TÖRVÉNYHATÓSÁGI STATÚTUM OK.

*) „Törökbuzau erdélyrészi elnevezése a máiénak, tengerinek, vagy 
kukoriczának.
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Articulus 18-us.Bíróról *) és Kult sárról.
Az urak és főemberek, kiknek Székünkben úri jószágok 

vagyon, Udvarházokhoz egy-egy Birot és egy Koltsárt tart
hatnak, kiknek ha Falu szeriben házak vagyon is mindazon
által sem Főről, sem Marhájáról, sem Köblöséről nem por- 
tioznak, egyéb szolgái pedig, kiknek Falu szeriben házuk 
vagyon s nem idegenek (mert az idegen szolgák, kik Fele
ségeket a faluban tartják főről nem portioznak) mindenekről 
portiozni tartoznak, azon a vetésen kivid, melyeket az urok 
fizetésekben vettettek az olyan főemberek, kiknek vagyon 
20 Jobbágyok mindenik házokhoz Birot csak, de Koltsárt 
nem tarthatnak, mindenik házokhoz a nemes emberek is kik
nek Székünkben vagyon 10 ház jobbágyok egy birot tart
hatnak, de a kiknek annyi nincsen, vagy külömben hasznos 
szolgálatyok meg nem érdemli, Birot nem tarthatnak.

Articulus lí)-nus.Szolgák M a r h dir о l.
Minden Rendek Szolgái Marhájokrol, mely a Falu hatá

rán él, portiozni tartoznak.

Articulus 20-mus.Tekergő lappangó Emberekről.
A faluban tekergő szolgálatra alkalmatos, mégis sem 

szolgálni, sem Feleséget, házat tüzet tartani nem akaró em
berek és ifin Legények, főről mint akármelyik falubeli ember 
úgy adózzanak.

Articulus 21.Vármegyékre Majorkoclókrol.
Vágynak oly emberek, kik magok Földeket, azért, hogy 

azokról ne portiozzanak, míveletlen hadják; Vármegyén ma
jorkodnak és igy falus feleket defraudálják, azért kik ezt 
cselekszik (comperta rei veritate) a mely földök a székben 
vagyon ha nem colálják is azokról portiozzanak.

A Itt a „bírák“ alatt értendők a dominalis bírák, kik mint értel
mesebb s megbízhatóbb szegődött cselédek, a többi szolgáló személy
zetre szoktak felügyelni, a mezei munkát vezetni és a munka pontos 
teljesítését ellenőrizni.

Corpus Statutorum.' 1. 4
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Articulus 22-us.Molnárokról.
A molnárok, kik falu szeriben Házat tartanak, Főről, 

mint más Falu szeriben lakott ember úgy contribuáljanak, és 
ha Marhások s vetések vagyon, azokról is adózzanak, a kik
nek pedig Házok nincsen, Marhát sem tartanak kettőt vagy 
hármat Portio alá valókat, melyeknek Portiojok a kőről való 
contributiot meghaladná, a Marosan kőről egyről, mint két 
Marháról, a Kükíillőn két kőről úgy mint 3 Marháról, a Nyá- 
rádon egy kőről és a Tókan is úgymint egy Marháról con
tribuáljanak.

Articulus 23-us.Sellérekröl.
A Sellérek, kik szabad emberből állók, mint hozzájok 

hasonló értékű szabad emberek és a Jobbágyokból állók, mint 
hasonló értékű Jobbágyok úgy tartoznak.1)

Articulus 24-us.D éz más Földekről.
A kik mások földét tizedében colálják, ugyanazok Fruc- 

tusokrol contribuáljanak, ide nem értetnek az olyan nemes 
Földek, kiket a nemes ember maga Curiájához bír és maga 
colál és csak per interim adja dézmában.

Articulus 25-us.Z áll о g о s Földekről.
Ha mely földeket az oly nemes ember, ki nem portio- 

zik, zállogositott, vagy különben colál is, mig kezében lészen, 
vagy colálja, azokról nem portiozik.

Articulus 26-us.Nemes Curiákbol kiszakadott Sessiokrol.
Magok Nemes Curiájokból, kik valami részt kiszakasz

tottak, és arra Jobbágyot, vagy Sellért telepítettek, az ilye
nekről non obstante, hogy nemes Curiákbol szakasztották, a 
mely sellér vagy Jobbágy lakik, azokon főről is portiozni 
tartozik. *)

*) Tartoznak : t. i. : adózni.
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Articulus 27-us.Egy Kenyéren levőkről.
É ln e k  n é m e ly  h e ly e k e n  o ly  r a v a s z s á g g a l a z  A ty a f ia k , ; 

é s  m á s  l le n d e k  is  a z t  p r a e te n d á ljá k , h o g y  ő k  e g y  k e n y é r e n  
v a n n a k ,  e g y  fő rő l p o r t io z n a k , k e t te n  ső t  h á r m a n  is , h o lo tt  , 
v a g y  k ü lö n  s z á n tn a k  v e t n e k ,  B ú z á t  v a g y  l i s z t e t  m ér n e k  
e g y ü v é  ú g y  sü tn e k  k e n y e r e t ,  v a g y  k ü lö n  m a r h á jo k , k ü lö n  
k e r e s e t e k  v a g y o n  é s  k ü lö n  e r s z é n y b e n  r a k já k , h a  v a la m i  
r e d itu s o k  v a g y o n  é s  c s a k  s z ín n e l v a n n a k  e g y  k e n y é r e n ,  
v é g e z t e t e t t  a zér t, h o g y  a z  i ly e n e k  (c o m p e r ta  r e i  v e r ita te )  j 
fő r ő l k ü lö n  p o r t io z z a n a k .

Articulus 28-us.Ecclésia földeiröl.
E c c lé s ia  fö ld e it ,  h a  p o r tio zo  e m b e r e k  c o lá lj á k  k ö b ö l-  

sz á m  s z e r in t  fr u c tu ssá r o l p o r tio z z a n a k .

Articulus 2!t-us.Derék tón halászukról.
A  k ik  d e r é k  tó n  h a lá s z n a k  H a lá s z a ty o k n a k  sz é p  red i-  

t u s s a  v a g y o n , r e d itu s sá r ó l p o r t io z z a n a k .

Articulus 30-us.Szabad emberből álló exemptusokról.
S z a b a d  e m b e r b ő l á lló  e x e m p tu s o k , a  F ő  é s  V ic e  K ir á ly  

B ír á k n a k , N ó tá r iu sn a k , F ő p e r c e p to r n a k  é s  In s p e c to r n a k  le h e t  
c s a k , k ik  sz é k  s z o lg á i.

Articulus 31 -us.Falus bírák adózásáról.
M iv e lh o g y  a  F a lu s  B ír á k n a k  s o k  fu tk o s á s o k  é s  d o lg o k  

h a la d é k j a  v a g y o n , e r r e  n é z v e  m in d  F ő r ő l , m in d  M a r h á r ó l s 
m in d  K ö b ö lr ő l , m in d  a  P o r t io b a n , m in d  F a lu  k ö z ö n s é g e s  
e x p e n s a ib a n  fe lé n y i t  c o n tr ib u á lja n a k .

Articulus 32-us.Bíróság változásáról.
F e l e s  k á r a i é s  n a g y  C o n fu s io i v o ltá n a k  a  f a lu k n a k ,  m i

k o r  a  r é g i  m ó d  s z e r in t  K a r á c so n b a n  v á lto z o tt  [a B ír ó s á g ,

4*
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m iv e lh o g y  e g y  h y b e r n u m  d isp o s it io  é s  Q u a n tu m  k é t  B író  
k e z é n  fo rd u lt  m e g , v é g e z t e t e t t  a z é r t  a  m á r  m e g t a p a s z ta l t  
k á r o k  é s  c o n fu s io k  to l lá lá s á r a  (a c c e d á lv á n  e z ir á n t  a  M is  
G u b e r n iu m  d isp o s it io ja  i s )  h o g y  s z é k ü n k b e n  a  B ír ó s á g  é s  
E s k ü t t s é g  S z . M ih á ly  n a p b a n  v á lto z z a n a k , h o g y  e g é s z  Q u an -  
tu m a  a  F a lu n a k  e g y  h y b e r n iu n m n  e g y  B iro  k e z é n  fo r o g jo n , a 
fa lu s i  B ír á k a t  p e d ig  a  F a lu k o n  a  k ö z é p  é r té k ű , f é l  h u s ii ,  
n e m  a z  ig e n  te h e tő s  s  n e m  is  a z  ig e n  s z e g é n y  e m b e r e k  k ö z -  
z iil  e s k e s s e n e k ,  s z e r e s e b b  e m b e r e k e t  a F a lu k  n e m  is  g o r o m b a ,  
é s  é r te d e n  e m b e r e k e t ,  h a n e m  é r te lm e s  e m b e r e k e t  s  a lk a lm a 
t o s a k a t ,  k ik  h a  s z e r e s e k  é s  S u b e á ln i a  B ír ó s á g o t  n e m  a k a r 
j á k ,  to t ie s  q u o tie s  a  fa lu  b ü n te s s e  e g y  fo r in tig . E z e n  é r te le m 
b en  k e l l  le n n i az e s k ü it e k  f e lő l  is , k ik  s z e r e s e k  lé v é n  az  
E s k ii t t s é g e t  f e lv á l la ln i  n e m  a k a r já k . A  B ír á k  p e d ig  é s  E s k ü i 
te k  e s z te n d ő  e l fo ly á s a  a la t t  k e z e k e n  m e g fo r d u lt  m in d e n  C o n 
trib ution 'll é s  d o lg o k r ó l e g y  A sse s so r  e lő tt  e s z t e n d e je k  e l t e lv é n  
a  F a lu n a k  r a t io c in á ln i ta r to z n a k , h a  h o l p e d ig  a  F a lu k  a 
m e g ir t  id ő b e n  B ir o t  n e m  t e n n é n e k , h a  fa lu n  m ú lik  e l  a B iro  
t é t e l  to t ie s  q u o tie s  3 6  ft, h a  p r iv a tu s  em b e r e n , k i  a  B ír ó sá g o t  
f e lv e n n i  n em  a k a r ja  1 2  ft  e x c lu s is  e t  d e n e g a t is  o m n ib u s  j u r i 
d ic is  R em ed iis  et P r o c e s s ib u s  b ü n te s s é k  Y . T is z t  a t y á n k f iá i .1)

Articulus 33-us.Kerti s z öli dk r ö 1.
A  k ik n e k  fa lu b e l i  S e s s io ju k o n  k e r t i  s z ö l le j e k  v a g y o n  

( m e ly e n ,  k e l l  é r te n i c s a k  a  r e n d e s  é s  F a lu  f ö ld é ig  k im e n ő  
S e s s io  h atár it) k e r t i  s z ö lle je k r ő l  n e m  p o r tio z ik . D e  a  k ik  S e s -  
s io jo k h o z  v a g y  F a lu  p u sz tá já h o z  fo g ta k  s z ö llő t , v a g y  s z á n tó 
fö ld e k b ő l  r a g a s z to ttá k  h á z h e ly e k h e z ,  v a g y  p e d ig  h á z h e ly e k e n  
k ív ü l  le v ő  E r d ő b ő l b o k r o k b ó l ir to t tá k  és  S e s s io j  o k h o z  k e r ít 
v é n  sz ö llő t  c s in á lta k  ré á ja , a z  i ly e n e k r ő l  a d ó z n i ta r to z n a k .

Articulus 34-us.V e c t úrázásra l.
H o g y  m in d  a g a z d a g a b b , m in d  s z e g é n y e b b  m a rh á s  e m 

b e r e k , a  v e c tu r á t  su p p o r tá lh a s s á k , é s  a k e v e s e b b  v o n o  m arh át 
ta r th a tó  e m b e r e k  v o n o  m a rh á ja  is a z  in p r o p o r tio  m ia tt  e l  n e  
fö d jö n , v é g e z t e t e t t : H o g y  m ik o r  k é t  ö k rü  e m b e r  e g y  ö k r ö t  
f o g  b e  v ec tu r a  a lá ,  a k k o r  n é g y  ö k rü  k e ttő t , a  h a t  ö k rü  h á r 
m a t, a  8  ö k rü  n é g y e t  fo g jo n  b e , ig y  p er  c o n s e q u e n s  a  k in e k

’) A falusbiróságra nézve v. ö. С. С. III. lí. 4. czím 1—4. czik-
keivel.



tö b b  v o n ó  m a rh á ja  v a g y o n  tö b b e t ,  a  k é t  ö k r ii J o b b á g y  p e d ig  
m ik o r  e g y  ö k r ö t  fo g  b e , a k k o r  k é t  ök rii s z a b a d  e m b e r  k e t 
tő t, 4  ö k r ii n é g y e t ,  ú g y  h o g y  a J o b b á g y  e m b e r  a  m e n n y i  
ö k r ö t  fo g  b e  v e c tu r a  a lá , a n n y i v o n o  m a rh áju  s z a b a d  em b e r  
m in d e n k o r  k é t  a n n y it  ta r to z ik  f o g n i  b e , h a  h o l p e d ig  a  fa lu s i  
B ír á k  ez t  n em  o b se r v á ln á k , h a  r a jto k  m ú lik  e l  f t  1 2 , h a  
fa lu n  ft 3 6 ,  h a  p e d ig  p r iv a tu s  n y a k a s  e m b e r e k e n , k ik  n em  
a k a r já k  e b b e n  e z e n  e o n s t itu t io t  o b se r v á ln i , s e o rs im  e t  s in g il-  
la t im  ft 1 2 , to tie s  q u o tie s  e x c lu s is  o m n ib u s  ju r id ic is  R e m e d iis  b ü n 
t e s s é k  a  V . T isz te k .

Articulus 35-tus.Marhátlan emberek naturale Quantumok Vecturázásáról.
A  m a r h á tla n o k r a  e s e t t  n a tu r a le k a t  ta r to z n a k  a  m a rh á s  

e m b e r e k  v e c tu r á z n i i ly e n  m ó d ó n ; m iv e lh o g y  a  m a r h á tla n  s z e 
g é n y  e m b e r e k , h a  a  m a rh á s e m b e r e k  s z e k e r e k  m e l lé  á l l i ty á k ,  
a z t h a m a r  p e r ic u lu m b a n  o d a  h a d já k , ú g y  a m a r h á k  é t e lé r e  
is  k e v é s  g o n d o t  v is e ln e k ,  d e  a  k ik é  a  sz e k é r  é s  ö k ö r , a z o k 
n a k  in k á b b  fáj m a g o k  k á r o k , a z é r t  v a la m e n n y i n a p  a z  ö k rö s  
e m b e r  a z  ö k r ö t le n  em b e r  n a tu r a le  Q u a n tu m á v a l o d a  tö lt i  a z  
id ő t, h a s o n ló  id ő b e n  a n n y i n a p o t a  m a rh á tla n  e m b e r  d o lg o z z é k  
a  m a r h á s  e m b e r n e k .

Articulus 36-ns.Tisztek parancsolatjának nem engedő faluk poenája.
N a g y  fo g y a tk o z á s u n k a l é s  a  M a rsu sb e li F a lu k  n a g y  

in ju r iá jo k k a l ,  ső t n a g y  k á r o k k a l é s  r o m lá so k k a l lá t y á k ,  h o g y  
m ik o r  s z é k ü n k b e n  M a rsu s v a g y o n ,  a  M ilit iá n a k  s z é k ü n k b e n  
k é t , h á ro m  I s tá lló ja  lé v é n , b e s z á ll  S ta t io já b a n  a  M ilit ia , é s  
T is z t  u r a im é k  bar e lő r e  d isp o s it io t  t e g y e n e k  a  F a lu k r a , V á g ó  
M arha, K e n y é r , F ű , S z é n a , A b r a k , v e c tu r á z o  S z e k e r e k ,  L o v a k  
é s  e g y é b  o d a  k iv á n ta to  d o lg o k  ir á n t , m in d a z o n á lta l,  a  m e ly  
H e ly e k  a  S ta t io t  n em  é r z ik  (n e m  g o n d o lv á n  a z z a l a  S ta t io s  
h e ly e k  h a  e ls ü ly e d  is )  v a g y  ig e n  k e v e s e t ,  n em  a  d isp o s it io  
sz e r in t , a z t  is  k é ső n , v a g y  s e m m it  is  n em  a d m in is tr á ln a k ,  
V e c tu r á z o  s z e k e r e t  is  a z  ő id e jé b e n  e lé  n em  á l l i ty á k ,  M arhá-  
j o k a t  e ld u g já k ,  ső t n é m e ly  F a lu k , v a g y  p r iv a tu s  e m b e r e k  a zo n  
d o lo g n a k  k ih a jtá sá r a  T isz t  U r a im é k tó l k ik ü ld e te t t  e m b e r e k e t  
d iffa m á ljá k , s z id já k , f e n y e g e t ik  s m e g  is  v e r ik , ú g y  n é m e ly  
p r iv a tu s  e m b e r e k  is  o ly a n k o r  a z  e g y h á z h e ly i  r e n d e k  k ö z z iil  
s z a v o k a t  n e m  fo g a d já k , m e ly e k  m iá n  a  S ta t io s  h e ly e k b e n  v a g y  
id e j é n é l  tö b b e t  co m m o ra l a  M ilit ia , v a g y  a  s ta tio s  h e ly e k e n  
é lő d ik  c s a k  é s  a z o k a t  e n e r v á lja , v a g y  u g y a n a z o k n a k  m in d e n  
M a r h á jo k a t (h o lo tt  a  n é lk ü l is  a z o k n a k  e lé g  p a ss ió jo k  v a g y o n )  
v e c tu r a  a lá  e lh a j ty a . V é g e z te te t t  a z é r t ; h o g y  a k á r  p r iv a tu s
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e m b e r , a k á r  F a lu  m o d o  su p ra  d e c la r a to  T isz t  p a r a n c s o la t j á n a k  
n e m  e n g e d n e k ,  h e ly e s  E a t io já t  n e m  a s s ig n á lh a tv á n  e n g e d e t 
le n s é g e k n e k ,  v a g y  a  f e ly e b b  m e g ir t  M a lit iá b a n  in p in g á ln a  
v a la k i  t o t ie s  q u o tie s  a  p r iv a tu s  e m b e r  ft  1 2 , F a lu  3 6 . su b  
a m is s io n e  h o n o r is  e x c lu s is  e tc . b ü n te s s é k  T is z t  A ty á n k fiá i. 
I n s u p e r  v a la k ik n e k  lo v á t  v a g y  ö k r é t  v e c tu r a  a lá  m á sér t  
e lv in n é k ,  f iz e tte s sé k  m e g  v é l le k .

Articulus 37-ns.Tiszt parancsolatyának nem engedő Nemes ember Poeivája.
N é h a  s z é k  b iz o n y o s  d o lg a ib a n  G u b e r n iu m h o z , U r a k h o z  

é s  m á s u v á  is , ú g y  M ilit ia  e le ib e n  M a rsu s a lk a lm a to s s á g á v a l  
C o m m iss a r iu so k n a k  v a g y  e g y é b  M ilit ia  k ö r ü l v a ló  d o lg o k b a n  
e x p e d iá in a k  T isz t  U r a m é k  J o b b á g y ő s  N e m e s  e m b e r e k e t ,  k ik  
is  ta r to z n a k  a  N e m e s  S z é k  d o lg a ib a n  T is z t  U r a im é k n a k  e n g e 
d e lm e s k e d n i  su b  p o e n a  f t  12  to t ie s  q u o t ie s  p e r  D .  V . J u d ic e s  
R . e x c lu s is  e tc . e x e q u e n d a , m e g lá s s á k ,  m in d a z á lta l T is z t  U r a im é k  
is ,  h o g y  s e n k it  a  S e r v it iu m  a lk a lm a to s s á g á v a l n e  d e fra u d á l-  
j a n a k ,  a lá  v a ló  . . . .  d o lo g r a  a p p lic a lv á n , o ly  s z e m é ly e k e t ,  
k ik  e m e r ita  P e r s o n á k , é s  fe ly e b v a lo  S e r v it iu m b a n  fo r g o tta k , 
a z  e n g e d e t le n  n e m e s  e m b e r e k n e k  p e d ig  n e m  a  J o b b á g y a ,  
h a n e m  a  m a g a  b o n u m a ib ó l t é t e s s é k  e x e c u t io .

Articulus 38-us.Jármos tehenek vecturázásárol.
A * k ik  T e h e n e t  ta r ta n a k  c s a k , h o lo tt  ö k r ö t  is  ta r th a tn á 

n a k ,  d e  c s a k  a z é r t  c s e le k s z ik ,  h o g y  v e c tu r a  a lá  h é  n e  fo g já k ,  
m a g o k  d o lg o k a t  p e d ig  v é g h e z  v is z ik  ra jto k , a z  i ly e n e k  já r m o s  
t e h e n e k e t  v ec tu r a  a lá  ta r to z z a n a k  b e fo g n i,  d e  a  k ik  o ly a n  
t e h e t e t le n e k ,  h o g y  e lk e r ü lh e te t le n  s z ü k s é g e k  m ia tt  f o g já k  b e  
b o r ju s  t e h e n e k e t ,  ö k ö r ta r tá sr a  p e d ig  e lé g t e le n e k ,  a z o k  b o rja s  
t e h e n e n  n e  v e c tu r á z z a n a k .

Pars Tertia.
D e  A r t i c u l a r i  b  u s.

Articulus 1-us.Fegyvert ha ki Szék Házához viszen Poena.
H a v a la k i d e r é k  s z é k b e n , G e n e r a lis  C o n g r e g a t io b a n  V ice  

v a g y  F i l ia l is  S z é k e k b e n ,  F e g y v e r t ,  ú g y m in t  S z a b ly á t ,  P u s k á t ,  
L á n c s á t ,  C sá k á n t, V a s v illá t ,  v a g y  a k á r m in e m ü  fe g y v e r t ,  v a g y
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csu k  n a g y  B o to t  is  S e s s io n a k  id e jé n  a  S z é k h a z á b a n  b e v in n e ,  
h á ro m  g ir á r a  b ü n te s s é k  4) in  s ta n ti to t ie s  q u o t ie s  a  V ic e  
T is z te k .

A rticulus 2-us.Negligens Assessorok Poenája.
A  k ik  A sse s so r  u r a im é k  k ö z z ü l a s z é k e t  C o n tu m a c ia  

d u c ti n e g lig á ln á k ,  ú g y  b o g y  A sse s so r o k  k e v é s  v o lt a  m ia tt  a  
T ö r v é n y e k  n e m  fo ly h a tn á n a k , N e g lig a t io jo k n a k  h e ly e s  ra tio -  

j o k a t  n e m  a s s ig n á lh a tn á k , e x c lu s is  e tc . to t ie s  q u o t ie s  s in e  p ro 
c e s su  6  ft e x e q u á lh a s s a n a k  r a jto k  a  T is z te k , tu la jd o n  m a g o k  
is  n e m  J o b b á g y o k  b o n u m ib o l, h a s o n ló k é p p e n  e z e n  p o e n a  a la t t  
l é s z n e k  a z  o ly a n  A s s e s s o r o k  is , k ik  a  s z é k  f e lb o m lá s á ig  a  
s z é k h á z b ó l, o tt  h a g y v á n  in  S e s s io n e  a  t is z te k e t ,  v e n ia  n é lk ü l  
e lm e n n e k .2)

Articulus 3-us.Szék Proventussáról.8)
H a  m i p r o v e n tu ssa  lé s z e n  a  s z é k n e k  in  J u d ic ia r iis ,  f e le  

a  T is z te k é , f e le  a z  A s s e s s o r o k é  lé g y e n ,  a z  A s s e s s o r o k  r é sz é t  
p e d ig le n  T is z t  U r a im é k n a k  a d m in is tr a ljá k , e le n g e d n i  p e d ig  az  
A s s e s s o r o k  r é s z é t  n em  lé s z e n  s z a b a d  T is z t  U r a im é k n a k .4)

A rticulus 4-us.Peresek post Deliberatum ha megbékélnek.
H a  a  p e r e s e k  (m in t  g y a k r a n  m e g e s ik 4) p o s t  d e lib e r a t io 

n e m  m e g b é k é ln é n e k ,  é s  e d g y e z n é n e k  is  e g y m á s  k ö z ö t t , m in d 
a z o n á lta l a  s z é k e t  i l le t ő  e o n v ic t io t , a  C o n v ic tu so n  T isz t  U r a im é k  
e x e q u á ljá k  é s  a  S z é k n e k  a d m in is tr á ljá k  i s . 5) * 2 * 4

4) A Hk. I. R. 133. czíme szerint egy Gira =  4 mft.
2) A tisztükben hanyag assessorokat méltóságuk, hivataluk és 

minden javaik s javadalmaik elvesztésével bünteti II. Ulászló VI. végz.
3. art., 2. ,§. У. ö. az 1791 : 96. és 97. id. tezikkel.

s) Értsd alatta a törvényszék (fiú-, vice- és derékszék) jöve
delmét.

4) V. ö. Zsigmond (1435) VI. végz. 3. és 9. art., Mátyás (1486) 
VI. végz. 52. art., II. Ulászló (1492) I. végz. 66. a r t.; a Hk. II. R. 
86. czím ; továbbá az 1557. évi június 1. tordai országgy. 11. art. ; az 
1562. évi november 5. gy.-fehérvári országgy. 8. a r t.; s az 1686. évi 
febr. 20. gy.-fehérvári országgy. 8. art.

6) Ettől eltérő elvet mondott ki az 1544-iki febr. 24-én tartott 
erdélyi országgyűlés a következőkben „Si Duo qui jure mediante con
tendunt post latam a Judice Sententiam, prius quam Comes ad Satis
factionem non exiuerit inter se concordauerint, Comes ipse in eiusmodi
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Articulus 5-tus.V. Királybírók választásáról.
M in d e n k o r o n  a  F ő  T isz te k  'S'. K ir á ly b ír ó k a t  a  n e m e s  

S z é k k e l  r n e g e d g y e z e t t  e g y a k a r a tb o l c a n d id á lja n a k , v á la sz sz a -  
n a k , é s  e s k e s s e n e k ,  n em  m a g o k  a u th o r itá s s o k b o l .1)

Articulus 6-tus.Szolgák kártételekről.
H a  k in e k  s z a b a d  re n d b ő l á l ló  s z o lg á ja  k á r t  te n n e , v a g y  

h a  J o b b á g y  is ,  k i  n em  m a g a  J o b b á g y a  is , v a g y  g o n d v is e le t -  
le n s é g e  m ia tt  g a z d á ja  k á r t  v a lla n a , m ig  a  s z o lg á n a k  sz e g ő d -  
s é g e  sz e r in t  v a ló  id e je  e lte lik , a d d ig  a  g a z d a  (p r a e m issa  
c e r t if ic a tio n e , v e l  sa lte m  a m m o n it io n e )  g y ű j t s ö n  b e c s ü le te s  
T ö r v é n y te v ő k e t ,  é s  v ig y e n  T isz te t  a  T ö r v é n y b e n ,  h a  V ic e  
T isz t  n em  é r k e z h e tn é k , r e n d e ly e n  m a g a  h e ly e t t  e g y  A sse s so r t ,  
k i V . T isz t  k é p é b e n  lé g y e n ,  é s  a z o k  e lő tt  l é g y e n  T ö r v é n y , a 
g a z d a  é s  s z o lg a  k ö z ö tt , m e ly  T ö r v é n n y e l,  h a  v a la m e ly ik  fé l 
c o n te n tu s  n e m  le n n e , a p p e llá lja  V ic e  S z é k r e ,  h o lo tt  p e n e s  L i t 
ter a s  T r a n s m is s io n a le s  í in a lite r  a  d o lo g  d e c id á lo d jé k , a lte r .  
P ro c ess it) , e t  r e m e d iis  d e n e g a t is .2)

Articulus 7-mus.Potentiariuskodásokrol.
H a  v a la k i ,  v a la m e ly  F a lu  v a g y  p r iv a tu s  e m b e r n e k  t i la l 

m a s E r d e jé r e  m e n n e  (v a g y  n y o m á sá r a  is ,  h o l ő n e k i b ir o 
d a lm a  n in c s e n )  v á g n á , h o rd a n á , h a  o tt m e g f o g h a t y á k  a  H a z a  
tö r v é n y e  s z e r in t  te r t ia le  F ó ru m o n  le g y e n  T ö r v é n y e ,  ú g y  h a  
k i m á so k  m a k k o s  e r d e jé r e  h a jta n á  p o te n t io s e  s e r té s s e it ,  J ú liá it ,  
é s  a zt é te tn é , h a so n ló k é p p e n , ha k i m á s  e m b e r  t i la lm a ssá b a n  
h a jta n á  p o te n t io s e  M arh á it é s  a z t  v e s z t e g e tn é ,  é te tn é , e z e k n e k  
is h a  m e g f o g h a t y a  te r t ia le  F ó r u m o n  lé g y e n  T ö r v é n y e k , m e 
ly e k b e n  a z  A p p e lla t io  is  n e m  e n g e d t e t ik .3)

causa Birsagium accipere non debeat (id. gyűjt.) V. ö. különben Mátyás 
(1486) VI. végz. 5. art., II. Ulászló (1492) I. végz. 68. art. és II. végz. 
13. a rt.; s a Hk. I. R. 16., 28., 127.; II. R. 57., 85. czímeivel és az 
1555. évi Székely nemzeti Constitutio vonatkozó pontjaival.

’) Lásd az 1691. évi Leopoldinnm Diploma 8. pontját.“) V. ö. az А. С. V. R. 83. és 84. Edictumaival.
3) A kissebb hatalmaskodás ilyen esetei, melyek harmaduaposak- 

nak (causae triduales) is neveztettek, a legrövidebb folyaméi harmad
napos pernek képezték tárgyát. V. ö. az 1791: 95. id. t.-czikkel.
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Articulus 8-us.Mulefadóról' persecutiojáról.
A g o n o s z t e v ő k n e k  m e g z a b o lá z ta tá so k r a  (n e m  e l le n k e z 

v én  a  d o lo g  a  H a z a  tö r v é n y é v e l  is )  v é g e z te te t t ,  h o g y  m in d en  
e z é g é r e s  v é tk e k b e n  lé v ő  L a tr o k a t , k ik  n em  r e s id e n t iá s  n e m e s  
s z e m é ly e k ,  h a n e m  p a r a s z t  re n d b ő l á lló k , V ic e  T is z t  A ty á n k 
fiá i, m e g fo g a tv á n  a k á r  m e ly  F e r iá k o n  is , a r a tá sk o r , sz ü r e tk o r ,  
o r s z á g g y ű lé s i  t e r m in u s o k  é s  8 -á k  a la tt, H a d a k o z á s k o r , az  
E s z te n d ő n e k  a k á r m i r e n d ib e n , a  r e n d e s  T ö r v é n y e s  S z é k e k n e k  
h e ly é n  é s  id e jé n  k iv l i l  is ,  a  S z é k n e k  a k á r m e ly ik  fa lu já b a n ,  
m e g tö r v é n y e z h e s s é k ,  r é á jo k  T ö r v é n y t  lá th a s s a n a k  é s  é r d e m e k  
sz e r é n t  m e g  is  b ü n t e t h e s s é k .1)

Articulus 9-ns.Lopott Marha Árvának fizetéséről.
N o h a  e n n e k  e lő t t e  v a ló  r é g i id ő k b e n  a  F a lu b ó l e lv e s z e t t  

M arha árrá t k ü lö n b e n  f iz e tté k , m o st  m in d a z o n á lta l v é g e z te te t t ,  
h o g y  a  m o d o  in p o s te r u m , m in d en  em b er  a  lo p o tt  M arha  
á rrá b a n  é r te k e  s z e r in t  f iz e s se n , a  m a rh á tla n  e m b e r  is , m iv e l  
h a  m o st  n e k ik  m a r h á jo k  n in c se n , e z u tá n  le h e t ,  é s  a  k in e k  
m o st v a g y o n , a  v is z o n t a g  j ö v ő b e n  e l fo g y h a t ,  e s  a  k in e k  M ar
h á ja  n in c se n  is , h á z b e li  j a v a in a k  e lv e s z é s é é r t  a F a lu n  k e r e s -  
k e d h e t ik . I d e  n em  é r t e t n e k  a  .T öbbágyas n e m e s  e m b e r e k  é s  
a z  A c tu á lis  E c c lé s ia i  p e r s o n á k , k ik  is  h a  v o lu n ta r ie  n e m  f iz e t 
n ek , c o a c t iv e  n em  ta r to z n a k , m e g lá s s á k  m in d a z o n á lta l  m it 
c s e le k e s z n e k ,  m er t h a  a  lo p o tt  m a rh a  árrá b a n  n e m  f iz e tn e k ,  
h a  m a r h á jo k  e lv é s z ,  n e k ik  se m  fize t  a  F a lu .2)

Articulus 10-us.Házbeli javait ha kiknek ellopták.
V ilá g o s  C o n s t itu t io i v a n n a k  a  n e m e s  o r s z á g n a k  a rró l, 

h o g y  h a  k ik n e k  lá b a s  m a r h á ja  v é sz  e l ,  h o l é s  m i fo rm á b a n  *)

*) A Malefactorok és Latrok megzabolázására nézve lásd A. C.
111. E. 47. czím 1—19. czikkeit és v. ti. a Hk. II. R. 12. és 20. czím, 
111. E. 20., 23., 24., 32. czímcivel; Mátyás (1480) VI. végz. 1., 48. és 
51. art.

*) Az ellopott marhák árvának megfizetésére nézve lásd Kálmán 
I. könyv GM. fej.; az A. C. I li. K. 34. czímét és a 7G. czím 19. czikkét, 
az V. T. 37. Ed.: а C. C. V. E. 24—2G Edictumait. Jellemző e tekin
tetben az lG62-iki január 5-én alkotott országos végzés (lásd Udvar- 
helyszék levéltárában nemzeti láda Harm. köt. 4. sz. a.), mely hang
súlyozza, hogy : „lévén controversia ebben is : hogy ha valamely ellopott
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k e r e s s e  k á r á t  a  k á r o s ,1)  a rró l p e d ig  k a  k in e k  h á z b e li  j ó v a i  
v e s z n e k ,  hol é s  m i fo rm á b a n  k e r e s s e  n em  lá th a tu n k , d e  m iv e l  
m á su tt  is  a  H a z á b a n  a lá b a s  m a rh á k  e lv e s z é s e  é s  á rr á n a k  
m e g f iz e té s e  s z e r in t  k e r e s ik  e z  i ly e n  d o lo g b a n  is  k á r o k  re fu s io -  
j á t  a  k á r o s a k , v é g e z t e t e t t  it t  i s : H o g y  h a  k in e k  h á z b e l i  v a g y  
L á d a b e li  j ó v a i  v e s z n e k  e l é s  h a  n em  h á z a n é p e  k ö z z i i l  v a ló  
c s e le k e d t e ,  m e g e s k i iv é n  a z o n  h o g y  g o n o sz u l, g o n o s z  em b er  
á lta l  v e s z e tt  e l ,  k e r e s s e  k á r á t  a  f e ly e b  m e g ir t  9 .  A r t ic u lu s  
sz e r in t , f iz e s se  m e g  a  F a lu , id e  m in d a z á lta l n e m  é r te tn e k  
a f fé le  d ib  d á b  S ik o ty u ,  K a p a , C sa tló , L á n cz  é s  e h e z  h a so n ló  
a p r ó s á g o k , lá d a b e li  p é n z n e k  e lv e s z é s e  is  id e  n e m  ér te t ik  
b iz o n y o s  r a t ió k r á  n é z v e .

Articulus 11.Pecsét engedetlenségről.
H a  k ik  T is z t  U r a im é k  p e c s é t in e k  in  ju s t is , n em  e n g e 

d e lm e s k e d n e k ,  i l le n d ő  é s  m é ltó  ra tio já t n em  a d h a tn á  e n g e d e t 
le n s é g é n e k  m o x  e t  d e  fa c to  e x c lu s is  etc . flor  1 2 . e x e q u á lh a s -  
s a n a k  ra jto k  (a  J o b b á g y ő s  n e m e s  e m b e r e k e n  k iv id )  ér tsd  
m in d e n  v i lá g i  r e n d e t  v a g y  k ü ls ő t .2)

Articulus 12.Pecséttel ábutálo ember poenája.
H a  k ik  a  p e c s é t te l  a b u tá ln a k , m á so k a t  a  p e c s é t t e l  fá r a sz 

ta n á n a k , m a g o k  a  h a g y o t t  id ő r e  e l  n em  m e n n e k  é s  o ly  
t i la lm a k a t  c s e le k e s z n e k  v é l le ,  m e ly e k  a  p e c s é th e z  n e m  i l le 
n e k ,  a z o n  p o e n á b a n , m in t a  p e c s é tn e k  n e m  e n g e d e lm e s k e d ő k ,  
in c u r r á lja n a k  s im ili  m o d o , é s  h a  v a la k i m á st  p e c s é t te l  e lt i lt , 
ő lé v é n  a z  A cto r , n y o lc z a d  n a p  a la tt  e ljá r jo n  b e n n e ,  k ü lö n b e n  
n y o lo z a d  n a p o n  tú l n e m  lé s z e n  h e ly e  a  t i la lo m n a k , é s  ha  
o k  n é lk ü l te t t  t i la lm a t , p e c s é t te l  a b u ta lo  e m b e r  p o e n á já t  sz e n 
v e d je ,  ú g y  a z é r t  is ,  h a  v a la k i t  e lt i lt , 8 -a d  n a p  a la t t  a  T i la l
m a t h e ly e s n e k  le n n i m e g  n e m  b iz o n y it ja .3)

marhának az húsára valamely falu határán találnak, kiken kellessék azon 
ellopott marhának árrát keresni homályos dolog: végezzük azért Ngod 
jóvallásábol, hogy valahol, avagy valamely határon afféle lopott marhának 
húsa megtaláltatik, azon faluban lakó oláhok, (mivel közüllök árad 
inkább a latorság és lopás) tartozzanak a magok határánn megnyuzott 
marhának árrárol a károst contentalni“.r) Lásd a megelőző jegyzetet.") 3) A Pecsétre vonatkozólag v. ö. Szt. László I. könyv 42. fej. 
és lásd különösen az А. С. IV. R. 1. czhn 1У. czikkét s a Hk. II. lí. 
13. czímét.
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Articulus 13.Vérbir ságról.
A v é r  té te lé r t  in d iffe r e n te r  (a  g y i lk o s  é s  a ty a fi v é r e n  

k ív ü l ) 3  ír t ig  b iiu te tte s s é k  a  v é r te v ő  V . T isz t  A ty á n k f iá i  á lta l,  
j ó  le lk i is in é r e t te l  m in d a z á lta l v iz s g á ljá k  m e g  ő k e g y e lm e k  a  
V ér m ifo r m á b a n  e se tt , s z á n ts z á n d é k k a l-é  v a g y  j á t é k b ó l  ? v a g y  
tö r té n e tb ő l , h o g y  a  m i n em  sz á n ts z á n d é k b ó l e s e t t ,  n e  b ü n te s 
s é k  ú g y  m in t  a  s z á n ts z á n d é k o s t  é s  a  k i  n e m  é r d e m e s  n e  
b ü n te tő d jé k .

Articulus 14.Bitang m a r h á r ú l.
H a  v a la k i  v a la m e ly  b ita n g  M arh át f e lfo g , v a g y  T o lv a j 

tó l e lv e s z i ,  ta r to z ik  h a rm a d  n a p  a la t t  F ő  v a g y  V ic e  T i s z t e k 
n e k  m e g j e le n t e n i ,  k ik e t  h a  n e m  ta lá ln a , m é g is  a  ró sz  con -  
s e q u e n t iá n a k  e ltá v o z ta tá sá é r t , h a  c s a k  e g y  A s s e s s o r n a k  is  
a k k o r , a n n a k  u tá n n a  T is z t e k n e k  is  ta r to z z é k  h írré  a d n i, a  T isz t  
p e d ig  h a  ő t e t  i l le tő  v e g y e  k e z é h e z ,  h a  ő te t  n e m  i l le t i ,  a  n y ú l
h a sso n  h o z z á  a  k it  ille t ,  d e  a z  ő s  J o b b á g y ő s  n e m e s  em b er ,  
h a  o ly a n  M a r h á t fo g  fe l ,  h írré  te n n i a  T is z tn e k , d e  k e z é b e n  
a d n i n em  ta r to z ik .

Articulus 15.D о t al i s t á к r ól.
V a g y o n  s o k  p a n a sz  a  s z e g é n y  é s  g y á m o lta la n  r é sz e k r ő l,  

h o g y  p r a e te r  v ia m  J u r is  d e n e g a ta m  d o te m  e x tu r b á lta tn a k  
U r o k  j o s z á g ib ó l ,  v é g e z te te t t  a z é r t : H o g y  a z  i ly e n  d o ta lis tá k  
r e q u ir á lv á n  T is z t  u r a im é k a t d o lg o k n a k  e l ig a z i t t a tá s a  fe lő l  
a u c to r á lta tn a k  T is z t  u r a im é k , h o g y  a z  i ly e n  g y á m o lta la n  d o tá -  
l is tá k  d o lg á t  e l ig a z íth a s s á k  é s  co m p e r ta  r e i v e r ita te  k it  k it  
r é s z e  s z e r in t  c o n te n tá ly a n a k , m in d  ló fő , d a r a b o n t é s  J o b b á g y 
h o z  m e n t  D o ta l is t á k a t .J)

A rticulus 16.Gftirkálás módjáról.
N o h a  r é g tő l  fo g v a  b iz o n y o s  a k a d á ly o k  m ia tt  a  c z ir k á lá s  

n e m  fo ly t ,  m in d a z á lta l j ö v e n d ő r e  n é z v e , a  c z ir k á lá s n a k  m ó d 

’) Dotalistának neveztetik az A. III. R. 25. czíme szerint a 
gyermektelen özvegyasszony, megkülönböztetéssel a gyermekes özvegy-
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j á t  id e  ír n i ez  szer in t, h o g y  m id ő n  jö v e n d ő b e n  c z ir k á lá s  lé s z e n  
a  F ő t is z t e k  k é t  k é t  F a lu t ,  a  V ic e  T is z te k , c z ir k á ló  B ír á k  é s  
N ó tá r iu s  k ü lö n  e g y  e g y  F a lu t  é s  n em  tö b b e t  m e n t h e t n e k .1)

Articulus 17.Derék s z ék r ű l.
H o g y  a  s z e g é n y e k n e k  é s  g y á m o lta la n o k n a k  is  c a u sa jo k  

n e  p e r ic li tá lo d jé k  v é g e z t e t e t t ,  h o g y  in d iffe r e n te r  m in d e n  e m 
ber v a la k i  D e r é k  s z é k e n  * 2) a k a r  p e r e ln i, a  s z é k  e ls ő  n a p ja  
e lő tt  v a ló  n a p  s e r i e s t 3) ír a s s o n  a  n ó tá r iu s sa l é s  a  P ro c la m a -  
t i o 4 * * * * * * *) a  s z e r in t  le g y e n ,  m e g m a r a d v á n  m in d a z á lta l a  F ő  T is z t 
s é g  A u th o r itá s sa , ú g y  h o g y  a k á r  k é t ,  a k á r  e g y  F ő  T isz t  
l é g y e n  k é t  O an sát e x tr a o r d in a r ie  p r o c la m á lta th a s s a n a k .

A rticulus 18.Transmissiúk és Processusok kiirattatásárol.
H a  k i  a z  a lsó b b  S z é k r ő l  fe ly e b  v a ló  S z é k r e ,  v a g y  T á b 

lá ra  a p p e la llja  C a u sá já t, a  N ó tá r iu s sa l a n n a k  r e n d i sz e r in t  
ír a ssa  k i  a  P r o to c u lu m b ó l, ú g y  a  k i  P r o c e s s u s t  ir a t  is ,  k i  
f iz e sse n  a  N ó tá r iu sn a k  (h a  á ta ljá b a n  m e g  n e m  a lk u s z ik )  az  
A p p e lla t io  szer in t az e ls ő  L e v é ltő l  e g y  fo r in t, a  tö b b itő l seo r-  
sim  e t s in g illa t im  2 4 . P é n z ,  e z t  p e d ig  p r iv a tu s  e m b e r r ő l é s

tői „tutrix relictá11-tói. Özvegyi jogon hogy minő javadalmai voltak 
annak és ennek, lásd az itt idézett törvény mellett még а С. С. IV. R. 
11. czím 1. czikkét, a Hk. I. R. 98., 99., 102., 110. és 131. czimeit és 
a 67. czím 2. §.

') V. ö. fentebb 57. 1. 1. sz. a. jegyzettel.
2) Marosszék derékszéke az 1791 : 96. ideigl. t.-cz. által is megerő

sített régi szokás szerint a főkirálybiró elnöklete alatt teljesen egyenlő 
szervezettel bírt a vármegyei derékszékekkel, s míg a többi székely 
székek derék székei csakis mint fellebbviteli fórumok működtek, addig 
a marosszéki az 1791: 97. tcz. értelmében a vármegyei derékszékek 
mintájára némely ügyekben mint első, másokban mint 2-od fokú bíró
ság járt el. V. ö. A. C. I li. R. 25. czím és 8. czím 1. ezikkóvel, a
IV. R. 1. czím 11. és 12. czikk; a Hk. I. R. 45. czím és II. R. 
69. czímét; az 1791 : 134. id. t.-cz. és a T. U. 23—25. §§-ait.

3) A pereknek Series szerint való ellátására lásd az 1587. ápril 27-iki
kolozsvári országgy. 17. a r t .; az 1589. okt. 21-iki enyedi országgyűlés
5. a r t.; az 1630. január 25-iki gyulafehérvári országgy. 60. a r t.; az
1674. nov. 17-iki gyulafehérv. országgy. 1. art.; az 1675. május 25. 
gyulafehérv. országgy. 12. a r t . ; az А. С. IV. R. I. czím 45. czikket,
a 15. czím 1. czikkét és az 1791 : 50. t.-czikket.*) A proclamatióra (per kikiáltása) lásd az А. С. IV. R. 1. czím
13., 19. és 35. czikkeit, a melyeket v. ö. a Hk. II. R. 76. czím 6. §-kel
és Mátyás (1486) VI. végz. 17. art. s Kituilicb Directio metli. C. 2.
quaest. 3.
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n e m  fa lu r ó l, v a g y  C o m m issá r iu s to l (k ik  is  in  tr ip lo  ta r to zn a k  
f ize tn i i k e l l  é r te n i .1)

Articulus l!i.
Nf/ilak rendiről. *)

H a  k ik n e k  h á z á h o z  a  k ö z ö n s é g e s  F a lu  n y i lá b ó l  (a k á r  
er d ő , a k á r  rét, a k á r  s z á n tó fö ld  lé g y e n )  n y i la t  a  fa lu  n em  
a d n a , a  m e g b á n to d o tt  f é l  v ig y e n  V ice  T is z te t  k i ,  h o lo t t  is  a
V . T is z t  j ó l  v é g é r e  m e n v é n  a  d o lo g n a k , h a  c o m p e r iá lta t ik ,  
h o g y  o k  n é lk ü l t a r ta n a k  e l  n y ila t ,  a  V . T isz t  a d a s s a  k i  cum  
p o e n a  m in o r is  p o te n t ia e  s) e x c lu s is  e tc . c x e tm e n d a . „ N y i la k n a k  
p e d ig  k e l l  é r ten i, n e m  ö r ö k ö s  F ö ld e k e t ,  h a n e m  F a lu  k ö z ö n 
s é g e s  F ö ld é t , a  n y i la k b ó l  p e d ig  ta r to z n a k  a d n i J o b b á g y ő s  
l í e m e s  e m b e r e k n e k  n é g y e t ,  a lá b b  v a ló  sz a b a d  R e n d n e k  k e t 
tő t, D a r a b o n tn a k  é s  J o b b á g y n a k  e g y e t ,  it t  p e d ig  a  J o b b á g y ő s  
n e m e s  e m b e r e k e n  a z o k  é r te tn e k ,  a  k ik n e k  ö r ö k ö s  J o b b á g y i,  
n em  c s a k  F e je  k ö tö t t  J o b b á g y i  v a g y  S e llé r i v a n n a k .4)
_ _________  •

l) A fellebbezés és transmissio szabályozását lásd a H. K. 111. K. 
10 ezím s 35. czím 2—4 §§. és А. С. IV. R. 1. czím 22., 41. és 44. czik- 
kében, u. a 9. czímében és a IV. R. 14. czím 5. czikkében, az 1755 : 
2. tcz. és a T. U. 41. 158., 159., 160., 162—165. és 178. §§-ban.

*) A nyilak alatt a községi közös tulajdonból, a községi birto
kosok részére évonkint használatul és birtok-aránvlag kiosztott száutó- 
Kafi' kaszálókat sat. kell érteni; mely nyilak területének nagysága a 
líözségi tulajdon kiterjedésétől s a házas telkeknek számától függött. 
A legtöbb helyütt az úgynevezett falu nyiluk e század elején történt 
végleges feloszlás fiiján* már magán tulajdonná váltak.

S) A l'Tssebb ~mtalmasJcodas büntetése Mátyás (I486) VI. végz. 
15. art. keletkezése előtt ugyanazonos volt a nagyobb hatalmaskodásé
val, melyet az 25 girára (100 mf.) szállított le. Erdélyben azonban a 
H. K. III. E. 3. czím 7. §. szerint 50 mfban volt megállapítva.

4) A fejlekötésekre nézve számtalan adatok maradtak fenn kivált 
az egyes családi levéltárakban, a melyekből mutatványul érdekesnek 
tartjuk egy párt itt a 16. és 17. századból közölni, u. m. :a) Én Nagh Mony Borbély' Mihály adom tuttara Myndeneknek az 
Kyknek Illik ez Jelen ualo Lewelemnek Rendiben hog En estem wolth 
néminemű wetekben tudny Illik Lopásnak wetkeben, mely wetketh 
mikor Wram megh ertett uolna tudny Illik az Vitezleo Theke Georgh, 
Engemeth meg foga, es akaruan teoruenth tetetny ream es fel akastatny 
es En Jámborok áltál Keoniorguen Еле Kygielmehez hog ne Láttasson 
teoruent ream, légién Kegielmes hozzam es holtígh lennek eoreok Job- bagia Ew Kygielmenek, es ha walamikor ez wetekben meg erne Ew 
Kgme, bátor wgian azon teorueny légién eleottem, es azon bwntetessel 
Bwntettessen az my bwntetest Érdemel alfele bwneos Ember, Ha pegig 
el Zeoknem ezen Lewel ereossegewel myndenut megfoklmsson Eo Kme 
es wgh chielekegiek welem mynth hitetlennel, merít ezekre En ereos 
hittel Keoteleztem magamatt hog meg maradok kymenek ereossegere és 
bizonsagara attam az en pechietes Lewelemeth az witezleo Theke Tha- 
mas eleoth, második Pecliy Gasspar keobleossi Praedicator, Harmadik
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Articulus 20.Köz kertekről.1) ■ —___ _

A  k ö z  k e r tn e k  m e g  n e m  c s in á lá s a  m ia tt  s o k a k n a k  so k  
k á r o k  s z o k o tt  k ö v e tk e z n i,  v é g e z t e t e t t  azért, h o g y  v a la k ik  v a la -

Mathe Thamas, Negyedik Nag Fonagh Gergely eleott. Leót ez dologh 
liushagio Kedden Anno Omni 1587 Idem qui Supra. (Ered. papíron 
sárga viasz pecséttel. Dr. Kolozsvári Sándor egyet, tanár birtokában.)b) My Kereztessi Pál de ead es Tamasfalwi Boldizar de Zentli 
Imreh agiwk emlekezetre ez mi levelünket az kiknek illik mindeneknek 
ez dologban wgj mind keoz birak. Hogj Anno 1594 die 26 May ieowe 
mi eleonkbe, Szabó Gegeo Jakab neweo ember ki it Szazsebes mellet 
Wrunk Táborban eset volt az hadnagyokra tamadwan más társaival 
egietembe ölj vetekbe, bőgj feyen maradót volna teorven zerentli az 
eo támadásért. De az Viteozleo Bornemizza Caspar Vramnak irette való 
teorekedeset megh tekentven az hadnagyok bewntetes nekevl megli 
engettek vétkét, Mas is megli hogj adósságba esven az Táborban, 
tizetett irette Bornemizza Caspar vram barom forintot, mierthogy mind 
ez dolgokból Bornemizza Caspar Vram áltál zabaduit megli, ez Szabó 
Gegeo Jakab szabad akaratia zerentli nekwnk Kézit beadván, ada mayát eoreok Jobbaggiwl es keote feget fyrol fywra, az vitezleo Borne
mizza Biki Caspar vramnak es az ev  meg maradekinak, minden gyer
mekeivel felesegewel es m arhajvai: Ily okkal, hogj ha ev  feoldire" es 
neve ala nem menne, es az teob Jobagj Keozt nem zolgalna, es neve 
alól más nemes ember feoldire menne mindenewt megh foghassa varas
ban falvban es minden heleken, es feoldire haza vihesse, mint eft'ele 
feye keotet. . . .  Jobagiat. Ha penigh valahonnat feoldes wra tamadna, 
tehát addig se teorwenyel se teorweny kywul el ne vihesse Bornemizza 
vram feoldirewl miglen erette az dyat Negiven forintot meg fyzesse, es 
vgy vihesse teorven zerinth feoldirewl, es az ev meg maradekitevl, 
miért hogj Bornemizza Caspar Vram illien nagj dologbol, az az feyre 
iaro dologbol szabadította meg. Kinek bizonsagara es ereossegere agjvk 
az mi peocbetes levelünket. Datum in Castris penes Szazsebes die 
26 May Anno Domini Millesimo Quingentesimo quarto. (Eredetije pa
píron két viaszba nyomott pecséttel u. ott, hol az előbbi.)c) Mw Kiis Balint es Szalay Lorincz nemes emberek es Maros- 
zekben Mező Madarason lakok s ez ide ala megh irt dologhban Köz- 
birak Adgiuk emlekezettre mindkk az kikk ilik az mi leueltinkk rendi
ben hogy ez jelen való 1623 eztendeoben 19 die Aprilli Jöue mielönkbe 
vgyan maros ezekben mező madarason az Faragó András vram házánál 
égi vduarheli zekben martonosban lakó Kouacz Ferencz nevű ember, es ada Jubbagiul magatt szabad io akarattia szerent fiúról fiúra Faragó 
András Vramnak megh hihatatlanul s kezet minekünk beadván erre 
köte magatt hogy ha megh talalna futamodni az Faragó András Vram 
földéről hat minden delieken felkérhesse es hozza ninihasson mint feie- 
kötöt Jobbagiahoz és semmi törvénybeli orvossággal ellene ne alhasson 
se maga se acki partiat fogna. Kére Segettseget Faragó András Áram
tól, Kett ökrött egy bornius teheneit s Kett öregh Köböl huzat es egy 
Köblön vetett vetest, ő kegielme Faragó András vram ezekett mind 
meghada az megh nevezet Kovacz Ferencznek mi előttünk s ezert lön 
Jobbagi. Mi feliöl megh nevezet Közbirak ezt az mi hütiink szerent 
Írattuk, peczietiinkel is megh erösittetiik. Datum An, loco Die Supra 
notato Idemqui Supra. (Eredetijepapiron két viaszba nyomott pecséttel u. o.)

l) Közkert — közkertelés vagy kerítés.------



SZÉKELY NEM ZETI ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI STATÚTUM OK. Öl)

m e ly  ö r ö k s é g r ő l h a sz n o t  v e h e t n e k ,  ta r to z n a k  h á r o m  fo r in t  
birság' a la t t  r é s z e k  sz e r in t  v a ló  k e r te k e t  m e g c s in á ln i ,  m e ly e t  
h a  v a la k i  p o s th a b e á ln a  a d m o n e á lta s s é k  a  F a lu s  B iro  á lta l,  
h o g y  1 5 -ö d  n a p o k  a la tt  k ö z k e r t it  t é g y e  f e l ,  é s  h a  n e m  cse -  
l e k e d n é  to t ie s  q u o t ie s  e g y  V . T is z t  v a g y  a rr a  Y . T isz ttő l 
e x m ittá lta to tt  A s s e s s o r  á lta l e x e q u á lt a s s é k  r a jta , n u llo  J u ris  
r e m e d io  o b s ta n te  a  3  frt, in te r im  a  m i k á r t  v a l lo t t  s z o m sz é d ja  
a  k ö z  k e r tn e k  m e g  n em  c s in á lá s a  m ia tt , a z t  is  a z o n  T is z t  to tie s  
q u o t ie s  r e fu n d á lta s s a .  I d e  n e m  é r te tn e k  a  h a tá r  e l le n  v a ló  
P e r g o lá t  k e r t e k ,  m e ly r ő l m á su t t  v a g y o n  c o n s t itu t io  és  a  
F a lu n a k  v a g y o n  b ir sá g a . A  S e s s io k  a k á r  p u s z tá k  le g y e n e k ,  
a k á r  la k ja n a k  ra jta , a  t i la lm a s  fe lő l v a ló  k e r t n e k  m e g  n em  
c s in á lá sa  p e d ig  e z e n  C o n stitu tio  a lá  e s ik .

Articulus 21.Executio dolgáról.
M iv e lh o g y  e z  id e  e lé b b , e z  id e  h á trá b b  is  a z  E x e c u tio  

so k  h e ly e k e n  e m lit te t ik , a  V . . T is z tn e k  p e d ig  g y a k r a b b a n  
F e ls é g e s  U r u n k  H a d a i k ö z z iil  v a ló  d o lg o k b a n  k e l l  fo g la la to s -  
k o d n io k , m e ly e k b ő l  g y a k o r ta  k ö v e t k e z ik ,  h o g y  m ik o r  v a la k it  
E x e c u tio r a  a d  8 -u m  d iem  c e r t if ic á ln a k 1), a  T is z t  s o k  a k a d á ly i  
m ia tt, a  m e g ir t  n a p r a  n em  é r k e z ik  m e n n i, v é g e z t e t e t t  azért, 
h o g y  a  P r o c e s s u a li s  T ö r v é n y e k e n  k ív ü l  e g y é b  d o lg o k b a n ,  u g y  
m in t a r t ic u la r is  d o lg o k b a n  C o n tin u o  C o n tra c tu s  m e l le t t ,  A d ó s 
s á g  K e z e s s é g  d o lg á b a n  é s  e g y é b  e h e z  h a so n ló k b a n , h a  a  m e ly  
8 -r a  c e r t if ic á ln a k  v a la k it ,  é s  a  T is z t  ré á  n e m  é r k e z ik ,  é s  
E x e c u tio r a  a k a r  m e n n i, a n n a k u tá n n a  h a r m a d n a p p a l t e g y e  
h írré a  T is z t  a  C er tif ic a tu sn a k , h o g y  E x e c u tio r a  m e g y e n  é s  
h o g y  a z  8 -b a n  le v ő  E x e c u tio  m a g á n  a  T isz te n  é s  n e m  az  
e x p o n e n s e n  m ú lt  e l ,  ig y  a z  E x e c u t io t  p e r á g á lh a t y a ,  m e ly  
f e ly e b  sp e c if ic á lt  d o lg o k n a k  E x e c u t io ja  F e r ia k o n  i s  sz a b a d o n  
m e g le h e s s e n  e x c e p t is  (u t su p ra ) P r o c e s s u a lib u s .

Articulus 22.Falu büntetésinek rendiről.
S o k  h e ly e k e n  a  b ü n te té sb e n  e x o r b itá ln a k , n e m  lé v é n  a  

b ü n te té sb e n  f e ly e b  v a ló  h a ta lm a  a  fa lu n a k  e g y  M . f tn á l,  f e ly e b b  
is  b ü n te tn e k , h a s o n ló k é p p e n , m in d e n  id é z é s ,  m e g s z ó l l i t á s  és  
T ö r v é n y té te l  n é lk ü l  v a la k i p a n a sz á r a  m á st  m e g b ü n te tn e k ,  
a z u tá n  lá s s a  a  m e g b ir s á g o lta to t t ,  h a  T ö r v é n n y e l  a  p a n a s z ló r a  *)

*) Lásd fennebb az I-ö Pars 4. Art. jegyzetét és v. ö. az 
lt>43. évi gyulafehérvári ápril 24-iki országgy. 18. czikkével.



64  SZÉK ELY NEMZETT É S TÖRVÉNYHATÓSÁGI STATÚTUM OK.

v e t h e t i ,  m e ly  d o lo g  h e ly t e le n  ; v é g e z te te t t  a zér t, h o g y  a  fa lu 
n a k  b ü n te té sb e n  e g y  M . f tn á l  f e ly e b  v a ló  h a ta lm a  n e  le h e s s e n  
( e x c ip iá lta tv á n  az o ly a n  r é g i  t i la lo m b a n  le v ő  E r d ő k n e k  b ir 
s á g i ,  m e ly e k n e k  ab  a n t iq u o  3  ft b ir sá g i v o ltá n a k )  a z  is  p e d ig  
ú g y  le h e s s e n ,  h o g y  in d if fe r e n te r  se n k it  s e n k i v á d já r a  é s  e g y é b  
se m m i n e m ű  d o lo g b a n  id é z é s ,  m e g s z o llitá s  é s  T ö r v é n y té t e l  
n é lk ü l  F a lu  m e g  n e  b ü n te s s e n .  M e ly e t  h a  m e ly  B ír á k  v a g y  
F a lu k  n e m  o b se r v á ln á n a k , V . T isz t  U r a im é k  t o t ie s  q u o t ie s  
1 2  ft  e x e q u á lja n a k  r a j to k  e x c lu s is  o m n ib u s j u r id ic is  r e m e d iis .

Articulus 23.Törvényre Xállogot Marhát ki megkér.
A b ir sá g lá sb o l s z o k o t t  k ö v e tk e z n i,  h o g y  h a  k it  m e g b ír s á 

g o ln a k  é s  M arháját v a g y  e g y é b  Z á llo g já t  m e g k é r e t i  T ö r v é n y r e  x) 
a  F a lu  e lő tt  le g y e n  e ls ő b b e n  T ö r v é n y e , h a  Z á l lo g já t  v a g y  
M a r h á já t m e g k é r e ti, ú g y  h o g y  a  p r a e te n d e n s  a  T ö r v é n y n e k  
m e g h a lg a tá s á r a  é s  le ír á s á r a  v e g y e n  e g y  A s s e s s o r t  a  T ö r v é n y 
ijén , é s  h a  v a la m e ly ik  F é l n e k  n em  te tsz ik  a  d e lib e r a tu m ,  
a p p e l lá l j a  У . S z é k r e , é s  a z  A s s e s s o r to l  k iv e v é n  a  T r a n sm is -  
s io t  S z é k e n  (m e ly n e k  r e n d ir ő l  id e  a lá b b  lé s z e n  m e n t io )  rev i-  
d e á lt a s s a  é s  h a  c o m p e r iá lta t ik ,  h o g y  c sa k  fá r a s z to t ta ,  v a g y  
in ju r iá lta  a  F a lu  o k  n é lk ü l  b ü n te s s e  m e g , m é g  is  fá r a sz to tta  
in d e b ita  p o en á ja  e x e q u a lt a s s é k  a  F a lu n . A  fa lu k  p e d ig  sub  
e a d e m  p o e n a  m in d e n e k e lő t t  a g itá la n d ó  C a u sa t tr a n sm ittá ln i  
ta r to z n a k .

Articulus 24.Határ és Seöllö gyepük állapotyukrul.
A  B iró  m e g já r v á n  a z  E s k ü ite k k e l ,  n e m  p e d ig  e g é s z  

fa lu v a l  a  h a tá r  é s  s z ö l lő k  k iv ü l  v a ló  g y e p ü k e t ,  m in d  a  be-  
b ir ó  m in d  p e d ig le n  a  F a lu b a n  la k ó  P o s s e s s o r o k n a k  ta r to z ik  
h á z a k h o z  e lm e n n i, é s  liir r é  a d n i, h o g y  a  g y e p ü j ö k  r ó sz , m e 
ly e t  a P o s s e s s o r  h a r m a d n a p  a la t t  ta r to z ik  m e g c s in á lta tn i ,  k i 
h a  a z  A d m o n itio ra  m e g  n e m  c s in á lta ty a , b ü n te s s e  m e g  a  B iro  
a P o sse s so r t , d e  h a  a  B ir o  i s  e lm u la tn á  a z  a d m o n it io t ,  b ü n te sse  
a Y . T is z t  a  B iro t to t ie s  q u o t ie s  3  f t ig . H a  k i  p e d ig  in d iffe 
r e n te r  a k á r  m icso d a  B e n d  C o n tu m a c ia  d u c tu s  r é s t  ta r t  (m e ly e t  
v u lg o  K o n o k  r é sn e k  h ív n a k )  a z  o ly a n  c o n tu m a x  e m b e r t  d e n e 
g a t is  o m n ib u s  p r o c e s s ib u s  e x c lu s is  o m n ib u s j u r id ic is  r e m e d iis  
to t ie s  q u o tie s  b ü n te s s e  a  V . T isz t  6  f t ig ,  ez  i ly e n  é s  eh e z  
h a so n ló  d o lo g b a n  a p r ó lé k b a n , h a  k in e k  T ö r v é n y e  lé s z e n  a 
F a lu  e lő t t  a p p e llá ln i a k a r ja ,  n em  V . S z é k r e , h a n e m  e g y ik

x) Azaz : ügyét törvényszék elibe viszi.



SZÉKELY NEM ZETI ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI STATÚTUMOK. 65

V. Királybíró ebben appellálja, ki is authoriátltatik, bogy 
conscientiose a dolgot revideálja és igazítsa el is.

Articulus 25.Falu közönséges földe, ország, falu atya elfoglalásáról.
Sok falukban vannak ilyen difiiéül tások, hogy néhol 

egy néhol több privatus tehetős és erős emberek, úgy nemes 
Possessorok is Falu közönséges földét, Lókötőhelyét*) ország 
és Falu utyát elfoglalták, s naponként foglalják és a Falu 
kérésére nem remittálják; végeztetett azért, hogy most első
ben, minden Faluk Inquisitorie a Falu közönséges földeit, 
Ország és Falu utyát kikeressék és ha ki olyant elfoglalt, 
admoneáltassék, hogy remittálja, melyet ha Simpliciter remit
tal bene quidem, alioquin У. Tiszt Atyánkba cum poena mi
noris potentiae foglalja viszsza,2) melyet ha ki nem admittálna, 
annál is inkább, ha ki resistálna, Fő Tiszt Uram adjon ele
gendő Brachiumot a V. Tiszt mellé, ki is exclusis omnibus, 
Juridicis Remediis foglalja viszsza és assignálja falu kezében 
a megirt poenát is exequálja. Annakutánna, pedig minden 
esztendőben a Bírák sül) poena ft 12 a Falu földeit, Lókötő 
helyeit, Ország és Falu utyait tartozzanak kijárni, melynek 
ha Falu ellene állana, vagy nem akarná a Falu 36 ftig exe- 
quáltassék.

Articulus 26.Kezesség dolgairól.
Vágynak székünkben ilyen difficultások, hogy némely 

emberek, magok kezességekre becsületes Creditor atyánkhai- 
tól pénzt kérnek fel és azon kezesek medio tempore meg
halván bök és legitimus Successorok, a kezességet magokra 
venni in praejudicium et damnum Creditorum nem akarják, 
végeztetett azért, hogy a megholt kezesek bai és legitimus 
successori tartoznak a Creditornak contentumat tenni juxta 
illud, qui succedit in Bonis, succedit etiam in onere.3)

Articulus 27.Faluért megkárosodott Faluk és privatus emberekről.
Az elmúlt időkben megesett sok helyeken, hogy némely 

faluk, Lakóházakat elhagyván a Portiozás előtt elfutottak, és

*) Lásd ezen marosszéki constitutio IV. R. 22. art. alatt.
2) A kisebb hatalinaskodás büntetésére lásd lentebb a 61. 1. 3. az. a 

jegyzetet.
3) A kezességre nézve v. ü. az A. C. III. R. 11. czím 2. czik- 

kével és а С. С. IV. R. 15. czímével.
Corpus Statutorum. I. 5
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a megmaradott falukon az elfutó Falu Quantumát a Militia 
executioval felvette, privatus emberek is sokan károsodnak 
meg Faluért. Hasonlóképpen némelyeknek Falukért vectura 
alá menvén szekerek oda vesztenek, mely dolog ezután is 
megeshetik, végeztetett azért; mind a már eddig megesett, 
mind az ezután megeshető, dologban bogy, V. Tiszt atyánk
fiái, requiráltatván az ilyen megkárosodott panaszló felek 
által magok Házoktól is kimenni, és comperta rei veritate 
exclusis etc. az megkárosodott falukat, személyeket, conten- 
tálni tartozzanak.

Articulus 28.Követek Ország Clyülésére sine Respectu Religionis választassanak.
A Tekintetes Nemes Ország gyűlésére Székünkből sine 

respectu Religionis választassanak és expediáltassanak Capax 
Subjectumok követeknek.1)

Articulus 29.Vice székek Rémiéiről.
Székünknek a Maroson túl való Része, sok kárát és 

fogyatkozását tapasztalya abban, hogy a Vice Székek Szere- 
dában 2) kiknek ő kegyelmek közzttl causájok volt, bejövete
lek alkalmatosságával, mindenkor majd bárom egész napot 
töltöttek, mégis mindazonáltal a Causájok felesen lévén vagy 
perelhettek vagy sem. Végeztetett azért ő Kegyelmek conso- 
latiojokra, hogy ennek utálnia egymás után bárom V. székek 
folyanak Szeredában, melyeknek egyike Transmissios szék 
lészen, annak utánna a Maros-Vásárhelyt lakó székházénál 
kettő, mely is egyike hasonlóképpen transmissios leszen, és 
így folynak rend szerint a V. székek, úgy pedig, hogy a 
Szeredában folyó három széken, a kiknek a Marosan innen 
belől lakó ember ellen lészen Causájok és a kik a Marosan 
belől levő Jószág dolga végett (mely is Forum rei) perlenek, 
azoknak Causájok folyhat, igy szintén a M. Vásárhelyt folyó 
két széken, a kik a Marosan kívül lakó ember ellen moveal- 
tak List, vagy a Marosan kívül levő jószág vagy örökség 
dolga végett (mely is Forum rei) perlenek, azoknak Causájok 
folyhat, itt mindazonáltal vegyük eszünkben, hogy ha V. 
Király Biró atyánkfiái, akár nemest, akár nemtelent, akár 
belől a Marosan, akár kívül lakott, ratione Officii R. Judicatus, 
egyiránt perelhetik, azok is megfelelni tartoznak. *)

*) V. ö. az 1791 : 11. tczikkel. 
a) Egy község neve Marosszéken.
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P a r s  Q u a r t a .
D e  a e c o n o  m i c i s .

Articulus 1-us.Puszta szöllöföldekröl.
Sok károk vagyon a szőlős embereknek, a miatt hogy 

némely emberek, Falu közönséges szőlőhegyében, mások
nak, de kivált szomszédjoknak nagy praejudiciumokra és 
károkra szöllőjiket pusztán hadják és tartyák, sem magok 
nem colálják, sem másoknak el nem adják, végeztetett azért, 
hogy az Approbatabeli articulus P. 3. T. 35. A. 1. applical- 
tassék némely részben ezen dologra is Székünkben, úgy hogy 
elsőbben is admoneáltassék a pusztának ura, hogy pusztáját 
fogja fel, mivelje, melyet ha intra unius anni revolutionem 
nem cselekeszik, azután a vérek, ha azoknak nem kell, a 
ricinusok, ha azoknak sem, akárki fogja fel, colálja, bírja 
12 esztendeig (aestimáltatván mindazáltal a pusztát, aestima
tio szerint való árrát tegye le) addig az örökös vagy vér 
kezéhez ne vehesse, exspirálván 12 esztendő (hogy a jus a 
vérnek és igaz successornak megtartassák) ha rehabeálni 
akarják a vérek, akkor is aestimáltassék és aestimatio szerint 
vissza nem adná, egy V. Tiszt exclusis omnibus juridicis Re
mediis repulsione non obstante, minden fizetés, halogatás nél
kül (comperta rei veritate) szüret után visszafoglalván, adja 
kezében a vérnek, vagy igaz Successornak, Legatariusoknak, 
ha pedig 32 esztendeig ki nem váltanák örökösön oda vesz- 
szen. Az árvák szöllőjében mindazáltal, ha 32 esztendőt eltöl- 
tenének is, praescriptionak nem Ítéltetik, ha pedig a ki fel
fogja, ha belé hadja, más a felyeb megirt mód szerint ismét 
foghassa fel.

Articulus 2.Szöllö között kivántató utakról.
Mivel a szőlőhegyek, hamar, hamar megsoványodnak, 

erre nézve, ha némely embereknek nem tetzenek is, kik abból 
következendő hasznokat nem tudják considerálni, mégis mind
azáltal a szőlőhegyeknek közepén, vagy feljebb utat ássanak, 
csináljanak, melyet ha kik a közönséges jónak meg nem gon
dolni contumacia ducti felásni, utat csinálni magok szöllőjeken 
nem akarnak, admoneáltassák tempore suo a szőlős gazdák 
és ha arra nem cselekszik requirálják V. Tiszt atyánkfiái köz-

5*
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zül egyiket, ki is kimenvén, az olyan Contumax, még maga 
hasznát is munkálódni restellő emberen exclusis etc. toties quo
ties exequáljon hat ft és azután is vélle csináltassa m eg; ezen 
büntetés alatt lésznek azok is, kik a Bírák megbirságlása 
után is szöllőjek gyepűjén rést tártnak vakmerőképpen, in
differenter akármi rendbeli emberek legyenek.

Articulus 3.Szöllőpásztor tartásról.
Ha mely Faluk szöllőpásztort fogadnak (a minthogy tar

toznak is 36 ft poena alatt fogadni) minden ember tartozzék 
szöllŐjét pro evitando aliorum suspicione et damno, a szöllő
pásztor gondviselése alá bocsátani, bizonyos jele annak, hogy 
a magok és cselédjeit pásztorkodása alkalmatosságával más 
ember szöllejét akarják lopni és koppasztani, és az ilyenek 
miatt a jámbor emberek sem fogadhatnak s tarthatnak szöllő
pásztort. Azért az olyan szöllőpásztort fogadni s tartani nem 
akaró emberek sub poena ft 12 per D. У. Judices R. toties 
quoties exclusis etc. exequenda, más jámbor emberekkel edgyütt 
szöllőpásztort fogadni és tartani tartoznak, szöllőjeket is annak 
keze alá bocsátani, ide értetvén azok is kiknek Í0. 12. vagyon 
egy helyben szöllejek, és a minor Pars szöllőpásztort tartani 
nem akar. Az Urak, Főrendek mindazonáltal, a kiknek darab 
uj szöllőjek vagyon és abban különösen szoktak tartani íjász- 
tort, ide nem értetnek, szöllő leveledzés után pedig sub eadem 
poena a szöllős gazda és azoknak cselédi, más ember hágsó- 
ján és keresztül más ember szöllején ne járjanak.

Articulus 4.Egres eladásról.
Nagy kárával vagyon az is sok jámbor embereknek, 

hogy némelyek annyi egrest adnak el, hogy talán magok 
szöllején annyi nem terem, még is a magok szöllőjek épen 
marad, de ha szintén maga kárával nem gondolván, a maga 
kárával a maga szöllőjéből adna is (melyet elhinni nem lehet) 
az is nagy kár, hasonlóképpen némely jámbor szöllőjéből élő 
gyümölcsfákat szöllőtőkét ásnak ki, szöllőfákat is vágnak és 
azokat ellopják, végeztetett azért, hogy senki sui» poena 
ft 12. toties quoties per D. Y. Judices R. exclusis etc. exe
quenda, se városán, se falun, se egyebütt akár holott egrest 
eladni ne merészeljen, hasonló büntetése lészen annak is, a 
ki más ember szöllőjéből gyümölcs és szöllőfát ád és vág ki, 
insuper a kárt is megfizetteti vélle.
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Articulus 5.Szüretről.
.lőnek a Nemes bzék eleiben ilyen panaszok is, bogy 

némely emberek a Possessorok és Faluk feleik praejudiciumára, 
magok szöllejeknek neki ugranak, és idő előtt megszaggatyák. 
Végeztetett azért, hogy senki csak maga autboritássából szöl- 
1 ej ét meg ne szedje, hanem ex communi consensu Possessorum 
et Incolarum egyszersmind egy bizonyos napon, a mint kö
zönségesen megedgyezhetnek rajta, s hozzá készülhetnek, 
akkor szedje meg szöllejét kiki, alioquin a kik az ellen cse- 
lekesznek V. Tiszt atyánkfia!, Székünkhez tartozó kötelessé
gek szerént exclusis etc. irremissibiliter, mox et de facto 
12 forintokat exequáljanak rajtok.

Articulus Ii.Vetés vagy liatárkertekröl.
Az őszi vetést minden ember sietve igyekezi elvégezni, 

hogy azért a panaszok, annál is inkább a károk eltávoztat- 
hassanak, végeztetett, hogy a vetés ellen való kerteket és 
Porgolát kapukat Sz. Mihály nap előtt 2 héttel a faluk sub 
poena ft 12 per D. V. Judices R. exclusis etc. irremissibiliter 
exequenda feltegyék és tétessék.

Articulus 7.Tilalmas vonták és gyümÖleslopókrol.
Tűrhetetlen eláradott székünkben, hogy némely mali

tiosus emberek és szolgalegények sem Isten, sem emberek 
törvényével nem gondolván, felebarátyoknak kárát nem saj
nálván, éjszakának idején, sőt még nappal is a félen való 
helyeken, más emberek gabonáját füvit étetik, vesztegetik, 
és gyümölcsöket lopják, hordják, pusztityák, sőt kérkedékeny- 
ségből azt mondják, arra teremtette Isten a gyümölcsöt, hogy 
megegyék, a Faluban pedig a tilalmas rontok (mivel hogy a 
falunak nagyobb és erősebb része abból áll) meg nem bün
tetnek, hanem elengedik egymásnak a vétket ilyen praetextus 
alatt, hogy nincs ember a faluban őszszel, megbüntetik, igy 
egész tavaszi, őszi, nyári gonoszságáért a malitiosus ember *)

*) „Kert“ és „Porgulát карге“ alatt értsd a falunak a vetés alá \  
került határrésze felöl való szélén készített kertelést és közlekedési | 
kapuját. J
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egyszeri büntetéssel megéri, végeztetett azért; hogy vala
mennyiszer megtudódik, hogy valaki Marháját tilalmasban 
hajtotta, vagy szántszándékkal bocsátotta, mindannyiszor a 
tilalmas rontót egy egy forintig büntesse, a Falunak hatalma 
se légyen, hogy semmit is benne elengedjen, e mellett a kárt 
is a kárvallott embernek fizesse meg, ha Bor nincsen, hogy 
megbírságolják, vegyék meg pénzül, és fordítsák Falu sztik- 
ségire, mert valahol kitudódik, vagy a káros panaszol, hogy 
csak egyszer a tilalmas rontót, ki szántszándékos büntetetlen 
hagyják, és valamennyiszer Tilalmast ront, annyiszor meg 
nem büntetik, ha Bírón múlik el 12, ha falun 36 forintig sub 
amissione Honoris et Officii exclusis etc. comperta rei veritate 
tartoznak V. Tiszt atyánkfiái megbüntetni, hasonlóképpen a 
gyümölcslopók is mindannyiszor a mennyiszer cselekszik ezen 
büntetés alá rekesztetnek, a kárt is pedig a Tisztek a káros
nak fizettessék meg. r)

Articulus 8.Tilalmasban kert nélkül marhalegelöhelyet nem tarthatni.
Cselekeszik azt is némely faluk, sőt csak privatus embe

rek is, hogy a vetés kerten belől, hol a tilalmas szélyben, 
hol beljebb is bokros helyeken és más öszszefolyó Határok 
széliben, kert nélkül marha legelő helyt tartanak, honnan is 
excurrálván a marhák, gabonákban és füvekben sok károkat 
tésznek, azért ennekutánna se egész falu se privatus emberek, 
sub poena, úgymint privatus emberen 12. falun 36 ft toties 
quoties per D. К. Judices exclusis etc. exequenda, Kert nélkül 
tilalmas szélit se egyebütt tilalmas között marha legelő helyet 
ne tartsanak, úgy senki sub eadem poena eodem modo exe
quenda Szt. György nap után tilalmasban marháját ne 
legeltesse.

Articulus !).Nyomásban kert vagy pásztor nélkül tilalmast nem tarthatni.
Vannak Székünkben mind egész Faluk, mind privatus 

emberek (kik iránt panasz vagyon) kik a nyomásban, vagy 
kaszálásra, vagy egyéb szükséges tilalmast tártnak, holott 
székünkben, kivált a Maroson belől a határok igen szorosak, 
és azokat ha pásztorolyák is mindazáltal az oda szaladott 
marháért annak urát taxálják, vagy a marhát verik vagdalják,

*) A  „Tilalomrontásról“ szóló jelen czikket v. ö. az A. C. III. K.
5. czím 1. czikkével és 35. czímével.
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vagy annak pásztorát rongálják ; végeztetett azért, hogy ki 
ily tilalmast tart, a belé szaladott Marhát ne verje, ne vag- 
(lalya se annak pásztorát is, a ki ez ellen impingálna toties 
quoties 12 ftot exclusis etc exequáljanak rajta V. Tiszt atyánk
fiái, de ha ki szántszándékkal ejtzakának idején potentiose, 
vagy nappal marháját réá hajtja toties quoties exclusis etc. 
Tiszt atyánkfiái 3 ftig büntessék, igy némely Faluk vagy csak 
privatus emberek is, nyomás vagy tilalmas határról széliben 
elszakasztván Törökbuzát s egyéb késő érő gabonát kert nél
kül vetnek, a határ pediglen szűkös lévén, és a gabona nyo
másban lévén, más Falubeli emberek, kiknek határok öszsze- 
foly, marhájokat a bészaladástól meg nem őrizhetik, de ha 
szintén tilalmas szélben vetik is, mig a kiérik, addig a tilal
masok felszabadulnak, igy is a marha belé szalad. Végeztük 
azért, bogy az ilyen tilalmasba beszaladott marhára kárt ne 
becsülhessenek, hanem mint a nyomásból két két pénzt hajtó 
pénzt vehessenek, melyei ha kik contentusok nem lennének, 
hanem fogva tartván éheztetnék a marhákat, toties quoties
V. Tiszt atyánkfiái által exclusis omnibus etc. 12 forintig biin- 
tettesscnek, ide mindazonáltal azok nem értetnek, kik szánt- 
szándékkal hajtják marhájokat a gabonában.

Articulus 10.Főtiszteknek járó egy egy napi dologrol.
A főtiszt uraknak járó egy egy napi dolgot, ha kik 

nem praestálnák, a Biró hit szerint számba adván az olyan 
embereken V. Tiszt atyánkfiái seorsim et singillatim exclusis 
omnibus juridicis remediis 50 pénzt exequálhassanak.

Articulus 11.Véka, Ejtel, Sütésről, Fontmérésröl.
Minden Faluk, vékát, ejtelt, úgy minden mészáros fontot 

V. Tiszt atyánkfiaival süttessenek, pecsételtessenek sub poena 
ft 12, hogy az egész székben, minden Kendek egy mértékkel 
élyenek.

Articulus 12.Éjszakai őrizésről.
Sok méltó okokra nézve a Falukon való éjszakai őrzés 

igen szükséges, mind azért, hogy a lopó gonosz ember (mely 
lopásnak idejének tartja az éjszakát) szándékában elé ne 
mehessen, mind azért ha éjszakának idején tűz támad, az ébren
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levő ember hamar eszében veszi, mind azért is (mely iránt 
egy néhány Commissio jött székünkben) hogy helyekből is az 
emberek el ne szokjanak, ezekre is hasonló több ratiokra 
nézve végeztetett; Hogy éjszakának idején, minden Falak
ban őrzők légyenek, nem úgy pedig, hogy est ve ki álljon a 
falu közzé s viradtig aludjék, hanem vigyázzon, melyre a 
Biró gondot viseljen és megczirkálja, valamely táluk pedig 
az őrzést a megirt mód szerint nem continuálják, ha a Bírón 
múlik el azon, ha a falun múlik el a falun toties quoties ex
clusis omnibus etc. exequáljanak a tisztek ft 1 2 .

Articulus 13.

Vannak olyan emberek, kik midőn Isten ő felsége bor
beli áldását nyújtja, azzal visszaélvén, éjszakának idején, 
dőzsölnek kiáltoznak virditnak, vagy inkább orditnak, károm
kodnak etc., kiknek megzaboláztatásokra végeztetett; hogy a 
falukon levő korcsmárosok sub poena ft 12 per D. V. Judices 
К. toties quoties exclusis etc. exequenda, éjszakának idején 
innya, dőzsölni senkit meg ne engedjenek, hanem a ki éjszaka 
innya akar, igyék maga szállásán, ha kik pedig éjszakának 
idején, vagy korcsmán, vagy az utczán kiáltoznak virdittaná- 
nak, káromkodnának, az őrizők, ha bírnak vélle, fogják meg, 
ha nem bírnak a bírónak adjanak hirt, ki is a megirt poena 
alatt tartozzék felkelni és elegendő embereket vevén maga 
mellé a virdittot megfogni és viradtig a kalodában ütni s tar
tani. Ha pedig falu vagy privatus emberek a Biró mellett fel 
nem kelnek, privatus embert 1 2 , falut 36 ft büntessék a tisz
tek, toties quoties exclusis etc.

Articulus 14.Károm kódúkról.
V

Nemzetünkben, Hazánkban sőt Székünkben is, a károm
kodás és szitkozodzás annyira eláradott, hogy még a gyer
mekek is gyakorolják, sőt az ifjúság ugyan kevélységből is 
szórja amaz boszszuállásra, Istenfélő embereket irtózásra indító, 
teremtettét, adtát, és több egyéb afféle az előtt nem is halla
tott, hanem mostan kigondolt újabb újabb káromkodásokat, 
melyeknek megzaboláztatásokra végeztetett, hogy minden 
falukban a Bírák és esküdtek 36 ft birság alatt szorgalma
tosán réá vigyázzanak és ha 1 2  esztendősön alól való gyer
mekektől meghallatik, öszszegyüjtvén a Falut az utczán levő 
pellengérnél, az olyan káromkodó gyermekeket, akár szabad,



SZÉKELY NEMZETI ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI STATÚTUMOK. 7 3

akár Jobbágy személy légyen, valamennyiszer meghallják, 
mindannyiszor veszszőzzék meg keményen, melynek, ha a 
gyermek atyja vagy gazdája ellentállana, a Biró hite szerint 
tartozzék 12 ft büntetés alatt a Tisztnek hírré tenni, ki is az 
oly jó és Isten dicsőségére való igyekezetét meggátoló atyán, 
vagy gazdáján, toties quoties a megirt mód szerint és helyen 
összegyiijtvén a falut a gyermeket veszszőzzék meg, ha pedig 
1 2  esztendősön felyülvaló lenne a káromkodó és szitko
zódó 12 ft büntetés alatt a Biró vagy más is a ki hallja, 
tartozzék bemondani a У. Tiszteknek, ki is az olyan ellen 
Törvénnyel procedálván sine misericordia, a ki mire leszen 
méltó, ha pálczára pálczával, ha halálra halállal, ha egyéb 
büntetésre azzal (és nem mulctaval) büntesse.1)

Articulus 15.Baboknak tömlöcz, ahoz Burkolni) Hajdúk tartása.
Sok károkkal, hátramaradásokkal volt a faluknak, a 

Haboknak faluról falura való hordoztatások és azokra való 
gondviselés, annál is inkább ha rabot szalasztottak el azért 
való terhes poena 2) melyre nézve végeztetett, hogy a Mlgos 
Gubernátor ur ő Exclja medgyesfalvi Mlgos udvarában csi
náltasson a nemes Szék Tömlöczöt, Kalitzkát, és almz fogad
janak, tartsanak Tiszt uraimék egy jó residentiatus Porko
lábot és három hajdúkat, kik a nemes Székhez hittel légye
nek kötelesek oly formában, hogy ha rabot szalasztanak el, 
törvény szerint adjanak számot roll a, annál is inkább, ha aka- 
ratjokból szaladna rab el, comperta rei veritate a ki bűnös 
lesz haljon érette, ezen Constitutio pedig csak addig dural, 
mig a nemes Széknek igy fog tetszeni és különben nem de- 
liberál felölle.

Articulus 16.Vasárnapi radászat, hidászat, tánczolás tilalma.
Szokásban vették némely faluk és privatus emberek azt, 

minthogy Vasárnap egyéb dolgot nem tehetnek, hogy vadászni 
halászni akkor járnak, végeztetett azért, hogy ha vasárnapon 
egész falu vadász vagy halász 3(3, ha privatus emberek seor- 
sim et singillatim 12 ft exclusis etc. V. Tiszt atyánkfiái által 
büntettessenek, igy azok is valakik lakodalom vagy inkább *)

*) A káromkodásra és büntetésére v. ü. A. C. 111. R. 17. czím 
22. czikkével és а С. С. III. R. II. czím 2. csikkével.

2) A rabelszalasztás büntetését 1. Л. С. I. R. 1. czím 12. csik
kében mely 200, s illetőleg 500 írtban volt megállapítva.
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menyegző nem lévén Vasárnap és Sátoros ünnepek első nap
ján dombolnak tánczolnak. *)

Articulus 17.Gyepük do Igáról.
Sok panaszok jöttek be kiváltképpen Faluban bebiró 

Possessor Atyánkfiái részekről a Faluk határ körüli gyepük 
iránt, hogy tudniillik némelyek több gyepit esinálással terhel
téinek, mint sem illenék, némelyek pedig rata portiojok sze
rint való Gyepüket sem csinálnak, némelyeknek hat bét Ses- 
siojuk lévén egy Faluban, mindenik után ktilömb helyen adják 
és mérik ki a gyepüt, nagy injuriájukkal a Possessoroknak, 
a Falunak is nagy kárával, Concludáltatott azért, hogy min
den Faluban bebiró, mind helyben lakó Possessorok, mind 
pedig akármely megbiintetődött falusi ember is V. Tiszt atyánk
fiái közziil egyiket kivévén juxta Art. superinde editum a 
Sessioknak számok szerint, a falu határa körül való gyepüket 
felosztván, maga részére cedálandó gyeptijét méresse ki, mely 
ellen ha Falu reluctálna in poena ft 36. ha privatus ember 
for. 12 poena alatt per D. V. Judices E. exclusis omnibus 
juridicis etc. irremissibiliter exequenda convincaltassék.

Articulus 18.Makkos erdőről.
Régtől fogva latiálnak Székünkben némely falukban a 

bebiró Possessorok Praejudiciumokra és károkra ilyen frausok 
és abususok, hogy ha a makkot termő Erdőkön Isten mak
kot ád, a falusiak egymás között ilyen alattomban való tilal
makat tésznek, hogy senki a bebiró Possessorok sertéssének 
helyet és szállást, ne adjon. 2-o Addig mig a bebiró Posses
sorok sertésseket valahová nem collocálják, pásztort nem 
fogadnak, hanem sertésseket szerben őrizvén, egymás között 
való végezésből, a bébiró sertéssinek pásztorságát fel nem 
vállalja senki, mihelyt pedig megtudják, hogy a bebiró Pos
sessorok, sertésseket valahová collocálták ottan mindjárt pász
tort fogadnak. 3-o Egy részét makkoknak, magok sertésseket 
idején réá jártatván megétetik és a Possessoroknak hirt azután 
tésznek. 4 - 0  Néha gyakrabban színes praetextus alatt elvége- *)

*) A vasárnapok megünnepléséről országos törvények is intéz
kednek. L. Sz. István Deer. II. K. 7. 8. Fej. Sz. László Deer. I. K. 11.
12. 15. 16. 25. 26. Fej. Kálmán Deer. II. K. 13. 14. Fej. és az А. С. I. 
R. 1. czím 12. czikkét s az V. R. 51. Edietumát: valamint az 1697. évi 
Bánffy György gubernatorsága alatt keletkezett (kolozsvári) 23. czikket.
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zik, hogy senki bizonyos szánni sertésnél többet az Erdőre 
ne adjon, mindazáltal azután mesterséges utakon megcselek
szik, liogy minden sertésscket a makkra járatyák. 5-o Ha kik
nek a lakosok közziil annyi sértéssé nincsen, mint a mennyi 
számukat engednek a makkra járatni, annak szabad idegen 
sertéseket vinni. A bebiró Possessoroknak pedig mást oda- 
liajtatni maga sertéssei kiviil nem engednek. 6 - 0  Falu közön
séges erdejére a makkra idegen sertéseket csoporttal fogadnak 
makk bérre, melyből a bebiró Possessor! soha nem részeltetik; 
végeztetett azért, hogy minden faluk az ő idejében fogadja
nak pásztort, és a bebiró possessorok sertéssét befogadván 
őriztessék fizetésért, a bebiró Possessorok is sub poena infra 
scripta specificata megfizessenek, a makkbérből is rata portio 
jókat a Possessoroknak adják ki, mert különben ha ezen 
punctumoknak valamelyikében impingálnak, ha falu 36, ha 
privatus ember 12 ft V. Tiszt Atyánkfiái áltál exclusis etc. 
megbüntettessenek.

Articulus И).Tilalmán erdőkről.
Vagyon ilyen panaszok is a Possessoroknak, hogy né

mely faluk falu közönséges erdejét megtiltyák, és medio tem
pore jó pénzen eladják a Possessoroknak hírek s akaratjuk 
nélkül, igy cselekesznek a régtől fogva nevelt erdővel is, és 
igy a Possessor! mind fájából, s mind árrából excommunicálják, 
ha fáért erdejekre küldenek a hol semmi jó fa nincsen a 
nyomásban oda igazítják, concludáltatott azért: hogy egy Falu 
is a Possessorok hírek s akaratjuk nélkül erdőt el ne adhas
son, hanem hírré tévén a possessoroknak, vagy magok embe
rek előtt illendő részek szerint való Erdőt szakaszszanak, 
vagy az árrából igazságosan részeltessék, kik ha különben 
cselekesznek, V. Tiszt atyánkfiái az ilyen falun exclusis etc. 
36 ft exequáljon ; reciproce, ha a Possessorok is, falu hire s 
akaratja nélkül tilalmas erdejekben szántszándékkal küldenek, 
toties quoties 1 2  ft exclusis etc. büntettessenek, insuper a .falu 
is maga törvénye szerént bírságolja meg a tilalomszegésért.

Articulus 20.Tilalmas szabaditásrúl.
Valakik falu határában levő közönséges tilalmasokat, 

Rét és búza tarlókat szabadittani akarnak, ilyen módot tart
sanak, hogy egész faluval egyező értelemből szabadítsák, ha 
hol a faluban, főrend vagy jobbágyős nemes ember vagyon, 
elsőben is annak adják értésére, és ha az consentiál, úgy sza-
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badithassanak, senki pedig tilalmas szabaditásig a maga föl
dére is marháját ki ne bocsássa, ha hol pedig két három 
privatus emberek ez ellen cselekednének, és határt szabadi
tanának, külön külön 12 ft convincáltassanak, és ha valaki
nek kárt tennének, azt is refundálni tartoznak; ezen Consti
tutio alá rekesztetnek indifferenter székünkben minden rendek, 
kik ha impingálnának exclusis etc. Vice Tiszt Atyánkfiái a 
megirt poenát a fő és jobbágyős nemes embereken is a ma
gok tulajdon és nem jobbágyok javaiból exequálják.

A rticulus 21.Falu közön,séges haszonra ha mi jót végez.
Vannak oly faluk, melyeknek nagyobb része, három, 

négy, öt, vagy hat embereken kívül, falu közönséges javára, 
hasznára megegyezvén valami jót elvégez, azon kevesebb 
számú emberek pedig, sőt néha csak vagy kettő is, csak 
injuriálván a falut, félben, vagy a közönséges jót elrontja. 
Úgy nagyobb része a falunak, vagy néha az egész falu, a 
közönséges határból valamit haszonra bekertelni elvégez is 
akkor, a másokat injuriálni akaró emberek, midőn mások 
bevetik, vagy kertelik, egy nehányan öszszeütvén magokat, 
másoknak, kik már sokat dolgoztak rajta, vagy talán be is 
vetették, nagy károkra felrúgni akarják, vagy fel is rúgják, 
végeztetett azért, hogy valamely falunak nagyobb része falu 
közönséges javára (nem maguk privatumára nézve) másoknak 
károk nélkül valami jót elvégez, ha a faluban fő vagy job
bágyős nemes ember lakik, azzal is a dolgot megértetvén, 
ha az is jóvá hagyja, ha a minor pars nem akarja is, kén- 
szeritsék réája, úgy hogy ha a felyebb megmondott mód 
szerint valamely haszonra bekertelni valamely részt felfognak, 
másoknak károk nélkül, és egynéhány ember, másokat in
juriálni akarván, azoknak munkálkodások után a jó dolgot 
felrúgja, azoknak károkra, requirálván V. Tiszt atyánkfiái 
(comperta rei veritate) az olyan közönséges jót elbontani és 
másokat injuriálni kívánó, elbontó, injuriáló emberek seorsim 
et singillatim exclusis etc. büntessék toties qnoties 12 ft insuper 
a közönséges jóra adigálják is.

Articulus 22.Lók öt ö hely ek r ő l.1)
Némely faluk határán a lókötőhelyeket némely faluk 

eladták, vagy némely privatus emberek, ha nem egészen is, *)

*) Lókötö helyei; régen a hadban szolgáló emberek, majd ;i nos-
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de némely részét elfoglalták, ha hol egészen meg vagyon is, 
de némelyek mikor malomban, vásárban sokadalomban men
nek, szokásban vették jármos ökröket réája hajtják, étetik, 
vesztegetik, annyira, hogy azoknak a lovaknak, melyeknek 
az Urnák szolgálatya és székünk ügyes bajos dolga suppor- 
táltatik, nincsen hol enniek; végeztetett azért, hogy minden 
faluk melyek lókötő helyeket zálogban vetették (minthogy 
örökösön sem nekick eladni, sem másoknak megvenni nem 
szabad) egy esztendő elfolyása alatt kiváltsák. 2-о Ha kik 
elfoglalták, а III. Részben a 25. art. szerint foglaltassék visz- 
sza. 3-0 Senki se jobbágy, se szabad ember semmi szin és 
praetextus alatt marháját réá ne hajtsa, ne étesse, se nappal, 
se éjjel, hogy legyen a szék dolgaiban járó fáradó emberek
nek lovaiknak hol enni, ha mi attól megmarad, csak szintén 
tarló szabadulásnak előtte kevéssel kaszálásra oszszák fel, 
melyből az részt nem vészen, a ki lovat rajta tartott, ha kik 
pedig az ellen cselekesznek, egész falut 3(5, privatus embert 
12 ft V. Tiszt, atyánkfiái exclusis omnibus etc. megbüntessék.

Nem sokkal ennekelőtte nagy hasznot látván benne a 
nemes szék, elvégezte volt, hogy mindenütt ezen székben a 
patakok árkaik egy ölnyi magassan, és egy ölnyi szélesen 
kitisztittassanak, melyet most is helyesnek látunk s hasznos
nak s jónak, végeztük sub poena ft 36. a hol még ki nem 
tisztították, kitisztittassanak haladék nélkül, és ennek utánna 
minden esztendőben megujittatván tisztán tartassanak, és azokon 
általjáró utakra jó hidak csináltassanak, senki pedig snb poena 
ft 12 toties cpioties per U. V. Judices R. exclusis etc. exe- 
quenda, kendert hársat bele ne áztasson, gátcsinálással a 
folyamját meg ne akadályoztassa, a hol az előtt, ezután meg
próbálni ne merészeljék, melyeket ha valaki megcselekednék, 
a felyebb megirt poena rajta exequáltassék.

Némely faluk csordapásztort nem tartván, marliájok a 
tilalmast gázolja, némely privatus emberek pedig ha pásztor 
vagyon is, eleiben marhájokat nem adják, melyből következik,

Articulus 23.1‘ a t a к á г к a i г о l.

Articulus 24.Csordapásztor tartásról.

tálkodók és czirkáló tisztviselők lovai étetésére a községi vagyonból j 
kiszakított és elkülönített határrészek voltak. J
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hogy marhátokat gyermekekkel őriztetvén, erdőn, tilalmas 
helyben, mások gabonásokban, füvekben kárt tesznek, néme
lyek pedig sertésseket pásztor előtt nem jártatván, kertekben 
beszöknek, kerti veteményt, törökbuzát vesztegetnek, végez
tetett azért, hogy minden faluk marhájoknak sub poena ft 36 
pásztort tartsanak, és minden emberek sub poena ft 12 mar
háj okát pásztor eliben adni és azokról fizetni tartozzanak, 
nevezetesen pedig, a hol ökörpásztor vagyon, ha kinek be
kertelt ökörtilalmassa nincsen, ökreit a pásztor eliben adni 
tartozzék, melyet ha ki nem cselekednék, és valamiben ezen 
Constitutio ellen cselekednék, vagy vétene, toties quoties etc. 
V. tiszt atyánkfiái a megirt poenát az engedetlen emberen 
exequálja, insuper, ha kinek kárt tett marhája, azt is fizesse meg.

Articulus 25.Csordapásztor béréről.
Minden ember az ő idejében a pásztornak, úgy mint 

fele bért Szt János napján, felét pedig ha előbb nem is, a 
pásztorságnak végén megfizetni tartozik, melyre a falus bíró
nak gondja legyen, és ha ki e szerént meg nem fizetné, ad- 
moneálja, és ha az admonitioval is nem gondol, egy egy fitig 
toties quoties büntesse meg, és ha azzal sem gondol, requirál- 
ván V. Tiszt atyánkfiát fizettessen meg az olyan contumax 
emberrel cum poena fi. 6. Ellenben a pásztor is, ha szófoga- 
datlankodik és annak rendi szerint a marhát jól nem őrzi, 
mely miatt valakinek kára is lehet, toties quoties a falu bün
tesse egy egy for. és ha az ő gondviseletlensége miatt vala
kinek a marha kárt teszen, vagy valaki marháját levágják, 
mind a marha árrát, mind a kárt fizesse meg, úgy ha kinek 
gondviseletlensége miatt marhája elvész, vagy maga és cse
lédje a marhában kárt tészen vagy valaki marhája meg
romlik, vigyázatlansága miatt, a megirt poena alatt a károst 
megelégitteni tartozik.

Articulus 2(>.Constitutiúk nem ob sérv áltatnak, Executiója.
A kik pedig, vagy egész faluk, vagy privatus emberek, 

ezen felyebb megirt constitutiok ellen vétkeznek, vagy ezután 
írandók ellen is, nem leszen szükség az olyan falut, vagy 
privatus embert a V. Tisztnek jure prosequalni és a szerint 
exequalni (excepto ha oly constitutio volna, mely ellen vétő
nek büntetése azon constitutioban pressus Íratott volna) mivel 
hogy igy a sok akadályok miatt a dolog ad infinitum menne
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és a hamisság, szófogadatlanság annál is inkább, hogy el- 
liatalmaznék, hanem a poenát V. Tiszt atyánkfiái exequálják 
exclusis et denegatis omnibus juridicis remediis et processi
bus vigore constit. hujus.

A rticulus 27.Irtván yokrol.
Cselekeszik azt mind egész faluk, mind privatus emberek, 

hogy a bebiró Possessorok károkra falu közönséges erdejét, 
a bebiró Possessorok hírek akaratjok nélkül, vagy felosztják, 
vagy csak mint privatus emberek felfogják és irtyák, a fáját 
jó pénzen eladják, a földekből magok házokhoz szántóföldet, 
kaszáló réteket csinálnak, uj cziherekből, bokrokból szőllőket 
csinálnak, melyekből a bebiró possessorokat éppen exheredál- 
ják, végeztetett azért, hogy akár mi névvel nevezendő falu 
földét se egy se más haszonra, Possessorok hírek nélkül, fel 
ne oszszák, hanem Possessorok hírekkel s akaratokkal, ki
adván ezeknek is rata portiojokat belőlle juxta numerum 
Sessionum, ha pedig különben cselekednek, admoneáltassa a 
Possessor, hogy supersedeáljanak, melyet is ha posthabeálná- 
nak, requirálván a Possessor V. Tiszt atyánkfiáit, ő kegyelmek 
közzül egyik menjen ki, és ha falu eselekeszi ft 36, ha pri
vatus ember ft 12 exclusis etc. büntesse meg, insuper a fel
fogott hely, vagy falu számára maradjon vagy (ut supra) 
osztassák fel, e contra ha bébiró, vagy benn lakó Possessor 
cselekednék ilyen dolgot ezen Constit. alatt, úgy a poena 
alatt is legyen.

1611.

Constitutio Oppidi Marus-Üasarhel. Anno K ill Die 23-a Ja
nuarii Deliberatio Dominorum Senatorum de possessione Syl- 
rarum, Terrarum, Pratorum-Bardosiensium Zelkelfalnaiensium 

et Zentannaensium. r )

l -о Hogy az Feoldet es az Erdeot ki ki elzalagosithassa, 
addigh az aruigh az mint most az arrat meghattok.* 2) Az zálo
gosítás penigli kwleomben ne légién, hanem akkori Biro, es 
Polgar eleot, sub poena ft 12, melliet mind az két felen

‘) L. Maros-V ásárhely város levélt. „Leges et Decreta“ sat. czí- 
men 1604-ben vezetni kezdett külön ered. jkv 20—21. 1.

2) Ez az „árr" az elzálogosítandó fekvőnek közönséges forgalmi 
értéke (valor) a mint ezt a székelyekre nézve az A. C. III. R. 76. czím



meghvehessenek kwleon kwleon, az Birsagh penigh Uarase 
legien. Eoreokben penigh el ne adhassak sub poena ablatio
nis illorum bonorum *) Az zálogosítás penigh igy legien, 
hogy az Bírónak pro Memoria eoreokeos Regestruma légién, 
az kiben az zálogosításnak modgia fel legien irua. De az 
zálogosítás igy legien, hogy tiz Eztendeo elteluen az Tanacz 
az Regestrnmbol inquirallia, kiknél miczoda statusbeli Feoldek 
es Erdeok legienek: ha penigh ezek keozzwl az Eeoldeknek 
ura keozzwl az Tanacz olliakat talal, az kik auagy, ex utra- 
que definiáltak sem Posteritassok, Successorok, Attiokfia nincz: 
auagy hogy posthabealuan az Uarasi Társasagot, s az Uaros- 
rol kiment, az illieneknek az eo Portioiat, az kinél az Tanacz 
meghtalallia Authoritassa legien arra, hogy kezebeol kiuehesse 
es ha interim ualaki extraneus az Uarosra ieo, es kiuania az 
Uarostol aífele Portiot, le teuen amannak igaz pénzét eluehes- 
sek es masnak adhassak. Ha penig az zálogosítás keuesebb 
lenne annal, az mint most az arra az Feoldnek es Erdeonek 
uagion, tehat az extraneusnak az mostani arraigh adgia az 
Tanacz, kinek az superfluuma legien az Uarase. Orzag es 
Uaros Teoruenie zerint penigh ante omnes alios Impignora- 
tores et emptores az uer zerent ualo attiafiunak, az attiafiu 
után penigh az Zomzednak legien iussa az meghzalagositas- 
ban, es az elzalagositasnak ellene mondásában.2)

2-0 Ha penigh ualami Controuersia es Lis tamad egy
más keozeot, az Erdeo es Feold proprietassa vagy impigno- 
ratioia feleoí, tehat mindgiart, akkori Biro, Polgariual mox et 
de facto eligazicziak, appellatioban se bocziassak az Tanacz- 
nal touab.3)

o-о Ha penigh ualaki potentiose propria authoritate az 
más Erdeiben megien s az Possessor benne kapuan addig az 
summaigli maga bwntesse az mint kinek uagion eladna: Ha 
penigh benne nem kaphatna es io bizonsagok áltál doceal- 
hattia, ki dolga, Teorueni zerint az Biro ezert meghbwntet- 
hesse azon poenaual az mint az Erdeo és Feold al, kiben az 
Bírónak egieb reze nincz,- hanem az tiztasagh.4) Ez az obser- 
uatio penigh az uarasi nép keozeot obserualtassék az bwn-

1(1. czikkének 3., 4. pontjai is bizonyítják. V. ö. még a H. К. I. R.
60. czím 8. §.

’) У. ö. az elébb idézett A. C. III. R. 76. czím 16. czikkének
4. pontjával.*) У. ö. H. К. I. R. 60. czímének 2. és 10. §§. és a II. R.
24. czím 6. §., valamint az A. C. III. R. 7. czímével s az 1791 : 
135. id. tcz.

s) V. ö. А. C. IV. R. 1. czím 11. czikk és a H. К. I. R. 81.,
82., 83. czím, s a II. R. 24. czím ; 1791 : 135. id. tcz.

4) A zaz: a tisztaság birsága.
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tetősben. Kwlseo es idegen ember ellen penigh az Orzagh 
keozeonseges megh reogzeot teoruenie obserualtassek.1)

Ha penigh mindezek keozwl az Statusok keozwl uala- 
kiteol Erdeot elakarnak uenni, es az Erdeo alat az, az ki 
kezeljen nőit nagy proprio iure, uagy zalagosul, ha az Erdeot 
meghneuelte, es akkorija liaznos fa uagion raita: ez illienteol 
addigli el ne nőhessek, hanem azt a meghneuelt haznat zabad 
légién meghuenni, es azutan leteuen pénzét, úgy uehesse el.

4-0 Ha penigh ualaki olli crimenben esik, az kiért az 
Tiztek azfele uetkeseket meghzoktak bwntetni, ehez az Feold- 
heoz es Erdeoheoz ne múlhasson, hanem saluo iure perma
nente giermekire es l'osteritassira maradgion.

1 6 1 4 .

Constitutio Oppidi Marus-TJasarhely. De Anno Dni 1614. 
Dió 22 Julii tempore Judicatus Cire. Joannis Zaho delibera

tum est ex communi Consensu.* 2)

Noha eleg niluanualo abususnak lattiak eo kglmk, Hogy 
ennek eleotte js az Tiztuiseleok, Bin» Polgar es Notarius 
nemwiiemw Contributiokban adot attanak, mindazonaltal lat- 
uan az Tiztuiseleoknek in djes sullios es nehez Tereli uisele- 
seket es gonduiseleseket: keozeonsegesen Tanaezul uegeztwk 
azt hogy matol fogna ennek utanna az eo zolgalatokra nézue 
az Tiztuiseleok, Biro, Polgar es Notarius semminemw ideoben 
adót ne-fadgianak semmi coutributioban, excepto hogy ha 
ualami öli derek Hataruetel találkoznék lenni, kit personaliter 
kinek kinek feoloztananak, in eo casu abban mind Biro, Polgar, 
Notarius tartozzék egieuleokeppen contribualni, de in aliis 
nem tartozik.

1 6 1 7 .

Constitutio Oppidi Marus- Uasarhel. Anno Dni 1617 Die S-a 
Mensis 8-hris. As Uarheli hashelliek felről и alo deliberati ónak

reformátusa. 3)

Az mint ennek eleotte egez Tanaczul uegeztwnk uolt az 
Uarbeli epvvlet es hazhelliek feolde feleol, kit uarosunk titkos

J) V. ö. С. С. V. R. 2. Edictumával.
2) L. Maros-Vásárhely város levéltáriban, „Leges el Decreta“ etc. 

czím alatt 1604-ben vezetni kezdett ered. jkv. 22. lap. 
s) L. ugyanazon ered. jkv 23. 1.

Corpus Statutorum. I. 6
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keonueben is beirtunk, ugj bőgj senkinek ot fen az Uarban 
az hazaknak hellie es feolde tulaidona, hanem az Uarasnak 
légién iussa proprietassa raita,1) mostan mi egez Tanaczul 
uiaban ex communi consensu ezt az ide ala meghirt particulat 
ig;j reformáltuk, liogj az Uarbeli hazak es Helliek Feolde 
ennekutanna az liaznak es Epwletnek hellie mindennek tulai
dona légién, uagj elakaria adni czerelni zabad légién uele, de 
ugj, hogj imprimis Biro Uramnak es az Tanacznak birt tegien, 
Biro Uram es Tanacz hire nelkwl senki se el ne adhassa se 
czerelhesse, hanem kiki annak adhassa czerelhesse az kinek 
az Tanacz akaria es engedi, egieben mindenben az eleb megh
irt Articulusok in uigore maradgianak es obserualtassanak 
omni tempore.

1633.

Constitutio Oppidi Marus-üasarheli. Anno Domini KISS Dir. 
9-a mart у tempore Judicatus Prudentis ac Circumspecti Dni 

Petri Sartoris senioris. * 2)

Eo kglmk egez Tanaczul Communi uoto et Deliberatione 
az Uar meget ualo Mezeonek haznak oztasa feleol eo kglmk 
igj uegeztenek hogj eolit adgiak ft 2 de égj embernek 6 eol- 
nel teobet nem engednek uenni, azt is penigh ea conditione, 
bőgj senkinek ketteot eozze uenni feokeppen Maior kertnek 
nem engedik, hanem minden hazat czinallian raita, es embert 
tarczon benne, ha ki hazat nem czinal raita auagj Maior 
kertnek tartana, az Tanacznak authoritassa légién raita, es 
eluehesse, es annak adhassa az ki hazat czinal raita es adót 
ad róla, meghaduan pénzét az mit az Uarasnak ad éretté. 
Az hozzusaga 20 eol légién, zelesse 6 col. Ha ki embert nem 
tart benne, hazat czinaluan raita is ugian meghuezik az ado- 
iat, annit az menüit az mellette ualo eoreokseges3) ertekes 
Ember ad adóba, toties quoties adót adnak az Úarosnak. 
Az ki penigh ház helliet uezen ot, az égj Eztendeo alat hazat 
czinallion raita, mert elnézik teolle az felliwl meghirt mod 
zerint.

*) Lásd fentebb 30. és 31. 1. az 1604. évi stat.
2) L. Maros-Vásárhely város levéltárában „Leges et Decreta“ 

sat. czím alatt 1604-ben vezetni kezdett külön eredeti jegyzőkönyv 
25. lap.

s) Birtokos, jószágos.
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1 6 3 4 .

Leges seu Articuli intra Muros duitatis Marus- Vásárhely 
Anno Dni 1634. 20-O 8-bris Tempore Judicatus Prudentis 
ac Circumspecti D. Petri Zabo Senioris. . . .  pro proprietate,

deliberatum.1)

Eo kglmk elüttök uiseluen azt, bogy az mióta az zent 
Istennek nagy kegielmessegeböll ez orzaghnak sok uezedel- 
mes allapottia közbe ez Uaros M.-Uasarhely maganak ez kerí
tett nagy kiilczios uarost epitette, es czinalta es azt nem cziak 
keo uagy fa fallal épülettel, hanem zep kirali Uarosi priuile- 
giummal is megerösitetett* 2 3) kinek mind nyugodalmában es 
dicziretiben immár egynéhány eztendötöl foghua eit es örült 
sok külömb külömbkeppen meghkellet ualtozni az elebbi mezeo- 
uarosi állapottól nemely rézben penigh helyeben is maradni. 
Az mi azért az regi mezeouarosi állapotot nézi, miuel az most 
immár cziak Hostatnak8) tartatik, az melyben úgy uagion, 
hogy egynéhány exemtus Nemesek is uannak az mennyiben 
annak regi allapottiaban helyben kell maradni,4 * * *) azt is appro- 
balliuk, donec per aliquas contrarias Constitutiones kelletik 
mutalnunk. De hogy minden becziilletes meghmaradasunkra 
ualo állapotunkat kiualtkeppen ismeritik lenni az kiilczios 
uarosban leuö állapotunkba, ez okon az mennyiben eleghseges 
lattiuk illendőnek lenni minekünk is mindenben köuetnunk 
az töh Erdély orzagaban leiieo kiilczios uniósoknak formáját, 
usussatt, Consuetudojat az melyet ugian roborálunk, es con- 
tirmalunk illien módokkal.

EIseo Articulus.

Jól meghtapasztaltuk az mi időnkben miczioda zamtalan 
nyaualiakkal nyomorúságokkal, költséggel legyen megh az 
keritet Uarosnak épületi, semmiképpen annak munkáját, költ-

*) L. Maros-Vásárliely város levéltárában „Leges et Decreta“ etc. 
czímen iné" 1604-ben vezetni kezdett ered. külön könyv 27—35. lapjait.

*) T. i. 1616-ban Bethlen Gábor fejedelem által.
3) Hofstadt, külváros.
4) Értetnek ezek alatt azon maros-vásárhelyi nemesek, kik az

1616. évi privilegium után is telkeiket nemesi örökségként tárták meg,
s az 1616. évi privilégiumot követő időkben is, a melylyel Maros-
Vásárhely sz. k. várossá tétetett, közvetlenül Marosszék hatósága alatt 
állottak. V. ö. külömben A. 0. 111. E. 78. ez. 1. art. és 0. C. III. K.
8. ez. 12. art.



seget az külső uaroshoz nem accomodalhattiuk, hanem az 
teob ktilczios uaroshoz kell accomodalmmk; Uegeztük azért 
hogy az mint immár regenten ez kerítésben leueo uarost 
feloztottuk az az oztas in perpetuum ratum et firmum fiat, 
ez az oztas fiúról fiúra, leányról leányra egyaránt maradgion 
es zallion, egyenleo Diuisio légién köztök; De igy hogyha 
találkoznék per accidens, hogy ha ualamely it alatt4) lakó 
Attiankfia eletiben leányát kihazasitotta, es menyeghzöre Ruha- 
zattiara költőt, azon közben deficialuan, marad oly neueletleu 
Aruaj, az kiknek it alat Attioktol, Anyoktol oly örökségek 
nem maradnak, az ki felerje az leányra költőt bonumokat,2) 
tehat az ilyen dologh felöl akkori Biro Urunk az Uarbeli ház 
örökseghböll anyi Bonumokat az Arunknak feligazittassa es 
feligazitsia az menyiuel kihazasitottak az leant, azon kiüld 
az mi marad egienlökeppen egymás között oztassek el. Hoc 
excepto, hogy ha ualamely Attia uagy Anya, mint propriuma- 
bol disponalni akar az is ratum firmum légién, illien qualifi- 
catioual, hogy az miképpen az külseo uarosban az a Tömény 
az mi regi Eleinktől zallot reánk, es ez oraigh az obserualta- 
tott es most is obserualtatik köztünk, hogy az mely házból 
örökseghböl az liant uagy attya, uagjr Anya uagy Attyafia 
tempore emaritationis tiztcssegesen kihazasitottak, fejer Ruhá- 
jaual öltözetiuel menyeghzöre ualo költséggel, ez illien leány 
vizza nem terheit az Attiatol3) maradót örökseghre, akar 
őstől marat s akar aquisitum légién, hanem az ollian örök- 
segh az fiukra zallot, es mostan is abban elünk, ezután is 
akarunk; Hogy az külseo uarosban az az Tömény megh- 
maradgion, hogy illien reglitöl fogua ualo Töményünkét azzal 
ne confundalliuk, hanem intacte et diese meghtarcziuk, ezt is 
illien conditional seu exceptional, hogy ha mindazaltal de 
bonis per se acquisitis, Patres et Matres bizonios Testamen
tumod; gyermeki között akarnak celebrálni saluum légién.4)
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Második Articulus.

Minthogy lattiuk, hogy enyi zamtalan sok faratsaggal, 
költséggel lezen megh az epites es benne ualo sok zolgalat 
nyughatatlansaggal, múlnak penigh olliak sokak közüliünk, az 
nemű nemii uagy adossagh, uagy usura zine alat, sok hazakat 1 2 3 4

1) Azaz a külső városban.
2) Vagyis, ha egyik-egyiknek örökrésze nem érne annyit, a 

mennyivel a leány ki tőn házasítva.
3) E rendelkezés a H. К. I. E. 99. ez. 4. §-ban nyeri magya

rázatát.
4) A H. К. I. B. 57. czímének megfelelőleg.
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foglalnak magoknak, kinek ugian sok, ugian sok Haznat is 
uehetik ezfele disturbiumban, az helyen nemely uyollagh zal- 
lot ember, cziak meg pénzé után is hazat haylekot maganak 
nem talal. Uegeztiik erről is, hogy minden ember az kinek 
az regln oztasban az belseo kiilseo Uarban egy egy helye 
uagion, az maradgion megh azon állapotban in perpetuum 
fiúról fiúra leányról leányra, de a ki azutan quoquo modo 
Hazat zerzet annak egy haza légien, ha penigli az illien 
ember ualakitöl adósságért hazat böezíiltetet, azt az Bírok 
diligenter felkeresuen minden eztendöben es ha az elseo haeres 
kitől elböczttllöttek uizza nem ualthattia egy eztendö alat, az 
kinek e contrario Haza ninczen es Biro uramat requirallia az 
ollian ház feleol, az ollian elböcziilt Hazat az Tanaczy eluehesse 
attól az kinek böczültek es annak adhassa, a kinek ninczen, 
de igy hogy ha haznos lathato epiiletet raita tét, az kinek 
böczüllettek uolt, azt is letegie, az kinek adgiak, az arrat is, 
nagy böczüllettek,1) nagy örökbe adttak uolt neki. Hogy ha 
penigli Jure Successorio Attiafiarol nemzetségéről ra marad, 
nagy ualakinek más Testamentum zerint hadgia, Biro hiriuel 
uarosi Ciuisnek es lakosnak hadgia es hadgyhassa, attól 
senki el ne uehesse. De ebben is illien Conditiot czinaltak eo 
kglmk, hogy ualakinek maga sajat házán kiuül ezfele ados- 
saghban elböcziilt auagy Testamentumban hagiott hazai lez- 
nek, uagy uannak, tehat az ollian külön külön ualo hazaktól 
külön külön adót tartozzék adni, es külön külön zolgalatot 
praestallion az uar epittesere, hogy igy ne apadgion az Uaros 
adoia, es zolgalattia, hogy nemely usoras ember egynéhány 
hazakat felrakjon es haznat uegie, es ugian cziak egy adoual 
es zolgalattal érje megh, mint amaz zegeny ember, a. ki cziak 
egy Hazaczkanak 2) is nehezen tezi zerit, seot némelynek egy 
egy zal sinczien, de azért ugian adót kel adni, es minden 
zolgalatot kell praestalni: az kit az io Isten mire segít egienlő 
terhet uiselliünk.

Hitrniaüik Articulus.

Lattatik ebben is igen nagy difficultasnak lenni, hogy 
az regi feloztot Hazaknak is soknak, kinek gyermek es ifiu 
legény az urok, kik más orzaghban laknak, uagy akar itlion 
lakjanak, zolgallianak, de a uarbeli örökségeket igen erössen 
akariak öueknek tartani, mikor haza zalnak, jönek, ez ideo 
alat penigli sem uar epitesire, Házáról semmi egieb Tereli

x) Böcsiilték. 
a) Házacskának.
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uiselesre circalasra es akármire semmi contrihutiot nem praes- 
talnak. Uegeztük azért az illienekröl is, hogy generaliter ez- 
leleknek nagy arua nagy öregli ember, de az uarban akar 
kéz haza, akar cziak Házhelye légién auagy uagion, uagy 
Tutora uiseli gondgiat, nagy eo maga, de minden eztendön- 
kent az Uarhely házáról tartozzék illendő adót adni, mind az 
puzta házhelyről az helynek miuoltahoz kepest es minden 
ahoz ualo zolgalatott praestalni, melliet ha ki nem czielekzik, 
arról egy öregh Regestrumot tsinallianak az Birak eztenclön- 
kenth es minden azfele restantiakat igazan feliruan ha anyera 
neuekedik az restantia, hogy Hazanak, uagy Házhelyének 
épületinek felet az restantia felliül haladgia, ez illientöl Hazat 
örökségét it ben az uarba eluehesse az Tanaczy es az me
nyénél többet er az Ház auagy az Házhely az Restantianal, 
azt letehesse az Tanaczy az ollian embernek mindazokkal 
edgiiit az kik kiilsö emberek leznek, es az Uarban örökségek, 
Hazak lezen es uagion, es annak adhassa, az kinek akaria. 
Kinek illien modgia légién, hogy az mikor az egez Tanacz 
akaria es parancsollia minden ember zemely zerint felyöjön 
ide az uarban, es kiki Haza uagy Hazahelyet es eleot megh- 
aluan, utcziankent az egez uarost es Hazanként Regestrumban 
feliriak, es azt meghtuduan jöuendöben abból tudgianak az 
Uar dolgában disponalni, es tudgiak ki kié lezen, ha ki ezt 
negligallia, ha eluezik, es inasnak adgiak Hazat, senkire ne 
uesse az jámbor, mert meg sem fordul, Es igy ha ki uratlan 
lezen, az kinek ninczien annak gratificalodnak uele.

Negiedik A rticulus.1)

Hogy az keritesen beleol, ha ualami Lis es controuersia 
indultatik, akarmi Actus potentiarius feleol, akar Ház örök- 
segh feleol mely zokot sokszor lenni fel-fel zomzedsagh között 
es oztozo attiafiak között, akar azok az uarosban it lakosak 
legienek, akar kün lakuan, it ben az Uarban Hazat es örök- 
segeth bírnának, akar mi utón es formán, de hogy idegen 
emberek az mi uarosunknak ben ualo Töruenyett ne húzzak 
vonnyak imide amoda, es az sok hozzu perpatuarral, költség
gel az Uarosi attyanktiai egymást ne fogiasak es zegenyseghre 
ne juttassak. Uegeztek eo kglmk egienleo Oonsensusbol örökke- 
ualo rendtartásul, hogy az illien perek es igienetlensegek cziak 
it ezen Uarosban uegezödgienek el illienkeppen; Hogy edgik 
az másik felet Citallia az akkori Biro eleiben es ott egymas- *)

*) V. ö. e czikkel az 1604. évi (fentebb 31. s köv. lapokon kö
zölt) statútumot is.
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sál híre contendaluan, ha az dologhnak bizonsaghra kell 
menni, kibocziassak, es bizonyiczianak, az Polgárok mellett 
egy öregh Tanaczybeli zemely is jelen légién az bizonysagb 
beuetelben: es mikor Töruent kelletik pronuncialni, akkor az 
illien uarbeli causakra, akkori Biro uram az egez Tanacziott 
gyüyczie be, es edgiiit leuen az Biro Polgariual es az egez 
Tanaczial, ualami Töruent azok itilnek, touab azt edgik fel 
se uihesse,1) semminemű utón, semmi remediummal, hanem 
tsiak exequalni kellessek. Ha penigh per accidens ualamellik 
felnek ualami oly elfeleytet dolga találkoznék lenni, az kiért 
uy itiletet zoktak az Töruenben uenni (minthogy a nélkül 
nem lebet az perlödes) az illien remediumert is ne faradgion 
az uarbeli causakban az felseo Biiak, mint Cancellarius res 
Iteleomester eleiben, hanem az Bírónak arra légien Autko rí
tussá, hogy az peres az Bírónak Nro 25 pénzt leteuen, ar a 
ualo Peczietet auagy uaras zolgaiat adgia, az ki mint uy 
Itillet formában cum breui declaratione uyjolagh Citallia peres- 
sett es uy propositioual, actussal, ha az eo Causaiat remoueal- 
hattia, az elöttualo processus zerint tegicn az Biro es Tanaczy 
Töruent, es ez illien nouisalo peresnek ezután perpetuum 
Silentium légién; Mind a két fel el bet penigh egymás ellen 
egyzer egyzer ezfele Nouum Judiciummal az Töruenynek pro- 
cessusaban obserualuan az Feriakatt az Uarasnak regi megb- 
rögzött Rendtartása zerent.* 2)

Conclusio.
Ha ualaki, uagy it lakos, nagy kiilseo, az kinek it ben 

uagy Haza, uagy Házhelye Örökségé lenne es uolna es Con
tumacia ductus a Ciuilis Ordoual edgiet nem kezdene erteni, 
magúnak ualami uarosi zabadsagli körűi ualo immunitást, 
Nobilitast, auagy ualami oly uaros ellen ualo exemptiot akarna 
zerzeni auagy ha zerzene; ez illien embertől az Tanacz it 
ben ualo Hazat, Házhelyeit, Örökségéit tulaydon magok Autho- 
ritassaual elfoglalhassak, épületit meghböczüluen letegiek es 
az Castelytol eo magat remouealliak, semmi birodalma it 
ben ne lehessen, es igy tclliesseggel ezfele rebellis es Con
tumax ember az Ciuilis Status közzül penitus tollaltassek; 
hogy igy az Ur Istennek segítségéből es kegyellmessegeböl 
egy Ziiuüiiek es mindenben edgiesek lehessünk es minden 
uarosunk Unioyatt meghtarthassuk es oltalmazhassuk, mara-

») У. ö. A. C. IY. R. 14. ez. 4., 5. art.
2) Y. ö. 1492: 51. ez. H. К. II. R. 77. ez. — А. С. IV. R. 1. ez. 

‘21. art. Táblai utasítás 115., 126—134., 153., 154. §§.
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fiókunknak cziendes es edgies állapotot hadgihassunk. Quod 
faxit Deus Amen

1647.

Constitutio L. II. du ita tis  Marus-Vásárhely.1)

Ennek előtte is ez volt közönséges Deliberationk; Hogy 
az város Rend városunkban az külső kereskedő emberektől 
sing, font és vég számra szabadossal! árulhassanak és vehes
senek, salvo tamen Jure alieno hogy Biro Uram adgyon 
Authoritast reája, de az külső Rendeknek * 2) ne legyen szabad 
vásárolni egyebektől, hanem városunk kalmárból, valameny- 
nyiszer penig ki akar rakadni, mikor innet elmegyen az 
kereskedő ember és ismét visszatér akkor legyen ez, de toties 
quoties Biro Uram adgyon reája authoritast. Különben ne 
tselekedgyenek.3)

1649.

Maros-Vásárhely sz. Mr. városi Constitutio,4)

1. Mivel az edgy Vasárnapot az Isten magának válasz
totta nyugodalmai, igy az emberektől is méltán kévánnya 
azt, hogy az edgy napot Minden ö Felségének szentellje; 
erre való képest, hogy tolláltassanak nemii nemii abususok az 
mi keresztyéni Városunkból, töttünk illyen végzést; Mikor az 
Ur Isten Vasárnapot elhozza, minden rendek Városunkban 
ehez tartsák magukat; Vasárnap reggel ugyan reggeli prae
dicationi való Harangozásigh Városunk Mészárosi az Mészár
székben árulhattjak a Húst, de mihelyt az harangszo Megh 
hallatik, mentest bétegyék az Mészárszék Ajtóját és addigh 
miglen az Praedicatio meg nem lészen s az templomból ki 
nem jönek, sem külsőknek, sem városink lakosinak, húst ne 
adgyanak; Ezen kiviil is miglen az Praedicatio meg nem 
lészen, s az Templomból ki nem jönek, sem külsőknek, sem 
Városunk lakosinak, kenyeret, Bort, Kalácsot, Pereczet (ége

') Eredetije Maros-Vásárhely levéltárában a „Leges Decreta“ etc. 
czímíí könyv 37. 1.

a) Azaz idegeneknek.
3) Az egészet v. ö. С. С. V. R. 14. és 15. Ed.
4) L. Maros-Vásárhely sz. kir. város levéltárában „Leges et Decreta“ czímíí ered. jkv 39—41. 1.



tett bort pedigh sem kiin sem Háznál ugyan ne adgyanak 
Vasárnap) sem gyümölcsöt ne árullyanak indifferenter semmi 
neműt.1)

2. Mihelyt penigh a reggeli Praedicatio meg leszen 
Délyesti Praedicatioig egyenlőképpen árulhatnak Városunk 
piaczán, Húst, Bort, Kenyeret, Kalácsot, Pereczet) kivévén 
belölle, hogy semmiféle gyümölcsöt egész Vasárnap árulni 
nem engednek.

3. Mihelyt penigh a Délyesti Praedicatiora való harang- 
szó meghallatik, ismét akkoron az Városnak minden Bendei, 
Hús, Kenyér, Perecz, Etek (a bornak czégér alatt való áru
lásán kívül) megszünnyenek, Senki se arulljan, valamiglen 
ben a Praedicatio meg nem lészen, de az gyümölcs sem 
Háznál sem másutt ugyan nem engedtetik azon az edgy napon, 
és ha valaki az Mi végezésünk kívül cselekszik, és rajta kap
ják, az mit árul, azt tőlle elveszik, és avagy Scholában, avagy 
Ispotályunkban kiildgyük és maga is Város Főbirságával cum
II. 3. megbüntettetik, ennek pedig Inspectiojára rendeltük 
Vásárbiráiakat, mindenek magokat chez tárcsák.

4.i Minthogy ugyan megtapasztalhatóképpen látjuk napon
ként az Úr Istennek ellenünk gerjodező haragját, szükséges, 
hogy ha az egész hetet Magunk szolgálatában rabotaságban 
töltjük, akár csak az egy Vasárnapi Isten Innepéhez való 
Buzgolkodásunk, és szeretetünk légyen megli, hogy valami 
Inában való dolgoknak eltöltésében legyünk foglalatosak; ez 
okáért, a Vasárnapi Hegedülés, Lantolás, Tzimbalmozás, Kob- 
zolás, Sípolás felől, noha ez előtt is végeztünk vélt, mindaz- 
által némelyeknek panaszolkodásukat is értvén az Muzsikálást, 
mind Hazaknál külön, azonképpen Korcsmákon Vasárnapokon 
indifferenter megvégeztük és felöle igy végeztünk. 3

Ha ki Házánál találtatik az Hegedülés, Czimbalmozás, 
Sípolás, Kobzolás, akármicsoda névvel nevezhető muzsika 
szerszámmal való mulatozás érette az gazdát város Birságával 
három forinttal blintettetik.

[ Az ki penigh Hegedül, czimbalmol, kobzol, lantol, sípol, 
vagy Háznál, vagy Korcsmán Vasárnap, és ha rajta kapják 
tőlle a hegedűt elveszik, és a Földhöz verik és magát is az 
Kaliczkában tészik, mindazonáltal ki vettük ebből ezt, mikor 
Városunkban Vasárnap esik az Sakadalom, mert akkor min
dennek szabatos lészen. ‘4) * 2
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A A vasárnapok ős ünnepnapok méltó megünneplését elrendeli 
az A. C. I. JR. 1. czím 12. czikke és az V. E. 51. Edictuma is.

2) V. ö. az egészet az 1697. évi fíánffy György gubernátorsága 
alatt Kolozsvárt alkotott 23. tczikkel.
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1650.

I.

Noha volt ennek előtte is emlékezet arról, hogy *  
Templomoknak és Kápolnáknak dedicatiojának idején, Tem
plomok s Kápolnák előtt senki ne részegeskednék, se pedig 
kiáltozna, de az sok érteden emberek közzül sokan nem 
azért mennek oda, hogy . az Isten ő Szent Kel ségi t bűneikről 
engesztelnék, de sőt inkább haragra és boszszuállásra ingerük, 
hogy ott nem a Mise hallásra és Isteni szolgálatra mennek 
oda, hanem jó idejin Mise előtt elkezdik az égett boron az 
italt, kiki kiált köztillök; végeztük azért, hogy valaki azt 
cselekedné ezután, megfogadtassék és vegyenek 12 for. rajta; 
Annak felette semmi renden való árus emberek is az Tem
plomoknál és Kápolnáknál Mise és Praedicatio végeztéig sem
mit árulni ne merészelyenek, ha hol valami renden levő árus 
emberek árujukat kiraknák és árulnák, az Megye biráji* 2) 
vegyék el árujokat az olyanoknak, a Tiszt igasságát kiadván 
illendőképpen belölle.

Az éjjeli Korcsmárosok, és if fiák éjjeli Gyülekezetek ellen poena im-ponáltgtik.
Mivel ez előtt is volt végzés az éjjeli korcsmáriás felöl, 

de azzal nem sokat gondolván némelyek, végeztük újabban, 
hogy az régi’ végzés valóban megtartassák, annak felette az

•) Csik-Gyergyó és Kászon egyesült székely székek jelen consti- 
tutiói minden kétséget kizárólag a 17-ik század első felének folyamán 
keletkeztek és 1650-ben l’etki István főtisztségc alatt szedettek össze ; 
a mint ez a maga helyén közlőit 1714-iki eonstitutióban olvasható idé
zésből kitűnik. Az 1774-ik évben 1572. főkormányszéki rendeletre ké
szült újabb gyűjteménybe ismét felvétettek (Lásd Csikmegye levéltára 
Csik-Somlyón 138. ex 1774. sz. a.) de eredetiben fönn nem maradtak ; 
hanem csak másolatban az érd. múzeum kézirattárában, a keletkezési 
idejük szerinti sorban közhitt többi csik-gyergyó- és kászonszéki con- 
stitutiókkal egyetemben.

2) A megye kifejezés itt nem politikai értelemben vett dicaste- 
riális kerületet jelent; hanem az egyházközséget (ecclesia) s így a 
megycbiró alatt egyházközségi világi tisztviselőt vagyis egyházközségi 
gondnokot kell érteni.

II.

Cs-^^njergyo és Kászonszék Constitutioi.1)

Az tempfimok‘é&Kcfoolnáknál részegeskedök ellen.
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111.Wmretéskertek modalitássá és hány arasz is legyen és a kik nem obser- válják azoknak büntetésekről.
Holott ennekelőtte semmi dereka» rendtartás nem volt 

az vetéskerteknek1 2) is tartása felől, hány araszos kertekkel 
oltalmazzák az határt, holott a sok rósz és alacson kertelés 
miatt számtalan sok károk következtének az embereknek, 
végeztük azért; hogy ennek utánna, minden ember az vetés
kerteket 8 arasznyi magassan kertelje, erre pedig az falubeli 
bíráknak és hiteseknek oly szorgalmatos gondviselések legyen, 
hogy az kertelésben fogyatkozás ne találtassák, megbüntetvén 
az kerteletlen embereket az káros részére egy egy forintra, 
az törvénytelen kertet 50—50 pénzig, mert ha gondvisclet- 
lenek lesznek a Bírák és Esküitek, ennekutánna a Tisztek 
esztendőben kimenyenek két ízben, egyikszer Fülöp és Jakab 
tájban, másodszor Szt Demeter nap tájban, és ha a Bírákat, 
vagy Falusi embereket avagy eskütteket gondviseletlenségben 
találják, mox et de facto a Tisztek 12 irtot vegyenek, holott 
a megnevezett két rendbeli idő oly alkalmatos időben esik, 
hogy mind az kertes ember, mind az Bírák és esküitek gon
dot viselhetnek az kertekre, a gyepükerteket úgy tartsák 
illendőképpen, hogy semmi kár ne következzék rolla sub eadem 
poena. Az Tusnádi Éráink és Atyánkfiái is ennek előtte aliquo 
praetextu más törvényt szabtak volt magoknak, de mivel ő 
Kegyelmek is egy fő Tiszt alatt vannak mi velünk és a szék 
szabadságával ő Kgyelmek is egyenlőképpen élnek, ő Kgyel- 
mek is hasonlóképpen a szék végezéséhez tartsák magokat, 
s azzal is éljenek, mert ha ahoz nem akarnák magokat acco- 
modálni is, de a főtiszt uraink ő kegyelmének keze légyen 
és hatalma ő Kegyelmeken, bűntettessé is.

1) Hasonló intézkedésekre találunk az udvarhelyszéki alább 
közlött, constitutiókban is (1. IV. p. ,.l>e confiuxu et Spelunca juvenum“ 
czím alatt).

2) Vetéskert alatt, a gabonával bevetett dűlőknek és határrészek
nek, főként a közlekedő utak mentén a barmok által okozható károknak

iffiaknak mind korcsmán éjjel való heverések; s azért az 
leány renden valóknak is guzsalyasban való járások és az 
iffiakkal való gyülekezetek is szabad ne legyen. Valam ely 
háznál gyülekezetek lenne, tartozzanak a Birák^áeBWgárok 
sőt egyéb rendek is a tisztnek megjelenteni JpBa^Tis^t az 

^lyan^zállást adó emberen vegyen 12 ft. az olyan gyüleke
ze tb en  levő iffiakon is egy egy forintot.1)
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IV.Az erdők alatt való kertekről, melyben 32 esztendő el nem tölt, azoknak felszabadittások módjáról.
Vannak annak felette ilyen akadályos dolgok is az 

faluk határin, kiváltképpen az erdők alatt lakó uraink között 
és azoknak határin, hogy sok illetlen kertelésekkel annyira 
elfogták az faluk határait, és marhalegeltető helyeit, hogy az 
marha enni nem találna, kényszerittetik annyira felmenni az 
erdőre, hogy a vadak miatt számtalan károkat vallnak az 
emberek, holott oly hitvány helyet is hekertelnek némelyek, 
hogy a filvit is alig kaszálhatják meg, nem hogy azután 
vehetnék hasznát, de még is mind hó leestéig kertben akar
ják tartani az falubeliek nagy károkra és fogyatkozásokra; 
Végeztük azért közönségesen, egy akaratból, hogy valahol, 
alfélé kertek találtatnak, minden ember Kis Asszony napjára 
afféle kerteket feltartozzanak szabadittani, és senki az erdő 
alatt levő kertekhez hasonló oly erdős helyeket be ne ker- 
telyen, kiváltképpen a mely kertekben a kertelő ember 
32 esztendőtJ) nem töltött, és a megnevezett nap után fel 
nem akarná szabadittani, ha kaszáló sarja nem terem rajta, 
a falu szabados legyen a felszabadításra, ha pedig a deter
minált nap után is, valamely contumax ember az olyan helyeket 
falu ellen fel nem akarná szabadittani, requirálván a Tisztet 
a falu felölle, a Tiszt mox et de facto az olyan contumax 
emberen vehessen 12 for. nullo juris remedio obstante, két 
része a Tiszté, harmada a falué légyen.

V.Az tarlóknak idő előtt felszabadittása ne légyen is annak observálá- sáról és büntetéséről.
Mivel az tarlóknak bészabadittásában is semmi jó mód 

és rendelés nem volt még eddig, holott valami részét a Búzá
ban megaratták, csak azt is nem várván sok emberek valami 
részét a Búzának elhordanák az emberek, hanem sokak a 
marhájokat az kalongya közzé bebocsátják, sole károkat tesz
nek mind kalangyában és arató búzában, és zabban, végeztük 
azért; hogy ennekutánna mind Búza, és zabbeli károkat inkább 
eltávoztathasson minden ember, senki takarodásnak idején,

megelőzése czéljából, az illető földtulajdbnosok által készíteni rendelt kerteléseit kell érteni.
') Mert a 32 év lejártával a praescriptio aquisitiva bekövetkezett, 

egy értelemben az elévülésről szóló hazai törvényekkel. V. ö. az 1451. évi 
e gyűjteményben 1. 2. lapon közre adott székely nemzeti constitutióval.
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valameddig búza és zab kalangya lészen a mezőn kiln a tarlót 
Tiszt hire nélkül fel ne szabadítsa, melyet ha felszabadittana, 
a Tiszt minden haladék nélkül végyen 12 for. az falun, ha 
hol pedig privatus ember merné azt intentálni, hogy avagy 
vetéskertet levonna, avagy Marháját kalongya közzé bocsát- 
tana, az falubeli hites emberek az Bíróval együtt végyenek 
(i for. az privatus emberen, de ha a falu meg nem venné 
azt a privatus emberen, a Tiszt ezt megértvén az olyan con
tumax hiteseken megvehesse a 12 for. rész szerint is senki 
Tiszt hire nélkül határt ne merészelyen szabadittani sub poena 
praedéclarata, azt is hozzá tevén, hogy ha valamely falu elébb 
eltakarittaná az ő határát, hogy sem az mely faluval össze
folyó határa volna az falunak is, mindazáltal ugyan semmi
képpen Tiszt hire nélkül fel ne szabadíthassa határát, hanem 
őriztesse marháját mindaddig, valameddig a szomszéd és egy
ben folyó falu is eltakaríthatva minden gabonáját, ha hol 
pedig valamely falu valami részit Tiszt hire nélkül felszaba
dítaná is, mivel némely falunak sztik marha legeltető helye 
vagyon, mindazáltal kalangya és arató zab közé senki marhá
ját ne merészelve bocsáttani sub poena declarata, mindazon
által a mely falunak oly állapottal lehet határa, hogy eltaka
rítván az határról, minden takarmányokat, és más szomszéd 
falunak kára nem leszen, ő magok határát szabad legyen 
egyenlő akarattal felszabadítani, ha a V. Tisztek aliquo 
respectu nem akarnák valami contumaciából felszabadítani is, 
juhot, valameddig az tarló világosan felszabadul, addig semmi 
utón be ne merészeljenek senki is vinni az tarló mezőre sub 
poena eadem, de mind az által a mely falunak oly határa 
vagyon, hogy vetéseken felyiil, oly erdejek vagyon, a hol az 
előtt is marhájokat legeltették, azután is legyen szabad az 
erdőre felhajtani, de nem másoknak kárára, ezt is hozzá 
tévén, mind itt Osikban mindenütt mikor aratunk, mindenkor 
az aratás tájában is vetünk, mely vetéskor a marha igen sok 
károkat szokott tenni, kiváltképpen a disznó, azért arról is 
közönségesen igy végeztünk; mivel akkor a tarlóra is be nem 
bocsáthatjuk az marhánkat, azért minden falu őszvetéskor, 
fogadjon disznópásztort és három hétig őriztesse, ne jártassák 
azt vetésen, meddig a tarló beszabadul, ha kinek pedig módja 
vagyon az őriztetésben, úgy őriztesse, hogy kárt ne tegyen, 
ha kik pedig pásztort fogadnak, a falu a pásztor eleiben 
nem adná toties quoties contumaciter azt cselekedvén, végyen 
az falu egy egy for. az olyan contumax emberen, egyéb 
marhájának is ha pásztort fogadna a falu, valaki oda nem 
adná, avagy nem akarná adni, azon büntetést érezzen, mint 
felyebb Írva vagyon.
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VI.Az liquidum debitum megvételéről és az elébhi arról levő Conclusionakmelior álamról.
A mint ennek előtte a széknek arról való deliberatioja 

avagy Conclusioja is volt, hogy a liquidum debitumért is 
három forintnál feljebb az adósnak marhájához nem volt sza
bad nyúlni az Creditornak, mely dolgot úgy veszünk eszünk
ben nem kevés kárára és boszszuságára lehet a Creditornak, 
holott némely vakmerő adós ember perben állván a Credi
torral, majdan még annyit elkölthetne a peren, a mennyivel 
ő adós volna másnak, végeztük azért egyenlőképpen, hogy 
ennekutánna ha az adós köti marháját Creditornak, az adós
nak kötése szerint mindenkor az Creditor szabadossan hozzá 
nyúlhasson az adósnak marhájához törvény nélkül és az ő 
adósságát megvehesse az adóson semmin érte nem maradván.1)

VII.Más faluban kinek mint vagyon öröksége, és mennyire való birodalma lehessen, az Jobbágy is mint bírhasson, arról való Conclusum.
Vannak ilyen akadályok is székünkben, hogy vannak 

oly emberek, más faluban vagyon valami kicsin örökségek 
némelynek, de sem füstök avagy lakások nincsen, sem oly 
módon szántóvető földök, sem szénafüvök nincsen, sőt a falu 
közzi sem adással és segítséggel nincsen, de mégis mindazon
által a falu közönséges határát úgy akarja bírni, kiváltképpen 
erdeit, mint a faluban lakó ember, azonképpen akármely 
közönséges Renden levő Lófő ember is, mind maga és Job
bágyával is úgy akarja birattatni a más falu határát; Végez
tük azért, valakinek Füsti más faluba, és határán nincsen, és 
illendő szénafüve, szántóföldé, arra a falura ne birálkodhas- 
sék, az Jobbágy is pedig más falu határára ne birálkod- 
hassék * 2) hanem a mely faluban lakik, ott légyen birodalma, 
a nemes ember pedig mind eddig, hogy birodalma volt, ezután 
is birodalma 3) légyen.

*) A liquidum debituraokra és ezeknek minden remedium kizárá
sával a legrövidebb per útján való felhajtására nézve v. ü. a C. O. 
IV. R. 15. czímével és lásd a H. К. I. R. 134. ; a II. R. 18., 32., 45., 
52., 53., 68. és a 111. R. 28. czímeit; az 1791 : 136. id. tc/.ikket és 
1792: 2. tczikket.

2) *) „Ne birálkodhassék“ „birodalma legyen“ vagy ne legyen,
kifejezések oly értelemben veendők, hogy a más falu határára bébiró 
emberek, ha ott házastelkiik (füstök) és illendő mennyiségű szántójuk



SZÉKELY NEMZETI ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI STATÚTUMOK 95

VIII.A Búzának adásáról, az mostani drága időhöz képest modalitás rendeltetik.
A mostani drága időnek és a búzának szűk voltához 

képest, hogy ne hordanák és ne szitkesitenék székünket, mivel 
itt is sok szűkölködő szegény emberek vannak, és kényszerit- 
tetnek a Búzát megvenni, holott félő, hogy némelyek a kik 
mostan eladnák, de kikeléskor másunnan kénszerittetnek hor
dani, drágábban veszik m eg; végeztük azért; hogy kereskedő 
embernek búzát derekasan el ne adjon, hanem itt való embe
reknek magok szükségekre szabadosán adhasson, ha hol valaki 
a széknek olyan Constitutioja ellen olyan kereskedő embernek 
búzát derekasan eladna, comperta rei veritate, még annyin 
maradjon, a mi búzát eladott, melyet mox et de facto cxe- 
qualhasson a Tiszt rajta exclusis omnibus juridicis remediis. 
A pap uraim is tartsák a szék végzésekhez magokat.

IX.A törvényeknek az abususok ellen való, helyben való igazittása Concludaltatik.
Mivel a törvényeknek processusa, kívántatik, hogy mind 

itt Felcsikon, mind pedig Alcsikon egy lineán járjon, holott 
egy Főtiszttől dependealnak, kiváltképpen a brevisekben; 
végeztük azért, hogy a kikről törvények vannak, avagy az 
Decretumban, vagy az articulusokban, a V. uraim és Assessor 
uraim azokat igen megobserválják,1) megruminálván 2) mind
azonáltal hogy a mennyiben az Articulus megemendált a 
Decretum Locussiban, ő Kgyelmek is az olyan locusokat

s kaszálójuk nincsen, azon falu határát legeltetésre s erdejét faizásra 
nem használhatják.

’) Brevisekben, azaz: rüvidfolyamú peres ügyekben, milyenekül 
az 1619. évi Bethlen Gábor alatt összegyűjtött törvénykezési szabályok 
24-ik articulusa felsorolása szerint a „Causae quinque Casuum, omniuni- 
que actuum potentiariorum majorum et minorum, deliberati homicidii, 
dotum, rerum Paraphemaliuin, Quartalitiorum, Tutelarum, Bonorum Im- 
pignoratitiorum, Vinculorum et Obligaminum, Depositorum, Debitorum, 
Diffamationum, Falsorum delationum, repetitionum Litterarum et Litte
ralium Instrumentorum qualitercumque apud manus alienos existentium“ 
vannak felemlítve. А H. К.-bői, az А. С. és С. C.-ból vonatkozó számos 
törvényt pontosan idézve 1. Dósa Elek Erdélyhoni jogtud. III. R. 
magyar pertan czímű müve 189—298. lapokon.

*) „Megruminálván.“ azaz átvitt értelemben véve : megfontolván, 
elméjökben jól meghányván, vetvén.
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megtanulván uc deviáljanak azoktólJ) az mely Causak pedig 
12 frton felyebb való dolgot transgrediálnak kiváltképpen a 
longus processusban tartsanak a derék székre Artieulusokban, 
a brevis processusokat pedig ő Kgyelmek úgy adjudicálják, 
bogy a mi ő Kgykhez illik eléb nem menvén az ő Kgyk 
bivataljánál. Appendix. Ennek előtte pedig a felcsiki uraimé к 
nál volt ilyen Conclusumunk is, bogy egyszerűéi többször senki 
betegségire Causáját ne tarthassa,2) mivel ebből igen nagy 
fraudulentiát vehet minden ember eszében, hogy némely em
ber csak az nap, az vagy az előtt való nap teszi magát 
beteggé, a mikor tudja, hogy törvényre kellenék menni; vé
geztük azért, hogy mind Álcáikon, mind Felcsikon egyenlő
képpen observáltassék, hogy senki egyszerűéi többször Causáját 
betegségére ne tarthassa, azt is úgy mindazonáltal, ha nyilván 
comperiáltatik, hogy fraudulenter tartana betegségére, ha 
Actor, maradjon el keresetitől, ha Ineattus, maradjon in aqui- 
sitione actoris és egyéb remediummal ne obstálhassa Causáját, 
hanem csak egy nóvum Judiciummal.3)

X.Az Executiúkuak jobbun való processusárol és a Sentential' igazittásárol.
Láttunk ilyen alkalmatlanságot is a Törvénynek pro- 

ceesusában, hogy a kiket juridice prosequálnak, kik közül 
sokan convincaltatván az Actorea Pars, noha az Ineattus és az 
Executiora megyen sententiával,4) de az Executio idején mar- 
bájokat félen állítják, ki miatt a nyertes Fél nem procedalhat 
az executioban; végeztük azért, hogy valakik az executioban 
marhájukat félen állítanák, és marhájuk az Executiora nem 
találtatnék,5) szabados légyen az nyertes fél elsőben, ha lészen *)

*) „Ne deviáljanak“, azaz : az articnlusoktól el ne térjenek.
2) „Causaját betegségire egyezernél többször ne tarthassa“, azaz: meg nem jelenését e constitutióban alább megirt joghátrányok nélkül 

betegség okán ne igazolhassa.
3) A nóvum judicinmra nézve lásd hátrább az 1686. évi Három- 

széki constitutio 1. jegyzetét.
4) Az executiónak az A. C. IY. 10. czíme és a GC. IV. 11.

5. czíme szerint három neme divatozott, u. m. a) ítélet alapján penes 
sententiam vel deliberatum ; b) kötlevél alapján (penes contractum) pl. 
a liquidum debitumok eseteiben: c) törvény alapján, pl. a törvény- 
czikkekben kiszabott pénzbírságok felhajtása eseteiben. Itt az elsőről 
van szó, a melyre nézve v. ö. az А. С. IY. K. 12. czimével és u. a. 
1. czíme 9. és 35. czi к keivel; továbbá а II. К. II. R. 37. czím 5., 6. §§-val 
s a T. U. 155., 208. és 209. §§-val.

5) Hogy a végrehajtás első sorban az ingó vagyonra volt veze
tendő mindenütt az tanúsítja az А. С. IV. R. 4. czíme és а С. О. IV. R. 
15. czíme is.
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haszon ve vő föld is, exequaltatni juxta contenta Articuli Regni *) 
ha hol haszonvevő földit nem tanálnak, örökségit is exequál- 
hassa modo praescripto. A sententiákat is pedig' csak egyszer 
szabad legyen eltiltani, de azt is jó utón többször ne, valaki 
pedig merné azt intentalni, hogy másszor is eltiltaná2 3) mint 
eddig abusive éltek vele, in poena calumniae convincaltassék 8) 
az sententiának pedig egy tiltását egy simplex depositioval 
deponálhassa, mint az előtt is volt arról conclusionk, ha valaki 
pedig az Executionak idein marháját eldugná, és más az olyan 
eldugott marhának szállást adna, comperta rei veritate az 
olyan ember becslijin maradjon, melyet sine ulla dilatione 
exequalhassanak az olyan lappangato emberen.

XI.Brevis Processusok hog// extra Seriem le váltassanak.
A brevis processusok4) hogy extra seriem 5) leváltassa

nak 6 *) ennek előtte is végeztük volt, mivel a seriesek gya
korta prolongáltatnak, most is újabban concludáltatik, hogy a 
szerint observáltassék, és extra seriem leváltassék a Tisztektől.

XII.Нод// ezután post exmissionem valakit citálná, arról bizonyság lehessen.
Nyilván veheti azt is minden ember eszében, minemü 

sok akadályok voltának a Törvények processusában afféle 
csalárd mesterségből is, hogy némely ember nemű nemű ex- 
cessusért elegyedvén perben, azt indították érette, és ha vette 
szivében, kivel bizonyítanának ellene, törvényhez hijja az az 
embert, csak azért, hogy a pereseinek mondhassa az Törvény 
előtt, hogy inkább ne bizonyíthassanak ellene ; Végeztük azért, 
hogy ha ugyanazon egy dologért perben nincsen azzal, a ki 
ellen bizonyítani akarnának, avagy az Pernek indítása után

*) A hasznavevő földek alatt itt főként a zálogos szerzeményi 
földeket kell érteni, mert csak ilyeneknek hiányában lehetett a székely 
örökséghez (siculica haereditas) nyúlni. V. ö. а С. С. IV. R. 15. czímé- 
vel és az 1791: 51. tczikkel.

“) Az ítéleteltiltásra lásd hátrább az 1700. évijháromszéki 109. lap 
kiizlött constitutio 1., 4., 5. sz. alatti jegyzeteket.

3) A Calumnia büntetésére lásd a H. К. II. R. 70. czímót és az 
А. С. IV. R. 1. czím 37. czikkét.

4) Lásd előbb a 95. lap 1. sz. jegyzetet.
5) A perek seriesére lásd a marosszéki (50. lap közlött con-

stitutiók 3. jegyzetét.
e) Azaz : felvétessenek. A  perfelvételre (levata) 1. az 1604. évi 

maros-vásárhelyi 31. lap. közlött constitutio 9. jegyzetét.
C o rp u s  S ta tu to ru m . 1. (
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hiná akár ki is Törvényhez, a kinek bizonyságnak kellene 
lenni, és azután a 'törvényben az olyan csalárdságnak semmi 
hely ne adassák, hanem szabados legyen bizonyittani az olyan 
ember ellen.

XI] J.Hányad lsen roló Atyafia lehessen akármely dologban is trotilja -egyika másiknak.
Holott arról is deliberatio bizonyos semmi nem volt még 

eddig székünkben, hogy ha valakinek oly dolga következett, 
ki miatt tanús Törvénye adjudicaltatott, hogy atyafia közzill 
hányad Ízben levő Atyafia lehessen tanúja az embernek az 
expurgatioban, avagy kár, adósság, Latorra való esküvésben 
és ehez hasonló dolgokban; végeztük azért a ki tisztességit, 
becsületit oltalmazza, és a mellett kell magát mentegetni, az 
olyan ember mellett csak egy testvér atyafia ne lehessen tanú, 
de azon kívül akármely atyafia is lehessen tanú, holott az 
igaz Atyafiu szánja hamarébb meg az embert akár mikor 
is, hogy sem az idegen a kár és adósság dolgában, a 
kinek successioja nem lészen, avagy azután sem lehetne, a 
szerint tanú lehessen, Jószág dolgában, hasonlóképpen az 
latrokra való esküvésben pedig akárki jámbor Tanú lehessen, 
ha Atyafia is.

XIV.Az nyelveskedöknek és egymás szidalmazóknak processus rendeltetik.
Noha ennek előtte is concludáltuk volt a sok nyelvével 

nem bírók, és egymás szidalmazó emberek processusáról, de 
akkori végzésünkről való Írásban találkozott volt valami fogyat
kozás, mely miatt afféle perek prolongáltattanak, de hogy 
efféle nyelveskedők inkább refrenáltassanak: végeztük ; bogh
oz olyanoknak a perek midőn lészen, brevis processus szerint 
ventiláltassanak, minden remediumok elzáratván, csak az egy 
novum Judicium admittáltassék és a melyek csak vivum honin 
giumot illetnek a vice székről ne is admittáltassanak.1)

XV.Paráznaságbmi élőknek büntetés rendeltetik.
Mivel az paráznaság igen eláradott az emberek között, 

noha az előtt is cöncludált volt közönségesen a szék azoknak-

x) A diffamatiora lásd az 1555. évi 19. lap közlőit székely nem. 
zeti cons ti tu ti ók 31—34. pontjait, az azokhoz irt jegyzetekkel együtt
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büntetésekről, de mégis nem félnek semmit kiváltképpen az 
ifiak; végeztük azért; hogy akár szabados ember légyen, akár 
valaki jobbágya is, ha abban a vétekben tanáltatik, első vét 
ségiért adjon 3 frtot, az második vétségiért 6 frt., az harma
dikért pedig megperrengeztessék sine misericordia, tizetést az 
harmadik vétségért semmi utón módon el nem vevén, ha pedig 
nemes ember gyermeke tanáltatik is paráznaságban, hasonló
képpen bttntettessék, és usuáltassék, ha hol pedig a nemes 
ember vagy gyermekit vagy jobbágyát meg nem akarná 
engedni az megye Biráinak büntetni, a Tiszt az olyan enge
detlen nemes emberen mox et de facto vehessen fi. 12, a 
megye bírái is, ha az olyanoknak büntetését elveszteglenék, 
a szentegy házfiával együtt azokon is a Tiszt hasonlóképpen 
exequalhassa a 12 frt. A paráznáknak pedig az fellyebb meg
irt mód szerint az kétszeri megváltásnak taxája az régi vég
zés szerint szolgáltassák a Templomba, nem egyéb külső szük
ségre. A parázna személyeken pedig értet nek férj fiá k, leányzók, 
szabados asszonyállatok, ha hol pedig uras asszonyállatokon 
avagy férfiakon történik afféle dolog esni, ha az Tiszttől meg- 
változhatik fizetéssel, az falutól is változzék a szék Constitu- 
tiója szerint, mindazáltal a paráznáknak a régi Constitutio 
szerint exigálja, a mint akkori Constitutio contineálja, autho- 
ritássa lévén a Tisztnek, a inegve biráinak pedig akárki 
házára is szabad légyen réá menni és a paráznákat kivenni.1)

XVI.Gazdák hire nélkül se juhot, se esztenán váló gyűjteményt az oláhoktól senki ne ('egyen.
Noha ennek előtte is végzett volt a szék ugyan arról is, 

hogy senki gazda hire nélkül s más ember pásztorától juhot 
ne vegyen, se berbécset,* 2) sajtot, tömlőt,3) ordát4) se eszte- 
nákon,5) se másutt ne végyen, de némely contumax emberek 
nem gondolván sem a kgylmtek végzésivel, sem a lelki 
esmeretre nem tekintvén, oly emberek marháját és esztenán 
való gyűjteményeket veszik meg az gyűjtőtől és pásztoroktól, 
bízván abban, hogy meg nem tudják a gazdák, avagy oly 
erőtlen emberek, kik meg nem perelhetik érette. Végeztük 
azért, hogy ha a Vicéknek hírek leszen afféle dologban, ha

*) A parúznaságra lásd alább a 103. lap közlöttl65 1. évi maros- 
vásárhelyi eonstitutió 1. (i. jegyzetét.-) Berbécs =  kos.

°) Tömlőnek nevezik még ma is a juhbőrbc tömött túrót.
4) Orda =  a juhtejsavóból főzés útján nyert édes túró.
r’) Esztena =  hordozható juhakol.

7 *



az olyan negligent gazda meg nem akarná perelni is az olyan 
hir nélkül vásárló embereket, a Tiszt ratione officii a szék 
végzésére, megkereshesse mind az eladó oláhokat, mind a 
vásárlókat, akár Circuluson akár V. széken és ha juridice 
convincálhatja az olyan embereket mox et de facto exequál- 
tassanak az convinctusok exclusis omnibus juridicis Remediis, 
hogy afféle oláhoknál barátkozó emberek inkább refrenál- 
tassanak.

XYlf.Vándorló és gazda nélkül való oláhokat sem Esztenáu sem pedig az Pakulárok mellett ne tartsanak, ha kik azt cselekednék, niegbüntetödjenek.
Minemü sok lopások esnek az miá is, hogy az Eszte- 

nákon levő gyűjtők, fejős pásztorok és meddő pásztorok is 
az juhok mellett gazda nélkül való vándorló oláhokat tarta
nának, sőt ugyan lappangtatnának is, semmiképpen sem az 
gazdáknak, sem a Tiszteknek értésire nem adják, ha szintén 
az faluhoz közel volnának is, sőt némelyek ugyan gazdál
kodnak afféle vándorlóknak, mint nem régen a csitfai határon, 
csak az Olt mellett lévén afféle latrok is a pásztor hirt nem 
adott a falura. Végeztük azért közönségesen, hogy ha vala
mely gyűjtők, vagy pásztorok afféle vándorló, gazda nélkül 
való oláhokat magok mellett tartanának, avagy nekik gazdál
kodnának, akárhová valók is, és az gazdáknak, vagy falus
beli hiteseknek avagy falus bírónak értésekre nem adnák és 
az alatt lopás esnék a faluban, vagy a falu határán, a káros 
ember megtudván, melyik Esztenán, vagy melyik pásztornál 
lappangottak, avagy tartattak volna afféle gazda nélkül való 
vándorló oláhokat, az olyan gyűjtők,' vagy pásztorok tartoz
zanak a káros embernek megfizetni kárát, megbizonyosodván 
az csavargókat lappangásában két vagy három bizonyságok 
által, a Tiszt is vehesse meg az lappangásokan az enyités 
(így) terhét, ezt mindazáltal hozzá tevén, hogy ha nemes em
ber pásztorin esik, a mely oláh a nemes embernek nem való
ságos jobbágya, hanem csak temporalis pásztora, osztozzék a 
Tiszt a nemes emberrel a birságh felől, observáltatván a 
részből a nemesi Praerogativa, de hogy a gazdától is valami 
csalárdság ne találtassék, hogy némely gazda azt kezdené 
mondani, hogy ő neki megmondották, a vagy értésire adták 
az oláhok a latrok ott járását, kedvezvén az oláhoknak, kü
lönben annak hitel ne adassék, hanem tartozzanak a gazdák 
minden okvetetlen a falus bírónak értésire adni és az falus 
biró mindjárt sietséggel egy néhány embert elinni magával 
és ha lehet igyekezzék megfogni afféle vándorló latort, ha
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kiket pedig a hint elhína lion lévén, és nein menne el, 
12 fort, vehessen a Tiszt rajta mox et de facto comperta rei 
veritate.

XVIII.As Gyűjtök rendtartásáról, Tömlő Componálásrol, annak mértekéről, és hányadún adassák munkájában.
A Gyűjtők állapotáról noha ennekelőtte is végezett volt 

a szék, hogy a munkájukban senki 10-nél különben ne adná 
a sajtot, tömlőt, ordát, de azt senki nem observálta, oka az, 
hogy noha a gazdáknak imponáltatott volt, melyhez képest 
nagy bátorságban voltának a kik arra adták magokat ugv 
annyira, hogy ugyan erővel sahczoltatták (sic) a gazdákat, 
sőt hogy a kevés juhu gazdákat úgy sahczoltatták, a kinek 
többel vagyon is közüllök, ahoz képest mindjárt azt kezdették 
mondani, hogy amot igy, amot is igy adják ők is, nem veszik 
egyátalyában különben, végeztük azért, hogy valamely juhos 
emberek ezután a gyűjtőknek 8-adán adnák a gyűjteményt, 
megtudván a Tiszt minden kedvezés nélkül 12 fr. vehessen 
az olyan gazdákon, a gyűjtők is ha különben erőltetnék és 
sahezoltatnák a gazdákat, a mint a szék végzése contineálja, 
azokon is hasonlóképpen megvehesse a Tiszt a 12 for., ezt 
hozzá tévén, hogy a hol Havason fejik a juhokat 9-edén adják 
a gyűjtőknek, a hol pedig mezőn fejik ott 10-edén. Ezt is 
hátra nem hagyván, hogy a tömlő mérték is ahoz képest lévén 
a mint concludálták ő Kgylmek, hogy a hol Havason fejik a 
juhokat, egésségesek lévén a juhok, az olyan helyen negyedfél 
véka búzához componáljanak mindenütt, a hol pedig mezőkön 
fejik, olyan helyen 3 véka búzához rendeljék a mértéket, ezen 
kívül pedig egyébaránt summa szerint is sem a gazdák a 
gyűjtőkkel, sem pedig a gyűjtők a gazdákkal ne merészel
jenek alkunni, ha hol pedig a közönséges constitutio ellen 
akármelyik fél imponálna, comperta rei veritate a Tiszt sine 
ulla misericordia et pietate, mox et de facto vegyen 12 for. 
a végzést meg nem álló emberen.

XIX.Л jövevény Oláhok, ha jobbágyul adják magukat, másoknak gonoszságot cselekedvén megbüntetésekről.
Ez is nem kicsin fogyatkozásinkkul lattatik lenni, hogy 

sokan az oda ki való oláhok r) közzül, bejőnek ide közünkben 1

1) Kiváló oláhoknak neveztetnek itt a Gsik-Gyergyó- és Kászou- 
székhez nem tartozó, tehát az ország többi részéből és Moldva-Oláh- 
országból bevándorló oláhok.
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pakli bírságra J) noha azoknak ott kiinn mind vagyon földes 
urok, de ide bejövén a kik közöttünk erősb embernek láttat
nak lenni, azoknak jobbágyul adják magokat, hogy inkább 
refugiumot találjanak magoknak, ha valamely gonoszságban 
találtatnak, mint az előtt csak nem régen is nem volt mi 
közöttünk, de a ki nagyot) kevés találtatik közüllök, a kik 
bejönnek közinkben, hogy nem valami gonosz cselekedetiért 
jő be közinkben; Végeztük azért egyenlő akarattal, hogy 
efféle jövevény oláhok akárki alá adnák is magokat, de min cl- 
azáltal ha gonoszságban comprchendáltatnak, ne legyen annak 
szabadságában a büntetése, a ki keze alá adta magát, holott 
immár gyakorta megtörtént az is, hogy afféle jövevény oláhok, 
kik eladták jobbágyul magokat is, de itt is nem szűnvén a 
gonoszságtól nem sokáig lakhatnak itt, hanem innét is elbuj
dostak, annak okáért valamely nem őstől, avagy nem atyáról 
maradott, hanem csak maga szerzett avagy contrahált legyen 
keze alá, az olyanokat a Tiszt büntethesse, ugv mindazáltal, 
hogy az urával osztozzék a liszt a birság felől, a nemesi 
praerogativa ebben is megtartassék, netalán az ilyen gonosz
ságban elmerült oláhok is inkább refrenáltassanak, eszekben 
vevén, hogy a Tiszt is háboríthatja és büntetheti lator- 
s ágáért.

XX.

A Kárról és behajtón márkáknál' megtartásáról.

Mivel ennek előtte, ha valaki kalangyáról avagy arato 
búzából és zabból is behajtotta akármi marháját is. némely 
erős emberek, sőt akárki is szokások lévén, hogy törvényre 
kezesen kivették marhájokat, ott a káros embertől, sokáig 
elhordozván a káros embert, kiváltképpen a ki lelki esmeretre 
nem akar nézni, tetszett azért az is, hogy valaki kárán kapja, 
a valaki marháját, ha szintén a marhás ember kérné ki ke
zesen is a káros embertől a behajtott marhát is, különben 
ki ne tartozzék adni a káros ember, hanem a marhás ember 
adjon kezest a kárról a károsnak, azután a marhás ember 
lássa, ha vagy kertesen a) vagy valakin megveheti a mi kárt 
megfizetett, adja Isten, hogy a Szék közönséges jóvára több 
hasznos dolgot is végezhessen ő Kimé a nemes Székkel egye
temben Amen.

Pakulár juhász, juhpásztor.
3) Kertes alatt értsd a gabna vetés alatt álló földek védelmére 

készíteni kötelezett kerteli* tulajdonosát.
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1651.
Constitutio L. E. Civitatis Maros-VásárhelyAj

Jóllehet ennek előtte is az mi boldog-emlékezetű Atyáink 
usussokat, mely eö reajok az eö Praedecessoroktol szállották 
igen diligenter perpendaltak mind az tidőnek mind az közön
séges igassagnak, azonkeppen az ártalmas czelekedeteknek is 
kikeresését; sött nem csak azt, de az szegény hazanak is 
napról napra való virágzását promovealtak; és most utolljara 
mi reánk is ugyanazon jók és Istenes igyekezetek szálván; 
hogy telljesseggel némely Causa к feledekenyseghen ne men
nyének, hanem inkab hogy in recenti memoria tartatnának, 
nemelly dologról constitualltunk; Ez okon ha a "liszt varo
sunkban, valamely varosunk Lakossi felől Lopást2) vagy 
emberöldöklést3) vagy bühájosságot 4') vagy Boszorkányságot,5) 
vagy paráznaságot °) avagy oly egyel) causat hall, elsőben 
communicalván az betsülletes Tanátsal mentest personalis com
pariliora evocaltassa.

‘) Eredetije Maros-Vásárhely sz. kir. város levéltárában a ,,bibéi
ét Decreta“ etc. czímfl könyv 44. lapon.

2) A lopásra és ennek büntetésére a H. К. I. R. la. czíni k. tj-a 
mellett v. ö. különösen az A. C. III. K. 47. czím 2. czikkét és a Pl. 
K. III. R. 34. ezim 3. §.

s) Az emberölésre 1. az 1555. évi székely nemzeti Const." 29.,
3o„ 31. és 32. pontját s v. ü. a gyilkosságról, szándékos és véletlen
emberölésről és ezeknek büntetéséről intézkedő régi törvényekkel, pl. 
Szt. István II. könyv 13., 14. és 1(5. fej.; Mátyás VI. végz. 51. czikk ;
II. Ulászló 1. végz. 82. czikk; valamint a H. К. I. R. 14. czím 11., 12.,
13. §§.; a II. R. 43. czím 5. §. s a 44. czim 3. §.; a III. R. 5. czím 
3., 4. §§.; a 20. czim 1. §.; a II. K. III. R. 21—23. czímével és az 
A. C. III. R. 48. czímével.

4) A bűbájosságot, mint az ördöggel való czimboraságot s ördö
gök segélyével élést, e tekintetben az eljárást és büntetést tárgyazza 
Szt István II. k. 31., 32. fej.; Szt László I. k. 34. fej. V. ö. Kálmán 
I. k. 57. fejezetével. Fajait a bűbáj osságnak felsorolja Bodo Jurispr. 
Crim. 21(5—222. 1. Huszti Comment, in Jus Hung-. III. könyv 16. czím 
és Pauler Bűnt. jogt. II. k. 78. 1.

5) Lásd a megelőző jegyzetet.
°) A paráznaságot mint fajtalansági bűntettet tiltja és halállal 

büntetni rendeli az A. C. III. R. 47. czím 21. czikke, a mely intézke
dést megerősíti az 1683. évi febr. 10. kelt 9. t.-ezikk. V. ö. különben 
Szt István II. k. 26. fej.; II. Ulászló VII. v. 47. czikk; II. Lajos IV. v. 
36. czikk ; a H. К. I. R. 14. czím 6. §. és az A. C. III. R. 47. czím 
21. czikk, és az V. R. 43, Ed. Lásd különösen az 1554. évi január 25. 
országgyűlés 25. art., mely rendeli, ho g y : „Viri duas uxores habentes, 
item mulieres scienter habentes duos viros, fornicatores, et adulteri, 
tales qui conjuncti sunt, et sanctum violant matrimonium, sive sint viri 
sive m idieres... solita poena puniantur et vita eorum priventur*.
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Es eljöven az hozzafelelésnek Terminussá akkorra az 
citatus comparealljon; Es lia compareal jo, de ezt observa Ily a 
usque ad finalem Causae decisionem, úgy liog-y az mint az 
feleletkor előállót, úgy az Törvény kimondásakor is előallyon 
toties quoties. Ha penigli elő nem áll, az Tiszt az Bizony
ságok vallásit tartozik elolvastatni. Hanem az Törvénytől 
méltón aquisitiojat kevanhattya. Es az betsülletes Tanáts is 
tartozzék adjudicalni et per non convenientiam hadni. Excep
tis his tribus: Árvíz, Beteghségh, avagy egyeb oly kárvallása 
következvén és meghbizonyosodván elmulhatik; és elhalad
hat az Törvény bizonyos ideigh.

1651

Constitutio L. R. Civitatis Maros-Vásárhely.1)

Az melly zálloghat varas bírságáért, vakmerőségéért 
vagy egyéb hatalmaskodásért Biro Uram elhozatt és egész 
esztendő forgása alatt csak úgy áll és ki nem váltyák az 
Biro számadásakor, az ollyan Zalloghát in perpetuum amit- 
tallya és azután ha kérné is nem tartoznak kiadni.

1686.

Háromszék i Constitutio. * 21

A ki peresse ellen Novisalni akar a Székben jelentse 
meg 3) a Notarius által pereseinek, és tempestive intra 8-vuni

Eredetije Maros-Vásárhely város levélt. „Libor Deweta“ etc. 
czimü könyv 45. lapján.

2) Ezen 1686. márcz. 8-án Maksán hozott constitutio nyom. meg 
jelent Kilyéni Székely Mihály id. m. 115. lapján ; az eredeti hiányozván : 
ez után adtuk közre.

3) „Novisalni akarazaz : a perújítás menedékével élni, mely 
jogorvoslat a per derekas állásában hozott terhelő Ítélet, ellen bármelyik 
peres fél által használható volt. A perújításnak hazai törvényeink négy 
nemét különböztették meg, u. ш .:

a) az eltiltás melletti perújítást (novum cum inhibitione), melyet 
használtak a meg nem jelenés okán hozott Ítélet (sententia per non 
venit) ellen;

b) az egyszerű perújítást (novum simplex) oly Ítéletek ellen, 
melyeknél semmi más perorvoslat még nem használtatott;

c) a fellebbezés lehagyásával való perújítást (novum cedendo 
appellationi! a fellebbezés után észrevett fenyegető hiányok és hibák 
kiigazithatása czéljából, és
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megjelentse, és intra quindenam exhibiállya *) 66 nap alatt 
prosequállya, alioquin Calumnian marad Nóvumot nem kell 
hozni; hanem annak Taxáját 3) adja be a Széknek és a 
Reformatiot4) a szerént vigye véghez irás által, mint eddig.

1698.

Háromszéki Constitutio.’' i

A mely nemes embernek 10 szánni Jobbágya vau, 
annak Jobbágyából való Bírája B) eximáltatik, és a benn való 
Jobbágy szolgák is kivetettnek.7)

1699.

Háromszéki ( 'oustitutioO

Ellopott marhák árrában :'i Pap, Déák és Jobbágyős 
Nemes Emberek, a kik nem magok szoktak contribualni,

d) a kegyelemből nyert perújítást, melyet a fejedelem engedélye
zett. Mindezeknek szabályozására lásd II. Ulászló (1492) I. Deer. 51. art.; 
a II. K. TI. R. 75., 77. és 78. czímeit; a III. R. 11. czírn 1—4. §§-ait; 
az 1619. évi Bethlen Gábor-főle törvénykezési gyűjt- 30. a r t.; az 1633. évi 
január 25-iki gyula-fehérvári országgy. 34. art. és az 1635. május 13. 
országgy. 24. art.; valamint az А. С. IV. E. I. czírn 13., Í4., 17., 
20—22. czikkeit; a II. E. 8. czím 5. ezikkét, végül a C. C. 27. Edie- 
tumát s a T. U. számos ezekre vonatkozó §§-ait.

*) „Exhibealja“, vagy is a perújítás jogorvoslatával való élésnek 
okait felfejtse.

3) A „Calumnia“ büntetésére lásd a H. К. II. E. 70. czímét, s
V. ö. az А. C. IV. E. 1. czím 37. czikkével.

3) Az 1556. évi szász-sebesi országgy. 31. czikkébenjkimondatik, 
hogy: „Domini Siculi referunt Taxam Litterarum Sententionalium eorun
dem tres florenos non excessisse nunc quoque decernimus, idem praestent 
pro illis“.

4) „liefurmatio“ itt a perújításnak a H. К. II. E. 75. czím 13. §. 
szerint előfeltételét képező hibának, vagy hiánynak kiigazítását jelenti.

5) Nyomt. megjelent Kilyéni Székely Mihály id. m. 116. lap. az 
eredeti hiányában ez után van itt közre adva.

ö) A bíró itt az úgynevezett dominális bírót jelenti, а к Гене léd i 
viszonyban állott.

7) Értsd alatta az adózás és egyéb terhek alól való'kivételt.
s) Hozatott ez a Constitutio Anno 1699. die 1. May in Generáli 

Congregatione in Possessione Maksa. Nyomt. közölte Kilyéni Székely 
Mihály id. m. 116. 1. itt az eredeti hiányában e nyomtatás után van 
közölve.

°) Az ellopott marhák árának megfizetésére nézve lásd a 39. lap 
közölt marosszéki constitutiókhoz irt 2. sz. a. jegyzetet az 57. lapon.
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liánom az Jobbágyi, Falu szerint való niarhátlan Jobbágyok 
nem tartoznak contribuálni, szegény niarhátlan Falu szeriben 
lakó özvegyek felinyit adgyanak mint az márkások.

К illik

Aranyosszék Comtitutioja.'1 )

Sok panasz jővén a nemes szék eleiben, hogy a szabad 
erdőt2) Osegezi és Hidasi uraimék mód nélkül vágják és 
irtják, szántóföldeknek akarván tsinálni, és eddigli is meg- 
megbetslllhetetlen kára vágjon az széknek az ő klmek keze 
ügyében levő szabad erdőn, annyira hogy már sok hellyeket 
és nagy erdőket kivágtak mezőjé tsináltak, az kiken az előtt 
csak nem régeim is elegendő, tűzre, eptlletre és szerszám- 
fának való fákat bőségesen kaphattak, mostan még vesszőt 
sem találni, szék szabad földe erdeje lévén örökös hatványok
nak tartyák, az szék közönséges kárára és praejudicium ára, 
holott a szék szabadgyát senki maganak örökösön el nem 
fogliattya; mivel penigli az nemes széknek, mint az mezőre 
ugj az erdőre is egjenlő szüksége vágjon, végeztetett ex 
communi voto et suffragio falunként voxolván, hogy a modo 
in posterum senki, minden személly válogatás nélkül a nemes 
szék hire és engedelme nélkül az szabad erdőt irtani, ásni, 
égetni és vájni oly véggel, hogy szántóföld, rét vagy mező 
legjen belülié, ne merésze Ilye, valamellyekben eddigli eke 
nem volt és fel nem szántották, ámbár elfoglalták, kerekítet
ték, égették és kivágták legjen is, de továbra ne irtsák és 
fel ne szántsák, melly dologit ezen Conclusum által inter- 
diealtatik, inegli tiltatik igen serio sub poena f. 12 toties 
quoties valaki vágni, ásni, égetni és irtani comperialtatik, az 
széknek vagy királly bírája által, comperta rei veritate, min
den törvényes processus nélkül azon 12 for. poena exequal- 
tassék rajtok, kedvezés nélkül; az régi irtvanvok is, az kiket 
eddigli szántottak, megb maradván kezeknél, úgy mindazon 
által, bőgj ezeket is, az hellyuek mivoltához képest, ha olly 
liellyt az szabad erdő között lejemI kerttel tartani tartozza
nak, bőgj az szabad erdőt hordóknak marhájuk az szabad *)

*) Eredetije Aranyosszék levéltárában ,. Atilla - 1690—1710“ 
czíraű és időre teijedő jkv  191. lapján.

2) Itt a „szabad erdő“ alatt Aranyosszék törvényhatóságának, 
mint jogi személynek tulajdonát képező erdőt kell érteni, a melyből az 
egyes községbelieknek hatóságilag szoktak épületre való és tüzelő fát 
engedélyezni.



S Z É K E L Y  N EM Z E T I ÉS TÖ RV É N Y H A T Ó SÁ G I S T A T l 'T l 'M O K .  11)7

Rnlőii kibocsáttuthassők kár nőikül ős az szabad erdő ne 
tilalmaztassék.

Azon díványoknak penigh oculálására exmittaltatnak ad 
faciem loci a nemes szék assessori Notarius urammal, úgy 
hogy ő Kgylmek, ős minden faluból két s bárom befziilletes 
emberek, ez iövő hétfőn u. m. 18. May Anni praesentis 
Uidd. menjenek ki és járják az díványokat és foglalásokat, 
holott meddigh ős kik által lőttek légjen, felírván az iövő 
szék Gyűlésre comportallják.1)

Hidd.

. 1 r a n y o s s z r i i  ( 'o i /a t i tu t io . a)

Jóllehet eddigit usualtatott, bőgj az kik az nemes szék 
eleiben valakit Panasz melle, vágj egyel) dologh vegeit is 
provoealni akartak, Isak harmadnappal az Terminus előtt, 
ammonealtattak 8) vágj certificaltattak 4) is nem controvertal-

[) Az ezen statutuiubaii foglalt tilalom, mely érdekes adatni 
szolgál az irtások és foglalások folytán keletkezett birtokviszonyokra, 
később is pl. 1718-ban szept. lil-ről és 1722. okt. 12-ről alkotott, séftől 
csakis stilaris változásokban eltérő statútumokkal megujíttatott.

2) Eredetije Aranyosszék levéltárában (Felvinczen) Prot. ..Attila“ 
1690—1710. 192. lapon. '

*) Az „intés“, vagy ünnepélyes felszólítás, némely esetekben, -  
mint pl. a H. К. II. lí. 24. ezime s az 1791 : 135. id. t.-ez. szerint: 
a zálogos jószágok visszaváltása iránt; az 1622. évi szept. 27-iki besz- 
terczei országgy. 3. ezikke értelmében : az elzálogosított púra fiscalitások 
kiváltása iránt; a H. К. II. lí. 24. ez. szerint: a hitbér és leánynegyed 
czímen birt javak kiváltása iránt; az A. ('. III. B. 25. ez. szerint: az 
özvegyi tartás kiszakasztása iránt; az 1791: 134. id. t.-ez. értelmében : 
a gyermek hátrahagyása nélkül elhalt feleség hozományának és ősi 
vagyonának visszakövetelése irán t; az A. (’. IV. E. 11. czím 1. ez. ős 
а О. О. IV. E. 11. ez. szerint: az eltartóztatott okleveleknek, elszökött 
úrbéreseknek, zselléreknek ős szolgáknak szabályszerű visszakövetelése 
irán t; az А. С. IV. E. 1. czím 28. ezikke szerint: a hanyag földes 
úrnak az igazság kiszolgáltatása irán t; az 1791 : 136. id. t.-cz. szerint: 
a kölcsönzött pénzek felhajtása irán t; a T. U. 26. §. szerint: a kötvé
nyen alapuló tartozás teljesítése irán t; s végiíl szokás szerint: a bra- 
chiális exeeutio eszközlése iránt indítani ezélzott perekben, mint tu idézést szül'ségképpen megelőző perkezdő tény volt. Míg ellenben az 
intető érdekére nézve előnyös és így hasznos perkezdő tény volt: az 
elévülés folyamának megszakítására, a H. К. I. E. 79. czím 2. §. sze
rint ; továbbá az i ngyenkölcsönnek a megintés utáni kamat követelhe- 
tése és más egyéb jogfentartások eseteiben.

4) A „certificate“ (bizonyosítás) itt a. törvényszék ebbe idézés
nek egyik neme, melyre lásd az A. 111. lí. 8. czím l.ez ik k é t; u. o. 
IV. E. 1. czím 39. czikkét; u. o. 1. E. 1. czím 3. czikkét; u. о. IV. B. 
10. czím 1. czikkét; az 1791 : 95. t.-cz. és a T. II. 22., I l i . ,  121., 137.
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futott, do mivel hogj meszszelako nemes uraink is bírnak 
székünkben, kik Jobbágyok által, vágj de bonis ammoneal 
tatvan, mégh hírekkel sem lehet, nem hogj rá készülhetnének, 
az Törvényre, külömben is az széken levő égj más közt forgo 
dolgokban is kivált az brevisekbenr) meghkevantatik, hogj 
az Peresek készek legjenek, végeztetett azért, hogj mostantol 
fogva valaki székre Törvényre provocalni akarja, azt ante 
octavum vei in ipso octavo meghinditsa és elkezdgje, külöm
ben causaja, azon széken corruallyon és ne agitáltassék.

1700.

Háromszéki 1700. Április 6-án összeírt régi szokásokA)

Az Perek inchoalodnak négyféleképpen: l -о Citatio 
által,8) 2-0 Petséttel való kikérés által,4) 3-tio Ha valaki 
Tiszt petsetivel valamit megtilt, s fel is szabadittya, mely- * l * 3 4

s 153. §§-ait. Részletes szabályozását, a reá vonatkozó törvények pon
tos idézésével 1. Dósa Elek id. m. III. köt. 78—78. lapokon. Ä melyek
hez részünkről még szükségesnek tartjuk hozzáadólag- megjegyezni, 
hogy a gyakorlat szerint :a) A végrehajtást akár deliberatum s akár egyéb alapján volt 
az keresztűlviendő, meg kellett hogy előzze a certificatio.b) Ad dandam rationem repulsionis vel inhibitionis szintén certi- 
tíkálni kellett.c) A ki nóvummal cum cedendo aut inhibitionale akart élni : 
peressét certifikálnia kellett.cl) Certiücatióval kezdettek a Harmadnapos és az lnstantiás 
perek is.e) Némely helyen, mint pl. Maros-Vásárhelyen minden per certi- 
licatióval kezdődött.f) A „quindenale" fórumokra certificatiőval történt az idézés.y) A parasztokat nem citálták, hanem certifikálták.l) Azaz : rövid folyamaté perekben. L. A. ('. IV. R. 1. czim 
II. czikkét s Dósa id. m. 205. s köv. lapjait.

a) Nyomtatásban megjelent Kilyéni Székely Mihály id. m. 
111—115. lapokon, az eredeti feltalálható nem lévén, ez után közöljük. Külön
ben ezen szokások a Háromszékben egyesült régi Sepsi székben dívottak.

3) A citatiónak, mely itt az alperes saját székének törvényszéke 
ebbe való idézést jelenti, régen több faja volt (lásd H. К. II. R.
18. czímét) a melyekről részletesen tárgyal Kitonich Dir. meth. Cap. 2. 
qu. 2—4. Segedi Tyrocinium (N.-Szomba't 1767) 348. s köv. 11. A Székely
földön a citatio rendszerint az illető szék esküdtei, de ilyenek elő nem 
találtatván, bármely nemes ember által is eszközölhető volt, azomban 
az А. С. IV. R. 1. czim 12. czikke és a 14. czim 4. czikke értelmében 
mindig a tiszti pecsétnek erejével, mire nézve 1. Szt László I. könyv 
42. fej.

4) Л pecséttel való kikérés alatt értsd az ecocatiót, vagyis az 
idézésnek azt a nemét, a mely által alperes saját illetékes bíróságán



s /К К Г Л Л ' X KM/.KT I K.s TÖRVfcXVJlA T(-)SÄ(iI sT A T K T K M O K .  1 0 9

ről kezest kell adni, a kinél megtiltotta,1) 4-to Certiticatio 
által.2)

A ki Citation tundálya Perit annak par adatik.3)
Az ki valamit Törvényre eltart, Citaltatik. vagy Certi- 

iiealtatik erette, melyben is Pár nem adatik.
Az Certificatioval élnek kár dolgában, akár marha, akár 

mezőn levő gabonabeli kár legyen.
Az Approbátában megirt potentiariusok Háromszék gyű

lésire Certificalltattnak s ott is vent i Haltainak.
Az Divisio dolgában inter Fratres Carnales. Patrueles, 

et Matrueles ollyan Processus vagyon, hogy Citalltattván a 
praetendens Atyafi, más Atyafiat, ha nem compareal, a Pro
hibita egyszer beiratik4) azután ha compareal, s kivannya a 
Praetendens, a Tiszt kimegyen Divisiora, és ha vabtmellyik 
praetensiojában deficialt, Nóvummal is élt") s ha Tiszt Гг 
kimenvén az ín causam adtraetus fnhibial, pro Repulsione

kívül más bíróság elibe pl. a Királyi Tábla, országgyűlés vagy a pro- 
ductionale forum elibe idéztetett, mire nézve 1. az А. С. IV. U. 1. ezím 
13. czikkét és u. a. 9. czímét s v. ö. Mátyás VI. Decr. 1., 6., 13., 17..
19. art. Ulászló I. Decr. 38., 54", 58. art. és VII. Decr. 8. a r t .; a H. K.
I. R, 33. czím 3. §.; 21. czím kezd. §. 78., 79. czím ; II. It. 18. ezím, 
19. czím kezd. §. 23., 25., 48. czím, III. R. 26., 27. czím és Kitonicli 
Dir. metli. C. 2. qu. 3., 8., 9. és C. 9. qu. 27.

*) A megtiltás vagy betiltás tulajdonképpen juris remedium volt, 
a mely Ivei vagy magára (inhibitio simplex), vagy perújítással (cum 
novo) éltek a perben elődeink. A  simplex inhibitio, a melyről itt szó 
van, azért emlittetik úgy, mint perlcezdü tény, mert ennek csakis a 
tiszta adósság, a rokonok közötti osztály és a közös határ felosztása 
s más hasonló ügyek iránt felmerült kérdésekben volt helye, a melyek
nél előzetes perbe idézés (citatio) nem levéli szükséges: felperes al
peressót egyenesen végrehajtás útján szorította, a fizetésre vagy telje
sítésre. Az ez ellen használhatott inhibitio tekintetett e szerint a per 
kezdetének. V. ö. az А. C. IV. R. 1. czím 36. ezikkével és a H. K.
II. R. 58. és 83. czímeivel s a T. U. 93.. 114—126. §§-val.

3) A certificatióra, mint a perbe idézés egyik nemére 1. a 107. lap
4. sz. a. aranyosszéki constitutiókhoz irt jegyzetet.

3) A párndásxéA már az 1540. ápr. 23-iki tordai országgy. 7. pontja 
meghatározza: „ut autem . . .  actiones etiam in causamattracto pateant 
et innotescant: Notarius sedriae copiam seu paria propositarum actio
num ei dari teneatur“ etc. Az 1619. május 5-iki gyulafehérvári országgy. 
32. art. szerint a párvétel mint perbeli menedék is használtatott, ki- 
vévén az u. n. quinque casusokat.

4) és 5) A Prohibitára lásd az 1599. évi rnárcz. 21-iki medgyesi 
országgyűlés 17. art. (Szilágyi S. id. in. IV. köt. 273. s köv. 1.), vala
mint az А. C. IV. R. 1. czím 18., 24., 27. czikkeit, a melyek szerint 
minden rövid perben egyszer lehetett csak prohibitióval élni, de a vele 
való élés még nem zárta ki a perújítás (novum) menedékének (reme
dium) igénybe vehetését az idézett А. C. IV. R. 1. czímónek 21. czikke 
szerint.



reputáltatik r) az mikor is az Inhibens egy Forinttal áll elé. 
Mikor pedig a Tiszt kimegven Divisiora, mindenik Fél egy 
egy Forintot tizet, Adsessor uraiméknak, 'Tiszt urnák kettőt.

Ha mikor Exeeutiora kimentek Assessor ttraruék egy 
egy forintot vettek, V. Tiszt ur kettőt attól, a kitől exe- 
qualtak.

Két Calumnia ä) van közöttünk, egyik Decretalis, a mely 
esik retorsive; a másik Calumnia tizenharmadfél forintos, 
mely interveniál a contractusnak violálásáhol és egyszer végbe 
ment dolognak felállításából,3)

Ha ki méltatlanul és mod nélkül valaki marháját el
tartva, nem Cyrán. hanem potentián convinealodik : mivel Нуга 
közöttünk nem forog.

Ha a Peres a Prohibitanak ratioját nem a< Íja, Indebitán 
marad érette4 1 az coram latinam pedig reá felelni nem 
tartozik,

A mely Causak Remedimnban vágynak, mikor a Bír
ságról való Executorokat kibotsáttya a 'Tiszt, annakelőtte egy 
szék napot hágy, és ki ir, hogy kinek pere Remediumban áll, 
prosequállya, mivel a Protocollumban beirt Bírságot kiiratt- 
ván, exequaltattya azután, és non obstante, hogy peressivel 
megbékéllek; ha pedig az Peresnek Seriesse rM ad Litigan
dum nem adatik, nem adgyák ki.

Az Interruptio, és violatio Sedis másfél forint.3)

’) Azaz : oly elbánás alá vonatik, mint a repulsio, a melyről 
lásd az А. С. IV. R. 14. czíin 3., 4. czikkeit és v. ö. a marosszéki 
constitntiókhoz a 42. 1. irt 2. sz. a. jegyzettel.

2) A Galumniára nézve, ennek eseteire és büntetésére v. ii. Mátyás VI. Deer. 39. art.; V. Decr. 15. art,; Ulászló У. Decr. 11. art., 
IV. Decr. 21. art. az 1518: 29. t.-cz.; a H. К. II. R. 70—72., 25., 34. 
és 82. czímeivel és 1. Kitonieh Dir. metli. C. 9. qu. Ifi., 17., 19.; C. 5. 
qu. 3.; C. 4. qu. 10., valamint az А. C. IV. R. 1. ezím 14., 37. és 
40. czikkeit.

3) Értsd alatta, itélotesen végleg eldöntött peres ügynek újból 
felelevenítéséből.

4) Lásd elébb a 4., 6., sz. a. jegyzetet és v. ö. а II. К. II. R.
20. czímével. Az indebitum büntetésére, mely a magyarországi részek
ben 100 forintban volt megállapítva (Kelemen lnst. Jur. l ’riv. Hung. 
Lib. II. §. 087.) Erdélyben pedig a székelyek között az 1555. szé
kely nemzeti const. 7. pontja szerint 3 gira vagyis 1г/а mft, miután 
ugyanazon const. 9. p. szerint egy girát 50 pénzzel vagyis félforinttal 
számítottak.

5) A pereknek sorrend (series) szerinti ellátására lásd A. C. 
IV. R, 1. ezím 45. czikket; a T. U. 26. 37. §§. v. ö. ezeket az 1589. 
okt. 21. enyedi országgy. 4. a rt.; az 1551. nov. 1. gyulafehérvári 
országgy. 6., 7. art. (Szilágyi S. id. m.368., 388. lap) és az 1791 : 50. t,-czik- 
kel. és v. ö. a marosszéki constitntiókhoz a 60.1. irt 3. sz. a, jegyzettel.

r’) A széktörésre nézve, melynek büntetését a székelyek között 
az 1555, székely nemz. const. 5. pontja giránként per 50 pénz 24 girára,

1 10 KJ5F.KET.Y N E M Z E T I ÉK T  ORV ÉN  Y H A TÓ К A (í I К Т Л Т Г Т Г М О К .
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In Caucis tani longo, quam brevi Litis processu agita
tis kétszer prohibealhatuak, secundario cum onere tior. 1. 
V/. első Proclamatát 3) is ha eodetn Die nem probibeállya az 
Peres, eqgy Forint az omissa.

Az széken interlocutorie esett Birságot3) ha nem akarja, 
nem dcponállya az Peres; hanem Executioval kell megvenni.

Az Jobbágyot akár az ura fórumán, s akár a széken, 
s akár az Ispányok előtt perellyék, tartozik kezest adni.

Litis intermedio semmi Oausáhan nem szabad inquiral- 
ratni4) sub poena tior. i'21̂ .

Az adósságért a Nemes Ember marháját, ha marhás 
Jobbágya- van, megfogni nem szabad, es Nemes Embert ma
gát, nem a Jobbágyát eitállyák.

azaz: 12 mftra tegzen, lásd a H. K. 11. E. 69.; a III. R. 10. ezímét és 
az 1791 : 11. t.-czikkét.

l) .4 rövid és hosszú folgamú perekre nézve az Approbátákat és 
Compillatákat megelőzőleg már az 1619. évi Bethlen Gábor alatt készült 
törvénykezés 24. art, részletes tájékozást nyújt, kimondván, hogy : 
„Causae quinque Casuum, omniumque actuum potentiariorum majorum 
et minorum, deliberati homicidii, dotum, rerum Paraphernalimn, Quarta- 
litiorum, Tutelarum, Bonorum Impignoratitiorum, Vinculorum et Obliga- 
minum, Depositorum, Debitorum, Diffamationum, Falsarum delationum, 
Repetitionum Litterarum et Litteralium Instrumentorum qualitercum
que apud manus alienas existentium“ mind rövid perfolyamra tartozék 
voltak. A vonatkozó számos törvényt pontosan idézve alaposan és 
részletesen tárgyalja a hosszú és rövid pereket Dósa Elek Erdélyhoni 
jogtudom. (Kolozsvár, 1861.) 111. R. Magvar pertan czímü műve 
'189—298. 11.

*) A Proclamatióra nézve 1. a 60. 1. közhitt marosszéki con- 
stitutióhoz irt 4-ik jegyzetet.

s) A Perbeli bírságokat, hogy mely esetekben kinek mennyit és 
mi módon kellett fizetni 1. a H. К. II. R. 80. ezímét és v. ö. a H. K. 
II. R. 69. czímével s az erdélyi részekre nézve különösen n. a III. R. 
3. czímével, a székelyekre vonatkozólag pedig u. a. III. R. 4. czímével, 
az А. С. IV. R. 16. czím, а С. С. V. R. 2. Ed.; az A. C. III. R. 
19. czím 4. czikkével, a 7., 32. és 36. czímével, az I. R. 5. czím
5. czikkével, a II. R. 12. czím 3. czikkével, a 111. R. 6. czím 7. czik
kével; a C. C. 111. R. 1. czím 7. czikkével és az A. C. III. R. 11. czím 
1. czikkével, azzal a megjegyzéssel, hogy már a múlt évszáz végén a 
bírságok accumulatioíjának, sen aggregatiújának kikerülése czéljából a 
közbe szóló ítéletek által (per sententias interlocutorias) kimondott bír
ságokat — be nem várva a per végleges eldöntését — azonnal fel 
szokták hajtani.

4) Az Inquisitio alatt a tanú vallatásnak, vagy eskettetésnek itt 
azt a nemét kell érteni, a mely egyszerűnek (Inquisitio simplex sen 
collateralis) neveztetett és a mely mindig extrajudicialis volt, s így nem 
a már kezdett, hanem valamely ezután indítandó perben való bizonyé 
tékúl használás czéljál lói eszközöltetett. Az ilyen tanúvallatás a másutt 
evvel egyjitt dívott Inquisitio communistól, melyet a peres felek kérése 
nélkül a bíróság rendelt el mindkét peres fél érdekében egyaránt, hon
nan a „közös tanúvallatás“ elnevezését is nyerte.
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Az adósságért elbecsült marhát füven 15-öd napig, 
szénán pedig nyolczad napig eltartják: és ha addig ki nem 
váltják, oda vész.

A z  e lc se r é lt  m a rh á t h a rm a d  n a p ig  v is z s z a a d n i sz a b a d , a  
b o sz sz u p é n z  Dr. 4 0  m e g a d v á n ,  a z  á ld o m á s n a k  f e l i t  is  m e g  
k e l l  fo r d íta n i.

A pacificum annuale Domíniumot turbállva tsak a 
Citatio is, vágj Contradictio.1)

Ha valamely Causakban Condescensiot láttatnak, és a 
peres azt láttattya, hogy a defectust cum poena indebitae 
írassa meg, megítélik, ha simpliciter condescendaltattya,* 2) azt 
is megítélik.

A ki falus Birot keres, ha edgyik Birorol a másikra 
nem szállittya is az pert, azzal el nem veszti.

A sententiat esztendőnként resuscitálni 3) kell in Facie 
Sedriae, Tiszt változásakor is similiter.

Falun, Falu Határán lett kárért, ha ki citation incho- 
állya valaki causáját 36 ftokon Convincállya az Falut, ha 
triumphál; ha pedig certiticatione mediante 12 ftokon.

Ha Peres a szollittáskor praesens s meg nem felel, nem 
superveniálhattya perit, ha pedig praesens nem volt a meg- 
szollitáskor supervenialhat.

A ki Tisztit diffamállya, duplex Homagiumon marad.
A Nemes Embert Fiuszéken kereshetik Criminaüsra, 

V. Ív. Biro előtt, de a V. Király Biro Nemes Embert substi
tutus előtt nem perelhet; hanem valamellyik Fő Tiszt, vagy 
Vice Capitány előtt.

Publicus Malefactorok, Gyilkosok in continua Persecu
tione paraszt Funduson Törvénykéretlen is megfogattathatnak, 

. ha pedig in continua persecutione nincsenek, paraszt Fundusra 
is törvényt kell kérni.4)

Mezőn való Esztenákra5) Törvénykéretlen nem szabad

*) A contradictióra és ennek nemeire, eseteire és hatályára 1. a 
H. K. III. R. 14. és 17. czímeit, az I. R. 27., 29., 30., 32., 43.,' 45.. 57.. 
ö2., 70., 72. és 79. czímeit.

2) A condescendiára s ennek különböző értelemben való haszná
latára 1. a H. К. II. R. 82. czímét és v. ö. Kitonich Dir. meth. C. 4. 
qu. 10. E helyütt a H. K. idézett czímének 22. §-ban jelzett causae 
depositiót jelenti, mire nézve 1. ismét az 1650. márcz. 20. gyulafehér
vári országgy. 19. art. s v. ö. С. С. IV. R. 2. czím 1. czikkével.

n) Lásd Kitonich Dir. meth. C. 4. qu. 24. §. 9.
4) Törvényt kérni annyi, mint az ügyet törvényszék elibe vinni.
5) Esztenának nevezik ma is a nyáj (főkép juhnyáj) számára 

sövényből, deszkából, vagy egyéb faanyagból a mezőre készített és 
hordozható akolt.
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menni; Erdőn valókra szabad, az mezőn pedig az malefactori 
indifferenter minden ember földin szabad megfogni.

Az Certificationak x) az Proclamata 2) előtt harmad nap
pal kell lenni.

Mikor Vice Tiszt ur károk eligazittására kimegyen, a 
Falu Tisztaságban három forintot ad, személyes ember egy 
forintot ad.

Divisiora s egyéb dolgok eligazittására a kiket Asses
sor uraim közziil a nemes szék el iratt, azok tartoznak el
menni.

Az megsebhetett Embernek sebét s Teste defectussát 
megnézte a Nemes Szék, és nem az Articulus szerént ítél
tek, hogy fájdalmirol s egyéb fogyatkozásairól adjurállyon, 
hanem limitállya a Szék, mennyire esketik a fájdalomhoz 
képest.

Marhabeli kárnak megfizetésében az markátlan ember, 
ha akkor, a mikor a lopás esett, marhája nem volt, Contri- 
bualni nem tartozik.3)

Idegen országbelieknek4) dolgok per brevem ott, a hol 
'fiszt ur akarta, eligazodott, úgy szintén azoknak is dolgok a 
kik mások miatt más országban megkárosittattak.

1701.

Három,széki Constitutio. 5)

A Certificatioban és nemes Háromszékre való Ad- 
monitioban °) a modo in posterum illyen modalitás observál- 
tassék:

l) A certifícatióru 1. a 42. lap közliitt marosszéki constitutio 
4. sz. a. jegyzetét és v. ö. a 107. lap közölt aranyosszéki constitutio 4. sz. 
a. jegyzetével.

s) A Proclamotio (perkikiáltás) szabályozva van az А. С. IV. R. 
1. czím 13., 19. és 35. czikkeiben, v. ö. II. К. II. ,R. 76. czím 6. §. és Mátyás (1486) VI. végz. 17. ezikkével, Kitörnek Dir. meth. C. 2. qu. 3.

3) Az ellopott marhák árának megtérítésére lásd 57. lap köz
hitt marosszéki constitutiókhoz irt 2-ik jegyzetet.

4) Azaz : a Székelyföldön kívül az ország többi részében lakók.
5) Ez a Constitutio, — mely 1701. június 21-én Rétyen hozatott, 

az eredeti hiányában Kilyéni Székely Mihály (id. m. 116. 1.) után
van közölve.

°) Az intésre 1. az 1699. évi 107. lap közhitt aranyosszéki con- 
stitntióhoz irt 3. sz. a. jegyzetet.

Corpus Statutorum. I. 8
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Ha a Potentia az alatt interveniál, mikor a gyűlésre 
való Cursus l * * 4) már a Falukra kiment, abban a Tertiumot2) 
nem respectalvan; ha a gyűlés napja előtt való nap lenne is 
a Certificatio, tartozzék az Admonita pars comparealni, és 
magát defendalni, az egyeb Causak, és Potentials, felöli való 
Certificatiot intra Tertium szükség peragálni, külömben a Cer
tificatio illegitima lévén nem sta l; a Certificatio légyen cum 
brevi declaratione meriti Causae.

1703— 1773.

Háromszéki (Mzdwásárlidyi) Constitutiók.3)

1- о Hogy valakinek városunkban való lakása tetszik, 
tessék annak minden nemű Contributiokban és közönséges 
szolgálatokban contribuálni, és szolgálni.

2- 0 A ki Posta ló vetéskor Polgárra, avagy város szol
gájára támadna minden igaz ok nélkül, büntetődjék ad ft 3, 
és ha bestelenittené juridice procedáljon ellene.4)

3- 0 Nyári alkalmatossággal városunk oeconomia Gabo
náját és Füvit, a gyalogosok arassák, és kaszálják, a lovasok 
szántsák és behordják.

4- 0 A kik város dolgára vakmerőségből nem mennének, 
azokat mindjárást a Tiszt megzálogolhattya és büntetheti, ha 
a záloglóra támadna ft 3 a büntetése.

5- 0 Ha ki építést és más foglalást a Tiszt törvényivel 
(diene is, a másik fél próbálna, annak rendi szerént az olyan 
dolgokat a Tiszt Polgárival is eligazithatya, ha a dolog nem 
súlyos, vagy nem homályos, alioquin a közönséges Tanács 
revideálja absque omni dilatione.

6- o A Decretalis és Articularis casusok 5) juxta continen
tiam eorum revideaItassanak

l) Cursus - gyűlésre összehívó levél, mely köröztetni szokott.
-) Azaz : harmadnapot.
a) Az érd. múzeum kézirattárából.
4) A Postálkodásra nézve v. ö. az А. С. V. R. 49. Edictumával. A becstelenités (diffamatio) esetében a peres eljárás az A. C. IV. I!. 

1. czím 11. cziklce értelmében rövid volt és a büntetése nyelwáltság- 
ban állott (100 mft), melyet a gyakorlat Erdélyben az élő díjra (33 mft) 
szállított, a székelyeknél pedig’ 12V2 mftra. L. H. К. II. R. 72., 
73., 74. czímeit s v. ö. az 1555. évi székely nemzeti constitutio 
24—27. pontjaival.

5) A decretalis és Articularis esetekre 1. a H. К. I. R. 14. és 
15. czímét és a II. R. 42. és 48. czímét: II. Ulászló III. végz. 8. ez. 
és az A. 0. TV. R. 1. czím 11., 12. és 15. czikkeit.
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7 - 0  Deficientibus Legibus et Privilegiis az ususokat kell 
forgatni.1)

8 - 0  Sokadalmi, criminalis és Articularis dolgok juxta 
contenta Privilegiorum i evidealtassanak és adjudica Itassanak.

9 - 0  Szolga bérit, Gazda kárát megveheti, hogy ha Tör
vénynyel kéntelenittetik költését és fáradságát is.2')

Ю-o Ha valamely Gazdát szegődött szolgája elhadja, 
hivassa szolgálatra, ha redeal bene quidem, alioquin a bérit 
tartozik megfizetni.3)

11- o Senkinek nem szabad más ember szegődött szolgá
ját megfogadni sub poena ft 1 2 .4)

1 2 - 0  Attával, Lélekkel szitkozodók elsőbben megfenyit- 
tessenek, secundo 1 ft megbüntettessenek. 3-o A perengérben 
megveszszőztessenek.5)

13- o(Terem tettév el, és egyéb szemtől szembe való ká
romkodó szitkokkal szitkozódok elsőben jól megbüntettessenek,
2-or megveszszőztessenek, harmadszor Istent és Ecclesiát kö
vessenek, ha ugyan csak abban megyen el, és magát nem 
jobbítja, kővel verettessék agyon.0) *)

14- 0  Ha ki Attyara Anny ánr támad és megveri és meg- 
sebheti, félkezén maradjon érette.7)

15- 0  A ki másnak határunkon földit elszántya, becsü
letes Hitesek oculálván adassák vissza, ha a Potentiárius 
viszsza nem engedné szántani, cum poena singulorum fi. a 
liszt adasson vissza.8)

16- 0  Belső Jószágát is senki senkinek el nem foglal- 
hatya, melyet ha ki cselekednék, azt is a Tiszt minden hala
dék nélkül tartozik visszaadattatni.9)

*) У. ö. a H. K. Prol. 10—12. czímeivel, az А. С. III. R. 78. ezím 
1. czikkével és a ('. C. 111. K. 8. czím 0. ezikkévél.

2) a) 4) A szegődött szolgákra, ezeknek gazdájukhoz való viszo
nyukra s az elszökötteknek visszakövetelésére lásd az А. С. IV. R. 
8. czím 1—3. czikkét, az V. R. 83—84. Ed. és v. ö. a C. C. III. R. 
13. czím 1. czikkével.

5) e) Az adtával (ördög adta) és lélekkel szítkozódást és károm
kodást tiltja az 1619. május 5-iki gyulafehérvári országgy. 2. p. alatti 
határozata (1. Szilágyi S. id. m. VII. köt. 512. lap) és az 1697. évi 
Bánffy György gubernatorsága alatt keletkezett kolozsvári 26. czikk. 
V. ö. az A. C. III. R. 47. czím 22. czikkével, az V. R. 34. Edictumá- 
val és a C. C. III. R. 14. czím 2. czikkével.

7) A szülők bántalmazására nézve hasonló értelemben intézkedik 
az A. C. III. R. 48. czíme 1. czikke.

s) 9) Az oculata revíziónak nyomait látjuk II. Ulászló 1. Decr 
57. art. és V. Decret. 5. art., melyekben az azt megakadályoztatók és 
zavarók a nagyobb hatalmaskodás büntetésével sújtatnak. Miként végre
hajtásáról intézkedik a H. К. II. R. 41. czíme 1—6. §§-ai, az erőszakos 
foglalásokra nézve pedig lásd az A. 0. III. R. 8. czím 1. czikkét;
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17- 0 Egy udvaron lakó Atyafiak épittésnek idején 
illendő csepegéssel tartoznak egymásnak.

18- 0 Senki idegen embert harmad napnál tovább maga 
határán ne tartson Tiszt hire nélkül sub poena fi. 12.

19- 0 Ha ki Heti vásáron, és köznapi alkalmatossággal ') 
való alkalmában * 2 *) valakinek bele szöknék s) is ad praejudi
cium illius a ki elsőbben kérte, többet Ígérne és elvenné, 
comperta rei veritate, absque ulla dilatione, exceptionibusque 
omnibus denegatis maradjon város birságán (I. 3. vagy ha a 
marha sok f. 6. még is azon bonumot tartozzék annak vissza- 
bocsátani a ki elsőbben kérte, pénzit letévén.

20- O Minden rendben és karban helyheztetett felsőbb és 
alsóbb Tisztek, ezeknél forgott város proventu ssárol az esz
tendőnek végin ante mutationem officiorum tartozzanak hite
lesen számot adni, és ha megadósodnék valamelyik, tehát 
minden haladék nélkül contentumot tartozik tenni, pénzért 
pénzzel, gabonáért gabonával.4)

21- 0 Ante Annum 1734. a felettébb való szoros száraz 
és vizetlen szalmás épületek miá minden esztendőben gyakor- 
tűzi veszedelem miá megszegényedvén, és megadósodván 
városunknak Lakossal, annak eltávoztatásáért kéntelenittetett 
sub poena fr. 12 concludálni; hogy a majorokon belől levő 
mindennemű épületek zsendelyel és deszkával fedessenek be, 
a mely observáltatott mai napig is, ezután is observal- 
tatik.5)

22- 0 Mivel némelyek nobilitaris praerogativa alatt való 
Exemptiot kezdettenek magoknak sollicitalni városunkban, ha 
praejudicium et derogamen Privilegiorum Oppidi; az ilyenek 
mint Privilégiumunknak bevett régi jo usussainknak és nemes 
Constitutionknak rontoi és háborittoi magistratuale Officiumokat 
soha ne viseljenek városunkban.6)

23- 0 Az Excelsum Regium Gubernium parancsolatja és 
az i. supremus Exactoratusnak kívánsága és Instructioja sze
rint Cassája erigáltatván a városnak, a melyben minden nemű 
Proventusotskáinak in aere kell ingrediálni, melynek conser- 
válására és Procuratiojára négy hitesek levéli választva, kik-

a C. C. III. R. 7. czím 1. czikkét, s v. ii. az A. C. IÁÉ R. 12. czím 
1. czikkével.

*) Értsd sokadalom =  vásár alkalmával.
‘2) Azaz : adásvevési alkudozása közben.
*) Vagyis többet ígérve az alkudozásba szólana s a másiknak 

vásárát rontaná.
4) V. ö. а C. C. V. Rész 49. és 51. Edietumaival.
5) V. ö. az А. C. V. Rész 20-ik Edictmnával.
®) L. a C. C. Y. R. 11. Edictumát.
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nek még a Primarius Biro se parancsoljon, Erogatiojáíol 
propria authoritate sine consensu senatus.

24- 0 Semmi proventussa a városnak Bírónál vagy más
nál ne áljon, az alsóbb Tisztek számotadása után, hanem a 
megirt négy bites Inspectorok Inspectioja és ratiotinatioja alatt 
különös jó záros helyen, kiknek úgy több apróbb rationistak- 
nak is legyen supremus Domesticus a Magistratus.

25- 0 A megirt négy hites Inspectorok számadások alá 
hozattatván a Pénzzel együtt a városnak Privilégiumai és egyéb 
levelei, melyekből mindenkoron számán adjanak ki, város 
dolgainak s Törvényinek folytatására, midőn kívántatik.

26- 0 Városunk határaiban Gabonáinkat, ha kik szánó
szándékkal marhájokkal koborlanák, rontatnák étetnék, vagy 
egyébképpen praedálnák, város birságával f. 3. biintetődjék.1)

27- 0 Senki assessori hivatalt ne consequálhasson közön
séges város választása nélkül.

28- 0 Közönséges kárunkat tapasztaljuk, hogy a tilalmas 
csere erdőnknek fáit némelyek égetik, és hordják, azért kö
zönséges egyezésből végeztük, hogy sub poena f. 3. irremis- 
sibiliter exequanda ezentúl senki azon tilalmas erdőnek fáját 
ne vagja.

29- 0 Közönséges ország gyűlésiben condalt dietalis 
Artieulussa mellett, hogy külső falukból sert, pálinkát és Bort 
be ne hozzanak.

30- О Sok inconvenientiak esvén ennek előtte a Filep 
Jakab napra viradolag felvonni szokott zöld ág miatt, annak 
eltávoztatásáért eoncludáltatott még in Anno 1753, hogy váro
sunkban zöld ágak felverettetése senkinek meg nem en
gedtetik.

1708.

HáruMSzéki Constitutio.21

Anno 1708 Die 22 January in Léczfalva concludaltatott, 
hogy Tiszt kiki székiben ulla mora per Cursum promulgállya *) 
hogy mindenik Falu az incolakra úgy Impartiállyon, hogyha

') L. az А. С. V. Ii. (i. és 8. Edictuinát.
") Nyomt. kiadta Kilyéni Székely M. id. m. 117. az eredeti 

hiányában itt ezután közöltetik.
Megujíttatott csaknem szóról szóra 1714. febr. 26-iki gyűlésben 

(Léczíalván) azzal a hozzáadással, hogy : „ha pedig auffigiált Embert miaki talál, megfogja, reducálli/a,. as mit az aujfugialt Embernél talál, harmadát magánál eltarthattgu" (L. id. m. 117. I.)
n) Azaz : körlevélben hozza köztudomásra.



118 SZÉKELY XKMZKTt ÉS TÖRVÉNYI1ATÓ8ÁÖI STATÚTUMOK.

HZ adózó emberek közzíll atiffugialnának, az ollyan Protugu- 
soknak minden adojokat tartozzék a Falu megfizetni; Ha 
pedig a Falu hire nélkül auffugialt emberek adóját az meg
maradtak fizetik meg, azoknak akármi Bonumihoz hozzá 
nyúlhassanak, és foglalhassák és azokhol cum duplo vehesse
nek Contentuniot, ide értvén mindenféle contribualokat.

1711.

Maros-vásáriu lyi Constitutio. 1)

Anno 1711 3-a Juny. A becsülletes Tanács in Solemni 
Congregatione unanimi voto et consensu vegezte perpetuo, et 
successivis semper temporibus observandum, hogy a modo in 
posterum soha Tanácsbeli személynek Kelictaitol *) inig az ura 
nevét viseli, szántóföldit a melyik mellett akar maradni, el ne 
vegyek. Tempore Judicatus Stephani Borbély alias Szöts etc.

1712.

Csik-gyergyó- és kászonszéhi Constitution)

Anno 1712. 24. Febr. in communi Congregatione végez
tetett :

1. Hogy ha a szolga, és szolgálója ki hál* 2 * 4) és innep nap 
is hon nem ül, a gazdája 6 pénzt a bériből tartson ki, ha 
nem cselekedne, a Tiszt a gazdán duplumot exequáljon.

2-0. A ki jó faragó szolga annak legyen fizetése for. í), a 
vetés pediglen a modo tollái fass ék,5) alább való béres szol
gának ld faragni nem tud különben jó for. 7. Valaki ez ellen 
cselekszik a Tiszt megbüntesse toties quoties, a béres pedig 
ha felyebh való bérre nézve más székbe kimenne, a Tisztek

г) Eredetije Maros-Vásárhely levéltárában „Leges et Decreta“ 
eet. id. jkv. 46. lap.

2) „Relicta“ (tutrix) gyermekes özvegyasszouyt jelent, megkülön
böztetve a „dotalista“-tói vagyis gyermek nélkül hátramaradt özvegy
asszonytól. L. А. С. III. 25. czím s v. ö. a II. К. I. R. 98., 99., 102., 
110., 134. czímeivel és a 67. czím 2. §-ával, nemkülönben a C. C. IY. B. 
11. czím 1. czikkével.

s) Y. ö. az 1650. évi csik-gyergyó- és kászonszéki constitutiók 
*) alatti jegyzetével (90 lap.)

4) Kihál, azaz : az éjjet házon kívül tölti.
5) Itt az töröltetett e l : hogy a szolgáknak bérfizetés fejében a 

gazda költségén szántott és gabonával bevetett föld adassék.
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a fellyebb irt mod szerint 3 for. megbüntethessék az olya
nokat. A jó szolgálók fizetése elég legyen for. 4. alábbvaló- 
nak alább.

1712.

Háromseékt Constitutio.1)

Anno 1712 Die 1У-а Septembris in Léczfalva conclu- 
(la Itatott:

Az mely nemes, vagy Lófő embernek, három, vagy 
annál több Jobbágyi, vagy zsellérei találtattnak, az Capitalis 
ban nem az Ura, hanem az Jobbágyi tartozzanak contribuálni.

1714.

Csik-gyergyó- és kászonszéki Constitutio.*j 

A certiftcatiorol.
Anno 1714. 15 Febr. in Communi Congregatione vé

geztetett :
Hogy valaki fő Tiszt urak ebbe, vagy felyebb Tiszt 

ellen, széke ellen, vagy privata persona ellen panaszra akarna 
menni, elsőbben sub poena homagii illius * 2 3) a ki ellen pana
szolni akar, azt certificálja4 5) miről miért ? Cum declaratione.

1714.

Csik-gyergyó- és Icászonszéki Constitution)

Anno 1714. 5-a Xbr. in Communi Congregatione vé
geztetett :

Valamely Személyu) becsületét elvesztené is, de ha

b Ered. hiányában Kilyéni Székely Mihály (id. in. 117. 1.) után 
adjuk közre'.

2) V. ö. a 90. lap közlőit csik-gyergyó- és kászonszéki con- 
stitutiók b jegyzetével.

3) A Homagiumra v. ö. a H. K. 111. R. 3. és 26. czímével és 
az I. R. 2. czímével.

4) A Certificatióra lásd az 1699. évi aranyosszéki 107. lap a. 
közölt constitutio 4. jegyzetét.

5) V. ö. a 90. lap közlött csik-gyergyó- és kászonszéki const, 
b jegyzetével.

°) Személynek nevezik a Székelyföldön a kéjnőket — kurvákat.
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becsületes ember elveszi, s több egy fattyánál 1) nem volt, 
fassioja annak in Judicio mindenkor acceptáltassék, főképpen 
ha az által a ki elvette impregnáltatok.

Valaki magát felakasztja, rata portioja szerint való aqui- 
situma contisealtássék Tiszt által, örökségét ide nem értven l 2 *j 
melyben a legitimus successorok a Haeresek.

Végeztetett az is, hogy a Relatoriák *’) a Hegiusoktol 
bepecsételve . . .  a pereseknek kiadassanak, hogy aperta alá 
kelvén láthassák igazságokat, és magoknak consulálhassanak, 
meg adván ők is a Reginsoknak illendő szokott jutalmakat.

Nemes embernek Főtiszt a competens Bírája orgazdaság 
és egyéb criminalis causakban is.

A Plenipotentia ereje in specificata materia particulari 
tart ad decisionem causae ejusdem finalem, constitutioja legyen 
coram Facie Sedis judiciariae és protocoláltassék Taxája 
Den. 24. alfeleit a nótáriusnak 2 pénz. A procuratoria Con- 
stitutiok csak notarius előtt is meglehetnek.4)

Fattyú gyermek per sangvinis propagationem az anya 
jószágában verus successor et haeres.5)

Hogy a jobbágy rendes és közönséges országidéinak 
tisztittására repartiojára elmenni tartozzék végeztetett.

Molduvai ember, ha kinek Sellérül adja magát, viszsza- 
menne Mosiájára 6) ha újabban kijő elébbi urát keresse meg, 
másnak magát másodszor nem adhatja.

l) Eattyunak nevezik a házasságon kívül született gyermeket.
-J) E szerint az öngyilkosnak is csak szerzeményi vagyona fog 

laltathatván le, a sicnlica haereditas az örökösökre kellett hogy ma
radjon.

•) Rektoriaknak (litterae relatoriae) neveztettek azon Írásbeli tudó 
sítványok, vagy jelentések, a melyeket az esketés mellett végezni szokott 
tanuvallatásra a Székelyföldön — szokás szerint nem vallató parancs, 
hanem tiszti pecsét mellett kiküldött regiusok (allrirálybirák, táblabirák 
és jegyzők, vagy ilyenek elő nem találtatván, bármely nemes ember) 
eljárásukról a vallatta tó vagy kérdezted» peres félnek tettek (1. H. K. 
II. R. 29. czím k. §.), a mely relatoriákba be kellett iktatni a kérdő 
pontokat, a vallatásra kiküldő tiszti pecsétet, a kihallgatott tanuk ne
vét, azoknak vallomását sat. v. i}-. még a H. К. II. R. 26., 28. és 
29. czímeivel, а С. С. IV. E. 4. ezim 1. czikkével, az 1. czím 19. czik- 
kével, az 5. czím 2. czikkével •, Mátyás VI. végz. 10. ez. 7. §., a T. U. 
számos vonatkozó §§-aival.

4) V. ö. az А. С. IV. E. 19. czímével és Ulászló V. végz.
15. czikkével, Kitonich Dir. meth. C. 8. qu. 23.

6) Ezen intézkedés által a különben is téves vélemény, mintha a 
törvénytelen gyermekek még anyjuk után sem örökölhettek volna, e 
törvényhatóság területén kiigazítást nyert. V. ö. H. К. II. E. 60. czím
2. §. és 62. czímével, az I. B. 17. czím k. §-ával, a 79. czím 1. §-ával 
és a 108. czím k. §-ával.

*) Mosia: oláh szó =  sessio — ingatlan vagyon.
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Ha kinek belső fuiiflussa más faluban van, kiin Füsti 
nincs, Hlitösséget arról viselni nem tartozik, Hid, Pallo, Sár 
töltéssel sem tartozik, liánéin az vetés kertel r) puszta Fun- 
dusrol megye kert tartással sem tartozik.

A Törvény felkérésben a Girák nevekedése post cita
tionem ered és kezdődik, ad diem usque ultimae deliberatonis.

Vetés kertet megbánni, annál inkább résül liadni til 
tátik sub poena f. 12.

Hogy extra Dominium simplex nóvummal nem élhetni, 
a Decretum is tartja.2)

Quamvis Calumnia sit tinis Causae usualis; Calumnia 
mindazáltal nem vet véget a Törvénynek, azért nóvummal 
lehet ujjitani az ilyen Causat, a decretalis Calumnia pedig 
peremtorie meghatározza a pert.3)

A nóvummal abusive élvén, hogy etiam tempore exe 
ditionis novizálni szoktak a peresek, annak tollálására úgy 
végeztünk; ha kinek pere Törvénye nem tetszik a responsis 
partium ottan stante sede novizáljon, taxáját is letevén, a per 
non venit matériákban vagy processusban pedig intra 15-m 
reformatiojának4) exhibitioja is legyen juxta Decretum intra 
15-m prosecutioja is juxta Decretum 60 napok alatt, alioquin 
cum poena Calumniae novum sit invalidum priorque maneat 
sententia in vigore.

Litis intermediumot akarván valaki peresse ellen lát
tatni, szükség legalább hogy miről peressét tudósítsa ante 
kain diem, hogy az is pro sui defensione készülhessen.

A zállogtarto ember soványon bírni nem akarván a 
földet, a vért tudósítsa, hogy ha ki nem váltja, meg nem 
akarja ganézni, ki ha csak szóval ellenzi s nem pénzzel, ne 
gondoljon vélle.

Az olyan Sententiákkal melyek ex responsis partium kői
tek, inhibitioval el nem tilthatni. A. C. P. 4. T. I. A. 16., 14.

Contractualis Biro lévén valaki, ezen Contractus mellett 
levő Matériában Procurator is lehet.

Ha kinek causája condeseendál, nóvummal nem élhet, 
hanem más uj citatiovaj kezdheti perét p. 2. T. 82. *)

*) Azaz : kerteléskészítéssel.
2) Az egyszerű perújítás menedékével való élésre nézve I. a H. 

К. II. R. 77. czím 7. §. s v. ö. А. С. IV. R. 1. czím. 21. czikkével; a 
T. U. számos vonatkozó §§-aival.

s) A Calumnia eseteire és büntetésére 1. II. К. II. R. 70. czímét. 
az А. С. IV. R. 1. czím 37. czikkét s v. ö. az 1700. évi 110. lap a. 
közlött háromszéki const. 2. jegyzetével.

4) A reí’ormatióra 1. az 1686. évi hároiuszéki 105. lap közhitt 
constit. 4. jegyzetét.
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Azon egy szüntelen betegségét Percesének 3 Törvény 
napokig várja el az adversa Pars, azon túl per Procuratorem 
feleljen meg.1)

Más falu határát Erdejét mint bírhassa valaki, arról az 
Petki István idejében 1650. 27. 8-bris irt Constitutio con- 
iirmáltatik.

T íz ház jobbágyit nemes ember egy birát azok közziil 
ki vehet, maga udvarában exemptioval, mely a Mltsgs Reg. 
Deputatio tetszéséből végeztetett, tetszett minekünk is.

A Homag'iumrol irt, mind a Decretum, mind a Comp. 
de mivel az usus tacito consensu populi invalescal, annak két 
része a Biráké, harmada a peresé.

Az praegnáns 2) asszonyok is hit letéve felelni tartoznak.

•1714.

Csik-gyergyó- és kászonszéki Constitutio.3)

Anno 1714. 7-a Xbr. in generali congregatione végez
tetett a nemes clerus Privilégiuma publikálásakor:

1- о Hogy a Páterek ő kgylmek, magok rata portiojok- 
rol adózni ne tartozzanak, de személyeket illető részen kívül 
attyokfiai adózzanak a többiekről.

2- 0 A deficiens mesterek immuné maradjanak ad tem
pus vitae, valakik nem propter defectum s nem is sponte sua 
állanak el a hivatalok mellől, azok A esztendeig iramuni- 
táltatnak.

3- 0 A mesterek Relictajok vita durante, ha férjhez nem 
mennek, ne contribuáljanak, hogyha férjhez mennének cessat 
privilegium, ha a Relictának házas fia leénd, azon fia rata 
portioja szerént exscindálván az Annya részétől tartozik adózni, 
lm leánya lejéiül is, arra valaki száll a Relicta mellé, az ilyen 
veje is az ő felesége rata portiojárol adózzék, portiozzék.

4- 0 Ecclézsiák jószágán lakó Sellérek is adózzanak ma
gok örökségekről a kik ilyenek találkoznak, kik az idő előtt 
magok sajátyokbol Ecclézsia funduson szállottak volna.

5- 0 Valamely Páternek jobbágyi vannak, contribuálni 
adstringá Itassanak. *)

*) Lásd az 1650. évi csik-gyergyó- és kászonszéki 96. lap 
közlött constitutiók 2. jegyzetét.

2) Azaz : terhes állapotban levő asszonyok.
3) V. ö. a 90. lap. közlött csik-gyergyó- és kászonszéki const. 

1. jegyzetével.
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ö-o Valamely mester sponte sua, nem invite megyeit ki 
az Eeclézsiábol, illieo eontribualni tartozzék.

1717.

liároiHSZi'li (Mps-isgék-smesmi) (bnstitutio, 11

Mii Sepsi Széki Szacsvai Praedikátor Dal noli Joseph, 
Szacsvai és Mogyorósi Ecclesiában lakó Zátjoni Sámuel mind 
ketten nemes Személyek Adgyuk emlékezetire az mii leve
liinknek sorokban, midőn volnánk Sepsi Székben Szacsván 
Herde János primipilus házánál jövének mii élőnkben Anno 
1717 Die 4. May ilyen becsületes Személyek úgy mint Szacsva 
falva képiben az Falus biro Fejér Ferencz, Berde János, Berde 
Gáspár Lófii személyek, műnket fenn specificalt bírákat kezek 
beadásával megtalálának illyen dolog végett, Lévén Szacsva 
falvának ennek előtte is írott Törvénye de a sok háborusá- 
gos időkben azok elvesztek, azért közönségesen Falustól Lajos 
István urammal megegyezvén tettünk egymás között ilyen 
jövendőre megmaradandó Törvényeket, melyek rend szerént 
igy következnek:

I. Az Falu közönséges tilalmas határát a Biro Hiitössi- 
vel együtt tartozik oltalmazni büntetés alatt, melyben is ezt 
kell observalni, valaki szántszándékkal falu tilalmas határában 
járattya akárminemü marháját, vádoltatik igaz váddal, a falu 
Dn. 40. sine ulla misericordia megbüntesse, másodszor avagy 
harmadszor ha vádoltatnék büntessék f. 1. id est egy forintig.

II. Az kinek marhája tilalmas határban hire s akarattya 
ellen elszalad, első vétkét az Falu engedgye meg, másodszori 
vétkét is, ha szokásos volt az marha, mivel ez illyen marhát 
nehezen oltalmazhatni, ebből is legyen engedelem, harmadszori 
vétkéért a Falu büntesse Dn. 20. toties quoties.

III. Az Falu közönséges tilalmas erdeie személyválogatás 
nélkül hogy jobban megtarthassuk az szántszándékkal való 
pusztítok ellen, ebben a falu ilyen modalitást kövessen, valaki 
igazán vádoltatik akár szabados, akár Jobbágy legyen az 
hogy Fejszével erdőit volna, annál inkább az töviről levágná, 
a kit rajta megérnek, hogy igazán vádoltattak törvént nem 
kell neki bocsáttani, az igaz vádló ellen, büntessék Dn. 30 id 
est három sustákig 2j hogy ha kételkednék benne hogy ötét

0 Eredetije papíron dr. Kolosvári Sándor egyetemi tanár birto
kában, Kolozsvárt.

,J) Susták annyi, mint két garas, vagyis hat váltókrajczár.



nem igazán vádlottak, támaszszon Törvényt az falu előtt 
hogy ő ártatlan, harmadmagával szabad legyen magát meg
menteni 1) különben meg nem szabadul; afféle ledőlt tát és 
főidőn fekvő fáknak ágait szabad legyen hordani, de az is úgy 
hogy legyen hírével annak a kié az erdő, hogy ki akarja hordani.

IV. Az tilalmas határban kinek kinek szabad legjen 
maga marháját, Lovát: Járó ökrét maga tulajdon pólingjára 
ezövekelni (kötélén legeltetni) Szénafitvön is és annak őszszel 
sarjuján, csak másnak nyilván való kárára ne essék.

V. Ha valaki valakinek marháját tilalmas határban 
láttya, hajcsa be nem csak a káros ember, hanem más is, és 
megbecsülvén a kárt ha csorda felé ' leszen is a marha, a 
kárról tartoznak kivenni, megbecsülvén a kárt mind a két 
fél jelen lévén, ha valaki kárát nem keresi, a hajtó pénzt 
megveheti.

VI. Az ki a. Falu előtt mikor vagy csengetésre, vagy 
Falu közönséges hagyot napra egybegyülnek és akkor egyik 
a másik becsiileti ellen szollana büntetődgyék f. 1. id est 
egy forintig az vétkes, akármely dologból is egy forintig a 
Falunak hatalma alat legyen, de felyebb nem; szabad legyen 
a sérelmes félnek dolgát appellatioban ha felyebb egy forinton 
elvinni. A csengetésre minden falu közé contribuálo emberek
nek, Jobbágyoknak is elő kell menni, a Jobbágyokat úgy 
értvén ha Ura szolgálattyában vadnak nem mehetnek, de ezen 
kívül a ki magát elvonnya toties quoties büntessék meg fr. 3. 
ha bizonyos okokkal nem tugva magát menteni.

VII. Az Biro minden holnapban a Faluval együtt a 
tilalmas határ körül való kerteket megjárván a kiknek kertét 
résül talályák büntessék meg Dn. 20. id est húsz pénzig. 
A külső határunkra biro emberek is tartoznak azon húsz pénz 
büntetés alatt határunk körül kertet tenni.

VIII. Az Falunak legyen a kút árkán felly ül tilalmas, 
hogy senki ne halászsza, Rákászsza, csak is a Faluban levő 
Nemesség a kiknek Jobbágya vagyon, se tisztnek, se másnak 
két három embernek kedveskedni szabad ne legyen, mivel a 
Falu közönséges haszonvevő helye, ebbe penig az nemes em
bernek három rész, szabad embernek kettő, Jobbágynak egy 
rész; Hogy penig három s négy szabad ember kedveskedjék 
interdicaltatik, hanem requirállyanak az nagyobb ember kö
zönséges engedelméből halászhatni. Ennek büntetése Dn. 20 
valaki a felyíil speciticalt Jobbágyős nemes ember ellen con
tumaciter ezt cselekedne.
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*) A zaz: harmadniagával esküdni, mire lásd az lööö. székely
nemzeti constitutio vonatkozó pontját és a hozzá irt jegyzetet.



IX. Az Falu közönséges élő vizit lm festők rutittyák, 
vagy a mészárosok a folyó vízben mosnák a marhának belit, 
büntettessenek Dn. 40.

X. Akárki ki az Faluban lakik mikor négyet csenget
nél^ mivel akkor vagy Lopás vagy Tolvajkiáltás vagy Gyu- 
ladás szokot lenni, azért minden ember tartozik a csengetést 
halván előmenni, ha penig magát elvonná s jo okkal magát 
nem tudná menteni büntessék Dn. 20. . . . ezen büntetés alatt 
kiki tartozik felkelni s oltani, Falu között való sárt tölteni; 
Falut őrzeni.

XT. Valaki szántszándékkal valaki földit elszántya tar
tozik mind a két fél a Birot bütössivel együtt kivinni és az 
ország uttyát valaki felszántaná, ha valamelyik fél a falu törvé
nyének nem engedelmeskednék büntetésük Dr. 40 toties quoties.

XII. Lévén a falunak a közönséges határban kaszáló 
helye ezt is 20 pénz büntetés alatt végeztük, valaki más 
ember fttvit nem igaz utón módón hordaná, vagy szekeriyel 
által meg által járná magunk közöt valókat büntetni kell 
toties quoties, A kik ide be erdőinek közönséges szabad 
erdőnkre külső emberek, ezeket a kik láttyák tartoznak meg- 
zállagolni, ha láttya hogy nem bir vele üssék félre az haran
got, közönségesen tartozik az Falu felkelni és az ollyan erő
szakos embert megzállagolni.

XIII. Tilalmas határunkon levő kaput tartozik minden 
ember hogy betegye, a ki penig be nem teszi büntessék Dn. 0.

ХШ1. Valaki falu hire s akarattya ellen határt szaba
dítana büntessék fr. 1. id est egy forintig.

XV. Valaki záloglásnak idején zálogot nem adna bün- 
tettessék Dn. 9. Az Jobbágyős nemes embert ne legyen szabad 
zálogolni hanem az Jobbágyát, azt felszollitván az Falu előtt 
Földes ura is jelen lévén igazittassék úgy a nemes ember 
dolga az Falu előtt.

XVI. Valakit rajta érnek bizonyosan Falu határa körül 
való kertet*) hordana, pusztítana vagy Jószágok körül való 
kerteket, és egyéb palankot, vetemént, káposztát lopva ki
tépne az ilyen kárt tevő embereket büntessék Dn. 40.

XVII. Liulját s apró Bornyuit valaki az vetésen jártatná 
bitntettessék Dn. 9.

Ezt mi Birák az fellyebb megirt törvényeket irtuk az 
mi igaz hitünk szerint; melyről adtuk ez inti igaz hitbeli 
pecsetes levelünket az fellyeb megirt napon és esztendőben. 
Dalnoki Joseph ink. szacsvai Praedicator (P. h.l Zágoni 
Sámuel mk. Szacsvai éS mogyorósi R. (P. H.)
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]) Értsd alatta : kertelést.
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1723.

Udvarhelyszéki Constitutio.x)

.Sok inconvenientiak és panaszok levéli ez ns székben 
az udvari birák iránt, hogy azért azon dificnltasok tolláltas
sanak, tetszett az ns Széknek unanimi consensu et voto de- 
liberalni, hogy az mely nemes embernek itt az ns székben 
tiz ház Jobbagia vagyon egy birot tarthat, olyat mindazáltal, 
az ki ne csak színnel legyen Titularis biro, hanem actualis 
Biro, az Jobbagiokkal az dologra kijárjon, az dolgozásokra 
gondot viseljen, őket dologra híjjá, nem hogy pedig az Biro 
Titulusa alatt lévén szolgálata úgy járjon mint más jobbagiok, 
attól ugjan nem praecludaltatik a Dnus terrestris, hogy az 
dolog úgy hozván magával Bíróját is dologra ne küldgye, az 
oly actualis Bírók pedig annyi contributio alóli, mint az min
den edgj négj ökrii jobbagira esik eximaltatnak; azon téliül 
levő faeultassakrol pedig ők is proportionate adózni tartoz
nak : Falu közt való serviciessel pedig és vecturaval azon 
biro nem tartozik, ha mely Bíráknak pedig annyi faoultassok 
nem leszen, hogy négy ökör adózó Jobbagi embernek facul- 
tássát és adóját nem adaequalja az ollyat más Jobbagia áltál 
supplealni meg nem engedtetik; hanem kinek kinek az mi 
t'acultássa vagyon az szerint contribuáljon, ha pedig az oly 
actualis Biro másod harmad magával attyatiaival edgiütt lakik, 
azok nem lévén Birák tehetségek szerint contribualni tartoz
nak, és benn continuuskodnak a modo in posterum; az Birákon 
pedig az ollyak értetnek az kiket az Dnus possessor.>k udva
rukban magok megtűrnek . . . .  es benn continuuskodnak, az 
illyen modalitással való Birák pedig igy értetnek, bőgj nem 
hogj valakinek két barom belien való Jobbagi és oecliono- 
uiiaja leven, mindenik helyt külön külön Bírót tartson, hanem 
csak edgj Birot engedtetik meg tartani, egy nemes embernek 
Tiz ház Jobbagira, ha mindenik helyen levő Oeconomiájához 
tiz tiz ház Jobbagia leend mindenik olly helyt levő Oecono- 
miája mellett egy egy Birot tartani megengedtetik, ebben 
ide nem értetnek az Jobbágiokbol álló Tisztartok; merthogy 
valaki Jobbagy Tisztartot is birot is külön tartson megenged
tetik. Ha pedig ezen Deliberatum ellen contravenialna és 
nem observalna, oz Bírája iránt való Privilégiumától is prival- 
tatik. Az Falu is ne excedalljan.

U Ered. Udvarhelyszék levélt. Nemzeti láda harm. köt. 10. sz. a.
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1723.

Aranyoméki Constitutio.r)

Látván a nemes szék ez nemes székben levő öt oláh 
Faluknak Törvényeknek rendeletien és sok akadályokkal 
tellyes folyását, ugyannyira hogy per Appellationem Generalis 
székre által jött Törvényeknek folyásában annak ki Írásban 
levő sok Confusiok és Disparitások miat nem hogy pronun- 
cialhatna sőt inkái) confundálodik, melyre nézve hogy az igas- 
ság is job móddal kiszolgáltassák és eö klmek között is az 
Törvények job móddal folyamik, gondolkoztunk egész nemes 
székestől, hogy rendelyünk eö kgylmeknek egy értelmes 
Haza törvényeihez értő Nótáriust, az ki mind tanátsával eő 
kegyelmeket éltesse, mind Törvényeket nemes székünk pro- 
eessusához eonformálván, annak Transmissioját 3j avagy de- 
eisiojat in hona forma írja megh, az minthogy Kertsedi János 
Deák uram az nemes szék kérésére azon notariusságot subeal- 
ván intimaltatik praesentibus az öt oláh falu lakosinak eo 
kgylmeknek, hogy törvényes dolgaikban eő kgylmét requi- 
rállyák Tanátsával élvén conformállyák magokat az nemes szék 
Törvények processusához, mely Törvényes dolgaikban eő 
kgylme is requiráltatván ex obligatione tartozik az . . . . 
székre elmenni, meghadván mindazonáltal az eo kgylme mun
kájának rendes Taxáját, minden Transmissio jók jönének az 
eo kgylme subseriptioja alatt ki, és úgy mint eddig sok con- 
fusioval és tsalárdsággal s difformitással, mellyel ha az nemes 
szék Tisztei kévánták volna eo kgylmét károsítani nagy kár
ban ejthettenek volna eo kgylmek közziil sokakat, az eddigi) 
való abususokat odatea kuvintye 3j való novisalast is ha akar 
menni az Törvényre megyen, ha nem nem tollályák, az ki nem 
compareal adgvanak per non venit sententiat reája. * 9

’) Ered. Aranyosszék levélt. (Felvinczen) Prof.: „Aladár“ ex 
1718—172(5. 224. lap.'

2) A „Transmissio“ szabályozását I. H. K. III. R. 10. czíni és 
35. czíni 2—4. §§., А. С. IV. R. 1. czím 22., 41., 44. czikk : u. a.
9. czímét és a 14. czím 5. czikkét-, az 1758: 2. t.-cz. és а T. U. 41., 
158., 159., 160., 162—165. és 178. §§-ait.

3) „Odatea kuvintye“ oláli kifejezés, mely annyit jelent, hogy: „szóval mindjárást“'.
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1723.

Aranyossséki Constitutio.x)

Minthogy Dicsőséges Királyoktól az mi földünk rajta 
lakozó népének virtusai által nemesittetett meg, az minthogy 
fegyverrel is oltalmazták s szolgáltak roll a migli annak ideje 
volt, mostan peniglen az mi kegyelmes Urunk és koronás 
Királyunk eö Felsége fegyverét Isten eö Felsége szerentséssen 
boldogítván fegyverrel való szolgálatunk nem kevantatik, ha
nem ezen földet contributioval és egyéb eo Felsége szolgá
lativá™ nézendő szükséges dolgoknak praestálásával kel 
bírnunk és usuálnunk, mely említet nemes földünkön levéli 
(ily bizonyos darab mező és erdő is melyet közönségesen 
szabad földnek és erdőnek szoktunk hívni, nem azért mintha 
minden embernek promiscue szabad volna s eddig is szabad 
lett volna élni. sőt inkább azért, hogy csak az nemesi szabad
sággal élő embereknek volt szabad élni, colalni es usuálni, 
de minthogy nemes székünkben való Faluk s azokban resi- 
deálo Atyánkfiái pro locorum discrimine nem egyaránt bírták, 
eddig penig fel sem osztották, az lett belőle, hogy azon sza
bad mezőnkkel és erdőnkkel határos némely falusiak magok 
kezek ügyében és határok mellett fogtak és éltek az említett 
szabadsággal annyit benne mennyit akartak, már most penig 
azon közönséges szabadságunknak (mely a mennyire a me
moria hominum székünkben usus volt) nagy praejudiciumára 
magok propriumának kezdették vindicalni, az mit azon szabad 
földből maguk határokhoz applicaltanak: mely abusust a 
nemes szék észre vevén az közjónak megmarasztására jobb 
modalitást benne nem tanált, hanem hogy székünkben való 
faluinkra az faluknak quantitássa és az eö Felsége szolgá- 
lattyának is qualitássa szerént proportionaliter felosztassák,2) 
mely modalitásról is in hoc Anno praesenti 1723 Die 1. Febr. 
in gén. congr. Sedis nostrae Sedis Aranyos in Possessione 
Kovend celebrata post discussum communi voto coneludáltuk 
azt, hogy vox szerint deliberályon a nemes szék rolla, melyről *)

*) Eredetijét, ezen, a birtokviszonyokra kiváló érdekű constitu- 
tiónak lásd Aranyosszék levélt. (Felvinczen) „A nemes széket illető 
eredeti oklevelek“ gyűjt. 1720—1783. Pag. 271.

2) E felosztás még e század folytán- 1,778-ban tovább vitetett,', 
a midőn a kérdéses szabad földek snlidivi(láttattak a birtokosok között, 
mi által egyéni birtokokká lettek, a felettük való rendelkezési szabad
ság kizárásával.



SZÉKELY NEMZETI ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI STATÚTUMOK. 129

való voxolás rendszerint igy következik : Pagus Csegez: Tet
szik hogy felosztassuk et sic consequenter a többinek is, úgy 
Fő, vice tiszt és Assessor uraiméknak is nemine contra
dicente. Mindazáltal ilyen conditiokkal osztya fel a nemes i 
szék ezen annyiszor speeificalt szabad földet és erdőt, hogy 1 
minden faluk és azokban való becsiilletes possessorok (innen 
serio excludalvan a jobbágyokat és zselléreket mind szabad j 
földből erdőből) az eddig is ab antiquo continualt usus szerint 
élvek, úgy, hogy soha senki, se falu se privatus ember, se 
per venditionem se per concambium, sem egyéb semmi utón 
módón ne abalienálhassa, hanem maga colalya és élve, sine 
tamen praejudicio aliorum.

1726.

Csilc-yyeryyó- és káseonszéki Constitutio.1)

Anno 1726. 28-a Januarii in communi Congregatione, 
végeztetett: hogy mivel a székek szükségére gyakran meg 
kívántatik a vad bőr és madár, mivel a praeemptio a. székeké, 
azért ha valakinek akármiféle vad Bőre, s Madara eladó 
lészen elsőbben azzal a székek V. Tiszteit kínálja meg sub 
poena f. 12.

Tilalomban lévén (a mint ezután is lenni kell) minden
kor a vetésmezők, azoknak őrizésére, hogy kár nélkül meg
tartassanak volt szokásban eddig is, hogy a Falus bírák és 
Polgári mellé mindenütt bizonyos számú Hitesek eskettetnek 
be az tilalmas határok pásztorlására, mely szokás ezután is 
tartassák meg, úgy, hogy a nagyobb falukan a Bírák és Pol
gárok mellé hét hét esküitek állíttassanak; alább való falukon 
kevesebbek, a legalsó quantitásu falukon ezeknél is kevesebb 
számuak legyenek, a kik a Törvényteleneket büntethessék, 
károkat becsüljenek, károkban tapasztalt marhákat behajtsa
nak, káros kéziben adjanak, s hogy ha pedig valakinek ká
rából marhát meg nem fogták volna, vagy nem is tudván 
kitől, ki marhájától esett, sem fizetni, sem igazittani a kárt 
nem akarnák, in hoc casu lehessen panasz ellenek a Tiszt 
előtt, különben panaszra ezeket hátra hagyván, utya ne legyen 
senkinek; a Jobbágyok is a hitességet viseljék.

Ekképpen való méltó panasz menvén a Tiszthez, ottan 
ezen határbirákat a vigyázatlanságért kár meg nem fizető,

г) V. ö. a 90. 1. küzlött csik-gyergyó- és kászonszéki coustitu- 
tiók ") jegyzetével.

Corpus Statutorum. I. 9

t
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vagy különben is igazittani nem akaró contumax, és köte
lességeket hátrahagyó embereket büntethesse a Tiszt juxta 
Quantitatem contumacitatis neglectique officii repetitam Ad
monitionem tovább is egy egy forintnál, lia az iterata Admo- 
nitiok után is méltó panasz esik. Hogy pedig olyant, vagy 
olyankor csak adóképpen Tiszt uram is büntethessen a hűtős 
pénzel, kikre méltó panasz nem menne ő kgylme eleiben 
(mint abusive szokásban jött volt Al-Csikon) továb az ne 
legyen, végeztetett azon allcsiki abususnak tollálásával.

Mindszent és Kotormány alázatos 1 íepraesentatiojokat meg
tekintvén, hogy jármos marhájuknak legeltető helyek nem volna' 
ha mi volna is szorgos dolog idein távol volta miatt marhájok 
oda hajtásában az idő eltelvén sok hátramaradásokkal lenne, 
ha jármos marliájokat szorgos idő alatt a vetésmezőben s 
tarlón nem kopadoztatliatnakJ) (igy) erre nézve dotáltatnak 
annyi privilegiumocskával még vigore praesentis constitutionis, 
hogy szorgos dolog idein vetések között való parlag földeken 
s tarlón is kaptathassák marliájokat, járomban, vagy fejeket 
öszszekötve kihajtván, de akkor is szoros hely, akár vetés 
között való mesgyékre ne ereszszék, szorgos dologidő között 
Vasárnapokon, innepekeu pedig ők is keressék távolabb való 
legeltető helyeket meg, se szorgos dologidőben pedig, se más 
szór éjjel a tilalmas vetésmezőben marhájok ne találtassák, 
kire oly szorgalmatos vigyázása legyen a biteseknek, hogy a 
kárt (ha marhát abban megfognak) ők fizetik meg, meg nem 
akarván fizetni requisitiojára a károsoknak, panasz menj en a 
Tisztre, a törvénytelent (a melyet magok a kártevőn meg
vehetnének s elmulatnak) a Tiszt megvehesse a felső Cousti 
tutio szerint juxta qualitatem, de azon Hitesen kinek pro- 
cessnsában esik a kár, hajnal előtt mindazonáltal talpon állva 
vonó marliájokat valami kevés idővel lehet kaptatniok.

Végeztetett az is, hogy a hitesek kiállításában rójják 
egyiránt való classisban a faluk magokat annyi részre, vala
hány biteseknek kell kiállani a falukból, egyébiránt maradjon 
fizetésebeli birodalmában meg az olyan a ki más fizetésbeliek
kel egy classisban esik.

Minthogy a törvényt tevő Biráktól szorgalmatos vigyázás 
kívántatik, hogy a törvények becsülettel, teljes méltósággal 
ért magok viselésével celebráltassanak, úgy szükséges, hogy 
minden zörgés, csetepaté, tétova való suttogás, zajgás, dohá
nyozás és szót kivévő nyelvek nélkül a törvényház legyen, 
annak okáért senki hívatlan a törvényházban, discussio és 
törvénytétel alatt ne maradjon, se ablak alatt ne halgatozzék

*) Azaz : a barmokat élelem után kapdosui engedni, vagyis étetni.
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sub poena violationis sedis r) statim et de facto comperta rei 
veritate exequenda.

1727.

Csik-gyergyó- és kászonszéki Constitutio,* 2)
Anno 1727. 6-a Febr. in generali Congregatione, ad 

tempus beneplaciti, sen ulteriorem dispositionem usque, végez 
tetett, bogy a V. Tisztet substitutussa előtt in brevibus Causis 
potentiariis homagialibus appellatioban menendő materiakan és 
criminalisokan kívül lehessen perleni, azt a rendet tartván 
meg, bogy ha V. Tisztséget viselt személy lesz az Assessorok 
közül, azt substituálja, ha nem találtatnék azt is a ki első 
Assessor volna.

Végeztetett az is, hogy a nemes székeknek circa Inc. 
Militiam administrandorumque ordinariorum ejusdem állíttassák 
egy capax Inspector Commissariusra, a ki hites legyen az 
iinpartialitásra és annue ratiocinálván búcsúzzék, pro Salario 
ejusdem rendeltetik tam oralis, tam equilis két két portio, 
melyeket in natura és ne pénzzül leváljon, pénz in paratis 
fi. GO, mely inserviáljon computusra menendő viaticumra is, 
pro nunc Cserei János atyánkfia denominaltatik ezen Servi- 
tiumra a Candidatusok közztll a Mlgs úrtól ő Ngától.

A régi rend és praxis szerint a csütörtöki szék, melyen 
a longus processusok szoktak folyni ezután is celebráltassék 
Sz. Imrén az irt jószág dolgából, és akármely appelatioban 
menendő matériákból, mind a havasalyi processusbehek mind 
az Olt-melyékiek csütörtökön Sz. Imrén pereljenek, in brevibus, 
utpote homagialibus potentiariis actibus, az Havasalya Bánkfal- 
vában szombaton pereljen, de observáltassék a seriesben olyan 
rend, hogy elsőbben a longusok leváltassanak.

Hogy a pipára már két időben adópénz in defalcatio- 
nem quanti contributionalis vettetett vala fel maga jovát által 
nem látó popule nagy zúgolódással lévén érette, avagy bitet 
nem adván neki, hogy az adó kevesednék azzal vagy im- 
putáltatnék; abban végeztük, hogy a dohányosokra adó ezután ne 
vettessék,3) hanem minthogy a nemes ország is tilalmazza a 
káros helyen való dohányozást, ahoz képest valaki káros 
helyen dohányozott és kiadatik, toties quoties V. Tiszt uraimék

') A széktörésre 1. az 1700. évi 110. I. közlőit háromszéki const. 
О. jegyzetét.

2) У. ö. a 90. 1. a. közlött csik-gyergyó- és kászonszéki const. 
1) jegyzetével.

°) Meg változtatta ezt az 1739. febr. 14. hozott constitutio, a mely 
a pipázásra ismét két susták adót szab.

9*
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den. 34. comperta rei veritate vegyenek azon, hac modalitate 
observata, hogy kántoronként inquiráltatván az ilyen dohányo
sokról valakit kiadnak, mindjárt 34 pénzig büntethesse, ha 
hogy jobbágy adatik ki, ha meg nem bünteti coram Testibus, 
a Tiszt, azon jobbágy emberen is megvehesse a 34 pénzt.

1727.

Udvarhelyeik Constituti oi. *)

De Repartitorihus Quanti.

Sok panaszok jöttének bé élőnkbe, hogy a Nemes Szék
től Repartitiora deputaltatott betsülctes tagjai a Nemes Széknek 
a Processusokban2) pro adjuvamine, et recta repartitione a 
Faluknak impositiojának egyenes, és helyes suhrepartitiojára 
expediaitattak sok vakmerő, gondatlan, sem Isten, sem Haza 
Törvénnyével nem gondoló Faluk, és privata personák, hogy 
kinek kinek secundum votum et lubitum ipsorum nem lett a 
repartitio, hanem a justa proportio szerént repartialtatott az 
Quantum, motskos, bestelen, magok hitit, betsületit laedalo 
diffamatiokkal illették; azért a modo in posterum végeztetett, 
hogy az olyan motskos diffamatiok tolláltassanak, és a difiit - 
matorok is refrenaltassanak:

I-mo A mely Falu comperialtatik, hogy Deputatus vagy 
Repartitor Uraimék, vagy ő Kegyelmektől magok mellé ad 
jungaltatott személyek ellen valami diffamatiot túszén, s enge- 
detlenkedik, comperta rei veritate a Tisztek büntessék meg 
ad Florenos 12. ut Falut; Ha pedig privata personák lösz
nek, azok is Seorsim, et Singillatim in poenam Flor. 6. in-

') Udvarhelyszéknek többire a múlt évszáz első felében (1727., 
173G. és 1740.) alkotott külön constitutiói (felosztva három részre, 
u. m .; Pars príma de Politicis 1'—(5 czímmel; Pars secunda; De oeco
nomicis 1—3 czímmel; Pars tertia: de Juridicis 1—10 czímmel) máso
latban megvannak az érd. múzeum kézirattárában a gr. Kemény-féle 
gyűjteményben. Ebből vagy ennek a szebeni Brukkenthal-féle gyűjte
ményben levő mássábúl Írhatta ki s fordította le német nyelvre Libloi Schuller Frigyes „Ungarische Rechts Denkmahler' czíni alatt a m. 
tudom, akadémiának eladott fölötte hibás és értelemzavaró kifejezések
ben gazdag gyűjteményébe. Mi az eredetinek hiányában Kilyéui Székely Mihály után (I. id. m. 118 137. 1.) bocsátjuk közre, nemcsak azért, 
mert ez mentesebb az értelemzavaró hibáktól, hanem azért is, mert 
ebben az előbbiektől eltérő alaki beosztás inkább vall az eredeti
vel való megegyezésre s maga Kilyéni Sz. M. is megjegyzi müve 
bevezetésében, hogy ő müvében általában vagy eredeti, vágj’ hitelesített 
adatokat használt.

2) A Processus itt hatósági járást (Bezirk) jelent.
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curráljanak, melynek is két része Tiszt uraiméké légyen, 
harmada a laesa parsé. Simili modo egyéb Kegyelmes Urunk 
0  Felsége szolgalattyát concernálo dolgokban is; úgy a Nemes 
Szék szolgálattyában, az kik engedetlenkednek, a praeinflicta 
poena exequaltassék rajtok toties quoties; melyben Tiszt 
ílraimék oly Curiosusok legyenek, hogy senki patrociniumát 
ne rcspectálják, liánéin immediate mox et de facto az Szék
nek arra rendelt embere által Executiot tenni el ne mulassák.

De Marsa, Militiae.
II-do Gyakrabban cxpcrialtatott az is, hogy a Nemes 

Szék Tisztei az О Felsége Marchcrozo ') Militiájának praevie 
a Méltóságos Commissariatus dispositiojából kivántato Vecfu- 
rairol tettek disposition de az administránsok contumacia ducti 
sokszor integre a Tisztek dispositi*»ját ad Terminum ipsis prae
fixum nem ad ni at uralják, mely miann kéntelenittetik a Militia 
maga a beli defectussát etiam vi militari ollyan helyekről 
suplealni, az mely helyek vagy Faluk juxta dispositionem 
Dominorum officialium administrálták az Vecturat; praejunc- 
turákat, és egyeb dispositiokat is, sőt edgyik Statiobol második, 
harmadik, negyedik Statioban kelletik gyakran az inobedien- 
sekért supportalni az terhet, vecturat, nagy romlásával; végez
tetett azért, hogy ha valamely Faluban privata personákban 
a Tisztek ilyen dispositionak nem engedő fraudulenter a dis- 
positiotol magát abstrahálo személyek comperiáltatnak, kik 
miánn másoknak megkárosodások, fáradságok lészen, az olyan 
Faluk, vagy privata personák tartozzanak ő érettek az vec
turat. praestált damnificatusoknak kárát, fáradságát ha mi esik 
marhájokban, szekerekben, vagy egyéb bonumaikban, úgy 
dolga mulatását is az idők alatt valókat bonificalni, melyre 
légyenek kötelesek Tiszt Uraimék, hogy effectumba vegyék a 
káros félnek bonificáltatását.

De Fumigatione Tábacci.
Ill-tio Sok károk tapasztaltattanak sok helyeken a 

Dohányozás miánn esett égések miatt; azért végeztetett arról 
i s : hogy a Falusi Bírák ideje korán magok Falujokban ki
hirdessék sub poena infra specificata, és íocgparantsolják a 
modo in posterum senki dohányozni kár tévő helyeken ne 
merészeljen uttzán, csürkertekben, udvarokon, ha kik a Biro

*) Marchirozó =  massirozó, az előbbi 1. *) alatti Kemény-féle 
gyűjteményben levő leírás szerint.
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tilalma utánn comperialtatnak dohányozni, toties quoties ad 
denarios 12. büntetődjenek, mellyekről is hittel tartozzék 
számot adni a Biro, hogy a Tiszt kezébe azon mulctát igazán 
administrálja; A Bírák pedig gyakorta investigálják, ki ki 
maga Falujában, hogy kik ohserválják ezen Nemes Szék 
Constitutioját; ha kik találtatnak nem observalni, az meg irt 
poenát rajtok toties quoties exequalják. 11a mely Bírák pedig 
oh respectum alicujus, vel metum elmullatnák, ’s megtudod- 
nék, tehát büntetődjék két annyira toties quoties, Tiszt Uraimék 
pedig szorgalmatosán exequalják. Simili modo a Nemes ein
her is ezen Constitutiot observálja sub poena supprascripta 
duplicata.

Item de Fumigatione Tabacci in Anno 1736. die 5-ta 
Marty  ip Generali Sedria in Udvarhely conclusum est:

[jóllehet ennekelőtte a Nemes Széknek a kár tévő helye
ken deprehendált Falusi Lakosok, és Nemesek dohányozása 
felöli volt Constitutioja; mindazonáltal sok felöli hallatván 
panaszok, hogy azon Nemes Szék constitutiojával nem gon
dold emberek, kivált a Nemesség közztil deprehendáltattak 
olyak, hogy a Falusi Bíráknak azon Constitutio szerént való 
poenat megadni renitálnak; Concludaltatott azért az is : hogy 
ezutánn olyan tilalmas helyeken dohányozva deprehendaltatott 
Nemes embereket (excepto a magok házoknál lévő Udvarokon 
kívül, hol zsendelyépiiletek lévén többnyire) mely hely a con
sideratus Nemes ember iránt kár tévő helynek nem reputál- 
tatik, a parasztemberek személyére az illyen hellyek is nem 
tzéloznak, toties quoties Dullo ÍJr két két sustákot*) exigáljon ; 
ha meg nem akarná adni, Jobbágya marháját elhajtathassa, 
Jobbágya nem találtatván, az olyan deprehensus nemes em
bernek maga marhája is elhajtathatik érette.

Az Jobbágyok penig a Dominus Tcrrestristől Tiszt em
bere praesentiájában lapáttal biintettessenek; ha penig a 
Dominus Terrestris e’ szerént való büntetést Jobbágyán véghez 
vinni posthaheálná, a Conclusum szerént való poena pénzül 
exigaltassék rajtok. \

De Confluxu, et Spelunca Juvenum.
IV-to Mivel hogy pagatim éjtzakákon a Falusi Ifjúság

nak, Legényeknek, és Leányoknak guzsalyosi titulus alatt 
való confluxussok alkalmatosságával sokaknak panaszszából 
tapasztaltatik sok gonozságnak, ledérségeknek, s hivalkodó 
dolgoknak effectumai, verekedések, vérengezések, fajtalan buja

*) Susták - hat váltó krajezár vagyis két garas.



SZÉKELY NEM ZETI ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI STATÚTUMOK. 135

élet exerc'itinma, végeztetett azért: hogy az ilyen buja alkal
matossággal való confluxus hely tartója ha szabad ember 
lészen 3 Forintig biiutetődjék, ha pedig Jobbágy lészen, és a 
Dominus Terrestris meg nem akarja büntetni, azon is a Tiszt 
embere similiter 3 Forintot exigáljon, ha pedig megbünteti, 
azon büntetés Tiszt embere előtt légyen. Az a’ féle hivalko
dást olyan helyeken exercealo ifjak pedig deprehendáltatván, 
az Falusi Bírák, és Faluk eskiidtjei által kalodába *) vereges
senek, és mig a Gyülekezet a Templomból ki nem jön, addig 
ott tartassanak. Erre pedig a Falusi Bírák hitek szerént obli- 
gatusok legyenek, szorgalmatosán reá vigyázzanak, és effec- 
tuállják.

De Passeribus.
V-to. A’ Méltoságos Gubernium a’ Madár Fő vételekről 

való Dispositioja, ’s Commissioja ezutánn is in suo vigore 
effective megmaradjon, és mint ennekelőtte, úgy a’ szerént 
ezutánn is Tiszt 1 íratnék effectumban vegyék. Tartozik pedig 
minden Falu Tiszt Uramék kezéhez vinni, és ott számba adni 
Ptinköst előtt.

De Sigillo.
VI-to A Pecsétek a modo in posterum Tiszt Uraiméktol, 

és Nótáriusoktól emanaltassanak authentice sub Sigillis et Sub
scriptionibus suis inseralván Annust, Dióst, és az exponens 
Nevét, Kit is ő Kegyelmek tartozzanak kiadni sine salario, 
niclly is esztendeig daráljon.* 2)

De Conbustionibus Silvarum.
Vll-mo Az erdők égetéséről, pusztításáról végeztetett: 

Hogy ha mely Falu vagy privata persona erdejében compe- 
rialtatik az gyujtogato, ha legitimae aetasu szabadsággal biro 
ember lészen, tüze miatt esett kárt fizesse meg, a felett biin- 
tettessék ad Flor. 12. toties quoties; ha pedig még a legitima 
aetast cl nem érte, az biiutetődjék veszszőzéssel, vagy egyéb 
veréssel. Ma Jobbágy lészen legitimae aetasu, tömlötzöztes- 
sék nieg^j

!) A  kalodara nézve lásd a kolozsvári 1585-iki alább közre adott 
statútumnak illető jegyzetét.

2) A pecsétre nézve már Sz. László I. könyv 42. fejezetében 
találunk intézkedést, valamint a H. К. II. K. 13. czímében és az A. C. 
IV. R. 1. czím lí). czikkében.
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Be Blasphemiis.
VlII-vo A Lelkeződéssel való Káromkodok ellen Írott 

Approbatabeli Articulus, ut habetur Parte 5. Edicto 35. mami 
tenealtassék, melynek observaltatására Tiszt Uraiméknak 
légyen szorgalmatos gondjok, ha kik excedalnak, vegyék 
exccutioban.

Nemzetünkben, Hazánkban, sőt Székünkben is a károm
kodás, szitkozodás annyira eláradott, hogy még a gyermekek 
is gyakorolják, sőt az Ifjúság ugyan szórja kevélységből is 
amaz Istent boszszuállásra, Istenfélő embereket irtózásra inditto 
Teremtettét, attát, és több egyéb ezelőtt nem is hallatott, 
hanem mostani kigondolt ujjabb ujjabb káromkodásokat, me
lyeknek megzabolázásokra végeztetett, hogy minden Falukban, 
a Biro, és esküdtek 36 Forint büntetés alatt szorgalmatoson 
reá vigyázzanak, és ha 12 esztendősön alóli való gyermektől 
meghallatik, öszvegyüjtvén az Falut az utzán való pellengér
nél, az ollyan káromkodó gyermekeket akár szabad, akár 
Jobbágy legyen az a személy, valamennyiszer 'meghallják, 
mindannyiszor veszszőztcssenek meg keménnyen; melynek ha 
a gyermek Attya, vagy gazdája ellene állana, a Biro hiti sze
rént 12 Forint büntetés alatt tartozzék a’ Tisztnek hírré tenni, 
hogy az olyan jó, és Isten ditsösségére való igyekezetei meg- 
gátlo Atyán, vagy gazdán toties quoties exclusis omnibus Juri
dicis Remediis, et Processibus sub amissione honoris et officii
12. Forintot exequaljon, a mellett toties quoties a megirt mód 
szerént, és hellyen öszszegyiijtvén a Falut, a gyermekeket 
veszszőzzék meg. Ha pedig 12. esztendősön felyül való lenne 
a káromkodó, és szitkozódó, 12 Forint büntetés alatt a Biro, 
vagy más is a ki hallja, tartozzék bémondani a V. Tisztnek, 
kik is az olyan ellen Törvénnyel procedálván sine misericor
dia a’ ki mire lészen érdemes, ha páltzára páltzával, ha halálra 
halállal, ha egyéb büntetésre, azzal, és muletával biintet- 
tessék.

Az mely Nemes embernek, vagy más characterbeli em
bereknek kétszáz Forintot excedalo Jószága vagyon, és talál- 
tatik, és káromkodásokban találtatik, az olyanokat Tiszt 
Uraimék citáltassák, Juridice convincáltassanak. Ha kiknek 
penig nem találtatik, azok absque omni citatione, et prosecu
tione Juris fogazassanak meg, és perengélben tsapattassanak 
constálván káromkodások.*)

*) A káromkodást tiltja és büntetni rendeli az A. C. III. R. 
47. czímének 22. czikke és a C. C. III. R. 14. czímének 2. czikke.
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De Bepartitoribus.
TX-no A mély Faluk Repartitor 1 Taimék repartition áyal 

meg nem elégednek és nyughatatlankodnak, és V. Tiszt 
Uraimékat terhelnék, tndosittatván Repartitor ITaiméktól ő 
Kegyelmek, az olyan engedetleneket Dullo által büntettes- 
sék meg.1)

De Inquisitione ante Bxmissionem facta.
X- mo Sok károkat tapasztalván a Nemes Székekben, 

hogy a Causansok ante Exmissionem inquiraltatván * 2 *) in Кого 
Contradictorio Relatoriájok nem stált, a mig pedig exmissiojok:v) 
adatik, interea temporis vagy a Causansok, vagy a Kereset
ről testifieálhato Fatensck decedálnak sokaknak nagy károkra, 
és némcllyek Joszáginak in perpetuum való amittálására ; hogy 
azért az olyan káros dolog praeveniáltassék és tolláltassék, 
és sokaknak megkárosittása az ilyen színű dologban ne 
essék; unanimi consensu tettzett a’ Nemes Széknek: hogy a 
modo inposterum akármely legitime emanált, és ante exmis
sionem impiiráltatott Relatoriak in Foro contradictorio stálja- 
nak, és a Biráktol acceptáltassanak.

De Homagiis.
XI- mo A’ vivum és Mortuum Homagiumok iránt is lévén 

diticultás, mind két féle Homagiumokban ezután observáltas- 
sék a Decretalis Locus.4)

De Bepetitione Bonorum cum onere, et Marcha.
Xll-mo Vágynak abususok abban is, hogy némelyek 

nem tsak az Decretumban speeificalt dolgokat, úgy mint 
lábas marhákat, hanem egyebeket is, úgy mint: fát, fejszét, 
gabonát, szénát, ’s e’ féléket egyebeket is Gyrán Törvényre,

]) Összevetendő ezen Constitntiónak I. sz. a pontjával.
2) Az Inquisitiora lásd a Háromszéki 1700. évi 111. 1. közlött 

const. Tik jegyzetét.
®) Az Hxmissióra, vagyis kibocsáttatásra, mint a pernek dere

ka« állásában a bizonyítékok beszerezhetése, avagy esetleg szavatosnak 
előállíthatása czéljából kért. s a törvény által ki nem zárt esetekben 
engedélyezni szokott menedékre nézve 1. az А. С IV. 11. 1. czím 13. 
és 19. czikkeit.

4) A Homágiumra nézve 1. a II. K. III. 11. 3. és 26. czímeit; 
valamint az 1. II. 2. czímét.
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kezesre megkérik,1) egymást Törvénynyel fárasszák; melyek 
iránt concludaltatott; bogy ezutánn tartsák magokat a Cau- 
sánsok mindenekben a Decretalis Lociislmz, és ezutánn Tör
vényre, kezesre nem egyebeket, hanem lábas marhákat kérje
nek meg. De Incaptivatione alterius Jobbagionis.

XIII- to Contra Mentem Compilatarum Constitutionum 
Part. 4. Tit. IG. Art. 2-um tselekedtek, tselekszik némelyek 
azt is, bogy valamely betsületes embernek Jobbágyát meg
fogatván az Articulus continentiája szerént nem prosequalják, 
hanem szenvedtetik, némelyeket majd ok nélkül, azért ezutánn 
az olyan szinti dolgokban is observáltassék a citált compilata- 
licli Articulus. De Modo Citationis et Abusu.

XIV- to A Citatiokban vagyon olyan abusus is, bogy 
némelyek citálván valamely embernek Feleségét, vagy Fiját, 
ha a’ Gazdát nem citálta, a’ mint szokták nevezni honoris 
ergo, Actiojokat condescendáltatták a’ Procuratorok; mely is 
ezutánn melioraltatvan, ha a’ citaltatik, a’ kit illet a causa, 
vagy dolog, akár citáltassék a ház gazdája honoris ergo, akár 
ne, citatioja stálljon az Actornak.

Az mely Jobbágyős Nemes embert valaki citáltatni, vagy 
citálni akar, ezutánn a’ eitátiok legyenek nem in persona, 
hanem Jobbágya által, és ezen dologban observáltassék az 
Approbatabcli Citatiokról való Articulus.* 2)

Informatio Regiorum ad Inquisitionem adhibitorum.
XY-to Observatiora igen szükséges, bogy az Inquisitor 

Regiusok akár melyik perlekedő párs részire inquiráltassanak 
is, pro et contra fateáljanak is a’ Pátensek, fassiojokat fel
írják, és Relatoriában tsinálják ut habetur Deer. Trip. P. 2. 
Tit. 2í). mely is ezutánn observáltassék.

De Exceptione Contra Fat entes.
XVI-to Ha valaki a’ Causansok közzül edgyik a má

siknak Pátense ellen excipiálna, vagy egy vagy más dolog

’) Azaz úgy nevezett gyras pert indítanak, mire nézve v. ii. a 
It. K. 111. B. 32. és 33. czímeivel.

2) Az idézés tekintetében itt az A. (1 IV. E. 19. czímére 
van utalás.
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iránt, mely minim in Judicio nem teneálhatna Fassioja, addig' 
practizáltatván, hogy a ki valamely Fatens ellen contendált; 
ha in instanti ellene nem docealhat, Exmissioja nem adatván 
a’ Pátenseknek Homagiumán convincáltatott; azért ezután az 
olyan dologban is egy octávális Terminusig adassák Exinis- 
sioja, és akkor producálván Exmissioját, legyen Judiciuma ut 
habetur Deer. P. 2. T. 3(5.

De Absolutione luctorum Protestantin,ni.
XVII-mo Anno 1728. 17-a Septembris in Generali Sedria 

in Udvarhely celebrata est conclusum.

De Causantibus.
Vice Tiszt Uraimék ő Kegyelmek vévén észre, hogy a’ 

Causansok közztil a’ kik Peresseket tsak fárasztani, hurtzolni 
akarják, sok idők alatt nem akarják adsummáltatni Causá- 
jokat, azoknak refrenatiojokra kötelesek légyenek Tiszt Uraimék 
arra, hogy az olyan dolgot észre vévén, az’ in causam attrac
tus három Szék napján solicitálja rejcctioját, negyedik napján 
Vice Tiszt Uraimék ő Kegyelmek admoneáltassák az Actorea 
parst, hogy prosequalja Peressét, azon admonitiora is ha nem 
akarja prosequalni, ötödik Szék napján az in causam attrac- 
tusnak adassák absolutio.

XVUT-vo A’ Divisiok dolgában a’ Repulsio r) Inhibitio 2) 
dolga observáltassék ezután is articulariter in poena deposi- 
tionis oneris.

De Conservatione Territoriorum Pagorum Cursus.
XIX-по A’ mostani 3-a Januarii Anni 1713 Udvarhelyt 

celebráltatott Nemes Szék Conelnsumát kellett Kegyelmetek
nek Birák Uraim kiírnunk, hogy minden faluk ahoz tartsák 
magokat. Végeztetett azért:

Elsőben Hogy ezután minden Falukban a Birák Szcnt- 
Mihály napban változzanak.

Másodszor: Hogy minden Faluk Biráji, Eskiittyei hittel 
légyének kötelesek az Falu tilalmassáliak megtartására, és 
minden más ember gabonáját, füvét, sarjuját, és szénáját,

’) A líepulsióra nézve 1. ;i 42. 1. közlött raarosszéki constitutiók 
2-ik jegyzetét.

J) Az Inhihitióra v. ö. az 1555. székely nemzeti 21. 1. közlött 
constitutiók 2. és 3. jegyzeteivel.
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erdejét vagy szántszándékkal pracdálo, vagy megétető, vagy 
akár vetés kertben, Tenorokban, tilalmas helyekben marhá- 
jokat tartó, vagy elaluva, vagy szántszándékkal, vagy a rósz 
pásztorság miatt kárt tétető embereket az Falu büntessen 
meg suis modis, és a’ károst is contentáltassa, Ha pedig vala
mely Possessor kárában tapasztal valakit szántszándékkal sza
badosán béhajtván, szabadságában álljon ha az Faluval biin- 
tetteti, vagy Tiszt előtt keresi kárát; a resistálok penig az 
Articulusok szerént 12 Forintokkal biintettessenek.

A Falubeli Bíráknak penig, Kert Bíráknak, és Esküi
teknek szorgalmatos gondja légyen a’ Kerteknek, Küptiknek,1) 
Kapuknak, gyepüknek, árkoknak megtsináltatásokra, szabad
ságok adatván arra, hogy az kik azokat roszszakat tartanak, 
előbbször 24 pénzekre, azutánn ötven ötven pénzre büntessék 
toties quoties.

Az mely vakmerőlködőket pedig, kikkel a Bírák nem 
bírnának, panaszt tévén a Tiszteknek, büntesse meg a’ Tiszt 
12 Forintig; hasonlóképpen az abban el nem járó, vagy ked
vezésből elmulató Bírákat, és Esküiteket, az ilyen szinti dolog
ban Bírák, Esküttek ellen feltámadott Embereket is, hellyes 
mentségek nem lévén, 12 Forintra büntesse meg a’ Tiszt.

Blasphematorum Poena.
XX- mo Az Isten ellen büszkeségből, boszsznságbol, 

részegségből káromkodók ellen is végeztetett: ha kik talál
tatnak abban 200 forint érő jószágok nem lévén, vitessenek 
a’ kézi kalodában a’ Biráktol Vasárnaponként, mig kétszer 
kijönnek a’ Templomból, vagy a’ Tiszteknek beadván a’ 
Bírák, a Tiszt veresse meg, a’ Jobbágy fundusokra is szaba
dosán bémehetvén a’ Bírák a’ káromkodó Jobbágy megfoga- 
tására. Elsőbben értvén a’ Dominus Terrestrist, tartozzék meg
büntetni ; ezen dolognak pedig végben vitelére a’ Falu is tar
tozzék felkelni a Bírák mellett. Az ilyen szinti Káromkodók 
ról a’ Birák hit szerént a polgárok által holdnaponként tudó
sítsák a Tiszteket, ha kik találtatnak talajokban sub poena 
Articulári.* 2)

l)e Mudalitate et Proportione Vecturae.
XXI- mo Minden faluk lovon, és ökrön való postálkodás- 

ban igaz rendet tartsanak, és kiki proportionaliter, az mint az

») Küpünek nevezik a Székelyfölden a kivájt, vagy kirakott 
víztartó medenezét a fakadó forrásoknál.

2) Ez kiegészítő része a constitutio fenuebbi VIII. pontjának.
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adó repartialtatott, azon mod szerént tartozzanak ökrök, lovak 
béfogásával, ha pénzel fogadják is, luisonlo proportiot tartsa
nak annak megfizetésében, excipialtatván az orsojokkal, gnzsa- 
jokkal életeket kereső szegény özvegyek; ezen végezésnek 
nem engedelmeskedők pedig capitatim három három forin
tokra bimtettessenek meg Tiszt ÍJraiméktól sine respectu por- 
sonarnm; az mely faluk penig a’ Tisztektől reájuk vettetett 
szekeret vagy Commissariusnál, vagy Németnél elfizetik; 
hasonlóképpen szeresek légyenek, és a’ Tiszt is megbünteti 
24 forintig a falut, még is szeres légyen. — Ezen Nemes 
Szék végezését penig Kegyelmetek Bírák Uraim nem tsak 
maga megtartsa, hanem falujában kiíratván, vagy meghirdet
vén a’ szerént tselekedjék; lcillömben Kegyelmetek a’ rendelt 
büntetést el nem kerüli. Az portio vetésen, szedésen, és ad- 
ministráltatásou is Kegyelmetek úgy forgodjék, hogy a’ mi 
hová disponáltatott, fogyatkozás nélkül admiuistrálhassa Ke
gyelmetek.

Articuli Sedis Siculicalis Udvarhely hactenus editi Anno 
1740, Die G-ta Februarii confirmati in Suprema Sedria ejus
dem Sedis.

I- mo Mindenféle Causansok vagy a’ Pert, vagy pedig 
Párját ’) kezekhez adják, és az mikor agitaltatik, a’ Notaries 
kezébe béadván, akkori Actiot reá íratván, ismét adják ki 
kezekhez.

II- do Valamely Perek a’ Derék Székről appellatiobau 
nem admittáltatnak, azokat megiratni ne légyen szükséges; 
hanem a’ Nótáriusnak legyen arra való könyve, melyben a' 
non transmissa Causaknak2) Summáját tsak breviter je
gyezze föl.

III- tio A’ kik appellatioba ne admittáltassanak, ezek: 
к) Nyilván való adósság,3) h) Nyil földek,4) c) Jegy ruha/’) * •

’) A Páradúsra nézve 1. a háromszéki 1700. évi 109. 1. közhitt 
constitutio 3-ik jegyzetét.
• a) Azaz nem fellebbezhető ügyeknek, a transmissióra nézve lásd 
különben a 61. 1. közhitt marosszéki constitutiókhoz írt 1. jegyzetet.

°) Azaz : a tiszta adóssági (debitum liquidum) felhajtásának ügye, 
mely a legrövidebb per útján, minden remedium kizárásával eszközöl
tetett, mire nézve 1. а С. С. IV. ti. 15. czímét és v. ö. a H. K. I. it. 
134.; a II. II. 18., 32., 45., 52., 53., 68. és a 111. R. 28. ezímeivel, az 
1791 : 136. id. t.-cz. és 1792 : 2. t.-czikkel.*) A nyilföldekre nézve 1. a 61. 1. közhitt marosszéki constitutiók 
2-ik számú jegyzetét.

5) Azaz : a Jegyruha (dós dotalitium) kiadása iránti peres ügyek. 
Lásd különben a dósra nézve az A. 0. 111. II. 15. czímét és v. ü. a 
H. K. I. R. 93., 94., 95., 96., 97., 101., 103., 104., 105., 109., 134. és 
II. R. 24., 60. és 111. R. 3. czímével és különösen az 1555-iki 19. 1. 
küzlött székely nemzeti constitutiók 71. pontjával.
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ti) Zálog,1) e) Potentials, a kik halált nem néznek, hanem ha 
valami örökös Joszágbeli Causa,* 2 3) f) Tisztesség dolga is, ha 
Notat nem concernál.8) — Továbbá derék Széknél hasonló
képpen a’ Patruelis, Matruelis Attyafiak között való Divisio is.4)

IY-to Apróság Potentiákat, egy Kalangya Búzának el 
aratását, és több e’ féle hasonlókat, tsak a Vice Székről is 
ne transmittáltassanak.

V- to Ha pedig valaki mást vagy szénafüvében, erdejé
ben, búzájában, zabjában, vagy másutt hasonló helységben 
in ipso facto deprehendal és megfoghat, az olyanokat jó ke
zesség mellett elbotsátván, de Törvénynye tovább a’ Vice 
Széknél ne admittáltassék, comperta rei veritate, hogy nem 
övé volt, bötsüivel ha marha, ha ember Dijjával szabaduljon.

VI- to A’ miképpen immár Deliberatio vagyon Keresztül-, 
és Bardotz Székről5) egyébkor ki ne citálhassák, hanem a 
Communis Inquisitiouak idején, a kik pedig ott agitaltatnak, 
azok azutánii ne rejiciáltassanak a’ Filialisokra, az Felső 
Székeknek derogamennyeire, mind pedig hogy két Biro előtt 
ne láttassanak lenni, ’s perleni.

VII- iuo Valamely Perben Juramentumot vagy az Actor, 
vagy az íncatus meritus deponál, abban az Can iában azutánii 
semmi Remedium ne admittáltassék, a’ Tiszte'; se engedjék 
in eum finem hogy delatáltassék.6)

VIII- vo Az előbbeni usus és Constitutio szerént minden 
Causans úgy fundálja Causaját, hogy Longust brevisre, brevist 
longusra ne fundáljon,7) verum ha comperiáltatik úgy lenni, 
cum poena Indebitae eondescendáljon.8)

IX no Egy Testvér atyafiak között való Divisioban egyéb 
egy Nóvumnál9) ne admittáltassék. Divisionaléval10) pedig

*) Zálogügyek alatt itt a tiszta zálogkiváltási, legrövidebb folyami! 
peres ügyeket kell érteni. V. ö. az 1791 : 135. id. t.-czikkel.

2) A hatalmaskodási ügyekre lásd a 61. I. közlött marosszéki 
constitutióklioz írt 3-ik jegyzetet.

3) V. ö. az 1555-ik évi 19. 1. közlött székely nemzeti constitutiók 
32. s köv. pontjaival s az ezekhez írt jegyzetekkel.

4) Az osztályos ügyekre nézve í. a If. K. 1. ft. 40., 4L, 45., 
57. czímeit és а С. С. IV. K. 6- czímét, az 1791 : 133. id. t.-czikket.

5) Keresztül• és Burdocz Udvarhelyszéknek (ma Udvarhelymegye) 
voltak filialis székei.

®) V. ö. az 1555. székely nemzeti 19. 1. közlött constitutiók 
15. pontjával.

’)' Azaz a mely ügy hosszú perfolyamra tartozik, azt nem lehet 
rövid perfolyamon és megfordítva követelni.

s) Az Indebitára lásd a 41. 1. közlött marosszéki constitutiók 
1. jegyzetét.

9) Azaz : novum judiciunmál.
10) Azaz : divisional mandatummal.
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tsuk az olyanok élhessenek, a’ kik patruelisek, és matruclisek. 
alioquin ha (leprehendáltatik nem annak lenni, mégis azzal 
élne, cum poena Indebitae condescendáljon.1) Hasonlóképpen 
egyéb brevis Processusban is egy idő kéésségnél,8) és Nóvum
nál több ne adassék, tsak azért is, hogy ne dilatáltassék. Tiszt 
Uraimék is ezen kivlll való Remediumot ne engedjenek, hanem 
Inhibitione, Contradictione non obstantibus adassék Sententia.

Х-mo. Procuratorra való tartás * 3) is ne lehessen valami 
Fraus szili alatt, hogy tsak azért is olyant constitualjon a’ ki 
ott nints, vagy tsak a’ Per előtt jelen állassa, hogy dilatálja, 
fáraszsza azzal Peressét; valamely Perest pedig manifeste 
e’ féle ravaszságban depreliendálnak, amittalja Causáját.

Xl-mo. Valamely Perben in primis a Procurator admit 
taltatik, annakutánna is viselhesse, folytathassa, ellene mon
dani szabad ne légyen.4)

ХП-mo. A’ Certificatio harmad nappal a Szék napja 
előtt légyen, és egy avagy két szóval az dolgot is, az miért 
certifieáíja, megjelentse, had tudhasson ahoz képest gondot 
viselni magára.5 * *)

XIII- tio. Ezen kivid a régi usus szerént legyen a’ Cita 
tio, és ha mely Peres tagadná a Citatiot, és a’ más fél do 
ceálhatná, ComperfcV rei veritate, Indebitan convineáltassék a 
tagadott Fél, azt se&mi Remediummal el ne kerülhesse. —

XIV- to. A’ Gyrával való felkérés penitus tolláltassék, a’ 
miképpen ennek előtte való időkben is nem vólt,G) hanem 
tsak Törvényre, kezesre megkérvén, és ha meg nem adja, ha 
annakutánna a meg nem adásnak jó, és igaz ratioját nem 
assignálhattya, cum poena Indebitae, et eum aestimatione eum 
duplo restituaija, ha meg nem adja penig, és a’ megkérő is 
okát nem adhattya in simili poena convincaltassék.

XV- to. Az sok haszontalan Exceptiok a’ Perekben annilii- 
láltassanak, az brevis Causákban pedig több háromnál a’ régi

’) V. ö. ezen constitutio III. pontjával s annak jegyzetével.
3) A zaz: egy időhaladéknál.
3) Itt annak fentartása tiltatik, hogy az ügyhöz időnyerés czél 

jából csak ügyvéde által szólhasson.
4) V. ö. az 1555. székely nemzeti constitutiók 1. pontjával.
5) A certiiicatióra v. ö. 42. 1. közlőit marosszéki constitutiókhoz

írt 4-ik jegyzettel.
“) A constitutiónak jelen pontját megvilágosítja a múzeumi kéz 

irattárban levő másolat, ezzel egyező pontjának következő bevezetése :
„Vannak abnsusok abban is, hogy némelyek nemcsak a Decretumban 
speciticalt Dolgokat, u. m. lábos marhákat, hanem egyebet is, úgy mint 
Fát, Készét, Gabonát, Szénát és efféléket egyebeket is Gyrán Tör
vényre kezesre megkérik, egymást Törvénynyel fárastyák, melyék iránt 
concludáltatott, hogy ezután tartsák és alkalmazzák magokat a Causan-
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usus szerént ugyan ne is admittáltassék.1) De az Homici- 
diuniókból praeter Forum ugyan tsak egy is ne admittaltassék, 
liánéin lia mentális lészen az Exceptio ha nem de merito mind
járt tégyen választ, tselckedte-e, vagy nem: Remedium is nem 
több tsak egy Nóvum adassák, tsak hogy Tiszt Uraimék is 
semmi javait ante Convictionem el ne vegyék.

XVI- to. A Tetem felszabadittást ne a’ keserves, hanem 
a gyilkos Javaiból fizessék meg a régi usus szerént, vagy 
ugyan penitus tolláltassék.2)

XVII- mo. Az Joszágos, és örökséges ember akár mitsoda 
féle Causaban is kezessel ne tartozzék ante finalem Senten
tiam, vel convictionem.

XVIII- vo. Ha valamely ember ante finalem et defini
tivam Sententiam peressével megbékéllik, azért azután ne 
bánthassa a Biro, hanem ha vér-birság vagy paráznaság ha
sonló volna, kit törvény nélkül is exequalhatna, megvehessen.

XIX- no. Ha az alperes a felperesnek actioját hitire 
hagyja, ha megesküszik nyertes lészen, ha pedig nem, aniit- 
talja Causáját.

XX- rno. Litis intermediumokkal nem egyéb dolgokban, 
hanem tsak azon dologban, a melyből a’ dolog vagyon élhes
senek, ha pedig azon kívül illetlen szóval, vagy egyébbel 
illetné peressét, Indebitan convincáltassék.

XXI- mo. A Törvény előtt minden Peres, és Procurator 
igen szép tsendességgel, és betsülettel beszéljen, de ha valami 
nagy rankorból való szóval illetlen beszéddel illetné vagy 
peressét vagy Biráját, vagy akár ki ott levő Személyt, Szék 
törésén in instanti ulterioribus remediis denegatis convincál
tassék és exequaltassék.3)

XXII- do. Ha valamit tsak res mobilist Törvényre tilta
nak meg, és citálják is mindjárt érette, az olyan tiltást első 
Szék napjáig Törvény tetetlen ne legyen szabad felszabadit- 
tani, hanem ha akkor a’ tiltó nem compareálna, vagy elő

ételét a’ Causának nem solicitálná, igy annakutánna szabadít * *)

suk mindenekben a Decretalis locushoz és ezután Törvényre kezesre, 
nem egyebet, hanem lábos marhákat kérjenek meg".

’) Megegyezik az А. С. IV. K. 1. czím 30. csikkével. Különben 
a használt exceptiók vagy egyszerűek (simplices), vagy érdemlegesek 
(peremtoriae) voltak. Előbbiek ismét vagy halasztók (dilatoriae), vagy 
leszállítók (condescensoriae), pl. a forum, actoratus vagy processus ellen 
emelve. Érdemleges kifogást képeztek pedig pl. az elévülés (praescrip
tio) és a patvarkodás (calumnia). У. ö. И. К. II. К. 81. és 82. czímei- 
vel és а С. C. IY. K. 2. czím 1. czikkével.

*) Lásd az А. С. III. R. 70. czím !). czikkét. 
s) A széktörésre nézve lásd az 1700. évi 110. 1. közölt háromszéki 

constitutio 6. sz. a. jegyzetét.
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tassék fel a tilalom alóli, de Remedium ebben semmi több 
ne légyen.

XXIII- tio. Az Bírságoknak másoknak való engedések 
penitus tollaltassék, mind Törvénybelit, mind circálásnak ren
din valót, hanem ha hites Tisztek adják meg, annakutánna 
az kiknek akarják adni, szabados légyen, mert sok illetlen 
Exactiokat, és mód nélkül való abususokat láttunk kijönni 
helölle.

XXIV- to. Egyéb Jószágok, és factumok dolgából a’ 
Brcvisben tartassák az Ország Articulussa azért, hogy ezek 
is nem Contrariumi az Articulusnak, sem pedig a Decre- 
tumnak.

XXV- to. Szolga kérés dolga is a’ V. Széken igazodjék 
az Articulus szerént exclusis omnibus Juridicis Remediis.1)

XXVI- to. A’ Szökött Jobbágyokat is a’ Szék Esküttyei- 
vel felkérethessiik mi magunk között Székünkben, és abban 
egy Novum is engedtessék, de több semmi nem, és az Arti
culus continentiája szerént restitualtassék cum Homagio ha az 
Novum utánn adja meg, de ha ante Deliberationem promit- 
talja, sine poena tartozzék elvenni a’ Dominus Terrestris; ha 
úgy meg nem adná, cum flór. 200 a’ Tisztek restituáltattak 
annak Jószágából, a’ kiknek földén volt tempore repetitionis, 
ha clbútatta, vagy szökette volna is a Jobbágyot.* 2)

XXVII- mo. Az Határok, és erdők között, mezők felöli 
való végezést uno termino intra decimum quintum diem iga
zítsák el Tiszt Uraimék post habita omni Exceptione Keresz
tényi hivataljok szerént.

In generali Sedria Sedis Siculicalis Udvarhely die 
28-va Januarii 1750. in Oppido Udvarhely celebrata coram 
Illmo Dno Dno Stephano L. Barone De Daniel et Vargyas, 
Suppremo dictae Sedis Udvarhely Judice Regio.

Municipalis Consvetudo Siculorum: azaz a’ Székelyek 
szokott Törvényekről való Articulusoknak megigazittása.3)

Az megítélt örökségeknek megbotsátásakor az adverse

*) A szolgák visszakövetelésére nézve fölötte számos törvény
hozási intézkedéseket tüntetnek fel az érd. országgyűlési emlékek, a 
melyeknek felsorolását mellőzve, itt az А. С. IV. R. 8. czíniének 1. czik- 
kére utalunk.

2) A szökött jobbágyok visszakövetelésének módját szabályozza 
az А. С. IV. R. 14. ezím 1. czikke, a melyet v. ö. az i  747 : 4. t.-czik- 
kel, az A. C. III. R. 31. ezím 1. czikkével, a IV. R. <5. czím 2. czik
kével; а С. С. IV. R. 1- czíin 1. és 8. czikkeivel, és az A. C. III. R. 
2. ezím 4. czikkével sat.

3) Ezt az 1750-böl kelt constitutiót minden pontjaiban v. ö. az 
1565. székely nemzeti constitutio vonatkozó pontjaival s az azokhoz írt 
jegyzetekkel.

Corpus Statutorum. I. 10
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parst meg kell kínálni, mert kttlömben a’ Sententiának ereje 
nem lészen.

Ha valaki közüllök Székely örökségért most Perben akar 
fogni, tehát tartozik az Aetor elsőben minden attyafia felöli 
felelni, hogy ő vélle más a’ felől nem perel.

Orozással való gyanuság szabad személy ellen ha támad, 
s az előtt suspicio nem volt felőlié, tsak egy őmaga hitivel 
mentse magát, ha pedig e féle dolgoknak meglétekor a’ féle 
Személy — tanáltatnék lenni, maga mentségére harmad ma
gával kell megesküdni.

A Székely Nemesség közt való Jegyruha flór. 24.
Lófő Személyek között való flór. 12.
Darabontok között való flór. 6.
Paraszt Székely Jegy ruhája flór. 3.
Attya életében elvesztett Pert a tia el nem kezdhet.
Székelyek közt való patvar flór. 24 és az Pernek örökké 

elvesztése.
Egy egész falu tsak annyira marad a’ Potentiáért, mint 

három Személyek, mert három Személyek egy falu felől sza
badosán felelhetnek.

Ha egy Személy valamely Bironak Tisztiben hág, három 
Gyrán marad érette.

Földnek foglalása nem megyen felyebb 12 Gyránál, 
néha bárom Gyra, néha 9, és a’ képpen az Holdaknak mi
volta szerént.

Házra való menetel, nton patrált potentia, és ekére való 
támadás 24 Gyrát, mely a’ Faluban megannyi Forintot tészeu.

A’ Szék törés tészen 24 Gyrát.
A Biro tilalma tészen 3 Gyrát, tudniillik ha az egész Falu 

szegi meg, ha pedig tsak egy Személy, tehát egy Gyra tilalom.
Az hatalom tselekedet Lovának vagy barmának elvéte

lében tészen 12 Gyrát.
A’ méltatlan keresetnek birsága Székelyek között 3 Gyra, 

ki is Flor. 1. Dr. 50.
A’ Pernek letétele a’ Székelyek között facit Flor. 1. 

A’ Fejedelmi táblán tészen Flor. 3.

1728.
Aranyosszéki Constitutio.r)

Tapasztalván a nemes szék igen nagy kárát és prac- 
judieiumát abban, hogy a nemes szék szabad erdeje pro- *)

*) Eredetije Aranyosszék levélt. (Felvinczen) a ns. széket illető 
levelek „in originalibus“ feliratú 48. sz. a. 1605—1786-ig terjedő jkvben.
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miscue némelyektől contra saepissimas Prohibitiones a nemes 
vármegyékre pénzen és más (italos alatt is distráliálták és 
distráhálják máig is, annak okáért communi voto tetszett és 
determináltatott, hogy a modo in posterum senki absolute a 
nemes szék szabad erdejit a nemes székből sem pénzen sem 
penig egyéb akármely titulusnak színe alatt sem Udvarából, 
sem az erdőről a nemes vármegyékre ne distráhálja és ne 
liorgya, hanem maga házának szükségére intra Limites sedis 
szabadosán élhesse, vághassa s hordhassa, úgy hasonlóképpen 
senki azon szabad erdőn tüzet ne gyújtson, vad gyümölcs
fákat ne vágjan, ne irtsan és irtovány hellyeken aeconomiat 
ne tégyen. Csereszénát is ne tsináljon ily véggel, hogy azon 
szabad erdő pro publico sedis bono conserváltassék, különben 
valaki a nemes szék Determinatiojának nem obtemperalna 
toties quoties comperta rei veritate 12 forintul büntettessenek 
irremissibiliter.

Minthogy penig a Mészégetéssel is pusztittatik a nemes 
szék erdeje, erre nézve a mész tsinálás is circumscribáltatik 
illjen limitatioval, hogy a mely faluk meszet szoktak égetni, 
obligatusok légyenek erdő Inspector Atyánkfiának hirt tenni, 
és igy szorgalmatosán végére menvén, hány hordó meszet 
égetnek, minden hordó mésztől ad usum communem sedis az 
mész csinálok 10—10 pénzt tartozzanak adni, ha pedig in 
natura akarnak fizetni, minden 10 ik hordot cedállják a nemes 
szék számára, melyre is Inspector úr ratione officii sui sub 
modalitate reddende rationis prospieiálljon, impingálván az mész 
esinálók ezen conclusum ellen az mésznek árrát egészszen 
ainittállyák, mely conclusum duralljon us(|ue ad beneplaci
tum sedis.

Super Terri* arabilibus in liberó Praedio Sedi* Bogáth nuncupato existentibus concluditur.
1- о Nemes Aranyos székben a .szabad föld dolga és 

bírása . . . .  a Bogáthban úgy biratott és usuáltatott eleitől 
fogva, hogy azt se jobbágynak, se sellérnek nem volt szabad 
bírni vagy szántani maga számára, hanem az igaz haza fiai 
mik, szabadsággal biro embereknek és Residentiás nemeseknek.

2- 0 Azoktól is úgy birattatott, hogy a még magok vélle ’ 
birtanak, szántással colál Itatták magok számokra, úgy poste- 
ritássok is bírhatták fructificáltathatták.

3- 0 Ilyen declaratioval, hogy azon szabad szántóföldet 
senkinek is sem dézmában sem más utakan modakan nem 
volt szabad adni, vagy velle kereskedni, a ki cselekedte 
pedig, ha székünkbeli nemes embernek adta volt, tehát azon

10*
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nemes vagy residentias ember viszsza adni nem tartozott, 
hanem nála maradott.

4- 0 Ha pedig propter defectum más resideutiás nemes 
ember felfoghatná, s bírhatta ilyen módón, ha pedig három 
esztendeig inculte hagyta a földet, a harmadik esztendőben 
Pünkösd után mindjárt más residentiás nemes ember belé 
álhatott, szánthassa és bírhassa.

5- 0 Az egy szántáson és bevetésen kívül, nem volt sza
bad használni, kaszáló rétet belölle csinálni, a kinek pedig 
olyan föld tanáltatott, azt más elfoglalhatta és megszántván 
bírhatta.

6- o Minthogy gyakorta azon szabad föld felett veszeke
dések és verekedések estenek elfoglalván egyik a másikat, 
tehát a régi időben a Nemesek főhadnagyi tartoztanak ad 
faciem loci kimenni és ott a Pársok között eligazítani a dol
got, hacsak homicidium nem volt, a Homicidium dolgát pedig 
a nemes szék törvényes székin igazították el, most már a 
veszekedéseket verekedéseket erőszakosan való elfoglalásokat 
a törvényes V. Királybirák terciose szokták eligazítani, akár 
ott in facie Loci, vagy pedig a hová egy bizonyos terminust 
adnak, akkorra a laesa pars a hatalmast a V. Királybíró 
citáló pecsétjének r) erejével citaltatja harmadnapi törvényre 2) 
és compáreálván mindkét felek, tartozik mind a két fél
3—3 for. letenni s az Pársoknak Inquisitoriájokból,3) vagy 
Attestatiojokból deliberálnak s a nyertes félnek a 3 ttját 
viszszaadják, ha pedig valamelyik fél nem talál compáreálni, 
úgy is deliberálnak, a Főtiszt urak, vagy Szék nem szolhat 
hozzá a fenn megirt homieidiumon kívül.

7- 0 Ezen Bogathbeli földeknek poenája soha három 
forintnál felyebb nem ment, s nem hágott, az is a Főhad
nagyé volt, most már a törvényes V. Királybíróé s melléje 
adjungált törvényes széket ülő Assessoroké.

В-o Ezen bogáthi földek iránt való Causák mindenkor 
folyhatnak,nem obstálván a Fériális napok, de innep napo
kon nem folyhatnak, az ilyen causákban procurator nem kí
vántatik, a Relatoriák4) mellett a hiteles Attestatiok is 
receptáltatnak a Pársoktol. *)

*) A tiszti pecsétre nézve a székelyek között 108. 1. közlött 
háromszéki 1700. évi const. 4. jegyzetét.

2) Azaz : harmadnapos perfolyamra (processus tridualis).
3) A zaz: tanuvallatásukból, mire nézve lásd az elébb idézett 

(111. 1.) const. 4. jegyzetét.
4) A relatoriákra nézve lásd a 120. 1. közlött 1714. évi const.

3. jegyzetét.



SZÉKELY NEMZETI ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI STATÚTUMOK 14',)

У-o Ha a Parsok a 3—3 ttot le nem teszik, nem foly 
a Causa, a mely fél succumbál, az a pénzit a földel együtt 
amittálja és a Bírák a 3 ttot felosztják.

Anno 1729. 15. Febr. in Generáli Sedria, végeztetett, 
hogy valakik a derék széken novisálnak *) éljenek a szerint 
véile, reformatiojukat2 3 *) intra 15-um praesentálják, párra is a 
nótáriusnak (>G napok alatt adják be ugyan a notarius kezé
ben a Reformatiojukat, a más fél is copiáját8) kivévén ké- 
szülhessenek hozzá ab utraque parte és egyszersmind párra 
leveleket adják be és vegyenek párt a következendő derék 
szék előtt, hogy aztán a generalis derék széken decisioja 
lehessen tinaliter causájoknak. Végeztük azt is communi con
sensu mivel feles farkasok lenni láttatnak, hogy minden faluk 
erigáljanak farkas vermeket, a nagy faluk kettőt is és dili 
genter procurálják sub poena fr. 24.

A verébfő beszedését capitatim 50 számot V. Tiszt urak 
ő Klmek ezután is practicalják s usuálják, executioját fel ne 
hadják.

A béres szolgák és szolgálók bére limitatiojárol az 
1712. 24 Febr Tapolczán celebrált constitutio confirmáltatik, 
cum hac declaratione, hogy a kinek két három s több oly 
fia, leánya vagyon, kik szolgálhatnának s nem szolgálnak 
külön külön capitalism irattassanak fel, egyiken telyül valók.

Gyergyó-Szt-Miklosiaknak a közöttek levő örményekkel 
controversiajok lévén, mindenik résznek panaszát felvevén, és 
fontolván annak . . sára nézve determináltatott: l -о Lévén 
mindenütt a possessoroké, és proprietáriusoké a korcsma, azért 
azok praejudiciumára az örménység semmi szili és praetextus 
alatt, se titkon se nyilván korcsomét ne tartson, in genere ct 
in summa be se vigyenek több bort annuatim 10 negyvenes
nél a városra, sub poena confiscationis s ebből is korcsomét 
ne tartsanak sub eadem poena, magok között való temeté
sekre, lakodalmakra és egyéb privatumokra azt elkölthetik, 
de azon 10 negyvenesen felytil akármi szükségben, éljenek a

*) A perújításra nézve lásd a háromszéki 104. 1. közlött 
lGSO-iki constitutio 3. jegyzetét.

*) A reformatióra nézve lásd u. annak 106. 1. jegj'zetét.
3) A páradásra nézve v. ö. az 1700. évi 109. 1. közlött három-

széki constitutio 3. jegyzetével.

1729 .

Csik-gyergyó- és káseonszéki Constitutio.
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Possessorok korcsomájárol. 2-o Mivel a praeemtio is a pro- 
prietariusoké, azaz a városiaké és oda biro Possessoroké, azért 
nyárban reggel 8 óráig, télben pedig 9 óráig legyen a vásár 
a városiaké, azon az időn túl legyen szabad mind örmény
nek mind másnak. 3-o Ha városi ember marhát akar levágni, 
arra más marhát az örménység ne vágjon, mig elkel, ha 
mikor pedig városi ember marhát nem vágna, vághat olyan
kor az örménység is. 4-o A Tímár házaknál az örmények 
tartsanak emésztő gödröket, az élő vizet Horbárral az az 
tímár szeméttel ne inficiálják. 5-o Lévén székbeli embernek 
örményen praetensioja, tartassák meg az iránt is a Míg. Guber
nátor urunk ő Excellja Mlgs patens Mandátuma, mindazon
által, ha kívánná a praetendens Fél, szék Tisztit, assessorit 
valakiket vinne az örmény Biro Fórumán admittalni tartoz
zanak, in criminalibus et in facto delicti gravis criminum 
mindazonáltal nincs jurisdictiója semmi az örmény bírónak. 
G-о Mindezeken felyiil is mindenekben tartsa és alkalmaz
tassa magát az örménység a törvénytételben a Haza tör
vényéhez és lakó helyihez s népéhez a jó Harmóniáért.
7-0 A 10 hordo bor ad ulteriorem solummodo dispositionem 
pro hic et nunc rendeltetett, fenntartván abban a Míg. Forum 
minuálni, tollálni avagy augealni authoritássát, prout de re 
videbitur.

1739.

Csik-gyergyó- és kássomeéki Constitutio.

Anno 1739. 14. Febr. in Generali Congregatione.
Minthogy a Mlgs Gubernium parancsolja s a venerabilis 

Clerus is sollicitálja az Isten méltóságának engesztelését, és 
annak előmozdítását, tehát tetszett, hogy a hol vásárok és 
sokadalmak esnek szombatnap és vasárnap, azok közül né
melyike Péntekre, némelyike Hétfőre transferáltassék, úgymint 
a szombaton levő Szépvizi s Gyergyó-Szent-Miklósi vásár Pén
tekre, a Sz.-Györgyön levő vasárnapi Hétfőre, holott is barom
vásárok ne celebráltassanak sub poena II. 24, melyre V. Tiszt 
Uraiméknak szorgalmatos gondjok legyen.* 1)

Azzal is igen bántodik Isten ő Szt Felsége, hogy a 
templomok előtt ünnepnapokon és Búcsuknak idein vásárokat 
imlittanak, az odavaló emberek még az isteni szolgálat előtt, 
azért praedicatioknak végéig minden adás és vétel tiltatik sut)

V. ü. az 1049. évi 89. 1. közlőit maros-vásárhelyi const.
1. jegyzetével.
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poena for. 24. az örmények sátort is ne praesumáljanak fel
vonni sub eadem poena ab officialibus sedium extorquenda.

A muzsikálások, Tánczok e szerint tiltatnak a m. к. 
Gubernium parancsolatjából.

Minthogy a nemes székek communicálták a kösséggel, 
s a kösség is consentiált a veréb fő szedésről a székekkel, a 
végeztetik, hogy minden gazda emher Szt János napjára ha 
be nem vinne az 50 verébfejet, minden verébfőért fizessenek 
egy egy pénzt, mely poena legyen a Tiszteké, a szabad 
Rendtől, a Jobbágyok is tartoznak szedni 50 verébfejet, de 
azoknak poenája (ha nem találnák beadni) lészen 25 pénz, 
mely cédái a földes uraknak.

A pipázás iránt concludáltatott, hogy valaki káros helyen 
pipál, comperta rei veritate két sustákot ’) adjon. A Job
bágyok dolga ezen matériában is mint a madárfőről.

Az egyházi nemesség nem tartozik postálkodással és 
gazdálkodással.* 2 *)

1740.

Aranyosszéki Constitutio.я)

A nemes szék bizonyos Consideratiokra nézve a szedő 
vevő dolgában pro hic et tunc egyenesseb és helyesseb Nor
mát nem adinveniálhatott az Adozásbéli Proportionál, holott 
kinek-kinek facultassát igyekezte felvenni; Annakokáért vala- 
mig a nemes szék más normát nem tsinál, addig közönsége
sen az egész székben mindenütt observáltassék a z : Hogy 
valami szedő vevő esik, és az Falu költségéül felvettetik, 
vettessék kinek-kinek adójához képest, Quartélytartás is ehez 
képest accomodaltassék. Egy lovai való postálkodás két ökör 
hellyet acceptáltassék.

2. Const. A nemes szék szabad Erdejében mindenüt, 
mind mész égetés, mind Irtoványozás iránt való ns szék szo
ros Constitutioi ujja'oban is Approbáltattak. Publicaltattván 
Interdicáltatik, hogy senki azok ellen ne tselekedjék a nemes 
szék Tisztei hirek nélkül sub poena flor. — 24.4) 3. Const. 
A mely kerekesek a nemes szék Erdejéből dolgoznak, tsak 
munkájokért végjenek fizetést, nevezetesen a modo imposterum

*) Susták - - két garas, vagyis bat váltókrajczár.
2) Lásd az A. C. III. K, 0. czím 2. czikkét az egyházhelyi ne

mesekre, ezek értetvén itt is az egyházi nemesség alatt.
s) Eredetije Aranyosszék levéltárában (Felvinczeu) P ro t.: Gyula 

ex 17114 -1740.
4) V. ö. a 140. 1. közlött 1728. évi aranyosszéki const. 1—2 ki- 

kezdéseit.
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Egy jó derék öreg ökör szekérbe való kereket fellyebbre 
liáro(m) márjásnál adni ne merészel Ivének. Contra tseleked- 
vén incur, рое. ű. 12. az kisebeket pedig ahoz képest aláb.

1741.

Csik-gyergyó- és Jcdszonsséki Constitutio.

Anno 1741. 9-a Jan. in generali congregatione con
clusum.

Történik olykor, hogy némelyek élnek rnlgs Főtiszt ur 
ő nga pecsétjivel *) tudván, hogy nem mindenkor lehet Л nga 
eleiben a felszabadittásra, azért facultáltatnak a modo in pos
terum V. Tiszt uraimék, hogy az olyan tilalmaknak felszaba 
dittásokhoz hozzá szóljanak.

Anno eodem 19 Jun. Isten dicsőségére czélzó dologban 
concludáltatott vala in Anno 1739. 14. Febr., hogy vasár
napokon, Inncpnapokon, Búcsunapokon praedicatiók végéig a 
vásárok megszűnnének sub poena f. 24., de minthogy azzal 
sem kereskedők, sem székbeliek nem gondolnak, végeztetett; 
hogy absolute minden adások vételek azon napokon ne legye
nek, örmények semminemű portékát, a székbeliek egyéb egy 
mást, de nevezetesen égett bort ne áruljanak sub poena con
fiscationis, melyre szorgalmatos gondjok legyen а V. Tiszt 
uraiméknak, kivévén egy husvágást, melyet második harang
szóig szabad lészen árulni, azután pedig nem sub poena II. 24.ä)

1743.

Csik-gyergyó- és kászonszéki Constitutio.

Anno 1743. 80. Xbr. Az oláhok juxta facultates con 
scribáltatván (a bennvalo pásztor jobbágyokon kívül) contri- 
buáljanak pénzzül, kik falu szeriben laknak Falu közt, a kik 
havasakon azoknak Bírákat tevén, azok szedjék töllök, kik is 
perceptor uraiméknak administrálják.

Örmények, absitos németek, valakik feleségek után 
Jószágot bírnak a szerint adózni tartoznak, úgy Szereda 
városi uraimék közül is a ki mit bir a székben, arról adózni 
tartozik szék közi.

') A tiszti pecsétre nézve lásd az 1727. évi 135. 1. kiizlött 
udvarhelyszéki constitutiókhoz irt 2. jegyzetet.

2) V. ö. a 150. 1. közlőit constitutióval.
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1744.

Csilc-gyergyó- és kássonszéhi Constitutio.

A székben vagy is havasakan levő oláhok miként adóz
nának arról eddig is volt conclusum, melyhez illendő mod 
addáltatik most is, hogy egy esztendősön felül való marhától, 
úgymint Tinotol-Binotol adjanak 6 pénzt, harmad fűig fel, 
meddő tehéntől, Tuloktol 9 pénzt, Fejős tehéntől, öreg Tulok
tol, kanczátol, gyermekiétől 12 pénzt, öreg juhtol, berbécstől 
2 pénz, tavalyi báránytól 1 pénzt.

Limitaltatik egy Lajtrás Hordó szekér csinálása 3 for., 
ha pedig a székből maga kiviszi a faragó ember ott a mint 
adhatja, adja úgy, de hogy a székben is találtassék eladó 
szekér arra vigyázzanak V. Tiszt uraimék, ha nem akarnak 
csinálni, büntessék meg a mesterembereket.

Eddig a nemes széknek constitutioja szerint Al-Csiknak 
törvényes napjai voltak egy héten csütörtökön és szombaton, 
de a mlgs főtiszt ur és nemes székek consensusábol a szom
bati transferáltatik Hétfő napra, a nemes kászonszéki pedig 
szombat napra, mindenik napon pedig Al-Csikon mind bre- 
visck, mind longusok folynak nem úgy mint eddig, vasár
napon levéli már a Hétfői törvény, concludáltatott az is, hogy 
valamely assessor és Procator részegen vagy csak ittason lesz 
is felette, elsőbben az olyan admoneáltassék V. Tiszt uramtol, 
ha nem szűnik, másodszor 6 forintig, harmadszor 12 ftig bün
tessék V. Tiszt uraimék, ha úgy sem szűnik, adassék fel 
Főtiszt urunk ő ligának és suspendáltassék ab officio, b-

Ez előtt is volt constitutio, hogy mindenféle marhának 
tartanának pásztort, melyet most is confirmáltak, hogy minden
féle rüdeg marhának, ménesnek, sertésnek borjival együtt, 
úgy az ökröknek is pásztorok legyen, melyet ha a faluk 
elmulatnának V. Tiszt uraimék büntessék meg a falut 12 forin
tig, a ki a pásztor eleiben nem adná marháját a falu bün
tesse meg, mégis a pásztornak fizessen meg, ha a falu 
elmulatná a büntetést, V. Tiszt uraimék a falut büntessék, az 
pásztorok pedig kikelettől fogva, hó leestéig tartoznak pász- 
torolni a marhát, ha nem cselekszik V. Tiszt urak büntessék.

Nagy praejudiciumára esik a Possessoroknak, hogy a 
faluk azoknak hírek nélkül concludálnak, végzéseket tesznek 
erdőkről, mezőkről, havasokról etc. lm nem observáltátik bűn-j 
tétnek azért, ezután végezéseket ne tégyenek, erdőt ne szaba
dítsanak a Possessorok hírek nélkül, ha pedig tesznek, azok-
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mik hírekkel legyen, egyéb haszonból mind Possessoriiak, 
mind jobbágynak, (ha ezek falu nyilát tartják és extraordi- 
uáriumot szolgálnak) adjanak a büntetésből illendőképpen.

Eddig csak hat Hajdú volt, de nem elégséges csak 
annyi, hanem ezután V. Tiszt uraimék eapaxokat még 4-et 
tegyenek, hogy a tiz közzttl a ki capaxob lészen reája, Por
koláb legyen közöttük, fizetések mint más székekben.

1744.

Csik-gyergyó- és kászonszéki Constitutio.

Anno 1744. 19-0 8-ber. Coneludáltatik az is, hogy a 
modo deinceps, nem az eddig való usus szerint expedialtas- 
sanak a Rektoriak recepta alatt, hanem in forma cum prae
missis et conclusionibus mint más helységekben szokott lenni 
egész hazában, azokban vagy aceludálván V. Tiszt uraimék 
pecsetit. vagy inseralván.1)

Facultás adaték Mlgs Fő Tiszt ur ő Ngátol, hogy ha 
az ő Nga absenfiájában valaki pecsétével élne és világos kára 
fogna valamelyik félnek a dologban, olyankor V. Tiszt uram 
in suo modo az olyan tilalmakhoz szólhasson.* 2)

Mind Somlyón, mind más falukban tanáltatnak olyan 
szegény szarándok leányok, kiknek 5—6 véka vetések is 
vagyon, de ezekről ne tartozzanak adózni, de ha ennek sziue 
alatt nagyobb aeconomiát és marhát tartanának, adó nélkül 
az olyanok nem lehetnek másoknak praejudiciumára.

1745.

Csik-gyergyó- és kászonszéki Constitutio.

Anno 1745. ll-o  Jan. A szolgáknak, szolgálóknak bérek 
eddig is Constitutiok szerint volt determinálva,3) mindazáltal 
abban nagy abususokat tapasztalnak a nemes Székek, con- 
cludáltatik azért, hogy a modo deinceps a legjobb és faragni 
tudó szolgának fizetése légyen 9 fr. 2 pár ruházat, 1 for. 
süvegre, 4 véka árpavetés, a kiknek tehát szándékuk van a

*) A relatoriákra nézve lásd a 120. 1. közlött csik-gyergyó és 
kászonszéki 1714. évi const. 3. jegyzetét.

2) V. ö. a 152. 1. közlött const. (1741. január 9-rffl) tartalmával.
3) V. ö. a 118. 1. közlött 1712-iki és a 149. 1. közlött 179-iki esik 

gyergyó- és kászonszéki constituti ókkal.
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szolgálatra és ennyiért nem akarnának szolgálni, hirt tevén 
V. Tiszt uramnak rolla 3 fttal büntesse, a kik többet ígér
nének és in praejudicium aliorum, hasonlóképpen a hol két 
bárom szolgálatra való személy tanáltatik, és nem akar szol
gálni, egyiket kivévén a többi 3—3 Kénenssel') tartozzék 
Capitális adóban. Az alább valóknak proportionaliter legyen 
bérek, a nagy szolgálóknak, a ki főzni is tud 4 for., az 
alább valóknak alább.

A régi szokás szerint, hogy mások is mikor elégtek 
eximáltattak, ezután is eximáltassanak 3 esztendeig.

A Mlgs fő Tiszt urak mellett eddig levő iro deákoknak 
a nemes székek annuatim rendeltek volt 30 mfor. a mellé 
kik olyanok voltak atyjoknak exemtiot, a mostaniaknak pedig 
nem lévén szükségük az exemtiora, emelték fizetését 50 Rfortra.

Concludáltatott, hogy a törvénybeli mulcták a modo 
deinceps semmiképpen le ne engetődjenek in exemplum aliorum.

1745.

Csik-gyergyó- és kászonszélci Constitutio.

Anno 1745. 6-a X-ber. Minthogy Szereda várossá, fáját, 
szénáját az Olt hidján hordja, admoniáltassék azért, hogy 
ők is concurráljanak a Ilid csinálásban, mert ha nem csele 
kednék, megzálogoltatnak a székbeliektől.

1750.

Aranyosszéki Constitutio.2)

Nagy praejudiciumára lévén a Possessoratusnak, hogy 
az Falusi lakosok hírek Consensussok nélkül az Falu földéből 
házhellyeket idegeneknek három forintért excindálnak, ha 
penigh az Possessoratus közzül valamellyik megszorulván 
kévánnya és kévánta eddig is, hogy számára is excindállya- 
nak nem obtincalhatta, kire való nézett determináltatott, hogy 
a modo in posterum senkinek is sub poena d. h. 24. irremis 
sibiliter exigenda, az Szék hire s Consensussa nélkül ne 
merészeljenek adni, hanem notificalván az széknek az kik * *)

‘) Rónenssel rajnai forinttal.
*) Eredetije Aranyosszék levéltárában (Felvinczen) Prot. : „Kend“ 

ex 1740—1703. (253. 1.)
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не к illendőnek és méltónak ítéltetik az szék exscindáltat, 
azt is penig úgy, hogy annak proprietassa megmaradgyon az 
Falunak és ollyan embereknek az kik az eő Felsége szolgá- 
lattyát és az Falu servitiumát supportallyák, az possessoratus 
is nem valami vagus haszontalan exemptusokat szállítson az 
ollyanokra, hanem ut supra szolgálatra való maga embereit.

1751.

Udvarhelyszéki Constitutio. 1)

Az Articulatio * 2) dolgában Articulator uraimék proponál
ván a Ns Generális Szék előtt, hogy a Viduák tam a Capite 
quam a facultatibus, miként vétessenek fell, Tetőzet hogy 
mindenekben csak in medietate ingrediáltassanak az Articu- 
latioban, hanem ha Exemplaris Gazdagságú és jo tehetsége 
leszen, az ollyanok praeter Capitale in toto Contribuant.

2- do A Conscriptus Ecclesiasticusok, tam a Capite quam 
reliquis facultatibus az Articulatioból kihagyattassanak usque 
ad ulteriorem Majestatis decisionem.

3- tio Az Adjutak az Articulatioban mostan nem assu-1 
ínaltathatnak, hanem a Falukk tudosittást kell Írni, hogy a 
Faluk magok assumallyák; kell pedig az Adjutakon érteni 
az Hazas egy kenyeren lévő Emberek közül az edgyiken 
kívül a többit, úgy az tizenkét Esztendőnél idősbb Iffju nőte- 
leneket is.

4- to A Tehetős és Sok Márkájú Sellérek is, ha kik 
ollyanoknak találtatnak, magok faeultasokrol úgy Contribu- 
állyanak, mint a Szabad Emberek.3)

5- to Mind az Activum s mind a Passivum Debitumokat 
a Faluk vegyék feli magok között, 200 forint Activum De
bitum légyen egy Articulus, 200 forint Passivum Debitumra 
nézve leszáll a Faoultasokból egy Articulus.4)

*) Kelt ez a constitutio 1751. november 18-án id. Vargyasi Dániel István 1. báró, mint főkirálybiró elnöklete alatt Sz.-Udvarhelyt tartott 
gyűlésen. L. ered. jkv. Udvarhelymegye levéltárában.

2) Articulatio itt az adóalapnak ‘200 írt egység szerénti meg
határozását jelenti oly módon, hogy kinek-kinek a hányszor a 2(H) fit 
adóalapegység a vagyonából kitelik, annyiszor fizesse az egység után 
kirótt adómennyiséget', articulatoroknak neveztetvén azok, a kik о 
műveletet végezni szokták.

3) Hasonló értelemben intézkedik a székely Inquilinusokra nézve 
már az 1558-iki országgyűlés t)-ik articulussa.

4) Összevetendő ezen constitutio 1. pontjával.
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(>-to Ezen Articnlatiorol való Punctumok pedig imme
diate adattassanak ki Combinator Uraimekk és eő Kglmek 
sine omni Protelatione ct mora Confiuallyanak Udvarhelyen, 
hogy az eő Felsége dolga eő Kglmek miatt meg ne aka- 
dallyoztassék.

1759.

Maros-vásárhelyi Constitutio. r )

I- mo Ennekelőtte is mindenkor szokásban volt, sőt város 
főbirsága alatt kemény tilalomban tartatott, még az néhai 
boldog emlékezetű praedecessorainknak Város közönséges 
edgyességét conserváló végzések és a város könyvében írott 
rendelések szerént, némelly most is pro inviolabili Civium 
hujatum deinceps quoque fienda observatione restauraltatik, 
hogy senki az városi Civilis fundust, vagyis akár belső, akár 
külső Civilis Jószágát idegen, és a városhoz nem incorporatus 
Embernek sem örökös, sem zállogos titulussal eladni ne prae- 
sumallya, hanem elsőbben a város fő Birájának hirt tenni 
tartozzék, és Biro uram az egész Tanáttsal a dolgot Com- 
municalvan, ha egyenlő végzésből az ollyan venditor Civis 
facultaltatik eladni maga Civilis jószágát, úgy adhassa el, 
különben ha cselekeszik irremissibiliter Főbirságon büntetőd- 
gyék; mindazáltal3).

II- do Sem az város Bírája különösön, sem a Tanát® 
meg ne engedhesse külső embernek Jószágot a városon vagy 
határán vásárolni, mig elsőbben az ollyan Jószágot vásárolni 
kívánó személy a város köze cum depositione soliti juramenti 
nem incorporaltatik, ezt tartván a városnak Privilégiuma is, 
de az incorporatiot is senkinek akárminemü charakterü em
bernek is a communitas consensussa nélkül a Magistratus ne 
admittallya és valamikor külső ember incorporaltatik, azonnal 
mox ac de facto tartozzék fizetni a városnak incorporationis 
taxat 10 id est tiz magyar forintokat, melyeket mig nem 
deponalya, mindaddig a városnak semminemű bcneficiumával 
ne élhessen, sem kortsomát sem egyéb nemű Qauesturat ne 
folytathasson.3)

III -io Oláh nemzetségből való ember telyességgel az 
városon örökséget ne vehessen, sőt a város közönséges föl- * *)

*) Eredetije Maros-Vásárhely városi levélt, a többször idézett
j o g k ö n y v  1 0 1 — 1 0 2 .  1.

*) 3) V. ö. a 28. 1. közlőit 1604. évi maros-vásárhelyi consti- 
tutióval és az ahhoz irt jegyzetekkel.
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(leiből is, sem szántó sem kaszáló föld ne adassák az oláhok
nak, senkys azokat a városi Cívisek közül ne protegallya, 
augmentatiojokban munkás ne legyen, senki maga házánál 
akár esmeretes, annál is inkább esmeretlen kerengő, és a 
királyi Contributiot subterfugiálni kívánó embert harmadnapnál 
tovább ne patiallyon, annál is inkább megtelepedésre az 
ollyannak helyt ne adjon, hanem a város fő Bírójának hirt 
tenni tartozzék. Ezekben ha valaki ellenkezőképpen tselekszik 
város fő Birságán irremissibiliter büntetődgyék.

IV-to Senki a városi Cívisek közül maga Házánál uni
tárja Religion levő Papoknak magok Religiojok szerent való 
Cultust celebráltatni ne admittálya, hanem mihelyen észre
veszi a Civis, hogy Unitariusi Gyülekezetei és Cultust akar
nának celebrálni Legottan a város Birájának hirt tenni tar
tozzék, város edgyességére letött Homagiuma mellett, a város 
Bírája pedig a Tanattsal communicalvan, egyenlő végzésből 
jó móddal impediálni el ne mulassa. Ezen túl pedig unitáriusi 
ember a városon Jószágot vásárolni ne admittáltassék tellyes- 
séggel.1)

1761.

Maros-vásárhelyi Const itutio. *)

Az Directorates Officium sem az város Birájának, sem 
az Magistratusnak különös tetszéséből, és authoritássábol sen
kinek ne conferáltassék, hanem az régi bevett és eddig 
observált praxis szerint per candidationem et votorum collec
tionem azon hivatalra Capax és érdemes subjectumok válasz
tassanak és ez itt Írott Instructio mellett tángáljanak.

1. Mindenféle jóra ezélzó dolognak jó kezdete az Isteni 
félelem, az Directoratus Officium pedig rendeltetett a végre, 
hogy az által a vétkekre gonoszságokra vetemedettek és abban 
Lélegzők megzaboláztassanak és érdemek szerint megbiintet- 
tessenek, hogy azért a gonoszság városunkból tisztullyon, ne 
lalám két három s több gonosz törvéntelen életii emberekért 
az egész város szenvedgye Istennek büntető ostorát Látoga
tását, szükséges elsőbben a Tisztviselőknek, úgy Direktor 
atyánkfiainak józan élettel tisztességes magokviseletekkel jó *)

*) Az unitárius papok és az unitárius vallást követők ellen hozott 
eme megszorítások ellenkeznek az A. C. 1. K. 1. czíin 2-ik ezikkével, 
mely az unitária vei nntitrinitária egyházat is recipiált egyháznak nevezi, 
s részére szabad vallásgyakorlatot biztosít.

2) Eredetijét lásd M.-Vásárhely város levélt. „Leges et Decreta“ 
etc. czímíi könyv 120—124. lapjain.
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példaadásokkal másoknak világoskodni, ne talám ama köz
mondás rajtok betelyesedgyék: „Turpe est' Doctor i cum Culpa 
redarguit ipsum“.

2- do Lopás, Káromkodás, Gyilkosság, Tolvajság, Paráz- 
naság, verekedés, vérengezés, éjjeli vagy nappali Lármázás, 
város Törvénnyé s Privilégiuma ellen való Praevaricatio, hite 
szegós, város határának, Erdőnek, Mezőnek praedálása, Tilalom- 
bontás, közönséges végzéseknek szegése, Depeculatus, város 
Bitójának s Tiszteinek való engedetlenség, vagy azok becsül 
létének kissebbitése, s több ezekhez hasonló vétkek Directo 
ralis Prosecutiot illetnek, valakik azért effélékben comperiál- 
tatnak sine discrimine prosequaltassanak, jól végére menvén 
először a dolognak ne hogy ok nélkül valaki hurczoltassék, 
és méltatlan erigálando Actioval hírében nevében kissebbittessék.

3- tio Minden héten szerdán a város Constitutiója szerint 
Directoralis causáknak kell folyniok, azért Direktor atyánkfiái 
mindenkor jó egész készülettel állyanak elé, és Kedvezés, 
Barátság, Atyafiság s több egyéb privatus Respectus nélkül 
Oausajokat secundum Cujusvis Causae aetatem assumáltassák, 
s judicialiter decidáltassák.

4- to Semmirekellő minden aprólékos, vagy egész bizon- 
talan dologért senkit ne vexalyanak, Törvényre ne idézzenek, 
hanem jól végére menvén, secundum demeritum helyes Ac 
tiokat instruállyanak, ingyen való szántás, kapálás, kaszálás, 
Aratás vagy akármely más szinti dolgoknak, a mint addig 
observáltatott, praetensiojok végett ok nélkül senkit ne pro 
vocállyanak, hanem sincera Conscientia folytassák hivatalokat, 
magoknak különös hasznok keresésével másoknak kárt, költ
séget, fáradságot ne okozzanak.

5- to Nagy Praevaricatio tapasztaltatok eddigelé az De 
linquensekkel esett megedgyezésekben, mert a Directorates 
Officium Authoritate Propria pro Lubitu edgyikkel s másikkal 
megedgyezett, a kinek akart kedvezett, a megbékéllésbőJ vett 
pénznek némely része, vagy talán néha egészlen is subticiál 
tatott, a magistratusnak fel nem adattatott, vagy a feladott 
summán kívül magának is az Officium, aut Natura, vei in 
Labore különös hasznot vett; Hogy ezért in Posterum az 
effélék praescindáltassanak, senkivel is absque scitu, et 
annuentia Magistratuali ne complanállyanak, a mennyiben 
pedig a complanatio megáll, azt riktig administrállyák anga- 
riatim genuina specificatio mellett, kitől mennyit percipiáltanak. 
coram senatu demonstrálván. In casu contrario comperta rei 
veritate in duplo reconditae vel occultatae summae convincál- 
tatnak, in super hivatalyoktol propudiose tamquam peculatores 
amoveáltatnak.
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6 - to Tapasztaltatok; eddigelé az i s : hogy sokaktól szántó 
és kaszállo földgyeket, Réttyeket a Directorok authoritate pro
pria, haragból, boszszuságbol, gyiilölségből elvették, Atyafisá- 
gért, adományért, Ígéretért, másnak adták, mely miatt a Con- 
tribuenseknek károk, a Magistratusnak pedig ottan ottan 
bajoskodásai lettenek, a sok panaszoknak igazittásai mellett, 
azért az efféléknek is eltávoztatására a modo deinceps Direc
tor eo Klgmek sub amissione honoris et officii senkitől szántó 
és kaszállo földgyeket, Dinnye és Törökbuza földgyeket is 
elvenni és másnak adni sine praescitu et Annuentia Magis- 
tratuali ne praesumályák, magok számokra is ultra Compe
tentem Spheram ne foglalyanak, külömben comperta rei veri
tate az irt poenalitásban irremissibiliter incurálnak.

7- mo Az is Experiáltatott, hogy a Directoratus Officium 
holmi Dohány és lmllos földeket pénzért eladott oly praetex- 
tussal, hogy Directoralis Inquisitiokra expendálni kelletik. 
Ezen Authoritás is eo kglmkk nem engedtetik sub eadem poena, 
hanem mindeneket igazán és a Magistratus hirivel tseleked- 
gyenek, az Muletat adaequate congerálván és angariatim a 
Magistratusnak administrálván, Contentusok legyenek a sena- 
toralis személyekkel egyenlő részt vejendő mulctabeli Proven- 
tusokkal, s magoknak különös hasznot az ordinária mulctán 
kívül ne hajtsanak, az Legalis expensak e mulctis acceptaltatnak.

8 - vo Az Városon, Piaczon, Boltokban, Házaknál minden
féle mértékeket angariatim vizsgálni leszen kötelességek, ha 
kit, vagy kiket in Praevaricatione comperiálnának fideliter a 
Magistratusnak reportálván, a mit azok iránt végez a Tanáts azt 
tökélletesen effectumban vegyék, úgy egyéb magistratualis Ordi- 
natiokat is elkövetni, azokban híven eljárni s az hova és mire 
exmittáltatnak végben vinni lészen kötelességek sub poena 
violationis Ordinationum Magistratualium.

9- no Sub fine cujusvis Anni tartsák kötelességeknek az 
i fffieiunitol butsuzni régi bevett rendtartások szerént, és fern

ere mutationis officii a subsequens Directoroknak ezen In
structio per defungentes által adattassék in ipsis Originalibus.

1764.

Aranyosszclii Constitutio.1)
Az Falu közönséges szolgálattyától az ollyan Paraszt 

Személlyek szoktak eximáltatni, a kik az udvarokban és *)

*) Eredetije Aranyosszók levéltárában (Felvinczen) Prot. „Aba“ 
ex 1703—1708. (35. 1.)



fogadókban lakván in Continuo suorum Dominorum Terrestrium 
servitio vadnak, egész esztendő által Bíráskodnak, Vintzellér- 
kednek s Kortsomárolnak magoknak köntösök és élésekre 
való Praebendájokat immediate tsak az Udvarokból veszik, 
de a melly Paraszt ember kun falu szeribe lakik, hogy egy 
két hordó bornak kikortsomárlásával s ehez hasonló egyéb 
szin és praetextus alatt magát a falu servitiumatól meg
menthesse, ez eddig is a közönséges igasság ellen láttatott 
lenni, mellyhez képest a Sz. Kocsárdi Lakosok között is, az 
kik illyenek, qua talisok, a közönséges terhet supportálni 
tartozzanak, mindazonáltal a Kocsárdi lakosok is nekik a falu 
nviljait a proportione adják ki. E continua Tabula sedis 
siculicalis Art. 17. Januar. 1764.
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1764.

Aranyosszéki Constitutio.1)

Instructio a Dalok *) Hivatalijáról.
1- mo Két Processusra lévén a Nemes szék osztva, azért 

edgyiknek a felsőben, a másiknak az alsó Processusban lészen 
szolgálattya.

2- do Mgs Gróf Fő Király Biró Űrtől a Continua Táblá
tól * 2 3) és Vice Király Biró4) Uramtól dépendeályanak.

3- io Midőn a Continua Tábla a Királyi ujj rendelések 
szerint kitiizett periódusokon be ál és durál ha bizonyos 
közönséges dolgokban nem lésznek kiküldetve és foglalatosok, 
mindenkor a Táblán jelen légyenek, azért is a Mgs Gróf fő 
Király Biro Ur és eő Nga jelen nem létiben a Tabulae Prae
ses Hire nélkül ne absentályanak.

4 - 0 Minden holnapban ordinarie a magok Processusok, t 5) 
legaláb etzer eljárják s circnlályák.

5- to Az Innepeket a Királyi Ordinatiok és Haza Törvé
nye szerént observáltassák.

*) Eredetijét lásd Aranyosszék levélt. (Felvinczen) Prot.: „Szabolcs“ ex 1703—1769. Pag. 229.
2) Dúlok a székely székekben azok, kiket a megyékben szolga

lmaknak neveztek.
3) A continua táblák országszerte királyi rendelettel ez évben 

állíttattak fel a megyei és székely széki derékszékek helyébe.
4) A vice királybirák azok voltak, kiket a megyéken alispánok

nak neveztek.
5) Azaz : járásukat.

Corpus statutorum. I. 11



tí-to Mindenféle Praevaricatorok és Malefactorok után 
investigályanak, úgy mint tolvajok, lopok, orgazdák, Károm 
kodók, vérengezők, Tolvajkiáltást okozók, Tilalomrontók, nemes 
szék közönséges Erdejit pusztítók, a Király Sójának eltitkoloi, 
Paráznák és Kuruslók után, melyeket jól kikeresvén és Spe 
ciiicatioban tévén V. Király Biró Uramnak adgyanak által.

7- mo Dominalis Sedriákon ') a liol kisebb dolgokról 
lesznek a Juris Impensiók és a szokot matozások hit feladá
siban és Executioban exmissio 2) mellett jelen legyenek és 
miképpen ment végben mind a Juris Impensio, mind pedig 
a matozás genuine referalyák.

8 - vo Falusi Birákot s biteseket a rendelt időben idején 
úgymint 1-mo 9-bris magok eskessenek, és alitsanak melyek
nek tételekben ha mi olyas difficultás adgya elő magát V. K. 
Biró igazítsa.

9 - 0 A király adójának felhajtásában a Birákkal jó 
módot tartassanak, Rovásokat vagy Specificatiojokat gyakran 
vizsgályák és nézzék meg, hogy az adózó Rendek közzül 
magok Portiojokban per individua kik mennyit adtanak, ne
hogy némelyeken a Bírák kedvezésből sok Restautiát had 
gyanak, hanem a proportione mindeneken edgy iránt desum- 
máltassék.

Ю-o A Falusi Bírák ha kiket méltatlan büntetnének 
és akármi módon vexálnák azon Bírákat is referalyák.

11- o A strásálásra hogy jól őrizzenek, szorgalmatosán 
vigyázzanak, és ha mi fogyatkozást vagy Bírákban vagy más 
privatus emberekben tapasztalnak, referálj ák.

12- 0 A Falusi Biráktól eltelvén esztendejek számot 
végyenek, adjungáltatván melléjek ahoz értő becsületes suli 
jectumok, tempore hujus exactionis exquirályák a Bírák által 
a Falu javaiban tett praevaricatiokat is.

13. Utaknak, Hidaknak, Porkolat kerteknek, Sántzaknak 
a hol a ns szék Tiszteitől meghagyattattak, szőlőgyepüknek, 
Akasztófáknak Pelengéreknek megtsináltatásában, mindenféle 
mértékeknek nevezetesen kortsomárosok és mészárosok mér
tékeinek vizsgálásában hogy mindenüt azokkal igazán élye 
иск. Mindenféle falusi Pásztoroknak idején való kiállításában, 
Bittang marháknak kikeresésében és kikiáltatásában, Kémé 
nyék, Kürtők és Kemenczék tisztittatásában, a Pipás embe
reknek az Utzákon és Kertekben a pipázástól való elfogásban 
szorgalmatosok légyenek. *)
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*) A zaz: földesúri székeken.
2) Az exmissióra lásd a 137 közlött csik-gyergyó és kászonszéki 

1727-iki constitutiók 3. jegyzetét.
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14. Angariatim V. Király Biro Uramnak mindenekről 
Demonstratiot tégyenek.

15-0 A Faluk circulatiojuk alkalmatosságával magok 
betsületeket magok élőt hordozzák ne exorbitályanak és a 
szegénységen ne élődgyenek, törvénytelen exactiokat ne 
tégyenek.

10. A Lovas Legények, Hajdúk és Commissariusok a 
székben ha exorbitálnak, a szegénységen élődnek, excessusokat 
reportályák.l)

1765.

Udvarhdyseéki Constitutio.* 2)

1. Citationes, Ammonitiones, Certificationes ad Tabulam 
cent, tiunt modo hactenus usitato, Inquisitorum quoque Re
giorum in Causis privatorum Salaria non secus Levatae Pleni- 
potentiarum et Procuratoriarum Taxa manebunt in statu hac
tenus observato.

2. Qui pertinent ad Tabulam Continuam ab illis Taxa 
Judicialis nullo modo exigatur, concluditur.

3. Quod Litterarum Relatoriarum Apertationls per Prae- 
sidem, У. Judices Regios et Notarios fiant, Stylo consueto 
definitur.

4. Litis Motiones in Causis coram Tabula Continua 
agitandis, Sygillo Illustrissimi Supremi Judicis R. (Cujus 
determinata Taxa erit d. 24) fieri debent: Domini V. Judi
ces vero Sygillum in Oeconomicis erga Dr. 12. Taxam ex- 
tradare possunt, et in Juridicis quoque, ubi Litigium non 
excedit fl. 12. exceptis causis Haereditatum.

5. Concluditur in posterum Omnes expeditiones Judiciales 
Sygillo Communi Inc. sedis expediri, cujus Taxa in Dr. 34. 
stabilita, D. Taxatori per Janitorem Tabulae administretur. 
Expeditionum Taxa in statu pristino permanente.

6 . Si qui Causantium e Protocollis У. Sedriarum Traus- 
missionales Praxi hactenus consveta elaborari solitas, necdum 
extraxissent, extrahant, et ita per Continuam Tabulam revi
deri faciant.

7. Id quoque voto Tabulari concluditur, ut in posterum 
Regii Inquisitores post peractam Inquisitionem per Notarios

') Hasonló intézkedés foglaltatik eg у 1708-ból kelt, de az ismét
lés kikerülése czélj áből mellőzött constitntióban is.

2) Udvarhelyszék levéltárából. Nemzeti láda.
И *
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ad requisitionem Causantium ad utrum e Protocollo extra 
datum adscribantur.

8 . Concluditur uti Dnis Supernumerariis Assessoribus 
serietim duo semper in sessione praesentes esse debeant, 
quorum Superattendentia relinquuntur penes ü. V. Judices 
Reg., qui in Casibus necessariis Mancitates Tabulae suplere 
debeant.

9. In posterum per D. Notarios Tabulae Cont. de absolu
tione Causantium Separatum Protocol]um continetur, et illi Pro
tocollo Protestationes et absolutiones causantium inscribantur.

10. Communi Voto concluditur, si Actor causam suam 
desereret, Incatus Causam seriei inscribi curet, Obtenta serie 
coram Notariis instituat, Protestationem de Absolutione, et 
insimul a Notario contra Actorem super prosecutione Causae 
extrahat Ammonitarias et Actori praesentari faciat, qui si 
taliter quoque in eadem Periodo comparere non vellet, Indus 
cum Poena Indebitae vexae, Expensarum item et fatigiorum 
refusione absolvendus erit.

Si autem Actor Causam suam Seriei inscriberet et lega 
leni suae non comparitionis assignare posset rationem, luctus 
tempore Seriei protestetur super absolutione l -а vice cum 
line ejusdem Periodi, Secunda vice demum in Sequenti Pe
riodo extrahendo Ammonitarias a Notariis ammoneri faciat 
ut cum fine ejusdem Secundae Periodi Absolutionem obtinere 
valeat.1)

1769.

Csik-yyergyó- és hászonszéki Constitutio.

Anno 1769. 30. Januarii. Leven sok ellenvetések és 
exceptiok az oly contractusok ellen, melyek Írástudatlan Bírák 
nevek alatt tétetnek, kik csak keresztvonással jegyzik neveket, 
ennek jövendőbeli eltávoztatására rendeltetett; bogy ennek- 
utálnia a Contractusokban mindenik Biro Írástudó legyen és 
subseribálja, különben mostantol fogva ne acceptáltassék a 
Törvényben.

1772.
Udvarhely széki Constitutio.

Anno 1772. die 16. 7-bris Sub praesidio Ordinario Illimi 
Domini Stephani L. В. de Daniel et Vargyas Supremi Sedis

0 Ezen átmeneti constitntióknt a törvénykezés átalakításának 
megvilágosítására közöltük.
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Udvarhely Coadministratoris, per Tabulam Conlusum est, 
I(. Sedis Notarius Partibus Litigantibus Contra, Sententiae ex 
Partium Responsionibus latae, Executionem, Novum Inhibi- 
tionale extradare non posse.

Anno eodem Ibidem, et Coram Iisdem Unanimi Voto 
Conclusum est, ut in posterum omnes depositiones Causarum 
jam incaminatarum, Revocationes, et Appellationum Remis
siones, Seu Coram supremis et V. Judicibus Reg., seu Coram 
Notariis insinuate per eosdem in Partium Collitigantium prae
sentia sequenti Statim Die, ac insinuabantur, Coram Tabula 
Cont. reportentur, Sicque Protocollo Medio Notariorum in Figura 
Tabulae Cont. inscribantur.

1- о Abusus ille, qui ante erectionem Tabulae Cont. in 
generalibus, et V. Sedriis in processibus penes novum exis- 
tentibus observabatur ut pote: Ubi Par exmissio et alia Juris 
remedia novisanti admittebantur occasione erectionis Tabulae 
Cont. Circulariter sublatus fuerat, et nunc denuo prior illa 
Tabulae Cont. determinatio rati habetur, et concluditur. Quod 
a modo in posterum Omnes illi Causantium, qui seu novum 
inhibitionale seu novum Simplex impetraverint, accomodent 
se ad Litteralem Sensum Appr. Const. P. 4. T. 1. A. 21. et 
juxta eum penes novum se ita paratos sistant, ut nihil am
plius eisdem desideretur, nam in posterum praeter Appellatio
nem post Novum nihil admittitur.

2 - 0 Concluditur: Quod a modo in posterum in omnibus 
Causis Criminalibus, in quibus Vita Hominis subversatur, ct 
aliis gravioribus uti meritum rei exigit, postquam inquisitorio 
Relatoriae Tabulae cont. reportatae fuerint eliciri exyi neces
sarii fatentes coram Tabula Cont. personaliter sistantur penes 
Juramentalem depositionem hi absentia Partium, de re gesta, 
ct suis fassionibus sollicite confrontentur, erga Diurnum im- 
munibus Nobilibus cum servo et duobus equis itinerantibus 
Dietim ad Dr. 48. Cum uno equo procedentibus a Dr. 24. 
Plebae sortis Libert, a Dr. 18. Jobbagionibus autem a Dr. 12. 
pendendum.

1778.

A ra n y o sssé k i C on st itu tio . 1 j

Az nemes szék közönséges eredeiben a sok károknak 
Praevaricatioknak és dissensioknak praevertálása végett Con- *)

*) Eredetijét ezen a birtokviszonyok alakulására különös érdek
kel bíró constitutiónak lásd Aranyosszék levéltárában .. A nemes széket 
illető eredeti oklevelek“ gyűjt. 1720—1783. Pag. 219.
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cludáltatott, hogy a falukra felosztassuk a Faluknak quanti- 
tássa és az antiqua sessioknak numerussá szerént a numerus- 
sában assumáltatván a Falu közönséges Terrénumában excin- 
dalt sessiok is, melyek 32 esztendőktől fogva populosusok, 
felosztatván elsőbben a Falukra, azután subdi vidaltassék az 
erdőnek fája az Individuumok között a Possessorok és a több 
incolák között, nem az földe, hogy valakinek azt eladhassa. 
Nem különben a Bogát nevezetű szék szabad földei is modo 
praemisso subdividáltassanak azok között, a mely faluk által 
eddig usualtatott, de úgy, hogy egyikben senkinek örökös 
jussa ne lehessen, hogy mint maga örökségét eladhassa.1) *)

*) V. ö. ezen constitutiót Aranyosszéknek a 128.1. közlőit 1723. évi 
constitutiójával.
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1508.

Fogarasoidőki Statútumok.J)

Nos Joannes Bornemisza Castellanus huius Castri Bw 
densis Consiliariusque Regie Maiestatis Memorie commendamus 
vniuersis. Quod Egregius Paulus Thomori Castellanus castri 
nostri Fogaras, uidens grauitates Boyaronum et vniuersorum 
aliorum walachorum nostrorum in districtu et pertinentys dicti 
Castri nostri Fogaras, Quas in Exactionibus birsagiorum ab 
antiquo consuetorum, secundum processum Juris paterentur, 
Et item sepius etiam per Castellanos preteritos diuersis ad- 
inuentionibus Birsagiorum inconsuetorum passi fuissent propter 
i[iias districtus et pertinentie eiusdem Castri non poterant 
restaurari, ob hoc ipse Paulus cum ßoyaronibus vniuersisque 
walacbis eiusdem districtus nostri Fogaras cum moderamine 
ct diminutione birsagiorum ct Exactionum, vt buiusmodi 
districtus et pertinentie dicti castri nostri Fogaras, multitudine 
populorum decorentur, fecit dispositionem et ordinationem, 
que infra scriptis Articulis continentur.

Itteni primo Ex (pio hucvsque vniuersi Boyarones 2) dum 
casualiter in humagio hominis in aliqua causa Judicialiter con-

Eredetije elveszett. A XVI. század második feléből való má
solata rongyollott papíron az Érd. múzeum kézirattárában a gr. Miké Imre-iéle gyűjteményben.

2) Boerolc (Boyerones nobiles) Fogaras vidékén lakó előkelő 
oláhok, a kik meg voltak különböztetve : régi eredeti (antiquiores seu 
originarii) és újabb (recentiores) boérokra. Az előbbiek már régi idők
től fogva Boeronatus czímen Fogáras vidékén és havassain collatio 
útján bizonyos birtokállományokat (certae portiones seu sessiones Boe
ronatus) és havasi legelőket (alpes pascuales) bírtak haszonélvezetül, a 
jelen statútumban megnevezetteken kívül minden egyéb úrbéri szolgál- 
mányok teljesítésének kötelezettsége nélkül. Az utóbbiak 1588. s ille
tőleg az 1615-ik éven innen (t. i. a mely évben Fogaras vára és tarto
zékai a púra liscalitások sorába iktattatott А. С. II. R. 15. czím) a 
fejedelmektől az udvar körül teljesített szolgálataikért (mint pl. a va
dászok, szakácsok, kulcsárok, komornikok, lovászok, kürtösök, zenészek
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uicti fuerint: tune semper extorquebantur per officiales r) 
Judices, et Castellanos florenos sexaginta sex, Quare statutum 
est, vt de cetero Boyarones in humagio conuicti semper sol 
nant tantummodo ;3;i florenos 2) Castellanis, officialibus supra- 
dictis, aut qualiter cum ipsi(s) conuenire possunt3) Infra 
numerum triginta tres florenis, sed altius non ascendant.

Rustici Walachi similiter primitus fuit talis consuetudo 
vt dum Judicialiter in humagio hominis conuicti fuerunt sol- 
uebantur pro lmmagio flor, triginta tres, Igitur statutum est, 
vt tales rustici Judicialiter conuicti fuerunt solum in flor. 25 
conuictantur (sic) wel infra uiginti quinque florenos concordare 
valeant et possint.

Proditores, infideles Castri, capite priuentur4) vel si 
possunt obtineantur (sic) gratiam domini Nostri.

Ex quo ah antiquo consuetum erat: quod officiales dum 
aliquos Predones, wel fures, aut alios quoslibet malefactores 
(in) regno, wel extra Regnum eaptiuassent et pro con(serua- 
tione) et introductione ad castrum, alicui willano siue Rust(ico 
assigdnauerunt. Si huiusmodi captivus aliquo casu inopinato 
(eua)sisset. Tunc liumagium semper per possessionem talis 
loci exig(eretur). Quare ordinatum est, vt de cetero, dum offi
ciales huiusmodi captiuum haberent et ad importandum ad 
Castrum ad alicuius vel aliquorum manus darent: ah illo vel 
illis repetant, et si reddere non possunt: tunc alios propterea 
impedire non presumant: Si autem manibus Villanorum assig- 
nauerint, et reddere non possent, vel de captiuitate emitterent: 
prout non fuit auditum, quod aliquo modo voluntarie elibe- 
rassent: et tunc liumagium insimul persoluant: sed si tantum-

sat.) úgynevezett boérlevelek (litterae boeronales) által, a jobbágyi álla
potból kiemelve a boérok sorába vétettek fel oly feltétel mellett, hogy 
tisztességes öltözékkel, fegyverekkel, lovakkal fölszerelve a szolgálatra 
és a fejedelem kísérésére mindig készen legyenek, s a tisztviselőknek 
engedelmeskedjenek. Ezen kiváltságos állapotukat az itt jelzett szolgá
latok megszűnése után is tényleg megtartották.1) Az Officialis-ok nevezete alatt értettek, a fejedelmek által, 
vagy mikor Fogaras várát s tartozékait királyi jogon mások bírták az 
ezek által kinevezett s a várnagynak (castellanus) alárendelt Praefectu- suk, Provisorok és ezek helyettesei (subalterni) valamint a bírák (Judi
ces) és esküdtek (Jurati).

2) A homagíumra általában és annak mennyiségében való eltéré
sekre nézve V. ö. a H. K. III. K. 5. czím, II. К. I. R. 2. czím 2. §., 
az 1495: 19. t.-cz. 5. §., H. K. III. R. 3. czím 7., 14. §§. és 26. czíme
6. §., H. K. III. R. 4. czím 1. §. és 9. czíme k. §., 1514 : 38. t.-cz.

3) Ebből kitetszőleg az úgynevezett „compositionalis“ eljárás 
Fogaras földén is dívott.

4) У. ö. a II. К. I. R. 14. czím 10. §. és a 16. czímével, az A. 
С. II. R. 7. czímével.



modo persone, vel personis accomodauerit, a tali vel talibus 
humagium malefactoris exposcant.1)

Prius erat consuetudo, quod pro effusione Sanguinis 
florenos 13 pro birsagio exigebant. Igitur pro commoda vtili- 
täte et restauratione pertinentiarum 2) conclusum est, vt de 
cetero, tales per aduersarium Judicialiter conuicti solam flore- 
nos quattuor pro birsagio soluant. Puer infra decem annorum 
existens faciens casu sanguinis effusionem, birsagium non sol
uant (sic) sed soli ipsi inter se disponant, prout honestum erit.

Qui domum vel curiam vel hortum in aliqua villa, vel 
terris, agris, siue pratis, eiusdem absque Juris ordine poten- 
tialiter occupauerint, si tandem ordine Juris obseruato Judi
cialiter conuicti fuerint pro huiusmodi potentia 13 florenos 
soluere teneantur.3)

Ante erat consuetum, quod qui fecit actus potentiarum 
in territory», puta, arando terras vicinorum ac prata falcando 
segetes cum pecudibus perlustrando pro talibus similibus solue- 
bantur floreni tres.

Pro restauratione pertinentiarum conclusum est, vt tales 
Judicialiter conuicti soluant solum florenum vnum.4)

Ordinatum est, quod prout solent nonnulle puelle Valacha- 
les absque consensu parentum ire ad matrimonium ex volun
tate ambarum partium, et si postea maritus suus cum ipsa 
matrimonialiter perseuerare vellet, ex tunc soluat florenos
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’) V. Ö. az 1495: 19. t.-cz. 4. §. és főként az A. C. III. К. 
47. czím 5. és 16. czikkeivel.

2) A XVII-ik századbeli összeírások és a XVIII-ik századbeli urbá
riumok szerint Fogaras várnak, mint caput bonorum-пак tartozékai (perti- 
nentiae) voltak 1-ör Fogaras várossá, a benne levő fiscalis curiával, s ez 
után járó nagykiterjedéstí szántókkal, rétekkel, malmokkal, halas tavakkal 
és regálékkal; valamint a külsőkkel is ellátott s épen azért taxa fize
tés mellett bírt, s a külsőséggel el nem látott és így taxa nélkül, az 
iparosok, kézművesek s kereskedők (kik Libertini neveztettek) bir
tokában vo lt: polgári állományok, a melyek után az említett taxán 
kívül a Provisoratus alatt álló szabadosak a vár szükségére szolgáltak 
különböző kézművekkel. 2-or mintegy 60 possessio, vagy portio possessionis (községek és községi birtokrészek) a melyekben hol több, hol 
kevesebb jobbágyi ős boér állomány van felszámítva az 1726-iki és 
1758-iki urbáriumokban (orsz. levélt. Faso. K. 2. L. 2. Distr. Fogaras 
f i .  lap) kitüntetésével azoknak a községeknek (mintegy 24-nek), a 
melyek időnkint egyes családoknak adományoztatván, vagy zálogezímen 
inscribáltatván : a vár tartozékaiból kiszakíttattak. 3-or oda tartoztak 
az úgynevezett kisebb királyi haszonvételek (regalia minora).

3) és 4) V. ö. С. С. IV. R. 16. czím, az 1486. VI. V. 15. ez., a H. K.
II. R. 67. czím, 1492 : I. V. 56. ez. ős 3. V. 8. ez., II. К. II. R. 42. czím 
5. és 6. czikk, H. К. II. R. 55. ez., H. К. I. R. 16. czím, H. К. II. R. 
56. és 57. czím, H. К. II. R. 60. czím. А. С. IV. R. 6. ez., H. K.
III. R. 3. és 4. ez. С. С. V. R. 2. Ed., A. 0. III. R. 8. ez. és A. C. 
III. R. 11. ez. 2. czikk.
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duos pro bírság io, prius autem pro tali facto habent soluere 
florenos sex.1)

Ordinatum est7 quod aliquis filiam alterius virginem aut 
sororem violenter oppresserit et dcturbaucrit, ex tunc birsa- 
gium soluat florenos tredecim.2)

Si vero violatam puellam ad se maritus recipere vellet, 
et e eonuerso puella cum marito manere non vellet, soluat 
birsagium solum quattuor florenoruni, prius autem soluebant 
florenos 12.

Boyarones more et lege ipsorum vxores a se abycere 
vellent et cum easdem (sic) amplius manere nollent, pars 
separans, castellano seu Officiali soluat pro birsagio florenum 
vnum.

Busticus Yalachus similiter, vxorem abycere voluit, modo 
prenominato pars separans boyaroni suo, sub quo existit sol
uat asporas nouem.

Boyarones sine rustici valachi vxoribus proprys matri 
monialiter Juncti, si maritus wel vxor verum matrimonium 
non obseruaret.s) Ex tunc talis pars non obseruans portionem 
suam tam in hereditatibus; quam in rebus amittat, portio vero 
pars (sic) obseruantis vna cum hereditatibus suis sola re
maneat.

Consuetum erat prius, quod Boyaro vitam claudens, 
equip» sclliiit11™ hasta Castellano dare coactus _üiit. si 
vero equo deficiebat etiam equum dare pro ipso oportebat. 
Igitur ordinatum est quod de cetero Boyaro equo carens, post 
mortem teneatur Castellano pro equo soluere solum flore
nos tres.

Heretici vel opera illorum exercentes, consanguineos 
usque ad tertium gradum opprimentes vel violantes sine etiam 
cum brutis vel aliter qualitercumque heretica prauitate se 
defedantes sine misericordia aliqua vt hactenus consuetum fuit 
Ignis Incendio comburantur.*)

*) Tehát a házasságot a nő szülői részéről szükséges beleegye
zésnek hiánya nem tette érvénytelenné.

2) Hasonló bűntetteket hazai törvényeink halállal büntettek, 1. 
Szt. László I. V. 32. 1514 : 47. t.-cz. 1522 : 36. t.-cz.

3) Az 1554. évi január 25. tartott országgyűlés e tárgyban így 
határozott: „Quod autem in Terra quoque Fogaras hoc idem officiales 
facere teneantur, conclusum e s t: viri duas uxores habentes, item cuso
res falsarum monetarum et illis scienter utentes, item mulieres scienter 
habentes duos viros, Fornicatores et adulteri, tales qui conjuncti sunt et sanctum violant Matrimonium, sive sint viri sive mulieres . . . .  solita 
poena puniantur et vita eorum priventur.*) Y. ii. 1462 : 2. t.-cz. 14. §.-, 1495: 4. t.-cz. 13. §. a H. К. I. R.
14. cz. 6. §.
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Incendiary falsarum monetarum Cussores similiter Ignis 
I ncendio conburantur.r)

Singulis annis ad castrum portent duo plaustra lignorum 
per singula capita semel: In festo natalis domini, altera vice, 
in pro festo beati Michaelis Arcliangeli.2)

Falcare debeant more alias consueto tantum duobus 
diebus, et tandem accumulare et importare teneantur.8)

Quando Boyaronem mori contigerit et heredes non Im
buerit, ex tunc primo vxori de bonis mobilibus extradetur 
tertia pars, alie vero due partes domino simul cum heredita
tibus remaneant ex quo non parturit..4)

Si aliquis masculo caruerit: et tiliam habuerit, ex tunc 
lilie omnia bona mobilia succedant: de hereditatibus autem 
cum quarta parte puellari eyciatur: (sic) tali ordine obserunto 
iuxta estimationem, quod a singulis sessionibus populosis den
tur puelle denary decem et duo, a desertis denary sex : de 
desertis vero editicys penitus carens denary tres, Et si fratres 
diuisionales habuerint, Is vel tales prefatam puellam conten- 
tant et hereditates cum profata estimatione ad se redimant, 
Casu vero quod fratribus diuisionalibus deficeret: que raro 
vel nunquam eueniet, Dominus terrestris cum prefata estima
tione huiusmodi puellam de talibus hereditatibus excludere 
valeat, hoc non pretermisso, si tilia fuisset ante obitum patris 
maritata, nullas portiones de rebus mobilibus aufterc queat. 
Bed in Dominum Terrestrem conferatur, tantummodo de here
ditatibus cum estimatione prefata excludatur, Quia in lege 
valachorum hereditates sexum femineum non concernunt, 
demptis semper portionibus Vxorum, (|uemadmodum sepius 
profatum est.5)

Si quis filiam vel filias optans in rebus hereditatibus 
prefacere heredem masculinum. Ex tunc primum a Domino 
Terrestri et tandem a Juratis habeat litteras efficaces, sigillo 
munitas, et sic tandem huiusmodi hereditates ad talem tan- 
quam virum masculinum succedant.8)

в  V. ö. Szt. István II. V. 30. f. 1402: 2. t.-cz., 1492: 107. t.-ez 
1495: 4. t.-cz. А. С. III. E. 55. czim.*) és «) Hogy ezek a szolgálmányok a boér nemességgel .élőket 
■terhelték, abból következtethető, hogy a statúTmű őzen pontjait meg
előző és követő pontokban is mindenütt a boerokra vonatkozó intézke
dések foglaltatnak, s különben is a hol a paraszt oláhokra eltérő intéz
kedés tétetik, ott külön meg is neveztetnek, a mint ez a feleségelüzést 
tárgyazó pontokból kitűnik.

4) 5) 6) Az öröklést és a fiúsítást (praelectio) tárgyazó eme pon
tok kétségtelenül bizonyítják, hogy a jus dominii seu proprietatis а 
boer állományokra nézve is a vár urát mint földes urat (dominus ter
restris) illette. Az ingatlan javaknak iiuágisága mellett a leánynegyed-
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Alias redemptiones Ungue fuerunt, flor. 13, conclusum 
est quod tales officialibus pro redemptione eiusdem lingue 
eonuincantur in florenis G.1)

In sede Judiciaria alter alteri verba dehonestatoria 
dixerit tunc ille conuincatur in floreno vno, quia sedes Judi
ciaria debent (sic) libera et honesta esse.2)

Si quis Sigillo Castellani monitus vel officialis eiusdem 
et non eurauerit, ex tunc in floreno vno conuincatur.

Alias consuetum fuit, quod siue quis accedens erga offi
ciales et susurrauit sibi aliquem, quod is talis est, fur vel 
latro vel cuiusuis mali patrator: quibus auditi(s) officiales 
talium bona abstulerunt, Ita vt se velint a tali fama expur
gare et reetificare. Ille autem qui ad illum conquestus est, 
saltem subticuit, vel aliquando Judex fuit, quod contra deum 
et eius Justitiam fuit, et Officiales fuerunt eius causidicti. 
Vt igitur tales e medio nostri euellantur statutum est quod 
de cetero nullus Castellanorum seu officialium ante deci '''nem 
litis et cam e aliquem depredare valeat vel birsagia 1
prius sedendo pro Tribunali, et si talis se iustificari rit 
bene quidem, alioquin iuxta deliberationem sedis soiuat bir- 
sagium. Si autem compertus fuerit Inanius, Ex tunc officiales 
in partem alteram querelam Birsagium illius Noxy e conuerso 
extorqueant et exigendi habeant facultatem.

i Ex parte furum obseruetur antiquis modis, ita vide
licet quod si vnum ouem vel porcum, siue alias pecudes et 
pecora furauerit duodecies tamen 3) soiuat, et sic caput suum 
redimat a patibulo sicuti hucusque consuetum fuit in talibus, 
Ita etiam ad futura obseruetur eadem consuetudo, si unum 
equum furaverit teneatur soluere duodecim equos, aut pro 
singulo equo florenos duos, hoc es florenos 24. et sic vitam 
suam a patibulo redimere valeatAJ)

Si in furtu vestigia quarumlibet animalium vel pe
cudum aut aliarum rerum ad aliquam possessionem porta- 
uerint etjpersecuti fuerint et damnificati ad vestigium intra- 
uerint, possessio autem talis loci furtum negat ibi esse, Ordi
natum est si tota possessio Juramento se expurgauerint, ex
tunc illa possessio fiat pacifica, casu autem quo Jurare nollent, 
extunc talis possessio damnificatum contentet, Insuper consue
tum birsagium talis exsoluat/’)

nek (quarta puellaris) a megírt, becsű szerint, a létező osztályos fiú
testvérek által, vagy ilyenek hiányában a földes úr által, pénzben való 
kifizetése, határozottan a magyar jog befolyására vall.

‘) 2) V. ö. H. К. II. R. 72.' czim és III. R. 3. czim.
3) Helyesebben „tantum“ szónak kellett itt állania.
4) 5) V. ö. A. C. III. R. 34. ez. és V. R. 24., 37. Ed.
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Si quando Castellani prohiberent: quod nullos equos, 
houes, oucs, vel alia extra regnum vendere auderet, et aliquis 
violaret, ex tunc illius pecunie medietatem pro qua summa 
vendidisset Castellani et Officiales a talibus venditoribus 
contra prohibitionem extorquere valeant, alia wero medietas 
illi venditori pacifice remaneat.

Ordinatum est, quod more alias consueto qui false Jura 
uerint prout Christiani solent vt humanitatem et res amittant, 
hoc non assumptum, sed tantummodo soluat Officiali flore
mini vnum et pristino honore permaneat prout ab antiquo 
obseruatum fuit.1)

A Scrophis colonorum huius districtus et pertinendarum 
more alias consueto dum glandines fertiles erunt et contin
gunt esse, nec domini Terrestres, nec Boyarones a colonis 
pertinendarum huius districtus castri exigere waleant quicquam, 
exceptQ: hoc, vt in cuius silua crescunt glandines, villani 
alioruvu willis residentes a Boyaronibus talis loci debeant 
n are; boyaronem cum vno cubulo uuene vel vna
pno. ai..

Odi domos aliorum foderint wel de fenestra intrauerint 
capite priuentur.

Qui ex ipsis contra Castellanos vel Officiales et homines 
eorum insurgere auderent ex tunc capite priuentur.

Pro sedatione igitur prefatorum hir,sagiorum et alleua- 
tione vnamini proposito et consilio: ct pro conseruatione . . . .  
Castri, Castellanis per singula capita florenum vnum dare et 
soluere ordinauimus et conclusimus demptis prioribus vno 
cubulo tritici et vno cubulo auene.

Qui vicinum suum sine absque aliqua proditione domus, 
hoc est extra domum puta in Curys, stabulis, hortis, sub- 
straheret aliquas res, ex tunc conuincatur in florenis sex, vt 
intelligatur fur iste solito more wocatur Induspes.

Petendo et suplicando nobis vt huiusmodi Articulos ratas, 
gratas et acceptas haberemus, quos nos de verbo ad verbum 
aeceptauimus et approbauimus, et si quid vlterius pro com
modo bono et statu eorundem et pro augmentatione et nobis 
significauerint Nostram beneuolentiam ab eisdem non retrahe
mus harum nostrarum wigore et testimonio litterarum me
diante. Datum Bude in festo Beate Sophie Vidue, Anno 
domini Millesimo Quingentesimo Octauo.

‘) I,. H. К. II. It. 30. cz.



176 MAGYAR N EM ZETI, TÖRVÉNYHAT. ÉS KÖZSÉGI STATÚTUMOK.

1537.

Kolozsvár város articulusai.1)

Nos Centum Electi Ac tota Communitas Ciuitatis Colos- 
warien Memoriae Commendamus per praesentes vniuersis Et 
singulis quibus Incumbit, Quod Quum nos infra Octauas Festi 
Natalis domini Juxta Consuetudinem Ciuitatis nostro. Quot
annis obseruatam pro nono Consulatu eligendo in domo con
sistory congregati fuissemus, condicionem et Statum Indus 
Ciuitatis nostre in melius reformare intendentes, Quo Eradi 
catis Singulis Controuersys, Inimicicys, ac simultatibus, Como 
dum, atque Incrementum susciperet et suo singula ordine 
dirigerentur, singulos post se se sequentes Judices, et Ciues 
perpetuis futuris temporibus hys infra scriptis articulis onerare 
decreuimus sub poena in Vltimo articulo explicata, Quorum 
primus talis est, Quod domini Judex, et Jurati in Vigilia 
Natiuitatis domini, dum A seipsis separabuntur, mox numerum 
Centum Electorum ordinent2) loco illorum, qui Eo anno deces
serunt E viuis, et tandem in festo Beati Stephani prothomar- 
tiris, dum dominus Judex officium suum in Cimiterio resig
nabit, mox eampana pulsetur, et domini Centum Electi con
gregentur in vnum, et postquam dominus Judex Sigillum 
deposuerit,3) Mox domini Centum Electi eodem die interim 
non exeant, et ne separentur Ab Inuicein quousque nouuin 
elegerint Consulatum, videlicet Judicem, et Juratos, Et si quis 
tempore, et die Illa in Eleccione noui consulatus presens non 
fuerit, talis in decem florenis conuincatur, si se Rationabiliter 
excusare non poterit, Illi Floreni autem ad necessitatem Ciui
tatis exponantur, Secundus Articulus Domini Centum electi *)

*) Eredetije pergamenen, vörös-zöld selyem zsinóron függő pecsét
tel, Kolozsvár város levéltárában (Fasc. A. Nro 7.) Magyar nyelvre 
fordíttatott 1683-ban. Szembetűnő ezen statútumnak rokonsága a szász 
statútumokkal, mit könnyen magyarázhatni abból, hogy Kolozsvár első 
telepesei szászok voltak, s lakói soká, még c statutum idejében is 
annyira voltak szászokkal vegyítve, hogy magát a várost is a szász 
városokhoz számíták, a minthogy is Zsigmond király 1397. évben kelt 
s 1402-ben újból megerősített privilégiumában részére, saját kérelme 
folytán felebbviteli hatóságul Besztercze, innen meg N.-Szeben város 
bíróságát jelöli ki. (Lásd e privilégiumot Jakab Elek „Oklevéltár Kolozs
vár története“ első kötetében. Budán, 1870., 107. 1. E statutum különben 
ugyanitt 379. 1. szintén közöltetik, de nem hibátlanul). 

a) Vagyis 100-ra egészítsék ki.
3) Hivataláról lemondott.



in ipsorum domo consulatus secundum Ordinem Sedeant vide
licet Vnus Saxo penes Hungarum, et sic consequenter secun
dumque Consulatus sedet.1) Tereins Articulus Vt omnes pecunie 
ex censu colligende in Consulatum inducantur, et ad Manus 
Ciuium dispensatorum 2) assignentur, vt nullus alter nisi dispen
satores Ciues dispensent, Quartus Articulus Quod domini Jurati 
semper Ambo deambulent in censu quod si »Socium habere 
non posset, ex tunc Notarius Juratus deambulet cum altero 
eorum socio carente, postquam vero pecunias reportauerint, 
semper vnus eorum »Sigillum suum ad pecunias apponat, de
liciente vero vno ciue dum Notarius deambulauerit ipse quo
que similiter »Sigillum suum apponat, apud vero vnuin einem 
pecuniae stent sub Sigillo, apud alterum vero Regestum sub 
»Sigillo, Quintus Articulus Si contingeret, quod Cinis dispen
sator »Socio careret vt scilicet »Socius suus in Aliquibus aliys 
negociys duitatis occupatus esset, extunc domini Judex et 
Jurati illico alium »Socium tribuant Juratum carenti, vt, vnus 
Ciuis Solitarius per se nil dispensare, et exponere valeat, sed 
duo sint semper, Sertus Articulus Quod si quispiam ex nos
tris conmansoribus aliqua nota infamie sew adulteriy crimine 
reperiretur couuictus quicquid Judex ab inde vitra decem 
Marcas exigeret, pro structura Ciuitatis exponere tenebitur. 
Sentimus Articulus Pratum sew fenetuui Ciuitatis Secundum 
quinque Quartalia in quinque diuidatur, »Singulis commanso- 
ribus suas partes iuxta dicas 3) distribuendo. Octauus Articulus 
Neuter ex conmansoribus nostris haereditates liomagy ' ) vnius 
possidens: nisi prius Jure conuineatur, aut capitali crimine, 
sew publica sanguinis effusione repertus fuerit, aut Minatus,5) 
detineri debeat, Nonus Articulus De Medio Centum Electorum 
nemo exscribi debeat nisi Criminis delicto, vel nimia pauper
tate, vel rebus omnibus spoliatus inueniatur, Decimus Articu
lus Neuter extraneorum pecora sew pecudes in teritorio Ciui-

*) A város magyar és szász ajkú lakói közt gyakorta felmerült 
egyenetlenségek megszüntetése végett köztük azon megállapodás jött 
létre, hogy a centnmvirek s esküdt polgárok fele számban, a bíró pedig 
évenkint felváltva választassanak a magyarok és szászok sorából. Ez 
egyezségét Horogszegi Szilágyi Mihály Mátyás király nevében jóvá
hagyja 1458-ban, s maga a király is 14t>8-ban privilegium alakjában 
megerősíti. (Ez egyezséget s privilégiumot lásd Jakab Elek i. m. 
192. és 223. 1.)

2) Adókezelő polgárok.
3) Az adórovás nagysága szerint.
4) Egy liomagiumnyi értékű örökség. Vájjon melyik homagium ? 

Valószínűleg nem a H. K. 111. It. 9. t.-ban megállapított, hanem a 
szászokra nézve fennálló. V. ö. Szász Statutum. IV. к. 4. t. 2. §.

5) Alattomosan áskálódott. Lásd Du Cange ad v. minare. A. C.
111. R. 80. T. 4. art.
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tatis pabulare valeat, Vndecimus Articulus, Quod Judex et 
singuli Ciues Jurati de domibus habitacionum proprys, tam 
Regalibus quam extraordinarys censibus liberi sint, et exempti, 
de alys vero domibus si quas habeant soluere teneantur, Duo
decimus Articulus Quicquid per Centum Electos decretum 
fuerit, Consulatus Id omne illibate conseruare, Ac exequi tene
bitur, Tredecimus Articulus Sii,, Je  Cehe in suis Juribus con- 
seruantur. Decimus qи artus Articulus Neuter Judicum decetero, 
Ac peramplius, procuratores, sew aduocatos quacumque Ra- 
cione tenere debeat, atque possit, Decimus quintus Articulus 
Quod domini Judex et Ciues Jurati ante omnia curam eccle
siasticorum gerant, et defectura diuinorum officiorum agnoscen
tes redarguent Insuper dominum Plebanum ad seruandos 
Sacellanos ad numerum susceptum ac predicatorem Hunga- 
rorum cohortent, Sedecimus Articulus Dominicis diebus glo
riose virginis simul alysque summis festiuitatibus nulla feratur 
sentencia demptis hominibus extraneis. Decimus septimus 
Articulus Judex fori semper ex centum Electis eligatur. Dici
mus octauus Articulus Diebus indiciarys domini Judex, et 
Jurati post maintain cito congregentur, Decimus nonus Arti
culus, Domini Judex et Jurati eligant diem vnain vitra Judi
ciariam, videlicet Terciam, aut quartam feriam singulis Septi
manis in qua Rempublicam et omnia negocia alia Ciuitatis 
necessaria tantum tractent, nullamque aliam causam assumant, 
Vigesimus Articulus Omni Anno semel Metas in omnibus 
vicinitatibus reambulent, adiunctis sibi etiam Junioribus vt et 
ipsi Metas terraneas Seire addiscant, Vigesimus primus Arti
culus Porcos in vineis segetibus, aut hortis repertos, si impelli 
non possunt desecare debeant, Alia autem pecudes, et pecora 
maiora Impellantur, de quorum dampno facto dominus Judex 
satis faciat dampna passis, Vigesimus secundus Articulus duo 
Ciues eligentur ad Molendina et iu praesentia eorum excipiatur 
triticum, Illi pro fatiga eorum Ambo habeant florenos duos, 
Vigesimus tercius Articulus Officium Judicis distributoris,1) 

et Molendinatoris vsque ad festum Beati Joannis Baptiste dare 
debeat consulatus, quo Adueniente mox Radonom dare De
beant, deinde ad anni spácium videlicet ad aliud festum Beati 
Joannis Baptiste eisdem possidendum tradant quemcumque eligere 
voluerint liberi sint, Vigesimus quartus Artie alus Nullus Judi
cum aut Juratorum dominos Woyuodam, hominem Regium 
aut quoscumque Magnates in Negocys Ciuitatis, solus, sed 
secundus, tercius, aut quartusmet visitare audeat, Vigesimus 
quintus Articulus Domini Judex et Jurati vnumquemque huius *)

*) T. i. a ki a rétet felosztja.
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duitatis incolam in suis negocys iuxta sonanciam privilegiorum 
defendere teneantur, ne minus Juste opprimantur, Vigesimus 
sextus Articulus Quicumque ex Centum Electis extraneus lit
teras sue honeste parentele *) non habuerit, exscribatur, Vig<- 
simus septimus Articulus, Nullus presbyterorum, aut Religio
sorum, et Nobilium, 2) hereditates quascumque, puta domos, 
vineas, hortos in medio n fri obseruare sew emere debeant, 
(sic) si qui habuerint vendére debeant, et teneantur, demptis 
ab antiquis fundatis, Et si quis conmansorum Nostrorum ipsis 
vendiderit pena debita iuxta antiquam consuetudinem, puniatur, 
videlicet Bona aufferantur, et ad necessitatem Ciuitatis ex
ponantur, Vigesimus Octavus Articulus Magistri Lany foris 
Ciuitatem super flumen pontem Mactandi Boues, erigere et 
Cameras Macellares facere teneantur, Vigesimus Nonus A rti
culus Nullus Judicum aut Juratorum in Medio Centum Elec
torum quemquam ex illis quocumquemodo scandalizare audeat, 
Tricesimus Articulus Ab Incolis huius Ciuitatis propter aresta- 
ciones, indebite factas foris uel dampna passis, litteras pos
centibus nullum Obuluni extorquere valeat Notarius demptis 
litteris appellationalibus, hereditarys, estimacionalibus, paten - 
tibus et alys etc. Tricesimus primus Articulus, Nullus centum 
Electorum ad Aggeres replendos hominem dare teneatur, demp
tis laboribus Civitatis Maioribus, Tricesimus Secundus Articulus. 
Quod domini Judex ac Jurati talem de cetero eligant in Nume
rum Centum Electorum, sicut littere Priuilegiales 3) sonant, et 
idoneum, vt deinceps controuersie de hys inter Centum Electos 
ne oriantur. Tricesimus ter cius Articulus, Vt Nullus Cuius 
pater, aut frater Siue Germanus hoc est minor natu, in Con
sulatu, vel in medio dominorum Centum Electorum, consistit, 
et sedet, vita Illorum Comite, simul et semel, in Consulatu, 
siue in Medio Dominorum centum Electorum sedere valeant, 
neque illuc eligantur tales, sed saltim alter illorum, videlicet 
vel pater, vel filius, vel frater, vel germanus, Ambo tamen 
Simul in Consulatum siue in Medium dominorum Centum elec
torum, ne assumantur, Tricesimus quartus Articulus. Quod 
Domini Ciues exaccionem Census terna Vice perambolent, tan
dem Congregentur in domum Consulatus, et vnum quartale 
preassumant, et illos qui tenentur, innotari faciant, Quibus 
terminum solucionis breuem statuant, Adueniente termino si 
reddere voluerit, extunc nullo excepto captiuetur, quicumque *)

*) Családi összeköttetés, mely a german jogban a rokonsági foko
zat megállapításának alapul szolgált.

2) V. ö. А. С. I. li. 6. t. 2. art. és III. K. 81. t. 1. art. II. pont.
3) A Mátyás király által megerősített egyezség szerint „tidedigne 

et bone fame persone“ választandók.
12*



sit Tricesimus quintus Articulus Quod Nullus Extraneorum 
questum faciens in libro Ciuitatis intituletur, et vinis Coneiuium 
liat, nisi domum et hereditates emerit, Tricesimus sextus A rti
culus Quod domini Judex et Jurati perscrutentur Omnes Extra
neos, qui in Ciuitate degunt, et Censum non Soluunt, illorum- 
que Bona deprehendant et occuppent, Tricesimus septimus Arti
culus Quod Illis qui concines ciuitatis sunt Yxore carentes 
renunccietur, vt vsque Carnispriuium *) Vxores ducant, Si duxe
rint benequidem, si vero non, extunc omni mora postposita de 
libro Ciuitatis exscribantur hicque in Ciuitate questum facere 
non valeant sub amissione Capitum, et omnium Burorum suorum, 
Tricesimus octuuus Articulus Nullus Concinis Ciuitatis audeat 
cum aliquo extraneo questum facere, sub Amissione capitis et 
omnium Bonorum, Tricesimus nonus Articulus Quod tempore 
diuisionis feneti, Nullus dominorum Judicum et Juratorum 
priuatim fena sibiipsi vsurpare valeat, sed dum tempore con- 
uumeracionis Uegesti, ad domum suam ventum fuerit, extunc 
Ibidem, et non in alio loco poreio sua ad dicam scilicet pro
priam fenum extrudetur ad hec ibidem in loco domino Judici 
pro tempore constituto dentur dice sedecim, dominis vero 
Juratis cuilibet eorum decem, ultra dicas proprias, 2) Quadrage
simus Articulus Si in fenetum Ciuitatis aliquis pecora impulle- 
rit, iliumque famulum illic apprehendere poteriut tales capite 
priuentur, si Vero tales famuli A pecoribus auffugerint, extunc 
dominus suus cuius scilicet pecora sunt in vigintiquinque tlorenis 
conuincatur ciuitati prouenientibus, Quadragesimus primus A rti
culus, Coleccio salicis primum proclametur manifeste, deinde 
secunda die proclamacionis circa celebracionem summe Misse 
eampana pulsetur, et sic omnis habeat libertatem salices colli
gendi, Ante istud tempus vero nullus coneiuium nec etiam 
dominorum Judicis et Juratorum Salices colligi facere debeat, 
Qui vero ante pulsum salicetum subtraxerit, et ibidem Inuen 
tus fuerit, extunc nullo Coneiuium nostrorum excepto in Ampu- 
tacionem medie Manus conuincatur, Quadragesimus secundus 
Articulus, Si quis Alterius fenum in campo in (felimis3) sine 
Cumulo locatum ante Festum beati nicolai impediuerit, vel 
asportauerit, extunc talis in Ainputacionern medie manus Con
uincatur, Quadragesimus Tertius Articulus. Omni anno dominus 
Judex cum dominis Juratis singulorum dicas conscieneiose 
reuideat et reformet. Quadragesimus quartus Articulus, Quod 
quicumque coneiuium nostrorum censum ad eum impositum

*) Húshagyó kedd.
2) Vagyis a kirótt adó egységeid szolgáló mennyiségnek ltí-szorosa 

illet. 10-szerese.
8) Kalangya.
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reddere noluerit, vei non poterit, extunc Omnia Bona talium, 
et eoiam domus vendatur et de libro Ciuitatis exscribatur, vt 
sine solucione census hic manere non valeat, Quadragesimus 
quinius Articulus Quicumque Conciuium Nostrorum, .decimam 
huius Ciuitatis precio emerit, in Capite et Rebus Omnibus 
puniatur, Quadragesimus sextus Articulus Quicumque domino
rum Judicis et Juratorum contra profatos Articulos ederit vel 
non obseruauerit, extunc tales vel talis Communitati in florenis 
ducentis conuineatur, In cuius firmitatem perpetuam has nostras 
ordinaciones Renouari Sigilloque ciuitatis nostre Maiori et 
Autentico suliappcnso conmuniri fecimus, Anno A. Natiuitate 
domini Millesimo Quingentesimo Tricesimo Septimo.

1557.

Kolozsvár város statútumaA)

Nos Joannes Bornemiza Judex, Ladislaus Kalmar Regius 
Judex, Stephanus Barath, Antonius Vyczey, Stephanus Szram, 
Petrus Azthalos, Laurencins Fylsthyh, Michael Porkoláb, Petrus 
Éppel, Colomannus Nyrew, Antonius Herczegh, Lucas Litteratus, 
Georgius Bestherczey Jurati eines Ac Centum electi viri Ciui
tatis Coloswariensis, Omnibus Christi fidelibus presentibus et 
futuris presens scriptum inspecturis lecturis pariter et audituris, 
Salutem in Omnium Salutis largitore, Sagax humane condicio
nis industria et Doctrina hominum memorie habilitate 8) pensata, 
laudabiliter annuneiari Decrcuit: Vt ea que aguntur in tempore 
Ne simul cum eodem dilabantur ac fortuitis corruant euentibus, 
Sed Litterarum patrocinio et testimonio Solidentur et corro
borentur. Quoniam ex multis indicys et preclarissimis genitorum 
et maiorum predecessorum tam nostrorum quam aliorum pre- 
stantissimorum Virorum Prouidentia et Sapienda ac Singulari 
Reipublice prouisione insignitorum et ornatorum felicis remi
niscende et pie recordavimus omni laude dignissimorum acce
pimus Ac ex testimonys Scripturarum Veteris et Noni Testamenti 
satis clare et euidenter constare colligimus Vt ipsi patres nostri 
reuera et absque Vila Dubitacione crediderint, Politicos Ordines

') Eredetije pergamenen, sárga-zöld és fekete selyemzsinóron 
függő pecséttel, Kolozsvár város levéltárában Fase. L. Nr. i. Ezen sta
tutum, de különösen hosszú bevezető része korának vallás-erkölcsi néze
téről érdekes képet nyújt; e szempontból tartók annak közlését szük
ségesnek.

2) Annyi mint inconstantia v. levitas, Du Cange ad v. labilitás.



et Magistratuum Condiciones, Status honores et functiones, 
Inter hoc mortalium genus Singulari Altissimi Dei prouidencia 
In hunc ii nem ordinatos esse, Vt ipsi in primis in Magistratu 
et legitima functione officy ipsorum Decalogy, Et Veri Verhi 
Jesu Christi seruatoris nostri Ministery que Diligentes custodes 
et adiutores sint, Ac purum et sacro sanctum Ewangelium per 
speculatores, pastores et Ministros Ecclesiarum ipsis concredi 
tarum sancte et inculpate absque Vila zyzania, r) et humanas 
adiuuenciones annunciari procurent et contendant, Deinde Vt 
miserrima plebecula et Respublica certis legibus cum Diuinis 
tum humanis coniuncta ac coadunata, In bona societate Ciuili 
quietam et tranquillam ducant et transigant vitam. Quiquidem 
Magistratus Discipline et pacis speculator ac custos cciam eam
ol) causam esse reputatur, Vt Vnumcumque illa que Altissimus 
Deus ex immensa sua bonitate clemencia et prouidencia ad 
dispensandum contulit ac concredidit ad communem vitam 
innandam vbiquc tuta et secura permaneant, Et Magistratus 
ipsi eciam cum iactura rerum suarum et periculo proprie vite 
sue se se extrudant ct exponant necesse est, Vt multifaria 
latrocinia, ac Crimina excessusque Videlicet Cedes, furta Adul
teria et alia quelibet facinora ac Delicta cum Armis tum 
aliarum mulctarum, penarum et tormentorum generibus, ad 
vindictam malorum, sonseruacionem et Defensionem proborum 
et Bonorum, a iure introductarum et statutarum per eos grá
nitéi- ad terrorem aliorum reprimantur ct puniantur, Ac incon
suete et inordinate abusiones, per ineffrenatam rabiem insacia- 
bilitatemque, ac omnium malorum sentinam ct radicem ipsam 
auariciam per homines Tyrannos ac alios Qui illicitum questum 
pietatem putant in pressuram Reipublice introducte per eos 
eum omni Sedulitate et Diligencia, excubys, vigilys quotidianis, 
ac diuturnis laboribus funditus euellantur, eradicentur ct extir- 
pentur, sub quorum presidio et tutela gaudet Ciuitas letatur 
Respublica, exultat misera plebs, et Ipsi ab altissimo Deo, 
omnium rerum et gestorum suorum felicem consequuntur succes
sum, E conuerso si Magistratus in Officys sibi a Deo et homi
nibus ex legitima vocacione iniunctis et concreditis oscitanter 
negligenter et negligenter inconsulte processerint Ac Gregem 
ipsis ad tuendum commissam (prout deberent) non vigilaue- 
rint, scimus vt eos Vlciones Diuine, et pene grauissime cum 
eterne, tum temporales merito comitantur, sieuti multorum 
pericula, Amissio vite, facultatum, honorum, Dignitatum, nobis 
adhuc viuis et superstitibus oboculos posita exemplo sunt. Quani- 
uis Nonnullis omni contagione malorum et immani crudelitate
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plenis, Vlcio ire Diuine et pene, vei vnquarn exigi aut in 
omne evuni differri et prorogari videatur, Tamen tot maledic- 
ciones in lege Dinina passim conscripte instar radiantis et 
rutilantis solis oli oculos Nostros non frustra exposite sunt quas 
non esse irritas et inualidas Vniuersa mundi machina ex inun- 
dacione aquarum Diluuy Submersa et alieque plurime Hystorie 
testantur Et nunc nostro euo propter Principum et Magistra
tuum Sardanapalorum Desidia schelera, Immanitates et Publica 
Crimina quot Regna, Ciuitates Districtus, in enarrabilibus Bellis, 
expilacionibus, Discipacionibus, conflagracionibus, ac alysquam 
plurimis erumnis et Doloribus, simulcum misera plebecula ex- 
tincte sunt Nos ipsi palam cernimus, Ac tante aduersitatis et 
tormentorum ac afflictionum que sint cause, nos propria con
scienda edocet ac certos reddit, quamuis inter reliquas causas 
Ylcionis Diuine propter quas hoc mortalium genus premitur, 
Duas precipuas Cernimus, Prima, Quia Deus Altissimus Justus 
Judex et Vitor videlicet aduersus peccata Iram et indignacio- 
nem suam conspici et nos commone facit de sua Benignissima 
Voluntate et immensa clemencia, Sepius erga hoc mortalium 
genus, instar Dulcissimi parentis declarata, Ne perpetuo ceno 
immersi, cum peruersissirais et incredulis Reseipiscere et ad 
frugem melioris vite redire nolentes pereamus, ad riuaque 
detrudamur Tartara, Altera autem causa est Vt Ciuiles Socie
tates per Magistratus diligenter tueantur et custodiantur, Que 
prorsus in nichilum redigerentur, Nisi latrocinia, Tyrannides, 
inobediencie, perturbaciones Rerum Publicarum, et aly furores 
consilio Diuino et euidentibus penis et testymonys compesce- 
rentur. ET QVIA nos inter tantos fluctus non solum ex 
aliorum peregrina relacione, rerum nostra propria experienda, 
et valido clamore Reipublice ac Misere Plebis fame periclitantis 
et tabescentis ac variarum gencium in hanc Ciuitatem condes
cendendum, et inde iter faciendum grauissimis queremonys non 
siue atrocissima indignacione animaduertimus, et certo edocti 
sumus, Vt Vniuersi lany huius Ciuitatis Coloswaricnsis Diuersis 
Negociacionibus ipsis illicitis se se immiserunt immiscuerunt et illis 
adheserunt Presertim negociacionibus et abaccionibus Bouum 
et aliorum Pecorum ad Partes Regni Hungarie factis, Qui Dei 
et hominum timore postposito et qualibet verecundia reiecta, 
Bones seligere. Bene saginatos hinc extra hoc Regnum abigere, 
Ac Macilentos, cecos, claudos, valetudinarios et abiectos Sor
didos Boues, mactare excoriare, in Macellumque Ciuitatis venun
dandi gracia introducere, ac publice Venundari et Rempubli- 
cam ac Itinerarios, cum ignominia ipsorum Vesci non formident, 
Ne autem nos propter validum clamorem populi in indignacio- 
nem Altissimi Dei incurramus, Ac temerariam presumpcionem
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ipsorum laniorum impunitam surcla aure pertransire videamur 
et indicemur sed commodo et vtilitati Reipublice et Misere 
plebis multifarie, varysque modis oppresse, exiniuncto nobis 
officio inseruire Dinoscamur, Ac illorum pressuram nostrum 
esse reputemur. PROINDE ad vniuersorum tam presencium 
quam futurorum noticiam harum serie volumus peruenire, Quod 
nos Vnanimi, voto voluntate, spiritu ac consensu, Statuimus et 
Deereuirnus, Immo perpetuis semper futuris temporibus inuio- 
labiliter obseruandum Decernimus, et Concludimus, Yt amodo 
deinceps Vsque in Sempiternum Nullus Laniorum Coloswarien- 
sium qui se in hac Ciuitate in Confraternitatem et Cheham 
Magistrorum Laniorum commendauerit, ac ea arte vti et gau
dere Vniuerseque Reipublice citra respectum personarum fideliter 
inseruire voluerit, sub grauissima pena per nos ipsis infligenda, 
Ac a transgressoribus irremissibiliter exigenda cum Bobus et 
alys pecoribus nullam vnquam negociacionem, Neque per se 
neque per aliquam coniunctam Societatem Publice vel occulte, 
aut olio exquisito colore exercere audeat Sow presumat, Neque 
Negociatores wulgari Sermone et Hungarico idiomate Ewkewr 
Thewzer vocari soliti nunquam ad Officium laniorum sc se 
intromittere Et illis vti et gaudere valeant atque possint, sed 
unusquisque vocacione sua sibi ex libero arbitrio Delecta fun
gatur, Et exinde sustentaeioni vite sue consulat, ET QV1A 
ista Ciuitas Coloswariensis ex laudabili ct introducta consuetu 
dine, ac Clementissima prouisione Dinorum Regum Hungarie 
felicis reminisccncie ca prerogatiua libertate et priuilegio est 
dotata vt singulis Annis occurrentibus inter festa Natiuitatis 
Domini Saluatoris nostri Yno Anno dc genere Dominorum 
Saxonum, sequenti autem altero Anno dc Numero Dominorum 
Hungarorum ad dirigendam Rempublicam Judex pro tempore 
cum plenaria authoritate preficiatur,') Quorum Opera Honesta 
et licita Decreta ac Statuta Nostra sepius mutari et inualidari 
contigit, Et vt de cetero huius modi facciositas e medio nostri 
tollatur et eradicetur. Nos vnanimi consensu voto et voluntate 
Statuimus et Deereuirnus vt quicumque siue saxo siue Hunga- 
rus sit vel ex Numero Dominorum Ciuium Juratorum aut Judex 
ipse sew ex Centum viris, fauore, amore, aut sororia dilectione 
erga lanios qualitercumque contracta, Aut ex temeraria pre- 
sumpeione sew ex facciositate aliqua inducti (sic) sc se contra 
premissum publicum Statutum et Decretum presentibus litteris 
confirmatum insurgere, ac illis in toto vel in aliqua sui parte 
reclamare contenderet et intereretur aut eeruices suas erigeret 
et contradiceret, Ex tunc citra omnem Delectum et accepcio- 5

5) L. az 1537. évi Stat, (előbb 177. 1.) 1. jegyz.
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nem persone Judex et Jurati Ciues e Senatu, Et Centum Viri 
c Numero Dominorum Centum virorum exscribatur et exclu
datur, Et nunquam in Pristinum locum reassumatur et accep
tetur. Ad que omnia firmiter obseruanda et inuiolabiliter per
petuo tenenda nos propria oris nostri confessione Singillatim 
nosmctipsos astrinximus et ohligauimus. Fmmo astringimus et 
obligamus, In cuius rei Memoriam Firmitatemque perpetuam 
presentes litteras nostras Pendentis et autentici sigilli nostri 
maioris munimine roboratas fieri proeurauimus communi iusticia 
et equitate admittente Datum in Domo Consistory Nostri Colos- 
wariensi Foria quarta ante Festum Diem Sancti Georgy Militis 
et Martiris Anno Domini Millesimo Quingentesimo Quinquage
simo Nono.

1560.

Kolozsvár városi Statutum. *)

Az Vr Christusnak 1560...........zentferencznap utanualo
H . . Vraym egez tanacbwl az Chaplarok dolgáról illyen . . .
ky ez yde alaualo artieulusokban vagyon ..  g ..  . Elcwzrr: 
bogy Valameni czaplar ez Warason nagyon Byro uram hire . . . .  
es ewtwlle fwgyenek es ew kegyelme Нуге nelkwl cgy chop 
Bort ne arwlliasson.

II, Hogy ualaky Bort асаr kezdeni Byro uramhoz men 
nyen es ewtwlle keryen czaplart.

Ili, Hogy Byro Uram cw kegyl. mentwl Hamareb az 
csapiatokat be Írassa es ualaky most az chaplarsagra aggva 
magat eztendeigy mynd bort arwlliasson, az ky penigy most 
magat be nem irattya zabad ne legyen arwlni ehaplar koppon 
Hanem Ha ewnmagac az bor az ky arwl.

IV, Hogy yt az uarason Senky maganak czaplar nyere
ségre ky arwlni Bort ne nőhessen.

V, Hogy ualamely czaplar Bort kezd addigy el ne hagy
hassa mygy nem elfogy.

VI, Hogy ualamely nagy az hord о Soha az ehaplar 
Hwzonewt pénznél tewbbet ne uehessen az arwlastwl akar 
nagy legyen az Hordo akar kychyn.

VII, Hogy egy hordobornal többet egy nap ne legyen 
zabad arwlny egy Helen.

‘) Eredetije elrongyoUott papíron Kolozsvár városnak 1585—1650. 
communit. jk  vébe a 388-ik lap után helytelenül betéve és lapszámozva. 
Ugyanezen okmányon van felírva azon húsz egyénnek neve, a kik a 
felhívás folytán csaplárságra jelentkeztek s az ezen statútumban rendelt 
esküt részben le is tették.
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VI 11. Hogy az csaplarokat Byro Uram mynd megyes- 
kessc Hogy igazan mernek igazan arwlnak igazan megy 
aggyak az bor arrat az gazdanak.

IX, Hogy lia az eskwt csaplarok kewl ezaplarsagykep- 
pen Bor arwlasba Valaky talaltatyk Hogy inasnak pénzért 
arwlni Azt ugyan azon hwt alat tartozzanak az csaplarok 
Byro Vramnok Hyrre tenny.

X, Eztis Vegeztek Ew kegyel., hogy Senky az ky borth 
arwl az Uendegeknek enny ne aggyon se inassal ne adasson 
se pénzt ne Aggyon Sapharsagra hogy az uendegynek enny 
uegyen.

XI, Hogy Biro Уram az Chaplaroknak megy haggya 
hogy Senky kezzwlck ne leggyen, bort penznelkwl haza 
vinny onnat az hwn bort arwl.

XII, Hogy Minden Zeger alól uasarnapnak egy egy fyl- 
ler, U arra Bort tartozzanak adny melly Bőrből myndenik 
egyházba az Unvaczoraiat zolgaltassak. Aztol az my az borba 
megymarad az káplánoké legyen.

Valaky ezeknek az Articulusoknak ellene cselekedny es 
tew reked ni találtatnék hat tíz forintul bwntessek ha kéz ember, 
Ha polgár aztis tizen.

Hogy ennek az gongya uiselesct Byro Vrainnak hatlak 
hogy ew kegyelnie az csap lart az ky azt megy nem ínye Iné 
az my ez Articulusokban uagion yrua Biro Vram azt az 
Toronba “) tetethesse. Ha penigy ebbe ew kegyelme el nem 
yarna tehat két annyn maraddyon mynt az polgár az az hwz 
forinton ;i) —

1577.

Ordo Articulorum nine Municipalium Consuetudinum (Huitatix 
Colosuariensis in Jwlicys obseruari solitorum.4)

Primo : Quemadmodum in Anno Domini Millesimo Quin
gentesimo Septuagesimo transacto in Administrationibus Judi
ciorum Singulis hebdomadis, tres dies certos, feriam videlicet *)

*) Fillér =  egy pénz, latinul: obolus.
2) Itt a torony alatt, Kolozsvárnak az úgynevezett ó-vár részben 

mégmeglevő és a legújabb időben is fogdául használt bástyáját kell érteni.
3) V. ö. ezt a statútumot az 1583. évi kolozsvári statútummal a 

mely a borgazdákról foglal magában intézkedéseket.
4) Eredetije Privilegium alakjában pergamenen, vörös-fehér-zöld 

selyemzsinóron függő pecséttel Kolozsvár város levéltárában Fase. I. 
Nr. 29. Miután ezen Bátliori Kristóf erdélyi Vajdától származó Privi
légiumból itt, — a szokásos bevezetésnek és berekesztésnek mellő
zésével — csak is a statutum pontjai vannak közre adva; annak
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tertiam, feriam Quintam, et diem Sabathi ordinassent, J) liunc- 
quoque dies eosdem pro administratione Judicy in unaqua<iue 
hebdomada, inter eos obseruari debere. Set indicia pomeri- 
diana penitus tamipiam noxia et litigantibus nocitura e medio 
ipsorum tolli nolumus, nisi forte casus criminalis 2) uel spé
ciidé Mandatum Nostrum accesserit.

Secundo : Quia in citationibus Judiciorum inter causantes 
quam plurime fraudes, unde etiam expensae quamplurimae 
cuenire eonsueuerunt, Adeo ut Saepissime in quibusdam cau
sis, ne intra unius integri anni quidem curriculum, actcr suum 
aducrsarium in praesentiam sui indicis attrahere possit, unde 
saepius expensae ad citationem indiciorum erogatae, summam 
rei et acquisitionis superari soliti fuissent. Vt igitur causantes 
in eiusmodi citationibus, certum modum et ordinem obseruare 
et retinere, in Judioysque debito modo procedere possint, hunc 
ordinem sequi debebunt. Actor sigillum, quo in Causam Attrac
tum, in indicium citare ualeat, a indice impetrare debeat, 
quod quidem Sigillum actor Seruitori cummuni Ciuitatis, siue 
preconi, Solutis prius duobus donans assignare teneatur, ac 
per eundem preconem ipse actor in causam attractum Juri 
citari faciat, In termino autem et die Judicy immediate, post ci
tationem Sequentem Judex ad instantiam acquisitionemque acto
ris in causam-attractum non expectato line Sedis Judiciariae pro
clamari faciat, ac si non comparuerit publicus Notarius in proto-

igazolására, hogy ebben a kiváltságlevélben Kolozsvárnak valóságos 
municipalis statútumai és régi szokásai foglaltatnak, ide iktatjuk a 
bevezetésből a következő szavakat: Prudentes et Circumspecti Colo 
mannus Nyreo Judex Regius ac Gregorius Herthel iuratus Ciuis in Suis 
ac Prudentum Circumspectorum Laurenty Filstich Judicis Primary cete- 
rorumque iuratorum Ciuium senatorum, ac Uniuersorum Inhabitatorum 
Ciuitatis Colosuar nominibus et personis Nostram personaliter uenientes 
in Praesentiam, exhibuerunt et praesentarunt Nobis quosdam Articulos, 
siue Municipales Consuetudines in Judicys ipsorum obseruari solitos, 
paribus ipsorum notis, conclusis et medio eorum iam receptos, suplicantes 
Nobis etc., etc. Megerősítve 1577-ben (dto Marosvásárhely Feria Sept. 
in Vigilia Beat. Petri et Pauli Apóst.) papíron, a kisebb bírói pecsét 
alatt adatott ki először, és még ugyan ezen évben (dto Gy.-Fehérvár 
július 6,) másodszor is pergamenen függő pecsét alatt ünnepélyes Pri
vilegium alakjában. E tény a statutum pontjaiban itt-ott használt azon 
kifejezéseknek jelentőségét is megmagyarázza, a melyek a megerősítő 
erdélyi vajda személyére vonatkozólag (pl. Mandatum Nostrum, literae 
Nostrae praeceptoriae stb.) olvashatók.

Különösen kiemelendönek tartjuk, hogy ezen Privilégiumba fog
lalt statutum s ennek irányelvei 1588-ban „Privilegicdis exeeutio Ciuitatis Colosuariensisu czím alatt részletes kifejtést nyertek (I—XI. czím alatt). 
Lásd az 1588-iki törvénykezési statútumot a maga helyén.

J) Azaz: Kedd, Csütörtök és Szombat napokat.
2) V. ö.: H. К. II. R. -20. czím k. §.
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collo seu regesto ciuitatis assignet, ac propter contumaciam 
et non comparitionem in causam attractus, iuxta consuetudi
nem pristinam, in decem Marcis, in duabus Judiciarys, in ter
tia partibus actori, partis aduersae manibus prouenientibus 
Conuincatur, Secundario quoque contra Incamattm, per Acto
rem et Judicem modo praedeclarato cum onere decem Mar- 
carum procedendum esse, Adueniente interim secundo termino, 
uel die Judicy Immediate subsequentis, terciariaquoque nice 
ad eundem modum in citatione procedendum erit.1) Et si tum- 
quoque contumaciter non comparuerit tunc indices duitatis 
scilicet primarius et regius Sententiam per non uenit, contra 
in causamattractum pronunciare debebit, cum onere deéern 
Marcarum florenos tres et denarios Saxaginta sex facien
tium semper in duabus Judiciarys, in tertia uero partibus, 
partis aduersae manibus proueniendis et applicandis perpe
tuum tamen Silendum In causam attracto non est imponendum, 
sed in causam attracto iuridicis remedys prout nono indicio et 
alys vti licebit depositis prius oneribus birsagiorum: Nam alio- 
quin non solum periculosum sed etiam legibus in generali 
decreto contentis praeiudieare uidctur *) Actores continuis horis, 
et diebus iudicy in causamattractos indicium recepturos expec- 
tare. Si autem onus praescriptum Judiciorum per non uenieu- 
tiam et non comparitionem, Judices uel Actor condonare et 
relaxare induerint suo aducrsario, quo ad portionem suam, erit 
in arbitrio eorum. E contra in citationibusquoque per Actorem 
factis, sepe sepius dolus et fraus euenire solet, nimirum quod 
citatione facta per actorem, Idem in causamattractus citationi 
obtemperans in aliquott terminis iudiciarys personaliter com 
parebit, Actor suam causam negligens proseipii, in causamat
tractum fatigando In causamattractus Judicibus Ciuitatis pro
testatu!- se praesentem esse, Actorem uero absentem, iudex 
Simplicibus Solum modo uerbis absoluens nihilominus deinceps- 
quoque adueniente termino altero, vt Comparcat mandans,

]) A törvényszék elé idézésre, ennek nemeire, módjára nézve, 
V. ii. A. (!. II. R. 20. czím k. §.; A. t!. IV. R. 1. czím 10. czikk; A. C. 
II. R. 7. czím 6. czikk; 1701 : 135. t.-cz. А. О. IV. R. 0. czim; 1791 : 05. 
t. ez. A. ('. 111. R. 8. czim 1. czikk; »Szí.-László 1. k. 12. fej.; II. К. II. 
E. 26. czím 1—5. §.; А. С. IV. R. i. czím 13. czikk; II. К. II. R. 82. 
czím 2. §.; H. К. II. R. 24, 25. czím; II. К. II. R. 10. czím; А. С. IV. R. 
1. czím 15, 16. czikk; A. C. III. R. 14. czím 4. czikk; valamint az 1610. 
május 5-iki országgy. 30. czikk; 1609. apr. 26-iki országgy. 4. czikk és 
az 1639. május 1-iki országgy. 13. czikk (id. gyűjt.)

a) V. ö. Szt.-László 1. k. 41. fej. és 111. k. 26. fej.; az 1602. évi 
szept. 25-iki országgy. 10. czikk; 1694. évi febr. 25-iki országgy. 14. 
czikk; 1695. decz. 15-iki országgy. 12. czikk; 1606. évi oki. 19-iki 
országgy. 0. czikk (id. gyűjt.) és az А. О. IV. R. 1. czím 25. czikkét.



Quod praeter ins et aequum fieri consueuit, Ac in detrimentum 
damnumque et periculum rerum Suarum maximum, Tandem 
uero idem in Causamattractus propter crebras ipsius Actoris 
non comparitiones, expectare non ualens, Sed res suas domes
ticas, ac familiares curans, uel questuram suam exercens prius 
indici protestáns Se absentare cogitur, Quod cum per Actorem 
animaduersmn est mox in termino futuro Judicy proclamatione 
facta, per actorem iterum citatur, Et si comparere non poterit, 
actor Judici protestatur se iam aliquoties dictum in causam at
tractum citari fecisse, nihilominus eundem in causam attractum 
non comparuisse. Qui cum non habeat quemquam qui causam 
suam ageret, Actores testimonium superinde producentes coram 
Judice sicque miseros in causamattractos cum antea decies 
uel amplius comparuerat (sic) in iustis suis causis opprimere 
nituntur, Et non solum liquidum debitum, si causa ratione 
debiti controuertatur, ucrum etiam expensas interea temporis 
erogatas ac etiam pecunias citatorias preconi datas ab in cau
sam attracto toties fatigato atque exhausto recuperare Soliti 
sunt, Quod non solum illegitimum ucrum etiam impium et 
Juribus Diuinis ac humanis praciudicat. Quemadmodum enim 
iudex in causam attractum qui in contemptum Sigilli sui, cita
tione facta per Actorem, ad primam et secundam et tertiam 
proclamationem comparere recusauerit tribus uicibus, in triginta 
marcis, et Sententia per non uenientiam convictum et aggra- 
uatum reddit. Ad eundem modum illi quoque qui modo supra 
allegato Ineausamattractos toties citatos et oomparentes fatigare 
non cessant, Imo Actores existentes causam prosequi negligen- 
tes pari poena uel iuxta contentum decreti maiori conuincendi. 
sunt, atque aggrauari debent, Super hoc defectu nobis et iudi- 
ciaria deliberatione nostra uisum est, Quod Actor tam tempore 
primae proclamationis, quam secundariae proclamationis per in 
causam attractum factae comparere teneatur. Alioquin semper 
in duplo conuincatur, prout reus propter suam non compari- 
tionem conuinci debebat, hoc est uiginti Marcis tempore pri
mae proclamationis et non comparitionis Similiter et tempore 
secundariae proclamationis, et non comparitionis in uiginti 
Marcis, Tempore uero tertiariae proclamationis quoque in uiginti 
Marcis conuincatur, Ac in causam attracto dentur literae abso- 
lutionales *) Actore enim non comparente Ileus absoluitur, 
eidem tamen actori iuridica Remedia ad prosecutionem et 
resuscitationem suae causae non sunt deneganda.

Tertio: Quia in propositionibus, responsionibusque per 
procuratores, in prosecutionibus causarum ultro citroque factis
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plerumque variae inanes ac friuolae exceptiones in medium 
proferre consueuerunt, quibus suam artem ostentare et causam 
in longum protrahere, causasque in praciudicium manifestum 
partis alterius prorogari possint Q quod propterea nituntur 
facere, vt per causantes plus extorquere queant, in damnum maxi
mum litigantium : Propter euitandas lias pestes, hunc ordinem 
sequi consultum e s t: Quilibet causantium propositionem suam 
sine causa ratione bonorum et haereditatum, sive ratione debi
torum, siue quacumque ratione controuertatur, (exceptis causis 
criminalibus, quae scilicet manifestum homicidium, et similes 
concernere dinoseantur, quandoquidem у causam ipsorum per 
scripta stabilire nusquam possunt) in scriptis exhibeant, In 
causam attractus quoque, si noluerit, paria earum, pro se statim 
in facie sedis, notario solutis prius prouentibus, excipere poterit, 
Vt ad diem tertium respondere promtus et paratus esse ualeat: 
Praeterea ipse quoque in causam attractus, suam responsionem, 
si eidem consultum fore uidebitur, in scriptis, . iueniente ter
mino et die Judicy, immediate sequentis, si p clamatus per 
actorem fuerit, exhibere poterit, quod si него со, arere contra 
Actorem neglexerit in decem Marcis, in duabus adiciarys, in 
tertia parti aduersae manibus persoluendis conuincatur, et insu
per sententia per non ueniens, aduersus in causam attractum 
prommcietur, nisi forte Notarius publicus implicitus alys nego- 
tys ciuitatis, neglexisset paria propositionis actoris exarare, Si 
qui nero causantium paria propositionis, tempore praesentatio
nis, non expetiuerint, Sed etiam aliarum quarumlibet literarum, 
tempore exhibitionis earum, pro se non postulauerint ex post 
paria earum illi non conceduntur, Si autem in causam attractus, 
paria propositionis Actoris extraxerit, deinde actor in primo 
proclamationis termino per in causam attractum facta non 
comparuerit, Idem actor mulctetur propter suam Contumatiain 
non ueniendi et non comparitionem, Actori altero termino com- 
paritionis non concedendo, et Sententiam jicr non uenit aduer
sus illuni pronuncietur, ipsaque sententia debitae executioni 
demandetur, nisi legitimo aliquo remedio per Actorem fuerit 
obuiatum: Si qui autem in huiusmodi byrsagys conuincuntur, 
illis nulla uia est admittenda appellatio, quia in byrsagys non 
admittitur appellatio.

Quarto: Negotium procuratorum Colosuariensium eo deue- 
nit, vt iam causantes penitus exhausti sunt propter superfluam 
exactionem Sallary eorundem procuratorum, et insolentiam, 
(pii iam tandem, eam positi sunt facultatem, vt si quis litigan
tium habuerit causam, quae in ualore decem florcnorum con-
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trouertatur, non alitor illam inuigilare, quapa dimidiam partem, 
acquisitae rei, uel ad minimum pro tertia parte rei accpiisitae 
sibi danda se obtulerit, Et ob hoc Si etiam causantes inter 
se se concordare noluerint, tamen procuratores, amantes lucri, 
concordiam inter eos, communem iustitiam negligentes more 
non permittunt: Ne igitur tam insolenter procuratores causan- 
tium, erga principales suos se se gererent, eosdemque causan
tes ad huiusmodi exactiones et expilationes cogere et com
pellere ausint, atque permittantur, hunc ordinem et modum 
obseruari inter eos nolumus. Si causa in facto debiti contro- 
uertatur, usque summam quinquaginta florenorum procurator 
pro suo Sallario non plus quam ex quolibet floreno denarios 
decem : ad eundem modum Si Summam quinquaginta floreno
rum, aliqua Summa aquirenda, excelleret, ex quolibet floreno 
Singulos denos denarios, Ita vt ex centum florenis decem : et 
ducentis florenis uiginti, usque ad Summam quingentorum flo
renorum Si l  imma debiti extenderet, Supra autem quingen
torum florei»' 'uni summam, ex singulis florenis Singulos quinos 
denarios pip Curatores recipiant, et sic consequenter pro Suo 
Sallario rec? iat, propter huiusmodi autem solutionem limitatam 
procuratores Solum modo in Sede Colosuar curam gerere sint 
astricti, coram indicibus eorundem. Si nero causa ratione bono
rum sine haereditatum controuertatur, iuxta ualorem eorundem 
bonorum flat solutio procuratorum. Si nero causa factum hono
ris concernit, ex quo Mortuum homagium Subsequi posset, 
quia causa factum honoris concernens aliam quamcumque 
causam, tam actione, quam nero exeeutione exinde subsequente. 
Superare uideatur et onera exinde promanantia Solummodo 
partem aduersam, causantem scilicet ipsum Solum proprie et 
praecise concernerent, procurator ex prosecutione huiusmodi 
causae decem florenos, pro suo Sallario, accipere ualeat, Si 
autem causa Super uiuo homagio, aut emendae linguae con
trouertatur, quia onera exinde prouenientia, in tertia tan
tum sui parte cedunt actori uel reo, ex tunc tertia tantum 
pars eius partis, quae causanti cedit procuratori cedat. Simi
liter est sentiendum, de alys etiam causis factum potentiae, 
quae pecuniaria Solutione mediante, florenis uiginti tantum 
aestimatur, tangentibus et concernentibus. v) Visum est prae
terea in negotio procuratorum hoc quoque annectere, vt ydem 
maiori cum fidelitate et Solertia erga causantes Se se declarare, et 
officia sua exhibere possint et ualeant, ne etiam causantibus uaria 
et maxima damna inferantur, Si causantes propter negligen-

*) V. ii. 1615 máj. 3. orszaggy. 11 czikkével és az А. С. IV. К.
11). czím II. czikkével.



192 MAGYAR NEM ZETI, TÖRVÉNYHAT. ÉS KÖZSÉGI STATÚTUMOK.

tiara et incuriositatem procuratorum suorum aliqua damna 
perpeti dinoscerentur, puta Si paria propositionis debito tem
pore excipere, uel responsionem inscriptis, ad propositionem 
actoris exhibere negligerent, uel in termino competenti non 
comparerent, unde aliquid damni causantibus euenire posset, 
procuratores Jure mediante Super damnis illatis conuieti Sol- 
uant ex proprio, nam esset inconueniens procuratori Suum 
Saliarium exolutum esse, causamque litigantium negligenter 
procurasse1) Quin imo cum procuratores per causantes Solici- 
tentur, Super procurandis causis eorum, uerbis contumeliosis 
et illicitis eosdem ex ipsorum insolentia ausi sunt afficere, 
unde etiam non parua incommoda subsequi et exoriri possint, 
primum quia causa propter negligentiam procuratorum, in 
longum, quasi sine tine protrahitur, Deinde id quod, in proto- 
collum ciuitatis Cum Notario assignari facere debebat, negli- 
gunt.2) Vnde in posterum propter hanc negligentiam Judices 
et i ii ratos eines Senatoresque Colosuarienses fateri et attestari 
cogere consueueruut, cui ydem non essent de iure astricti vt 
de rebus intra Spácium aliquot annorum retroactorum coram
i]»sis uersatis recordari et fateri tenerentur, Cum publicum 
habeant Notarium, qui Omnia quaecumque necessitas, in 
iudicys postulauerit, assignare et ascribere, ex officio suo tene
tur : Excepto tamen casu isto, quod si causans, uel Notarius 
Signaturam quandam, super causa quacumque necessaria quo- 
(|uomodo deperderet uel amitteret, eo in casu quilibet indicum 
et Senatorum astringitur, eausanti periclitanti in Sua iusta 
causa rei ueritatem, et Justitiae recognitionem fateri, pericli
tantique iustitiae Subuenire.

Coeterum. Quia in Celebrationibus communis inquisitionis 
uel aero Simplicibus attestationibus, alterutri partium, per 
indicem Ciuitatis adiudicatis, Vary defectus suboriri Consueue- 
runt, Quare hunc modum et ordinem in Celebranda communi 
inquisitione et attestatione fienda obseruari nolumus, vt termi
num quem index Ciuitatis, alicui litigantium, ad comproban
dam responsionem, uel nero replicationem partium, primoquoque 
tempore praefixerit, Interim quousque dies praefixus Compari- 
tionis aduenerit Si quid poterit in Suae assertionis documen
tum proferre non permittat quouismodo. Si него aliqua partium 
praepedita aliquibus publicis uel priuatis impedita negotys, 
huiusmodi communem inquisitionem Celebrare non potuerit, 
ex tunc uel per se, uel per procuratorem suum Super ea re 
indicem eiusdem ciuitatis requirat, ac certificet, et sic Secun-

') V. о. А. С. IV. E. 19. czim 3. czikkével.
2) V. ö. H. К. II. R. 2. czímével.
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darie et ternarie quoque, casibus, in praemissis exmittatur ad 
conprobandum: Si него non prepeditus, aut non impeditus in 
primo termino buiusmodi celebrationi Communis Inquisitionis, per 
Judicem praefixo, eandem aliqua partium celebrare omiserit et 
contumatia aut uero negligentia praetermiserit, Extunc isto casu 
ulterior terminus ad probandum, eidem non conceditur, nisi 
aliquo iuris remedio, scilicet noni Judicy, aut procuratoris sui 
reuocatione, uel depositionis causae suae solutis prius oneribus 
earundem obuiare buiusmodi suae negligentiae uoluerit.

Praeterea. Quia creberrime Solet accidere, quod utraque 
pars Causantium literas praeceptorias, sine mandatum nostrum 
legitimum, in facie Sedis Judiciariae, eorundem Judicum exhi
bere soleant, contra alter utrum emanatas et eonfestim uigore 
illarum et iuxta tenorem et continentiam earundem exequutio- 
nem debitam postulant: pars uero altera cupit iuridice decerni 
per indices utrum potuerit, easdem impetrare, nec ne. Vt igitur 
ydem Judices et iurati Ciues eiusdem Ciuitatis Super liuius- 
modi mandatis, Rebus ipsorum et communi iustitiae consulere 
ualeant atque possint, ex deliberatione, Sedis nostrae Judicia
riae deliberatum e st: Quod quandocumque literae Nostrae 
praeceptoriae Sine Mandatoriae in quibus clausula istae, Rebus 
sic vt praefertur Stantibus et se habentibus praeterea nisi legiti
mam aliquod obsistat impedimentum, insertae fuerint, Judices 
et Jurati ciues Colosuarienses discussionem Superinde faciant. 
Literasque praeceptorias bene discutiant, an sint legitime ema
natae, nec ne. Et si compertum fuerit, easdem ligitime ema
natas fuisse, neque quicquam legitimi mandati obstare uidebitur, 
fiat exeeutio debita iustitiae. Si uero non compertae fuerint 
literae legitime emanatae, Judex pronunciet Super ea re, Et 
Si qua partium non fuerit contenta Judicio Judicis, causa trans
mittatur in nostri praesentiam.

Accessit 11 Hocquoque, quod quidam Nobiles, qui in Ciuis- 
tate Colosuar Haereditatem possident, litem cum Inhabitatoribus 
Ciuitatis Colosuar ingrediuntur et litis intermedio testes alterius 
partis conuicys uel uerbis illicitis afficiunt, qui testes cum 
coniiicia illius nobilis tollerare non possent, in instanti citari 
faciunt eosdem et indicium ex parte ipsorum administrari 
postulant, nobiles autem, ad sedem nostram iudiciaram, uel ad 
reuisionem comitatus allegant, bona autem sine locum residen- 
tiac, unde euocatio et acquisitio fieri legitime posset, non habent. 
Quare ex consilio praematuro Sedis nostrae judiciariae conclu
sum est: Quod si nobilis persona in Ciuitate Colosuar babeat

*) Ez az egész pont, azon okon, mert a nemesi jogokat sértené,
a Privilégiumban megerősítést nem nyert.
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locum vési dentiae, et residentiam specialem, ct extra duitatem 
nusquam locorum, Sine Comitatuum huius Regni Transiluaniae 
habeat bona et i ura possessonaria, semper et in omnem euentum 
coram indice Colosuariensi, ad quorumuis instantiam compavere, 
ac ad actionem contra Se propositam respondere tenetur, Judex
que Judicium administrare ex parte illius, parti querulanti tenea
tur. Appellatio Si subsecuta fuerit, in locum interrogationis ipsorum 
Colosuariensium, iuxta consuedutinem antiquam transmittatur. Si 
uero habeat haereditatem in Ciuitate Colosuar aliqua persona 
nobilis, tamen personalem residentiam extra Ciuitate in habeat, in 
bonis videlicet Suis, uel ubicumque intra ambitum huius Regni 
Transiluaniae, coram indice Colosuariensi Saltem ratione haeredi- 
tatum, in Ciuitate Colosuar uel territorio suo habitarum, contra 
partem querulantem respondere tenetur et litigare, Neque Judex 
habet autoritatem detinendi talem personam nobilem casu in prae
misso, nisi in causis criminalibus, iuxta contenta decreti parte 
prima titulo nono. Caeterum Si nobilis persona in Ciuitate Colosuar 
haereditatem habens et possidens,uel non habens et non possidens, 
coram indice illius loci lites mouerit ibique nerba iniuriosa et con
tumeliosa, uel aduersus indicem uel iuratos Ciues aut aduersarium 
suum proferret, Quidditas uerborum prolatorum est consideranda, 
puta si uiolationem Sedis, in poena uiolationis Sedis si uero lionia- 
gium concernit, in liomagio Conuincatur, Si autem factum hono
ris concernit, cuius discussio Curiam Nostram militarem Spec
taret, talem Nobilem coram suo indice pars querelans iuris uia 
prosequatur. Si haereditatem in Ciuitate Colosuar talis Nobilis, 
qui in praescriptis poenis uiolatione Videlicet Sedis et Homagio 
conuictus fuerit habeat, ibidem Satisfactio impendatur, Si uero 
non habuerit haereditatem, in loco ubi bona et haereditatem, uel 
locum residendae habere dinoscitur, ratione praescriptarum poe
narum, Secundum pronunciationem Judicis Colosuariensis, et 
literas eiusdem Superinde confectas uigore literarum Nostrarum 
praeceptoriarum executionalium per comitem et Judlium eiusdem 
Comitatus ex parte conuicti plenaria ac debita Satisfactio impen
datur, seruato tamen semper iuris ordine.

1578.
Certi Articuli Ciuitatis Colosuar per Judicem cet erosque Sena
tores in puniendis Scortatoribus et adulteris obseruari soliti.1)

Mierthogy e my alat megirt keuansagtinkrol, keozeou- 
seges articulusok edaltattanak, kyt urunk eo Naga az erdely

*) Báthori Kristóf által megerősített eredetije pergamenen viirös- 
fehér-züld selyem zsinóron függő pecséttel Kolozsvár város levéltárában. 
Fase. J. Nro 30.
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orzagba lakozo három nemzettel1) communibus votis eluegezet, 
az okáért ertuen ezt hogy Lex communis plus semper ualeat 
municipali2) mys kyk yt Colosuarat lakunk, az Vrunk eo Naga 
byrtokaba, az orzag tagay lenen az my egy nehány ideoteol 
fogna ualo Consuetudonkat, melliel keozeonsegeskepen eltewnk, 
neminemew wetkekbe, úgymint paraznasagba, es egieb eff'ele- 
hez hasonló bewneokbe talaltatot keoztewnk ualo embereknek 
megbewntetesebe, az orzagul eluegzet articulusokhoz teorueny- 
hez es modhoz akariuk zabui, es illetny. Et primum iuxta 
continentiam publicorum articulorum in generalibus Comitys, 
et constitutionibus regni semper obseruatorum. Valamely pa
rázna zomelys) találtatik a varosba nagy egieb gonozteveo 
zemely mint zinte a uarmegiekbe az Ispánok, Azonkepen az 
Colosuari byro is tartozzék meg circalni, es ha bet iarnbor 
ineghihendeo zemely byzonsag, es a bet byzonsag egy idomon 
yar tehat arra senkynek nem zewkseg eskenny, hanem iuxta 
demerita puniatur, az ky mit erdeinek II. Ha pen eg bet by
zonsag egy uoxon nem yar, merthogy bet byzonsaggal, eg}' 
embert megeolnek es meg is zahadul bet byzonsaggal, tehát 
az byro teoruent tegien, es hetedmagaual maganak basonloual 
menche meg magat, az alperes. III. Az kynek peneg peresse 
uagion tehát a uaros teoruenie zerent iarion el dolgaba, es 
byzonicha meg, es azutan eo maga is az actor hetedmagaual 
allion rea es eskeggiek feiere.4) *)

*) A három nemzet alatt értsd Erdélyben, a Magyar, Székely és Szász nemzetet, azaz : a politikai értelemben vett népet. Régibb törvé
nyekben (1. 1744 : 6. t.-ez. és 1791 : 61. t.-cz.) a többi politikai jogokkal 
nem birt nemzetiségekkel szemben bereft nemzeteknek (receptae Nationes) 
is neveztetnek •, nemkülönben egyesült nemzeteknek is, azon több rendben 
megújított egyesülés (unió) alapján a melyre egyik a másiknak, és egyik 
a másik jogainak és kiváltságainak megvédése czéljából léptek. Lásd 
erre az 1542. tordai országgy. 3. és 4. czikkét; az 1573. medgyesi 
országgy. 8. czikkét; az 1595. országgy. 2. czikkét; az 1607. kolozsvári 
országgy. 18. czikkét; az 1613. szebeni országgy. 5. czikkét; az 1630. 
gyulafehérvári országgy. 1., 2., 3. czikkét, valamint az 1649. gyulafehér
vári országgy. 1. czikkét és az A. C. i ll .  R. 1. czímét.

2) L. HK. III. R. 2. czímét.
3) V. ö. Szt.-István II. k. 36. fej.; és II. Ulászló 7. V. 47. czikk; 

és az 1522:36. t.-cz.; AC. III. R. 57. czím 21. czikkével.
4) Az eskütársak (conjuratores =  Eideshelfer) intézményének nyo

mait, már Szt. László Deer. I. k. 28. fejezetében említett „ires idonei testesl‘ kifejezésében találjuk. III. Endre Í298-iki végzeményének (Róbert 
Károlytól származó) 39. art. már kifejezetten elismeri az eskíítársak általi 
bizonyítást. Verbőczy korában а HK. II. R. 32—36, 38, 40. czíniei tanúsága 
szerint; valamint Kitonich idejében a „Directio Methodica t'. VI. Qu. 9,24— 
27-ből, láthatólag még javában dívott. Megszűnése a 18 évszáz folyamára 
tehető. Az eskíítársak különben nem az általuk közvetlenül látott, vagy 
hallott tények valódiságára esküdtek; hanem arra, hogy ők meg vannak 
győződve az illető érdekelt actióban levő peres fél esküjének igazvoltáról.

13*
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1583.

Decretum du ita tis üoloswár. Л Bor gazdákról. ‘)

I. Az korcliiomanak gazdaia, semminemeo Rendbeli Em
bereknek se Attiafiaknak se zomzedsaginak, se egieb warossy, 
vagy vidéki, vagy idegen embereknek, akarminemeo allapot- 
belieknek, ne merezellyen kenyeret étkét, vagy valamy eledelt 
seminy zyn alat adny, se penig cbaplaranak pénzt adwan 
áltál vendégnek etelt zolgaltathny. Hanem, lm io Attliiafiay, 
Zonzedy, eo magok penzeokeon a korchomara húst, vagy 
halat vinnének, tulaidon chak azzal, és annak megfeozesewel 
légién zabad minden Borgazdaknak gazdalkodniok. На к у 
penig ez ellen való clielekedetben találtatik, tehát, Bora mind 
azzal a pénzéi eozwe kit árult volna beleolle, elvetessek, ki
nek két Reze a varosé, harmada penig azoke légién, kik az 
varostol ennek zorgalinatos gonduiselesere választatnak melj 
dolognak exequalasara, az az ez bwntetesnek kyzolgaltatasara, 
az Biro tartozzék minden wdeoben ereoth es segítséget zemelj 
válogatás nelkwl minden engedetlenre adny.

II. Senky keth fele bort egy czeger alath eg’masvthan 
ne merezellien ky korchomarlany. Avagy az Jo vtan hithwant 
meerny, Vág’ a iot más zegeny borral vág’ vízzel meg ele- 
gytheny húsz forinth bwntetés alath, hanem elfogywan bora, 
bevegie czegeret, és ha mast akar kezdeny, eg’ ora eltelwen 
tamazthassa ky vizontagh czegereth.

III. Walaky, Borat chaplarral akaria ky merethny es 
arultathny tehagh a’ Bornak gazdaia megli mérettesse a fwzer- 
rel az ahoz rendelt és valaztot Zemelliekkel2) annak eleotthe 
valamikor akaria, vag’ keth hettel, vagy egy hettel, vág’ 
harmad nappal, a megli ky nem kezdene három forint Bir- 
sagh alath, ky az választót emberek gonduiselete áltál chak az 
varos Ladaiaba Jarion, tudny illik annak az Birsagha az az 
három forint a ki meg nem merethne, Es veres Cretaual az 
Ueder Zámoth reá írassa az ualaztot Zemelliekkel, kik az 
meghmeresnek nagiob bizonsagara tulaidon zokot pecheteket *)

*) Eredetije Kolozsvár város levéltárában „Liber Decreta huius 
Ciuitatis, de necessarys ас utilibiis negotys communibus Dominorum 
Senatorum ac centum patruum Sutfragys confirmata perpetuisque semper 
futuris temporibus inuiolabiliter obseruando, continens“ czimtt 1583-ban 
kezdett jkv. 1—3. lapján.

a) Választott személyek a vásárbirák. V. ö. az 1584-ik évi kolozs
vári constitutio III. pontjával és az 1560-iki szintén kolozsvári statutum 
I—XII. pontjával, melyekben a bor kimérésére szegődött csapiároknak 
kötelességei vannak felsc irolva.
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is a horilora niomiak és az valaztot Zemelick fizetések az 
mérésért és pechetlesert minden Imrtol neg’ neg’ pénz légien.

Ha ky penigh borának kymereset Zolgaiara, vagy haza 
népére bízza, vagy eo maga akaria kyadni, tehagli nem tar
tozik az meghmeretlmi fwzerrel borát, vág’ penigh megpeche- 
teltetni, hanem zabádon ky merethety, Valamikor akaria. Mert 
ez vegezes az az a hordónak méréssé, es az benne való 
veder zainnak megh Jegizesse tendál chiak arra, hogy ha az 
ehaplarok az eo tékozlások miath, vagy egieb lelekbeol indul- 
tathwan a Bornak kymereseben a hordónak Quantitassahoz 
képest az eo gazdáinknak fogiatkozast thennenek tehagli raitok 
megh vehessek, és az méltán való megh vételnek vtha nylwan 
ky tessek.J)

1584.

Decretum du ita tis  Ooloswar.2)

T .Az kalmárok es kereskedeo rend dolga.
Semmy idegen wagv kyweol walo kereskedeo ember 

vagy kalmár semmy inarhaiat3) el ne adhassa idegen nagy 
kyweol walo embernek, hanem eliak itli walo és Coloswary 
embernek, kiwewen az sokadaloin napiath.

Az wasarbirak Tizthi.
Szeredan senky semmith Nieresegre ne vehessen semmy 

zyn alat minden megh weoth marimnak ell vetele alath.
Czyeoteorteokeon is penigh se itli walo se pedigh idegen 

Nieresegre ne wehessen semmith niolez oraigh, Niolcz óra vtan 
penigh minden vehessen indifferenter mindent. Az zazlo penigh 
kwn légién Jelewl.4)

Azonkeppen semmy fele tehen barmoth az mezarosoktwl 
és hentesekteol megh walwa5) az felliewl megh irth ideigh ne 
vehessen senky. •)

•) Y. ö. C. C. 111. R. 11. czím 9. czikkével és A. C. HI. R. 32. 
czím 1. czikkével.

2) Eredetije Kolozsvár város levéltárában „decreta stb.“ czímti 
1583-ban vezetni kezdett, de felette megcsonkított jkvben lapsz. nélkül.

8) Azaz: árnját-portékáját.
4) A zászló közhelyen való kitűzése a vásár felszabadításának 

volt jele, a melynek megtörténte előtt csak a városi polgárok vásárol
hattak saját szükségletükre — de nem kereskedési czélból nyereségre. — 
Y. ö. С. О. V. R. 13—15. Ed.

5) A zaz: kivévén a henteseket és mészárosokat, mert a „megválva* szó a mondat szerkezetben ezen kor nyelvezete szerint „kivételt“
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Egieb lábos Barmot is a felliwl megli liatarozot ideigh 
semmy idegen Ember ne «ehessen, az meghweoth Baromnak 
elwetele alath.1)

Myerthhogy penigh, az keozeonseges wasarnak hehe, 
Azertb senky semmy nemew wasarlasnafc okaerth az varosból 
kv ne mennien, se Bwzanak, se Zabnak, se Arpanak se 
semmyfele gabonának thiuknak, hídnak avagy egiebnek akar 
minek meghwetelere vtakra eleybe ne mennyen, merth vala- 
mith igy meghwezen walaky az wasarbiro elwehesse teolle.

Vosarnap, és nagy Tnnep Napokon, predicatio és az 
Ceremóniáknak el vegezeseigh semmy felet ne légién zabad 
arwlny, se az kapwth megli nythnya, hanem ha walarny feo 
ember be akarna ieony Awagy valamely warossy zemely 
zewkseges utara menne, Akkor is Byro Warn hire«'el légién.2)

Vosarnapon vagy egieb nagy Innep napokon Boltidat 
senky nybvan es Arwlasnak okaerth ne nyssa megli. Az kal
mároknak se légién zabad, semmyth azon az Napokan arwlny, 
ivagy keweol valahon a waros hataran.3)

Fát karót, zenat az kapwk eleot arwllion minden em
ber, senkith ky nem vewen és addigit be ne haggiak hozny 
meegli nem walakynek ell ággyá.

Minden Brassay, Lugassy awagy Karansebessy, akar 
honneth való, ky halat vagy cliikot hoz ide az warosra, egez 
barom nap tartozzanak arwlny nylwankeppen, hordaikatli fel 
werwe, Es aprónként cl adny, ha ky penigh ez wdeo alatti 
Zamasson vagy el adna, vagy megh wenne, tehagh az halak
nak ehvetelewel bewnlieoggiek. Ennek penigh a kctli Beze a 
tanache, myertli hogy az Tanachy authoritassawal megien az 
bewntetes eleo.

Ezenképpen Zylwat, Almát, diotli és egieb giewmeolcheot, 
kith zanon es zekeren hoznak harmad napigli tartozzék nyl- 
wankeppen arwlny es apronkenth eladny.

Mi nden wasarok napian az wasarbiraknak zorgalmatos 
gongiok légién mindenfele mertekre Eytelve, fontra, singhre, 
vekara, mind mezarosok, hol arossak, kalmárok, poztometewk 
widek nép es korchiomarossok keozt, egiebek keozt is akik

jelent. Lásd az 1571. évi november 19. kolozsvári országgy. 44. czikkét 
'(id. gyűjt.).

*) V. ö .: Az 1571. nov. 19-iki kolozsvári országgy. 44. czikk; az 
1577. évi ápr. 21-iki tordai országgy. 4. czikk•, az 1559. évi gy.-fehér- 
vári országgy. ltí. czikk; az 1578. évi ápr. 27-iki kolozsvári országgy. 
28. czikk; az 1594. évi febr. 2-iki gy. -fehérvári országgy. 29. czikk; az 
1597. évi ápr. 27-iki gy .-fehérvári országgy. 33. czikket stb. és az A. C. 
III. K. 51. czím 1. czikkét.

2) 3) V. ö .: А. С. У. K. 51. Ed.

198



valiimith merwe adnak es arwlnak, az vétkesekét megli bewn- 
tessek, hogy valamennyzer benne kariak az wasarbirak min- 
denzer Egy forintot wehessen rajta. Az singeth penigli és 
fontot elvegiek teolleok.1)

Ha mikor penigli soos halat hoznak zekereken az wasar- 
biro Egynél teobet ne ívehessen, se penigli a nagiobbakath 
se az kissebeket, hanem keozep zerenth wegien eggiet eggiet 
egy zekerteol.

Egy hordo chikbol egy Eytelt wehessenek, ne teobeth. 
Hogy penigli az Latomesterek is zorgalmatossak legienek az 
eo tiztekbe, az wasarbirak vigiazanak az mészárszékre is, hogy 
io es etelre elegendeo liwst arullianak. Ha my fogyatkozást 
latnak penigli ineldek megh az latomestereket, es ha nem 
fogaggiak Byro Vramnak tanachiawal egietembe tegiek hírre.

TI.Az Wasar teamről ualo ieczesA)
1. Walaky adót ad az vvarosan kwffar3) vagy penigli 

kenyersewtheo atwl semmith nem vezen.
2. Valamy Gywmeolcheot feieken hoznak az wide к nepp 

atwl sem weznek semmith.
3. Zekereken penigli walamy gywmeolcheot hoznak atwl 

minden zekertewl wegien az Wasarbiro két pinzt az Thorday 
es dessy zekertewl megh walwan.4)

4. Az mely olali tekeneot hoz loterhbe atwl egy pénzt 
Avezen, Aky haton hozza, atwl semmith nem wezen.

5. Aky zalonnat hoz kewlseo olahsagh, Avagy Eggiet 
hoz, Avagy teobet, ativl is ehiak két pénzt végién.

6. Aky Losnokot5) Czondorat6) mit a felet hoz loterhbe, 
atwl is az keth pénzt megli wehesse, Aky zekeren hozza attul 
is két pinzt végién.

7. Aky Thykmoniat7) hoz keth Thykmon ivegien Egy 
szak ThykmontAvl.

8. Mikor penigli fívzet1) zekerrel hoz attwl két pinzt

■) У. ö.: A. C. III. R. 45. czím 1. czikkét.
2) Az egész pontra nézve. Y. ö.: А. С. V. R. 93. Ed.
8) Kwffar kofa.
4) Azaz kivéve Torda és Deés nemes városok lakóit, 1. A. C. 

III. R. 11. czím fi. czikk.
5) „Losnak“ = júh vagy kecske gyapjúból készített durva pokrocz

vagy csenje fürtös hosszú szálakkal szőve a miből gubát is szoktak 
készíteni.

6) „Czondra“  ̂ a juh gyapjúból szőtt durva posztó, s átvitt
értelemben az ilyen posztóból készített felöltő.

’) Thykmon — tyúktojás.
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aggion, Aky penigh marokkal hoz, atwl vveliessen zazatwl két 
markot.

9. Fewrez dezkat mikor hoznak, Atwl is egy zekertewl 
keth pinzt weheSSen.

10. Mikor chíkoth hoznak egy hordobol Egy Eytelnel, 
teohet ne wehessen.

11. Az Brassayak mikor soos halat hoznak Egy hálnál 
teohet ne wehessen se az nagiobikat, se az kiesebbiket hanem 
az keozep zerent walot wegien.

12. Ha hordóba hozzak az halat, tehat Egy egez hor
dótól Egy halat, két fel hordotol is chiak eggiet wehessen.

13. Mikor . . . .  olayt hoznak az wasarra hat egy ze- 
mellytwl Egy kis keopeochykewel kywel teoltik az mértékét 
wehessen ne teobbet.

14. Mikor wekath wagy egieb mértekét pechetel tehat 
akkor keth pinzt wehessen.

15. Mikor ivaros mértékét, wekaiat vidék embernek 
kyaggia hogy meriennek welle atwl két pinzt wehessen. Aky 
penigh az wasarbirotul vékát nem vált es idegben vékáival 
mer az piaczon, kith a wasarhirotíil nem váltót, azt a vekath 
az wasarbiro elwegie es elronchia, ha penigh hamisnak talal- 
tatik amith welle mertek Egy keobeoligh ell wegie. Aky ga
bonát hoz és elegiedetnek találtatik, kinek az fele Zap, az 
Aliink penigh es keozy elegick, Awagy hitwanos, azt is el- 
wehesse az wasarbiro az alnok chclekedetert.

Ki. Aky zekerrel hoz saytot, waiat Giappiath ha parazt 
ember két pénzt wehessen teoíle.

17. A ky Bochykor beor hoz be wagy egy beort zab 
fel, wagy ketteot, wagy felet chiak egy pinzt wegien rayta. 
Sokadalmak ideien penigh minden zekertwl az két két pinzt 
meghwegieh, ky weuen az nemes emberek es az Thorday es 
dessy zekereketh.

Az hellieketh penigh mikor oztiak egy heltewl teohet tiz 
tiz pénznél wgian ne wehessenek.

III.Az chiaplarokrol.
Myertli hogy az chiaplaroknak is az wasarbirok wiselik 

gondokat, azerth az ehiaplarokat ez ide ala meghirt móddal 
es renddel gubernalliak.

Cliak egy chiaplar is az hozzaiok rendelt emberek hirek 
nelkewl az az a wasarbirok akaratba kewl ne korckiomal- l

l) Értsd a vékony füzfahajtásokat vagy vesszőt, a melyet kosár
kas fonásra és kötözésre is használnak.
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hasson seukynek hanem walaky Borát chiaplarral akaria ky 
merethny az wasarbiroktwl kerien chiaplart. Ha penigh wala- 
mely chiaplar az eo hírek nelkewl walakinek korchiomallana, 
avagy penigh annak nem korchiomallana kinek a walaztot 
Zemelliek adnak es rendelnek, es el nem akarna oda menny, 
tehat a kalitkába vitessek, holoth harmadnapigh wllien es 
azvtan az chiaplarok keozzewl ky zamlaltassek. Minden reggel 
penigh az chiaplarok az wasarbirok elcot ielen légiének tiz 
tiz pinz bewntetes alat.

Az chiaplar mind nagy bortul, s mind kicliin bortul ne 
végien tcobet hwzoneot pinznel, es ez mostani olchiosaghoz 
kepest négy napigh tartozzék árulnia.

Ualamely chaplar beáll az chiaplarsaghra iol megli vis- 
galtassek hogy cliiak lezegeo ne légién, hanem eoreokseges 
légién, eleb penigh be ne weliessek, hanem tartozzék az wa- 
sarbironak dr. 50 adny.

Ha ky penigh az chiaplarok keozzewl illien dologban 
találtatnék, hogy az bor wiueoket eggyennetis masuennetis 
elhitetnie, eggiknek borát alazwan, másiknak penigh dichirwen. 
Es walamy zyn alat ez dologban az wasarbiraktvl meghtalal- 
tatnek, tehagh egy forintal bewntessek minden engedelem 
nelkewl eft'ele fraussert. Azonkeppen a Borgazdak is akik 
illien hitetoo zemellieket subordinalnanak ezen bewntetes alat 
legienek.

Senkinek az chiaplarok keozzewl ne légién zabad bort 
venny Nieresegre ereos bewntetes alat.

Ha valamely chiaplar hibath thenne wagy fogiatkozast 
valamy gondolattiabol az Bornak korchiomallasaban tehagh 
az wasarbirak az panazra valokeppest a liordot megli meriek, 
kyteol két pénzt végiének, Es a fewzer vtan megli wethwen 
mire kellet volna a bornak kimenny ha my fogiatkozast megli 
tapaztalnak kyreol zamotli nem adhatna az chiaplar, tartozza
nak mindgiarast az karos embert megli elegitetny az chiap
larral az defectusról keezpenzewl, ha pinze nem lenne mar- 
haiabol is.

Minden chiaplar tartozzék mereo eoregli kupát’) mérté
két theolchert es az korchiomallashoz valót mindent tartanv.

Uegezetre feokeppen való gonduiselesek légien erre az 
wasarbiroknak es vigiazasok hogy senky se gazdag se zegeny 
eledelt ne aggion, se valamy zyn alat ne adhasson az Boron 
iuoknak egy forint bewntetes alat kvt Biro Vramnak megh 
tartozzanak tanachaual mondany. l

l) öreg kupa egy pint vagy kétieze. A mai mérték szerint 12 
deciliter.
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1585.

A. D. 1585. Vndecima die Mensis February.

Decretum du ita tis  Colosuar.1)

I. Minden Tizedes az eo Tizedében walo hazakatli es 
thwzeleo helieketh minden beten el Jarion, A honnatli Veze- 
delein keowetkezhetnek thwz miatli az «Ilian helyerth meg'll 
inchek az haznak Gazdaiat, bogy megh Epiche. Ha. nem che- 
lekezy, Annak wtbanna az eggik Capitannal vagy teobedma- 
gawal mennicnek a házhoz, es azt az artalmas, wagy felelmes 
thwzeleo hellyeth batalmok legien elrontany.

II. A mikoron a Warosnak apro keozeonseges Zewkse- 
gere Ygimint Gatra, Jeghzesre, es eyeli wagy nappaly Eorizesre 
birdetby a tizedes az eo tizede alatbwalo keossegeth, Es vak- 
mereosegebeol nemely ember el nem menne, tehagb azon az 
Engedetlen Zeniéiben tizenkét pénzt vehessen az Tyzedes, Az 
Eorizesben penigh zorgalmatos legien.

III. llolot az Tyzedes az eo tizede alat walo Zemelyt 
az eo wakmereoseghiert es engedetlensegyert megbzalaglana, 
es a mellet tizedesset megb vwtolna, Zidalmazna, tehagb tar
tozzék Giro Vram eleibe Inteny es meg bizoniultatwan a Zida- 
lom, méltó bewntetessel bewntetik eo kglmek.

I lii . Az zekereseken leot panazolkodás, hogy Sem akkor 
mikor bon wadmtk, sem penigh akkor mikor ivaros zolgalat- 
tiaba kewldetnenek nem akarnanak az keozeonseges Zolgalatra 
menny es kewldeni. Azertli Egienleo voxal tanaebbol Végeztek 
eo Kglmek, hogy valamikor az Varos zolgalattiaba ninohienek, 
hanem Sokadalomba vagy egiebewt, Wagy ithon Vadnak min
denkor egienleo terhet Visellienek mindenekben az teob keos- 
segel az megb irt bewntetes alatb.

V. Ha valamely tizedes az eorizest elhalgattia, es az со 
tizede alat való keosseget, vagy wakmereosegbeol, vagy gond- 
uiseletlensegbeol, az eorizetre es egieb keozeonseges akarini- 
nemew Zolgalatra el nem Vetne, tehagb az Tyzedest buzoneot 
pénzéi bewntessek.

VI. Minden tized alléinak egy egy eoregh Laytraia2) 
legien es az reghy kwthakat minden tized megb Epiche. Az *)

*) Ered. Kolozsv. város levéltárában „Decreta“ etc. 1583-ban kez
dett, s megcsonkított könyvben topsz, nélkül.

2) A zaz: létra.
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Zemetnek es Ganenak az Wczara, wagy zárosokban ereos tila
lomban légién, mellyre a Capitanok ereos bewntetessel gondot 
visellienek a Warosnak Jowara minden hatalommal.

VII. Minden liazas ember hon leteben eonneon maga 
eorizzen, Semmy Vton Inast ne erezzen.

VIII. Ha ky niolcz óra wtan bort ad, azt a tizedesek 
elseobe meginchek, ha penigh meogis nem zewnik megb, hat 
a tizedesek a Capitanoknak megb Jeleneinek, Az Capitanok 
az tanachnak be mongiak hwteok Zerentb.

IX. Az hatalmaskodó eoreokseges emberek ha walakinck 
vagy Zemelliere, vagy hazam tanúidnak, feo keppen Eyell 
De wagy Semmy Vereseghet vagy Sebesewlest vagy kieliin 
vverth es Sebet Vereseget hatalmaival chelekezik, Azt a Capi
tanok bewntetessel lechendezithessek, De wgy ha a két fel 
peres a Capitanoknak itiletire, vagy lechendesitesire eligazítá
sára erezkednek, Ha penigh a Biro eleot akarnak teorwen- 
kedny az Capitanok Semmy ellen benne ne tarthassanak, 
Amith penigh a keozteok, vagy a Capitanok eleot megb bekelco 
embereken vesznek birsagwl mindeneknek két penzeth a tanach
nak be hozzak a Capitanok hwteok Zerentb.1)

X. Ha mely hatalmaskodó halaira walo sebet, vagy Verest, 
vagy Eoldoeklest, Ereozagoth, Tolwaylast, Orsagot es oly wct- 
ket chielekednek ky halait nézné, Akar nemes ember es akar 
itli walo gazdag eoreokeos ember, es akar idegen ember 
légién, Zemelly walogatas nelkewl az dolognak el colt bizonios- 
san wegire menwen, mind nemes es kewlseo embereket, S mind 
ez Warossy eoreokeos lakokat hamarsaggal, Sercnyseggel fogja
nak lanezozzanak adegh, a megh Biro Vramat nem érik feleolle, 
mind Eyel es Nappal, Melyre vgian felette reá vigiazzanak 
Es nemes embernek ne engeggienek sohol a hostatokbol is 
hatalommal Jobbagiat, vagy Zolgath hazakból ky winny, wagy 
egieb hatalmot chelekcdny.

XI. Az wandorlo, Bwdoso, Eoreoksegnelkewl walo lez- 
zeggeo Zemelliek, ha mitli az felseo dolgokban hatalmassá
gokban megh chielekednek, akar Kichin hewn és hatalom 
légién, akar penigh nagy, vgian megfogiak minden hata
lommal. *)

*) Lásd az 1588-ik évi kolozsvári Constitutio 2. Tit. 3. 4. pontjait 
és az 1537-ik évi szintén oda való Statutum 8. Art. s a hatalmaskodasra 
nézve általában. V. ö. a H. К. II. R. 55, 67, 68, 32, 82 czímoit és a
II. K. III. R. 3. czim 7. §-t, valamint az 1435-ik évi I. Végz. 9. Art.
3. 4. §§-t •, az 1435: II. Végz. 4. Art. 1. § •, az 1471: 27, az 1486 : 15, 16, 
az 1492 : 56, 57, 62, az 1498 : 8, az 1504 : 5, az 1514 : 51, az 1536 : 12,
38, 39 és az A. ( ‘. IV. R. 1. czim 11, 15. czikk, a C. C. 111. R. 7. czim
1. czikkével.
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XII. Az Capitanok Walaky feleol paraznasagot, Órsagot 
es effele Zarwas wetket inegh értének, vagy nilwan walo 
Sorokat ertegetnek, Azokat a zemellyeket tartozzanak hewteok 
alat az Ortaly mondóknak J) wagy a waros procatoranak be- 
mondany, hogy az hewn megbewutettetwen az nagy Istent 
tizta iambor eletbe zolgalhasswk.

1585 .

Kolozsvár városi Statútum.'2)

f L  Eyelj Járás, Zitkozodas :i) Zankozas kiáltás es egieli 
chintalansag feleol Vegeztenek varasul bőgj ha niolez óra után 
ez illien vétkekben valakik megtalaltatnak, ha Ridegh legeny 4) 
lezen, Az kalitkába6) vitessek, es ha It ualo Eoreokeos vágj 
Eos tin, A vágj hazas Ember lezen, es effele vetekben találtat
nék minden engedetem nelkewl égj forintal bewntesse Biro 
V ram.

A kik Vosamapon Praedicatio alath rezegeskednek az 
egetli Boron valamelj háznál ezeketis eo kglme illendeo bewn- 
tetessel bewntesse.B)

1585 .

Kolozsvár városi, Statutum.1)

Latthiak eo kgmek Meny Ridegh legeniek vadnak az 
Warosson kik nem Zolgalnak, hanem chak az korchomakon 
hewernek, Azért tetzet eo kgmeknek egez varosul, hogj Biro

') „Ortálymondok“ = igazságmondók — bírák, a Kolozsvárt lakott 
Szászság „ürtheil“ német kifejezése után.

2) Eredetije Kolozsvár város levéltárában 1585—1605. ered. jkv.
2. lap.

3) A szitkoeódást országos törvények is tiltották, mint pl. az 
1619-ik évi május 5-ki Gyulafehérvári országgy. 2. Art, (L. Szilágyi S. 
id. m. V11. köt. 512. lap), valamint az А. С. V. R. 34. Edictuina és a 
C. C. III. R. 14. ezím 2. czikke.

4) Ridegh legény, vidékről beszármazott nőtlen egyedül való, kinek 
a városban öröksége nincsen.

B) A kalitka (Cavea) nyilvános helyre állított rostélyos lécz-ketrecz, 
melybe a megfenyítendőket zárták. Rend szerint kapcsolatban volt vele 
alkalmazva, a kaloda, melybe a nagyobb vétkeseknek nyakát vagy lábát 
szorították bele.

e) Ezen Statutum az 1586 deczember 31-én tartott közgyűlésen 
megírj íttatott.

7) Ered. Kolozsvár város levélt, 1585—1605 ered. jkv. 4. lap.
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Vram ínegkialtassa haromzoris, es mind annyezor a mégli 
zewkseghes lezen, hogj égj hetiglen Aki el nem Zegeodnek 
es effele henyelesben találtatnék, hat mingiarast az kalitkába 
vitessek, harmadnapig oth tartassek es az vtan a Cziganok 
az illien lezengeo Zemellieketh az kapun kj к cseriek. Az 
leanzoknak is kik ehak magoknak henyelesben volakj házá
nál laknak, illien bewntetessek légién, Mely Zemelieken az 
két porozlo az eo hwtheok alath tartozzanak reá vigiazny, 
es ha kit megtapaztalnak, az bewntetesre Biro Uram kezehe 
vigiek .'И

------"Haznosnak lattatot ezis eo kgmeknek hogj az Scholaban
való Tanítókra kwleonb gondot kellene viselne, es az varos 
keozwl negj Zemellieket kellene az Tanítóknak meglatogata- 
sara valaztany meljre mierthogj mostan eo kgmeknek ideiek 
ninchen, Azerth ez Jeovendoe Zomhatra eo kgmeket Vizontagh 
giwclie be, hogj erreol voloba minden Jot es haznos gondvi
selést találhassanak végezhessenek.

Az Zeoleomiweseknek valaky etelt ad, valami Zyn alat, 
vágj penig zokot fizetés kiweol teohhet ad napzauira minden 
engedelein nelkewl3) Biro Uram tiz forintot végién az ollian 
emberen, De holnap elseohe es eheoteorteokeon vasarnapis ezt 
biro Uram megh kialtassa.

Atta Biro Yram eo kgmek eleiben az Idegen legenieknek 
be írását a Varos keonywebe, A kik ez Varosban meghaza- 
sottauak telepettenek volna mint kellene abban procedalny

*) Megujíttatott 1587 január 10-ki közgyűlésen. V. ö. a megelőző 
ugyanezen évben alkotott Statútummal és jegyzeteivel.

J) Eredetije Kolozsvár város levéltárában 1585—1605. ered. jkv. 
13. lap.

3) A közönséges emberi munkaerő értékének hatósági szabályé 
zása (limitatio), a melyet áthágni tiltva volt, általában úgy keresztül volt 
vive, mint az élelmi ruházati és egyéb árú- ős iparczikkeknél.

4) Eredetije Kolozsvár város levéltárában 1585—1605. ered. jkv. 
14—15. lap.

1585.

Kolozsvár városi Statutum.2)

1585.

Kolozsvár városi Statutum.*)
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De ez feled emlékeznek eo kgmek, bőgj iol es megh mara
dandóképpen végeztének, azt akarlak megh tartany minden 
wdeoben *) Aki azért magat be akaria íratni légién kézén 
vgj amint az Yegezes tarthia az kezesekkell es Nemzetsege- 
reol való lewelewel bizonsagiwal, Amikor az Varos egibe giwl 
fel Jeoyeon ez illien Zemelj eo kgmek eleibe, es ott az varos 
consensusabol légién be az beiratas, az Zokott fizetés 2) penig 
Biro Vramnak Jarion tanacbiwal egietembem, az ebebek oztan 
vg;j vehetik be, mert méltó bőgj ha az varos be Iria az illien 
Zemelieket, az Chehek is vgj vehessek be, Holot minden ebebek 
az varostol fwgghenek.

Ami Az ídezeo Zolgat nezy, Biro Vram eg ideigb ma- 
raszsza a Zolgaknak, feokeppen a két porozlonak kezeknel, 
De aki idéz, hat a teorweny házánál lewen megh tartozzék 
mondany, bőgj ne légién ketsegh az Nemo írásban, ez alat 
eo kgmek gondolkodnak ez feleol.3)

Értettek eo kgmek hogj Idegen Cziganok telepettenek 
volna meg, es Immár egnebanynok gondwiseletlenseg miat 
liazok meg Égett volna, Azért végezték eo kgmek hogj az 
Idegen Cziganoknak kali havat, bazokat Az Czigan Vaidawall 
elbarittassa Biro Vram, es ne engeggien Idegen Czigannak 
hazat epitteny.

1585.

Kolozsvár városi Statútum.*)

Lattiak eo kgmek (centum patres) melj giakorta tamad 
az Thwz az Varosban, es az byrtetelbenis Minemeo gondwise- 
letlen az Trombitás, kinek miatta veszedelem hogy ne légién, 
két legbenyt fogaggion Biro Vram, kik zwntelen ot fen vigiaz- 
zanak, az byw vigiazasra megh eskwttessek eoketr>) Az eorizeo 
egyik zasz, másik Magiar légién. 1 2 * 4 5

1) A  város könyvéről, melybe az uj polgárok beírása történt, 
említés van téve az 1537-iki (maga helyén látható) Kolozsvári Artikulu- 
sokban. A  beirás részletesebb szabályozását lásd az 1587 február 7-én 
kelt s maga helyén olvasható Kolozsvári Statútumban.

2) Szokott beirási díj az előbb említett 1587-iki Statutum szerint 
általában egy ezüst gira, szegényeknél kevesebb, gazdagoknál annál több.

s) Lásd erről, az 1537-ik évi kolozsvári articulusokat és főként 
az 1588-ik évi maga helyén olvasható kolozsvári törvénykezési eljárás 
1. 'fit. és az ehez irt jegyzeteket.

4) Eredetije Kolozsvár város levéltárában 1585—1605. ered. jkv.
18. lapján.

5) Ugyanezen évről a február 11-én hozott s itt is közlött Statu
tum a Tizedeseknek is kötelességükké teszi, hogy tizedaljukat hetenkint 
szorgalmasan eljárják s a félelmes tüzelő helyeket elrontsák.



1585.

Kolozsvár városi Stututum.1)

Végeztek penigli eo kgmek varosul, hogy minden tizt- 
viseleok es Zamadok ugj visellienek gondot, hogy a íuelj napot 
hadnak az Zaimveweo Vraim zamadasoknak, arra minden 
haladék nelkwl kézén legienek, Alioquin az eleobbj mod 
zerent Anthoritast Attak es ereot az Zamwetel mellet minden 
defectusoknak Exequalasara kj telliesitesere az Zamweweo 
Vraimnak.2)

1586.

Kolozsvár városi Statutum.'1)

Mierth bőgj nem keweseb Munkawal gondwiselessel tar
tatnak megh a Zahadsagok a mennywel azt inegh nyerik, 
Azért ennek vthanna ölj Zemelnek Czedulat a Vámról nem 
adnak, Akinek ez Varosban fwsty, es haza eoreokseghe ninchen, 
11a kinek penig fwsti leyend, Akar gazdagh akar zegeny rend 
légién, mindeneknek Czedulat aggianak, l)e az Notarius megh 
eskwttesse, bőgj a Czedulawal idegben ember Marhayat Semmj 
Zyn a lat nem Zabadittia, hanem tiztan igazan cél veile sem 
az Varos Zabadsaganak sem az Vámosnak karara fogiatkoza- 
sara ehalardul nem hordozza azt a Czedulat, az Capitanokat 
liiro Vram minden feleol be hiwattassa, es az tizedesek áltál 
minden háznál az egez varosban publicaltassek az Vamnok 
zabadsaga, lmgj tudatlansagh miat vamot ne aggion Senkj, 
Akj oda a Vauira akar mennj minden Czedulat végjén, mellj re 
Biro Vrakmat érik eo kgmek városul lmgj Zorgalmatos gon
dot visellien.

1586.

Kolozsvár városi Statutum*)

Biro Vram a Capitanok által vágj miképpen, az varossj 
tellies keosseget ereos bwntetes alatt megh intesse, bőgj az

*) Eredetije Kolozsvár város levéltárában 1585—1605. ered. jkv.
19. lapján.

2) Ezen Statutum nz 1586 uov. 28-iki közgyűlésen azzal bővítte
tett, hogy a számadástétel ideje legyen minden évben karácson előtt 
harmadnappal, a számvevőknek hatalom adatván a késedelmes szám
adókat 5 írtig meg is bírságolni.

3) Eredetije Kolozsvár város levéltárában 1585—1605. ered. jkv. 
23—24. lapokon.

4) Eredetije Kolozsv. város levélt. 1585—1605. Comnmn. jkv. 31. lap.
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holt testeket ne tarchak sokara hanem el siessek temetnj seot 
mingiarast ladaba zegezzek, mert az Egesseges test mikor az 
deogteol inficialtatik ottan az Myrigy az eo hatható voltaival 
rothaztia az testet es az rothadas áltál mingiarast a Lelek a 
testeol megvalwan deoghe válik az test nem ugj mint egieb 
betegksegh miat megholt test, mert az ollian nem ölj hamar 
rothad es bwdeoseodik megh.1)

1587.

Kolozsvár városi Statutum.2)

Atta eo kgmek eleiben Biro Vram tanachawal egietem- 
ben az Mywes embereknek,®) megh házasult Iffiaknak az Varos 
keonywebe való be íratásokat, hogj nem kellene az Áros Rend- 
reol4) írt Constitutiohoz foglalnj ez illicn Mywes Rendet, Tetzet 
azért eo kgmeknekis Varosul Amit Biro Vram tanachawal 
egietembe Vegezet Es mostany gjwlesekben az vegezest Rati- 
ticalliak Melly Igj légién, hogj az Beírandó Zemelj feokeppen 
az Mywes Rend, be Jeoyeon az also Tanachba It való feo 
Zemelieket egietembe Jámbor Nemzetsegereol való lewelet be- 
hozwan veile, Elseoben megh eskeggiek Ezekre : hogj az orzagh 
feiedelminek, az Bíróknak tanachnak hyw es Igaz, es enge
delmes leszen, tellies eleteben mind Jo smind gonoz Zerenche- 
nek Ideyeben, Towabba az Bírónak Tanachnak minden Jo 
parancholatit Varosnak vegezesit, es hazánknak tellies minden 
Hegy teorwenyt zabadsagit megh tartia megh eorzy es Enge
delmesen Veszj, Zcnwedj. Ezeknek vtanna, hogj Ideghen Varo
sok falukbelj es Ideghen orzagbelj emberekei nem társaikodik 
Seininy Zyn alat. Az Varos Zabadságawalis Idegent vágj annak 
marhaiat nem Zabadittia Semnij Zyn alat, Vgjmint az Vamo- 
kan és egieb Arán is, Ezek igj lewen es ezekre megh esket- 
wen az Be Irandot megh adwan az tanach lgassagat, az Álla
pot Zerent, ha gazdagh teobet ha Zegeny kewesbet tizetwen, 
Az Varos keonywébe be Irattassek ennek newe mind az mel-

') Ez időben országszerte pestis dühöngött, mely rendkívüli pusz
tításai miatt az ezen Statútumban foglaltakhoz még számos hasonló 
intézkedésekre szolgáltatott okot. Habár ez a Statutum rendkívüli viszo
nyok között s ezeknek tartamára ideiglenestől alkottatott: cultur törté
neti szempontból mégis közrebocsátandónak találtuk, kivált a léleknek 
a testtől való elválása, különböző ideje iránti felfogásnak illustrálására.

2) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—löt)5. Commuu. jkv. 
45—4G. lapokon.

3) Azaz : iparos embereknek.*) Árus Rend alatt értsd a kereskedő emberek rendét.



lette alio feo feo Zemellieket egietenibe, Ez Yegezes penigh 
az Áros Rend kjwel4) befoglallia Az Mywes Rend mellet az 
teob Zegeny parazt Zanto es Mezeon munkálkodó embereket 
keossegetis azon megh Irt mod zerent.

1587.

Kolozsvár városi Statutum.2)

Az valaztott két feo Vraim 3) az Istennek tiztesseget melj- 
nek otalmara megli eskettenek eo kgmek, az Varos Zemeliebe, 
eorizek otalmazzak az bwnnek megli chelekedeseben Azokat 
eitalliak seot. iobbadon ertekezwen az bwnreol meghis fogtat- 
hassak, Zemelj valagatas nelkwl, mindeneket, Jámbor Zonze- 
dokkal ellenek bizonichanak, Es az Privilegium Zerent ha hét 
Egienes bizonsagh niegien Valakire azt az eo Érdeme Zerent 
bwntethessek ha penigh hét bizonsagh nem Megien Reá az 
oztan hetedmagawal Menche niagat.4) Az Varosnak Egieb Pri- 
vilegiumatis eorizzek tudny illik ha hol kj magwa zakattal hal 
meg az Városban vigiazzanak.5)

1587.

Kolozsvár városi Statutum.6)

Az Egetli emberek feleol vegeztenek, hogy az Adozedeo 
Vraim két két forinttal meghsegichek eoket, de vgj bőgj azzal 
a hazat epichek megh, Ezen kiweol három eztendeigh adotize- 
testeol zabados legienek az egetb emberek.7)

') Vagyis kivéve a kereskedőket, a kiknek számára a szabály- 
alkotás a jövőre halasztatott.

-) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1605. (Jommun. jkv. 
47—48. lapokon.

3) Értsd alatta: a főbírót — Judex primarius és a királybírót — 
Judex regius.

4) Az eskütársakra nézve lásd az 1578-iki kolozsvári Statútumhoz 
írt (4) sz. a. jegyzeteket.

5) V. ii. az 1603 iк évi „tractatus de successione ' ezímü kolozs
vári, magahelyén közreadott Constitutio. „Második Kész XII. titulussával.“

°) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1605. Commun. jkv. 
50 lapon.

7) Már az 1543-iki november hóban tartott országgyűlés kimon
dotta, hogy: „Item Domus Combustae non dicentur" azaz : meg ne rovas
sanak (art. 19). a mit megerősít az 1556-iki deczember 7-én Kolozsvárt 
tartott országgyűlés (33, 34. art.) s még szabatosabban az 1578-iki 
ápril 27-én n. ott tartott országgyűlés 4, 5, 6. articulusaiban, melyekben 
az égett embereknek adómentessége ezen Statútummal egybehangzólag 
3 évre határoztatott.

Corpus Statutorum. I. 14
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1588.

Privilegia!is Executio du ita tis  Co!osvuriensis.1)

Pe Citatione.
Titulus Primus.

1. Minden fele perekben akar eoröksegh dolgáról, akar 
adósságról es egyek dolgok felöl Indulandokban. Elsőben az 
idézendő felt személy szerint idézzék, valahol megh talalhat- 
tyak, de az második es harmadik idézés, haza пере altalis 
megh lehessen.2)

Továbbá minden idézés az törvény napnak estin 3) legyen 
az idézéshez penigh egy szolga valasztassek, az ki szamot 
tarezon az napról melly napra kit idezet hogy az alperesnek 
bizonyos es ketsegnelkul való tanobizonysagot tehessen az tör
vényben.4)

2. Miért hogy immár az harmadszor való idézést az elebbi 
szokás 5) szerint meg kel tartani, azért az első személy szerent 
való Idézés mindenkor ugyan szükségesképpen az köz szolga 
áltál legyen hogy ketsegli ne lehessen az idézésben. De az 
második és harmadik idézés holot az Alperes lakos hazatolis 
megh lehet. Az Fölperesnek szabad akarattyaban legyen, ha 
kölezeget kemelven ö maga idézi az Alperest, vagy ugyan az 
közönséges szolgával idézteti.

3. Ha történnék hogy az idézendő Embert az köz szolga 
első keresésben megli nem találhatna, tartozzék az szolga

’) Eredetije, mely az 1004-ik évi július 3-án tartott városi köz
gyűlés jegyzőkönyvéből (479. lapon) láthatólag egyidejűleg latin és 
magyar szövegben Íratott; legnagyobb valószín őséggel Kolozsvár város
nak „Liber, Decreta Imius (’initatis, de necessarys et utilibus neyotys Communibus Dominorum Senatorum ac Centum patrum Sujfrayys Confirm ata, perpetui sque Semper futuris temporibus inuiolabiliter obseruanda“ 
ezímfl 1583-an kezdődő könyvbe volt beírva, de onnan hűtlen kezek 
által kivágatott. Egy lövő ből származó leírása egy könyvben Szacsvay Dénes ügyvéd úr birtokában van, kinek szívessége folytán itt közöl
hettük. Hitelességét kétség kívül igazolja a maga helyén látható 1577-iki 
eredetije után közölt Statutum, és a Szacsvay úr írott könyvének meg
bízhatóságát bizonyítja némely általunk a levéltárban levő eredeti után 
kiírt s az ő könyvecskéjében is benne levő Statútumnak teljes egybe- 
hangzása, a mint erről összehasonlításunk alapján meggyőződtünk.

2) V. ö. II. К. II. R. 23. és 24. czím 1—3. §§.
3) Azaz legkésőbb a megelőző napon, pridie diei judicii.
4) Tehát bizonyíthassa, hogy alperes megidéztetett.
n) Alperesnek háromszori idéztetésére nézve v. ü. Sz. László 

Deer. III. к. 26. fej. — 1439 : 33., 34. ez. — H. К. II. R. 18. ez. 7. §. 
és 86. ez. 7. §.



ugyan azon két Pénzért másodszor harmadszor is mindannyi
szor meg'li keresni valamigh idézheti.

4. Ha az ideztetet ember az Törvény napnak bizonyos 
óráján vagy eo maga vagy Procuratora áltál jól el nem menne; 
Az első el nem jövetelért egy forinton, az második el nem 
jövetelertis egy forinton maradgjon, mellj bírságnak két részé 
az Birake, harmadik részé penigli az Felperese legyen. Az 
harmadik idezesre pedigli ha ollyan vakmerő keppen ugyan 
el nem jöne, sem Procuratorat nem küldene tehat az eo nem 
jöveteli miat az felperesnek minden keresetin elmaradgyon.1)

5. De ha az ideztetet ember vagy betegsege, vagy nehez 
szükségé miat az törvényre el nem jöhetne,2) tartozzék miu- 
gyarast azokról megh találni az eo ellenkezőjének vagy annak 
procuratoranakis az biro élőt jelenleteben.

6. Ha történnék penigli hogy az ideztetet ember az birot 
arról megh lelne, de az Actort vagy Procuratorat megh nem 
találhatna, hat az Biro jo lelki ismerettel megh gondollya az 
dolognak mi voltat es úgy lialasztassa el az Pert, hogy az Föl
peresnek czalardsagara vagy karara ne legyen.

7. Miért hogy mind az idézésben es mind az pereknek 
viseleseben, az Föperestölis, lehetnek es szoktak lenni az eza- 
lardsagok. Azért hogy mind alnoksagh es mind czalardsagh 
távol legyen, teezet ez hogy íninekutanna az Fölperes idéztette 
volna az Alperest az eo perit elhadna es az törvény napra 
felperes leven jelen nem lenne, hat az min az Alperes elma
radna az eo el nem jöveteli miat, az Fölperes két annyeval 
birsagoltassek es az Harmadik Szék napian az Alperest az tör
vény mente es szabadossá hadgya az Fölperesnek keresetitől.3)

8. 11a penigli történnék hogy az Fölperes az eo peresse
nek ideztetese után erős betegsege es bizonyos es kertilhetetlen 
szükséges dolga miat el kelletnek haadni, az törvény napian 
az eo perit mingyarast az Felperesis az Birot es az eo ellen
kező teletis arol bizonyossá tegye, hogy lieabau az ideztetet 
ember ne kenszerittessek az felperest várni, es azonkeppen az 
egyenlösegh mindenekben meg tartassek.

Az Felperesekről Alperesekről es az Allapottyokrol.
Titulus Secundus.

Primo. Minek utanna az Felső Titulusban az Idézésről 
es annak allapottyarol részéiről vegeztetet volna erről sztiksegh *)
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*) Senteutia contumaciae. V. ö. 1439: 36. ez., 1495: 12. ez. H. K. 
III. R. 26. ez. 4. §. А. С. IV. R. 1. ez. 13., 16. art.

2) A mentség! okokat lásd H. К. II. R. 59. ez. 2. §-ban.
3) U. n. absolutio ex paribus. Felperes meg nem jelenésére nézve 

v. ü. H. К. II. R. 20. ez. 5., 8. §§. és 86. ez. 11. §.
14*
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ennek utanna gondolkodni, es szólni kiket illet idézni es kiket 
nem. Ezokaert valamely Alperesnek az Felperesnek kereseti
hez kepest az varosban, vagy Varos hataraban elégedendő 
örökségé van, az az ember az rnegh irt forma szerent idéz
tessek.

2. Ha penigb az Alperesnek annye javai nem volnának, 
az menyért az Fölperes perben fogja, úgy mint adossagh, köl- 
ezönözes dolgában, vagy pénznek vagy marimnak leteteleben. 
Hat az Actor megb fogtathassa es megb foghassa, s tarthassa 
fogva, hogy lm az Alperes az Fölperesnek elegedendö kezest 
nem adhat J) mert örökségről, tutorsagrol, es egyel) ezekhez 
hasonló dolgokról indultatott perekben ha megb tapasztaltathatik, 
hogy az Alperes hogy törvény közben, az Felperes jószágát 
örökségét az Felperesnek karara eltekozlana, vagy akarmi 
móddal elvesztene. Ottan mingyart az Felperes az Birotol 
az ollyan ]ierben levő jószágot köz kezhez kikérheti törvény 
szerent.2)

;5. Továbbá az hatalmak dolgában úgy mint lmzra menés
ben, es hatalmasul valamely személyrevalo tamadasban liolot 
semmi sebhetes avagy veresegh nem leszen, ha az hatalmas 
személy városi es örökseges személy, hat az felsí mod szerent 
idéztessek.

4. De liolot az illyen támadásból Sebhetesek és veresegbek 
következnek kik mind azaltal nem lmlalos sebek volnának es 
ezeknek czelekedöje városi es örökseges személy lenne, mégis 
megb ne fogattassek, hanem az inegh irt mod szerent törvény
ben idéztessek. De ha valaki lialalos sebet eyt, hat az varos
nak regln szokása szerent meg fogadtassek.2)

5. Az vándorló budoso személynek az kiknek elegedendö 
örökségek ninczen,4) ha az felső hatalmaskodasnak részeiben 
találtatnék, es esnek az varosnak regln szokása szerent es 
törvényé szerent megb fogattassanak.

6. Az szegödöt szolgakis es szolgáló Leányok el hagyván 
Urokat vagy Aszszonjokat. megb fogattassanak, es az Biro az 
illyeneknek az eo Urok avagy Aszszonjok hire nélkül Senki
nek szamara semmiképpen el ne boczattassa hanem ha megb 
tapasztalna azt, hogy az szolga avagy az szolgain, az Lírának

’) Az adósság miatti arestálásra vonatkozólag eltérőjeg intézked
nek az országos törvények, nevezetesen az 1486: 29. ez., 1492: 33. ez.
5., 6. §§. С. С. IV. R. 15. ez.

-j A sequestrnmnak ezen neme az orsz. törvényekben ismeretlen.
3) Lásd az 1537-ik évi kolozsvári Stat. 8. art. (fentebb 177. 1.)
4) T. i. egy homagiummal felérő. Lásd 1537-iki stat. 8. art. — A 

bujdosó gonosztevők elfogatását az országos törvény is megengedi. A. C. 
V. K. 9. ed.
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avagy Aszszonyanak boszusaga áltál volna az fogságban, sőt 
az mint egyel) dolgokban ebben is az Biro az törvennek utat 
eosvenyet keresse.1)

7. Ha ki pedigli inasnak szolgáját avagy szolgálóját 
(főbe jaro dolgon kivul) valami egyéb dologért megh akarna 
fogatni, az tartozzék először megli kérdeni az Urat avagy Asz- 
szonyat ha akar lenni kezes erette ha elégedendő kezességet 
iger az Ura avagy az Aszszonya, ottan megh szűnik az fogta- 
tastol Hogy penigh Semmi ezalardsága ebbenis valakinek ne 
legyen, az Felperes melléjé veven az varos szolgait, az szol
gának avagy szolgalmiak Ura avagy Aszszonya hazahoz el 
mehessen.

8. Az nylvan való főben cs büntetésben jaro perekben 
cs dolgokban, minden ember szemelyvalogatasnelkiil megh 
fogattassek.2)

. Az Tömletzröl Fogságról es Váltságrol.
Titulus Tertius.

Primo. Minek utanna az Fogtatasnak modgyarol es alla- 
pottyarol vegeztetnenek, vagyon az hatra hogy az fogságról 
töinleczröl 3S annak váltságárol szollyunk.

2. Minden fogoly kit az Tömlecznek Udvarában be visz
nek tartozzék az Bírónak előbbi módszeren! 40 pénzt adni.

3. Ha penigh törtenendik azon fogságban, az fogolynak 
halala, az temlecz tartok minden eyel ot való halastól eot-eot 
]ienzt es nem többet vehessenek az foglion.

4. Ha ki valakit megh akar fogatni, az közönséges Porosz
lónak, ha többet magaval szolga társaival leszenis az fogta
tasnak idején, többet ne űzessen az fogatastol hanem 4 pénzt.

5. De miért hogy az fogságtól Senki nem tartozik eleb 
űzetni, ha megh fogtattyak is migh oda be nem vitetik. Annak 
okáért ha valaki az megfogtatasnak es bevitelnek ideje korán, 
vagy az útban annak előtte migh az fogságnak aj tóján az 
Udvarba be nem vinnék, az eo Peresével*megh bekellik vagy 
pedigli neki elégedendő kezest vet, az olyan személyen az 
fogság bérit — az 40 pénzt, az Biro semmiképpen megh ne 
vehesse.

*) У. ö. az 1592-ik évi April 19-iki fehérvári országgy. 7. art 
(Szilágyi S. irt. m. III. k. 403. 1.) és A. C. Y. R. 83. ed.

*) Az elfogatási megengedő törvények : 1439 : 27. ez., 1486 : 29., 
33.cz. 5., 6. §§., 1492: 91., 92. ez., 1514: 30.cz. -  II. К. I. R. 9. ez. 2. §., 
111. R. 32. ez. 2. §. — 1619-ik évi május 5-iki fehérvári országgy.
10. art. (Szilágyi S. i. m. VII. k. 516. lap). A. C. III. R. 11. ez. és 
80. ez. 4. art. О. C. IV. R. 16. ez.
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6. Holot penigh az Fogolynak allapottya neliez es nyo
morúságos szokot lenni, annak okáért hogy az Törvény, es az 
igassagh kiszolgaltassek, minden fogoly akarminemü okért tar- 
tassek, de harmad napra az fogtatasnak utanna, az kik követ, 
keznek, ha az törvény napia lenne, az megh tartásnak okanak 
megh magyarazasara es ertesere, az törvény színire ki hozat - 
tassek, ha valamely olly nagy hántás el nem mullattya.

7. Az törvény napon penigh az fogoly kihozattatvan ha 
az felperes vakmerőségből vagy tunyasaghol, az törvény eleibe 
nem jövend, okát adni az megh fogtatasnak, sem Procnratorat 
nem küldi, az Bírónak szabadsaga legyen, ottan mindgyart 
elereszteni az fogliot, mert az törvennek az az eo Regulája, 
hogyha az felperes készén nem leszen az vadlassal az bűnös
nek szabadulása legyen.r)

8. Ha pedigh az Felperes az Birot, vagy tulaidon házá
nál, vagy az Törvényben leteben megh talallya es elegedendö 
okait adhattya jelen nem letenek, hat az Biro az eo kegyel
méből tsak egy törvény napot es nem többet adhasson az 
Felperesnek jelen nem letere.

9. Ha penigh az megh fogtato fel, idegen es kiiviil való 
személy lenne, tehat az Biro tizen ötöd napot adgyon országit 
törvényé szerent, az fogolynak kihozatasara.1 2)

Az Perek viseléséről es Peleietekről.
Titulus Quartus.

1. Minek utanna az Pereknek hordozására jutottunk szol- 
lanunk illik elsőben az írásban beadandó Perekről, feleletekről.

2. Annak okáért minden peres, az ki örökségekről Tisz
tességről es egyeb nehez dolgokról indit Pert, úgymint az ki 
hoszszu foljassal3) es felső szekre találtatnék menni, feleletit 
az eo keresetiről irasban tartozzék beadni, hogy az Pernek 
hoszszu folyása miat Bírónak elmejeböl az két felnek feleletek 
ki ne essek, es ha az feleleteknek mássát akarja venni az 
Alperes az elebbi mod szerent elvehesse.

3. Elveven ekeppen az feleleteknek mássát az incattus 
tartozzék az harmadik szék napian az Felperesnek keresetire, 
vagy nyelvel vagy irassal megh felelni, • Hanem ha az Nota-

1) A H. К. II. R. 84. ez. 5. §-nak: r Actor autem paratus semper 
esse debet“-féle ismeretes tétele nyomán.

2) V. ö. С. С. IV. E. 16. ez. 2. art.
s) Longo litis processu, a mely t. i. régebben három, I. Mátyás 

király óta pedig négy törvénykezési terminuson volt folytatható Kálmán 
Deer. I. k. 64. f. 1298: 62., 1351 : 25. ez., 1439 : 33—35. art., 1486 :
4., 19. ez., 1492: 54. — H. К. II. E. 18. ez. V. ö. tábl. ut. 71. §.
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riustol az Felperesnek feleletinek mássat eleredendő okok 
miat ki nem vehette volna. Ha penigh az Nótárius mint az 
harmadik szék napian az Al|>eres meg'h nein felelhetne, tar
tozzék az utanna való közelhik szék napian megh felelni, es 
az feleletnek mássat az Felperes elvehesse ha akar az elebbi 
mod szereid.

4. Hogyha penigh az peresek közöt valamelyik fel, alfele 
heabanvalo exceptiot Urunk eo Felségé l’aranczolattyaval1) 
akarna appellatioban menni, amaz két czikkelt tudni illik: 
Ha valami törvény szerint való hántás ninczen benne, es ha 
az dolog úgy vagyon, mint magyaraztatott. Eleiben tartozzék 
az Biro venni, es törvény szereid atfele clausulaknak erejet 
megh liannya vesse es mindenkeppen az derek perek folyá
sára utat iigyekezzenek az Birak nyttani.2)

5. Ha pedigh oly exceptiok tamadnak kik megh szoktak 
az pernek az derekat3) állatni. Tudni illik ha tidömullast4) 
mondana az Felperes keresetiben lenni, viszontagh ha az Fel- 
perest nem tisztessegebeli szemeljnek 5) mondana. Harmadszor 
lia az Felperes keresetit patvarosnak mondana.11) Viszontagh 
ha valamely dolog törvény közben tamadna es ezekhez hasonló 
exceptiok el boczattassanak transmissioban ezak szinten ezentis 
felső ezekekre.

6. Mikor penigh mindenik fél, egyszer egyszer első fele
leteket be adgyak, az szék színin az derek dologban, az két 
fel ezak egy egy replicatiot adhassanak he, es az Birak se 
engedgyenek többet.

7. Az harmadszor való felelet, úgy mint artalmas, es 
nem illendő semmi keppen ne engettessek.7) Ha penigh valaki 
fö perekben feleletit valasztctelit, megh ellenn mondását hogy 
az Biro veget jobban megh ercze vilagosittani es ertelmesb 
szóval ele adni akarja, az elő nyelvel, es kész elméből szam- 
lallva elő, es ha az transmissioban be akarja Íratni, tehat az 
Notarius kezere megh beszelheti es vele beirathattya.

В T. i. Felhívó parancsára, literae praeceptorio-appellatoriae. Tábl. 
ut. 178. §.

2) V. ö. А. С. IV. E. 1. ez. 44. art. Tábl. ut. 159. §.
s) Per dereka alatt értetett annak a litis contestatioval kezdődő 

azon szaka, melyet magára a per tárgyára, vagy mint manap mondani 
szokás, a per érdemére vonatkozó tárgyalások (А. С. IV. К. 1. ez. 
'26. art. szerént: mentális allegatiok) töltenek b e ; ugyanily értelemben 
szól a per derekáról a tábl. ut. 77. §. is.

4) Praescriptio. П. К. 1. E. 78., 79. ez. tábl. ut. 64. §.
5) Becsületvesztettnek. V. ö. И. К. II. E. 30. ez. 4. §. А. С. IV. E. 

19. ez. 2. art.
e) Lásd H. К. II. E. 70. ez. V. ö. А. С. IV. E. 1. ez. 37. art.
*) V. ö. А. С. IV. E. 1. ez. 30. art,, 14. ez. 4. art., С. С. IV. E. 

2. ez., 1753: 2. ez. Tábl. ut. 43., 69. §. 5. p.
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8. Az nylvan való büntető vagy főben jaro perek, noha 
leg nehezei) Perek, de rövid törvénnyelvégeztessenek el, 
es Semmi nemű Írásbeli foljassal ne viseltessenek, hanem 
ebben az reglii mod megh tartassek.

9. Az Adósságról kölezönözésröl marhának hű kéznél 
leteliröl, es kezességről es egyéb nylvan való dolgokról indu
landó Perekert, es főképpen ha valakinek levele kéz irasa es 
egyel» világos bizonysága vagyon. Mely dolgot az Birois jo es 
ért itelettel megh tapasztalhat, az illjen dologban, Semmi nemű 
írásbeli törvény folyás ne engedessek mert méltatlan dologh 
hogy ez ilyen nyelvan való ügyben az Felperesek nagy liosz- 
szu törvény folyassál tapasztassanak. — Ha penigh itelnek az 
Peresek hogy megh az dologh transmissioban kelne, tehat az 
Peresek az eo feleleteket elő nyelvel rövid beszedvel az felső 
mod szerent kész elemeböl mondgya ele az Nótáriusnak, hogy 
megh írja az törvény elöt.

A z  B i z o n y t t a s r o l .

Titulus Quintus.

Primo. Miért hogy minden perek kettőből allanak, úgy 
hogy edgyk fel vallya, az eo keresésit igaznak lennie, az 
másik pedigh az ellen tagadgya, azért mind az vallók, es 
mind az tagadok bizonysagnelktil szűkölködnek, es ezekről 
kel szavoknak lenni, mely bizonyttasis holot két fele, edgyk 
emberbeli, másik levelbeli, teczik hogy az emberbeli bizony
ságról, es annak rendiről, s allapottyarol végeztessek.

2. Hogy minden emberbeli bizonytasnak2) bizonyos hatása 
es czellya legyen, es hogy az Pereknek follyasa az bizonjsa- 
gokbol homályos ne legyen. Annak okáért minek előtte az 
Peresek bizonyságoknak be vetelere ki boczattatnanak, az tör- 
ventöl, az Biro jól megh tudakozza, es kérdezze az Pereseket 
ki mit akar bizonjttani, es mind az vallo, es mind az tagadó 
fel, bizonjos es homalynelkül való beszéddel az utrumot3) — 
az az, az mit megh akar bizonyítani elömondgya, kit az Nota
rius megh Írjon, es arra kelljen aztanon az bizonjsagot megh 
kérdeni, es az szerent bevenni, melj idézésről az Nótáriusnak *)

*) Brevi litis Processu, a mely t. i. régebbeiuegy, később két, sőt 
az 1298: 47. értelmében három phisicai terminuson volt bevégzendő. 
Lásd H. К. II. R. 18. ez. 3., 5. §§., 152tí : 20 t.-cz. А. С. IV. R. 1. ez.
11., 13. §§. Tábl. ut. 71.. 152. §§. Mely ügyek tartoztak a brevisre, lásd 
Dósa E. i. m. III. R. 205. s köv. lapokon.

2) Testimonium humanum И. К. I. R. 47. ez. 1. §. А. С. IV. R. 
1. ez. 13. art.

3) Kérdő pontok, puncta deutri, de eo utrum. V. ü. Tábl. ut. 79. §.
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az írásnak volta szerent legyen tizetese. Mikor de competentia 
kel Mzonyt.ta.ni, tehat mentest, Instante kel az bizonjsagot ele 
állatni.

Mint kellesek az vállokath megh kérdeni.
Titulus Sextus.

1. Minden vallo az Biro peczetivel idéztessek *) arra az 
iidöre, es helyre melljet hagy neki az Peres, es akar az köz
szolga altul idéztessek, s akar eo maga időzze szabad vele az 
Peres. Ha ki penigh nagy vakmerőségből, az vallasra el nem 
jövend, az megh irt mod szerent2) birsagoltassek, melynek 
két részé a Birake, harmad pedigh az idéztető felperese legyen.

2. Valamely vallo idéztetik, az köz szolga altul, es taga
dást tenne benne, hogy ötöt nem idézték volna, tehat az Biro 
az köz szolgának bizonjsagh tetelit hidgye inkab el. Ha kit 
pedigh az peres eo maga idezend az vallasra es tagadast 
teszen benne, az olljan tagadó ember Iliittel mentse magat 
megh, az Biro élőt, az megh irt büntetessél, avagy büntetés 
alat. — llolot penigh az megh irt keppen az vallo megh bir- 
sagoltatik két annye birsagh alat, viszontagh kenszeritse az 
Biro megh vallani.3)

15. Ha valaki az Varos Biraja élőt indittya el perit es 
ki boczattatik, az tízekről bizonjsagra, az minden vallóit, kik 
az Varos birtoka alat vadnak, s laknanak, nem egyelnie, 
hanem az Hűtős Polgárok es Notarius eleiben hibássá es ken- 
szerithesse, az vallasra, ha penigh külömben czelekeszik, az 
eo vallatasi erőtlenek lesznek s legjenek, es le szallyanak, 
mert az Varosnak regln szabadsaga es örökös szokása. Idegen 
birot es igazsagh szolgáltatót, soha nem szokot az Varosban 
megh engedni.

4. Az Nemessek penigh es külső emberek, ha kik szabad 
akarattyok szerent megh vallanak az Városi es Polgári székén. 
Azoknak vallási az megh irt mod szerent ereiben maradgya- 
nak, mert Semmi keppen szabad akarattyok ellen, az illjen 
személyeket az Bírónak ereje méltósága nem kenszeritheti az 
vallasra. Annak okáért az ollyan emberek az eo Rendelt bira- 
jok élőt vallattassanak megh, es az eo vallások igaz forma 
alat hozattassanak az szekre.

>) Lásd A. ('. IV. R. 1. 19. art,
2) Lásd H. К. II. R. 28. ez. 1. §.
3) Azaz a tanút másodszori nie -̂ nem jelenése folytán kétszeres 

bírság alatt kényszerítse a bíró vallomásra.
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5. De hogy mindenek jo rendel legyenek, es hogy minden 
velekedes es ketsegh távol legyen, az Bizonyságnak he vete
kben két Polgár legyen, Egyk szász, másik Magyar, kik az 
Nótáriussal szokot iidökön, az Tanacz háznál le Milyenek, kik 
eldt vetessenek be minden vallások.1)

Az esküt Polgárok elsőben az vallókat az eskiivesre ken- 
szericzek,2) annak utanna az Perestől az Utrumot, vagy azt 
az jedzest az kit megh iratot, hogy megh bizonyt, el kérjék, 
es az vallókat az Utrum vagy jedzes tartusa szerent kérdezzék 
megh eggyenkent.3) melly vallást az Notarius szorgalmatosán 
megh Írjon, es annak utanna azon vallo élőt elolvasván, hogy 
az vallo ketseges ne legyen, hogy vallasa úgy az mint vagyon, 
megh nem iratot volna.

6. Továbbá az vallóknak megh kerdezeseben nagy gon
dot visellyenek az Polgárok, hogy mikor let az dologh, minemü 
Hellyen, kitől leot, es mint leot, es rea vigyázzanak, arrais, 
minemü allapotbeli az valló, mitzoda személy, es meny iidös, 
az mint ezen dologrol az Tripartitum második részében az
27. Titulusban világos iras vagyon.

7. Ila penigh történnék hogy az vallo el jöne az idezesre, 
de az kérdezésről akarna gondolkodni, s napot kevanna ma
gának, az utanna való következendő közelink bizonyításnak 
napia engettessek megh neki, ki töb idézést, es töb utana való 
járást ne várjon, hanem ele tartozzék jöni, az vallasra ha melly 
vallo penigh homályosán, es ketsegesen vall, azt uyonnan megh 
vallassak.

8. Az vallásnak beírásától két két pénz vetessek, es az 
Pénznek fele az munkának volta szerent az Nótáriusnak jár
jon, az felivel penigh az Notarius mellet való két Polgar osz
tozzék. De az külső embertől idegentől az bizonyságnak be 
Írásáért négy négy pénzt vegyenek azz előbbi mod szerent.

9. De holot immár minden perek4) kettőből allanak, 
tudni illik az vallásból5) es az tagadásból, es mindenik peres 
azt kevanynya, hogy bizonyságra eresztessek ki,e) azt az mit *)

*) Kik lehetnek vallatok a törvények szerént: lásd 1486: 10. ez. 
5. §. H. К. II. E. 19. §. 2. С. С. IV. R. 4. ez. 1. art. és 5. ez. 
2. articulus.

2) H. K. 11. E. 28. ez. pr. 1486 : 10. ez. 6. §.
3) V. ö. tábl. ut. 252. §. 1486 : 10. ez. 7. §.
4) Actiones.
5) Affirmatio.
6) Exmissio, melylyel a fél bizonyítékai beszerzésére időhaladékot 

nyer. А. С. IV. E. í. ez. 13., 19., 24. art., 14. ez. 4. art. tábl. ut.
77., 78. §§. s V . ö. 1439: 35. ez., 1486 : 6. ez. 2. §.; az 1582: ápril 29. 
gyulafehérvári országgy. határozatainak 5. p. (Szilágyi S. i. m. III. k. 
Í67. lap).



mondot megh bjzonyttani, azért valamenyszer az Peres r) eonön 
ínagat akar mikor az Felperes bizonyságra hagya 2) es engedi, 
az bizonjsagra az Alperes ki nem megyen, az után ne legyen 
szabad eo nekieis hogy ki menyen bjzonysagra.

10. Hogy penigli egy Peresis az iidönek szűk volta miat, 
az eo bizonysaginak be vételiben meg ne fogyatkozzék az két 
biro élőt, baromszer es ne töbször boczattassek ki, es minden 
ki boczatasnak 15. napot liadgyanak. Ha valamely fel penigli 
az bizonyításnak első idejet gondviselensege akar vakmerősége 
miat elhalgatna, annak az bizonyításnak töb ideje megh ne 
engedtessek, lianem ha törvény szerent való orvosságát keresi.3) 
Hogyha az 15. nap alat az Tanaczbeli két választót Uraink 
avagy az Notarius nem lete miat be nem veheti az bizonysá
gokat rolla Protestalvan, avagy az után rolla docealvan napiat 
megh többitheti.

11. Ha valaki azt mondgya az Birak élőt, hogy eo neki 
az eo bizonysagiert meszsze kellene menni, az illyenekuek az 
Biro az eo delete szerent oly elégedendő napot adgyon bizony
ságának beszolgaltatasara, hogy az eo igassagaban megh ne 
fogyatkozzék.

12. Miért hogy az peresek egymás bizonysaginak massat 
Urunk paranczolattyaval4) szoktak az Varosnak nemű nemti 
szokása szerent ki íratni. Annak okáért veget akar van effele 
heaba való kétségnek vetni, teczet ez, hogy mostantol fogva 
ennek utanna mindenik Peres, az eo egymás ellen való beve- 
tetet. vallatasit bizonysagit, ha megh az Birak élőt forog peri — 
az Biraktol. Ha penigli kérdőben 5) vagyon az Tanacztol az 
varos peczeti alat nytva semmi mandátumra nem költven eo 
magoknak ki követtessek es kiirattassak. Az Nótárius azon 
iigyekezzek hogy az bizonyságnak kiirasaval az Pereseket az 
törvennek ki szolgaltatasaban megh ne késleltessenek.

13. Minek utanna az Birak kimondgyak az Törvényeket, 
es kérdőben megyen eo elöltök az eo törvények, az Tanacz 
eleiben, akor ha mely Peres kevankozik bizonyságra ki menni, 
az kérdőről czak egy Terminus, es ne töb adassek melynek 
az elebbi mod szerent 15. legyen hatara, kiveven az nyelvan 
való főben, es büntetésben jaro Pereket, melyben ugyan nem 
engettetik kérdőből bizonyságra ki menni.6)
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A T. i. alperes.
2) Azaz alperes az ellenbizonyítékok beszerzésére exmissi ót nem kér.
3) Mulasztását bevehető okokkal igazolja.
4) Mandatum Kequisitorium, sive Literae Praeceptoriae, aut Prae- 

ceptoriis-Kequisitoriales (lásd Szegedy Тугое. II. К. 10. ez.)
6) Felebbezés alatt.
О) V. ö. А. С. IV. R. 1. ez. 13. art. s tábl. ut. 78. §.
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A z  T a n u k n a k  a l la p o t t y a r u l ,  m in e  m ii s z e m é ly e k n e k  ne m a r a d g y o n  m eg li 
v a llá s u k  h a n em  m eg li v e tte s se k .

Titulus Septimus.

1. Az gyermekeknek esztelen embereknek, es bolondok
nak hírek nevekben fogyatkoztaknak s vagy nylvan való bűnök
ben levőknek J) vallási be ne vetessenek, mert az Igazságnak 
megli tudakozásában egesz hitelű embernek kel lenni.

2. Gyermekeket penigh úgy erezed hogy az Férfin gyer
meknek 14. esztendeje alat, az Leanzoknak 12. esztendeje 
alat való vallas tetelek meg ne engedessenek mert ez idejek 
tayban mennek be az törvény szerent való üdöbe, es akkor 
kelnek ki az gyermekségből, mely idejekben osztan inassal is 
Perelhetnek.2)

3. Ezenképpen az Atyafiasok közül az Atya s az Anya 
az fiák Leányok job Atyák job Anyák Unokák bátyák, nenek 
es az Sogorsagok közül az férjék vagy örök Felesegek Ipa 
napia Aszszony Vei Anyjok se eo magok egy masert se egy
más ellen bizonyságot az törvényben ne tehessenek, hanem 
ha az inas ellenkező fel ellent nem tartana benne.

4. Továbbá az hír nevben jaro, vagy tisztességre nézendő 
dolgot valaki valakinek megli jelenti, es ekképpen okot ad, 
az Felperesnek, az illjen dolognak megli jelentesevel az Perre, 
az iIlyen vallo, abban az Perben bizonysagh ne lehessen, mert 
nem méltó hogy vadlois bizonysaghis lehessen az ollyan Per
ben es illyen tisztesseges dolgában, de azért az egjeli Polgári 
Perekben, úgy mint joszagh keresetben, marha szállásban ados 
sagokban, es effélékben megli maradhasson vallások.

5. Viszontagh annak sem maradhat megli vallasa ha 
kinek halálos ellensége, az, az ki ellen vall ha megli bizonyt- 
hatik.3) Azokis ezen törvény alat vadnak az kik valamelly 
vallató Peresnek kenyeret eszik es annak birodalma alatt 
vadnak. Mert nem illik annak bizonyságot tenni, az oly ember
nek ügyében, az melly ember nekiek Paranczol hogy megli 
eskiigyenek es vallyanak.4)

(>. Mind azon áltál, mikor az hazasok közt paraznasagh 
talaltatik, avagy etetes dolga nem tiltatnak megli, megli az 
eo maga hazok népei is az vallástól, de az oda fel megli

') H. К. II. E. 29. ez. 2. §.
2) V. ö. H. К. I. K. 111. ez. 3., 7. §§.
8) Indokát lásd II. K. l’rol. 14. ez. ti. §-ban.
4) Tehát a 11. К. II. K. 27. ez. 3. §-ban előirt kellék hiánya 

nál fogva.
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mondot mod szereid, az illyenek is igen megli kerdeztes- 
senek.

7. Miért hogy penigh az kenszerittesböl való vallas tete
lek erőtleneknek Ítéltetnek, annak okáért ha ezigazas1) áltál 
lenne vallas valakire az az ki ellen vallana, csak azon cziga- 
zot ember egy legyen es egyedül való vallas tetelire megli ne 
terhelitek, es megli ne karosiczak.

A z  le v e le k b e n  B iz o n y s á g r ó l .

Titulus octavus.

Primo. Mert hogy az "egesz országban minden törvény 
es szekes helyeken, ez az közönséges szokás hogy valami- 
iiemti leveleket es levelbeli bizonyságokat be adnak az Tere
sek, azoknak az ellenkező fel, az ki ellen az levelek be- 
adattatnanak massat veheti, azért az varosnak szekys azzal 
ellyen.

2. Annak utanna ha ki az eo adossat keze irasa es 
kötés levele melle idézi, es az Alperes ados annak massat 
kevannya minden hántás nélkül megli engedessek, az Alperes
nek de illydn ok alat hogy az utanna való közelink követke
zendő Szék' napian ele jöjön, es az Felperes keresésire minden 
haladék nélkül megli felelljen,2) mert etfele ados levelek min
denkor elegli bizonysagi az keresetnek.

3. Továbbá ha valakinek be kötőt levelet3) küldi, az eo 
szokot Peczeti alat, az melly levelben, ha nyelvan vagyon 
megli írva az adossagh, vagy arról való vallas tetele ollyan 
ereje legyen, mint egy jo erős levélnek es ados kéz irasnak.

4. Ha penigh ez illyen levelben az adósságnak mivolta 
az quotak miat ketseges volna, vagy egyel» keppen szám vetes 
miat ez vetkes volna. Hat az Alperes excipialhat mindenekre 
ez fele vetkek felöl. 11a az Felperes az eo adossagat, el éri az 
adoson, emberbeli nyelvan való bizonysagh áltál semmit nem 
art, ha az Fölperes az ados leveleket elvesztette volna is, 
két okért. Edgykert — mert az levelek dolga sok szerentset- 
leusegh alat forogli; Masikert mert az levelek czak emberek 
dolgainak emlekezetire valók.

5. Az bolt embereknek kereskedő es aaros rendeknek 
es mies4) Embereknek Regestumok az adósságnak keresetire, 
es megli nyeresere nem tellyesseggel elegedendök, hanem *)

*) Tortura.
2) L. А. С. IV. R. 14 ez. 4. art. tabl. ut. 61—63. és 88.-§§.
3) Missilis levelét.
4) Kézműves, iparos.
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Törvény szerent való Támaszok nélkül az az Hütnelkül vagy 
bizonyságai nélkül szükölkednek, melljet az Biro jo itelettel 
megh itelljen. Ugyan ezen törvény alatt vagyon, ha ki liala- 
lanak orajan vallást teszen, hogy eo neki illyen s illyen sze
mély, bizonyos Pénzel vagy marhavai volna ados.

6. Vegezetre az privilégiumnak es egyeb fő leveleknek 
massai, es kik bizonyttasnak okáért hozattatnak be, az törvény 
eleiben, czak annye részből irattassek, es adassek ki, meny 
részé az Pernek allapottyat nézi.

A z  B í r á k  S e n te n t ia  k i  m o n d a s a r u t.

Titulus nonus.

1. Miképpen hogy szüksegh az Alperesnek, személy 
szerent, az Sententianak Törvennek ki mondásakor jelen lenni, 
az szék színin, az főben jaro es büntetésire menendő Perek
ben. Azonkeppeu az hatalmokrol es tisztessegh dolgáról, indul- 
tatot Pereknek, törvény ki mondásakor is az szék színin, sze
mélyek szerent tartoznak ele allani.

2. Mert az illyen hatalomról es tisztessegh dolgáról forgo 
perekből is gyakorlatoésaggal, nehez büntetések ki szolgálandó 
törvények szoktak ki jöni, melljek az Alperes szentelje jelen 
letenelkül ki nem szolgaitathatnak. Hogyha Peniglen az illjen 
Alperesek vakmerőképpen az Törvény eleiben szemeljek sze
rent nem jönenek, vagy magokat eltitkolnak, az Biro az 
Felperesnek, jelen letelire ugyan törvent tegyen, es Senten- 
tiat mondgyon. És ha törvény szerent való Orvossággal1) 
az Alperes eleit nem veszi, az Biro az Sentential ki szol
gáltassa.

3. Továbbá minden dologban az teozet hogy az igazsagh 
forogjon elől, hogy Semmit az Törvénynek felettébb való ereje. 
Annakokaert az Biro az Istent es az eo ’ azsagat szemei elüt 
hordozván, hatra hagyván engedehnet, gyülölseget es egyeb 
eftele indulatokat, az két Peresek közöt jo itelettel való, igaz 
es egyenes törvényt (igyekezzenek tenni es ki mondani.2) Az 
ketseges dolgokban penigh, es Perekben, nem kevesseb igaz, 
mint hogy batorsagosb, az engedelmes es gyengeb törvény ki 
mondás.3) Mely dologban az törvennek szabad akarattya megh 
maradhasson.

') lnhibitioval, prohibitioval.
2) Egészen megfelel e rendelkezés a H. K. Erői. 14. ez. szelle

mének.
3) Semper in dubiis benigniora praeferenda sunt. (56. Regula 

iuris. D. 50. 17.)
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Az Appéllatiokrol.
Titulus decimus.

1. Minek utanna az Birak az Tön ént ki mondgyak, 
miért hogy azoknak az kiknek az Törvény tetei nem szolgait, 
az felső szekre appellalhattyak az Törvent.

Annak okáért az Appellalas az Bírok elöl az Tanaczra, 
es annak utanna az orszagli Fő Fejedelmének székire az elebbi 
regbi szokás szereid megb engettessek. Addigh appellallyon 
penigb, minek előtte az Birak székekből fel nem kelnek.

2. Ha penigb az két Biro bátor barom forintigh való 
bírságot talalis, de ha az Birak Törvényét az Tanacz helyen 
badgya. tehat az töb felső ezekeknek szokása s rend tartasa 
szereid, az az birsagh az biroke legyen. Mert köz igazságnak 
latszik az, hogy az ki az Perekből elsőben, az igaz törvent 
elinejebeli faradsággal, kitalallya, ugyanazon vehessen hasznot 
is belölle, melyet az regbi rend tartasis javallat.

3. De lmlot az barom forinton felly ül való bírságokban, 
az Pereknek vegli Sententiaja után két részé vágj on a Ta- 
nacznak úgy mint nyelv valtsagnak, hatalomnak, Patvarnak 
eleven Diunak, es effele terheknek megb tízeteseben. Azért 
az Tanacznak, ez bírságnak két részé, az harmad rész az 
Bíráknak megb adattassek, es semmi módón az Biro az illjen 
Eoregli bírságnak harmad részéből megb ne tzalatkozzek.1)

4. Az Appellatio penigb az Birak elöl mind az Eoregli 
dolgokban es mind kiisseb dolgokban, indult és forgot Perek
ben elboczattassek, es ne legyen az bírónak boszusagara, ha 
ki az eo Törvenj'et jobbadon való megb latasnak okáért, kér
dőben kevannya.

5. Mindazonaltal barom forintigh való dolgokat fekeppen 
ha adóssagh, az Дно az Tanacz eleiben ne eressze.

(1. Noha шь b szokot engettetni az Appellationak az 
Tanacz elöllis Urunk Fejedelmünk eo Felsege udvarában. De 
minden Perek immár el ne boczattassanak. Tudniillik az megb 
Sententiazot Embereknek appellatioja, es nyelvűn való ados- 
sagli dolgai,2) niellyekben sem tagadas, sem valami törvény 
exceptio fogas nem lehetet az Alperestől, hanem az Fölperest 
ezak heaba való haladékkal akarja farasztani. Továbbá az 
inellj Pereknek mivolta kereseti, Húsz forintot megli nem

J) Mekkorák az illető bírságok, dijak s kit mely részben illettek 
az orsz. törvények szerint: Lsd 11. К. II. R. 67. ez. ,‘i., 8. §§. 70. ez. 
5. §. 72. ez. pr. és 3. t?. i ll .  R. 3. ez. 9. ez. pr. 26. ez. 6. §. С. C. 
V. R. 2. ed.

2) V. ö. H. K. III. R. 11. ez. 1753. 2. ez. tábl. ut, 158. §.



halad, az Tanaczbol semmiképpen tovab ne eresztessek. Mert 
nem illendő, hogy az Meltosagos Széknek Bíróit aprólék dol
gokkal hanczak, es hogy az Peresek is küsded dologért, egy 
inast nagy kötseggel faratsaggal terheljek.

7. De holot az pereknek folyási beíratván az Trans- 
missioban, az Felső szikekre szoktanak vitetni, azért az mely 
Peres el maradót az eo keresetitől,1) az regln szokás szerent, 
tartozik az Transmissioban ki íratni.

8. Miért hogy penigh gyakorta szokot megli történni, 
hogy az Appellalo fel, vagy ellhalgattya kivenni, az Trans- 
missiot, vagy ha ki irattyais, de azért az nyertes felnek nyil
ván való karara, es az igassagnak veszedélmessegere nem 
lathattya megh.

Annak okáért az nyertes fel, ha szinten nem appellalt 
volna is, de ha inassal ki akarja venni, az Transmissionak 
hat annak előtte ki veheti, minek előtte megh nem Peczetel- 
tek volna, az más felnek transmissiojat. A ki Transmissiot 
reformaltat is2) ezen törvényé legyen, az massa kivételében.

9. Az Appellalo fel megh iratvan es kiveven az eo 
Transmissiojat, ha illendő ildöben megh nem lattattya es Ítél
teti,3) vagy ítélő mester keze irasa áltál jedzese áltál, az illendő 
Udöröl el nem halasztatik hat az minemti törvénnyel Appella- 
tioban vette volt perit. A Bíróknak vagy Tanacznak, azon 
törvény tetelek marad hellyen.

A z  T ö r v é n y n e k  k i  s z o lg a l ta ta s a r o l ,  e s  i g a z  T é te le k r ő l .

Titulus XI.

1. Miért hogy minden törvény tetelek heaban valók vol
nának ha ki nem szolgáltatnának. Azért az Bírónak szorgal
matos göndviselete legyen, hogy az Törvények ki nem szol- 
galtatasa miat, az Peresek kart ne vallyanak. Az Törvennek 
elegteteleben penigh az meghröghzöt szokást kel megh tartani. 
Tudni illik:

2. Az Sententianak kimondásától vagy az Szék színin 
az Remissionalenak beadásától4) fogvan, utanna következendő 
tizen ötöd napon, az Alperes az elegtetelre kenszerittessek az 
Biro áltál, megh tartván az Törvennek igaz rendit, es ez *)
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*) Vagyis elmarasztaltatott.
") Az átküldő levélbe (literae transmissionales, apostoli) becsú

szott hibákat kiigázíttatja. У. ö. erre nézve A. C. IY. R. 1. ez. 41. art. 
tabl. ut. 165. §.

s) Azaz a felebbviteli fórumon beadni s itteni ellátását kérni 
elmulasztaná. V. ö. tabl. ut. 163. §.

4) A felebbviteltől való elállás bejelentése.



ine l̂i rögzöt szokást, az szerent, mint az Pereknek folyásából 
es az törvénnek igaz kimondásából minden kereset megh 
ismertetik. Az kölczönözesnek dolgaiban az megh bolt második 
Janos királynak privilégiuma tartassek megh.

3. Minek utalnia az Törvennek ki szolgaltatasa az megh 
irt mod szerent altul vitetet az Fölperes kezeben, az adandó 
böcsttltetet marhak, mégis 15. napigb köz Ember kézénél 
zalagul maradjanak, mellj 15. nap ki telven, ha az ados ezeket 
az jókat es markukat megh nem valtya az eo igaz arrun, tehat 
azok az Felperesnek igaz becztt szerent es örök birodalommal 
adatassanak. Ugyan ez ertelem legyen az öröksegh dolgában 
is, az melyben törvény szerent való Iktatás leszen — Először; 
mert ha az Ados az Iktatás 15 nap alat az Felperesnek megh 
nem tizet, osztan örökös igazságai az i Ilyen el Iktatót jószagok 
az Felperesnek jutnak.1)

4. Ha valaki inasnak hazat bizonyos berben megh fo- 
gadgya, es Seller az baz bért el halgatna, avagy nem akarna 
megh fizetni, es az Törvényben ház bért el érik rajta minek- 
elötte az Seller ki menne, az megh fogadót házból az eo 
iparhajat Portékáját megh tartoztatkattya zálogul. Mert az 
megh fogadót seller hazban, az bevitetet marhak az ház bérért 
hittatnak ot zálogul lenni, ugyan olljon ertelem alat legyen 
az Cztiröknek es Pinzeknek berekis.

5. Minden szolgáknak az eo igaz bérit idejenek kitöltésé 
után az eo Gazdajanak jelen leteljen az Biro megh itellye, es 
az Gazdaja, ha az adossaghnak, vagy inkab az szolga bérinek 
mi voltat megh nem tagadgya, hat czak harmad napot had- 
gyon az Biro az megh elegit tesnek, y)

Ha peuigh az Biro elöt az Gazda valami hántást, vagy 
kartételnek valami megh tízeteset vetne ele, azt az Biro igas- 
sagh szerent eligazicza, es ugyan Segetseggel iigyekezzek lenni, 
hogy az Szolga az eo igaz szolgalattyabol megh ne czalatkoz- 
zek. Seot az szolgának ugyan olly szabadsaga, hogy az Urá
nak minden adossagi elöt, hogy eo neki szolgálatijáról, az 
Ura marhájából elegtetel szolgaltassek, ki veven czak belölle 
ha kik az illyen szolgának Gazdajan megh ez elöt törvennjel 
adósságot érték volna el, mert az iidövel elsőbb sziiksegh hogy 
Törvényéi is az legyen nyertesb. Qui prior est tempore potior 
est jure.

ti. Miért hogy penigíen ez az szegény Varos az eo sza
badsagai nagy munkával faradhatlan gondviseléssel, tökelletes

1) Az egész pontra nézve v. ó. А. С. IV. R. 4. ez. 1. art. 10. ez.; 
С. С. IV. R. 15. ez. 1792. 2. ez.

2) V. ö. 1692. ápr. 19. gyulafehérv. országgv. hat. 8. p. (Szilágyi 
i. m. III. k. 404. 1.) és A. G. V. R. 84. ed.
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Hiittel, es az eo eleinek tekelletes szolgalattyokkal engedel- 
messegevel erdemlette Magyar orszaghnak reglii szent Királyok
tól. Annak okáért méltó dologli, liogy liasonlo szorgalmatos- 
saggal oltalmaztassek, az az szabadsagk inti tölltink is. Mely
nek okáért az Biro az Varosnak töl» szabadsági közt ezt megb 
tartcza szorgalmatos gondviselettel. Hogy semmi nemit üdöben 
idegen es külső Executorokat, Törvény kiszolgáltatokat az 
Varosba el ne szenvedgyen. Azon kiiviil kik az Orszagh Feje
delmétől kiváltképpen ide boczattatnak.

Ez az Törvényről irt Articulusnak első Készé eddegb 
legyen.

M á s o d i k  rész.

De Procuratoribus.
A z  P r o c u r a to r o k r ó l  v a ló  v e g e z e s  es T ö r v é n y b e l i  r e n d e le se l'.

Hogy az Törvény dolgában valami jo rend tartus lehetne, 
kihez mind az törvény tevők, mind az Peresek eo magokat 
tudnak rendelni, es az nagy sok Panaszolkodasnak veghe 
lehetne, azonkeppen az nagy sok heaban való költségnek, 
kiket az szegény Peresek gyakorta tesznek. Avagy az Procu- 
ratorok gondviseletlensege miat, avagy az Bíráknak sok fele 
haladekjok miat, kiket az irot Törvennek, es Varosunknak is 
szokásának ellene tesznek, az közsegh közül ki refcesztetnenek. 
Teezet hogy nemű nemű rend tartusokat rendelnénk kik enek 
utanna való iidökbenis megh tartatnának, ne lennenek az tör- 
venbgn illyen Sok Istentelen haladékok, es esztendőnként való 
változások.

Az Birakis eo magoktól ne gondolnának untakul ktilömb- 
külömb fele újságokat az elöttek való Bíráknak nyelvűn való 
boszusagokra es gyalazattyokra.

Az Peresekis ne kenszerittessenek untalan minden kiczines 
dologért az Fejedelmet megh találni. Minden enny Sok dol
goknak el tartoztatasaert, illjen rendet es modot akartunk 
ennek utanna törvény teteiben tartani.

1. Miképpen 1570. *) esztendőben törvény tetelre, barom 
bizonjos napot rendeltünk volt, Keddet Czötörtököt es Szom
batot, mostannis azokot observalni akarjuk, de az Del után 
való törvény teteleket, mint ártalmasokat tellyessegel hatra 
hadgyuk, ha nem ha oily casus következnek, avagy Fejede
lem Paranczolattya kenszeritene, ki mia egyel) nem lehetne.

2. Az idézésben szoktanak nagy sok fele karok, es felet
tek való költségek az Peresekre következni, úgy annyera hogy 
gyakorta esnek oly Perek hogy egesz esztendeigis az Perest
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Biro eleiben nem vihetik, Sőt gyakorta az idézésre való költ
ség megh haladta az derek keresetet, ez Penigh következet 
az szertartatlansagbol es az mii Atyáinknak hatra hagyások
ból. Hogy ezert az Pereseknekis az idézésben jo modgyok 
lehessen, illjen rendet akarunk követni.

Idézés.
1. Az Peres vegyen Peczetet az Bírótól,1) es vetsegh 

abbanis ne lehessen, adgyon az Varos szolgájának eo maga az 
Peczet mellet dnr. 2. es az szolgával 1-mo idéztesse az Al
perest szemelye szerent, es az törvény nap ele jővén, Az 
Peresek kevansagara Biro Uram szolittassa az Alperest avagy 
Procuratorat, nem varvau (mint az elüt) az széknek fel keleset, 
mert ez nem ezak karos, hanem az irot törvennekis ellene 
vagyon, hogy az Felperes minden szék napian ot varja az 
All >erest sok dolga haladekjaval. Es ha jelen az Alperes nem 
leszen, az Felperes Notarius I rammal feljegyeztesse, az Biro 
penigh Propter contumatiam, regln szokás szerent, büntesse 
megli 10 giraval, ha pedigli megh akarja engedni, eo szabad
sagában vagyon.

2. Ez szolittas után masodszoris idéztesse az Felperes 
az Alperest más törvény napiara, es ha akkőris szollittyak es 
jelen nem leszen czelekedgyek mint először. Ez megh leven. 
Harmadik szék napiara megent idéztesse, ha akkoris negli- 
gallya, tehat Per non venit az Biro Sentential Pronuntiallyon 
ellene.

3. De az 10 giraval az Biro harmadszor mikor ellene 
Pronuntial, megh ne büntesse. Másod renden való fogyatkozás 
ki eset az Idézésben, mellj leszen az Felperesektől, Imez 
melljet másképpen czalardsagnakis mondhatunk. Az Felperes 
ele idézteti az alperest latvan az Alperes az Biro peczetjit, 
engedelmes neki, es eljö, de az felperes ninczen, kenszerittetik 
szegény mind az szék fel költiigh várni.

Protestal az Bírónak, hogy eotöt Törvényhez hittak es 
jelen volna, de az más fel nincz jelen, az Biro observallja, 
hogy el mehet, es ha maszszor idézik ismett eljővén, ez fele 
idézés egy néhányszor leszen az szegény emberen. — Ki miat 
gyakorta karokat vall, mert egy néhány nap szamot kel sze
gőinek az idézés miat el mulatni. Mint hogy annal egyeb 
kereseti az szegény embernek ninczen, azzal taplalja minden 
haza népét, abból adgya adojat is, abból epitti magat minden 
Városi szolgalatra, süketségre az Biro peczetjit nem meri *)

*) A közhatalom közbenj ötté vei eszközlött idézés legrégibb módja. 
L. Sz. László Deer. 1. k. 42. f. 111. k. 3. 25. 26. ff. Kálmán Deer. I. k.
6. 14. 23. ff. А. С. IV. R. 1. ez. 19. art. 14. ez. 4. art.

15*



venni, az Felperes Soha nem szollittattya. Vegezetre nyavalyás 
az sok varas es leseskedes inia eois megli keseredik es el 
haza megyen. Ez dologit igy leven az Felperes megint megli 
gondollya magat, es az szegény embert ismét idézteti, az 
idézést penigh akkor teteti mikor az szegény embernek vagy 
szőlőjében, vagy egyeli szolgalatra kel menni; Sőt az Felperes 
megli kérdezi az szolgát mit mondot az szegény ember, el jő e, 
vagy nem, az szolga megli mondja hogy nem jő. Értvén ezt 
az Felperes, az Törvenyhazhoz niegyen, es mind szék fel 
költygh varakodik, es latvan hogy Perese jelen ninczen, az 
Bírónak megli mondgya, hogy egy szemelt ideztetet egy né
hányszor egyszer sem akar ele jöui.

Az Birois penigh rnegh nem emlékezhetik rolla, hogy 
az élőt egy néhányszor comparealt, mert ninczen szegennek 
ki dolgát forgassa; Az Felperes megli bizonyttya hogy egy 
néhányszor idéztette, (az elüt) tisztaságot teszen arra, es ill jen 
alkalmatossaggal nyomja megli a szegény embert, es vagy volt 
adós vagy nem, de megli veszi rajta nem czak az adósságot, 
de minden idezesre való költségét megh tartya szegény em
beren, ki nyelvan való Törventelensegh es hamissagh. Mert 
miképpen azt a ki az Biro peczetit lattya, latvan megli nem 
böcziilli, es az idezesre el nem jő, az Biro 10 giraval bünteti 
megh es harmadszor Per non venit Pronuntial ellene. Azon- 
keppen méltó azokat is azon büntetessél megli büntetni kik igy 
farasztyak az szegény Pereseket idezesekkel, eo magok Pedigh 
egyszer sem comparalnak Felperesek leven, Seot inkab megh 
érdemlik az büntetést, Decretum tartasa szerint.1)

Z_b.  Miért hogy az feleletek dölgabannis gyakorta az Pro- 
eatorok áltál, sok heaban való exceptiok es kétségek tetetnek, 
kik iniat az Perek nagy sok ideig el szoktak vonattatni. Sőt 
sokan az Proeatorok minden mesterségeket czak ebben akar
jak mutogatni, miképpen az Pereket az inas felnek nyelvan 
való karokra, és tőrventelensegekre halogathassak. Ezt pedigh 
semmiért egyebeid nem ezelekedgyek, hanem hogy az Pere
seken többet vonhassanak, nielly az Pereseknekis karos, mert 
nem győzik az hitvan exceptiokert czak tisztaságokat is az 
Bíráknak űzetni. Hogy azért ebbennis az közönséges igassag- 
nak eléomeneti lehessen, illyen rendet akarunk követni.

Minden rendbeli peres az eo feleletit ina adgya be, akar 
adossagh akar üröksegh dolga legyen, ki veven effele causa- 
kot, kit in manifesto homicidio, et similibus casibus találtat
nánk, mert czak az eo dolgokat iras áltál nem stahilialhattyuk. 
Az mikor penigh az Felperes Írva be adgya, az Alperes massara *)
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adgya, avagy tartza, es ugyan ot az szilien az Nótáriusnak 
az eo igazságát megh adgya, bog}’ hatod napra elealhasson, 
es az Peres keresetire megint írva adhassa be feleletit kit 
ha negligálná convincatur in 10 marchis. Azonkeppen az 
másik terminusonnis, ha negligálná eodem onere aggravetur.

Harmadszor osztan affele vakmerő ellen Pronuntiatis, es 
az más felt minden keresetivel absolvallya.

Az ki penigh az feleletet massara nem tartya, tempore 
presentationis, vagy egyeli leveleknek Páriáját, tempore ex
hibitionis ki nem kéri, az után ki nem adgyak. Az kik penigh 
effele causakban megh esnek, azoknak semmi utra Appellatio 
ne engettessek.

Az Procatorok dolgabannis vagyon nagy szertelensegh, 
ki miat az szegény Peresek tellyesseggel megh emesztetnek, 
elannyera, mert immár az Procuratorok dolga, hogy midőn 
nagyobb az eo fizetesök, hogy sem mint az Peresek kereseti. 
Sehult penigh az Orszaghban illyen nagy szertelensegh es 
szabadsagh az Procatorok közöt ninczen, mint it Colosvarot, 
mert az Procatorok olly nagy szabadsagot vettek magoknak, 
az со fizetések dolgában, kogy ha valamely szegény ember
nek fiz forintot erő Peri vagyon, külömben fel néni veszi, 
hanem feleben, vagy hogy aluli harmadában, ki miat ha azutan 
az Peresek megh akarnanak bekelnys1) nem engedik az Pro
catorok mostannis illyen dologb eset az Procatorok miat egy 
szegény nyomorult Eozvegy Aszszonnak volt Peri, melly Per 
járt három száz .forintba, az Procator nem akarta az szegény 
Aszszonnak dolgát felvenni (külömben) száz forintnál, az Per 
alat az szegény Aszszonv, megh ügyekezet volna az Peressel 
bekelleni, de az Procator nem engette, ha nem hogy az eo 
száz forintya eppen megh legyen; de külömben nem engedi, 
az megh alkuvast.

Hogy azért az Pereseken illyen nagy szertelenseggel ne 
regnallyanak, es illyen Maczoltatast az szegény községén ne 
tegyenek, es ne tehessenek, az Procatorok dolgabannis illyen 
modot es rend tartást akarunk tartani.l 2 3)

1. Minden valaki Procatorsagot akar viselni es követni, 
Hűtős legyen, hogy eo biven és igazan szolgai az eo Princi
pális dolgában, az más ellen kereső felnek semmit nem 
kedvez, es hogy hamis Pert tudván Senki ellen Persequaloi 
nem akar.

l) A felek megbékélésének szabadságára nézve lásd 1351. 24. 
ez. 1135. 5. ez. 2. §. 1430. 31. ez. 148(1. 5. ez. 1492. (18. ez. 1495.
13. czikk.

3) Az egészre nézve v. ö. A. (J. IV. K. 10. ez. és tábl. nt. 255. 
s köv. §§.
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2. Másodszor ha adósságért perel eotven forint adossagigh 
többet az eo Procator szolgalattyaert ne vehessen, ha nem 
minden forintról tiz tiz pénzt. Ha penigh az adossagh Eotven 
forinton fellyiil leszen czak eot eot Pénzt vehessen, úgy hogy 
száz forintból fl. 5 két száz forintból tiz tiz forintot. De az 
illje'n fizetésért czak is az Colosvari székén tartozzanak az 
Peresek gondgyat viselni.

Azonkeppen ha az Per Eöröksegh dolgát nézi azokbolis 
juxta valorem bonorum legyen az Procatornak fizetese. Ha 
pedigh az Per tisztessegh dolgát nézi melyből holt din fizetés 
következnek mivel hogy az tisztessegh dolga megh halágya 
az egyel) keresetet es eífele terhenek fizetese czak egyedül 
az Perest nézi, abból az Procator tiz forintot vehessen. Ha 
penigh az kereset eleven diu avagy emenda linguat néz, mert 
hogy annak czak harmad részé nézi az Perest, harmadat 
adgya az Procatornak. így erezed egyel) fele pereketis, kik 
hatalom dolgát nezik; Az Procatorok dolgához teczek eztis 
hozza ragasztanunk hogy az eo dolgokban az Procatorok 
hivebben es serényebben eljárjanak, es az Perekreis külömb 
kiilömb fele karok ne következhessenek, Ha az Peresek az 
Procatorok gondviseletlensegek miat kart vallanak tudni illik 
ha vagy felelet massat ki nem venne, avagy az feleletre való 
irast el negligálná, avagy in termino competente nem com- 
parealna, ha mi kart aval az Peresnek tenne solvat ex proprio.

Mert alkalmatlan dologhnak itellyük azt hogy az Pro
curator az fizetést elvegye, es Semmi gondgya azutan az 
szegény Ember perire ne legyen Sőt ha mikor az szegény 
Ember az Procuratort sollicitallya, hogy dolgát ele vegye 
fizetések felet, megh megh szoktak nyavalyasokat rongálni, es 
küssebbseggel illetni.

Mely dologbol sok fele nyavalyák következnek az Pere
sekre, Egyk mert az Per az Procuratorok gondviseletlensege 
miat nagy sokáig elhaladnak. Az Procuratoris az mit fel 
kellene jedzeni negligallya, ha nem annak utanna az Bírókat 
cs Tanaczot szoktak erette eskiitni es vallatni. Mű pedigh ezt 
mondgyuk miért hogy az Notarius arra való hogy az törvény
ben valami szó-esik az Peresek kevansagara felírja. Az Biro 
penigh azonkeppen az Tanacz nem köteles Semmit fejeben 
tartani, hogy annak utanna egy néhány esztendővel azokról 
vallyon. Excepto isto casu.

Mikor az Notarius avagy az Peres el vesztene az idézést, 
igy ki ki köteles szűkölködő felebarattyanak szolgálni. Utolszor 
miért hogy az bizonyítás dolgabannis külömbfele szertelensegck



es fogyatkozások szokjanak lenni, hogy egyszer ki fog edgjk 
fel bizonyságra, es néha egesz esztendeigh Silentiumban 
hadgya es mikor sollicitallya az dolgot es az törvent, az más 
fel úgy fogh ki maszszoris, melly miat az Per vagy nagy 
hoszszu ideig halad es vonodik.

Az bizonyttas dolgabannis illyen mod tartást akarunk 
követni, ha valamelly terminust elsőben adnak az bizonyításra, 
valamellv felnek bizonyítson addegh Adveniente autem termino 
ele allyon az szék színin es az Birakat certiticallya hogy 
expiralt az eo neki adatot Terminus, es azonkeppen fogjon 
maszszor is ki. Harmadszoris azonkeppen czelekedjek.

Ha penigh valamellyik fel ezt el negligálná, vagy el- 
veszteglene, tehat azutan bizonyságra többe ki nem boczat- 
tatik, hogy edgik neki adót Terminusonnis nem bizonyttot.3)
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1588.

Kolozsvár városi Statutum.2)

Myerthogj penigh sok gonoz bewnben eleoket értének 
ez varosban, kinek két feleseget3) érték, kinek penigh ha égj 
vagjonis, el wgj teolle, velle nem lakik égj kenyeren, Leanzok 
is sokan vadnak kik nem tiztak,4) Jámbor eletbeliek, Azon
keppen eozwegiekis, Légién gongiok zorgalmatosan (az Inqui- 
sitoroknak) bőgj ez illien zemelieket kitiztichak, minden zemelj

3) Yégííl legyen megjegyezve, bog}’’ az 1604. évi julius 3-iki köz
gyűlés ezen szavaiban: „Emlékeznék eo kgmek varossol erről is, hogy 
sok külömb ktilömb fele eaussak es foglyok dolgaj forgananak, kiknek 
eligazittasa es törvényeknek kiszolgaltatassanak haladekja miat az kös- 
seg nagy fogyatkozásban volna es az Foglyok is ebei halasban. Kéretik 
ö Kgl. varossol Biro Yramat Tanaczul, hogy ö kk. igyenessen effele 
dolgokban magokat tarczak az ü kgk. eleiben rendelt es megirt tör
vényhez kitt ö kgk. eleiben mind Deák s mind magyar nyelven az mj 
eleink megirattak, minthogy abban mind az foglyoknak szabadulássá 
felöl, mind penig az felperesek meddeg mehessenek, bösegessen meg 
vagyon irua es határozva“, ezen törvénykezési városi constitutio újabb 
megerősítést nyert.

2) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1605. commun. jkv. 
60. lapján.

3) 4) Az 1549. deczemberben tartott marosvásárhelyi országgyűlés 
9. ezikke rendeli, hogy: „Adulteri et duas uxores habentes more solito 
(azaz: halállal) bűntettessenek, a melyet kibövít az 1554. évi január 
25-én tartott országgy. 25. art. mondván, hogy: Viri duas uxores habentes, item mulieres scienter habentes duos viros, Fornicatores et 
adulteri, tales qui conjuncti sunt et sanctum violant Matrimonium sive 
viri sint sive mulieres solita poena puniantur et vita eorum pri
ventur . . .“
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valagatas nelkwl, Ez illien gonoz zemelliekre hiteok alat az 
Capitanoknakis gongiok légién, Capitansagok alat lia melj 
zemelj gonoznak ketseghesnek ertendnek, be aggiak be 
mongiak. Ez illien zemelieknek fogtatasa penigh seminjkeppen 
Biro Vram hire nelkwl ne lehessen. De Biro Yram tanachawal 
egietembe a Capitanokat es a Capitanok áltál a tizedeseket 
vgian hiteokre emlékeztesse, Imgj ez fele gonoz feslet erkeol- 
chweket el ne titkolliak semmj zynnel, hanem meghjelenchek 
hiteok alat bőgj az Yristennek Bozzusaga, es haragia az wet- 
kes emberek miath a varosra ne zallion.

Továbbá Biro Vram megkialtassa, bőgj ha melj Leghen- 
nek vágj Leanzonak gazdaia két hétig nem talaltatik hanem 
chak keonnyen akar it ez Varosban Eelny kartia Jatzasban 
korchomakon az Legheniek, az Leanzok penigh chak nap 
zammal, azokat eo kgme az kalitkába tetesse, mindaddigh 
migh gazdat nem keresnek.

1588.

Kolozsvár, városi Statutum.1)

Biro Vram propositiojra therwen eo kglmek varosul 
mellyek keozzeol leghelseo, az hatarnak visitalasa az hatar 
domboknak vjtasa, es elzantasa, seot kewannia eo kglme 
tanachawal egietembe liogj Bizonios Negj Vraimat valaztana- 
nak2) az határoknak megh latogatasara es Rea vigiazasara, 
melj dolgot mierthogj ighen haznosnak latnak, Itilnek eo 
kgmek valaztattanak illien Vraimat az határok latogatasara3) 
Azonkeppen az Juhok Jarasara es kj határozót feoldeon tar- 
tasara.

Towabba az eleobbi wegezes zerent valóba nagj bwn- 
tetes alat varosul megh tiltottak tiltiak is, liogj senkj az ha- 
tarbelj feoldet se berbe se pénzén semmj zyn alat az zomzed 
falubelieknek el ne aggia, mert ölj bwntetessel akariak ez 
illien zemelt inegli bwntetny kireol masis tanvl, Seot Biro 
Vram az Capitanok áltál publicaltassa megh az tizedeseknek 
ez wegezest, az tizedesek azonkeppen az keosseget ereos bwn- 
tetes alat megh Inchek.4) *)

*) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1605. commun. jkv. 
65—66. lapokon.

2) Tényleg meg is választották, még pedig a szabályszerű arány 
szerint kettőt a magyarok és kettőt a szászok közül.

3) Y. ö. az 1537-iki maga helyén közlőt! kolozsvári articulusok 
20-ik ezikkével.

4) V. ö. az előbb idézett articulusok 27. ezikkével.

2 8 2
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Myerthogj sok panaz Jeo erreol is liog;j sokan eoreok- 
segeoket seowenyeket gyepwyeket killieb vetik az varos feol- 
dere es az Ytakat zorossokat zorittiak, Azért az ut ehinalo 
Vraim es az hatarra vigjazo valaztatot negj Vraim bizonios 
wdeoben ez niawalliat is eligazicliak tellies hatalommal Jár
hassanak, es karos foglaló Seowenieket gjepweket le von
hassanak.

Nioltz ora vtan ereos bwntetes alat senkv házánál deo- 
seoleoket kialtokat, magha heghedewlteteseket ne zenweggjen, 
kit Biro Vram megli kialtasson, Az eleobbj veghezesek zerent 
penigh valaminemeo disciplina vegeztetet az Eyelj kialtok fegwer 
hordozok, es Rezeghesek feleol, abban zorgalmatosan eljarion, 
ha kit wdeo vtan haranggozzas vtan tatainak megh fogiak, 
es Biro Vram eo kgme Jo móddal procedallion mindenekben, 
eo kgmek varosul Biro Vramat vgmint feo gondwisselleoieoket 
minden gondwiseleseben Rendeletiben megh akariak tartanj 
beochwlleny.2)

Az Procuratorok feleol vegheztenek, hogj Biro Vram 
meghinchie eoket, a Zegheny keosseget ne satzoltassak, hanem 
az eleobbi Instructio vegezes zerent vegienek a keossegben, 
ha penigh medio tempore a két fel megh bekelnek, hat juxta 
laboris quantitatem végién a Procurator fizetést meljnek limi- 
tatioiaba Biro Vramnak Authoritassa lehet.4) *)

*) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1605. commun. jkv. 
69. lapon.

2) Y. ö. az 1585-iki maga idősori helyén kiizlött kolozsvári sta
tútummal.

8) Eredetije Kolozsvár város levéltárában 1585—1605. commun. 
jkv. 75. lapon.

4) V. ö. az 1537. évi kolozsvári — maga idősori helyén olvas
ható, — constitutio 14 czikkével és az 1577. évi u. odavaló constit. 
1-ik pontjával; valamint az 1588-iki megelőzőleg közölt törvénykezési 
eljárás „De procuratoribus“ czírnií 2-ik részével.

1588.

Kolozsvár városi Statutum.1)

1588.

Kolozsvár városi Statutum.3)

233
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1589.

Kolozsvár városi Statutum.1)

Lattiak varosul az sok perpatwart es hozzu ideigh való 
faradast a keossegh keozeot a successio dolgában mellj ben a 
Procuratorok epwlnek vgian, de az keossegh farad, es apad, 
zollottak igj varosul, hogy ez Jeovendeo gjwlessigh gondol- 
kozzjanak rolla, akor penigh Biro Yram eo kgme proponallia 
eo kgrnek eleybe.2)

1589.

Kolozsvár városi Statútum.3)

Biro Yram eztis megh kialtassa, hogj akinek kert zeoleye 
vagjan házánál, ha eottwen, hatwan, vágj 70 veder bora 
lezen, az az nioltzwan vederre nem telik, hat abból dezmawal 
nem tartozik, de ha 80 vederigh lezen vágj teobis lezen tehat 
igaz dezmaval tartozik.

1590.

Kolozsvár városi Statutum.1)

Az mj Biro Yram vtozory kewansagat nézi az hazanként 
lakó gazdáknak megh hwteltetesseben, Lattatik eo kgmeknek 
Ighen zokatlan dolognak lenny es veghetetlen íaratsagnak, 
sent keowetkezhetnek valamy alkalmatlansag beleollc: Végez
tek azért eo kgrnek varosul, hogj az Jo rendtartás es enge- 
delmesseg megmaragion, Hogj az Tizedes minden betten ketzer 
el Jaria tizedaliat es ha walamy engedetlenseget tapaztal wagy 
egieb mod nelkwl való dolgot lat jielenche meg Capitanianak 
es a zerent Biro Vrámát megtalalliak es az Biro az Veteknek 
íny volta zerent bewntettessek. Ha az Tizedes vetkezik az

') Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1605. communit, jkv.
115. lapján.

Ez első lépést képez az 1603-ban létrejött nagy fontosságú „tractatus de successione“ czímü öröklési szabályzat megalkotásához, 
melyet láss egész terjedelmében a maga helyén.

3) Eredetije Kolozsvár város levélt. Í585—1605. communit, jkv.
116. lapon.

4) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1605. communit, jkv.
123. lapon.



MAGYAR NEM ZETI, TÖRVÉNYHAT. É S KÖZSÉGI STATÚTUMOK. 235

Capitan Biro Vramtol zolgat keryen es az Tizedesen fl. 1 
végiének. Ennek fele az Capitane, az fele Biro Vrame, Ha 
penigh az Capitan vetkezik Biro Vramnak hyrewel lewen 
ti. 2 bwntesse az Capitant.

Eo kgmek varosul Reghy Attiainknak niomdokat keo- 
wetwen kik az Vr Istennek tiztessegbire leglielseo consulta- 
tioioknak kerestenek wdeot, wegheztek egienleo nyelwell 
tanachal raegh valtoztathatlanul, Hogj valakj az lelkewel 
zitkozodik2) vágj házánál, vágj egieb belieken, vágj feo vágj 
kicliin rend lezen égj forintot végiének raita. Hogj penigh ne 
láttassanak eo kgmek ez Tilalomban, az eleo Istennek cbak 
hizelkednj, hanem ez weghezes nem cbak Égj Bjro Ideyben, 
hanem eoreokeoseon megh gjwkerezzek es az Titok iob mód
dal megli zwniek. Biro Yram tanachawal egietembe, biwat- 
tassa minden Capitanokat, minden Tizedeseket vjonann erre 
megh eskettesse, hogj nem nezwen sem Attiaíiusagot sem 
giwleoseget sem egieb akarminemeo tekintetet, hanem az Zent 
Istennek neve Tiztesseget, valakiteol az Titkot balba, min- 
giarast az tanachnak tartozzék igbazan bemondanj. Az Biro 
es tanachis mind mostani s mind keowetkezendeo eztendeo- 
beliek arra a bwtre, meljre megeskettenek keotelesek légiének 
ez egy eleobe rendelt kisded bwntetest minden Renden meg 
vennj. Ha penig zegheny rend essik ebben megli, akin megli 
nem vehetnek ez fr. 1 vágj nem akarna megli adnj az kolo- 
doban tegiek feyet liolot harmad napigli légién, Biro Yram 
penig mingiarast Acliot biwasson es az gonozsagnak bewnte- 
tesere es a keossegnek Riadasara az kalodat vjolagb megli 
epittesse. Vtolzor bolot ez varosban sok Jeoweo Meneo vagion, 
Az Nemességet most Vrunk Consensussa kjweol ide nem 
zamlalliak, de azon kjweol mindenek Ideghenekis Jobbagiok, 
tarebak ez varossy modboz magokat Biro Vram két Bolgárt 
bochasson az Varmegiereis ez feleol hízik varosul hogj az 
Varmegie is illien dologban az eo Jobbágyi ezen bewntetes

*) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1605. commun. jkv. 
175—176. lapokon.

a) A Lélekkel szitkozódna büntetése körüli eljárást sajátságosán 
jellemző ezen statútumra nézve lásd még az 1619. év május 5. Gyula- 
fehérvári országgy. 2. art. (Szilágyi S. id. m. VII. k. 512. lap) és v. ö 
А. С. V. B. 34. Ed. s a C. C. III. K. 14. czím 2. czikkét.

1592.

Kolozsvár városi Statutum.1)



ala erezty. Ez wegezes ala varosul 'eo kglmek is subiicialtak 
magokat, kit Biro Vram minden chyeoteorteokeon, Zeredan, 
Vasárnapon gjakorta megh kialtasson.

Towabba eleob menwen eo kgmek tanachkozasukban, 
vettek eleo varosul es Exameiibe vetettek az Also tanach 
Byro Polgar kewansagat, hogj el nem hagihattnak eleteoket 
az tanachhazban való sok foglalatosságokért hanem fizetést 
kewannanak az varostol. Eggienkent azért voxat kerdwen 
wegheztek eo kgmek ezt. Hogj noha az my Reghy elholt 
Attiaink Polgárink az kiralliok vtan nagj mezzefeold elfarad- 
tanak az ivarosnak zep nemes zabadsagokat zerzettenek melly- 
ben mostanj wdeoben nagj Niugodalommal varosul florealuak, 
de mindazonaltal, az vensegh nem emlékezik, bőgj ez illien 
reghy varos zabadsaga zerzeo eleink eztendeonkent való fize
tést kewantanak volna, hanem Istenteol wartak erdemeoket. 
Most is ez weghezesben nem chak eo kgmeket a mostanj 
tanachot tekintik, hanem varosul eoneonmagokrolis, kik keozzwl 
successive az polgárságnak visselesenek gongia keowetkez- 
hetik, gondolkodwan eoneou magoknakis ebben nem partolwan 
ivegheztek Reghy Attiaink Niomdokat keowetnj, es minden 
faradságokat Polgárságok visselesek terhet nem ez feoldeon 
felwennj fizetéssel, hanem annak minden Érdemet az Vr Isten
teol (aki eoket a keosseg keozzivl erre valaztotta es hitta) 
varnia.1)

1592.

Kolozsvár városi Statutum.2)

Értik eo kgmek Biro Vraimnak panazolkodasat, hogi 
volnának sokan oly engedetlenek, kik nem akarnanak az Limi
tatio 3) zerent procedalni, hanem mind titkon, alatomban, es 
nyluan ellene chelekednenek. Azért eo kgmek igi zollottanak 
feleole, Amint ennek eleotte is eo kgmek varosul elvégeztek, 
hogi minden rendbeli mines ember keoteles légién az Limita- *)

2 3 6  MAGYAK N EM ZETI, TÓÉ V ÉNYH AT. ÉS KÖZSÉGI STATÚTUMOK.

*) Az 1537-iki többször idézett articulusok szerint (11. pont) 
fizetésük csak is adómentességben állott. Megjegyzendő, hogy ezen adó- 
mentességet a falusi bírák, vagy kenézek is élvezték az 1510. évi no
vemberi országgy. 18. art. és az 1552. évi májusi országgy. 15. 17. és 
18. art. szerint; de az 1593. évi szeptemberben tartott országgy. 31. art. 
szerint a városi „Consules, Judices Heyn et Jurati" a rendkívüli viszo
nyok között kivetett, rendkívüli adókat fizetni tartoztak.

a) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1Ü05. Common, jkv. 
190—191. lap.

3) Limitatio alatt értsd a hatósági közönséges árszabályozást.
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tionak obserualasara, Mostanis eo kgmek Biro Vramnak tellies 
authoritast adnak, bogi alfele engedetleneket zemeli valagatas 
nelkwl meghbwntesse mindannyszor, valamennyizer abban az 
contumatiaban talaltatik : es mindeneket eo kgme kenzericlien 
az Limitationak megli tartasara, bogi eifele engedetlen embe
rek miat az Varosra se Vrunknak neliessege ne zallion se 
karwallasa ne keovetkezzek.

Az Cirkalas *) feleol igi zollottanak eo kgmek biro Vram 
az Tizedeseket hivassa be es az Tizedesek azon bitek alat 
tartozzanak megli mondani amint az Varosnak megh eskwttek, 
bogi mind az Áros s mind egieb renden valókat a kiket Itil- 
nek bogi nemes ember pénzét vette volna tel azokat Biro 
Vram Írassa fel : Annak vtanna azokat az Zemeliket Biro 
Vram hivassa lie az kikhez az gianosag lehetne es hitek zerent 
megmonggiak ha eoreoksegeket hazakat Nemes embernek 
keoteottek: es az elebbj vegezest Biro Vram aggia elejkbe 
ennek vthanna mihez tarchiak magokat.

1592.

Kolozsvár városi deliberatum.2)

Megh ertettek Varosul eo kgmek biro Vramtol az begiw- 
lesnek okát az Plébános valaztas feleol, ez mellet az egihazi 
tanítóknak is keuansagokat es Intentioikat, bogi ammint ekke- 
digh az Plebanossagh eggiwtt volt az Pwspeoksegel3) itt ez 
varoson, mostanis kevannak bogi meglme valaztatnek, hanem 
ha eo kgmek olliat valaztananak az Plebanossagh tizti es 
gongiaviselesere, ki eo nekiekis tetcenek, az Superintendentiat 
Huffragiumokal neki adnak : Azért eo kgmek varosul megh 
haniuan vetuen ez dolognak mivoltat, mintlmgi nagi dologli, es 
az gondolkozásra wdeot keuan, Semmi moggiat eo kgmek az 
Plébános valaztasnak mostan nem lattiak, hanem Isteuteol eo 
Zentfelsegeteol, es az wdeoteol akarnak varny, Mindaltal 
hozza Ideigh eo kgmek nem akariak halaztani, hanem az 
occasiot alkalmatossagot latuan, eo kgmek esmet be akarnak *)

*) C'ircálás rendszerint a bűntettek, vétségek s általában a tiltott 
cselekvények nyomozását jelenti. Itt az 1588-ik évi kolozsvári Statútumra 
van czélzás, a mely városi fekvőknek idegenek részére való eladását 
tiltotta.

2) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1605. Common, jkv. 
194. lapján.

3) A püspöki hivatalt a kolozsvári 1585—1605. ered. jegyző
könyvek tanúsága szerint a magyarok és szászok közül, üresedés esetén 
felváltva választottak viselték.
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giwlni, es akkoron Istennek segitsegeuel menteol chendesben 
iobban lehet, ez dologhoz beoueben akarnak zolnj es veghez 
vinni az Ynio tartasa zerent. Ammi nézi az Pwspeokseg dol
gát, mierthogi ennek eleotte sem volt Zokas hogi az Pwspeok- 
segh az varostol fwggeot volna valamint mostanis eo kgmek 
nem akariak abba ignoralni magokat, hanem mindenben az 
Prinilegiumhoz akariak eo kgmek tartani magokat, es semmi
képpen az Plebanossagot az Superintendentianal nem akariak 
coadnnaltatni, hogi jeouendeo wdeokbenis ebbeol valami abnsns 
ne keouetkezzek, azért az Tanító Rend akkit méltónak Itil 
annak az tiztnek Snpportalasara, eo dolgok, Jarianak el eo 
kgmek benne. Az be giwlesnek penigh Ideiet, az Ides Vraim 
hírre aggiak Biro Vramnak. Keriwk egez Varosul eo kgmet 
Biro Vramat hiuassa be az Praedicator Vraimat es Inche megh 
eo kgmeket legienek eo kgmek zorgalmatosak az eo hivatalnok
ban. Ez mellet az keossegetis eo kgmek Inchek az Zwbeol 
való keonieorgesre, hogi Isten eo Felsege tamazzon öli Jámbor 
beolch tanított ki az eo tiztesseghenek otalmazasara es zent 
teorueninek hirdetesere elegendeo légién es méltó.1)

1592.

Kolozsvár városi Statutum.2)

Ammi nézi ez városbeli Attianktiai keozeot való adóssá
gokat, obligatiokat, ammint ennek eleotte, akki mint keoteotte 
magat vgi légién teorueni zerent az Executiois; Mert minden
kor ez observaltatot az teorveniben, hogi az ki hazat keoteotte, 
vagi Zeolejet, vagi maiorat, vagi feoldet, vagi ezwstit Araidat, 
az Zerent leot az Executiois, in satisfactione debiti, mert ittis 
volenti non fit iniuria, et communis quoque Iustitia vni- 
cuique quod suum est reddi jubet.3) Es ezzel nem adunk 
okot zegeni Attiankfiaynakis az Varosból kwlseo Nemességhez 
kifutásra.

') A dogmák fölötti hosszas és meddő vitáknak és a különböző 
protestáns egyházaknak ezen alakulási és átalakulási korszakában, az 
egyház és a polit, városi közönség között létező s ezen Statútumban 
jellemzően feltüntetett viszonynak alapvonalait már az 1537-iki kolozs
vári — helyén közölt — constitutiok 1. czikkében föltalálhatni.

a) Eredetije Kolozsvár város levélt, 1585—1605. Conmmn. jkv. 
196. lap.

3) V. ö. az 1597-ik évi kolozsvári Statútummal és az 1590-ik évi 
november 30-án Gyulafehérvárt tartott országgyűlés 22. ezikkével idézve 
az 1597-ik évi Statutum 1. jegyz. alatt ; valamint az A. C. III. R.
11. czím 2. ezikkével; az 1791 : 136. id. t.-cz. s a T. U. 93. §-val.
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1592.

Kolozsvár városi Statutum.')

Mierthogi minden Zabadsagunkat ereossegel, bwntetessel 
zoktuk megtartani, az Zabadsag penigh íiztan igi maradhat 
meg, bogi Semminemew Zin alat való dolgot ne zemveggien, 
mint ez ideigh titkon teortent, bogi Nemeli koloswari Vraim 
az Monostori es fenessi határon Zöleiek borát eppen behoztak, 
es annak Dezmaiat Monostori es Fenessi emberteol pénzén 
veot mustokból zoktak inegh adni; Azonkeppen Saitokat zok- 
tak az Coloswariak Monostori es Fenessi határon eppiteni, 
Es az Monostori es Fenessi Idegen embereknek rezebe raita 
saitolnia Es effele Saiton talalt Idegen bort ide behoznia Mely 
chelekedetet nylwan lattatnak az Varos Zabadsaganak ellene 
lenni: Vegeztek azért bogi ez mai naptol fogwa Senki Coloswari 
ember feie Jozaga yeztese alat Monostori es fenessi emberteol 
veott mustból dezmaiat ne aggia megh, hanem Zeoleieben ter
met mustból, Azonkeppen fenessi es monostori embernek trebeliet 
Coloswari ember Saitoian meg ne saitollia ezen bwntetes alat.

Vegeztetet azis, mierthogi az Vristen kemeni Parancholat 
alat kevannia az Innepet meg zenteltettni2) . . .  . az Varosban 
igen megh Violaltatot kiwaltkeppen az Zekeres emberekteol, 
Ezokert ez napsagtol fogwa se búza se Zena se erdeo horda
sara Se Semmire vasárnapon ne mennien, se zekeres ithon 
ne haniagassa rakogassa hanem amint Isten megh Parancholta 
mind maganak az gazdanak, zolganak es barmanakis megh 
tarchia az Innepet tiz forint bwntetes alat, kjwewen ha vala
kinek niaualiaia vagi eo maganak vagi Zekerenek benne. 
Biro Vram ezt megh kialtassa.

1593.

Kolozsvár városi Statutum.3)

Varosul lathuan ith ez Varosban az Luxust mind az ferfy 
renden s mind feokeppen az Azzony allaty es leanzo renden

’) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1586—1605. Commun. jkv. 
199. lapján.

2) Az ünnepek megszentelésére nézve országos törvények is intéz
kednek lásd az А. С. I. R. 1. czím 12. czikkét és V. R. 51. Edict urnát; 
valamint az 1097-ik évi Bánffy György gubernatorsága alatt keletkezett 
kolozsvári 23. czikket.

3) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1605. Commun. jkv. 
206. lapján.



az Ruházat dolgában, itiltek eo к ginek sokaknak rendehez es 
erteokekheoz képest alkalmatlannak lenny Mely miat az Orzag- 
beli f'eo feo Vraktolis ez Varosra choda itiletek Jeottenek, 
Vegheztek azért eo kgmek egliez Varosul ezt megh Zabolazny, 
Az Varos ighazgatoknak azért Plenipotentiat attak es keowet- 
kezendeo Wdeobennis adnak, bőgj Akiket latnak bőgj vágj 
eomaga vágj telesegbe gyermeke, bozzaiok Allapotiokboz Zen 
gensegekheoz keppest nem illendeo feo es traga Ruházatokat 
tiulniilik Gránátot Skarlátot Atlaczot, Kamokat mai Gereznát1) 
es felettes való ezwst Arany marhat Arany Gjeongjeos koszo
rút visel vágj viseltet, haatt a menny Adoott erdemeine két 
anny adóra Irathassek vethessek kit az adó zedeok ereossen 
meg Vegienek rajtok.2)

1594.

Kolozsvár városi Statútum.3)

Zolottauak eo kgmek az chaplarok feleol, es igi végez
tek, bog valameli ebaplar valameli Jámbornak keotelezi magat, 
tehát Zabadsaga légién annak, az eliaplart, vgimint Saiat Zol- 
gaiat meghtartani, de eztendeo áltál teob eliaplart annal ne 
fogadhasson, az ebaplar is senkinek inasnak ne korchomarolhás
son, mert ha megh kaphattiak az C’haplart az kalitkába tezik.A

1595.

Kolozsvár városi Statútum.'0)

Eeo kgmek Varosul eggiwt leuen emlekezteuek arról, 
miképpen az mi regi Attiaink, illien zokast tartotténak, bogi 
mikoron az Vristen az Birovalaztasnak napiat elhozta az kire 
az Bíróságnak tiztit attok, az zaz Vraiin ,!) haza kísérték es *)

2 4 0  MAGYAR NEM ZETI, TÖRVÉNYHAT. É S KÖZSÉGI 8Т А Т Г Т Г М О К .

*) Gerezna, Páriz Pápai szerint latinul : Amphimallum mindkét 
felöl lombos lasnak, kétszer gerezna, azaz : mai nevén kívül-belöl finom 
prémes bunda-felöltő.

2) Kevés stilaris változtatással megujíttatott ez a Statutum az 
1603-ik évi október 4-iki városi százak gyűlésében (1. 1585—1605. ered. 
jegyzőkönyvet).

3) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1605. Commun. jkv. 
241. lap.

4) A csapiárokra vagy szegődött ital kimérőkre nézve már az 
1560-ik évi helyén közölt Statutum részletesen intézkedik.b) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1605. Commun. jkv. 
243. lapján.

6) „zaz“ uraim annyi, mint száz uraim = Centum patres.
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vgimiat égi ketelensegh alat tartozót az Biro égi vachorát adni 
az zaz Vraimnak: de liolot az az wdeo chendes, hekesseges, 
es egieb iokkalis beoueolkeodeoh volt ez mostani niaualias 
wdeonel eo kgmek Varosul latuan eftelc regi Ceremóniának 
obserualasat ártalmasnak es nem méltónak lenni, vox zerent 
ezt az Zokast ez mai nap abrogaltak es le teottek, igi bogi 
mikor az Valaztas megh lezen az Birot tiztessegel egez 
Varosul hazahoz keserik es onnat minden Jámbor hazahoz 
mennien.

1595 .

Kolozsvár városi, Statutum. *)

Kérik Varosul Biro Vramat mint tizteletes biraiokat feo 
gonduiseleoieoket bőgj az Capitanok áltál hirdettesse megh: 
Senky hozza puskaiat s egieb fegvueretis el ne Aggia de feo- 
keppen Puskaiat, ha kinek ninch penigh zerezzen, Akit penigb 
meghtapaztalbat Biro Vram eo kglme bőgj Puskaiat eladta, 
vágj aki Vehetne s nem akar vennj, tehat eo kgme minden 
engedelem nelkwl tiz forintol bwntesse, meljnek harmadat az 
Capitannak vágj Tizedesnek, ky erre hwtj zerent Visellien 
gondot, aggja.

1. Amj nézi Azokat kik az Varos keonyweben magokat 
be nem Írattak volna, Vegeztek erreol eoreokeoseon hogy a 
Capitanok minden fertalbol Az Tanach eleibe hozzak az eo 
Fertalbelj lakosokat mindeneket, minden nap egy egy fertalt, 
Es aki keozwlleok talaltatik akarminemeo rendbelj ember, kj 
az Vdeo vtan Jeot ez Varosra, vagy hazasadot it megh, Ami
kor az Beiratasnak modgiarol az Varos veghezet, es ahoz 
nagy keonywet chinaltatot, tehát ezeket eleob megh examinal- 
wan minemeo Zemelj, ha ninchen volamj Niawalia es tereh 
alat kinek it lakasa niiat kar ez Varosra nem Jeohetne, Beira- 
tasra magat kenzerithessek annak modgia zerent, Ezeknek Newe- 
ket az adozedeo Regestumbanis beirattassak.2)

Ll. Akik ez Varosra zallottanak az Lexnek es az Veghe- 
zesnek Constitutioia eleot vagy penigh akik docealhattiak azt 
bőgj az eleot magat az Tanach eleot beirattatta volt, Ezek 
Immár Varossj embereknek tulajdonittatkatnak.

*) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1605. Commun. jkv. 
250—251. lapokon.

2) V. ö. az 1585-ik évi kolozsvári Statútummal s az ahoz írt jegy
zetekkel.

Corpus Statutorum. 1. i6
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III. Hogy penigh ennek Vtannais ez io r< dtartasnak 
esze ne vezhessen Biro Yram minden Ceheket hiwattasson, 
publicallia eo kgme, hogj minden Céh cehlewele rendtartása 
veztese alat Ygj végién be az keozteok ualo Iffiusagban kik 
megh házasotok bőgj elseoben Az Varos keozibe megeskeggiek 
es magat beírassa.

I lii. Az Céhén kjweol valókra penigh Generaliter minden 
rendekre Az Capitanok es Tizedesek az eo hiteok kenzeritese 
alat vigiazzanak ez Napsaghtol fogwa az ollian Zemelliekre 
kik hazat veznek, vágj penigh Ideghenek levven házasságok 
áltál, házhoz Jutnak, az Capitan es tizedes ez illien ridegh 
Zemellieket mikor megh házasodnak telepednek ez Varosban 
it meghmaradandokeppen, es hazy eoreokseghezis Jutnak, 
Mingiarast az Tanach eleibe hozzak es ot Zemellyet az Veghe- 
zes zerent megh examina Itassak, s ha illendeo beirattassak, 
Mely Veghezest es gondwiselest ha az Capitan vágj tizedes 
elhalaztana az Tanach az illient az gondwiseletlensegert zabá
don megh dorgálhasson es hwtjre emlékeztethessen, Seot ha 
az gondwiseletlensegh Nagiob lenne meghis károsíthassak M 
az illien Vigiazatlan Capitant Tizedest.

1595.

Kolozsvár városi Statutum.*)

Az Sert penigh az Városbeli Attianfiai feozzek ; de Jót 
feozzenek, két pénznél fellieb ne aggiak ejtelet3): de az Ser 
feozeok addigh ki ne kezdhessek, hanem eleozeor az Vasar- 
birak meglássák es meghintezzek ha megh erie az két pénzt 
vágj nem érj : Mert eo kgmek varosul megh emlékeznek arra, 
hogj ennek eleotte ohak az Ispotali mestereknek volt zabad 
Sert feozni, de ez mostani Zwkseget tekintwen, engettek eo 
kgmek hogj egieb rendbeliekig időzhessenek. Ammi illeti az 
mehsernek korchomalasat, eo kgmek kérik Biro Vramat, vigiaz- 
tasson reá, hogj Senki tiz pénznél fellieb eitelet ne adhassa 
mert eo kgmek elegnek itilik ez mostani ideoben azon bwn- 
tetes alat.4)

*) A zaz: meg is büntethessék.
2) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1605. Commun. jkv. 

253. lapon.
*) Ejtel vagy Ejtely: iteze a mai mérték szei •int 6/10 liter. Páriz 

pápai szerint: Justa, Media, Cotula.
4) Ez a büntetés az 1595-ik évi városi jegyzőkönyvből kitetszőleg 

10 írtban volt megállapítva.
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1596.

Kolozsvár városi Statutum.1)

Vegheztek penigh eo kgmek egienleo voxal, hogi volaki 
ez Varosban lakik, akar Zolga rend, akar egieb arant való 
Zabados Ciuis légién, Senki Immunis ne légién az Adofizetes- 
teol, hanem ehak ammi tizteletes biraink, tanachbeli Vraink 
az eo zorgalmatos gondwiselesekert legienek Zabadosok.1 2 *) Az 
adozedeok penigh az felzedesben zorgalmatosok legienek az 
nekik engettetet Authoritas zerent.

Vegheztek eztis eo kgmek egienleo voxal bőgj illien 
Zvvksegnek ideyen, Attiainknak zokasa zerent az Zolgha ren- 
dekenis végiének, Azért az keoz Zolgha rendeken vgimint 
lowazokon, egieb zolgakon zolgalo leaniokon Azzoni állatokon 
Dajkakon végiének zegeodsegeknek Sommajat meghzamlalwan 
minden forintból dn. 5 .8)

Az mvwes leghenieken penigh Zemeljwalogatas nelkwl 
minden forintról vegienek dn. 10. lgj bőgj megh Summalia 
ighazan az Mvwes leghennek Gazdaia, mit tbenne az Mywes 
legbennek eztendeigb való (izetese, es az Zerent ighazan kiaggia 
minden ftbol az dn. 10.4 5 *)

1595.

Kolozsvár városi Statutum.ft)

Éghez Varosul Birak Vraimmal es eskewt polghariwal 
egietembe Solenniter egjbe gvwlwen az Mezarosokrol illien 
perpetuumot vegheztenek, mely veghezesben mind az két fele 
Mezarosok feienkent az egbez Varos Zine eleot fen lewen 
consentialtanak es Singillatim ratiticaltak, Mely eoreokeos 
Vegbzesek illien Articulusban eomprehendaltattak :

Annak okaerth minden mezaros, Amelj barmot az Colos- 
wari határon vezen, azt addegh sehowa Se az Varos mezejere 
se masuwa ne haj thassa, hanem eleob az lato avagj beliegzeo

1) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1605. Commun. jkv. 
255—256. lapokon.

2) A bíróknak és tanácsbelieknek egyéb fizetésük úgy sem volt. 
V. 0. az 1537-ik évi Statutum 11. pontjával (178. 1.).

s) 4) Az itt említett szolgák és kézműves segédek csak rend
kívüli esetekben vettettek adó alá, A szolgákon a hűtős tizedesek és 
az iparos segédeken a ezéhmesterek voltak kötelesek a kivetett adót 
felszedni.

5) Eredetije Kolozsvár város levélt, 1585—1605. Commun. jkv.
258—260. lapokon.

16*
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Mesterrel megh beliegheztesse Es soha el ne adhassa teoser- 
nek, hanem az Zekre le vagia mestersegenek elveztese alat.

Azonkeppen ha más határon venne az Barmotis, de ez 
Varos hatarara hajdana hizlalny, tehat aztis, ha az mezaros 
teosernek eladna, le nem vaghna azonkeppen mestersége vez- 
tesen maradgion.

Az theoserseget azért chiak igj engedj az Varos megh, 
hogj a mely barmot az Varoson kyweol vezen es ez Varos 
zabad mezeyen sem tarthia hizlallia, Ez illien idegben bellién 
veot es tartót hizlalt barmot theosernek el adhassa.

Mindazonaltal ezeket az kyweol weot es tartót harmotis 
tartozzanak az Mczarosok es Mezarlasra be hoznj ha az beliegh- 
zet barommal az Mezarzek rendit es Zwkseget he nem érnék 
akarminemew wdeoben azonkeppen mestersége veztese alat.

Ami illety az telv dolgot melyben keonieoreognek az 
Mczarosok, hogj Attiay ighaz engedelem légién az idegben 
heben veot es Zemin it eoreokseghekben tartót teoser barom 
zabadsaga feleol. Vegheztek eo kgmek varosul bőgj holot az 
Zenat a Mezaros draga pénzén takaria hordattia be, mastolis 
pénzén vezy, Nem ayandekon fér hozza mint nyarba a Mezeim 
a fwheoz azért az theoserseglire kiweol veot eokreot bátor 
tarchia ez határon eoreokseghebe de vgj bőgj ha az Zekre 
eg'ieb io eokreot belieghzettet nem vaghatna, tehat az illien 
Zenat harmotis le wagia.

Az mesterségnek veztesse ez : bőgj valakit ez Veghezes 
ellen való cliielekedet Mezarost megh kaphatnak az Lato Mes
terek az Soha ne mezarolhasson, mezarlo kamaraia elvettessek 
Mezaros tarsa elteteoje se lehessen.

Tawazal penigh mikor az masut veot barmot az Zenarol 
kivizy, azkor melliet nem akar theoserseglire kj baytanj benne, 
hanem mezarlas alat akaria tartanj tehat megh beliegheztesse.

Lato Mestert valaztottak (Balassi Gergelj és Teich Janos 
Vraimat) kiknek tiztek chak ez Articulusoknak megtartásúra 
való Vigiazas belieghezes, Es Vigiazas arrais hogj az Zekékben 
az húsnak mjnemeoseget megh lássák bőgj io bus légién.

1596.

Kolozsvár városi Statutum.1')

Az akit walamelv tizedbeol elwalaztananak magat gon 
dolwan eleb allana es el nem menne, tehat annak az zeokeot

l) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1605. Commim. jkv
282. lapján.

244
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embernek ruarhayabol bűz tbrintigli dúlhassanak melliet min 
giarast pénzé tegienek es az másik hadba ment embernek 
fogiatkozasaert aggiak.*)

1597.

Kolozsvár városi Statutum.2)

Meghertwen ew kgmek Varosul az Orzagh mostani veghe- 
zeset, articulussat az Creditorok feleol az adósságoknak Exe- 
cutioiarol3) noha lattatik Varosunk priuilegiumanak es regliy 
zokassinknak derogalny, de holot lattyak evv kgmek ez elmúlt 
ideokben az Bíróknak Tanachnak meny Vezeodese volt az 
Executio dolgából, hogy ennek tullian alfele busulassa se Biro 
Vramnak se Tanachnak ne keowetkezzek vegheztek ew kgmek 
warossul egienleo akaratból mierthogy volenti non fit iniuria, 
hogy walaki valamint keoti magat tehat iuxta continentiam et 
tenorem litterarum Suarum obligatoriarum adoztassek es Birak 
Vramis az zerent pronunciallianak teorwent feleolle. Mindaz- 
altal ew kgmek Varossul az Varos zabadsagat praerogatiuaiat 
in ea quoque parte megh akaryak tartany es otalmazny. Kire 
Biro Vram ew kgmek keozzwl az Seniorokban egy reowid 
termiuusson begyewchieon es eggyewt lewen ackor eo kgmek 
veghezzenek es derminallianak feleolle.

*) Ezen Statutum az 159ö-ik évi október 13-án tartott városi köz
gyűlés jegyzőkönyvéből kitetszőleg, az országba beütött tatárok ellen 
való hadszervezés alkalmából hozatott, midőn Kolozsvár városának min
den tizedéből 3 puskásnak kiállítása ldvántatott; de a város főbírája e 
kívánsággal szemben csak 200 puskást Ígérhetett, kimondván a közgyűlés, 
hogy: „Holot is ez Varosson ehiak zaztizenegy tized magion minden 
tizedbeol két két puskás walaztassek, kiknek az Varos penzebeol bora 
ft 3 lizetesse légién ezen kywewl penigh ha annak az két embernek 
wolamy oly fogiatkozasa teortennek hogy azzal az fizetéssel fel nem 
erhetnek hanem az fizetést megh kellene iobbitauy tehat azt az Tized 
suppleallya“.

2) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1(505. Commun. jkv. 
288—289. lapokon.

8) Itt az 1596-ik évi Báthori Zsigmond alatt Gyulafehérvárt 
november 30-án tartott országgyűlésnek 22-ik ezikkére van utalás, mely 
kimondja: „hogy minden Városokan akárminemü adósságok vagyon 
mindeneknek, kötések continentiája szerént minden rendiben irapendál- 
tassék a Satisfactio, kit ha a Biro nem exequaltatna tizenötödnap múlva 
azon városbeli vagy falubeli embert tarthassanak érette“. V. ö. az 1592 : 
kolozsvári Statútummal s az A. C. III. R. 11. czím 2. czikkével; az 
1791 : 13G. id. t.-czikkel s a T. U. 93. §-val.
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1597.

Kolozsvár városi Statutum.')

baltiak ew kgmek warossul meli nagy fogiatkozast hozzon 
az is ez keossegnek, hogi az Georeogeokeot es egib kwlseo 
lcereskedeoket harmad napnak towahit nem akarnak az Áros 
Vraim Zenwedny, es akkoris marhaiokat halónként2) es masan
ként adhatnak el ki miat az zegensegh fogiatkozik mert dere- 
kassan nem vehetnek marhat, azon arron penigh az Áros 
Vraimtol megh nem vehetik, az mellien az Georeogeokteol 
megh vehetnek. Emlékeznek ew kegmek ez elmúlt eztendeo- 
beli wegezesekreol, hblot ew kegmek arról vegeztek wolt 
mostanis az teczet érv kegmeknek bogi az Georeogh es egieh 
kereskedeo zahadon el ieohessen, es ne harmad napig hanem 
égi hetigh árulhasson, mind az áltál mikor cl iewnek miugia- 
rast boltot nytni ne merezellienek hanem eleozeor Hiro Vrani- 
nak ertesere tartozzék adny: Akor Biro Vram az Vasarbirokat 
hiwatwan aggia eleikben az dolgot mihez tartozzanak.

Ezt mindazonáltal zorgalmatosan obserualwan hogi kwlseo 
idegen embernek semmiképpen marhaiat ne adhassa hanem 
chiak ez varossinak. Hogilia penigh walakit keozewleok ez 
ellen megh tapaztalhatnanak, tehat az elebbi mod es zokas 
zerent megh bwntettessek.

1597.

Kolozsvár városi Statutum.3)

Myerthogy lattyak ew kegmek Varossul az Vasarbirok 
Vraimnak gondwiseletlen voltokat, kibeol az Varosnak napon
ként nagi kara keowetkezik holot Sem az Vassarokra vgj 
mint kelletnek nem Vigiaznak, sem egieb hiwatalliokban tiztek 
zerent el nem Járnák Emlékeznek ew kgmek az reghi Vassar- 
birak magok wisselesere es vigiazassokra mostis kewanniak 
ew kegmek, hogi ez mostani Vassarbirak is az reghieknek 
nyomdokát keowessek. Hogi penigh nem chiak az Varossy 
ember, hanem az kewlseo nepis megh esmerhesse ewket az 
ew tiztenek ielet az botochkat az eleohi vassarbirak moggia

') Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1605. Commnn. jkv. 
284. lapon.

a) bal Sagma; marha alatt pedig értsd : árúczikket, portékát.
3) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1685—1605. Commnn. jkv. 

295—296. lapokon.
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zerent az Vassaron mindenkoron kezekben hordozzak, Minden 
harmad Vassaron inegh kialtassak bogi az zazlo fenleteigh 
idegben ember ez Varossi ember eleot semmit ne végién, liogi 
az kewlseo nepek tudgianak hozza tartozny. Mostan penigb 
mint íllicn dolognak ideien estwe eot orakor mind addigi) 
ndgh az miessek eltakarodnak az kenyerzerben vigiazasok 
légién es vgi adassak az kenyeret a mint méltó s illendeo, 
holot Isten az buzanak is ölchiosagat mutatta. Egieb hiwa- 
talliokbanis azzerint procedallianak ammint az ew Instruc- 
tioiok J) contineallia, mert ha ennek utanna walamy oly gond 
wiseletlensegben találtatnék kibeol az Varossnak nylwanwalo 
kara keowetkeznek tehat elseoben minden okwetetlen tiz forin- 
tál bewntessek, második gondwiseletlensegbekert húz forintal, 
harmadzor ha gondwiseletlensegek miat kart teznek az Vaross- 
nak tiztekteol megh foztassanak, liogi ékképpen az bewntetest 
zemek eleot wiselwen hivatalitokban zorgalmatosban el iarya- 
nak es az Varosnakis hazna eoregbedgiek.

1600.

Magyar nemzeti Constitutio.2)

Nos Proceres, Magnates ac alii Ordines et Status Uni
versitatis Nobilium Transilvaniae 3) Adjuk emlekezetre minde
neknek kiknek illik, ez mi levelünk rendiben, hogy mi országul 
megtekintvén azt, az miképpen az mi Bizodalmas Uraink és 
Atyánkfiái, az egész Aranyos széki Vitézid Rend, mind Lova
gok és mind Gyalogok, azon Székbeli Urainkkal egyetemben, 
ez országnak mostani közönséges szüksége idején Mihály Vayda 
ellen, nagy örömmel, gyorsasággal és Serénységgel jüttenek 
mellénk, és végre hogy szegény nyomorodét! Hazánkat az 
nagy elviselhetetlen inségh és törvéntelenség alól, Isten velünk 
lévén kiszabadicsuk, ahoz képest mi is országul 6 kegyelmek
nek azt fogadjuk, és arra felelünk az mi jó lelki ösmeretünk 
szerint, hogy az ő kgylmek szabadságát, minden rendiben 
megtartjuk, és megtartatjuk s mégis oltalmazzuk mindenek 
ellen sőt azon igyekezünk, hogy minden rendbeli zabadsagok 
meghjobbitassék, nevezet szerint pedig értvén az ő kinek *)

*) Lásd erre nézve :iz 1584-ik évi maga idősori helyén közlött 
kolozsvári Constitutiot.

2) Az aranyossszéki ezüstkapcsos könyvből Felvinczen 35. lap. 
s) íme ez is megdönthetien bizonyítéka annak, hogy nem csak a 

Székely ős Szász ; hanem a magyar natio is tartott Erdélyben külön 
nemzeti gyűléseket.
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kívánságokat ez felöl, lmgy az hoszszu processusok az ö Tör- 
veneik folyásában megröviditessék, megengedtük, Országul, 
hogy Törvéniek az Zázados Hadnagy előtt kezdessék el, onnét 
Kapitán eleiben és ha kinek ott nem teczik Fejedelem Zemelje 
eleyben transmittaltassék; Egyéb abususok is valamellyek, az 
ö fogyatkozásokra volnának az ö kegyelmek megmaradására 
és hasznára refi onmáltassanak; Azonkívül és penig valamire 
minket az Ur Isten segit, minden iidöben oltalmazni akarjuk 
eo kegyelmeket tehetségünk szerint minden szükséges dolgok
ban fejünk fennállottaigh. IJgy Segilly(en) minket az (eg)y 
örökkévaló igaz Isten. Actum in Castris ad Oppidum Thord,a 
positis die undecima Mensis Septembris Anno Domini Millesimo 
Sexcentesimo.

1G02.

Kolozsvár városi Statutum.'1)

Myerthogi Lattiak az Templomokban való temetés myat 
való Zeornyieoseget, kiteol megh irtozwan kerezteny Attianfiaj 
mind az Isteny tizteletre valo menesben megh zeonnek Sínhíd 
penigh Zegeny Attianktiainak eltakart testeket gjakorlatossag- 
gal haniogattjak kawargattiak Sokaknak lelky faidalmokra: 
Eo kegmek azért egi Voxal tellyességel ez may naptól fogwa 
tollaltattyak az Templomokban valo temetest Seot mostany 
ket meghassot Sirokatis eo kegmek mingiarast be vonattak, 
mindazaltal az priuata Sepulturat nem Abrogalliak Senkjteol.

1602.

Kolozsvár városi Statutum.'1')

Megh ertettek eo kgmek egez Varossul biro Vramtol az 
begyewlesnek okajt, elseoben Zolottanak eo kinek az király
in rosagnak allapottjarol, nem akarwan Semmith Vytani, hanem 
az reghy io rendtartást kel keowetny, mikor az Vristen Vala- 
melyet az Tanacbbol halai altal kj hywt mingiarast az Vthana- 
valo Succedalt mely io rendtartást Zewksegh mostanis keo
wetny: Zeretettel inthjk azért eo kegmek Tanachbelj Vraimat 
bogi Biro Vram mellet vgi visellyek magokat, bogi valamiben

') Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1605. Commun. jkv. 
408. lapon.

2) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1605. Commun. jkv. 
411. lapon.
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es valamikor kewantatik az zolgalat Semmjben eo kgmek ne 
vonogassak magokat hanem io Zjwel zerettettel zolgallianak 
keowetwen eo kegniek az my io praedeoessorinknak dicheretre 
méltó niomdokat.

1002.

Kolozsvár városi Statutum.*)

Vagion sok panazolkodas mind az keossegteol, smind 
penigh az Száz Vraimtol, bogi eo kgmek tanacbbely Vraim 
keozzeolgyakorlatossagal nehez Sullios, es elviselhetetlen zokkal 
es Zidalmakkal illetnek: Eo kgmek Varossul azért zeretettel 
inthik eo kgmeket hogi az eo kgmek beolch iteletek zerenth 
moderalliak vgy magokat illien niomorult állapotban alfele 
kémény zitkokkal es nehez elviselhetetlen zokkal az keosse 
get kik mindenfele terheket az zewksegeknek idejen Viselnek, 
ne illessek, hanem inkab zep Zowokkal es intésekkel viselliék 
magokat hozzaiok.

Megh emlékeznek eo kgmek varosul arról bőgj ennek 
eleotte való ewdeokben ha mikoron az Ispán Vraim 2) az Varos 
Jobbágy keozzeol valamy vétekért meghfogtattanak soha Biro 
Uramnak torony valchagot 3) nem fizettenek, mostis kérik eo 
kgmet biro Vramat Varossul hogy atfelekteol lizetest ne végjén.

1G03.

Kolozsvár városi Statutum.*)

Myerthogj lattjak eo kgmek egez Varosul az házassá
goknak kjwaltkeppen az keolseo rendek miat való nagj abusüs- 
sat, kj iniat zegeny Varosonknakis zep zabadsagh megh ban- 
todnanak akartak es mindenkor zorgalmatosan wgiekeztenek 
az my Attiainkis ennek eleotte való wdeokben erre gondot 
viselnj es megh gatolnj hogj az Nemességnek haza eoreoksege

*) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1005. Commun. jkv. 
413. lapon.

2) Ispánok-nak nevezték Kolozsvárt a városhoz tartozó jobbágy- 
községekben a gazdasági ügyek vitelére és felügyeletére választott fér- 
iiakat (egy magyar és egy szász).

®) Toronyváltság: annyi, mint szabadságbüntetés-váltság; miután 
„toronynak“ nevezték, a város Óvár nevű részében még ma is fennálló 
bástyát, melybe a foglyokat zárták.

4) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1005. Commun. jkv. 
434. lapon.
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se pénzé vthan se hazassaga vthan itt ne legjen; hasonló
képpen valóságosképpen megh tapaztaltak effele házasságok 
miat az Arwaknakis fogyatkozásokat az gondwiseletlensegh 
miatt eo kgmek annakokaert mature akarwan prouidealnj es 
effele házasságoknak elejt megh gátol ny Vegeztek egyenleo 
akaratból hogj ennek vthanna Senkj se fertj se azzonyallat 
hnzassagra magat ne adhassa valamegh az Arwaknak awagj 
azok nem lewen az Atyafiaknak varosunk teorwenie zerenth az 
eo portioiokat kj nem adgiak, ha penigh ezt meghmerezelnek 
ehelekedny, tehat amy reze volna affele Zemeljnek akarmi- 
nemeo Jókban tehat mindenesteol am ittál i a, hasonlóképpen ha 
az Varossy papi rendek keweol más idegen pap áltál megh 
eskewnnenek es vgi vinnék veghhez meniegzejeket tehat az 
ollyanis amittalia minden portioiat*) ezt penigh Biro Vrain az 
Praedicatorok áltál ex suggesto publicaltassa. Oztozo birakat 
penegh valaztottanak eo kgmek az két natiobol nioleh Vrai- 
mat Eotwes Andrást, Pegreczj Bálint, Chiszar Mihal, Balásfi 
Pált (magyarokat), Gáspár Helset, Leorincz Tilstiehet, Lucas 
Rodmest, Endres Funkot (szászokat). Ezeknek eo kgmek ennek- 
vthanna Varosul hizonios Instructiot adnak michoda modgja- 
wal procedallianak ez nioleh Vraim kjweol penigh senkj az 
oztozasba ne elegitchek magokat.

Széljegyzet. Diuisio a das előtt senki ne házasodhassák se 
férjhez ne mehessen.

1 6 0 3 .

Kolozsvár városi Constitutio. l 2 3)

Amiképpen ennek eleotte való gjwlesben vegeztenek 
volt eo kgmek varosul az oztozasnak mjvoltarol8) mostanis az 
ellen seminjth Varosul eo kgmek nem végeznék, hanem kérik 
eo kgmet biro Vramath Tanaehawal 4 * * *) egietemben hogj mi-

l) V. ü. az egészet a kolozsvári 1603-ik évi „tractatus de successione“ czímű öröklési jog IV. Tit. 1—11. §§-val és az ezekhez irt jegy
zetekkel.

*) Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1R05. Common, jkv. 
43(1. lapon.

3) E gyűlés 1Ö03 január 2-án tartatott. A hivatkozott Statútumot 
lásd itt megelőzőleg közölve.

4) Ez a főbíró (Judex primarius) az 1602-ik évi deczember 26-iki
ülésen választva: Boghner Imre vo lt; tanácsosok pedig, a magyarok
közül : Tothházi Mihály, Mázsás Tamás, Szakái András, Viczei Máté,
Kadnothi István és líonezidai Gergely, a szászok részéről pedig: Schemel
Gáspár, Raw Mátyás, Schmelczer Lőrincz, Felstich Pétéi-, Beclik János 
és VenUrich Pál, kiknek neveit — vezetésük alatt készülvén el a kolozs-
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helyen az Yristen megh hozza Lucas Vramath г) Tanachbelj 
Yraimmal egietemben tehat mingiarast az Ides Vraimhan gjw- 
tessenek be tizen batigh avagj huzigh valót es az niolch oztozo 
Vraimnak egienleo akaratból Iríanak Articulusokat melyeket 
az varos elejben hozwau annak vtanna ahoz taroltjuk magokat 
az oztozo Vraimis \alamyben az Varos azokat az Articulusokat 
hadgia; Interim peuigh minden rendbelj oztozo Attintiak eben 
dessegbeu legjeuek.

1603.

Az „HuccessioroI való Tractatus“ melyet irtana!• 1110.1 Eszten
dőben és sok időktől fogva az előtt Kolozsvárott tartattak, és 
mostan is nyolcé aszta Bírák által, az egész Várostol esztendőn 

ként válaszván és megeskütvm e szerint éltetik egymást.'2)

E l s ő  Kés z .

Titulus 1.

1. Mivelhogy minden szabad városok Törvényé kivált
képpen két fundamentumon aal, Tudni illik Privilégiumokban 
es az regki szokásokban rendtartásokban, az mii eleinknek is 
ez varos fundaltatasatol fogván arra felette nagy szorgalma
tosán gongyok volt, hogy kiváltképpen való szabadsagokat, 
Privilégiumokat szerzettek mii nekünk mellyekkel az varos 
egyebfele közönséges rendekteol meghvalasztatik. Azon kívül 
is oly dicsiretes rendtartásokat szabtanak az varos eleibe, kik 
az varos szabadsagaiba felette hasznosak voltának. De mint
hogy az rendtartásoknak az eo modgyok üdövel vagy változás
ban, avagy feledekenysegben mehetnek, illik nekünk is abban 
munkálkodnunk, hogy az minemii rendtartást az marha szál

vári híres „tractatus de successione“ cziiníí öröklési szabályzat, mely 
következőleg olvasható — érdemesnek tartottuk örök emlékezetül itt is 
fölemlíteni.

*) Egyik választott osztoztató biró volt a szászok közül, 1. az 
előbbi Statútumot.

2) Eredetije magyar nyelven Kolozsvár városának „Liber Decreta 
huius Ciuitatis“ etc. czímű már idézett könyvébe volt beírva, de abból 
ez is, a legújabb időben, valaki által barbár módon kivágatott. Ez okon 
az öröklésnek jelen rendezését, egy teljesen megbízható 1675-iki Árkossy 
István által, Gyulai Sámuel részére irt s jelenleg Szacsvay Dénes ügyvéd 
nr birtokában levő másolat után közölhettük. A múlt évszáz végéről 
és a jelennek elejéről több kevésbbé megbízható másolata létezik egye 
seknél. Ilyen másolat után ismertette részben és a Szász Statutáknak 
vonatkozó czikkeivel összehasonlította Vajkay Károly a Jogtud. Közi. 
1875-ik évi folyamában, mely ismertetés kiilüu lenyomatban is megjelent.
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lásban J) es osztozás dolgában regtölfogva követtenek, melyet 
sokan sokfele magyaráztanak kiki az eö ertelme szerent, inti 
bizonyos rendben szedvén írásban liadgyuk.2)

§. 2. Hogy annak okáért az dolgot eo magaban meg
értsük legelőször szüksegh megb értenünk, hogy az marha 
szállás két fele: Egyk Térvény szerent való az mikor az rnegli 
holt ember Testamentomot nem teott es úgy szállott az marha 
egyenesen az közelebbik örökösökre. Az másik penigh Testa
mentum után való mikoron valaki valami marhahoz, valakinek 
Testamentum tetele után jut.3)

Titulus II.Az marhaszallasnák háromfele agazattyarol.
§. 1. Hogy annak okaérth az Törvény szerent való 

Marhaszallasrol szollyunk, először szükséges rnegli tudni, hogy 
az örökösök, kikre Marha szokot szállani három rendbeliek : 
Elsői; az Fiák, Leanzok es Onokak. Másod rendbeliek: az 
Atyák, Anyák, Szüléink. Harmadrenden valóié penigh az olda
lul való Atyafiak, avagy ezeknek gyermeki, az kik tudniillik 
az rnegli holt embernek legközelebbik vér szerent való Attya- 
fiai, akar Atyai akar Anyai ágról valók legyenek.4) *)

*) „Marha“ kifejezés alatt néhol a hagyatékot képező összes vagyon, 
néhol pedig csak is az ingó vagyon értendő.

2) Hogy az öröklés rendére dívott régi szokásoknak ily módon 
rendszeres Írásba foglalása minden zavart és félremagyarázást azonnal 
meg nem szüntetett, ezt tanúsítja az 1607-ik évi január 13-án hozott 
következő határozat: „Teczet egez varosul az Successiorol való Articu- 
lusok feled, hogj eo kglme biro Vram Tanachjaval egietemben, bőgj 
Diuisor Yraiinat az Ides Vraimmal egyetemben égj bizonios nap gjw- 
tesse be es assumalliak azokat az Artieulusokat ha mywel Jobbytany 
akariak Jobbitchak, awagy ha myvel diminualni kell zalitchak avagj 
inkab kjniomattassak (lásd Prot. Communitatis pro Anno 1505—1670. ' 
Kitetszik ebből egyszersmind azon nem kis mérvben elterjedt nézetnek 
helytelensége is, mintha a kolozsváriak a szászok jogával éltek volna, 
mert ez esetben nem a saját „régtől, fogva követett rendtartásra“, hanem 
az 1583-ik évi szász Statutákra történt volna utalás. Másfelől az is igaz, 
hogy a Successiorol szóló ezen „Tractatus“-ban számos intézkedés meg
egyezik a szász Statuták vonatkozó intézkedéseivel; s az is tény, hogy 
a XVI-ik évszáznak még 2-ik felében is Kolozsvár városát a magyar 
elemmel körülbelül egyenlő számarányban lakta a szász elem; mely 
együttélési viszonyok között a szászok Statútumaiban kifejezést nyert 
némely jogelvek és tételek beszivárgásának útja eléggé nyitva volt. 
A két elem közötti viszonyra nézve v. ö. az 1537-ik évi kolozsvári 
Statútummal.

3) Ez csakis az ősi javaknak öröklés útján leszállására értendő, 
mert a mint alább maga a „Tractatus“ tanúsítja: a szerzett javak 
felett öröklési szerződés is volt köthető.

4) A törvény szerinti öröklésre hivatott : lemenő, felmenő és 
oldalági örökösök öröklési sorrendének ilyetén megállapítása részben



§. 2. Annak okaerth minden embernek holta után legb
első örökösök az egyenes linean való Fijak, Leanzok es Ono- 
kak, kik valamigh fen allanak es találtatnak, mindaddigh az 
oldalul való Atyafiak az liagyot jokhoz, marhákhoz nem fér 
kczhetnck, hanem ha affélék vagy nem volnának, vagy mag- 
vok szakadna, úgy juthatnak azutan az oldalul való Atyafiak 
az jóknak örökségéhez; úgy mindazonaltal ha az eo Nemzet
ségeknek agazattyat egyenesen arra a feore vihetik, az kitől 
az megh holt ember származót és ha arról is bizonysága léend, 
hogy az Elejek mindkét felöl oszlos Atyafiak voltának es volta
képpen megh ósztoztanak egymással.1)

3. Az Atyák, Anyák és Szülék penigh az eo magva 
szakai Gyermekeknek javaihoz ugv juthatnak, ha mind a két 
fél mégh él — osztozatlanok voltak az gyermekekkel, mert az 
Atya a Fiúnak a Fiú az Apianak, csak a közöttük való osz- 
tozásnak előtte (az inig egy kenyerén vadnak nőtlen korokban) 
tartoznak egymásnak közönségesen keresni. De mikor az oszlás 
egyszer megh let köztök : azután lm a Fiák magtalan megh 
halnak, nem az Atyokra es Anninkra, hanem a közelebbit, 
oldalról való Attyafiaira szállanak a jovai az törvénynek folyása 
szereid. Annak okaerth az Szászság törvényének is, mely sze
rént az oszlás után a magva szakat gyermekeknek jovai az 
attyjakra — Annyokra visszaszállanak, a közönséges törvény
ben semmi helye nincsen. Mert a Marha szállás mindenkor 
termeszei szerent az vérségh es neinzettségh után jár es ez 
okon az ilyen jók nem az Atyákra Anyákra tellyesseggel kik 
egyszer az eo' részekét felvettek, hanem az oldalul való a tya
fiakra szállanak, mind az keresett jóval edgytitt ha Testamen
tum nem leszen rolla.2)
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elüt, úgy a közönséges magyar jog mint a szász Statuták intézkedésé
től, a mennyiben a mindkettő által első sorozatba helyezett lemenők 
után következő 2-ik sorozatba, nem a felmenő, hanem az oldalági vér
rokonokat helyezi s így a szokásos : „successio magis descendit, quam 
divergit“ jogelvnek két utóbbi tételét akként fordítja meg, hogy rend
szerint : „magis divergit quam ascendit“, a mely alól kivételt egyedül 
az osztozatlan állapot képezett, midőn a lemenők hátrahagyása nélkül 
elhalt osztozatlan egyénnek szülői az öröklés sorrendében megelőzték 
az oldalági rokonokat. Kitűnik továbbá az is, hogy a vérrokonságon 
nyugvó és az osztályban nyilvánuló jogközösség, a magyar ősiekben 
való öröklés rendszerével egybehangzókig a. kolozsvári „Tractatus“:ban 
is az öröklés alapját képezte. V. ö. különben e czím pontjait a H. K.
I. K. 18., 19., 29., 45., 47., 53., 54., 99. és 113. czímeinek vonatkozó 
czikkcivel és a A. C. 11. B. 62. czíme 4. czikkével és a szász Statuták
II. k. 2. czímével és lásd az 1605. évi kolozsvári Statútumot a maga 
időrendi helyén.

*) 2) Lásd a 252. oldal 4) jegyz. szövegét.
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Titulus III.Az választott Osztó Uraimekrol es Tisztekről.
1. Hogy penigh minden osztozas jo móddal es törvény 

szerent mennyen végben végeztetett, hogy afféle osztozás nyolez 
választót ember áltál mennyen végben, kiknek nevek az Varos 
könyveben fel vagyon Írva r) kiket ha mikor valami oszlásra 
Innak úgymint tellyes Executorokat, mennyének, es az meny
nyit az két oszto fél kéván, avagy az dologiul ak mivolta sze
ren! az mennyin szükségesek lesznek annyin mennyének 
oda2) es rninekelötte az osztozaslioz kezdenének leghelöször 
azokat az kiket illik tisztek szerent megh eskettessek s) hogy 
mindennemű marhakat az osztozasra elehoznak és ele ne
veznek.

§. 2. Az adósságot lássák megh, es annak meghtizetesere 
legyen gongyok.

§. 3. Az Testamentum feleol értekezzenek.
4. Ha valamellyik felnek valami különváló igassaga 

lenne azt eligazittsak.
§. 5. Az uthan az Asztal teritteshez fogjanak es kezd- 

gyenek az ide alab meghirt mod szerent.
§. ti. Utolszor az derek osztozast vigyek vegben annak 

modgya szerent. *)

*) Az „Osztoztatúkra“-ra nézve (Divisores — Theil-Herren) lásd: 
Szász: Statuták II. k. 4. ezím 2., 12. §§. A feljegyzések szerint a 
kolozsvári Divisorok évenkint választattak és pedig fele részben a 
magyar és fele részben a szász férfiak közül, különös figyelemmel levéli 
arra, hogy az alkalmas egyének mindannyiszor újra megválasztassanak. 
s csak a. halál vagy más tisztségre elválasztás által ürességbejött helyekre 
választassanak új egyének.

9) E ezikknek kiegészítésére kelt az 1609-ik évi február 14-iki 
bírói határozat, mely kimondja: ..hogy ennek utalnia Conuocatoria cze- 
<1 ulát ne adgyanak az Diuisorok az reszt kiadó Zemelynek, hanem ha 
az Tanachtol Comniissiojok leszsz rolla, úgy mennyen el az Diuisiora, 
hanemha mind az két fel jeone az Praefectushoz, mely Actio az Dini- 
sorok eleot leszen es ex Consensu ambarum part. mennyének az hiva
talra" (1. Prot. Commun. pro Anno 1605—1670).

3) A divisorok által bevett felfedező eskü a következő volt : 
„Esküszöm az élő Istenre, a menynek-földnek Teremtőjére az mi Urunk 
Jesus Christusnak dicsőséges Szt. Attyára, hogy valamely jók az én 
megholt Uram után maradtanak mindeneket elenevezek es eleadok 
akarmi newel uevezendöket, mind az háznál mind másutt levőket és 
hogy sem én sem penigh mással einem hordattom házamtól, sem aranyat 
sem ezüstöt, sem pénzt se semmiféle ingo és ingatlan marhákat. Adós
ságomat es bevárandokat és másféléket is elönevezek és semmifele 
gonosz indulatból titkon nem cselekedem és mással is nem cselekedte- 
tem. A mi nemii Regestrumokat producalok mind igazak mind igazán 
is Írattak. Isten engem úgy segellyen".
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§. 7. Az hol penigh történnék, hogy az osztozo Atyafiak 
az derek osztozashan megh alkunnanak edgy inassal, de valami 
részben megh nem egyezhetnének, a Diuisorok mindazaltal az 
derek oszlást vegben vigyek köztök, a miről penigh megh 
nem alkhatnak, azt vessek azutan az Tövenyre, de valami 
kitsin dolgok akadalyaval az derek oszlást nem illik hátra 
hadni es meghháborittani.1)

§. 8. Ha penigh engedetlen Atyafiak tál altatnának, kik 
az osztozast admittalni es az igazításnak allani nem akarná
nak, tehat az Exponens, avagy karos fel supplicatio modgyara 
írva kevanuyon az Tanatztol segetseget, hogy parantzollyanak 
eo kglmek, hogy az oszto birak oda mennyének es megh 
halgatvan mind az két felt megh itellyek es ha kevannyak 
Appellatioban is boczassak az Tanaezigh, ot az Resolutio sze
ren! az után igazittast is tegyenek annak az kiknek az törvény 
megh iteli.2)

§. У. Üe az választót Diuisor uraim jól eszekben vegyek 
minden oszlásban: E  lösz szőr hogy az olyanoknak reszt ne 
adgyanak az kik az eo vérségieknek ágazattyát jovaknak osz
tását és annak felvételét bizonyoson megh nem mutathattyak s) 
a honnan az varos tárházának is kára következhetnek.4j Másod
szor: arra vigyázzanak, hogy egyeb varosokból, mezővárosok
ból falukból az mely formán ide, reszt nem adnak, oda se 
itellyenek reszt, mert az mint az szaszsagnak törvényé vagyon 
külön külön az megh holt Gyermekeknek, mindennemű javok, 
akar öröksegh avagy egyelt marha, az élő Attyakra, avagy 
Annyokra szál, es igy az it való verszerent való Attyatíaknak 
semmit nem adnak, hanem az vért az örökségh mellől az 
kinek igassága volna el rekesztik.

Mii nálunk penigh különben vagyon, mert az jók edgyik 
gyermekről az másikra szallanak, ha mind megh halnak az 
Atyáknak az utolso gyermekeknek javaiból két részé, az 
Anyáknak egyharmadgya jut. így azért az Hzászság magúnak 
marasztvan az jókat, melyek az vérszerent való Attyafiakat 
illetnek, nem sztiksegh eo nekiek innet valamit ez után megh 
ítélni ez varosnak törvényé szerent. Harmadszor az tizászság 
az Atyafiui gyermekeknek reszt nem ad ez okáért eois it nem *)

*) Eredetileg itt végződött u III. 'i'it., de a fennebb idézett 1607-iki 
határozat alapján löll-ben február 11-én ..Supleinentum Institutionum 
('initatis Negotio Successionis Compositum“ czím alatt a szövegben 
olvasható 8—40. §§-kal kipótoltatott.

2) V. ö. az előbbi lap jegyz. közlött 1609-iki bírói határozatta1
3) E szerint a „Sang vinis prcpago“ és a „mutua divisio“ az örök

séget igénylők részéről az osztoztatok előtt volt igazolandó.
4) A városi fiscus öröklésére van czélzás.



kerhet, köztünk penigh ha ki verseget megh mutattya annak 
reszt adnak, ha egyeh varosokban közel л ег volna is. Negyed
szer. Az Szászság annak felette kirekeszti az vert is, es megh 
nem adgya az it való Atyafiaknak igassagokat, akar magok 
fáradtságok, akar házasságok akar mi tisztesseges utón keres
tek legyen jovokat az magon szakat Atyafiak. Ez okáért 
vigyázzanak, hogy az mely nemzetből semmit ide nem szol
gáltatnak eok is tiressen boczassak azokat. Miért hogy.az 
Decretnmnak tartása A szerent Part. 2. Titul. 65. kiilömb módón 
szokot egy országban s egy varosban az törvény kiszolgáltatni, 
hogy nem mint más varosban is melyhez magokat tartván mas- 
unnan ide reszt nem adnak, úgy mii is nem adunk eo nekiek.

10. Nehezen 2) penigh ha megh marad valamely Eoz- 
vegy es Gyermeket szül, annal teob nem leven, ha az haznak 
czak az négy szegeletiben hallyak is rivasat éleo Gyermeknek 
mondatik es az jókban reszes, es ha el hal, az mfegh marat 
Anya az eo jussa szerent reszt vehet azonkeppen az Atya is.3)

§. 11. Az mint Bathori Gabor eo Felsege ez országnak 
Fejedelme Tanaczival exactissime diseutialtatta. Tanaezaval is 
vegezte, hogy az prorogatoria level az ver szerent való Atya 
fiák ellen semmit sem suffragal kiknek valami reszeli vagyon, 
megh holt Attyokfiai jovökban, seot afféle prorogatoria level, 
melyei az divisiot akarja nemely megh állatni ez varosnak 
rendelése ellen is vagyon. Holot ez varosnak regi jo szokása 
szabadsaga es rendtartása szerent literis Prorogatorys nihil 
obstantibus, az Exponensnek igassagat eligaziczak es igassagat 
kiszolgáltassak.4)

§. 12. Tanaczul ö klmek deliberaltak es paranczoltak j 
Dinisor Uraimck, hogy ö klmek előtt semmiképpen az Próká
torok ne agallyanak se Atyafiu kepeben egyebkeppen, mert a 
divisio longus processust nem kevan, ha mely fel oly egyiigyii 
volna valamely Attyafiat vegye melleje, a ki is ne szolíjon 
Exceptiokkal, hanem ha a Diuisorok üeliberatioja nem tettezik 
appellalya a nyolez oszto birak eleiben, ha ot sem tettezik a 
Tanaczra. A nyolez oszto birak penigh az Praefectus házánál 
igazitezak az dolgot.6)

A Értsd: Verbőczy Hármaskönyvénck II. K. 65. czímét.
а) Azaz : terhes állapotban.
s) Y. ö. Szász Statuták II. k. 2. czím 3. §., a H. K. 1. B. 17. czím 

s a II. K. 62. czím.*) E pótezikk 1610 junius 25-én hozatott. Y. ö. II. K. III. K. 
2. czímével.

5) E pótezikk 1616 szeptember 16-án hozatott. V. ö. H. К. I. K. 
45. czímével.

б) Az osztoztatók eljárása perenkíviili volt, a melyről szóló jelentés- 
tételnek formulája következőleg volt megállapítva : „Mü várostol válasz-
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Titulus IV.

Az oszlásról.
§. 1. Miért hogy az marha szállásnak, miképpen az ver- 

segnek is fundamentuma, az Tisztesseges házasul as, az regi 
eleink is úgy végezték, es mii nekünk kézről kezre attak 
hogy az két testnek egybenvalo tarsalkodasa szereid, mind az 
két személynek Jovays mind az ingok, mind az ingatlanok 
mindenestől egyben elegyedgyenek, es edgye legyenek akar 
eostől marattak, akar maga keresmény volnának, melyben 
minthogy az Férfiú meltosagosb az Aszszönyembernel. Azon- 
keppen az közönséges jóknak birtokához is felijei) való közi 
vagyon, mert az ferti mindenekben két reszes, az Aszonyember 
czak harmados.')

§. 2. Annakokaert ha valamely Férfin felesege megh hal 
és Gyermeki nem maradnak tartozik az Felesege Attyafiainak 
az eo nemzetségeknek agazattya szerent harmad reszt kiadni. 
Hasonlóképpen ha az férfiú megh hal es magva Szakát az 
felesege tartozik az két reszt kiadni azoknak az kiknek illik, 
helljen maradvan mind az altul az varos privilégiuma.

§. 3. Ha penigh az megh holt Személynek Gyermekek 
maradnának minek előtte hazassagra menne, az Gyermekeknek 
Anyai harmadgyat tartozik az szokás szerent kiadni es ki mu 
tatni. Azonkeppen az Aszszonys minek előtte más Ferhez 
megyen tartozik az férfiúi kot reszt kiadni. Történik efféle 
dolog is, hogy az férfi megh hal es gyermeki maradnak utanna,

tatott Divisorok, Adgyuk tudtára mindeneknek az kiknek illik hogy 
parancsola minékünk az kolozsvári T. Tanácz, hogy az boldog emléke
zetű N. N. házához elmennénk, és minémii ingo és ingatlan javai holta 
után maradtanak, azokat ő kimé igaz haeressei között, per sortem divi
sionis eligazittanok. Minek okáért engedelmesek lévén az ö klmek paran- 
csolattyának elmentünk az megnevezett házhoz és elsőbben hivatalunk 
szerént a kiket illet az háznál forgott személyeket erős hUttel megesket
tük, hogy mindennémü jók igazabban és hívőbben az oszlásra ele kel
hessenek. A hiitelés meg lévén mindenféle adósságokat, bevárandokat 
és kimenőket eligazítottunk, minden rendbeli szolgáknak igaz fizetéseket 
megadtuk, ezek után a derék jóknak osztásához hozzáfogván, pénzt, 
ezüstöt, aranyat és házbeli marhákat, bort búzát in genere minden jókat 
ő klmek között eligazittánk, ezek után, a rend kévánván, hogy mind 
külső mind belső örökségeket is ö klmek között eligazittanánk, elkezd
vén azért, a házon, belső fö örökségen a Divisionak proeessusa szerént. 
annak igazításában ilyen rendet követtünk. Aztán kertet szőlőt, szántó 
földet edgymás után írjanak“.

*) A házastársak közötti vagyonközösség, mely itt kimondatik, 
megegyezik a szász statuták II. k. 4. czím 1. és 2. §§-ai és II. k. 1. czíui 
9. §-ban kimondott vagyonközösséggel. V. ö. H. К. I. K. 48. ezím kezd. §. 
és 5. §., az А. С. III. R. 25. czímével.

Corpus Statutorum. I. 17



az Annya penigh megyen más ferhez minek előtte az Gyer
mekeknek az két reszt kiadgya es az Anya az Menyegzőt az 
közbőlJ) czinallya es azutannis az közből élnék. Az olljan 
bellyen ke van tátik, hogy az mely Vralioz az Aszszony másod 
úttal ment es az mely marhat az Ura az Aszszonyhoz hozot, 
az egyenlőképpen felosztassuk, mert az Gyermekek avagy az 
Árvák nem tartoznak az Annyanak menyegzőt czinalni, azért 
nemis vallhatnak kárt.

§. 4. l)e minek előtte az oszlás az Aszszony allat es az 
Gyermeki közt vegben menne az varosnak reghi szokása sze
ren! az Eozvegyeknek illjen külön való igassagok volt, hogy 
az ide ala megh irt marhákban mindenik féleben edgyet az 
eo harmadgya kiivtil elsőben elvehettenek illjen módón :

Az asztal terítésről.
Legk először az asztalra szőnyeget tegyen, arra egy 

abroszt tericzen, melyre az ide ala megh irt jóknak sem az 
jobbikat sem az Roszabbikat, hanem az középszerűjét rakjak, 
úgy mint egy kannát, egy Tálát, egy tangyert, egy ezüst 
poharat, egy ezüst kalant, egy kendőt, egy vánkost, egy 
Derekait, két lepedőt, egy Paplant. Eo maga az Eozvegy asz
szony az mindennapi viselő ruhájában leven, mellyek minde
nestől minden részé küvtil, az Asszonnak jutnak.

§. 5. Ebben penigh illyen mod tartassek, hogy ha effele 
marháknak szarna, czak négy volna vagy annal kevesebb 
tehat négyből, avagy kevesebből semmit az asztalra ne tegye
nek, hanem czak abban kövessek ezt az mellyféle marimban 
egyfeleben négynek felette vagyon, hasonlóképpen az a mod 
tartassek akkor is mikor az Aszszony az Uranak Attyafiaival 
osztozik.

§. 6. Az mi penigh az Ruházatot illeti, azokat akar sok, 
akar kévés legyen akar czak edgvis, mindenekből edgyet 
adgyanak az Asszonynak, nem az jobbikat, mindazaltal sem 
az alábvalot, hanem az közép rendűt az eö liarmadgyan ktivül, 
udniillik egy szoknyát két bokor kapczot együt, es egy gerez
nát 2) vagy egy Palástot.

§. 7. Ezek megh leven azutan mindennemű jókat, Ingó
kat és Ingatlanokat akarni nevel neveztessenek három egye
nes es egy aranya reszre oszszak, mellynek harmada az Asz 
szonynak, az két részé penigh az Gyermekeknek avagy ha *)
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*) Azaz : a közösvagyonból.
2) „(terezna" Amphimallum kívííl-belül lombos gyapjúszö

vetből készült női felöltő,
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az Gyermekek nem volnának az oldalul való Atyafiaknak 
jussanak.1)

§. 8. Az Eoröksegnek oszlásában penigh az Atyai ház 
mindenkor az kfissebbik esztendős fiúnak, avagy az fiák nem 
leven az kfissebbik Leannak az kik egy Atyatol valók enget- 
tessek. így bogy az vallasztasban mindenik ágról mindenkor 
az kiissebbiknek legyen szabadsaga, illy ok alat, hogy az 
többit az eo részekről eo is az haznak az eo böczfije szerent 
melly az verhez kepest legyen tartozzék 15 nap alatt2) vagy 
kész pénzül, vagy kész pénz erő marhavai megh elegitteni. 
Ha penigh az kfissebbik magahoz nem akarna váltani, avagy 
Szegenységh miat nem válthatna, tehat az ki eo előtte az 
többi közt kfissebb idejű az Attyai hazat, szabadon hozzaja 
valtbattya, kiben mindazaltal mindenkor az ferti agnak méltó
sága járjon elöl.3)

§. 9. Az hol penigh két liaz volna, az mellyik job az 
küsebbik fiúnak, az másik penigh az kfissebbik Leanzonak 
jut, ha szinten többen volnának is az férfiak. De ha annyi 
az ház, hogy mindenik örökösnek egy egy jut, tehat minde- 
niknek hazat kell adni, úgy mindazaltal, hogy az kiissebbiknek 
szabad valasztasa 1 en.

§. 10. Ha pe g az baz tagas es sok epfilet vagyon 
rajta, hogy jo alkalmatossággal együtt sokan lakhatnak benne, 
azok penigh az kiket az meghvaltas illetne, vagy nem akar
jak, vagy nem is valthattya magahoz, tehat annyi reszre 
oszszak, az mennyire alkalmatosán oszthattyak kinek kinek 
benne való lakasara es mindenik reszt az bírhassa lakóul, az 
kiket illet.

§. 11. Mivelhogy penigh az Decretum tartása szerent4) 
az osztozasban egy test, egy ver Atyafiak közöt, az oszlásnak 
nem hoszszu perrel, hanem arra rendeltetet emberek áltál kell 
vegben menni, Teczet hogy az osztozo Atyafiak közül vala- 
mellyik hoszszu perre mutatna is, de az Tanacz avagy oszto 
Uraim eszekben vénnek, hogy több Attyatíait czak farasztani 
akarja, tehat az eo eontradicalasanak semmi hellyé ne lehes
sen, hanem úgy mint Atyafiak közöt 'az oszlás az versegnek 
modgya szerent vegben mennyen, mert nem méltó, bőgj' az 
egyaranyu Atyafiak es örökösök közöt valamelyik az másik
tól hoszszu törvénnyel keresse azt az mi az ellenkezővel ötét 
egy arant illeti.

‘) V. ö. ezen „ Tractatus “-пак II. czímével.
2) Későbbi határozat szerint 1 év és 3 nap alatt.
*) Az egész pontra nézve lásd a száz statnták II. k. 4. czíni 

í). é s  11. §§. és 17. § .,  V. ö. II. K. I. It. 41. czímével.
4) Lásd H. K. I. It. 45. czímét.

17*
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Titulus У.

Égi néhány czikkélekröl, kikre az osztozásban szüksegli vigyázni.

§. 1. Történik gyakran, hogy valamely szegény ember 
kinek Semminemű marhaja, es örökségé nincsen, Gazdagít 
Aszszonyembert viszen, es igy az hazassagh altul, más idegen 
jókban szál, ha azért az illjen Ferti magtalan megh bal, es 
azutan az Attyafiai oszlást kevannanak noha az két rész felijei) 
való az harmadnál, mind az által az jóknak rendire kel nézni, 
hogy azoknak tulajdonsága nem az szegény Attyaiiaira, hanem 
az gazdagh Aszszony harmadgyara terjen viszsza megh fizetvén 
mindazaltal, az Atyafiaknak az örökségét böczüje szerent, az 
két reszt vagy kész pénzül vagy egyeb pénz erő marbakkal, 
hogy az eostöl marat Eoreöksegh ez keppen más nemzetségre 
ne szallyon, szakadjon, melyekben az Varosnak megh rögzöt 
regi szokását kell követni.

§. 2. Ha melly férfi másodszor, 3-adszor 4-edszer hazas- 
sagra megyen az elebbi felesegenek idejeben czinalt adósság
ban bever, es az alat megh törtenendik halni, tehat az utolsó 
felesege, az kinek idejeben semmi adósságban magat nem 
verte, az oszlásnak idejen latvan, hogy az eo eostöl maradót 
es egyeb mindenfele jovai az kiket az ura melle vit oly vesze
delemben kezdenének lenni, hogy ha azokat az ura jovaival 
öszve elegyítene, az eo marhaja is az adósságnak sok volta 
miat mind oda lenne, ez okon az maga jovaival akarna tűrni. 
Hlyen dologban az regiek azt követtek hogy ha az Aszszony 
az maga eostöl marat es egyeb jovai mellet valamiket az Urá
hoz vit hazassagra, meg maradni kevan es az eo Ura jovaibol 
való harmadnak beket akar hadni, mind az két reszre szabad
sága lehet valamelyiket akarja követni, mert ugyanis nem 
illetlen, hogy ha eo minden szolgalattyat, kit az eo Uraval 
cselekedet hatra hagyván semmi jutalmat nem akarja venni, 
hogy igy az magaet mint az élőt hántás nélkül bírhassa ; ebben 
penigh azt eine halgassak az választót oszto Uraim, hanem az 
ollyan Aszszonnak jegy ruháit es egyeb jókat, kit az Ura az 
hálásnak okáért neki adót ajándékon mindeneket meg adgya- 
nak, ahol esztis sztiksegh eszünkben vennünk, hogyha az ollyan 
Aszszony megh hal, tehat ezak eo tölle születet gyermekekre, 
vagy ha azok nem volnának az eo osztozo Attyaiiaira szallanak 
minden jovai.

§. 3. Ez is szokot történni, hogy valamely Férfi gyakran 
házasulván es az első gyermekeire ujab mostoha anyat hozván 
az hazat, mely az örökségnek feje avagy az első felesége ide
jeben kereste, vagy azon elebbi felesege után az kitől gyér-
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inekei marattanak hazassaga után bírja, ha azért igy egynéhány 
felesegitöl, kiilömb ktilömb fele gyermeki vadnak, mindenkor 
ez az szokás, hogy azoke az gyermekeke legyen az ház, az 
kiknek vagy az Annyoke volt az ház, vagy annak az idejiben 
szerzetté az Apiok. Mert. eok eleb való örökösök leven, nem 
méltó, hogy az ö igassagokban megh fogyatkozzanak.1)

§. 4. Ha az férfi magtalan megh hal es az oldalul való 
Atyafiak az két reszt az Aszszonytol ki akarjak venni, latvan 
az Aszszonnak emberséges gondviselését, ha kevannya tölök 
es szolgalattyat latvan, valamivel az eo részé kivtil is megh 
akarjak látogatni az magok emberséges jo akarattyokon ál.

Titulus VI.
Az árvák tartusáról.

§. I. Továbbá szükséges erről is szólnunk, hogy gya
korta az Atyák, Anyák Gyermekhez való szerelmekből nem 
kevannyak hogy az Gyermekek tartusára valamit rendellyenek 
latvan hogy az utannis azok lesznek örökösök.

Ha annak okáért az Gyermekek az tidö alat megtör- 
tennenek halni, es az Atyafiak az két részről eljönnének az 
oszláskor, az olyan Atya, Anya, az eo kölezeget mutogatván, 
az oszto Uraim jo lelkiismeret szerent való intézés után tar
tozzanak, az két részből az kölezeget viszsza fordittani. De 
ha az élőt minek előtte az Gyermek megh holt, semmi oszlás 
köztök nem volt, tehat az tartusért nem is szttksegh semmit 
lizetni, mert az tartas az közönséges jókból leot.

§. 2. Ez is gyakran megesik, hogy az Atyák Gyerme
keket kihazasittyak, az eo miivoltoknak allapottyok szerent 
es azoknak eoltözetökre bövönnis költenek. Ez alat penigh az 
töb Gyermekek az Atyák házánál maradvan, Attyok Annyok 
elhalnak. Mivelhogy penigh az egy aranyu reszek közöt, egy 
aranyu oszlásnak is kell lenni; Illik eszünkben vennünk mi
képpen tartassek az az egy aranyusagh, az Gyermekek közöt, 
melyben az regisegh ezt követte, hogy az közönséges jóknak 
felosztásának előtte az töb Gyermekekre is mindeniknek 
annyit rendellyenek menyegzöjere es öltözetere az mennyi az 
másikra költ,

§. 3. Ha penigh az marha olly kévés volna, hogy min
deniknek Menyegzöjere, es Ruhazattyara egy arant nem jutna, 
tehat az mit az kihazasitot személy el vit, tartozzék az az 
közönséges jók köze viszsza adni, avagy hozni az oszlásra, 
melyekből eois czak annyit vehessen el az mennyi az töb

) V. ö. H. K. III. R. 29. czímével.
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Atyafiak részekre külön külön jutna, hogy ez koppén az egy 
arányosságit, melly az Atyafiakat megh nem haborittya megh 
tartassek.

§. 4. Ha penigh neveletlen Árvák maradnának, telmt 
azoknak, az marimnak mivoltahoz kepest tartásokra az eo 
idejek szerent, mind két agra az közönséges jókból költségét 
rendellyenek, az férfi gyermeknek 12 esztendeigh, az leány
zóknak pedigh hetedik esztendeigh, illyen módón rendellyenek 
költségét, tudni illik. Az hun kévés az marha az férfi gyer
meknek tartasara, első esztendejére 12 forintot, másodikra 
11 forintot, harmadikra 10 es igy eleb eleb, minden eszten
dőre, egy forintal kevesebbet. Az leányzóknak penigh első 
esztendejére hét forintot, másodikra hatot, harmadikra eotöt, 
cs az teob esztendőkre azonkeppen mindenikre egy egy fo
rinttal kevesebbet, tudván az elrendelt esztendeigh ez szerent 
adgyanak költségét. Az hol penigh bővebben van az marha 
ot az oszto Uraim az eo jo lelkiismeretek szerint rendellyenek 
az tartasara való költségét.

§. 5. El telven penigh az tartásnak szabad ideje, ha az 
Attya vagy az Annya az Gyermekeknek Deaksagh tanulasara 
valami derek summát költené, tehat az summa nem czak az 
gyermekek Keszcbe, az kikre költettek, hanem az Attyok 
Annyok reszeben is, kinek kinek az eo Reszek szerent lia- 
jollyon.1)

Titulus VII.
Ай Axzszony Állatokról ex Leányzókról, kik külső nemes Lutherekhez

mennek Ferhez.

§. 1. Az Regln szent Királyok kik az országot három 
reszre osztottak, tudni illik Nemességben, Parasztságban cs 
városi Rendekben, mindeniket klilömb kíllömb törvényekkel 
úgy rekesztettek el egymástól, hogy semmi elegyedes köztök 
ne lenne, es mind az Nemességet, mind az Parasztságot az 
városi Rendektől elválasztván klilömb rendtartást es törvent 
Privilégiumot attak azoknak kik kőfal köze szorultanak, mely 
városi rendet az benne valóknak Egyessegeröl neveztenek 
civitásnak, azért hogy egy aranyu törvénnyel elnenek cs egy 
aranyu méltósággal birjak egymást.

2. Az Nemességet penigh mint meltosagosb személye
ket mind törvénnyel, es mind helyei fellyebb ekesitettek es 
az egesz orszagh birodalmat nekik engettek, hogy mezőben 
lakvan az országot őrizzek es annak hasznát derekképpen eok 
vennek. Sőt Fejedelmeket is közüllök valasztananak, ezeket

') V. o. Szász Statuták II. k. 4. czím 15. §-val.
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erösseb törvénnyel ékesítettek megh, es nagyob szabadságban 
akartak hogy lakjanak. így azért az nemesseket kiknek az 
Parasztságot alaja vetettek az városi Rendtől oly módón va- 
lasztotfaktel, hogy főképpen it Erdélyben az nemességet nem 
akartak, hogy varosban szállyanak, az varosok is penigh igen 
tavoztattak, hogy az eo Egyessegeket, mely egy aranyu sze
mélyeknek egyenlösegeben al, megh ne háborítanak azzal, 
hogy nagyob meltosagbeli személyeket hadnak közikben szal- 
lani. Ennek okáért nem boczatottak be az külső nemességet 
közikben, hogy az köztök való egyesseget nem akartak megh 
elegyitteni.

§. 3. Ezt az edgyesseget azért miképpen hogy ez varos 
az eo fundalasatol fogva ezkeppen tartotta megh, hogy külső 
Nemes Embert senkit be nem vettek, hanem ha születése 
szerent városi személy volt. Mostan is semmi szin alat be nem 
boczattya, es semmi örökös vagy allando igassagot azoknak 
nem engedhet, hogy az eo Uniojok es egyessegek fel ne bo- 
mollyon.1')

§. 4. Miért penigh hogy lattyak hogy az nemes nepek 
valami szükségből az eo honnvokat elhagyván hazassagh áltál 
akarnak be ferkezni, es magoknak it ben tulajdonságot ke
resni az varosban, es ekeppen az varosnak egyesseget jöven
dőben felhaborittani. Illyen nyavalyáknak eleit veven idein, 
miképpen az müeleinkis az varosnak fundalasatol fogva, mind 
ez ideiglen megh tartottak, mostan is teczet es örökke megh 
maradandóképpen közönséges akaratból, egy értelemből megh 
valtozhatatlanul elvegeztetet, hogy miképpen az városi nepek 
az eo megh holt külső Nemes Attyokfiai jószágának birasara 
nem boczattatnak, es az városi Atyafiaknak az nemes jószágot 
bírni nem hadgyak. Azonkeppen az mely Eozvegy Asszony, 
vagy Leányzó, ha külső Nemes személyhez megyen, avagy 
ennek előtte ment volna is semmi örökségét az városi hazban 
örökségben versege után, az Feriihez nem vihetet legyen; se 
ne vihessen jövendöbenis az Ingo marhából való részén kiivttl 
megh ha gyermeki lennenek is seot az megh holt Attyanak 
avagy férfinak örökségeben az ollyan nemes ember be se 
szallhasson se az menyegzöjet benne veghez se vihesse. Hogy 
jövendőben valami foglalatra avagy tulajdonságra ne mutogat- *)

*) Ezen czikkhez 1606. szept. ‘27-ről azt a megjegyzést tették, 
hogy: „Ez napigh eltettek az nemes embereket az oszto Yraim varo
sunkban, hogy az Eorökseget megh böczülven pénzűt erő marhavai 
elégítettek megh őket es úgy tavoztattak eddigh az Nemessegh beszál
lását lakóul". V. ö. különben az 1537-iki kolozsvári statútum 26. art. 
és az А. С. I. R. 6. czím 2. czikk és a III. R. 81. czím 1. czikk 2. 
pontjával.
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hasson, mert igy az Aszszony allat nemes emberhez menven 
az városi rendet mingyarast altalhagyja, es azért az Nemes
ségért, kit az Ura után talal immár nem városi, hanem külső 
nemes személynek neveztetik.1)

§. 5. Ha penig ez ellen valamellyek vetkeznek, vagy 
Leány vagy Eozvegy Asszony, tehat az eo részé örökségének 
elvesztesevel bünhödgyek, kit az varos maga szamara enge- 
detlensegeert mingyarast elfoglalliasson.

ij. fi. Hogy penigh illyen titkon senki ne tselekedgyek 
es tudatlansággal rnagat ne mentse, avagy menthesse senki 
titkon avagy szurdekban menyegzőt ne czinalhasson az reghi 
szokás es rendtartás ellen, hanem az hiiteles élőt egy hettel 
az Predieatorok áltál az Egyházban kihirdettessek, hogy megh 
erezek ha az ollyan házasulandó személy városi rende avagy 
külső Szemely-e, es Nemes Ember. Ennek penaja biintetese, 
az törvény ellen való hazasulasriak büntetést valaki áltál 
hagja, melly mii nallunk az varosból szamkivetes úgy mint 
etfele fertelmes es undok szemellyek ellen rendeltetett. Az 
Praedicatorok penigh az Tanacz es Biro hire nélkül ez fele 
idegen es Istentelen szeiuellt tiszteknek elvesztése alat ne 
mereszellyenek kihirdetni, hogy ekeppen az valóba való egyes- 
seget mellytől az közönséges bekessegh fügh, az városiaknak 
egy aranyu voltokból örökös, es allando legyen.

M a s о (1 i к R e s  z.

Titulus V ili.

A z  T e s ta m e n tu m  u tá n  cu lo  M a r h a  s z á l lá s r ó l .  E ls ő b b e n  a z  T e s ta m e n 
tu m r ó l  es  e g y m á s  k ö z ö t  v a ló  v e g e z e s rö l.3)

§. 1 . Eddegh az Törvény szerent való marha szállásról 
szollottunk, immár az Kend kevannya, hogy az Testamentum 
után valókról es egyeb ahoz tartozókról szollyunk. Mert gya
korta történik, hogy valamely Ember veszi eszelten hogy 
semminemű törvény szerent való maradeki ninczenek, es ez 
okon minden jovai felöl, vagy Testamentomot teszen, vagy inas. 
sál vegez, es azokat liadgya örökösöknek az kiket eo akar, mely- *)

*) Y. ö. H. К. I. K. 7. czímével.
2) V. ö. 11. Endre 1222. Y. 4. czikk: a H. K. 1. R. 51. czim 

í). §. és 55. czím k. §.; a 124. czím 3. 4. §§., az 57. czím k. §. s a vég
rendelkezés alá vonható vagyonra és az örökösre nézve H. К. I. R. 
51. czím 9. §. és a 48, 57, 58, 101, 102. és 110. czímeit, valamint az 
A. C. 111. R. 25. czím; А. С. I. R. 0. czím 2. czikk; A. C. III. 41. 
czím 1. czikk s a H. К. II. R. 30. czímét.
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ben szorgalmatosán szttksegli az Testamentomnak, avagy egyeli 
fele vegezeseknek mi voltat megh vizsgálni, bogy az dologh 
az kiket illet boszut es kart ne vallyanak. Ez okáért az ki 
Testamentomot avagy egyeli vegezest czinal ighen megh lassa, 
hogy valakinek Eostöl marattat ne hadgyanak az kit eo nem 
kereset, mert az illyen Testamentumnak semmi ereje es hellye 
nem lehet.

§. 2. Miért hogy penigh minden ember, az kit maga 
faratsaga es munkája, avagy hazassaga után is talalhat abból 
szabadon hagyhat az kinek akar, es vegezhet akar kivel ha 
az maga keresmenyiröl teszen Testamentumot mindenkor es 
mindeniit helye leszen, akar Kerti akar Aszszony allat áltál 
legyen akar kinek is ellene mondása avagy tilalma ellene 
nem allhatvan.

§. 3. Ezen modot kel követni az két fel közöt való 
vegezesekben is, mikor egyik az másikkal alkuvas szerent 
vegez, avagy az jóknak egyik felről az másikra való szállá
sáról vallást tesznek egymásnak, mert holot minden Testa
mentum vegezes es vallastetel, azoknak kik czelekszik szabad 
akarattyokbol kell szármázni, azon koppén mindenik jól megh 
lassa, hogy az miről vallást avagy Testamentomot teszen, 
azoknak elidegenittesere szabadsaga is lehessen; mert az melly 
Testamentum varos törvényé ellen leszen kivel senki nem bir, 
ellene sem mondhat senki, arra szabadsaga sincz, az okáért 
megh sem áál.

§. 4. Holot penigh ez is történik, hogy az hazassagban 
elő személyek edgyik az másikhoz való szerelmében, vagy 
egyéb okokbol is edgymasnak kedveskedni akarnak, az olya
nok az eo törvény szerent való reszeken kívül valamit akarnak 
magok es gyermekek holta után hadni es egymássá! végezni, 
arról idejen Testamentomokkal vagy egyel) vallastetelekkel 
eltekben gondot viselhetnek, hogy holtak után az Atyafiak 
közöt egyenetlensegh es perpatvar ne következzek.

Titulus IX.Az Tutorsaijrol.
§. 1. Mivel gyakorta történik, liogy mind az Kerti, es 

mind az Asszony allat megh hal, es apro neveletlen arvakat 
hadnak utánunk. Hogy ha az Annyok megh marad is, de az 
Attya megh eleteken latvan hogy az nem illendő az árvák 
gondviselésére, néha penigh senki nem talaltatik ki az Tutor- 
sagot magara venne. Ez okon, hogy az árvák vagy nevelesek 
ben vagy marhajokban megh ne fogyatkozzanak gondviselő 
nélkül, az Atyák szoktak eoket Testamentumban olly Tutor-



nak gondviselése alá hadni az kit eo akar, innen vagyon, 
hogy az regiek háromfélének mondottak az Tutorsagot. 1-ső. Az 
törvény szerent való. 2 . Második Testamentum szereid való.
3-ik. Olyan Tutorsagh kit az Fejedelem avagy az Birak 
adnak.1)

§. 2. Az Törvény szereid való Tutorsagh azokat illeti, 
az kiknek az megli holt emberrel egyaránt való versegek 
vagyon, az marha szállásban, cs az kiket leghközelben az 
arvaknak gondviselése illet, ügy mint az megh holtnak Battyai 
Eoczei, az versegh gradusinak szabad hataraigh, avagy azok 
nem leven az Arvaknak Annyokrol való Battyok, mert az 
Aszszony állatok az eo gyenge hajlandó allapottyokert, mind 
pedig hogy inasnak t. i. az eo Férjeknek birtoka ala vadnak 
vettetve az Tutorsagot nem viselhetik, es ezek az Törvény 
szerent való Tutorok legbelsők.8) Hanem ha bizonyos okokbol, 
melyek az Decretumban megh vadnak irva az Tutorsagrol 
kirekesztetnek.3)

§. d. Noha penigh az Aszszony allatokot nem illeti az 
Tutorsagh, mind az áltál ha az Annyok olyak, hogy az Árva 
jovait el nem tekozol lyak, ha szinten Perhez mennenekis nem 
illik az Tutorsagtol elfogni.4) Ha penigh különben történik, 
az Atyák Testamentomos Tutort nem hattak es Törvény sze
rint való Tutor nem leven tartozik az Tanaez Tutort neki 
rendelni.

§. 4. Az Testamentomos Tutorsagh penigh ollyan, mikor 
valamelly Atya halalanak előtte latvan, hogy az eo Attyafiai 
az eo Nemzetsegeben ninczenek kik arra valók volnának az 
eo Árváinak gondviselésére, valamelly idegen Szemelt rendel 
es vall, az kit illendőnek itel lenni, mely Testamentum tetei 
ha boszu vagy egyeb Indulatok nélkül leszen, hellyen marad 
es megh tartatik.5)

§. 5. De ha az Törvény szerent való Tutorsaggal ellen
kezik az mint gyakran esik, hogy edgyik Attyatia az másikát 
gyűlölvén, hogy az eo jóval nem eo reá, hanem inkab más 
idegenre szallyanak Irigységből az Atyafianak gyalazattyara 
más idegennek liadgya az Tutorsagot ez igy leven az Törvény
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») L. H. К. I. K. 112. czím 2. §.
2) V. ö. H. К. I. R. 116, 117. és 120. czímeivel és az 1791.

52. t.-cz.
s) L. H. К. I. R. 114. czím; 117. czím 1, 3. §§.; a 119. czím 

1. a 121. czím 1, 2, 3. §§.; a 122. czím 6. §. és a 123. czím 
3—9. §§-ait.*) L. H. К. I. R. 91. czím és a 113. czím k. §-át.

6) V. ö. H. К. I. R. 114, 119. és 124. czímeivel, valamint a
H. К. I. R. 5. és 57. czímeivel.
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szerent való Tutort nem kell megh vetni, melyben mind 
azaltal az Birak az közönséges Decretumbeli törvent vis- 
gallyak. 4

§. ti. Ha azért immár se Testamentomos se Törvény 
szerent való Tutor nem talaltatik, vagy bizonyos okokbol arra 
illendőnek nem Ítéltetik, tehát az Tanacz Istentől adatot iteleti 
szerent tartozik az Árváknak fogyatkozásának eleit venni, es 
az Árváknak mind magok, cs mind marbajok gondviselésére 
bizonyos megh hit Embert rendelni.-

7. Holot pEnigh minden Tutor az közönséges Törvény 
szerent hiven tartozik az Tutorsagnak gondgyat viselni, minek 
előtte az Tutorsaghoz nyúlna mindennemű jókat, Eoröksegeket 
házi eszközöket, Aranyat, ezüstöt, kész pénzt valami vagyon 
két Tanaczbeli Polgar élőt az Nótáriussal, avagy az ki helyebe 
lenne, mindeneket szorgalamattosan felirattasson, es ha sziik- 
segli leszen azokat is, kik az Attyoknak halálakor mind az 
Temetesigh az hazban voltának avagy az kolezot kezekhez 
vettek megh eskettessek, hogy valamiket az megh bolt sze
mély hagyot, minden tékozlás es Keitegetes nélkül ele adgyak. 
Ezek megh leven, minthogy az Árvák neveletlenek az Inven- 
tator Uraimek megh itelljek, mit kellessek szörin felíratni, az 
mi tudniillik tidövel megh nem veszne, es mit kellessek ezak 
böczüje szerent felírni.3')

§. 8 . Miért hogy penigh az Eoröksegek, úgy mint szőlők, 
szántóföldek, kertek es egyeli ettelek ingyen semmi hasznot 
nem adnak, azokról az Tutor semmi szamot nein tartozik adni, 
de hogy el ne pusztuljanak, arra nagy gondviselésének kell 
lenni, mert ha gondviseletlensegevel kart teszen az Árváknak, 
ollyal kinek okát nem adhatna, tartozik az kart eppen megh 
fizetni.

§. 9. Valamint penigh az haznak épületire költ szambán 
kell venni, illyen ok alat, hogy ha az ház olyan a ki költ
ség nélkül hasznot terempt, kiből az adót esztendőnként megh 
fizethetni, es az haznak is epittesere, es meghtartasara ele
gendő, az ollyan jövedelemről tartozik az Tutor szamot 
adni, es az mi maradót az Árvák szamara eppen megh 
tartani, az mi neműek az Pinczek, Sütő hazak es ehez ha
sonlók.

§. 10. A Gyttmölez kerteknek penigh hasznok minthogy 
bizonytalan, es őrzésre sövény tartusra való gondviselést ki *)

*) V. ii. H. К. 1. R. 114, 119. és 124. czímeivel, valamint a 
H. К. 1. R. 5. és 57. czímeivel.

2) L. H. К. I. R. 115. ozím 1, 2. §§.
3) V. ö. H. К. I. R. 115. czím 4, 5. §§. és az 1791. 52. t.-cz.
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vau, minthogy annak elköltésé az Árvákkal keoz, arról sem 
tartozik az Tutor semmi szamot adni, mert méltó hogy eo is 
az eo faratsaganak, munkálkodásának valami jutalmat vegye.

Titulus X.

A z  Ö r ö k sé g n e k  e la d a s a r u l  es z a la g o s i t t a s a r o l .

£5. 1. Jóllehet az örökségnek elidegenitteseben gyakran 
sztiksegh es méltó okok lehetnek1) mindazaltal nagy sokan 
torkossagh es bujasagh után vétvén magokat, gyakorta penigh 
az igaz örökösöknek successiojokat irigyelven az jókban go
nosz lelkiismeret áltál kiilömb klilömbfele színnel az vereknek 
nyilván való karokra nem czak az magok keresményeket, 
hanem az Eöstöl marat örökségeket is szoktak vagy örök 
áron, vagy zálogosul elidegenitteni,2) melyekben az Regiek 
annak mivolta szerent köves külömbseget tartottanak. Hogy 
azért az igaz örökösök az eo igassagokban megh ne fogyat
kozzanak, regtől fogva az volt szokás, melyet jövendőben is 
megh kell tartani örökösön, hogy az illyen szin alat való 
idegenittesröl akar mi ok alat legyen az örökösöket bizo- 
nyassa tegyek es törvény szerent megh kenallyak, mind az 
kot Ágról valókat, mivelhogy az városi jók közönségesképpen 
mind az két agat egyaránt illetik, mellyek ha az ollyan örök
ségét magokhoz akarjak váltani, minden egyel) verek elet 
szabadsagok lehet reá, így mind az áltál, hogy az ki az 
verseggel közeleb az lehet az hozzavaltashoz is közeleb.3)

§. 2. Ha penigh az hozzajok váltást nem akarjak, megh 
is az idegenittö személy tartozik barom egymásután való va
sárnapon az Reggeli praedicatio után az ollyan Idegenittest 
kikiáltani az Poroszlo áltál, hogy az szomszédosok kiknek az4) 
verek után leghközelb való igassagok vagyon es egyebek is 
az kiket illet bizonyosok lehessenek felölle, es ha árossá talál
kozik az megh vetelnek idejen, az szomszédok jelen leven, 
áldomást szoktanak Innya, es annak úgy leszen ereje5) Azok
nak mindazon áltál igassagok hcllyen maradgyon az kiknek *)

*) L. H. К. I. R. 51. czím 6. §. és 60. czím 3, 4. §§.
2) L. H. К. I. R. 59. czím 1. §.
8) V. ö. II. К. I. R. 60. czím és A. C. 111. R. 76. czím 16. czikk

1. pont.
4) L. Szász Statuták III. k. 6. czím 5. §.
5) Áldomás =  Mercipotus, mely а H. K. 111. R. 34. czímében 

is e.mlíttetik. Az 1544. évi ápr. 24-iki tordai országgyűlésen alkotott 
9. czikk: „Poculum Sancti Joannis, quod lingua vernacula Áldomás 
appellare consveverimt in signum justae emptionis dare debeat Emptor 
coram probis et honestis hominibus“ etc.
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közök leven hozza akkoron hon nem volnának. Az Raboknak 
penig-h szabadulásokra bizonyos időt kel rendelni, mert az 
ollyanoknak tizenkét esztendő múlva is szabadsagok vagyon 
az Eorökseget viszsza váltani1) ha penigh mind ezek is, az 
hozzajok való váltáshoz fogni nem akarnanak, tehat az kinek 
akarja az ollyan idegenittö, az ollyan Eorökseget eladhattya, 
úgy mindaz áltál, hogy az varos Privilégiumának es vegeze- 
senek ellene ne legyen.

§. 3. Ha penigh az ollyan idegenittö senkit megh nem 
kenal, sem penigh megh nem kialtattya, hanem az Eorökö 
söknek karokra az Eorökseget elidegenitti, tehat az ki ver 
szerent közelbik az Eorökseghez azok illendő böcztije sze 
rent kezekhez vehetik, akar miczoda summát adót más 
er ette is.2)

§. 4. A szomszédosok penigh es határosok külömben az 
ollyan Eorökseghez nem férhetnek, hanem ha az derek summát 
le teszik kit az Idegen vevő le teot erette, akar ken altassanak 
megh vele akar ne.

§. 6 . Történik ez is, hogy az igaz Eorökösököt megh 
kenallyak ugyan, de az mi summában akarjak reajok kötni, 
az kit sem az Eoröksegh nem er, sem eok arra elegendők 
nem lehetnek. Az holot azt kel követni, hogy ha az igaz 
Eorökösök, kiket megh kinaltanak latvan, hogy nyilván való 
karok nélkül az más fellel megh nem alkhatnak, es igy az 
Eorökscgek más idegen kezre jutnának, tehat az ollyan Ide- 
genittesnek az Eorökösök ellene mondhatnak at Tanacz elüt, 
es azutan az mikor az szüksegh kevannya az elidegenittetet 
eorökseget annak illendő böcztije szerent törvénnyé! kezeikhez 
vehetik.

§. 6 . Annak okáért jól megh lássák az vevők, hogy az 
ollyan Eoröksegert anny summát ne adgyanak, hogy azutan 
nagyob részét oda ne veszessek, es arra vigyázzanak legli- 
fökeppen, hogy az elidegenittök kenszeritteseböl való okokbol 
czelekettek az elidegenittest. Mert holot minden Idegenittesnek 
háromfelé neme vagyon. Egyik: közönséges. Másik: tűrhető 
okokbol való. Az harmadik szükséges,3) Egyedül czak az el- 
idegenittes marad hellyen, az ki szükségből való.4) Az tűrhető 
okokbol való penigh néha úgy vagyon, hogy megháál, de 
gyakrabban semmissé leszen es megh vettetik. Az közönséges
nek penigh soha hellye ninezen.

') Y. ö. С. С. IV. R. 7. czímével.
3) L. II. К. I. R. 59. czím és 61. czím 4. § és 60. czím 8. ;

80. czím. А. С. IV. R. 14. czím ‘2. czikk 1791. 158. id. t.-cz.
s) L. H. К. I. R. 58. és 59. czím.
4) L. 11. К. I. R. 51. czím 6. §. és 60. czím 3, 4. §§.
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§. 7. Ha mikor penigh valaki az kinalas es az három 
vasárnapi kiáltás után az illyen Eoröksegeket valakinek el- 
idegenitti, es az kinek elidegenítettek mindenekfelöl az Tanacz 
elüt vallas leven rolla4) az neki adót jókban magat iktattya2) 
tehát az illyen Iktatásnak idejen ha kinek mi jussa ahoz 
volna, es bizonyos okait adhattya, hogy hozzaja nem váltotta 
szabadon contradicalhat es törvénnyel veghez viheti dolgát, ha 
valami iidö mulas nem telik az dologban.

§. 8. De ha az elidegenittesnek utanna semmi kenalas 
kikiáltás avagy Iktatás nem következik hanem czak közön
ségesen, es minden oknelkül az Eorökösöknek karokra leszen 
az elidegenittes, azok penigh az kiket megh kellet kínálni 
vagy szegénységből, vagy egveb bizonyos okokbol az eo igas- 
sagokat nem követhettek, hogy az alat valami iidö mulas ne
haladgyon az dologban minden esztendőn az Tanacz élőt 
contradicallyon, kit az varos könyveben beírhatnak, es azutan 
mikor akarjak az meghvevöt idézvén, tövenyhen foghattyak 
erette.s)

§. 9. Mikor az Atyafiak az oszlásnak idejen Atyafiui 
szeretetböl valamely örökségét edgyik Atyafianak czak tűrhető 
arron adnak, engednek mint Atyafiunak, az penigh annak 
utanna nagyob summán adgya el idegennek, tehat az Atyafiak 
czak azon summán valthattyak viszsza az ollyan Eorökseget 
az min eok oda engettek volt, hanem ha valami uj epiiletel 
czinalt volna rajta kit megh kel böcziilni, ha penigh az megh 
váltást n“•'_>)j у akarjak, tehat az mint feílyeb eladna, abban 
az Atj maiinak nem lehet semmi reszek, mert az oszlás után, 
mind kara s mind haszna azé volt az ki elatta.

§. 10. Nemely elidegenittö szokta azt is művelni czele- 
kedni, hogy minden Atyafiainak Gyermekinek es Rokonsági
nak terhet magara felveszi, hogy czak az eo vallastetele ma- 
radgyon hellyen, es az megh oltalmazásnak terhet is magara 
felveszi4) ha ez okáért, az vevő az illyen szovatosra mutat, 
leghtovab ha az szovatos az országban lejend, tizenötöd napra, 
ha penigh az városán vagyon harmad napra az törvényben 
tartozik az eo szovatosat ele allittani. Ha penigh az szovatos 
Idegen országban ment volna, tehat az Birak olly alkalmatos 
üdöt rendellyenek, az szovatos ele allasara kire tartozzék megh 
jüni, es az más felnek keresésire megh felelni. *)

*) L. H. K. III. E. 13. czím.
2) L. H. K. III. E. 14. czím és v. ö. H. К. I. E. 63. czím k. 

és 1. §.
3) V. ö. H. К. I. E. 59. és 61. czím 4. §.
4) V. ö. а H. К. I. E. 59. czím k. és 1. Sj.
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Titulus XI.Az Czereber ékről.
§. 1. Az Eoröksegek elidegenitteseben ez is szokott tör

ténni, hogy latvan valaki mind maganak es mind más telnek 
bösegesb basznat egymással az örökségét elczerelik, melyben 
ezt. kel követni, bogy ha valaki olly czerelest czinal az ki 
hasznos, az megh tartatik akar ki mint contradicallyon.

2. De miképpen hogy az eladásban, azonkeppen az 
czerebenis czalardsagok lehetnek, szoktattak is lenni ez okon 
ha szinten valaki illendő es bizonyos okait mutogatna valami 
kereset szin alat az eo vallasteteleben, es ha azt vallana is, 
hogy más Eorökseget adót vagy vet volna czerebe el, de mind 
azaltal ha az czereben vet Eorökseget, czak egy ideigh hogy 
czalardsagat el palástolhassa vagy soha sem veszi birtokában, 
kiteczik hogy nem igaz czere, es igy az igaz Eorökös, az kit 
az meghvaltas, ver szereid illetne, az ollyant az kinél az 
Eoröksegh vagyon, örökös böczlivel kivetheti belülié, czak 
hogy az czalardsagh, az mely senkinek nem hasznaihat bizo
nyos legyen.1)

§. 3. A hol penigh egyenes czere talaltatik, es azok az 
kiket illetne az dologit, más hasonló Eorökseget akarnak 
erette adni. Így is ha annyi erő elegendő Eorökseget adhat
nak szabadon kirekeszthetik az Idegent, es igy az Eoröksegh 
az Atyafiaknak megh maradhat.

4$. 4. Ha penigh az igaz Eorökösök az Ide minei való 
czeret elhalgatvan idejen nem contradicalnak, hanem az eze
réit Eoröksegnek tudva hasznai vennék, soha azutan az ollyan 
czeret viszsza nem vonhattyak. Sem az elczerelt Eoröksegeket 
többe magokhoz nem valthattyak, hanem ha az más fel en
gedne megh.

§. 5. Itt penigh sziiksegh ezt is eszünkben vennünk, 
hogy ha valamelly vallastetelben akar eladásról, akar penigh 
ezeréről leot legyen czikkel, mellyben valamelly fel az elide- 
genittet örökségben semminemű igassaghoz magat nem tar
totta, hanem azt es minden birodalmának tulajdonságát az 
más felnek engette volna s valami módón az levelben beírnak, 
tehat az ollyan elidegenittetet jók soha arra viszsza nem tér
hetnek az kié voltak sem azoknak az maradekjara, hanem 
ha szinten annak magva szakadna is, az kinél volna, az va
rosra szallana telyesseggel.2) Mindezekben penigh, ha mely *)

*) У. ö. H. К. I. R. 71. czím.
2) Azaz: „nullum jus nullam ve juris et dominii proprietatem pro 

se reservando“ szokott clausula mellett а H. К. I. R. G9. ezim к. 
értelmében. V. ü. H. К. 1. R. 77, 78. czím, valamint 70—73. czím.
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oly dolog-h ezen kiivül történnék az Birak az közönséges 
Decretum törvényét kövessek es az szerent igaziczak az dolgot.

Titulus XII.
A z  V a r o s n a k  ig a s s a g a r o l  a v a g y  a z  F is c w s r o l .

Miért hogy az Varos Igassagarol egy néhány úttal em
lékeztünk immár utolszor szüksegh megtudnunk minemii es 
miezoda legyen az. Holot annak okáért az közönséges törvény 
szerent minden magtalanul megli holt Embernek akarná ren
den állapotban es höczületben valónak az országos Fejede
lemre nezzen minden jovainak szallasa. Az mit eleink is kik 
ezt a szép hazat külömb ktilömbfele szép diczeretes szabad
sagokkal bírtak megli ekesitve adtak kézről kezre mi nekünk. 
A többi közöt jámbor hű szolgalattyokkal az boldogh emlé
kezetű királyoktól illyen kegyel messeget is nyertének ennek 
az hazanak, hogy tudni illik it az varosban minden magva 
szakat embernek jovai nem a királyokra hanem az varosra 
szallananak, kiről szép Privilégiumokat attanak ez varosnak, 
mellyet miképpen, hogy ez ideigli megli eoriztek es hántás 
nélkül megli tartottanak. Azonkeppen ez után is örökösképpen 
szüksegh meghtartani, ha annakokaert valamikor effele dologli 
talaltatik, tehat az két Director Uraim, kiket ehez válasz
tottak az Privilégiumhoz tarczak magokat es annak tartusa 
szerent szorgalmatosán es híven jarjanak el tisztekben.

1604.

Kolozsvár városi Statutum,.'1)

Myertlmgy az Procuratorok miatt felette nagy Zertelen- 
segli lattatik propter friuolas et invtiles exceptiones eo kgmek 
tetőzet, hogy semminemew causakban városi emberek mellet 
es ellenek ne lehessenek hanem deponaltatnak minden cau- 
saknak gondwiseleseteol es a domo Senatoria et Sede Jude 
ciaria amouealtatnak, mind az áltál Idegen kwlseo Zemelyek 
ellen ha kewantatnak viselhessenek causakat. Az mely it való 
Vttianktiaitol penigh fizetést veottenek fel, tehat amire nem 

zolgaltanak azt mox et de facto absque vlla tergiuersatione et 
Juris processu ac dilatione Birak Vraim refundaltassak vellek.2)

') Eredetije Kolozsvár város levélt. 1585—1605. commmi. jkv. 
169. lap.

2) Lásd maga helyén az 1588. évi kolozsvári statútumot s annak 
jegyzeteit.
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1 6 0 5 .

Kolozsvár városi Statutum.1)

Eo kgmk varossul az oszto Birak Wraímnak az elöbj 
Instructio szerent, mégis attak olyan Authoritast, bogy ennek 
utanna, nem ex Partium Consensu mennyének valakihöz 
exequalni es osztozni, hanem ad Instantiam successoris akar 
kihezis úgy mint tellyes Executorok mennyének kj lm az fel
kj az Jókban vagyon ............. es ellenkezik, tehat az oszto
Birak az Principálissal eggytit adgyak hírre, ő kgmeknek 
Tanaczul ükk. annak utanna dirimalyak az akadalt pa- 
ranczollyanak hogy az Executionak engedelmes legyen az 
ollyau feli.2)

1 6 0 5 .

Kolozsvár városi Constitutio,3)

Myerthogy az Dinisor Vrainknak egy néhány chikkelben 
akadaliok volt az eo revaiok bizot Executioban vgiminth lmgj 
ha vagion az zewleoknek az az Attyaknak Annyaknak rezek 
az eo fiók es Leányok Jawakban kik magtalanul elhalnak, 
melyre mikor eo kk. mind kwleon az eoregh Yraink es eo 
kgk. is Tanachul sokat feleolle tractaltak volna. Ez may nap 
egesz varosul voxot rendel kerdwen reá egyenleo voxal azt 
vegeztek hogj amiképpen az Attiokrol es Anyokrol az fiakra 
es leanokra szál az eo Jowok. Azonkeppen méltó hogy mi
koron magtalanul el hall valakinek fia avagy leania tehat 
minden Jowaybol az eleo Attjanak az két réz Jusson, azon
keppen az Annianak az harmad Jusson.4)

1605.

Kolozsvár városi Statutum.6)

Vagion sok panazolkodas hogy indifferenter kinek kinek 
eoreokeos feoldet megh zantangyak es igy occupatiue az

*) Ered. Kolozsvár város levélt. 1585—1605. comm. jkv. 499. lapon.
2) V. ö. a többször említett kolozsvári 1603-iki „tractatus de 

successione“ III. Tit. 1. §-ával.
3) Ered. Kolozsvár vár. levélt. 1585—1605. commun.jkv. 501. lapon.
4) Lásd a többször idézett kolozsvári 1603. évi „tractatus de 

successione“ II. Tit. 1—3. §§-t, amelyeknek hiteles magyarázatára hoza
tott a jelen statutum és v. ö. a Szász Statútumok 11. k! 2. czím 8. tj. vei.

5) Ered. Kolozsvár város levélt. 1585—1605. common, jkv. 517 
518. lapokon.

Corpus Statutorum. I. 18
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eoreokeosteol elfoglalnak. Yegeztek eo kgmek varosul, hogy 
valakj valamely embernek sayat eoreokeos feoldet az gaz
dának hyrenekwl megzantattia, tehat effele zantott feold 
az eoreokeos gazdanak mox et de facto simpliciter min
den fizetés nekvvl restitualtassek nullo Juris processu interue- 
nieiite.

Forgot eo kgmek eleot az Seowenyeknek my woltok 
panazolkodwan beosegesen arról hogy az keoz Seowenyeknek 
felepitteseben nemely zomzedok telyessegesen megli vonnak 
magokat; Annak vthanna magokat gondolván kertelny akaria 
az eo puztaiat, es az fel font Seowenyhez ragaztia Seowenet, 
a mely Seowennek fonásában az eleot segitsegel nem akart 
lenni. Teczet azért e kgmeknek hogy a mely Attiafiaknak 
elfele keoz Seowenyek feleol volna controuersiaiok hogy semmy 
vthon alfelek a kik az keoz seowent nem akartak felfonatny, 
az eo Seowenycket az felepittetet seowenyhez ne ragazhassak, 
hanem elseoben az eo rezere való keoz seowennek az Arrat 
es minden reá való keoleheget zomzedgjanak teritchje megli 
mely eppwletet az négy valaztot Yraim elseoben megli beo- 
chwlwen vgj refundaltassek az arra, ha hol.penigh az Zomzed 
hyrenekwl oda ragaztana, awagy akaratia ellen contumaciter, 
tehat in facto Potentiae maradgion kjreol Biro Vram mox et 
de facto igazat vetessen mintli zinten teorwenybeol erth do
logról az felwl walo wegezes mind azaltal esmet in vigore 
maradgion. Ha hol penigh eltelek vgjan semmj vthon nem 
akarnak az eo puztayokat felepitteni, nem melto dologh az 
hogy senkj más ember tere viselését maganak karwallasawal 
fizetősével supportalia. Tetőzet eltelek feleol, bogi ha az zom
zed egyebarantis az keoz Seoweny feleol az eo zomzedgjat 
nem contentalna azon négy Vraim áltál beochywltesse megh 
az keoz seowenth es az pénz zomzed puztayahol anny ereot 
beochywljenek annak a ky felepjtette az keoz seowenth, es 
seowenyet arra az hatarra tehesse az vthan a mely feoldet 
nekj beochwltenek. Ezeknek igazgatasara valaztottanak neg;j
Vraim at.............Ezen negj Vraim visselyenek zorgalmatoson
gondot az kertek keozeot való vtakra is minden haladeknekwl, 
Amely Vraink az zokot hatar kjweol kwllyeh vetettek fel 
seowenyeket tehat alfeleknek minden okwetetlen seowenyeket 
wagattassak le, es munkayokert minden kárától az négy Yraim 
negj negj pénzt vehessenek az kertnek gazdayatol; Ahol penigh 
igen zwknek es zorosnak comperialliak az vthakat tehat az 
megh regzet hatarakon kjweolis Authoritasok legyen megh 
tagittany az vthakat es ha ziuten seowenth teottenek volnays 
fel bellyeb vetethessek.

274
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1605.

Kolozsvár városi Statutum.1)

Die vltima mensis Decembris Domini Centum patres congregati deliberarunt modo infra scripto.
Myerthogy eleytertl fogwan sok panazolkodasok voltának 

eo kgmek keozt, hogy amikoron az Vristen az bíróságnak es 
Tanachnak valaztasat ele hozta, sokan olyan wdeoben absen- 
taltak magokat. Tetőzet annak okáért egyenleo akaratból hogy 
a modo in posterum senkj Zenth Marton nap \ than biro Vrani 
es Tanach hire nelkwl ez Varosról el ne merezellyen menny, 
ha ky penigh contumacia ductus el menne, es az Innepeken 
az valaztason honn nem lenne, tehát minden zenielv válogatás 
nelkwl eotwen forintul bwntessek, mely pénzt az Varos epw- 
letire conuertalianak eo leírnék.

1606.
Deliberatio Cottus Colosiensis ex parte Malefactorum. Anno 
1606 Feria quarta proxima post Festum beati Mi cheat is Ar-

changeli.2)

Minthogy mostanyabban sok gonossagok úgymint Tol 
vaylasak Fmbereoldeoklesek es teob effele gonossagok kez
dettek támadni tceczet azért varmegyröl, hogy valamely helyen 
az uarmegyen oly ember talaltatik, a kihez praesumtio lenne, 
minden ember zabádon meghfoghassa es tartozzék Biro kezbe 
adni, Az Biro penigh eskiitt társaival eggytltt tartozik har- 
madnapigh megh tartani, ha penig harmad napra avagy az 
Vice Ispán, avagy az a kit Ispán Uraim oda rendelnének el 
nem erkeznenek, tehat az Fogóinak falu rendi zerint való 
eorizeti legyen mind addigit az megh oda nem mehetnek. Az 
ki penigh megfoghia es Biro kezben adgya, tartozik mind- 
gyarast Ispán I raimek ertesekre adni. Ha Ispán Uraim per
sonaliter oda mehetnek jo, ha penigh eo klmek nem mehet
nek, az Vice Ispánt eo klmek oda boehiassak, avagy hogy ha 
az is oda nem érkezhetnek valakit rendelyenek eo klmek 
Ispán Uraim, es a kinek eo klmek írnak tartozzék oda az 
teorvenyre ellmenny, es attestaltasson az Fogol ellen az, a ki 
meghfogattia, es az bizonyságokhoz kepest teorveny zerint

*) Ered. Kolozsvár város levélt. Prot. Comm. pro 1605—1670. 
lapsz. nélkül.

2) L. Kolozsmegye levélt. 1. sz. a. levő ered. jkv. 20. 1.
l ö *
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juxta meritum meghbiin tettessek. Ha penigh annak eleotb 
kiadatott volt es gratiaia volt, de az violalta volna mindgyar 
meghbiintett.essek juxta meritum suum. Hogy ba penigh az 
teorveny megh zabaditana is azt az Fogliot az kihez prae' 
sumtio volt mindazaltal senki az meghfog tatasert megh 11 
háboríthassa azt az ki meghfogtatta volt, ha tudni illik az 
meghfogtatas nem valami bozusaghbol, hanem praesumtiohoz 
kepest leott volt.1)

1607.
Kolozsvár városi Statutum.2)

1tie 13. January Domini Centum patres congregati deliberarunt modoinfra scripto.
Tetőzet egez varosul az Succession^ való Articulusok 

feleol, liogj eo kglme biro Vram Tanachjawal egietemben bőgj 
Diuisor Yraimat az Ides Yraimmal egyetemben égj bizonios 
nap gjwtesse be es assummaliak azokat az Articulusokat ha 
myn el Jobbytany akarjak Jobbitchak awagj ha mywel dimi- 
nualni kell, zalitcliak awagj inkab kjniomtattasak.

Az Diuisor Vraim el butchuzwan mywelhogy ebben az 
zernely változtatás es Vytas nem jo, seot inkab felette karos3) 
egienleo ertelembeol azért vgjan eo kgelmeken hattuk Teutscli 
János helyet penigh miwelhogy Tanachban valaztatot mostan 
az száz natio vox zerenth valaztotta eo kglme helyet Helthus 
Caspar Vramat.

1607.
Kolozsvár városi Statutum.

Die 24. Aprilis Domini Centum patres una existentes deliberarunt.*)
Vagion izoniu panazolkodas bőgj mindenek propria autho- 

ritate akarhun nekj mennek az Varos feoldinek, ky miatt az 
fwzekben is nagy kar leott az sok irtogatas miat. Tetczet effeleol 
liogj senkj Tanach authoritassan kwl soliult seinmj feoldet

‘) A gonosztevőkre vonatkozó eljárásról részletesen intézkedik 
az A. C. III. R. 47. ez.

2) Ered. Kolozsvár város levélt. Prot. Comm. pro Anno 1605 
1670. lapsz. nélkül.

3) A későbbi gyűléseken rendszerint meghagyják mindig a régi 
osztoztató bírákat ha csak halál vagy más kényszer eset, njak válasz
tását szükségessé nem tette.

4) Ered. Kolozsvár város levélt. P,-ot. Comm. pro Anno 1605 
1670. lapsz. nélkül.



megh ne zantassan, se semmjnemw zjn alatt se pénzén se 
herében el no idegenitchen penzenek avvagj eoreoksegenek 

elveztese alat: Valakj penigli fwzet irtogat es rajta talaltatik, 
titiat az elebbj bwntetes alat legjen, Ezt penigli biro Vram 
»ublicaltassa es kjaltassa raegli: Ennek vthanna penigli senkj 

propria authoritate ne foglalion es ne zanchon az varos feol 
dobén raegli semminemű helyen, hanem az Tanaehtol avagy 
ahoz rendeltetet Vraimtol varianak. es azoktól keovessek megh, 
Es a kinek azok oztiak tehat onneth varjúnak es ahoz tar- 
clijak magokat.

1H10.
Küküllömegyei Statutum. *)

Törvényes Székek Alkalmatosságiról.
A törvényes Székek celebráltassanak idejéna) Ditső-Szt.- 

Mártonban gyülöközött Nemesek közziil KUktillővármegyében, 
kiki a’ maga Gazdájának egy egész éjtzakára, és fél napra 
egy-egy Lóval négy-négy pénzt fizessen,3) a’ Gazda is tartoz-

’) Úgy ezen, valamint Küküllőmegye többi statútumai is az er
délyi múzeum kézirattárában (Theka A. polez. V. sz. 123.1 őrzött „Con
stitutiones locales magni principatus Transsilvaniae“ czímű -gyűjtemény 
nyomán közöltéinek. Miután lelkiismeretes összehasonlítás folytán meg
győződtünk, hogy az e gyűjteményben foglalt statútumok azon erede
tiekkel, melyeket az illető törvényhatóságok levéltáraiban megkapnunk 
sikerült, tartalmilag szóról-szóra egyeznek s csak az írásmódra nézve 
térnek el, a mennyiben a régibb helyesírás helyett, a 18. századbeli van 
követve: teljes megnyugvással véltük ugyanezen gyűjtemény nyomán 
közölhetni mindazon statútumokat, melyek eredetijét megszereznünk 
nem sikerült.

Az 1610—1668. évig terjedő küküllömegyei statútumok az ltiÜS. 
évi t'ebr. 21-én tartott sedrián megerösittettek; később pedig újakkal 
toldattak meg; minek folytán a megye szükségesnek találta azokat 
utóbb ismét „részszerint Jegyző-Könyveiből, részszerint pedig némely 
Hazafi-Társainál megtaláltatott hiteles Írásokból felkerestetni, egybe- 
szerkeztetni és rendbe szedetni“, mely czélból egy négytagú bizottságot 
rendelt ki, mely is a Dicső-Szt.-Mártonban 1813. évi márczius 22-én 
„a szokott Praetorialis Háznál“ tartott közönséges gyűlésen munkáját 
beadta. Ezt a megye a szükségeseknek tartott javítások megtétele után 
a kormányszék elé terjesztő, mely ezen egyenlő értelemmel megújított 
constitutiókat — egynek kivételével — az 1813. aug. 16-án 6084. sz. a. 
kelt rendelettel jóváhagyta, minek következtében azokat (szám szerént 
41.) az 1814. febr. 14-én tartott girásszék, mint olyanokat, melyekkel a 
hazai közönséges törvényeket semmiképen megsértve lenni nem találta, 
s a melyeket a jó  rend fentartása végett a vármegyére nézve szüksége
seknek, hasznosaknak és épületeseknek lenni ítélt, a Decretum (H. K.) 
III. R. 2. cz.-ben engedett jussánál fogva életbe léptette.

2) V. ö. А. С. IV. R. 1. ez. 1. art.
8) V. ö. C. 0. 111. R. 1. ez. 3. art.
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zék a' Szénáról gondot viselni, ha közüllök valaki, vagy 
Szolgai közztil erőszakosan valamit el vészen, ha Szolgai tse- 
lekszik, megtalálván először az Urát, ha meg nem elcgitti 
először a’ káros embert, tizenkét forintal büntettessék, és ha 
eleget nem akar tenni a’ Lovai is elvétessék.

1610.

Küküllőmegyei Statutam.Ecclesiai dolgokról.
Ha mikor az Egyházfiak Kttkttllő vármegyében akár 

melyik Falunak Lakosit arra alkalmatos, és illendő időben, 
közönségesen az Eeclésiának Hajtok Házainak, Scholáknak, 
Czinteremeknek, és egyéb ahoz tartozó Helyeknek, és dolgok
nak építtésire idején reá hirdetnek, hivattatnak, és rendeltet
nek; senki el ne mérje vesztegleni, hanem kiki a’ maga te
hetsége szerint el hagyván, és félre tévén mind maga, mind 
Földes Ura dolgait, és egyéb akármely praetextusokat, tartoz
zék jelen lenni, és az Ecclésiák Házának, és egyéb épületek
nek fel-állításában, vagy meg-ujjításában nmnkálódni, ha kik 
vakmerőségtől viseltetvén, el-mulatnák, s magokat el vonnák, 
vagy akár mimódon el-veszteglenék, tehát azon Helybéli Bírák 
által egy forintra btintettessenek.

Ili ló.
Küküllőmegyii Constitutio.M álefactorok ről.

Hogy ha valamely Lator emberhez valami gyanú van, 
azt az Ispány, és Szolga-Biró mindenütt megfoghassa, és a' 
Fő ispány kezében, avagy házához vivén, mindaddig ott deti- 
neáltassék, inig megbizonyosodik azon Bátorsága, megbizo
nyosodván, érdeme szerint büntessék.1)

u ; i 7 .

К ük üllő inog ye i Const itutio.A Falusi Bíró egg Forintig Törtéiig nélkül meg ne büntessen senkit.
Ennek utániul a’ paraszt Bírák között minden Faluban 

Küküllő vármegyében ilyen mód observáItassák; hogy ha 
valamely Falusi Bírónak avagy Falunak azon Falubeli ember

2 7 8 ‘ m a g y a b  t ű z e t i ,  -t ö r v é n y » a t . é r  k ö z s é g i  s t a t ú t u m o k .

‘) V. ö. A. C. III. R. 47. ez. 3. art.
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valami panaszt túszén, akár mitsoda dologból, a’ mely a’ Falu 
Birságáig egy forintig néz,1) avagy ha a’ Falu valamit egy 
forintig meg tilt, és valaki az ellen vétkezik is, Törvény nél
kül a’ Falus Biró se a’ Falu meg ne büntesse, hanem elé 
li ván a vétkest a Falusi Biró kínálja meg, ha meg-békéllik-é 
a’ Faluval, vagy mihez tartya magát, ha Törvény nélkül nem 
akar a’ Faluval meg-békélleni, tartozzék, a’ Falus Biró Tör
vényre harmad napot adni, és ott az Esktittek előtt légyen 
Törvénye, a’ mely Félnek a’ Törvény nem tetzik halaszsza 
ismét harmad napra, és hozzan a’ Vidékből mind a’ két fél 
idegen két-két embereket, és azok lássák meg a’ Törvényt, 
ha melyik el marad, az egy forinton fizesse meg; Ha pedig2) 
valakik a’ Specificált Processus ellen, vagy a Bírák, vagy 
maga a’ Falu exorbitálnának, magokat a deciaráit Törvé
nyektől el-fogván, a vármegye Tisztei az ilyen exorbitálókat, 
mentest comperta rei veritate, három forinttal büntessék.

Ш 7.

Küküllömegyei Constitutio.

Ha kik a Jobbágyok közzül Földes Urainak Szántó- 
Földeit, és kaszáló Helyeit valakinek el-zálagasityák, tehát 
azt a’ Földes Ura minden pénzbeli fizetés nélkül vegye viszsza 
attól, a’ ki bírja, a’ ki pedig zálogosította, pénzét — keresse 
meg attól, kinek atta.®)

1619.

Külcüllömogyei Const it at io.

A’ mely Léány, vagy Aszszonyember egyszer Parázna- 
ságbau esvén, azután abban nem él, elég lészen tizenkét forint
tal meg büntetni, ha pedig abban perseverálna, meg kell peren- 
géreztetni, úgy sem akarván meg szűnni, vettessék a vízben.1)

‘) Hogy a falu székének a falusiak egymásközti ügyeiben 1 frt 
erejéig a törvények szerént is volt bíráskodási joga, következtethetni 
az A. (J. 111. U. 47. ez. 2. art.-ból.

2) Az 1814. évi hivatalosan készült, gyűjtemény 2-ik eonstitutió- 
jának végszavai szerént e tétel így módosíttatott: .Ha pedig valamit a 
Specificált Processus ellen a Bírák exorbitálnának, a Tisztek comperta 
rei veritate a hibához mérsékleti Testi büntetéssel büntessék meg."

3) Ezen rendelkezés a 11. K. III. R. 30. ezím 7. §-ban kifejezett 
köztudomású elvnek kifolyása.

4) V. ö. A. C. III. R. 47. czím 11. art.
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1622.

Kükuttö megye i Constitutio.

Gaussák Sértéseiről.

Ennekutámia a Perek Scries szerint toljanak, és valahol 
egyik Széken a’ Series meg-áll, a’ következendő!] azon kez
dődjék, és Senki Perét az ö Seriessén kiviil a Tisztek elé ne 
vehessék r) három ember causáján és a’ Tisztekén kiviil.

1627.

Constitutio Universor. Nobilium Comit. Colosiensis Tempore Mag
nificor. Dominor. Stephani Czyaki et Andreae Kapi Supremor. 

Comit, edita Anno 1427 die ÍJ. July A)

Pedaneus Birak3) ennek titánná minden eztendeoben 
budsudzanak 4) tiztekteol, ha kiket megli marazt az varmegie 
maradgianak megh azok, ha kedvek lezen hozza.

1628.

(Jonstitutio Universorum Nobilium Comit. Colosiensis Tempore 
Magnificor. Dominor. Stephani Czialei et Andreae Kapi 

Supremor. Comitum edita Anno 1028 die 20. M arty.&)

Mivel nemely inpossessionatus nemes emberek sok inso- 
lentiakat teottek es hatalmaskodasokat exequalnak mostanában 
is naponként, azért Concliidalt az varmegye, hogy elseobben 
admonealtassanak aft'ele dologhnak patralasatol semel pro 
Semper, ha penigh meghis megh nem ziinnek fogassek megh 
cs teorveny zerint6) biintettessenek megh. *)

*) V. ö. 1498 : 5. ez., 1500 : 2—5. ez., А. С. IV. R. 1. ez. 45. art., 
1791 : 50. cZ. és tabi, utasít. 26. s küv. §§-it.

*) L. Kolozsmegye levélt. 1. sz. a. ered. jkv. 22. 1.
:i) Pedaneus bírák =  alsó bírák szemben az ország nagy vagy 

rendes bíráival. Ez elnevezés eredetére nézve 1. Kittonich Dir. Metii. 
Cap. X. Qu. 4. 6. Huszty Istv. Juris prűd. praet. 20. Tit. 4. p. —
Fleischhakker 1. Institutiones 111. k. 2. fej. 24. §.

4) V. о. A. C. III. R. 43. czím 2. art.
s) L. Kolozsmegye levélt. 1. sz. a. ered. jkv. 22. 1.
°) A hatalmaskodások büntetésére vonatkoznak : H. К. II. R. 

42. ez. 5., 6. §§., III. R. 3. czím 7., 14. §§., 26. czím 6. §.
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1628.
Küküllőmeyyei Const it at.io. 

Absolutioról.
I.1) Proclamáltattassa lm az A.2) az I.t első Széken •’) 

nem proclamáltatya,4) Sericssc lévén, az I. vehessen absolutiót 
ellene, melynek onussa fi. 3. ha második Széken is negligálja 
az A. akkor is Secundario vehessen absolutiót az I. melynek 
onussa lészen fi. 6. Ha pedig harmadszor is nem proclamál- 
tatya az A. az I. ellen maradjon in flór. 16.50 és arra az 
elébbi citatiora meg ne szállíthassa.5)

Ha a’ Nemes ember Szőllöjét a’ paraszt emberek lopnák, 
és kóborlanák, a’ Nemes ember pedig ott kapván, meg nem 
foghatná, hanem el Szaladna, és azokon a’ Nemes ember 
panaszolna, afféle, és egyéb lopás, ’s kártétel felől az ilyen 
Szőllő lopo paraszt embert a’ Falus Biró meg-értvén, és végére 
menyén, tartozzék egy forintul megbírságolni három forint 
birság alatt.'6)

Ila valamely Patronus7) Falu Határára valamely idegen 
Marhákat fogadna, más azon Faluban Biró Pátronusoknak 
kedvek, s’ akaratyak ellen, nem cominunicálván véllek abból 
való jövedelmet, tehát hajtossék bé a’ Marha, és harmad *)

*) Incattus (in causam attractus), alperes.
2) Actor, felperes.
s) Az első törvényszakon.*) A perfelvételt kővető proclamatiót és formuláját illetőleg lsd. 

Kittonich Cap. 111. s ennek nyomán Szegedy Тугое. II. K. 5!). czím 
8—10. §§. — Fleischhakker 111. K. 183—187. §$.

5) Vagyis az ügyet ugyanazon perrel ne folytathassa. 11. К. II. K.
20. czím ő. §. — Felperes bírságára nézve v. ö. II. К. 11. R. 20. ez. 5. §.. 
86. ez. 11. §.

6) Módosíttatott 1608-ban ; lsd. alább.
7) Birtokos.

1628 .

KüküWhmyyei Statútum. 

Szültök kóborlóiról.

Küküllömeyyei Statutum.

Ideijen Marhák Falu határára caló fogadásáról.
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napig magánál tartván az ellenkező Patronus a Marhákét, 
harmadnap múlva adja Ispány, vagy Bird kezéhez,1! az Ispány 
vagy Bird ne tartozzék kiadni, hanem Törvényt ad 8-m tar
tozzék Szolgáltatni.2)

162У.
Kükül!őmegyei Constitutio.

Éjtzakai Őrzőkről.3)
Ha a’ Falu paraszt emberből álló Őrzői éjtzakák id i 

részegen tanáltatnak, a’ Bird egy forintig megbüntesse, ni 
pedig az Őrzők afféle részeg garáználkodó paraszt emberoki l 
kapnának kiiii a’ Faluban éjtzakának idején szabad légyen 
meg-fogni, és a’ kaladában verni.4!

1629.
Kiiküllömegyei Constitutio.

Ökör Tilalmasból való Marha bé-hajtásáról.
A’ üésfalviak eddig a’ magok Határokban Ökör tilalmast 

fogván, az ott való Nemesség Marháját kitiltották abból, végez
tük azért, hogy ennekutánna is az olyan ökör tilalmasból5)

4) A IT. К. III. E. 33. ez. pr. és 1. §. értelmében.
*) Az 1814. évi hiv. gyűjtemény 6. constitutiója szerónt a vice 

ispány a marhákat befogadó „birtokost 12 írtig, a constitutio ellen vétő 
parasztokat pedig a pascuatióért ígért fizetésnek a Birtokosoknak leendő 
általadás mellett 12 páleza ütésekkel büntesse“.

8) V. ö. А. С. V. R. 41. Ed. С. С. V. R. 23. Ed.
4) Az 1814-ik évi hiv. gyűjtemény 8-ik constitutiója ekkép intéz

kedik : „Valamint régi eleink az Ejtzakai őrzést szükségesnek találták, 
és arról Constitutiot irtanak, szintén úgy mi is ezen Constitutiot meg- 
ujjittyuk, és végezzük, hogy a köz Csendesség fen tartására és egyéb 
történhető rosznak el kerülésére nézve az Ejtzakai Strásálás iránt akár 
légyenek felsőbb Rendelések akár ne ; Indifferenter minden Faluban a 
nagyobbakba kettő, a kisebbekben egy Ejtzakai Strásák egyszer mind 
másszor rendeltessenek, s az ugyan szokássá vállyon, és azok minden 
történhető Casusokra szorgalmatosán vigyázzanak ebeli kötelességeket 
el mulatván, a Biró fél forintig büntethesse, s ha az ilyen Strásák vala- 
melly rósz embereket, éjjel lármázókat passus nélkül idegen utazókat 
találnának, azokat fel tartoztatni, és a Biró kezében adni kötelesek, a 
kik is Tiszti kézhez küldvén, hibájukhoz képest megbüntetni köteles, 
ennek alkalmatosságával az ejtzakai Lármázások, dombolások, kiáltozá
sok. Lakadalmi alkalmatossággá} a faluban tenni szokott Lövöldözések 
szorossan megtiltatnak, az ez ellen hibázok közziil a Nemesseket 6 forin
tig, a Parasztokat 12 páltza-intésekkel büntessék Tiszt Attyánkfiai“.

5) A tilalmas és szabad nyomásról intézkednek. A. 0. 111. R. 
5. czím 1. art. és 33. czím.



vagy Szabad nyomásból se Dósfalván, se másutt, a’ Vármegye 
ben senki Marháját bé-baitani ne mérészeliék egv forint bir
ság alatt.1)
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1636.

Küküllömeyyei Constitutio.

Nemes ember Burára paraszt ember Bort ne kezdhessen.
Végeztetett; hogy a’ paraszt ember Nemes ember Borára 

kojiTf iiát ne kezdjen,2) sub poena hf. 12. se ugv, hogy 
a’ Földes Urával végezne, a’ nyereségből részt adván Urának, 
se úgy hogy egynéhány paraszt ember magát ös/л е tsatolván, 
egy egy Hordó Bort megvévén, egymás közt felosztván,8) 
mert ha mely ember az ellen tselekszik, megbizonyosodván a’ 
dolog, a’ Vice Ispányok minden Törvény nélkül az ilyeneket 
tizenkét forintig, meg-bűn tettessék.

163(5.

Küküllömeyyei Constitutio.

Tilalmas Urduk lopásáról.
Hogy ha ennekutánna némely potentiáriusok valaki erde

jére hatalmasul, vagy lopva valamely Faluból reá mennének, 
és hordanák, ha a’ Patronusok ott kaphatyák, és meg-foghatyák, 
büntetődjék a’ Decretumban affélékről specificált Poena szerint.4) 
Ha pedig ott nem tanálnák, sőt ha tanálnák is, de véllek nem 
bírnának, hogy meg-foghassák, az ilyen Pá trónusok mennyé
nek bé a’ Potentiáriusok után, a’ Faluban, és a' Falus Bírót 
requirálván iránta vegyék melléjek,5) és fel keresvén, ’s meg- *)

*) Az 1814-ik évi liiv. gyűjt. 7. constitutiója ezen rendelkezést 
így módosítja: Az iga vono Marháknak jobb móddal való legeltetésekre
nézve az eddig is meg volt ökör Tilalmasok ezután is a végre használ
tassanak, azokat a Falus Bírák a Birtokosokkal egyetértve tiltsák — meg; 
és szabadittsák — fel, ennek tilalmát meg-rontokat eléld) a Falns-Birák, 
minden Személly válagatás nélkül büntessék — meg 50 pénzig; másodszor 
adják az illyen tilalom rontokat Tiszt kézben, a kik-is az nemes embe
reket 3 forintig, a parasztokot pedig 12 páltza ütésekkel büntessék - 
meg ; az ökör tilalmasba pedig a Birtokosoknak és a közteret hordozo 
embereknek tsupán tsak iga vono Marhái járhatnak.-) V. ö. A. C. 111. R. 32. czím.

3) V. ö. (’. (’. III. R. 6. czím 1. art.
4) 11. K. III. R. 33. ez. 1., 5. $5-
®) Az 1814-ik évi hiv. gyűjt. íl. const, szerint: „a Falusi Kilót 

requirálván, Esküdjeivel együtt vegyék magok mellé, Házanként a poten



mutatván a’ hatalmasul vagy lopva el-vitt Fát, annakutánna 
requirálja felőlié a’ Vármegye Tisztjeit, kik ad simplicem 
requisitionem Querulantis tartozzanak mentest kimerni', és az 
ilyen potentiáriusokon, comperta rei veritate, a minor Poten- 
fiának poenáját1) exequálják, vigore et tenore Constitutionum 
harum, melynek felét az Executor Tisztek magoknak reser- 
válhatyák, felét a <pierulans Félnek engedvén, annakfelette a’ 
potentiose, vagy lopva el vitt fának is betsiijét Decretum 
Szerént2) ugyan akkor exequáltagsák, mely in toto hagyat- 
tassék Félnek.

1637.

Küfeüllömeyyei Constitutio.

Nemes ember Béressel ellen kik Ura Marháit tilalmasban hajtyák, SzöUü- ket kóborolják azok ellen való Processus és Poena.
Minthogy sokan találtatnak a’ Nemes emberek Béressei, 

és Szolgái közztil, kik az Urak Marháját szántszándékkal tilal
masokban — hajtyák, és úgymint Nemességnek, ’s mind Sze
génységnek sok károkat tétetnek, kiket ha a’ Szegénység nem 
kaphat, azután a’ Falusi Bírák ha bizonyosan végére mehet
nek is a’ kártételnek, de némely Nemes emberek, hogy az 
Falus Biró az ilyen vétkekért meg-biintesse Szolgájukat, végez
tük azért egyenlő akaratból, hogyha enneluitánna a’ Nemes 
emberek Béressei, Szolgai, szántszándékkal 1 Так Marháját 
tilalmasban hajtyák, vagy ha Szellőket, vagy egyéb gyümöl- 
tsöket lopják bizonyosan végére menvén, az ilyeneknek bün
tetésekben ilyen mód tartassák, hogy elsőben a’ káros ember 
értésekre adván a’ Falus Bíráknak comperta rei veritate, Tör
vény szerint meg-biintessék az ilyen Vétkeseket, ha hol pedig 
afféle vétkekben találtatott Nemes Emberek Szolgáit a’ Falusi 
Bírák contumacia ducti meg nem büntetnék, Vice-Ispány Uraim 
fi. 3 exequáljanak a’ Falus Birákon, viszontag ismét, hogyha

tiosc el-vett fát keressék — meg, ha meg-találják, tiltsák meg, hogy azon 
fák onnan el veszszenek; az efféle esetekben nemes Attyánkfiai is a 
kár keresésére nézve udvaraikban a Bírákat nem, hanem a Szolga-Birót 
vagy a végre rendelt nemes személlyt, bé-boesáttani kötelesek légyenek, 
H forint büntetés alatt, e szerént megtaláltatva lévén az el-lopatott fa, 
mpürállya a káros a Vice-Ispányt, ki ad simplicem requisitionem tar
tozzék ki menni és az illyen Potentiáriusokon comperta rei veritate а 
minor potentia poenáját az ellentállásra nem hajtván, költségével fárad
ságával ezen Constitutionak ereje mellett exequállya“.

’) E büntetés a rendi állás kiilönféleségéhez képest meg van álla
pítva a H. K. III. R. 3. ez. 7., 14. §§., 26. ez. 6. §.

a) H. K. 111. R. 33. ez. 3. §.
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az il\ kárt tevő Szolgáknak Nemes Urak Törvény szerint 
nieg-hiii ittetni nem engednék, értésekre adván ugyanazon 
Falusi rák Vice Ispány Uraiméknak, az ilyen engedetlen 
Nemes Embereken exequáljanak három forintokat, ezt is nem 
praemittálván, hogyha az ilyen kár tévő Szolgáknak s e’ Falusi 
Biró előtt való Törvény nem tetzenék, fogott Emberek :) elei
ben is ad 8-m Törvényeket el-vihessék, és ott finaliter deci- 
dáltassék, accedálván ez is, hogy ha az ilyen kár tévő Szol
gáknak Marhájok nem tanáltatnék, azon Nemes Urak tartozzanak 
Szolgásoknak Szolgálatyából a Bírságot 's kárt meg-fizetui sub 
poena praedeclarata.1 2)

1G37.

Kit Teüllömegyei Con sti tuti о.

Egyházi Nemesség Falu dolgára tartozzék él-menui.
Ha mikor Falus Biró valamely közönséges Falu dolgára 

ki akar menni, tehát arra az Egyházi Nemességnek 3 *) is szin
tén úgy, mintegy paraszt Embernek ki-kelletik menni, fsak 
hogy a Falus Biró a Nemeseknek is hirt tegyen, kik ha con
tumacia ducti, a Falu dolgát nem praestálnák, a Falus Bírónak 
hatalmában lészen egy forintig megbüntetni az olyanokat.

1638.

Editae Conclusiones Univer. Nobilum Comit. Colosiensis Tem
pore Sped, ac Magnifici Dni Fran. Kom is de linzi: et Gros, 
ü n i Stephani Sulyok Modernor. Supremor. Comitum Anno 

1638. die 11. Juni.*)

1. Az Feo Ispany es Feobiro Uraim pedzetinek 5) vigora 
huzonnegy napigh tardzion ; es az Ispán Uram pedzetinek II. 6. 
legyen az mulctaia, az biro Uramnak fl. 3, hogy ha ki nem 
obtempera 1 az 6) . . . .

2. Hogy az akaztott embert Ispany hire nélkül le ne 
vehessenek, ha penigh levezik ellopiak, tehat Comperialtatna

1) Fogott emberek : választott bírák, arbitri.
2) V. ö. А. С. V. R. tí. Ed.
°) Vagyis egyházhelyi nemesség, (nobilis unius sessionis), melyre 

a törvényekben is felváltva az egyházi nemesség kifejezés használtatik, 
név szerént а С. С. V. R. 45. Ed. — V. ö. A. ('. 111. R. 49. ez. 1. art.

*) Lsd. Kolozsmegve levélt. 1. sz. a. ered. jkv. 31. lap.
B) Pecsétjének.
e) Ki nem engedelmeskedik a bírói meghagyásnak.
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ki lopta, el negyven forintoth vegyenek az Vice Ispánok raita; 
az Ispánok penigh megengedvén : az akaztott embert ne vihes
sek el az akaztofa alól, hanem ott temettessenek el.

1640.

Constitutio Universorum Nobilium Cottus. Colosiensis editu, 
Tempore Speci, et Mayn-if. Dni Uran. Kom is de linsk et 
(Iros. Dni Stephani Sulyok Modernor. Comitum Anno 1640 

die 14 M arty.1)

Az egyházi nemes emberek tartozzanak egy forinth bir- 
sagh alatt Templom, Cinterem, Paphaza, Schola, hid, kut, per
golát 2) czinalni elmenni, úgy mindazaltal hogy az falusbiro 
tartozzék ertesere adnj, mikor mi dologhra mennek, hogy ne 
menthesse az nemes ember magat. Az birsagholasban pedigh 
oly mod observaltassek, hogy liazara ne menvenek, hanem 
kiln rekezzek megh marliaiat.

1647.

Deliberatio Comitatus Colosiensis. Anno Dni 1647 Die 1. May 
Gonyr. yener. Celebr. Praesente Spéci, ae Magco. Dno Francisco 

Kom  is Supremo Comite.3)

Az hol valamely faluban olyan difficultas vagyon, hogy 
liott4) ember ziikött volna el avagy deficialt volna es kérdés 
Volna felölle annak adoiat ki fizesse ebben úgy deliberaltunk, 
hogy az kinek kézénél az Rótt fundus tanaltatik az fizesse az 
adoiat is; mindazaltal az hol úgy vagyon az dologh hogy az 
Rovatainak ideien valamely jozagh egy ember kézénél leven 
rovatot megh cs annak utanna Atiafiak keozeott egy néhány 
rezekre felozlot az iozagh az adónak is az zerint kellet fel- 
ozlani ; Es igy akarki kézénél tanaltassek az Rótt fundus, de 
ki ki az atiafiak keozeul tartozik juxta ratam suam portionem 
az adót megh tízetnj az maga rezereol ha zinte annak Róva 
son leveo fundus az divisioban nem jutott volna is. *)

*) Lsd. Kolozsmegye levélt. 1. sz. a. ered. jkvet. 
a) Pergolát, Porgolat: a falú szélén szokásos kerítés kapuja.

Lsd Kolozsmegye levélt. 1. sz. a. levő ered. jkvet.
4) Adóval megrótt.
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1G48.

Deliberatio Cottus Colos i ensis. In dividendis Pertinentiis quo
modo procedendum. Anno 1648 dic 13. M ay.1)

Ha ki az 1643 eztendeobeli 9-ik Articulus 2) Continen- 
tiaja zerent az Tizteket Pertínentiak s) feloztasara ki vizen 
mandatummal,4) Végeztük, hogy mint hogy eZ dologit Articu
laris:5) Oontradictiora és Inhibitioni Tizt ÍTramek ne cessallia 
nak, liánéin procedallianak annak modgia zerent.6)

1649.

Constitutiones Comitatus Dobolta.

Anno 1 *>49. Die 10-a Augusti in Oppido Bontzida. De Judicibus quarum- 
cunque Possessionum Captivos et Malefactores non recipientium facta est

Determinatio.
Valamely Falusi Biro ennekutánna a Tolvajokat bé nem 

vészi,7) elsőben 11. 12. másodszor ti. 40. harmadszor a Nemes 
ország Articulussa 8) szerint ti. 500 exequaljanak a Bírák Jovai- 
bol, a ki pedig addig is vakmerőségre vetvén magát, bé nem 
vette, azon is mostan V. Ispány lírain ti. 12. exequáljon.

Ennekutánna egy Causáns is citatiozott Causáját ne 
mások előtt, hanem a Hites Vármegye Nótáriussá előtt remit- 
tálja, mert ha külömben cselekedik, mint mostan cselekedett 
egy Causáns, hogy egy Vice-Biro előtt remittalta, az olyan 
remissio semmit ne suffrágáljon az Causánsoknak, az Szolga 
Bírák és Tisztek, Hivatalyok kívül való dologban magokat ne 
elegyítsék. *)

*) Lsd, Kolozsmegye levélt. 1. sz. a, ered. jkvet.
*) Az lG43-ik évi ápril 24-én Gyulafehérvárott tartott országgy. 

!Mk art. ide vonatkozó része ekként szól: „Legyenek az földek, széna
rétek és erdők juxta quantitatem et numerum sessionum antiquarum s 
kiki az maga portiojához járandó szántóföldéi, szénaréttel, erdővel legyen 
contentus, ne bántsa az másét“.

s) A tartozékok elősorolvák a H. K. 1. li. 24. czíin 8. §-bau.
4) Mandatum divisionale.
5) Articularisnak szokott neveztetni a legrövidebb per.
e) V. ö. A. C. 111. R. 21). czíin.
’) T. i. letartóztatás végett.
8) A. C. Ili. R. 47. ezírn 10. art.
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1650.

Constitutio Universitatis Nobilium Comitatus Colost ensis tem
pore Censi Dni Balth. Kémény Supremi Comitis. Anno Kiüt)

die 15 Juni.1)

Az mely kezes Levélben specificalva vagion bogy medio 
alter. Vice Comitis et Judlium az Executiora kimenetel s az 
exeeutio megh lehessen az kezeseken, az Exponens 2) az ollyau 
Levelid Tizt Uramekhoz ö kglmekbez cziak ha azoknál requi- 
ralna is, Statim ad Simplicem requisitionem tartozzanak exe
cutiora kimenni3) es aliquo remedio non obstante az Levelnek 
vigora zerint az executiot peragalni,4) sallariumokrol 6) con- 
tentaltatvan absque omni Commissione Judiciaria Sedriana. 
Item teob. dolgokban is az zerent ha az Level az zerent eo 
kglmekre sonal expresse.

1657.

Conclusum Universorum Dominorum Nobilium Comitatus Colo- 
siensis in Facto debiti. Anno 1657. Die. 14. Decembris A)

Az nyilván való adósságoknak,7) melyek az eotven ttot 
felyiil nem haladgyak azokk meghveteleben concludal az nemes 
Varmegje illyen methodust es rendet mind az keolezeon kert 
Summának meghveteliben : Hogy ha keotes avagj ados levele 
extal is valakinek es valami egjeb keotes vágj zalagosithas 
nem volna benne, hanem czjak igazan az adossaghrol avagj 
keolezjeon adót penzreol extal vágj ha ados levele nem volna 
is, de az dologh nylvan vagion, az exponens avagj Creditor, 
requirallia az varmegie Tiztit rolla úgymint az feo Birot es 
Vice Ispanyt, kik admoneallyak avagy admonealtassak8) az *)

*) Eredetije Kolozsmegye levélt. 1. sz. a. jkvben.
2) Végrehajtató.
s) V. ö. A. C. III. R. 11. ez. 2. art. és С. С. IV. R.. 16. ez. 1. art.
4) Ezen ti. n. kötéslevélszerénti végrehajtásra (exeeutio penes con

tractum) nézve lásd még az 1596-ik évi nov. 30-iki fehérvári országgy. 
határoz. 14. p. (Szilágyi i. m. IV. k. 106. lap), 1791: 136. id. t.-cz. s 
Tahi. ut. 93. §.

5) E díj az A. C. TV. R. 10. ez. 1. art. értelmében rendszerént 
12 forint volt.

e) Eredetije Kolozsmegye levélt. 1. sz. a. jkvében.
7) Vagyis tiszta adósság, debitum liquidum.
s) Egyik esete a sziikségképeni megintésnek. Többi esetét lsd. a

II. К. II. R. 24. czím, А. С. I. R. 6. czím 1. art., II. R. 8. czím 2. art.,
III. R. 25. czím, IV. R. 1. czím 28. art., 8. czím 1. art., 11. czím 1. art., 
1791 : 134—136. id. t.-cz., Tábl. ut. 93. §.
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adóst, hogy usque ad octavum diem fizessen megh az Credi- 
tornak minden okvetetlen, mert alioquin post octavum diem 
kimennek s eo kglmek satisfaeialnak es satisfacialtatnak insu
per az Contumaciaert hat forintigh meghbttntetik, aunyval 
teobbet cxequalnak rayta, ha meghfizet bene; alioquin az 
Tiztek tartozzanak ki menni az exponens instanciaiara, liolot 
eo kglmek eleot comperialtatna az adossagh nyilván valónak 
lenni satisfacialtassanak in toto x) Insuper büntessek hat forint
tal mely G forinth pro Sallario az exeeutoroke légion, Tartoz
zanak ])cnigh az Tiztek is kimenni absque dilatione sub poena 
in Articulis regni expressa.2)

1664.

Anno Dni 1664. Die 22 OCtobris De et Super Causis, qua
rum merita flor. 100 Unrjr. non Superant per Universos Dnos 
Magnates et Nobiles Comitatus Colosietisis, absentis Utrimque 

Dnis Supremis Comitibus, talis est facta Constitutio J)

Veven az nemes Varmegye sok igyefogjottaknak ez mos
tani valtozo állapothoz kepest giakran Teorvenyes Gyűlések 
nem lehetesek miat igassagoknak periclitatiojara nézve fel
kiáltó panaszokat Istenes Consideratioban, Végeztetett azért 
unanimi voto et Suffragio, hogy az nemes varmegyeben két 
Járás leven Tizt Uraimek is az zerent vannak; azért az t'elseo 
Javasnak zekes helye leven Colosvar kiben azon Jarasbeli feo 
es Vice Birak Vice Ispán cs Assessor Uraimekkal edgyütt eozve- 
gylven authoritalta az Nemes Varmegye eo kglmeket 100 ftigh 4) 
Sine respectu personarum teorvenyeket tenni, akar potentias, 
akar adossagh, akar Diffamatio, Coniuratio, Danmificatio es in 
genere minden rendbeli dolgokról Zabadsagok leven az Cau- 
sansokk is hogy ha az Decretum és Approbata Constitutio 
mellett longusons) akarnanak is procedalni égi más ellen, 
vagy penighlen ab Anno 1657 eztendeoteol fogvant való bre
vis Articulusokban,6) kinek Citatioja vagi Certificatioia melly- 
ken leven fundalva discussioi az zerent légiének. Mivel penigli

') V. ö. О. С. IV. R. 15. ez. ; 171)1 : 136. id. t.-cz.
'■’) A. 0. III. R. 42. czítn 2. art., 43. czíra 1. art.
3) Eredetije Kolozsmegye levélt. 1. sz. a. jkvben.
4) V. ö. 1791 : 96. id. t.-ez.
3) f) Esd. az 1588-ik évi kolozsvári (fentebb 214. 1. közölt) sta- 

tiltani 3-ik és 216 1. *) jegyz. —Mely ügyek intéztettek cl bosszú, metyek 
rövid folyamaté perrel, kimerítően tárgyalja Dósa Elek i. m. III. R. 
191. s köv. lapok.

Corpus Statutorum. I. 19
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len ezen zek mondatik Partialis Zeitnek 1) lenni ergo az poe- 
nanak is quantitassj feleny legjen, mint az Generalis Congre- 
gatioban zokott volna lenni. Az also Jarasbeli Tizt Uramekk 
penighlen zekes helyük Batos légién, kikben mindkét Jaras
beli Assessor Uraimek is kik kik zekes helyeken Teorveny- 
tetelre keotelessegek- zerent tartozzanak elmenni. Executor 
Uraim is az zek Sententiaiaval executiot peragalnj, ebben 
penighlen illyen mod observaltassek, hogy az Zeknek napia 
eleott 15-teod nappal cédula vágj zolgabirak áltál vagy penigh
len, mikor teorvenyes zek vagion meghhirdettessek mikor érkez
hetnek Tizt Uraimek eozzegyülni, meghvisgalvan penighlen, 
bőgj mind az két Jarasban égj napon az Teorvenyek ne légié
nek, hogy az Causansokk is menthsegek arra ne lehessen, 
hogy az Teorvenyes zek cziak titkon alattomban lenne, kire 
nezve magokat ahoz tartani nem tudnak. Ezen Zekben penigh
len minden feo es keozeonseghes renden leveo Nemes Uraimek 
tartozzanak Teorvenyt allani, Jobbagiok is penigh kik az bre- 
visre volnának Citatusok ollyakban azért kik ez /.eket concer- 
nallyak (in hac parte vigilantibus Subveniunt Jura) scilicet 
potentia lopas es egyeli Malelicusok dolga. Az kik penighlen 
az generalis Congregation! volnának citatusok, azoknak is 
100 ftigh való dolgok igazodgyek in sede inferiori eleobbeni 
Citatioiok mellett, hogy az keovetkezendeo generális Congre- 
gatiokor alfele aproekl mia derekas dolgok ne differálodgyanak.

1604.

Tordamegyei Statutum.2)

A partialis székeb Activitássáról.
Mivel a’ Sok időktől fogván való Disturbiumok miatt a’ 

sok bántódások Nemes Uraimek között igen-meg-sokasodtanak, 
’s a’ Vármegyének Törvényes Székein vagy Generalis gyűlé
sein minden Aprólékos dolgok el-nem igazodhatnak; Végeztük 
azért, unanimi voto, et Suffragio; hogy a’ felső Járásban Szász

’) Sedria partialis (particularis): alszék. Szervezetére nézve lásd 
1791 : 96. id. t.-cz. és 1847 : 17. t.-ez. — Az 1680-ik évi május 18-án 
Gyulafehérvárott tartott országgy. 6. art. szerint : „az Nemes Vármegyék 
Fö-Birái legalább hét Assessorokkal ülhessenek széket az maguk pro- 
eessusában“.

-) Tordamegye constitution melyeket az 1753-ik évi február 1-én 
tartott megyei közgyűlés megbízása folytán Sólyom Ferenez időrend 
szerint összegyűjtött, eredetiek hiányában az erdélyi múzeum kézirat
tárában őrzött gyűjtemény alapján közölvék. — Ezen statutum meg- 
ujíttatott 1760-ban.



MAltYAU NEM ZETI, TÖRVÉNYHAT. ÉS KÖZSÉOI STATÚTUMOK. 2 9 1

Régenben, az Alsó Járásban pedig, Tordán Fő Biró, és Vice 
Ispány Uraimék a’ környékben lakó Assessor Uraimékkal edgyütt 
competenti termino egybe gyüjtvén J)„ szász forintig l 2) való Föl
dek, Széna Rétek, Szőllők, és Házi Örökségek, Lábas Marhák, 
Adósságok, és egyéb dolgokról moveáltatott Causák ott inchoál- 
tassanak, agitáltassanak, és discutiáltassan'ak, ’s decidáltassanak 
az Articulus szerént.3)

Hasonlóképpen a mostani Gyűlésre certificáltatott Cau- 
sansok is alfélé aprólékos dolgokban ott tartoznak eom])areálni 
azon eertiiieatió szerént, és el-igazíttani dolgokat az Articulus 
szerént.

Falu dolgára vem tartózd; menni a’ Jobbágy, ha «’ Földen Ura dolgaaccedál.
Ha mikor a’ Falus Bírák közönséges dolgot hirdetnek, 

és Némelyeket a’ Falubeliek közzül Földes Lra a’ maga dol
gára küld, az olyanokat a’ Falus Bírák meg ne büntessék, 
holott nagyobi) az Lrak dolga s’ parantsolatya a’ Falus Bíróké
nál, ki ellen ha cselekednek* a’ Falus Biro, Vice Ispány Uralnék 
három forintot cxequáIjanak rajta, mert lm mit olyankor a’ 
Falu dolgában elmulat a Jobbágy, annakutánna más dolgában 
kitöltsék.4)

Ha ki .Isten ellen való Szitkokkal, úgymint Ördögiélkű, 
ördögatta, Ördög Anyájú, dühös Lelkű és egyéb almz hason 
lókkal szitkozódik, első eselekedetiért veressék kakidéba, má
sodszor verettessék meg páltzával, és annakutánna veressék

l) T. i. partialis székre, melynek szervezetére nézve lásd az előbbi
1. ')  jegyz.

") A partialis al-szék hatáskörére nézve lásd az lö80-ik évi 
május 18-iki fehérvári országgy. ö. art.

3) Értetnek ez alatt az l(519-ik évi május 5-iki fehérv. országgy. 
határozatai (Szilágyi i. m. VII. k. 511. s köv. 1.), melyeknek a törvény
kezést tartalmazó czikkei az А. С. IV. Ii. 1. czímébe is átvétettek.

4) Az 1814-ik évi hiv. gyűjt. 14. constitutiója ezzel toldotta meg: 
„ide nem értetnek a háborás-iidöben, és egyébkor is meg-történhető s 
haladékot nem szenvedhető Királlyá Forspontozások, Vecturázások, és 
Felsőbb rendelésekből valamelly bizonyos Ildii pontra rendeltetett ut 
tsinálásnak ideje“.

1668.

Kiilc üli ő megye i Const i tuti ók.

I.

II.Szitkazódás ellen való poena.

19*
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kaladába Vasárnap reggeltől fogva estvig, ha pedig töbször is 
valaki azt cselekedné, mindenkor kemény veréssel, kaladázás- 
sal bnntettessék.1)

III.
Ennekutánna a’ Derék Székek 2) Szereda Napokra liirdet- 

tessenek, azért, hogy Vasárnap ne kellessék sokaknak Házok
tól ki mozdúlniok.

IV.Gyepű csinálásról.
A’ Jobbágj'os, és Nemes Egyházi Személyek Porgaláto- 

kat,3) és Gyepüket tartozzanak részek szerint csinálni, ha hol 
pedig nem csinálnak, a’ Biró szabadosán meg büntethesse Bír
sággal, úgy a’ mint magok Felekezetit4) szokták meg-büntetni.

V.Partialis Székekről.
A Partialis Széken5) eddig kezdődött Perek valamint 

meg-állottak ott, a’ szerint revidéáltassanak Derék Széken, 
Partiális Székek pedig ennekutánna ne celebráltassanak.

VI.Szőlő Lopok, ’s kóborlók ellen roló Processus és Poena.*)
Ezen Vármegyében történt olyan dolog is, sőt Némelyek 

ugyan szokásban is vették, hogy egyebekkel magokat egybe 
csatolván, mind Nemesek, mind másoknak Szőllőjeket nem 
csak lopva, hanem erőszak Szerént is kóborolják, kikkel a’ 
Pásztorok nem hogy bírhatnának, ’s meg-foghatnák, de még 
magokon is sok insolentiát szoktak cselekedni, a’ mint ennek- 
előtte történt sok Példák bizonyítják, eoneludáltatott azért az 
ilyenek ellen ex unanimi consensu; hogy a’ kik ennekutánna 
afféle cselekedetekben depraehendáltatnak, ha Szintén de loco 
delicti el szaladnának is, de a’ káros végére menvén, kik let
tének légyen, és a’ Tiszteket requirálván felőlié, tartozzanak

*) V. ö. az 1555-ik évi ápril 24-iki marosvásárhelyi országgyűlés 
23. p., az 1556-ik november 25-iki kolozsvári országgy. 4., G. p. és az 
1619-ik évi május 5-én tartott fehérvári országgy. határozatainak 2. p. 
(Szilágyi i. m. I. 544., II. 64., VII. 512.1.), mely utóbbit az А. С. V. K. 
34. Ed. szóról szóra á tvett; ugyszinte a C. C. III. K. 14. czím 2. art.

2) Sedria generalis a főispán vagy főkapitány elnöklete alatt a 
nemes közönség által választott 12. táblabiróval. V. ö. az 1791 : 97. id. 
t.-czikk és 1847 : 17. t.-czikk.

3) Lsd. fentebb a 286. 1. 2) jegyz.
4) Vagyis a falubelieket.
5) Alszék, lsd. a 290. 1. ’) 'jegyz. s a 301. 1. “) jegyz.
6) Lsd. a 281. 1. °) jegyz.



a’ Tisztek ad Simplicem requisitionem Querulantis ki menni, 
circálást is erre nem várván, és comperta rei veritate az ilye
neken külön-külön 12 forintot exequálni, melynek Executió- 
jára mostan a’ Nemes Vármegye in Facie Sedis ő kegyelmeket 
authorálja vigore praesentium Constitutionum, comperta tamen 
prius, ut supra, Kei Veritate.1)

1671.

K  ük üllő megyei Const it ut i ók.

I.Arenda2) és Adó dolgáról.
Ha hol az Arenda, és Adó dolgrban az Adózó, és Aren 

dázó Emberek között difficultas tanáltatik, a’ Vármegye Tisztyei 
tartozzanak ki menni, et limitálni ad requisitionem Partium 
hogy edgyik is a’ másikért ne aggráváltassék, és kinek-kinek 
a’ maga részéről, ha kívántatik, Testimoniális adassék.

II.A tisztek magok helyett a’ Törvényben, másokat substituáljanak.
Ha valamely Törvényben nem ülhetnek a’ Tisztek magok

nak lévén Perek,3) avagy akármely Pernek, és Caussának 
mivoltához Competentiájok, az oly Törvényeknek vége szakad
táig más arra érdemes Személyeket substituáljanak magok 
képekben, a’ perlekedők is Birájoknak agnoseálják in tali casu 
az olyan Személyeket.

III.Az egyházi Nemesség Talléros Adójáról.
Az egyházi Nemesek közzűl tanálkoznak sokan, kik az 

egy Talléros Adót4) nem akarják meg-adni, arról a’ Nemes *)

*) Az 1814-ik évi hivatalos gyűjtemény ö. constitutiója .szerént 
csak a nemeseket éri ilyen büntetés; ha ellenben a kóborlók : „parasz
tok“, azokat „25 páltza ütésekkel büntessék — meg, és a kárt is fizes
sék — meg.“

a) Értetik ez alatt azon bér, melyet a püspöki dézmának secula- 
risatioja vagyis fiscalis jövedelmekké változtatása folytán (lsd. 1556: 
márczius 11. szászsebesi országgy. határoz. •'!. és utolsó p. Szilágyi i. m. 
571. és 573. lap.), a földesurak (patronusok) a fiscus által nekik bérbe 
adott dézma fejében fizettek. Ezen arendára nézve lsd. az Л. C. III. K.
I .  , 5. ez., az Í689-ik évi nov. 24-ik gyulafehérvári országgy. határoz.
II. p. s a Leop. Dipl. 12. és 16. pontjai.

3) Ez lní alkalmazkodás a II. K. Prol. 14. ez. 6. §. és 11. K. 
22. ez. 2. §-ban kimondott elvhez, melyet a fejedelemre vonatkozólag 
az A. ('. II. 11. 1. ez. 6. art. XIII. eonditioja is érvényesített.

4) Azaz tallérokban kivetett adó.
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országnak ivott articulussa1) exstal, azért ha kik olyanak 
tanáltatnak, Tiszt-Uraimék procedályanak az Artieulusnak con- 
tinentiája szerint; Ezeken kivnl olyanok is tanáltatnak ő köz- 
züllök, kiknek semmi residentiájok nintsen, hanem más embe
reknek földein laknak, az olyanokkal a’ Tisztek adassák meg 
a' Talléros Adót, kik is, ha meg nem akarják adni; szabado
sán Tiszt-Uraimék az olyan Contumax embereket meg-foghassák.

1672.

Anno Dni ИГ7'Л. Dic в. May. Toting Universitatis Dominorum 
Marinat, et Nobilium Cottiis Colos facta est Constitutio.2)

Az nemes Vármegye veven ezeben az Colosvari fórumon 
sok rendbeli perlekedeoknek illetlen magokviseleseket es az 
rendes processnssal való abutalasokat, hogy akarmely kiczin 
dologhbol emergalt Causakat niegh az Zeknek authoritassa 
ellen is, mely 100 ftigh való felseob Zekre appellallyak, az 
mely Causakat, ha az Zeknek Authoritassa ellen el nem bocza- 
tanak Praeceptoriummal *) is kenzeritik az Uirakat hogy az 
Causakat elbocziassak. Teortentek ollyan dolgok is, hogy az 
Causaknak meritumát egy exeeptioval retardálván suspendal- 
lyak kizakaztvan azon exceptiot sine rei merito ad superiorem 
sedem provocallyak4) az peresekk nylvan való karokkal es 
haladekoztatasokkal a mellyeket is hasonló modon Praecep
toriummal Provocallyak. Ez hogy meghorvosoltassek es az 
Causansok is illetlen czelekedetek refrenaltassek ex communi 
voto et suffragio végeztetett: Valaki illegitime extrahal Prae- 
ccptoriumot 100 ftigh valo Causakban melynek juxta Authori 
tutem sedis elkelletik decidaltatni eo facto az illyen illegitime 
extrahalt Mandátumért az Extrahalo felen 100 ft.5) poenat exe- 
qualtassanak, az Causak merituma nem excedalvan az 100 ftotli 
fina liter executioban is vegyek es vetessek, Transmissioban se 
boeziassak,1’) mindazaltal ezen nemes Varmegye jo akarattyaval 
Colosvari Assessor Uraimek ne abutallyak, oly Circumspecte 
czelekedgyenek es procedallyanak az illien Executiokban hogy 
valami panaz eo kglmeket ne erje.

‘) Az A. <J. 111. K. 2. ez. 7. art. s О. С. IV. K. 40. Ed.
") Ered. lásd Kolozsinegye levélt. 2. sz. a. jkvben.
“) Szabatosan szólva : mandatum praeceptorio appellatorium.
4) A mi ellenkezik az ltí30-ik évi január 25-iki gyulafehérxári 

országgy. határoz. 30. articulusával, melyet szószerént magáévá tett az 
А. С. IV. E. 1. ez. 44. art.

D) A törvényellenesen kieszközölt mandátumok büntetése törvénv 
szerént 200. írt., А. О. IV. E. 1). ez.

“) Az А. С. IV. E. 7. ez. 2. art. szellemében.
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1675.

Colosvár városi Decretum „Az adósságnak meghfizetesenek
ModyiaroV1. 1)

1. Az Ados mikor az eo adósságáról törvény szerent 
Sententia mondatik, hogy 15-öd nap alat megli fizessen megh 
eskügyek, hogy Arannyat Ezüstit, Ezüst marháit pénzét ele 
adgya. Éhez kepest pedigh hogy annak az Creditornak ados 
sehova el nem reytette, sem föld ala sem masuva, sem el nem 
iktatta, sem más varosban sem országban, sem el nem zalo- 
gosisotta, sem eo maga, sem felesege, sem Gyermeki, sem 
Attyafiai, sem haza пере, sem hirevel, sem akarattyaval. Az 
hun penigh Arany vagy Ezüst, es egyebfele jo marhaja zálog
ban volna igazan megh mondgya, azt is miben vagyon zálog
ban ; ha adossaga van Kegestrmnat megh niutattya, es bizonyos 
adossagat ha lattya az Creditor azt is elvehesse.

2. Ezeknek ntanna az hűt megh leven az Debitor tar
tozzék mindeneknek előtte kész pénzét Arannyat, aranymar- 
hajat, Ezüstit, Ezüst müveit, köveit bizonyos zalogit igaz Kege- 
strumlian levő adossagit ele adni, Parta eöveket, Poharakat, 
gyűrűit, draga köveit megh mondani es tisztán Isten elüt igazan 
eleadni. Melyekből az Creditornak elsőben legyen satisfactioja, 
czak azt observalvan, az első Artirulusban hogy az Creditor 
az Debitornak sajat peezetes gyűrűjét, cs az kit felesege neki 
adót volna jegyül tempore Nuptiarum el ne vehesse.

Azonkeppen az Debitor felesege is az Minemü Arany es 
Ezüst miiét allapottyahoz kepest illendőt szokot volna viselni, 
Tudni illik Arany gyűrüköt, kösöntyűt Parta eovet, azt is 
penigh az mit az Ura neki adót volna jegyben hazasulasakor 
el ne vehesse.

3. Az Arany es Ezüst jókat elböcziilven, az Executorok 
az Debitornak igaz Kegestomat ele kérjék es az melly bizo
nyos adósságot az Creditor falai henne, választva elvehesse 
Satisfactioban.

4. Ezek megh leven Ante Omnia annak utanna az Debitor
nak Borát Búzáját böczüllyek el, ha penigh Áros ember lejend 
az Debitor ottan kalmar es kereskedő marhajit. Ha mües 
Ember penigh az minemü műé vagyon azt az műét böczüllyek, 
mert effele marha az Debitornak elete forgásához kepest úgy 
mint kész pénznek tulajdonittathatik.

') Kolozsvár város levéltárában az említett „Decreta“ s a t. czímíí 
könyvből. E statutum kiváló érdekű kiegészítése a végrehajtásról fukarul 
intézkedő А. С. IV. K. 4. ez. 1. art. és С. С. IV. K. 15. ez. 1. art.-nak.
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5. Ilis quoque deficientibus liaza eszközeinek az jnva 
böeziiltessek megh, de ha az adósságot ezek fel nem érik, 
külső örökségére, úgy mint Szőlőjére Szántóföldére Majorara, 
Kertire kel ki menni, es ezeket kel megh böczülni.

6. Ha penigh azok sem lennének elegek az Adósnak, es 
féleségének valaminemü Kubai lesznek, mindennapi ruháján 
kttvül, azok böeziil tessenek megh.

7. Ezek elfogyván hazat is el kel az adósnak böczülni.
8. Vegezetre ha az hazzal sem Contentalhattyak megh 

az Creditért, tehat eo magat is az Adóst az Creditor megh 
fogtathassa, es esztendeigh három napigh tarthassa, minden
nap szaraz kenyeret es vizet adgyon innya. Annakutanna az 
fogsaghbol ki ereszsze megheskiittesse, hogy valamit talal 
tcliyes életében vagy műjével, vagy egyébképpen ha koldulás
sal is annak 2 részét az Creditornak adgya. Juxta Contenta 
Decret. Part. 3. Tit. 28.') kiben ha megh czalná, hat asztali 
vegezetre ugyan szolgájává teheti az Creditor ötét mind addigh, 
migli az Debitor az Creditori megh nem elégítheti.

ti. Az ki az részét az Gyermekinek kiadgya es azutan 
adossaghban esik megh fizet, de az gyermeke részét soha oda 
nem fizetheti, hanem epén marad az, ha az Creditor éppen 
fizetetten maradna is.

10. Az elböcziilt jókat keoz kézhez adgyak 15 napigh, 
ha megh valthattya eppen szabad vele, mert annak utanna az 
Creditor kézéhez adgyak. Mii szereit azért külön 15-öd nap 
alat kivalthattya.

1676.

Küküllömegyei Constitui io.

Gyepűről.
Ennek utanna valamely ember a’ szokott Terminusra 

maga Gyepűjét vakmerőképpen negligálja megtsinálni, s tsi- 
náltatni, és másoknak Szőlőjükben ’s Gabonájukban kárt ten
nének a’ Marhák, az olyan Vakmerőkön tsak egy Szolga Biró 
praesenfiájábaii is satisfaetiót vehessen a’ káros káráról, akár 
maga, akár Jobbágya Marhájából ha Marhás Jobbágya lészen, 
hasonlóképpen, ha kik valaki Gyepűjét ki hányák, azokon is 
meg-vehessék az olyan kártételt.2) *)

*) Csakhogy a H. K. ezen helyének rendelkezése eltér a statú
tumétól.

2) A/, 1814-ik évi hiv. gyűjt. 15. constitutiója szerint: „Valamelly 
ember a ki-szabott terminusra maga részéről való Gyepűjét meg-tsinálni, 
vagy meg-tsiuáltatiii el-mulatná, és a miatt másoknak szöllöjekbe, vagy
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1676.

Anno ll!7(i. dia 8. mansis Мац Conyr. yen. Cottas Colosiensis 
praesent. utrimque Supremis Comitibus.1)

Az Nemes Varmegye Istenes itiletben veven az liazaban 
az Ser es Goselka2) feozeoknek felettébb való Excessusokat, 
a ki sem Istennel sem magok lelkiesmereteknek meglibanta- 
saval nem gondolva kiváltképpen az Goselka feozeok Isten
nek bozzujara mások hogy inkább tobzódhassanak cs rezeges- 
kodhessenek rendeletlennl mind búza es egyel) gabonákból 
feozik es feozetik az Goselkat, mely mia Istennek latogatasat 
naponként erezzük es lattyuk raytunk harapozni es haragiat 
gerjedezni ellenünk. ‘Ehhez kepest egyenleo Consensusboi es 
akaratból concludaltatot, hogy a modo senkys Sert es Gosel- 
kat tizta búzából ne merezellyen feozni, Goselkat penigh in
differenter senkys sub gravi poena az borsepreonkül ne f'eoz- 
zeon, valaki penigh eomperialtatik titkon vagy nyilván azt 
czelekedni ahhoz való ezkeozeit in Poena duodecim florenorum 
amittallya niely poenat Tizt atyankfiai vigore huius deliberati 
executioban vehessenek.

Item: Jóllehet elegh Art. cxtal az fusteleo Dohányosok 
es Dohányárutok feleol, hogy tellyesscggel az hazabol elimi- 
naltassek, de úgy lattyuk az nemes varmegye, azon Art. 
zerent senkys nem biintettetik; concludaltatott azért, hogy 
valaki abban deprehendaltatik Vice Tizt Attyankfiai sine mi
sericordia meghbüntessek. A kiknél penigh tapaztaltatik, hogy 
árulná affélét: elvetessek minden kegyelem nélkül es tűzzel 
eghettessek megír

Gabonájokba kár tétetnék, nem a kár tévő Marhának Gazdája, hanoin 
az a kinek cl-nem készült Gyepiijén keresztül ment, fizesse-meg a kárt, 
azonkívül Vice Tiszt Atyánkfiái, ha nemes ember 3 forintig, ha paraszt, 
Ti páltza ütésekkel biintcssék-meg hasonlóképpen azokat is, a kik má
soknak Gyepűjét szántszándékkal el-rontanák, és a rontáson marhájukat 
tilalmasba bé-hajtanák, minthogy pedig a, szöllö körül a kerittések a 
szöllökbe termett, és öszszel levágatt venikélcböl, nem pedig veszszőkből 
szoktak tsináltatni, ezen móddal tsinált Gyepük, az Erdők Conservatio- 
járól hozott Articulnsoknak, semmit sem praejudicálván, • ezutánra is, 
hogy a Szöllö Gyepük illyen móddal conserváltassanak, megengedtetik; 
Továbbá meg történt az is, hogy némelly gonosz indulata emberek a 
meg-száradatt Szöllők körül való Gyepüket meg-gyujtatták; és az által 
a szöllökbe, és gyiimölts fákba nevezetes károkat okoztanak, ha kik 
effélét ezután bátorkodnának tselekedni, Vice Tiszt Attyánkfiai az Erdő 
égetők ellen irt Articulus szerént proeedallyamik ellenek, a kiknek pedig 
puszta örökségeik vadnak azután esendő Gyepüket, azok a kik a földe
ket használlyák tartoznak tsinálni“.') Eredetije Kolozsm. levélt. 2. sz a. ered. jkvben.

a) A lengyelek nyelvén Gozelka, pálinka.
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Küküllömetjygi Constitution.

I.

A z  E r d ő t  j u x t a  q u a n t i ta te m  S e s s io n u m  a n t iq u a r u m  h o r d a s s á k .

Vágynak oly helyek és Faluk, kikben egy (larabotska 
helyek lévén némely embereknek a’ közönséges hasznos Erdőt 
non juxta quantitatem Sessionum antiquarum bírják, hanem 
más Szekereseket is rá visznek, és azokkal pusztítják; Többi 
között Haranglábi és Désfalvi Erdőket hordgyák, vesztegetik, 
kihez képest ad diem praesentem Maji 30-m Désfalvi Erdő 
Sziliére rendeltettek kimenni ez alább specificált eommissáriu- 
sok, úgymint Jármi Ferencz, Tövissi Dániel Uraim, Pernyesi 
Uram, Horváth Ferencz és Miklós Uraim, Vice Ispány Uraim 
is jelen lévén, finaliter vegyék igazításban kinek-kinek mint 
kellessék vágni az Erdőt, mely oly kárban forog.

II.
S z o llő  G y e p ű jé t  ég e tő k  e lle n  va ló  p o e n a .

A' kik más Embereknek Gyepiijekct, ’s Szőlőjüket szánt
szándékkal fel-égetik, gyujtogatyák, vagy eddig is tselekedték, 
de uno a’ Tisztek cxinittáltatnak a’ Panaszolkodó Fél requi- 
sitiójára, kik az Articulusban ’) specificált poenát exequálják 
az olyan égetőket úgymint hung Flor. 12.

III.
B i m i  d  o ly  ok  r  ól.

Bethlen Gergely Uram Instántiájáhól értvén a’ Bimi 
alkalmatlan utak miatt való meg-bántódásáf, és nyilván való 
károsíttását, nem akarván a’ más Dominus Possessor részére 
való Falusiak, ’s Jobbágyok egyenlőképpen csinálni azon rósz 
utakat, kihez képest ezen Vármegye Tisztyei valamikor requi- 
ráltatnak meg-írt Bethlen Gergely Uramtól, mindjárt ad faciem 
loci kimehessenek, hírré tévén a’ más Félnek is, és azon 
Utakat ki mérvén, és ki mutatván, annakutánna azon Posses- 
sionak Ut Urai viseltetnek úgy gondot meg tsináltatásáról, 
hogyha melyik részen való út csinálatlan tanáltatik, azon 
részen lévő Jobbágyok biintettessenek meg ennekutánna érette 
az Articulus2) szerint.
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') A. C. III. R. 47. ez. 18. art.
2) A. C. 111. R. 38. ez.
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IV.
P a r a s z t  és N e m e s  E m b e r  k ö z ö t t  v a ló  d o lo g ró l k ö l t  S e n t e n t i a  N ó v u m m a l  

n e  im p e d iá l ta s s é k .

Ha valamely paraszt ember dolgában Nemes ember ellen 
finaliter deliberálnak a’ Tisztek; annak executióját Novum 
izentetéssel, ’s hozatással ennekutánna ne impediálhassa, liá
néul a’ mint ennekelőtte való időkben rendesen éltének a’ 
vármegye Tisztyei effélében, úgy ennekutánna is valamely 
causa a Tisztek előtt verified!tátik, és finaliter1) decidáltatik, 
mint ennekelőtte való időkben, úgy procedályanak ezután is 
efféle dolgokban.

V.
N y i l a s  f ö ld e k  G y e p ű jé r ő l .

Ha valamely Faluban valamely Patronusoknak puszta 
öröksége ’s ahoz való Nyilas Földeia) vannak, és a’ Gyepű 
kerteket3) admoniti fel nem akarják tétetni, vagy csináTÉafni, 
tehát azon Falusi Bírák a’ Falu Törvénye szerint büntessék 
meg, ’s azon nyilas Helyeket vessék zálogban valakinek addig 
a birságig való bírásra.

VI.
P a r a s z t  e m b e r e k  i l le t le n  e x a c t  tó i  e llen  v a ló  p o e n a  a ' k i j á r t a t á s  ir á n t .

Sok panaszok lévén, hogy némely Falubeli paraszt em
berek, Falusi Bírák, és Esküitek sok illetlen exactiókat kö
vetnek el, midőn valaki mezőbeli Szántó-Földeknek, kaszáló 
Helyeknek, és Szőlőiknek, avagy azoknak Borozdáinak ki- 
jártatására, avagy ki mérésére őket kihijja, vagy viszi, úgy 
hogy ha tsak egy hold Földnek ki járására híjják is ki őket, 
akármely drága bor idején is némely helyeken egy Veder 
Bort vonsznak, ha szintén megesketik is őket, de addig ki
járni, vagy mondani nem akarják, mig Veder Bort nem ad
nak, nékik: Végeztük azért: hogy ennekutánna ezen Várme
gyében az ilyen abusust, és helytelen exactiót tolláiják, hanem 
egy hold Földnek vagy Szőlőinek ki járásáért, és Borozdájá- 
nak fel-hányásáért, ’s igazításáért hat pénzel légyenek con- 
tentusok, ide nem értvén mindazonáltal az olyant, a’ melyet 
tsak szóval mondanak ki, és semmi fáradságok körülette *)

*) Vagyis úgy, hogy további felebbvitelnék helye nincs; ez eset
ben csak novum сии gratiaval lehetett élni, de csak birtokon kívül.“) Oly földek, melyek a község birtokából birtokarány szerint, 
kezdetben sorsolás (nyilhuzás) útján — osztattak ki, melyek is idővel 
rend szerint az illetők magán tulajdonává lettek.

3) Kerteléseket.
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nintsen, hasonlóképpen kár látásra egyszeri ki menésért többet 
exigálni hat Pénznél ne merészeljenek; a kik az ellen csele
kednek, vagy efféle Földek járására, és kár látására való 
kimenetelre requiráltatván, contumacia ducti, el mulatnák, com
perta rei veritate flor. 12. büntettessenek.

1680.

Küküllömegyei Constitutio.

H a b o k  ta r tá s á r ó l .

Vármegyénkben Rabok tartásának helye lévén a’ Dar- 
latzi Tömlöcz: végeztük közönségesen; hogy annak restaurá
lására, és épülésére rcndelyonek V. Ispán Atyánkfiái elegendő 
Fát, és munkásokat a’ Falukról, ha mely Falukbéliek admo- 
nitusok lévén, contumacia ducti, el mulatnák tizenkét forintig 
tegyenek Executiót azokon.

1683.

Külcüllö megye i Const it ut io.
I.

S z á n tó  F ö ld e k  's S ző ttü k  M e g g y é i t  e l-h u n tó k  e llen  ь-aló P r o c e s s u s ,  és p o e n a .

Vannak olyan nyughatatlan emberek, kik magok crejek- 
ben bizakodván vakmerőképpen mások Szántó Földeinek, ’s 
kaszáló Helyeinek, és Széliéinek, kik véllek határosak, Ha
tárit, Borozdáit, és Megyéit Szomszédjoknak kárára felbontják, 
ha a’ Falus Biró és Esküitek is ki járják, annak rendi szerint 
azokat attól vagy el-tiltyák, vagy ha ki járni engedik is, de 
az igazíttást helybe nem hagyják, végeztük azért; hogy ennek- 
utánna az ilyen meg-bántódott fél ezen Vármegyében, ki vivőn 
a’ Falusi Bírót, és Esküiteket, sőt kívántatik Falusi öreg em
bereket is, és hit szerint kijártatván, és ki mérvén az olyan 
Szántó Földeknek, kaszáló Helyeknek, és Szőllőknek Határait, 
Borozdáit vagy Mesgyéit, ha szintén a’ más Fél tiltaná is, 
járják ki és valaki vagy erővel impediálna, vagy pedig annak- 
utánna az ilyen formában való igazításnak nem engedne, és 
helyben nem hagyná, a’ paraszt embert első tselekedetiért a’ 
Falus Biró büntesse meg egy forintig; ha még is nem szűnik, 
hanem engedetlenkedik a’ Vármegye Tisztycit simpliciter rc- 
quirálván, comperta rei veritate büntessék meg flor, három 
toties quoties cselekedne, hasonlóképen a’ Nemes ember ellen 
is a’ Vármegye Tisztyei tégyenek Executiót.



II.A köz kert1) fel-állitásáról.
Sokaknak lévén panaszszok a’ köz kertek állapotya felől 

is, végeztetett; hogy ennekutánna a Szomszédok között való 
köz kertek Falusi Bírák által ki méretvén, és a’ panaszló Fél 
admoneáltatván a’ Szomszédját, hogy intra 8-m a’ köz kertet 
feltégye, ha vakmerőképen el-mulatná a’ Szomszédjának ká
rára, s boszszúságára illendő köz kertet nem csinálna, a’ Pa
raszt embert elsőben a’ Falusi Bíró büntesse meg egy forintig, 
ha kár esett miatta, azt is űzesse meg, ha mégis vakmeről- 
ködnék hasonlóképpen admoneáltatván a’ Vármegye Tisztjei 
büntessék bárom forintig,2) hasonlóképen toties quoties nem 
cselekedne comperta rei veritate ki menvén ad simplicem 
querulautis requisitionem.

1G84.

Küküllömegyei C o n s t i tu t i  ók.
I.Partialis Székek fel-állitásáról, és Samuknak arra alkalmaztatásáról. >

A’ Nemes Ország végezése egy versben abrogálván a 
Partiális Székek celebráltatását8) oly színű Pereket is, melyek 
a’ Partiális Széket illetnék, Generális Széken kellett moveálni 
a’ Pereseknek; mivel azért a’ Nemes Ország ujjabb végezésé- 
vel a’ Partialis Székek celebráltatását fel állítaná, végeztük 
közönségesen; hogy Vármegyénkben a’ kiknek olyan Perek 
van, a’ Generális Székre inchoáltatva, melyeknek eligazíttatá- 
sára a Partiális Székek celebráltatásáról írott Articulus a’ 
Partiális Széket facultálta, ha Szintén az Actorea Pars Pe
res,sét Generális Székre citáltatta volna is, de ad 8-m admo
neáltatván, vagy certificáltatván Pcressét, hogy Partiális Széken 
akarja prosequálni caussáját Szabadoson proseqnálbassa, nem 
eondescendálván azzal causája, hogy Generális Székre volt 
citatus/in arbitrio litigantium hagyattatváiuv mindazáltal a’ ki 
pcressét Generális Széken akarja prosequálni.
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') Kerítés.
3) Az 1814. gyűjt. К!, const, szerint csak a nemes ember biin- 

tettetik 3 írtig; a paraszt büntetése 12. pálczaütés.
3) T. i. az 1678. évi okt. 1-én Gyulafehérvárit tartott országgy. 

határoz. 7. art. által, az azokon előfordult abusnsok miatt. Minthogy 
azonban a generális székek ritkán voltak megtarthatók, az 1680. május 
18. gyulafehérvári országgy. 6. art. újból felállító azzal, hogy évenkint 
legalább ,-i-szor tartassanak. Egyúttal hatáskörüket is megállapít;’' . Lsd 
még az 1668. évi stat. 2У2. 1. r’) jegyzetét iS.
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II.Béres Szolgák és Csorda Pásztorok Szolgálattyak mellől el-álván azok ellen váló l'rocessus.
Történnek gyakorta ilyen dolgok is, Sőt ugyan szokás

ban is vették, bogy némelyek Szolgaságra bé-szegődnek, azon
ban ha valami nem tettzik, vagy valami kis boszszúság éri, 
vagy Gazdájok meg-fenyegeti valamiért őket, ottan tsak kapják 
magokat Szegődségek mellől el-állanak gyakorta olyan időben, 
a mikor leg szükségesebb volna a Szolgálatyak, és imitt-amott 
czellengenek, vagy Gazdájok injuriájára másokhoz Szegődnek, 
kik ellen kiváltképpen a Parasztság nem élhet az approbata- 
beli Processussal,1) nem lévén kivált a Parasztok dolgairól 
specifice Írott Articulus; Végeztetett azért; hogy az olyan pa
raszt Gazdájokat alkalmatlanul el-hagyó Szolgák, és Csorda 
Pásztorok ezen Vármegyében valahol találtatnak tsak egy V. 
Szolga-Bíró is meg-foghassa. Gazdájok kezében adhassa, ide 
nem értvén az olyanokat, a kik pásztorsága alkalmatosságával 
Földes Ura keze alól el idegenedvén, ismét oda redeálnának, 
Jobbágyságok mellé, vagy Nemes Emberekhez szegődtek volna, 
hanem az ilyeneket repetáiják az Articulus szerint.

III.A Tilalmasok meg nem tartásáról.'1)
Többire mindenütt igen el-áradott a’ Tilalmasok meg 

nem tartása, mert némely Vakmerő emberek Szánt-szándékkal 
hajtyák a’ Tilalmasra Marliájokat, és másoknak Gabonáit, 
Füveit vesztegetik, Senki annakutánna meg nem bünteti érette; 
Végeztük azért közönségesen, hogy valakik ennekutánna a’ 
más Falu Határán lévő akármi névvel nevezendő tilalmas 
Helyekre hajtyák Marháj okát, ’s Szánt-szándékkal jártatyák, 
ha szintén ott nem deprehentáltatnak is, és marliájokat hé 
nem hajtyák, mindazáltal megbizonyosodván, hogy Szánt-szán
dékkal hajtották oda, vagy jártatták ott, a’ Vármegyei Tisztj ei 
által eo facto három forintig3) büntettessenek, ha kárt tettek 
azt is megfizessék, toties quoties cselekednék, hasonlóképpen 
büntetődjenek azok is, kik magok Falujokbeli határán lévő 
Gabonák és Szőllők közé, vagy kaszáló helyekben hajtyák, és 
jártatják Szánt-szándékkal Marliájokat, és közönséges Határ 
felszabadíttása előtt másoknak károkat tétetnek, akár Nemes

■) Lsd. az А. О. IV. K. 8. ez. 3. art.
2) V. ö. A. 0. III. R. 5. ez. 1. art.
3) Az 1814. évi gyűjt. 10. const, szerint a nemes ember 12 írtig, 

a paraszt ember 12 pálczaiitéssel büntetendő.



MAGYAR NEM ZETI, TÖRVÉNYH AT. ÉS KÖZSÉGI STATÚTUMOK. 303

akár paraszt emberek légyenek azok, ki menvén a’ Tisztek 
a’ Nemes ember ellen is ad Simplicem requisitionem queru- 
lantium Szabadságában hagyattatván, mindazonáltal a’ panaszló 
Félnek, hogy ha azon Falubeli Paraszt embert a’ Falu közön
séges tilalma Szerint akarja a’ Falus Bíró által meg birsá- 
goltatni.

1085.

Küküllömet/yn Constituti ól;.

I.
P a r a s z t  em b erek  a ’ k á r b ó l  hé h a j to t t  M a r h á t  'T ö rv é n y re  ta r to z z a n a k

k ia d n i .

Vágynak a’ parasztok közzűl oly vakmerő emberek, 
kiknek vagy adósságbeli vagy pedig Mezőbeli kártételből 
Származott praetensiójok lévén, valakik ellen sem 'risztektől, 
sem Falusi Bíráktól nem várnak, hanem magok authoritássá- 
val élvén megrekesztik azoknak Marbájokat, ha Törvényre 
kérik is, de ki nem adják, végeztük azért: hogy valamely 
paraszt emberek eunekutánna afféle Marhákot ki nem adnak 
Törvényre, blintetődjenek három forintulr) a’ Szerint a’ Con
stitutio Szerint, melyet a’ Birság dolgából a’ vakmerő Falusi 
Bírák ellen tett volt a Vármegye.

II.
E g y h á z i  N e m e s  e m b e r  A d ó t  k é s é r n i  t a r to z ik .

A’ mely Egyházi Nemeseknek a’ Vármegye Tisztyei 
parantsolnak, hogy az Adót késérjék,2) tartozzanak el menni, 
sub poena Flor. 12. ha Szintén Szolgai állapotban vannak is, 
de ha nem continuusok, a’ Tisztyek parantsolatya is magok 
házoknál, és nem Urok Szolgálatyában találja külöinbén a 
V. Tisztek azon poenáig akármi javakból eo facto executiót 
tehessenek, exclusis omnib. juridicis remidiis, fen hagyván 
mindazonáltal azt, hogy ha oly időben érkezik a’ Tisztek pa
rantsolatya, hogy az Ura dolga miatt az oda késérésben meg
akadályoztatnék, ha a’ büntetést el-akarja kerülni, excusálja 
jó idején magát a’ Vármegye Tisztj ei előtt, hogy rendelhes
senek mást helyette, ne essék fogyatkozás az Adó késérésében.

‘) Az 1S14. évi 11. const, szerint .12 jníltza ütésekkel“.-■) Biztonság szempontjából az adószedőt kisérjék.
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1090.

Constitutiones Districtus Terrae Fogaras. ‘)

Titulus I-us.
A r t i c u l u s  P r i m u  s.

Juxta antiquum et in praesens usque retentum modum 
ac consuetudinem terminus Celebrationis Sedis Judiciariae 
praefixus est dies »Sabbathi.

A r t i c u l u s  2-us.

Quoniam cujuscumque Causae fundamentum sit Citatio, 
ideo Pars Actorea tenetur Partem Jnctam mediante sigillo2) 
certificare,3) vel per Judicem Nobilium4) citare.

A r t i c u l u s  3-us.

Actor tenetur Sigillum ergo depositionem duorum Dena
riorum extrahere.

A r t i c u l u s  4-us.

Citatio autem fiat per Judicem Nobilium aut Juramento 
adstrictum Nobilem,5) qui citare facienti teneatur Litteras lie 
Iatorias exhibere ne propter ejusdem absentiam aliquis acci-

') Fogaras vidékének ezen constitutiója különböző időkben kö
zött statútumokból lett összeállítva, melyek egy része a 16. századból 
való, mi mellett első nyolez czímének tartalma, de különösen a VII. 
tit. 2. art. szól, hol vajdai emberek említtetnek, a mely kifejezés pedig 
csak a 16. sz. végéig volt divatban, másik, nagy része a 17. századba 
tartozik, mint ezt ismét a XI. tit. 2. art., XIX. tit. 11. art. végén, s 
XX. tit. bevezető soraiban kitett évszámok tanúsítják; végre egészen 
csekély része keltezhető a 18. sz. elejéről; ilyen névszerint a XX. t. 2. 
art. követő nehány pont, mely az urbáriumokból még pedig miként az 
első pont tartalmából is következtethetni, nem az 1602. évi, hanem a 
későbbi urbáriumokból vétetett. Valószínűleg a XIX. tit. 11. art, végén 
irt 1690. év e constitutio összeállításának éve; a többi, mi ezen art. 
után következik, későbbi időben toldathatott hozzá. Az eredetit még a 
fogarasi levéltárban (mely 1882. év nyarán rendezés alatt állott) sem 
kaphattuk meg, miért is az érd. múzeum kézirattárában levő gyűjte
mény nyomán közöljük azt.

2) Lsd az 1604. évi Marosvásárhelyi stat. 32.1. 2.jegyz.
3) A nem nemesek certificatio utján szoktak bíróságuk elé 

hivatni.
4) Miként a vármegyékben, úgy Fogaras vidékén is szolgabiró 

utján idéztetett alperes, még pedig tiszti pecsét mellett, a törvény
szék elé.

5) Az А. С. IV. Ií. 1. ez. 19. art. és 14. ez. 4. art. szerint 
esküdt általi idézésnek csak a székely székekben lehetett helye.
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dat defectus in Causa litigantis,11) si vero Scriptis easdem non 
exhibuerit,2) obligatus sit in Facie Sedis Judriae compavere, 
et coram eadem peractam citationem referre, quod si vero 
citans ante Relationem peractae citationis aliquo discederet, 
nulla urgenti, et evitabili Causa habita mulctabitur tl. 1 quem 
Actor desumendi auctoritatem habeat, Actori autem incumbet 
(cum adjungendo eidem per capitaneum3) uno homine) lnc- 
tum de novo citare.

A r t i c u l u s  5-us.

fu reconpensationem, et recognitionem fatigiorum citantis, 
hic in oppido dentur Den. 0. si vero citantem in Districtum 
extulerit, solvat eidem Den. 12. et semel ad comedendum, si 
vero ad tria Milliaria, aut etiam ultra extulerit Den. 24.

A r t i c u l u s  6-us.

De citatoribus sonans Articulus hoc melioratur, quod si 
Nobilis contra Nobilem Causam moverit, necessarium est, ut 
Litterae Relatoriae Scriptis exaratae habeantur; quod si vero 
res agitur cum vel inter Rusticos, liberum esto eisdem velintne 
Litteras Relatorias extrahere, vel non per Judlium. Pro Parte 
ambarum Partium peractae et confectae Litterae Relatoriae 
robur ac vigorem suum habeant, hoc autem ita intelligatur; 
Quod etiam si Una Pars Litigantium Nobilis fuerit, altera vero 
Rusticana Persona, nihilo minus Judlium (cum labilis sit me
moria) signaturam servet apud se, pro annotandis harum re
rum meritis, et circumstantiis.

A r t i c u l u s  7-us.

Citans teneatur Intentionem Actoris Simpliciter, et can
dide detegere, qua nimirum de causa velit Jnctuin in Jus 
convenire.4)

A r t i c u l u s  8-us.

Unamini voto conclusimus; quod si aliqua Pars Litigan
tium post citationem stante Judicio Partem alteram diffama
verit, citet eandem oh tale Facinus, et procedat adversum.

*) Az idézés megtörténtéről szóié tudósító levél.
‘2) Az А. С. IV. R. 14. ez. 4. art. tanúsága szerént a székely 

székeken sem volt szükséges (Marosszéket kivéve) Kelatóriákat kivenni.
s) A megyék főispánjának helyét Fogaras vidékén a kapitány 

foglaló el.*) Ugyanezt követeli az А. С. IV. li. i. ez. lí) art.
C o rp u s  S ta tu to ru m  i. 20



A r t i c u l u s  9-us.

Quod si Actor, Partem alteram sine citatione praesen
tem liabere vellet; Jnctusque animadverso tali illegitimo facto 
Actorem in homagio convinci cuperet, omnino convincatur in 
eodem: Nobilis enim evocari non statui debet, juxta Decr. 
P. 2. T. 23. Cujus Homagy tertia Pars Litiganti, obveniet, 
duae vero Partes Officialem concernent.

A r t i c u l u s  10-us.

Citationis autem, vel Causae depositio hoc modo fiet: 
Quod si deposuerit Actor Causam suam, persolvat onus fi. 1 
et post hoc de novo citet Partem Jnctam, cujus oneris tertia 
Pars Jncto, duae etiam Judicibus obvenient Sensu Deer. P.
2. T. 82.

A r t i c u l u s  11-us.

Quod si quis ad Sedis Judriae praefixum diem certifi- 
catus non comparuerit, sed alia negotia propria peregerit, in
currat Mulctam fi. 1 Statim et de facto exigendam et exe- 
quendam.
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Titulus Secundus.

De Sigillo.
A r t i c u l u s  1-us.

Actor Sigillum redimat Denarys 2.

A r t i c u l u s  2-us.

Quicumque Sigilli Capitanei se contumaciter opposuerit, 
mulctetur fi. "12.

A r t i c u l u s  3-us.

Actor Sigillum (vigore cujus uti vult) extrahens teneatur 
Jncto idem monstrare; quod si vero Negotium solemnitare1) 
Juris decidi dehebit: idem Sigillum etiam coram Figura Ju- 
dicy producatur, cum nonnulli fraudulenter utantur Sigillis.

A r t i c u l u s  4-us.

Sigillum, quod Capitaneus Judlium solet tradere, illud 
Judlium ad nullius alterius manus resignet, quin imo si in

r) Péld.: ürükvallás, végrendelet.



absentia Capitanei aliquis Sigillo indiguerit in rebus lieitis 
Jiullium Authoritatem habeat, vigore ejusdem Sigilli etiam 
inhibere, Testium FaMones excipere, et citare erga recompen
sationem fatigy Pro Sigillo autem Solvantur eidem Den. 4.

Titulus III-U8.

Be Procuratoria Constitutione.
A r t i c u l u s  l-us.

Constitutio Extraneorum Procuratorum fiat coram Capi- 
taueo, vel loci Notario.

A r t i  c u 1 u s 2-us.

In Constitutione autem Procuratorum hic modus obser
vetur; Causans semper Coram Domino Capitaneo, et Notario 
constituat Procuratorem,1) cujus Constitutionis vigor duret per 
revolutionem unius Anni. Quod Si causans super eadem Pro
curatoria Constitutione Litteras extrahere voluerit; dentur eidem, 
erga tamen depositionem Denar. 12.

A r t i c u l u s  3-us.

In una eademque Causa Parti litiganti praeter unum 
Procuratorem plures constituere non liceat,2) exceptis Procura 
foribus extraneis: ut taliter ambae Partes Litigantes propter 
Procuratoris penuriam defectum non patiantur.

'Titulus IV-us.

I)e Serie *) Causantium.
A r t i c u l u s  l-us

Si Causantes litigare velint, teneantur Seriem petere in 
qualibet Sede Judria, observetur autem et hoc, ut extraneorum 
Causae semper ante Omnes assumantur, Sine omni prorsus 
Seriei petitione.

A r t i c u l u s  2-us.

Si vero Actor in tribus Sedibus Judriis Seriem non effla 
gitaverit, nec partem Adversam evocaverit, in tali Casu lucto
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’) A z élőszóval való ügyvéd vallás ezen módja szokás utján or 
szágszérte dívott (Wenczel, magánjoga, II. köt. 30. 1., Dósa i. m. Ili 
K. 22. 1.)

a) А/. A. (’. IN'. K. 10. ez. 1. art. kettőt enged, Ugyanígy a tábl 
ut. 264. §.

a) Lsd. az 173'J. évi kraszuumegyei stat. vonatkozó jegyz.
20*
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detur absolutio. Quod si vero Seriem habuerit, praestoletur 
ab eadem.

A r t i c u l u s  3-us.

Perspicientes Causantium hanc fraudulentiam, quod post 
pronunciatam in inferiori sede Sententiam, quamcumque etiam 
minimam et levem Causam per viam Appellationis ad Tabulam 
Superiorem Appellent, _ quam transmissam post modum prose
qui *) negiig'unt, solummodo, ut Cavillam, et ejus poenam evi
tent, et subterfugiant. Nonnulli vero sub praetextu Appella
tionis aeque post emanatam in inferiore sede Sententiam, inter 
se ad amicabilem compositionem condescendunt, et paciscuntur; 
atque hoc modo Suae Celsitudinis, ac ejusdem officialium Pro
ventum 2) Subtrahere nituntur; Conclusimus itaque unanimi 
voto: ut causantes Causam suam ex inferiore sede appellantes 
adeant Notarium ante celebrandae primae sedis Judriae ter
minum, et Cum Appellatione Seriem sibi scribi Curent, trans- 
missamque causam ibidemjjprosequantur, quam si quocumque 
sub praetextu, prosequi noluerint, videbuntur in inferiori Sede 
latae Sententiae Consentire, quae etiam in tali casu vigorem 
suum sortiatur, Officialis quoque poenam exequatur,3) quorum 
autem Causae de praesenti in Appellatione Constitutae sunt, 
illi quoque teneantur Appellationem Causae suae inscribi 
curare.

Titulus V.

De Parium petitione.*)
A r t i c u l u s  1-us.

Considerantes primo hoc quod Secundum honesti hujus 
loci Privilegium appellatio non sit admissa, secundo vero etiam 
hoc, quod Procuratores (et si qui essent) in jure non ita ver
sati et exculti sint, ut confestim in prima Instantia pro Prin
cipalibus suis opportune respondere possint; Id circo placuit 
Nobis Consulere, quod si luctus prima Sedis Judiciariae die 
par voluerit accipere, non denegetur eidem, id autem solum 
in responsione concludatur eidem, quod Notarius .in Protocollum

*) Az iigy átküldése után a felebbviteli bíróság előtt a felek szó
váltásaival folytattathatik az.

3) Jövedelem, mely a bírságokból szokott befolyni.
°) A H. K. III. R. 4. ez. 5. §. is megengedi, — de csak a székelyek 

közti ügyekre nézve, hogy a bírák a maguk birsági illetékét az íté
let kihirdetése után azonnal követelhessék ; míg az 1439 : 31. t.-cz. s 
H. К. I. R. 16. ez. ö. §. értelmében a felek közt az ítélet után létrejött 
egyezség esetében illetéküket nem vehetik ki. Ugyanezen álláspontot 
foglalja el a Tábl. ut. 176. §. is.*) Lsd. az 1604-ik évi Mvhelyi (fentebb 32. 1.) stat. 11. jegyz.
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inserere obligabitur; Tn sede autem Secunda idem luctus 
respondere tenebitur, ut eorum ambae Partes allegent ultro 
citroque. Quod si ad comprobanda Jura sua testimonio opus 
haberent, concedatur Eisdem una exmissio,1) exceptis Causis 
Criminalibus, imrao in his quoque ad tertium diem detur Par.

A r t i c u l u s  2-us.
Quod Si luctus solummodo post auditas, et exceptas 

Allegationes Actoris Par petierit, non detur eidem, Sed si idem 
habere voluerit, responsa Actoris non Audiat, aut quam primum 
proclamatus fuerit, ac ambo Simul comparuerint, in Figura 
Judicii petat Par, secus eidem non dabitur.

A r t i c u l u s  3-us.

Si quis de terra Impignoratitia, aut alia quacumque re 
aeque impignoratitia, Causam Sustentandam habuerit, pignus
que remittere, aut pecuniam persoluere, voluerit, nolueritque 
Pars altera levare, vel e converso pignus remittere sine Juris 
strepitu, in tali Casu Coram Figura Judicii Par denegabitur.

Titulus VI-us.

De Sententiarum per non venit latar. prohibitione.
A r t i c u l u s  1-us.

Qui per non venit in Judicio convincuntur, latam contra 
se Sententiam erga depositionem 12 Denar inhibere potest,2) 
qui vero comparuit et respondit sine remedio Novi Judicii 
latam contra se Sententiam prohibere3) non potest. Qui 
per non venit in Judicio convictus est, si Absentiae suae 
prohibitionisque 4J Sententiae dignam Causam non produxerit, 
talis eo facto f. 12 et Den. 50 faciente5) Convincatur; Sen
tentia quoque contra Eundem lata in Vigore suo manebit 
eo usque, donec alio juridico remedio eidem obviare valebit.

A r t i e u 1 и s 2-us.
Quicumque contumacia ductus, vel fraudulenter Partem 

alteram Adversam fatigare voluerit Seque ex Judicio absenta-

')  Lsd. 3(1. 1. 2. jegyz.
*) Vagyis a makacsságból már elmarasztalt alperes eltilthatja mind 

a bíróságot az ítéletnek kiadásától, mind a felperest, annak kivételétől. 
V. 0. Tátik ut. 101. §., А. С. IV. R. 1. ez. 13—17. art.

3) 4) Az egész ozímben ezen kifejezések az „inhibere s inhibitio“ 
helyett állanak, melyeket a statutum, úgy látszik, amazokkal egy jelen- 
tésiieknek tart.

5) T. i . m u l c t a  V. p o e n a ,  m e l y  s z ó  i t t  k i m a r a d t .
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vérit, Sententiamque Sine Omni legitima Causa inhibuerit, 
maneat in poena indebitae ') actionis convictus, Actor Autem 
prosequatur in foro competenti.

A r t i c u l u s  3-us.
Ultra modum strictus terminus observabatur, hucusque 

in Processu Sententiae per nonvenit latae; dum videlicet in 
primo termino 1 netus Proclamatus existens, aut quacumque ex 
causa comparere non valens, in tota Actionis Practensione statim 
convictus habebatur, et si post convictionem usque ad Octavum 
diem dignam excusationem inhibitionis penes non comparitionem 
tactae comprobare non potuerit, mox et de facto eadem lata 
Sententia in vigore relinquebatur. Cum tamen luctus ter debeat 
comparere 3) adversus Actorem, et tertia demum Vice Actore 
Causam suam comprobare non valente finalem accipere Senten
tiam ; Cum itaque juxta regulam Juris nihil debeat licere Actori, 
quod illicitum existat lucto;3) id circo Communiter Conclusi
mus : Quodsi Actor aliquis Sententiam per non venit sollicita 
vérit adversus partem alteram, teneatur citationem suam ante 
Judices exhibere, aut si eadem citatio cum Sigillo fuit facta, 
mediante fide digna Aliorum Relatione comprobare obligabitur, 
secus si Actor in his deficeret, praemissis requisitis: Judices 
neque faciant Judicium ad Instantiam ejusdem (exceptis Causis 
motis et movendis de Obligationibus, nam in his Certifieatione 
praemissa comparetur) Quod si vero citatio peracta fuisse com
peritur, Inctusque per non comparitionem convictus fuerit, 
placuit nobis Statuere: ut juxta hucusque continuatum usum, 
primo ab emanatione Deliberati computando intra diem 8-vnm 
Depositione Den. 12 inhibeat latam Sententiam. Qui si adve
niente termino Octavali bonam absentiae suae rationem penes 
eandem prohibitionem produxerit, absolvatur, et Simpliciter 
remittatur penes inchoati Processus sui continuationem. Quod 
si vero dignam excusationem non habuerit, propter Contuma
ciam solvat f. ‘6. et post hoc remittatur ad Causam suam, Si 
nec secundo comparuerit (ut supra) constante jam peracta 
citatione Judices proferant Sententiam Adversus eundem. Qui 
Si remediri voluerit, inhibeat latam Sententiam, sed hic jam 
ejusdem Taxa duplicatur et facit Den. 24. Qui Si hic quoque 
inculpabilem produxerit absentiae suae rationem, permittatur 
sine poena redire penes suam causam, in defectu autem, legi
timae accusationis poena praespeeiticata duplicatur, solvet fi. (i. 
adhuc tamen conceditur eidem redire penes Causam suam.

Q Lsd. alább, ezen stat. 15. tit. 2. art.-hoz írt 3. jegyz.
2) Lsd. az 1604: Marosvásárhelyi stat. 32. 1. 6. jegyz.
3) Ez a 41. Regula juris (Dig. 50.)
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A r t i c u l u s  4-us.

Quod Si vero nec tertio comparuerit, Judices in negotio 
Citationis (ut praemissum est) informari existentes-pronuncient 
Sententiam Adversus eundem,1) liic jam in tantum coarctatur 
negotium ejusdem, ut defectui suo solo et unico Novi Judicii2) 
remedio Succurrere possit. Penes Novum si bonas Absentiae 
suae rationes assignare potuerit, concedatur eidem redire penes 
Processum suum, Si vero defecerit in iis, Cum poena indebitae 
Actionis corruet Novum ejusdem, et in Praetensione Actoris 
convictus manebit.

A r t i c u l u s  5-us.

Ex liis Omnibus praemissis sequitur, quod etiam Actorea 
Pars dum aliquem citat, parti adversae Sumptus, et fatigia 
Causaret, interea ad Causae suae praetensionem non Compa- 
reret; 3) Inctusque absolveretur : in tali Casu Actor quoque si 
remedio obviare voluerit Incto extradatam Absolutionem intra
8-um diem erga depositionem Den. 12 inhibeat, et si absentiae 
Suae Condignam assignare poterit rationem (cum Actor Semper 
debeat esse paratus 4) deponat f. 3. absolutioque Incti Annihi
letur: Quod si vero nec secundo compareret, ad prosequendam 
causam suam, cotum etiam detur eidem absolutio, inhibereque 
jiossit, Incti absolutionem den. 24. Hic quoque Si legalem 
produxerit rationem, Incti Secundario facta absolutio, annihila
bitur, Si autem non comparitionis suae legalem non produxe
rit rationem, Onus ejusdem duplicabitur, et faciet f. (i. adhuc 
tamen ad prosequendam motam Litem viam apertam habebit, 
Si vero luctus tertia etiam Vice absolutionem accepisset, Actor
que З а die Sedis Judriae non comparuisset liberum est eidem 
novo uti,5) penes quod (si absentiae suae rationabilem statuerit 
Causam) Causam suam prosequi poterit, dummodo idem Novum 
intra debitum tempus extrahatur,6) sed si bona excusatione 
caruerit, hujusquoque Novum Cum poena indebitae vexationis 
corruet; Incti tertio facta absolutio in vigore manebit. Cujus 
poenae tertia pars Judicibus obveniet, duas autem Partes Cau- 
sans cum Officiali aequaliter dividant inter se.

‘) Lásd az 1004 : Marosvásárhelyi 32. 1. stat. 7. jegyz.
3) Ez az u. n. novum inhibitionale, eltiltással való perújítás, melyre 

nézve lsd. Tábl. ut. 114. s következő §(?., А. С. IV. II. 1. czím 21. art.
8) Lsd. az K iöl: Marosvásárhelyi 32. 1. stat. 7. jegyz.
4) H. К. II. E. 84. ez. 5. §.
c) A Tábl. u t .  123. §. szerint e nemével a perújításnak felperes 

nem élhet.
6) Lsd. alább XI. czím 2., 3. art.
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Titulus VII.

Fxmissionc Concessa, quorum Testium Fassiunes et quomodo excipiendae.
A r t i c u l u s  1-us.

Omnes Testium Passiones Notarius cum altero sibi ad
juncto Nobili excipiat, et connotet. Si vero Notarius non potuerit 
propter certum impedimentum, eotum duo Nobiles excipiant 
easdem a quibus fatentibus Pars litigans seorsive persolvat 
den. 12. praestet praefatis Nobilibus inquirentibus.

A r t i c u l u s  2-us.

Hoc quoque juxta antiquum usum in Locis Judiciorum 
celebrationi praefixis observatum esto, scilicet: dum extranei 
litigant, et causae merito id exigente, ad excipiendas Testium 
Passiones exigere opus habent, in tali casu ad qualiumcunque 
Locorum (ubi Testes reperiuntur) Judicum videlicet, V. Comi
tum, ac aliorum quorumlibet, et quocunque nominis vocabulo 
vocitatorum Offlium Sigillo exceptae Attestationes et Relationes 
robur suum,1) ac vim valoremque habeant, citra omnem excep
tionem ; Inquisitio autem fiat per Nobiles personas juxta usum 
in Cottibus observari solitum, idque fide mediante. Vajvodales2) 
autem homines Testium fassiones excipiant, et connotent sin
cere, et conscientiose, ne litigantibus exinde aliquod damnum 
exoriatur, secus iisdem liberum sit contra vajvodales Jure pro
cedere,3) quos Dominus Capitaneus legaliter puniat.

’) Lásd az 1729-ik évi Kraszna megyei stat, vonatk. jegyz.
3) Ezek az előbb érintett nemesek, kik a tanúvallomások kivéte

lével bizattak meg, — a későbbi kir. emberek — a kik akkor, midőn 
az erdélyi fejedelmek még a vajda czímmel is éltek, ép úgy neveztet
hettek vajdai embereknek, miként a nádori, báni, érseki adományok 
igtatásánál szereplők: homo palatinalis-, banális-, archiepiscopalisnak 
neveztettek. Vajdai, s nem kir. embereknek, (régiósoknak) nevezi az 
1552: május 22-én Tordán tartott országgy. 7. art. (Szil. i. m. I. 409.) 
is azokat, kik az erőszakosan elfoglalt javak visszafoglalása alkalmával 
eszközlendő igtatásnál működnek közre ; az 1555 : April 24 iki maros- 
vásárhelyi országgy. 8. art.-ban (Szilágyi i. ni. I. 541. I.) is a vajdák 
emberét kérik a Hunyad megyei nemesek a fehérvári káptalan bizony
ságával szenvedett káraik miatt occulata revisióra kiküldetni; ugyanezen 
országgy. 21. art. (Szilágyi i. m. I. 543. 1.), a vajda embereit rendeli ki 
a gonosztevők üldözésére ; az 1578 : April 27-iki kolozsvári országgy. 
10. art. szerint (Szilágyi i. m. III. k. 131. 1.) pedig újból a „vaiuoda 
lisok * azok, kik az esetben, ha a makacsságból (per non venit senten
tiam) elmarasztalt alperes az executiót inhibeálja, a felperest certificálni 
kötelesek.

s) A Tábl. ut. 86. §. szerint hűtlenül eljárók bepereeftésére 
fiscalis Director van hivatva.

a
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Titulus V ili.

De Mulctis ex interlocutione obvenientibus.
A r t i c u l u s .

De indebitae vexationis, aliisqtje in Judicio emergentibus 
poenis, quae non ex merito rei proveniunt, non est opus Sen 
tcntionalcs extrahere, sed praevio modo mulctati tenentur 
onus persolvere, vel vero ad tertium Fidejussores constituere.

Titulus IX.

De Exceptionibus.
A r t i c u 1 u s.

Sil Juratus et fide dignus Notarius, qui 1’rotocollum con
ficit, idcmque munde Servit ae omnes responsiones, et Allega
tiones, ac fundamentales, necessariasque exceptiones, quae ad 
rei dilucidationem aliquid conferre videbuntur, inscribat, non 
necessaria autem non improtocollet.

Titulus X.

De terminatis ac decisis Causis.
A r t i c u l u s  1-us.

Si quis decisam Causam suam sine novo denuo assumere, 
et inchoare vellet, mulctetur fl. 24.

A r t i c u l u s  *2-us.

In Sede autem Capitaneatus finnliter decisam Causam si 
quis sine novo denuo suscitare voluerit; deponat fl. 24. ae 
post hoc si eidem commoditas arriserit, litiget.

A r t i c u l u s  3-us.

Si vero causa alicujus in inferiori Sede bono modo ter
minata fuerit, eam tamen sine novo suscitare voluerit, ejus 
Mulcta sit fl. 12, et amissio —- Causae in perpetuum.

A r t i c u l u s  4-us.

Quoniam in negotiis Causantium persaepe tales involutae 
sint fraudes, quod Causam Suam in inferiori Sede inchoantes, 
nonnulli ante latam Sententiam neque accordent, neque depo
nant eandem, sed appellent, et post hoc prosequantur, non-
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nunquam autem una jam, jam altera Pars se absentet, imo 
quidam neque Transmissionem exsumere velint. Idcirco statui
tur, quod si quis appellaverit, neque Causam eandem prose
cutus fuerit, aut se absentaverit, non habita legitima excusa
tione, comparenti Parti finalis Sententia pronuntietur.1)

A r t i c u l u s  5-us.

Vicissim si post latam Sententiam, et e Sede inferiori 
factam transmissam Deliberationem cum Parte adversa accor- 
da vérit, propriam quidem personam tangens relaxabitur mulcta, 
verum О files concernentem Offlis exequi potest in parte se 
absentante, cui desumendae Olfies invigilabunt.2)

Titulus XI.

De Novo.
A r t i c u l u s  1-us.

Novo nemo potest pluries uti, nisi semel, quod sic intelli- 
gendum est, ne videlicet in inferiori Sede, ac etiam Superiori 
seorsive, et singiliotim extracto novo quis utatur, sed uno eodem- 
que, quo in inferiori Sede novi/,at, agat etiam in superiori Sede.3)

A r t i c u l u s  2-us.

Conclusimus id etiam, ne Novum detur in inferiori Sede, 
sed ex gratia Sedis inferioris Causans diem Sibi praefigi pote
rit efflagitare,'1) ordinabiturque eidem ad quindenam, donec 
negotium in processum assumetur A. 1635. 3. Febr.

A  r t i c u l u s  3-us.

Id quoque conclusimus communiter: Quodsi post hac 
aliquis Causantium contra partem Adversam Novum extraxerit, 
teneatur eundem ad quindenam de novo certificare in prima 
Sede, et ante omnes proclamari curare, Novumque exhibere, et 
praesentare, secus idem corruat.

‘) 2) Lásd e statutum IV. cz. 3. art. (fentebb 308. 1. 2. jegyz.)
3) Vagyis az alsó, mint első folyamodású bíróságnál bejelentett 

perújítással az újból folyamatba tett per a felső bíróságnál is folytatható, 
helye lévén az А. С. IV. K. 1. cz. 21. art. szerint a perújítás után még 
az appellatiónak.

4) Okainak s újabb bizonyítékainak előadhatása végett.
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Titulus XII.Be Appellationibus.
A r t i c u l u  s.

De Serie vide Ariiéul. 3. et de terminatis Causis Art. 4. 
fuerunt ab antiquo, tie praesenti quoque sunt in suae Celsitu
dinis superioribus Sedibus plurimae notabiles confusiones, vel 
maxime autem in appellatarum Causarum prosecutionibus, quae 
confusiones exinde oriebantur, quod de processibus eorundem 
nullus clarus exstiterit articulus, ut ergo in ea quoque parte 
confusiones tollantur, tanto magis similium negotiorum modus 
Kegni legibus conformetur, conclusimus unanimiter; Quodsi 
ipiis inpostorum contra aliquem Litem suscitaverit in inferiori
bus Foris non mance, nec aliqua tantum sui parte cum excep
tionibus, sed eum tota sua Serie, Deliberatione et processu 
tam mcritalilms, quam interlocutione emanatis appellentur juxta 
App. Const. P. 3.1) T. 1. Art. 22. 44. et si in similibus Causis 
aliqua remedia (nimirum extnissionem *) et Novum) adhibere 
voluerit, in eisdem inferioribus Foris adhibeat, nam ex Foro 
Superiori ad illa regressus non concederetur; minime curatis 
post hac Transmissionibus.3)

Novum autem (juxta usum hucusque observari solitum) 
a Sedis, superioris Notario extrahatur, etiam in inferioribus 
Foris, si vero penes appellationem pars appellans triumpharet, 
succumbens quoque pars, quae prius inferiori foro triumphavit, 
si novo uti voluerit, uti poterit modo praespeciticato, si eodem 
pro priori usus non fuit, et remissa causa sua ad inferius 
Forum, remedio Novi ibidem malis succurrere potest, et post 
hoc appellat, contra triumphantem, pococedatque in Foro suae 
celsitudinis superiori, servatis tamen de Jure servandis. — 
Quod si vero quis in praesentiam Principis Causam suam 
appellare vellet, id quoque Pars appellans ab adventu suae 
celsitudinis computando intra quindenarii sollicitet suas Celsi
tudines, et D. Capitaneum, ac Sedem, ut Causa sua penes 
Appellationem assumatur intra illum terminum, secus qua pars 
siluerit, et negotium suum non acceleraverit, videbitur Causam 
suam in suspenso velle relinquere, unde prior Sententia in 
vigore manebit, et absque ulteriori dilatione etiam in exeeutio- 
nem sumetur.4)

‘) Hibásan van idézve a 4. К. helyett. Vesd össze még TáW. ut. 
157—165. §§.

2) Lásd az 1604-ik évi Marosvásárhelyi stat. 32. 1. 2. jegyz. 
s) Egyez az А. ('. IV. R. 1. czím 20. art.-val. V. ö. Tábl. ut 

133. §. is. .
4) Hasonló értelemben intézkedik a Tábl. ut. 163. §. is.
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Titulus XIII.

De Solutione Notarii.
A r t i c u l u s .

Л quolibet Pari solvunt Notario Den. 12. A Singulis 
exceptionibus den. 2. Pro Serie den. 3. A Constitutione Pro
curatoris den. 2. A litteris Procuratoriis den. 12. A Sententiae 
inhibitione den. 12. A Sententiis, quae tres fl. excedunt, solvan
tur tl. 2. A Simplici publicatione fl. 1. Cum Exemptione fl. 3. 
A Processibus appellatis, et a Protestationis insertione den. 12. 
Pro exquisitione antiquorum Processuum fl. 1. Pro descriptione 
earundem fl. 1. Si alicujus causantis acquisitio excesserit, Sum
mam florenorum trium in tali casu Deliberatum eximere volens 
solvat Notario den. 12. in sui immunitatione et expurgatione 
den. 12. Debitum suum acquirens den. 12.

Titulus XIV.

De Solutione IudKum.
Quicunque fugitivum Subditum repetierit a quolibet sub

dito Judici solvant den. 40. A repetitione Servi den. 12.

Titulus XV.

De Mulctis.
A r t i c u l u s  1-us.

Si Nobilis in altero Nobili sangvinem emiserit mulctetur 
fl. 12. si solum verberaverit II. 6. si vero rusticum Nobilis 
incruentaverit fl. 3. Hae omnes Mulctae concernunt Officialem.

A r t i c u l u s  2-us.

Poena Calumniae in Sede Superiore fl. 24. in inferiore 
autem Sede fl. 12. Praetereaque amissio Causae.1) Majoris 
Potentiae in Sede Superiore fl. 24.2) in inferiore autem Sede 
fl. 12. Praescriptio Annorum 32. Indebita;i) fl. 12. Den. 50. *)

*) Eltérő büntetés a II. К. II. К. 70. ez. 5. §.-ban megállapítottól.
2) A H. К. III. K. 4. ez. 3. §. szerint ennyi a székelyek főbenjáró 

büntetése.
3) A poena indebitae actionis (a Tábl. ut. 95. §. szerint „méltat

lanság1 büntetése) az élődíj, homagium vivum, mely a felek rendi állá
sához képest a H. K. III. R. 3. ez. 8., 14. §§. és 9. ez. pr. értelmében 
különböző. Ezen statutum a parasztok díját veti ki.
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Redemptio minus majus]) fl. 20. Emenda linguae2) fl. 12. 
Den. 50. Violatio sedis 3) fl. 12. Den. 30. Homagium mortuum 
Nobilis 60. Homagium vivum Nobilis 33. Mortuum Homagium 
Rustici 25. vivum Homagium 12. Den. 50. juxta Deer. Trip. 
P. 3 ГГ. 3.

A r t i c u l u s  3-us.

Si (piis Nobilem nominat Ignabilem, solvat Jus Hoinagii 
Deer. Trip. P. 1. T. 14. item P. 2. T. 25.4)

A r t i c u l u s  4-us.

Qui parti causanti, vel vero Judicibus actu Judicium 
exercentibus minatus fuerit, mulctetur 200. Sensu Appor. Const. 
P. 4. T. 1. A. 4.

Titulus XVI.

De Locis vetitis.
A r t i c u l u s  1-us.

Si pecora de die aliqua Loca invaserint interdicta, nec 
adeo notabile damnum intulerint singulum Pecus redimatur 
Den. 1.

A r t i c u l u s  2-us.

Si vero noctu intraverint, neque tum adeo magnum
damnum fecerint, pariter a singulo pecore solvantur den. 2.

A r t i c u l u s  3-us.

Si quis damnum sibi per aliqua pecora illatum aequo 
animo ferre non potest,8) curet aestimari, et ita praeter prae- 
specificatam poenam teneatur de illato damno contentare.

A r t i c u l u s  4-us.

Si quis potentiose, et pertinaciter sua pecora in vetita 
aliorum Loca videlicet segetes, pratum, impelleret, ibique
depraelienderetur, in tali casu ipse et pecora ejus capiantur et

‘) Talán а II. К. II. R. 30. czimében a hamis esküvőkre s luda
sokra kimondott fej vált.sáriit emenda capitis, érti, mely a 11. К. II. R.
42. ez. t>. §-ban redemtio capitis néven is fordul elő. s a melyért a II. R.
43. ez. 2. §. értelmében a boltdíj fizetendő.

2) V. ü. H. К. II. R. 72. ez. és III. R. 3. ez. 14. §. .
я) V. ö. H. К. II. R. t». ez.
4) Nem az itt idézett helyek vonatkoznak a kérdéses esetre, hanem 

a II. К. II. R. 3ő. ez.
&) Vágj’is, ha a marha által okozott kár érzékeny, (lásd XVI. ez.

3. art.)



se redimat fi. 12. insuper damnum juxta aestimationem sol
vat ; praedictorum autem 12. flor, tertia pars obveniet talem 
Potentiae patratorem adprehendenti, duae vero cedunt Offlibus, 
si vero idem Potentiarius ex tali Loco et facto elaberetur, 
elucescet tamen, et constabit duobus Hominibus, nihilominus 
in eandem poenam 12. fl. sine omni processu exequenda 
incurrat.

A r t i c u l u s  5-us.

Si quis vero insurgeret, et se capi, aut pecora sua ex 
loco vetito impelli non sineret, eotum talis contumax in fl. 24. 
convincatur.

A r t i  e u l u s  6-us.

Si quis talia, pecora damnum inferentia impellere volen
tem hominem verberaret, aut vulneraret: legaliter puniatur.

A r t i c u l u s  7-ns.

Si quis in praespecificato facto potentioso, aut in via, vel 
alibi deprehensus fuerit, aut pro certo constiterit, quod alio
rum Herbam furto vel potentiose auferat, juxta praecedentem 
articulum puniatur.

A r t i c u l u s  8-us

Quae Contraversia inter Fogarasienses et Bethlenienses 
viget, in ea se conforment huic statuto nostro, nimirum ser
vent unum circulatorem in eo Territorio, quod sub Controver
sia est, ut tanto magis ab inferendis damnis et abactionibus 
securi reddantur, si Fogarasiensis vetitum locum volunt ba
béré, Bethlenienses quoque custodiant pecora sua, ne quoquo 
modo damnum inferatur, alioquin supra specificata poena ob
servetur ab utrinque, et in omnibus, cum ob angustiam Terri
torii Fogarasienses arceri non possunt.

A r t i c u l u s  9-us.

Quicumque in Horto Lini agrum habeat, aut aret et 
inseminet, aut vero si incultum reliquerit, in eo crescentem 
Herbam importet pro sua necessitate, vel faciat ex ea Foe 
num, et colligat, s*ed in Arvis inter Segetes existentibus, nemo 
Equum aliaque pecora pascat quoquomodo, alioquin si ibi in
venta fuerint libere impelli possunt, quae vel manibus Nobi
lium vel oppidi Judicum tradantur, unde flor, uno eximantur

‘) A II. К. II. R. 67. c/.ím szerint ahhoz képest, a mint a meg' 
sebzett, megvert ember nemes vágj’ nem nemes, a nagj’obb vágj’ kisebb 
hatalmaskodás büntetése éri a tettest.
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toties quoties, insu]>or si damnum intulerint, id quoque recom- 
pensetur, si vero quis se opponeret, nec sineret Pecora sua 
impelli, talis convincatur in ft. 12. Si vero eadem Pecora con
tumaciter eximere nollet, intra triduum dentur ad manus 
Officialis. Hoc porro ita intelligendum esto: Quod etiamsi post 
procreationem frumenti, quoadusque seminatura erit in eodem 
agro idem Edictum observetur. Pariter intelligatur de aliis 
quoque Locis in Territorio existentibusj quousque frumentum 
non fuerit demessum, communiterque liberum non relinquetur 
Territorium.

V A r t i c u l u s  10-us.
In Locis vetitis iste modus observetur, nimirum: si ali

en jus hominis pecora per diem, per modum fugae vetitum 
locum ingressa fuerint, indeque inpeltentur, si damnum non 
fecerint; singulum pecus eximatur den. 1. Si vero noctu 
profugerunt ad talem vetitum locum, damnumque non fece
runt, a singulo i ‘Core solvantur den. 2. Si vero damnum in
tulerunt, aestimetur, damnificatusque contentetur eo facto, si 
quis autem etiamsi Nobilis fuerit, pecora sua voluntario in 
tale vetitum induceret, impellantur eadem, et a singulo solva
tur fl. 1. ac praeterea etiam damnum rependatur.

Titulus XVII.

De Pecoribus in Bonis Donatarior. inventis.
Si in bonis donatariis aliquod Furtum in pecoribus com

missum fuerit, aut secus pecus deperditum, et detentum exsti
terit, ne liceat ultra triduum detinere, sed teneatur talis Dona- 
tarius ad manus Offlis tradere; ubi si tale pecus perman
serit, tertialitatem Donatario dabit, duas vero partes Offlis 
sibi reservabit.

Titulus XVIII.

De officio Judicum Nobilium.
A r t i c u l u s  1-us.

Judex Nobilium singulis Mensibus obligatur Domos No
bilium adire, et caminos investigare, ubi si malum adverterit, 
admoneat, ut ad quiudenem reparari curet, secus destruat. 
Ad quod munus peragendum, Judlium adjungat sibi duos 
Nobiles, qui si recusaverint, singuli convincantur in dorenis 12.

A r t i c u l u s  2-us.
Jn Rivos, qui per oppidum defluunt, nihil in mundum 

infundatur, limum nec faeces importent, Cloacas superstruere



320 MAGYAR NEMZETI, TORVÉNYIIAT. ÉS KÖZSÉGI STATÚTUM OK.

ne praesumant, neque Pelles madefacere, intestina purgare, 
cadavera injicere, squallidas vestes lavare audeant; Chyrur- 
gia quoque turpia infundere, cum Lixiviis aut Sangvine infec
tas vestes lavare non intentent, Pellionesquoque in iisdem 
Rivis Pelles non madefaciant; denique uno verbo nullam sor- 
ditiem infundant, secus contrafacientes primoquidem uno flor.
2 - 0  duobus, et sic consequenter mulctabuntur toties quoties.

A r t i c u l u s  3-us.

In aedificatione Pontium in Plateis existentium aggernm- 
que reparatione omnes indifferentes ordines teneantur, suo 
tempore secundum ordinationem succurrere sub poena fi. 3. 
toties quoties.

A r t i c u l u s  4-us.

Incendium quomodo metuendum, et ei invigilandum sit, 
omnibus clare constat, ac licet super eo prioribus quoque tem
poribus statuerimus, nihilominus nunc quoque concludimus: 
Utquivis bonum et mundum caminum servet, cineres vel ma
xime subtectum non reponant calidos, qui caminos immundas 
servaverint, poenam ut supra minus floreno incurrant.

Titulus XIX.

Articuli, et Edicta quaedam tam pro praesenti, quam 
etiam futuris temporibus pro rerum exigentia conditi, et extra 
data assistente Spectabili ac Grso D. Georgio de Bethlen 
Arcis et Districtus Fogaras Supr. Capitaneo et Assessoribus 
praesentibus.

A r t i c u l u s  1-Us.

Numine benigne favente praementionatus Supremus Ca- 
pitaneus Nobiseum unum intelligens, commune nostrum bonum 
ac emolumentum respiciens, oppidum jam bona ex parte valli 
circumduci, et muniri curavit. Quod inchoatum opus (in quan
tum fieri potest) ut continuetur, tum etiam magis vigiletur, 
perquam necessarium est, ac ut in omnibus tribus portis Por
tarii designentur, ac constituantur; Qui etiam ab omni alio 
publico servitio exempti, et immunes habeantur, ita tamen, ut 
in portis sedulo invigilent, sedulos, et extraneos homines tum 
etiam qui Herbam, Avenam, ac cujuscunque generis, et speciei 
frumentum ex campis aut aliis locis invehunt, vel maxime, 
(pii seminaturam non habent, serio advertant, et dignoscant, 
ac qui suspicioni obnoxiantur, eos significent. — In tribus 
Oppidi Portis constituendis vigilibus designandum est quous 
que cui vigilandum incumbet. Qui vigiles Juramento adstrin-
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gendi erunt, obligabunturque in portis vigilare, et vallum 
destruentes deferre, portas nocturnis temporibus observare, ex 
Lignis in Forum advehendis, ex mediocribus unum Frustum 
accii lient pro foco, sed eo non abutantur, quoniam praeter 
hoc quoque pro necessitate scholae ex quolibet curru unum 
frustum accipiendum sit, reliqua sibi incumbentia munia rite 
peragent.

A r t i c u l u s  2-us.

Contra Valli circa Oppidum jacentis et Sepulcri diruptores poenadeclaratur.
Quam magnis fatigiis, et miserae Plebis aggra vio et 

Superioribus perficietur, si Deus concesserit, Oppidi et Sepulcri 
circumventio omnibus clare constat, nihilominus plurimi nihil 
curantes eadem diruunt, et dissipant, placuit idcirco nobis 
statuere, quod si qui talia publicas Oppidi necessitates respi
cientia aedificia diruunt, apportant, fossamque nocivis fossio
nibus, cannabiumque malefactionibus, aliisque quibuscunque 
modis destruunt, compellantur ad restaurationem, insuper 
propter edicti transgressionem indiscriminatim in fl. 24. con
vincantur irremissibiliter, Rusticis hac in parte patrocinantes : 
comperta rei veritate pro homine honesto non censeantur, ex 
hoc negotio emergens muleta manibus Ecclae proventuum 
Perceptoris tradatur, cujus duae partes pro communi Oppidi 
necessitate reserventur, tertia vero Officiali Executionem pera
genti cedet, ex qua etiam Judicibus Nobilium competens Portio 
extradabitur.

A r t i c u l u s  3-us.

Quoniam in maximum Oppidi Valli malum vergat, si 
sufficiens planities non sit in circuito ejus idcirco statuitur: 
Nemo erigat penes Vallum domum aliquam, Stabulum, horre 
unive sub poena йог. 12. si vero quis erexerit, diruatur sta- 
tim, poenaque praemissa exequatur in eo irremissibiliter modo 
quo supra.

A r t i c u l u s  4-us.

Inveniuntur etiam tales hic in Oppido Nostro, qui domos 
suas, et reliqua aedificia, nimirum Hortos, domorum Sepes 
versus Plateam habitas ultra antiquos Limites extendunt, fun
dosque suos cum diminutione Platearum ampliare volunt, non 
considerantes hoc, quod per hoc saepe incendia exoriantur, 
publico non leve damnum inferentia, idcirco conclusum e st: 
Ut ad horum investigationem Jiullium et oppidi Judex, Dux
que exeant, adjungentes sibi homines cum securibus, ac ubi 
talia aedificia invenerint, sine omni favore, et complacentia

21Corpus Statutorum. I.
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desecent, publieentque sub poena flor. 24. ne inposterum ultra- 
solitos limites aedificent, nec Plateas constringant. Quodsi vero 
Edictum hoc quis non curaret, quin imo contrariam attenta
ret, hujus contumacis tale aedificium eo magis desecetur, in
super praespecificata poena exequatur ab eo irremissibiliter, 
cujus duae partes in publicam Oppidi necessitatem convertan
tur, tertia vero pars cedat Officiali et Executoribus.

A r t i c u l u s  5-us.
Incendiorum insperati exortus et eruptiones, quantum 

deberent praecaveri, iisque invigilandum foret, ferme quoti
diana infelicia exempla sufficienti documento sunt, et licet in 
Protocollo de praecautione eorundem nonnulli inserti habeantur 
articuli quia tamen praeter caminos munde servandos nihil 
praescribant, de nocivis etiam materiis ignis capacibus inter
dicendis altum silent, ideo iisdem his infrascriptis Edictis ob
viare volumus.

1- о Nemo versus Plateam in ordine Domorum, Faenuni, 
aut Avenam, stramen, reliquasque ignis capaces Materias col
locet, neque sub tectum ponat.

2 - 0  Caminos quoque juxta diétámén praecedentium arti
culorum munde, et in bona vigilantia servent, furnos quoque 
omnes in suo fundo exstruant, et eorum bonam curam habeant 
et sepibut lutamento bene trullisatis circumducant, tectumque 
ex Hc.mdulis superexstruant, secus quicumque contra exigentiam 
Puncti primi in eontiguitate domorum collecturas cujuscumque 
generis collocaret, eo facto vigore hujus Articuli occupentur, 
et amittantur in perpetuum, quarum duae partes obveniant 
Oppido, tertiam vero Officiales, et Excenteres reservent sibi. 
Quod si ex similibus materiis orto possibili igne damnum 
aliquod eveniret, hoc quoque refundat talis contumax, qui 
insuper propter violationem Articuli in fi. 12. cornicatur, furni 
autem, et Camini si incommodi, et in meticuloso loco fuerint, 
disjiciantur, poena quoque exequatur toties quoties.

A r t i c u l u s  6-us.

In negotiis ruralibus, quam multae injustitiae sint, ex 
incessantibus, et quotidianis querelis certum liquere videmus, 
quae speciatim exinde oriuntur, quod quidam intra ambitum 
agrorum, pratorumque suorum se non continentes, aliena 
quoque arent, defalcentque, innuo saepius ex determinata et 
positiva voluntate veros Metales Lapides ex loco amovent, et 
furto auferunt ex mera insatiabilitate, ipsi volentes sibi terra
rum metas ponere, ex quibus quanta damna, et injuriae quo
tidie sequantur, non modo in privato, sed in Sede quoque



sime celsitudinis depositae querelae palam testatum reddunt; 
ut ergo in Ids quoque misera Plebs se consolatam sentiat 
bonusque inposterum ordo observetur; communiter conclusum 
est: Quicunque praemissorum reus esse compertus fuerit, mox 
et statiin ad Instantiam Partis Qucrulantis tide digni .Judlium, 
reliquique exeant cum querulante ad Revisionem,1) occupati 
agri, vel defalcati prati, qui etiam eandem contraversam mate
riam bona conscientia et juste revideant, — Quodsi qui nocen
tes esse comperti fuerint, mox et de facto praesentis saltem 
Articuli per vigorem in fl. 12 convincantur, cujus summae 
tertia pars Officialibus, duae autem partes querelanti, et ad 
oculatam revisionem et contraversiae decisionem eggressis per
sonis obveniant. — Quodsi vero aliquis alicujus seminatu
ram exararet ex agro etiam damnum in duplo persolvat, 
praespecificataqne mulcta 12 flor, cum duplo ab eodem desu
matur.

A r t i c u l u s  7-us.Ut tales rundes inconvenientiae tanto magis propulsentur, quid observandum.
l Tt praescripto articulo (i-o declaratae rurales injustitiae, 

et inconvenientiae magis arceri, et praecaveri valeant, sequens 
modalitás observetur.

[-mo Quod agrorum ex sortitione obventorum pratiyuni
que negotium concernit, hoc omnibus constat, quod haec ejus
dem quantitatis sint, qui ergo in horum aratione, et defalca- 
tione justitiam sequi velit errare non poterit, nisi ex determi
nato, et studio habuerit; qui si excesserit poenam in prae 
declarato Articulo sexto expressam incurrat.

Il-do Expurgatorum et runcatorum agrorum pratorum
que negotium quod concernit; quoniam haec non sunt ejus
dem quantitatis, sed unum altero majus vel minus sit, in horum 
aratione, et defalcation!' error tum etiam per malae conseien 
tiae, et alienarum rerum avidum quondam dolus contingere 
poterit. Ut ergo hoc quoque in meliorem ordinem redigi, 
et rectificari possit, statuimus quod quicunque tales runcatas 
Terras habent, cum vilinis et commetaneis suis in bona har
monia signent, magnis et praestantibus lapidibus, quam Metam 
ambae partes ita ferrent, ne vel minimum transgrediantur tem
pore Messis, aut focnisecii: secus transgrediens vel métáiéin 
illum lapidem e Loco amovens irremissibiliter puniatur fl. 24. 
insuper agrum quoque vel desectum foenum eidem adimatur, *)

*) A bírói szemléről (occubita revisio) törvényeink közöl egyedül 
a 11. К. 11. R. 41. ez szól tüzetesebben, az A C. IV. R. 1. ez. 32. art. 
csak épen bőgj' említi.
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Partique obedienti tradatur; Si vero pars aliqua seu per neg- 
ligentiam, sive contumaciam talem agrum aut pratumpion sig
naret praescripto modo Lapide Metali, ac alter superveniens 
araret, et defalcaret, quoniam, per non signationem ipse cau
sam daret ad propriam instantiam talis contumax, aut negli- 
geus puniatur poena in articulo G-о denotata, factum hoc sibi, 
et non alteri imputet, aratam et defalcatam nihilominus'terram 
si comprobaverit esse suam adjudicabitur eidem, sed eo effe
rendis Judicibus toties quoties ipse tenebitur solvere, si lapide 
(ut praemissum est) metam ponere neglexerit.

A r t i c u l u s  8-us.De illegalibus Inhibitionibus.
Contigit saepe etiam, quod quidam 'praetendant se jus 

habere adaliquas Haereditates, agros scilicet vel prata, ac alia, 
idemque praetensivum jus suum legaliter suo tempore non 
quaerant, sed tempore agriculturae) et foenitieii prohibeant, 
turbent, ac impediant, alios ab ejus modi: bonis ad quae nul
lam successionem haberent; uonnunquam etiam iidem tales 
contraversas terras apprehendunt, faenumquae ac frumentum 
in iis procreatum asportant, nihil spectantes ab exitu, et deci
sione ejusmodi contraversiorum; idcirco conclusum est: ut 
talis prohibitio, quae tum fit, dum agrum arant, aut pratum 
falcari deberet,1) vel maxime dum persona prohibita jam per 
unum annum in pacifico Dominio fuerat constituta, penitus 
non teneat;2) velet si subsisteret, sit licitum Jure prosequi; 
Linde pars prohibita curet admoneri prohibentem ad proxime 
celebrandam Sedem, ad reddendam inhibitionis legalem rati
onem, bene quidem: alioqtiin saltem vigore praesentis Arti
culi prohibens in poenam indebitae actionis 12. Dr. 50. facien
tem incurrat, cum refusione damnorum et omnium expensarum; 
nihilominus si quid prohibens3 per testimonia comprobare 
vellet, detur Eidem Exmissio, sed prohibenti eadem denega
bitur, quia Actor semper debet esse paratus juxta Deer. 1’.
2. T. 84.

A r t i c u l u s  9-us*Indices Nobilium in Executi&nibus quid observent.
Ut ludlium se eo excusare non possint, quod Protocol- 

hires Articulos, et Edicta non sciant, atque adeo ad Execu-
*) Megszorítása a II. К. I. It. 08. ez. által engedett önhatalmú 

visszafoglalás jogának, melynek az, — tekintet nélkül a gazdasági mun
kára — egy éven belül helyet ad.

2) Az erőszakos foglald elleni eljárást szabályozza az A. C. III. R. 
8. ez. 1. art.

3) Tévesen áll itt a prohibens szó a „prohibitus“ helyett.
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tiones peragendas inhabile» sint; idcirco conclusum est; ut 
suae Dominationes tam modernos, quam etiam praecedentes 
Articulos describant ex Protocollo, ut ex iis imbuti ac infor
mati, in Executionibus rectius procedere possint; ac in omni
bus bonum ordinem servantes, communem justitiam omnibus 
ordinibus administrare possint. — Notariis vero eosdem Arti
culos Protocollo inserere incumbet.

A r t i c u l u s  10 us.

Taxa Prati Drenkinár.1)
Taxa Prati Drenkinár (prout ex Protocollo Ecclesiae 

constat) Sunt fl. Ili. quae taxa cum pro necessitate Ecclesiae 
ordinata sit, nunc quoque iu eo Statu relinquitur, ita tamen ut 
ejusdem prati taxam praespecifieatam, dum sub prohibitionem 
cadit, deponentes in recognitionem fatigiorum Duorum Supe
rioris Tabulae Assessorum (quoniam publicum onus magis 
fidem, quam populus supportent) ex eadem saltem aliquam 
particulam exeindant; mule iudex quoque Oppidi Notarius et 
duo Judlium participent, duo autem Yeapitaneo, cum .sine ipsius 
assistentia idem pratum neque tueri possimus; eorum dentur 
duae Portiones ex eadem Taxa. Dum autem in eodem prato 
pressura est, ex ejusdem niulcta 1>. YCapitaneo, cum idem 
custodiri curet, cedat medietas, alteram autem partem Curator 
Ecclesiae pro se retineat.

A r t i c u l u s  11.

In miserae Plebis, tum hic in Oppido, tum etiam in 
circumjacentibus Locis residentis maximam ruinam vergere 
videmus; Quod moderno oneris supportationis, et gravis tri
buti praestationis tempore nonnulli subdoli, et malae consci
entiae Homines domos suas pro certo tempore deserentes, susque 
deque divagantur ex eo solum fine, ut contributionem subter 
fugiant, immo domi suae ex Arce Milites eductos collocant; 
inaudientes autem, quod portionis exactio cessaverit, denuo 
revertuntur, et Oppidi communibus bonis, et fructibus ac Fori 
commodis, prout alii fruuntur,- ac ex iis participant, onera 
vero supportare detrectant, ac nec ibi, ubi contributionis tem
pore latitarunt, nec hic in Oppido contribuere volunt, sed 
fraudulenter vivunt in Regno. — Ne autem hac in parte cui
piam sua fraus, et dolus patrocinetur, ast juxta regulam Ju
ris secundum naturam incommoda cujusque rei sequantur,

*) Ezen egész articulus az alábbi 22. tit. fi. art, egybevetésével 
érthető meg kellően.
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quem commoda sequuntur.1) Ideo conclusum est communiter 
(et liegni severa super hoc Lex exstats) quod quicunque post 
hac sivc in hoc Oppido, sive extra Oppidum inter Boerones ®) 
in dolo deprehensi fuerint, eorum domos cum omnibus tam 
internis, quam etiam externis suis appertinentiis vigore liujus 
Articuli occupare possint illi, qui pro talibus fraudulentis tri
butum deposuerint. — Qui etiam si in domibus suis Incolas 
habuerint, etiam illi ejiciantur, si iidem Tributum pro iis depo
nere noluerint, et eaedem deponentis manibus resignentur, 
primo quid redemptibiliter usque ad decem Annos, ita, ut pro 
inhabitatione prioribus Possessoribus censum solvere non obii 
gantur deponentes, elapsis vero decem Annis, si domos suas 
rchabere volunt, ipsi aut successores eorundem, ne secus, 
quam erga omnium expensarum sive Praedicatori, vel Schola
rum Magistris, aut in rationem contributionis per deponentes 
erogatarum, vel denique in aliam necessitatem similem facta
rum simul et semel fiendam depositionem, ac plenariam con 
tentationem. Si vero tales contumacia ducti intra revolutionem
10. Annor, non eximerent domos suas, tributumque accresce
ret, in eo casu tales domus sint eorum, qui tributum pro ipsis 
deposuerunt, communeque onus supportarunt.

Praesentes Articuli sunt expediti 13-o Maii. А .  К И Ю . per 
Notarium Nicolaum Uzoni.

Titulus XX.

Pro Parte Boerunonp et Rusticorum in Districtu Terrae 
bogaras residentium Deliberatum in Anno 1(>f>7. 3-o Mart, in 
Sede Superiori.

A r t i  c u l u s  1-us.

Cum ab antiquo usitatum, licitumque fuerit, ut Boero
nes a suae Celsitudinis jobbagionibus,4) et e converso jobba- 
giones a Boeronibus Agros, et Prata inpignorare possint, prout 
ratione hujus nulla limitatio erat, sed libere, colere potuerunt, 
pro pecunia emptas Terras, cujus intuitu, ut solum communi 
aestimatione ■’) mediante readjudicentur iieri nequit: Nam ubi 
Lex non est, neque Legis transgressio est, et hujus Boeroni

‘) Ez a pandcktak öl), к. 17. ez.-ben foglalt regulae juris 10-ike. 
a> T. i. а С. С. V. К. 33. és 40. Ed.
3) А Воёг-окга nézve lásd fentebb 16!). 1. stat. 2. jegyz.
■*) Fogaras az А. С. II. К. 8. ez. 1. art szerint fiscalis jószág 

levéli, az abban lévő jobbágyok is a tiscus vagy fejedelem jobbágyai 
voltak.

“) A közbeesőre nézve, melyet az A. (J. TV. K. 14. ez. 2. art. 
csak a székelyek közt szüntetett meg, lásd II. К. I. K. 133. ez.



pignus possidenti Rusticus vendens offerat pecuniam, juxta 
antiquum usum ante Festum Sancti Georgii, teneaturque simpli
citer remittere, ad exsolutionem pecuniae: si medio tempore 
insinuavit juxta usum triplicis ordinis usum accipiat, seu fruc
tum ex ea, et post hoc remittat.

Quod autem pretio et jure perenuali exemptarum Terrarum 
et Pratorum negotium concernit: Suae Celsitudinis, Sedi ita 
visum est de eo Statuere, quodsi (piis talis compertus fuerit, 
qui in praejudicium Fisci perennaliter abalienaret,1) poste
risque suis reservare vellet, talis evocetur, et Fisci procura
tor damnificato assistens teneatur, usque ad decisionem, et 
exitum Causam ejus defendere. — Emptor quoque quodsi, 
Fisci reditum praestare noluerit, simpliciter amittat praevio 
modo emptas Terras. — Qui vero nec reditum, nec Servitium 
suo modo Fisco praestare voluerit, talis juxta usum solitum 
admoneatur od levandum competens pretium emptor etiam 
teneatur remittere. Si vero idem emptor pro tali Terra, aut 
Prato ultra valorem dedisset, id statim et defacto amittat.

A r t i с u I ii s 2-us.

Si vero (piis ad fundum desertum Molam, aut aliud 
aedilicium strueret (excepto eo si ejus Negotium jam in pro
cessum, vel compositionem suintum est, nam talis Fundus in 
vigore relinquitur) tale aedificium una cum Fundo aestimetur, 
et juxta valorem emptori pecunia deponatur, (pii etiam obli
gatus sit remittere. Idem esto Judicium, si Rusticus a Boerone 
emat talem Fundum.

Modus observandi lura in Fagaras ex Urbariis *) desumptus.
In celebratione Judiciorum, impositioneque, et admini

strati on e legalis Justitiae nonmmquam vel maxime autem dum 
hic Locus Supremis Officialibus destinabatur, superveniebant 
plurimae inconvenientiae, et confusiones, quae plurimum exinde 
emergebant, quod in urbario non sit satis luculenter expres
sum, qualesnam causae agitari debebant, in Superiori, vel

*) A  mely idegenités ellenkezik a fiscalis jószágokra nézve az 
A. II. K. 5. ez. 1. art.-Inni kimondott elvvel.

,J) Fagarasnak legrégibb ismert ,.Urbáriuma • (fiscalis conscriptio) 
lti02-böl való, melynek Tarpai Mózes és Szilágyi Mihály cancellarii Majoris 
Jurati scribae által aláirt eredetije 5)5. sz. a. a kir. kincstári ügyészség 
kolozsvári levéltárában van elhelyezve, a hova az a tiseális directoratus 
levéltárából került — A legközelebbi azután az 172G-ik évi, mely 
az országos levéltárban van elhelyezve. (K. Fasc. 2-о L. i  2 i  Distr 
Fogara s).
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inferiori Sedibus et quomodo eaedem Causae inter se Diffe
rant. Ut ergo liae clarius elucescant, necessarium judicatur 
lias infra decleratas modalitates observari.

Sedes Superior.
Fogarasiensis Sedes Superior (quae etiam Sedes Capita- 

neatus appellari soletJ) consistit ex duodecim Assessoribus, 
quibus unus Notarius et duo Judlium adjuncti sunt, quos 
Inclyta Sedes ex veris Nobilibus eligit, et bis omnibus in Judi
ciorum celebratione Capitaneus praesidere solet, ac in hoc 
Foro partes litigantes tum Bodron es Districtus Terrae Fogaras 
tum etiam Libertini, Graeci, Satellites, vulgo Durabant vocati, 
nec non Eclesiaeticae personae pariformiter et illi, qui contra 
Eosdem praemissos Causam suscitandam habent, ex authori- 
tate eorundem Officialium agunt, et coram iisdem (etiam Juris 
ordine id exigente) Causas suas terminant: In Eodem Foro 
agitantur ex criminalibus nimirum furtis, Homicidiis, adulteriis, 
incendiariis voluntariis, aliisque contra expressa Jura Regni 
etiam per Rusticos factis et patratis emergentes Causae prout 
id ex beatae reminiscentiae Principissae Dominae Susannae 
Lorantffi extradata Instructione; nec non Appr. Const. P. 3. 
T. 18. A. 1 et P. 4. T. 1. clare videre est: Quod in hoc 
Districtu Terrae Fogaras non aliud Forum sit, quod Jus Gla
dii haberet; neque alio appellari possunt Causae ex hoc Foro, 
juxta hucusque manutentum usum. In praesentiam tamen 
suae Celsitudinis appellari possunt; quemadmodum etiam ante 
hac, per Substitutos, et VCapitaneos, sanioris revisionis causa 
appellabantur, ante Supremos Capitaneos, tanto magis in prae
sentiam Suae Celsitudinis apellari volebant,2) prout etiam trans
missae sunt, ibidemque solebant publicari etiam Donationes, 
Annales, et omnes Privilcgiales Litterae.3)

Sedes Inferior
Ex praemissis noto existente Sedis Superioris Statu, qui

vis facile perspicere, et dijudicari poterit, quid sit Forum infe
rius, et quales in eo Causae adjudicari, et decidi valeant.

')  Megfelel a megyék derék székének, sedes generalis; itt meg
állapítottszervezete is egyez az 1791: 97. id. t.-ez. által meghatározott 
derékszéki szervezettel.

2) Mert а С. С. II. U. 1. ez. 5. art. 11. p. szerint a fejedelem a 
„Summus Justitiarius“.

3) A ezímeres levelekre, illetőleg a kiváltságlevelek kihirdetési 
módjára s idejére nézve v. ö. 11. К. I. R. ti. és 32. ez. s az A. ('. 111. lí.
7. ez. 1. art.
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Sedes autem Inferiores saut.
l-o Fogarasiensis, Provisoralis, quae vulgo Boeronalis 

apellari solet. 2-o Porumbakiensis, 3-o Romaniensis, 4-o Oppidi 
Fogaras, 5-o Sárkányiensis Curia.

Sedes Provisoralis Fogarasiensis.
Haec Sedes constat duodecim Assessoribus, Boé'ronibus, 

quibus semper adjunctus est unus Notarius. In hac Sede a 
principio in Causis Judiciariis praesidebant Provisores, in hac liti 
gabant Jobbagiones ad Arcis Dominum spectantes, liberae quo
que personae si quas paetensiones habebant adversus subditos, 
authoritate Provisorum Causas suas prosequi possunt, ita tamen 
quod si necessarium est, talium libertate gaudentium processus 
appellari possunt ad »Sedem Superiorem Subditus quoque aggra
vatus si voluerit, ante Dnum Praefectum appellare possit 
Causam suam. Dum vero libera persona jobbagionem in Causa 
Criminali (ut supra occasione Sedis attactum habetur) in Sede 
Superiori in Jus attrahit, necessarium est, ut Dims Provisor 
in Judicio praesens sit, ut Jobbagionem in Causa suae justitiae 
defendere, et juvare, suasque Celsitudines, et I). Praefectum 
de negotio plene informare possit.

( ' a u s a e  a u t e m ,  q u a e  in  F o r o  P r o c i s o r a l i  a g i t a r i  e t  v e n t i l a r i  solent,  s u n tsequentes.
l -o ltatione Aviticorum inter Jobbagiones oriri possibiles 

contraversiae. 2-о Cause potentiae, o-o Injuria. 4-o Conten
tiones. 5-0 Ratione Debitorum. Hinc excipiuntur Causae cri
minales.

Quae praemissae Causae (si solum inter Rusticos nego
tium agitur) ad sedem Superiorem non transmittuntur, sed 
ante 1). Praefectum, si qujs illorum voluerit appellare, libere 
possit. Hi duodecim Assores annuatim quale honorarium de
beant praestare his 1) Celsitudinibus, nunc vero Fisco, vide 
1 rbarium.

.1 l u l c t a e  i n  S e d e  S u p e r i o r i ,a)

Calumniae Hop. 24. et amissio Causae. Majoris potentiae 
fl. 24. Minoris potentiae fl. 12. Emendae Lingvae II. 12. Dr.
50. Indebitae tl. 12. Dr. 50. — Harum mulctarmn duae par
tes obvenient suae Celsitudini, tertia vero pars Boöronibus.

’) Helyesen: suis.
-) V. ü. ezen statutum XV. tit. '2. art.
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Praeter lias Mulctas, quae solum Dnis Oapitaneis com
petunt, sunt sequentis Seriei.

Poena Nobilis sangvinem fundentis fi. 12. Se expurgans 
et imnmnitans fl. 1. Non obtemperans Sigillo Dni Capitauei 
puniatur tl. 12. Ex poena effusionis sangvinis de jure suae 
Celsitudini cedere deberent, similiter ex Muleta Sigillo non 
obtemperantis in quantum Supremitas Capitaneatus penes suas 
Celsitudines manet. Mulctae in Sede Inferiori.

Rusticum vulnerans, et sangvinem fundens solvat fl. 4. 
Eundem verberans II. I den. 20. Potentiam in Campo exer
cens tl. (!. non obtemperans Sigillo Provisoris tl. I. Potentiam 
in Rustieum exercens II. 1. Calumniae Muleta fl. 12. et amissio 
Causae in perpetuum.

Titulus XXI.

De Serris, et Ancillis profugis1) ac Operariis.
A r t i c u l u s  1-118.

Plurimae sunt Querelae, quod Servi et Ancillae Servitii 
sui Annum non complentes elabantur a suis Dominis. Ad re
frenandos igitur talium temerarios usus communiter conclusi
mus: Si alicujus convontionatus Senus, vel Ancilla aufugerit, 
comprobato non completo Anno, tales teneantur capere, mani
busque Dominorum suorum, a quibus aufugerunt, resignare, 
qui et quae in poenam suam obligantur uno anno sine Solu
tione servire. Si vero damnum intulerint, fifties etiam extra 
Sedem Ordinariam Judicium celebrent adversus tales, condi- 
gneque puniant.

A r t i  c u 1 u s 2-us.

Inter Nobiles autem procedant secundum continentiam 
Articuli servatis de Jure Servandis.

A r t i c u l u s  3-us.

Quoniam Operarii, vel maxime autem hic in Oppido habi
tantes, inter se concludentes insolitas, et excessivas solutiones 
exigant; pariter Incolae quidam prae aliis Operariorum Mér
cédéin augeant, et elevent; Ideo conclusimus, ut ratione hujus 
anniversariae insimul convenientes Oppidi Judices, Nobiles quo
que Personae e Sede ad id exmittendae et deputandae, bona 
conscientia limitent, quid et quantum operariis conformiter ad

') V. Ö. А. С. IV. Ii. 8. с/,.; V. Ii. 83. Kd. és 1701 : 26. t.-cz. 
10. pont.
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laborem suiuii solvi debeat: quod in Foro quoque publicavi 
curent, et si quis limitatum Salarium (sic) plus praestare anim 
adversus fuerit, puniatur fl. 1. similiter, et Opérarius den. 50. 
si ordinato, et limitato Salario non fuerit contentus.

A r t i c u l u s  i-us.

Graecis quoque ac alterius cujuscunque Conditionis homi
nibus duas tresve domos emere non sit licitum.

A r t i c u 1 u s 5-us.

In novis Fundis extractas Domos sine Officialium scitu 
nemo emat, vel vendat sub amissione pretii.

A r t i c u l u s  (i-us.

Molitores ad nullius mandatum praesumant fluvios ex 
Oppido alio deducere, ne Oppidum Aqua defectum patiatur, 
alias contra facientes toties quoties castigentur.

A r t i c u l u s  7-us.

Nobilis domi suae Jobbagionem ad Arcem spectantem 
servans, teneatur inde dimittere, si vero ex loco extraneo Ac
uerit, eundem libere potest recipere in domum suam pro adju 
vaininc. Iudex autem Rusticus, ne attentet Domum Nobilis 
invadere ad apprehendendum talem adventitium Subditum.

A r t i  c u 1 u s S-us.

Si Nobilis Filiam suam alicui Servituri in Matrimonium 
elocaverit, et ad proprium haereditarium Fundum Nobilitarem 
considere fecerit eundem: Neque erga hunc Rusticus Index 
quidquam Juris habeat, sed nobili Judici subsit, ac secundum 
facultatem inter Nobiles Servitium praestet ac contribuat. 4

Titulus XXII.

De Negotiis Ecclesiarum.
A r t i c u l u s  I-us.

Quoniam in Templo Dei antehac plurimi contenderint, 
ac alia gravia perpetraverint, ideo volentes his obviare unanimi 
consensu conclusimus: Quodsi (piis inposterum alterum ibidem 
jurgiis, ac inhonestis terminis affecerit, vel ad Sedes vacuo

') У-'/л'п intézkedés а/. Л. T. V. R. 47. Kd. végpontjának intézke
déséin:/, képez analógunk



existente loco non admiserit; comperta rei veritate talis primo 
nno flor. 2-0. Duobus, si vero tertio fecerit Die Dominico sub 
Contione intra Catedram stando puniatur et repraehendatur. 
Quibus invigilare aedituo Ecclesiae incumbet, et comperta rei 
veritate etiam poenam exequendi, et in necessitatem Ecclesiae 
convertendi liabeat facultatem.

A r t i c u l u s  2-us.

Diebus Dominicis ante Contionem vinum adustum ven
dere vetitum esto,1) alioquin idem amittatur.

A r t i c u l u s  3-118.

Quicunque Domum Contributioni obnoxiam emerit, vel 
emit, id, quod a tali domo contribuebatur, vel ad Arcem vel 
Praedicanti obligatus sit a propria persona praestare, res enim 
cum onere vadit.2)

A r t i c u l u s  4-us.

Quod Prati Bori inkéi, seu Nádas Szegelet vocati ac penes 
decursum fluvii Alutae existentis statum concernit: cum ob loci 
Angustiam neque in Arcis aut Nobilitatis usum converti, neque 
dividi possit, ne ratione ejusdem Contraversia exoriatur, una
nimi voto applicuimus Parochiae tali sub Conditione. Si Prae
dicantes ipsi Pecora servaverint, neque necessitaveriut, vel 
rogaverint Oppidanos ad Pecora et currus praestandos dum 
in propriis negotiis, vel ad Congregationes, vel alio proficisci 
voluerint, secus si praedicantes Pecora non habuerint: idem 
Pratum redeat ad necessitatem Oppidi.

A r t i c u l u s  5-us.

Pratum Drenkinár vocatum conversum est in proventuum 
Ecclesiae applicationem, ita tamen, quod dum sub vetitum 
cadit, duobus continuo Annis Nobiles cum Oppidanis, tertio 
vero Anno Kis-Galatzenses redimant Herbam in eo procreatam 
fl. lti. juxta Articulum 3) supereo emanatum.

A r t i c u  1 us  ti-us.

Pariformiter Pratum Ovár nominatum conversum est in 
eandem Ecclesiae necessitatem, eo modo; quodsi nobiles et 
Oppidani voluerint redimere possint Herbam ibi procreatam 
erga tamen depositionem flor. 7.

1) V. о. А. С. V. ii. 51. Eli.
2) A  H. К. I. R. 82. cz. 10. §.-ban kimondott elv.
3) Fentebb XIX. tit. 10. art.
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Titulus XXIII.

De Educ illatione Vini pont Fentiem Sancti Michaelin Arch angeli,') item proventibus Ecclesiae applicatis.
A r t i c u l u s  1-us.

Conclusimus: ut quicunque post hac contra commune 
Statutum vinum cariori pretio, quam alter emensuraverit; idem 
ipsi adimatur, insuper tl. 12. muletetur. — Juxta quantitatem 
et qualitatem vini, Judices vinorum tide mediante limitent 
vinum, quantumnam valeat, ac taliter educillentur, Siqui vero 
Judicibus vinorum proventum eorum nondum persolverunt, 
quantocyus in una Summa praestare teneantur. Posthac vero 
neque audeat quisquam vinum emensurare sub poena eadem 
tl. 12. donec Proventum Judicibus persolverit, si quis contra 
fecerit, puniatur juxta Articulum.

A r t i с и 1 и s 2-пн.

Incolae ne audeant educillare vinum contra continentias 
priorum Statutorum sub amissione ejusdem, cujus duae partes 
Officiali, tertia vero Oppido cedent. Imposterum autem si a 
minori dolio tl. 1. a majori vero tl. 2. praestiterint, licitum sit 
iisdem Incolis Vinum educillare.

A r t i  с и 1 и s 3-ns.
Juxta prius Statutum a quolibet majori dolio den. 25. a 

promontorio vero den. 15. solvant, vinum educillant.es, manibus
que ad id deputati hominis tradant, convertantque in commu
nem Ecclesiae necessitatem. Percipiens autem ejusmodi Pro
ventum rationi reddendae abnoxius erit, huic non obtemperans 
convincatur in fl. 1. Pari poena puniatur et is, qui sine Scitu 
praementionatorum Judicum vinum suum educillaret, antequam 
a vase 40. Urnas continente mediani justam, a majori vero 
unam pro gustando iisdem Judicibus daret.

A r t i c u l u s  4-us.

Faemina ebria inventa prima vice tl. 1. secundo vero in 
Cippum inclusa verberibus afficiatur. Pariformiter et illa, (piae 
animae conviciatur, primo quid, et secundo 11. I. puniatur, 
tertio vero aeque in cippum includatur, verberibus afficienda.2) 
Pars autem ab ea injuriata, Jure prosequatur Eandem.

‘) V. Ü. А. С. III. Ii. 32. e■/.. '-) V. ö. A. V. E. 34. Ed.



A r t i c u 1 n s 5-us.

Proventus ex Foro percepti in Ecclesiae necessitatem 
collati sunt; quod ipsum suae Celsitudines in Ins Protocol lari
bus Articulis 53. 50. 00. 61. clementer confirmarunt. Insuper 
etiam in Instructionibus Judicum Fori, subscriptione manuum 
suarum, et Sigillis roborarunt.
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1693.

Zilált város Statútuma.1)

Ha valamely extraneus külföldi ember a Zilahi Territo 
riumon Szellőt, vagy egyéb afféle örökséget vészen, a Zilahi 
Civis árrút le-tévén, mindenkor szabadoson appropriálhatva, 
vigore saltem praesentis.

1696.

Z i l á l t  v á r o s i  S t a t ú t u m o k . 2 )

1 .

Ha valaki Városunk szolgálatijában követségre válasz- 
fa tik, . és Contumacia ductus, nem cselekeszi, méltó maga ment 
sége nem lévén, totiesquoties flor. 1 '2. convirialtassék.

II.

Minthogy sok Querulansok Querelájokbol értjük, bogy a 
tilalmasokban, úgymint Szellőkben, Rétekben, kerti és Mezei 
Vetésekben, a Sertés Marhák szenvedhetetlen károkat tésznek, 
azokáért semel pro semper communi omnium voto végeztetett, 
bogy lia a meg-nevezett Tilalmasokban valakinek Scrtéssi 
találtatnának, semel pro semper béhajtassanak házakhoz, ha 
egyszer bé-hajtya, töbször nem tartozik vélle, azután szabado
son akárki a kártévő Helyben le-vághatya semmi se járjon 
érette.

III.Küllem.
A város régi meg-rőgzőtt, és approbaltatott Constitutitioja, 

és Törvénye szerint, valamint hogy idegen Bort nem szabad 
hé-hozni, hanem csak oltalomnak okáért, úgy az idegen Eget

■) 2) Az erdélyi nnizemn kézirattárából.



Bort, és akármi névvel nevezendő Pálinkát azon város Tör
vénye, és approbált Constitutiőja szerint se Extraneusnak, se 
Intraneusuak ne légyen szabad bé-hozni, most is semel pro 
semper communi voto, et consensu végeztetik. 11a ki pedig 
Zilahi Bor Seprőből Eget Bort főzne, poltrás üveggel ne légyen 
szabad árulni, hanem tsak ejtellel, Ha ki ezek ellen tseleked- 
nék, comperta rei veritate, ha contumaciter semel, bis, ter vét 
kezik, az Eget Boros Edénynek Feneke ki-vágattassék, ha 
egyszer tselekedte, 11. 12. convineáltassék, és Égett Bora, s 
Pálinkája el-vétessék.

1696.
K uli, ü llő m egye. i Co n s t  i  tu  tin.

Tilalmas muto Bírák, Pólyáról: és Faluk ’s közemberek равно járói, Item a kik Marhájukat Csordában nem-akarván adni a Tilalmasaibanjártatyák.
Noha más rendbéli Constitutiónk exstál a’ Faluk Határán 

lévő Tilalmasok meg-rontóinak büntetésekről,1) de még is sokak
nak vakmerősége miatt a’ Tilalmasak meg nem tartathatnak, 
sőt a kiknek incum bálna is, mint a’ Falusi Bíráknak, és Pol
gároknak a’ Tilalmasok meg tartása, nem hogy Tisztek Szerint 
oltalmaznák, sőt inkább magok meg-rontyák, mellyel nagyobb 
alkalmatosságot adnak másoknak is a' Tilalmasaknak meg
rontására, és abból következő kártételre; Hogy azért mégis a' 
Falusi Tilalmasak annál jobban meg tartassanak, előbbeni vége- 
zésünket a’ Tilalmas Pontoknak büntetések iránt in vigore 
hagyván ezzel augeáltuk, hogy a kik ennekutánna mégis con
tumacia ducti az ellen impingálnának, és Szántszándékkal 
Mező, Szőllő, vagy Erdőbeli Tilalmasakat rontnak, ha hites 
emberek cselekednék f. 6. közemberek f. 3. büntettessenek, 
a’ Vármegye Tisztjei által, comperta rei Veritate, toties quoties, 
ide értetvén azok is, a’ kik akármiféle Marhájokat szántszán
dékkal a’ Falu Csorda Pásztora eleiben azért nem adják, hogy 
másoknak károkra a’ Tilalmasakat járja Marhájuk.

Ha kik pedig Falustól, vagy más Szomszéd Falustól vagy 
privata personáknak kaszáló Rétyeit, vagy egyéb Tilalmasokat 
el-rontyák, vagy vesztegetnék, ha ott nem depraehendáltatnak 
is, a’ kik tették a’ kárt, tartozzanak a’ Tisztek ad Simplicem 
requisitionem Querulantis kimenni, és az olyan kártévő Faluk 
kai a damnifica tusokat azon egész helyen esett károkról cum 
paena f. 12. contentáltatni, mely birságnak hasonló fele a' 
panaszt» Félé, hason fele pedig az Executoroké légyen.
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1706.

Constitutiones Comitatus Krassnensis. J)

I.

Anno 17(H). 19-я Juny. Almás nevű Falusi Szegény Lako
sok a szüntelen fel ’s alá járok miáu kénteleníttetvén Helyek 
bői ki bujdosniuk, hogy vissza szánjanak, esztendeig való 
relaxatiójok adattatik, iimuunitáltatván mindennéinü Contri- 
butiótól.2)

II.

23. Septemb. Bekövetkezvén az Uj Bornak ideje sokan 
annak árulásával abutálni szektának, hogy azzal való abusus 
tolláltassék, végeztetett, hogy az új Bornak Eytele folyon 
per Dr. 12. kiilöniben ha ki ezen végezés ellen impingálna s en- 
gedetleukednék, toties quoties in ti. 12. convincáltassék

1708.

Krassnamegyei Statutum.

Mindennéinü contributiónak repartiálása légyen a Nemes 
Vármegye Széke szilié előtt, és protocolláltatváu, in Memoriam 
inseribáitassék, Muleta praemissa citatione rendes utón s módon 
exigáltassék.

1709.
KiiJcüllömcgyei Statutum.Papok s Praedicatorok Quartájánal;3) és szokott Pereinek adminintr altatásának módjáról minden Rendek által.

Jóllehet in Anno 1708. az akkori Méltóságos Regium 
Guberniumnak kemény parancsolatya érkezvén vármegyénkre *)

*) Kraszna megye constitutioit eredetiek hiányában az erdélyi 
múzeum kézirattárában talált másolatokról közöltük.

2) A  faluk benépesítése czéljából lakóiknak gyakran hol rövidebi), 
hol hosszabb időre elengedtetik az adó. így pl. Ipp Falunak egy 1707-ik 
évi statutum szerint félévre, majd meg egy 1709-ik évi statutum által 
két évre ; a Poroszló nevű helyből elszéledt lakóknak pedig, hogy Somos 
nevű pusztára telepedjenek, egy 170.8-ik évi statutum által bárom évig 
adatik adómentesség.

3) Eredetileg a főpapok s káptalanok, conventek tizedjövedelmé 
ne к negyede, melyet azok a plébánosoknak űzettek. A reformatió foly
tán a protestáns papoknak is járt. Lásd Szt.-László 1. k. 33. fej. és az 
1498 : 50. t. ez.



и négy recepta Keligiókon ]) lévő Praedicatori Rendeknek, 
mindenféle Mezei Leguminákból2) igaz Quartájokat nem admi 
nistraló Nemesi és Paraszt Rendek ellen a minthogy várme
gyénknek ennek előtte is Constitutiója lévén, bog}' az olyan 
Contumaxok serio admoueáltassanak, de mégis találkoznak, 
kik az ellen rugodozni mérnek, mind az akkori Mltsgs Regium 
Gubernium Szép admonitioját, mind a Nemes Vármegye ebbeli 
Istenes Constitutióját posthabeálván; végeztük azért mostan 
unanimi voto, et consensu Dominorum Magnatum et Nobilium 
lmjus Inclyti Cottus Nostri sub poena infra specificata, hogy 
ennekutánna Vármegyénkben minden helyeken ilyen rend és 
mód observáltassék, bogy a modo deinceps successivis semper 
temporibus a négy recepta Religiok Papjainak minden helyek
ből sine discrimine valaholott ex benigna Collatione Regum, 
Principum vel Supremorum Magistratuum birattak, s ma is 
usuáltatnak az Ecclesiai Jövedelmek, Quarták, úgy egyébféle 
patrociniumok is, minden Nemesi és paraszti Rendek, vagy 
község plene, et integre sine ullo discussu, a Quartát pedig 
mindenféle Leguminákból (excepto a mi kertben terem) ki adni 
el ne mulassa,3) sőt a község semminémü Gabonáját, a mi 
Sarlóra való, s mezőben kalangyában rakatható, bé-takarittani 
addig ne merészelje, valamig a Dominus Terrestrisekkel edgyet 
értvén az olyan helybeli Praedicator nem quartal egyébféle 
Leguminákból, úgymint: Török-Búzából, Borsóból, Lentséből 
etc. Házától igasságosan a Quartát kiadni tartozzék; a Déz 
málás után pedig ugyan a kösség a maga Gabonáját addig 
bé-hordani ne merészelve, inig a Praedicatornak minden Q.uar- 
táját, s egyéb szokott Bérit a régi jó üsus szerint alkalmatos 
Quartának és Bérnek eltartásáért in poena Articulari Hung, 
időben bé nem takaritya, kiilömben a Nemesi Rend a fi. 200. 
Falu, vagy az Ecclesia fi. 12, privatus Személy pedig f. 3. 
seorsim et singillatim convincáltassanak toties (pioties, per 
legitimo squosvis Comitatus de Küküllő Executores exequenda.

1710.
Constitutio Gratis Cong tj ronts ln  Cottus Albensis Die 23. AI. 
Marty A. 1710. in Possessione SA. Jánositeyye celebratae.*)

l -о Minthogy mind a Dnus Terrestriseknek, úgy a Sze
génységnek is sok Panaszi vágynak a Tisztek, Szolga-Birák

‘) A négy recepta Religio az А. С. I. R. 1. ez. 2. art. szerint; 
„az Evangelica-Reformata (vulgo Calviniana), Lutlierana sive Augustana. 
Romano-Catholico, Unitaria vel Antitrinitaria Religiok.“

0  Hüvelyes vetemények, A. 0. III. R. 5. ez. 2. art.
3) V. ö. A. ('. I. R. 5. ez. 1. art. 111. Ii. 4. ez. 6. art.
4) Az erdélyi múzeuiu kézirattárából.
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és Commissariusok ellen, ellenben a Tisztek is excusalyák 
magokat a szegénységnek engedetlenségével; erre nézve tet
szett a nemes vármegyének, hogy az egész vármegyében, leg
közelebb most a Felső-Járásban Processusonként becsületes 
Exactorok rendeltessenek, kiknek is V. Tiszt Uraimék által 
az ezer hétszáz 8. 9. 10.-béli Tabellák, és minden rendbéli 
I mpositiok ki adattassanak, és abból investigálják azon Exac- 
tiok alkalmatosságával mitsoda Exeessusok és auctiok lettének,1) 
minémil executiok peralgaltattanak, tavalyi és harmad ideji 
Restantiakat, mint, és kik parantsolatyokból szedtenek, ezen 
Munkának azért végben vitelére rendeltettek az Réteni és 
Mohai Processusokra Nagy Sigmond Úr és Jánosfalvi János 
úr, a Bajai és Bürkösi Processusokra Boer Pál úr és'Piheni 
Ferencz úr, a Peselneki Processusban Farkas Pál úr, Fitsor 
Gábor és Köntzei Gábor uraimék végeztetett pedig az is, hogy 
ezen Exactio alkalmatosságával, valakiknek kezén ezen speci- 
ficalt esztendőkben való Contributiok, forgottanak az Exactorok 
eleiben compareályanak, s dolgokat igazítsák, alioquin valakik 
elmulatják, a Nemes Vármegyének gravis animadversióját el 
nem kerülik.

2-0 Sok Panaszok lévén az iránt is, hogy a Szolga Bírák 
magok mellett olyan szolgákat tartanak, a kiket Executiokra 
kiküldőnek, a kik is kimiletlenül bántyák, verik, rongályák a 
szegénységet, rajtok isznak; Végeztetett azért: hogy a modo 
in posterum egy Szolga-Biro is indifferenter maga szolgáját 
semmi névvel nevezendő dolgokban a Processusban ki ne kiil- 
g y e; megelégedvén azon Commissariussal, a kit Fő-Biró V. 
íspány Uramék adnak melléjek, mindazáltal ő kegyelmek is 
reá vigyázzanak, hogyha kénszeritő szükség nem kiványa, 
többet egynél ne adjanak ; valamely Szolga-Biró pedig ez ellen 
a mostani végzés ellen temeritate duetus Szolgáját a Proces- 
susban kiktildené, azon Szolga-Birót absque omni dilatione V. 
Tiszt Uraimék sub amissione honoris et Officii negyven forintul 
büntessék meg. Constál az is, hogy a Szolga-Birák a szegény
séget rutul verik, korbácsolják, szidják, azért az olyan vere
kedés, vastag Korbácsai való Járás, a modo imposterum inter- 
dicaltatik; Megvan az is, hogy a Falukra kimenvéu, a Birákkal 
Esküttekkel néki ülnek, ötven, hatvan kupa bort is megisznak, 
severe interdicat tutiké azért hogy ennekutánna a Szolga-Birák 
Parasztsággal Iáboslag öszve ne üljenek inya, baridkor Portio 
és Szekérhajtani ki mennek, Ebédre, Vacsorára, egy egy kupa 
Borral elégedjenek meg, praveludáltatvárt az a Mesterség is,

')  Az illetlen exeessusok s exaetiok esetében követendő eljárást 
megszabja C. (.'. III. К 11. ez. 3. art.
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hogy edgyik Faluban meg-állván, két, három Falukra ne kül- 
gyenek, valaki ezen végezést általhágná, hasonlóképpen az 
olyan Szolga-Bírón а У. Tisztek sub poena praemissa 40 ttot 
exequáljanak ; A mely Faluk Biráji és Esküttjei pedig a Szolga- 
Birákkal innának, azokon is 12 forintot exequáljanak, ide 
értetnek a Commissariusok is, kik is, ha excedálnak, mint a 
Szolga-Birák büntettessenek.

3- 0 A Falukan, a Szolga-Birák hagyák meg, hogy a 
Faluk végeit bétsinálják,1) éjjel, nappal őrizzenek 2) a Genera- 
latus, és Méltoságos Regia Deputatio parantsolatya szerint sub 
poena in Patentibus expressa.

4- 0 Végeztetett az is, hogy a Repartitiok alkalmatossá 
gával a Vármegyének becsületes Assessori közzül két, három 
ahoz értő Atyánkfiái convocáltassanak, s azok előtt mennyének 
a repartitiok véghez.

1710.

Anno 1710. Die 21. Octobris Congr. Incl. Cottus Colosicnsis 
in Possessione Zent MihalytdJce celebrata. Sequentia Conclu

duntur Constitutiones,3)

1. Az edybazi nemességről végeztetett, hogy a kiknek 
vagy adófizető jobbágyok, vagy sellérek vagyon, a magok 
fundusokan nem maga a nemes ember, hanem a funduson 
lakó jobbagya es sellere tartozzék minden Contributioban, 
vecturazasban adózni maga penig immunaltatik. Ha penig nem 
talalna lenni, ha szinte nemes funduson lakik is marindáról es 
vetésiről tartozik adózni, de főtől nem, minthogy maga sze
mélyében a nemes varmegye szolgálatij ában tartozik szolgálni, 
requiraltatvan akármikor fő es vice tiszt uraimektol. Ezen 
Statutum a mig a nemes országnak ujjabb végzésé leszcn 
addig observaltatik.

2. Az Oláhpapok Rendiről penig végeztetett, hogy min
den faluban edj pap az ki fungal es edj mester mindennemű 
Contributiobol immunitaltassek, a hol penig több papok talál
tatnak az Ecclesia után való főidőn kívül való oecouomiarol, 
úgy minden marhájáról is adózni tartozik, de ha szentelt pap 
fejéről nem tartozik.

') Bekerítsék.
2) V. ö. А. С. V. It. 41. К. és С. О. V. It. 23. E.
:|) Eredetije Kolozsvnegye levéltárában 3. s/.. ered. jegyzőkönyv 

1. és 2. lapokon.
2 2 *



3. Végeztetett ez is, minthogy az elmnlt revolutiokban 
a parasztság a nemes embereknek mind nemesi szabadsagok
ban, úgy nemesi curiajokban lakó szölgajokatt, Birájakatt es 
akarna hivatalban állíttatott cseleddyeket adózásra, úgy postai - 
kodásra és Biro házához való gazdálkodásra kenszeritik: r) 
ezért a nemes embereknek fenn megnevezett rendekből álló 
cseleddyeket, akar conventios, akar jobbágyból állok legyenek 
háborgatni ne mereszellvek, annálinkább hatalmasul marhajara 
reá menni; mely ellen ha kik cselekednének in poenam art/) 
ineurrallyanak; ide nem értvén mind az áltál, hogy valamely 
nemes ember fraus alatt akarvan menteni valamely faluban 
lakó nyilas jobbágyat3) mert ha a falu nyila földit éli és falu
ban lakik adózni is tartozik.
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1711.

Anno 1711. Dir 30. Mmln (len. Congregatio Dnor. Magmi- 
tum cf Nobilium In d  it g Comitatus ( 'ólod emis in Possessione 
Prata celebrata utri Sequentia Concluduntur in Praesentia I.

Baron is Stephan i 1 essetengi pro Ume Supremi Com it is.4 )

1. Az Vármegyek Szekin, ha valamely procuratorok exei- 
pialni akarnanak a Constitutus Főtisztek rj  Szemel ve es Tiszti 
ellen, Semmiképpen ne admifialtassanak, hogy annálinkább az 
eröszaktéteiek es egyéb gonosz cselekedetek ne invalescallya- 
nak és a gonosztevők érdemelt büntetéseket elvegyék, hanem 
az gyűlések a Szokott Stylus szeren!u) follyanak az Appr. 
Const. Par. 4. Tit. 1. Art. 11.

2. A koborlo és lézengő tolvajoknak (ha hol lappangáni 
hallattatnak) üldöztetések felöl keményen parancsoltatik az 
helységbelieknek hogy életek elvesztése alatt mindenütt öllyék, 
vágják, puszticsák.7)

3. Minthogy az utón járó es kereskedő emberek panasz
szó kihatott, azért az is imponáltatok penes Commissiones, 
hogy a mely helység az maga határán az utakat és hidakat 
mégném csinaltattya toties quoties Articulariter a Tisztek raj
tok a poenat exigalhassák s) ha eluiulattyak.

') Ellenére az A. ('. III. R. <>. ez. 7. art.-nak.
-i) Poena articularis а С. С. V. lí. 1. Ed. szerint 200 frtot.
3) Nyilas jobbágy, a falu közbirtokából kiosztott részt: nyilat 

biró (lásd 299. 1. 2. jegyz.).
4) Lásd eredetijét Kolozsmegye levélt. 3. sz. a. jkv. 23—24. 1.
5) Ezek t. i. a derékszéknek az elnökei. (Esd. a 292. 1.. 2. jegyz.)
°) Vagyis rövid t'olyamatú eljárás szerint.
') V. ö. A. C. 111. K. 49. ez. 1. art.
8) A. C. III. R. 38. ez.
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1712.

Alsó-Fehérmegyei Statutum. 1)

1- о Mltsgs Gubernator í runk <'í Excellentiája Mltsgs tetszé
séből végezte a Ttetes Nemes Vármegye, hogy a modo in 
posterum soholt is a Nemes Vármegyében meg-ne engedtessék, 
hogy n Dnus Terrestrisek ő Mtsgk ’s ő kegyelmek a magok 
udvari Bírójukkal viseltessék a falusi bíróságot is,2) melyre 
V. Tiszt Atyánkfiái ő kegyelmek szorgalmatosán vigyázzanak, 
és publicáltassák is ő kegyelmek.

2- 0 Az I dvari Bírák, Szolgák is, Paraszt Tereli viselés
sel, úgymint Falu Botjával,3) Levél-Hordozással, ne aggraval- 
tassanak, akármi szolgálatban légyenek, az egy adózáson kivid.

3- 0 A Magyar, Szász és Oláh Papok Paroehialis Helyek
ről adózni nem tartoznak, a mely Helyek praecise a Parochiá- 
hoz tartoznak, de caetero akármely Zálogos, és másként acqui- 
rált helyekről, mint akármely portiozó Személyek tartoznak 
contribualni.

4- 0 Az egyházi Nemesség is Füstiről, Marhájáról és 
egyéb Oeconom iájáról tartozik contribuálni, tsak hogy a reájok 
esett qnantumot ne a Falusi paraszt hi ró, hanem a Szolga- 
Birák exigálják, nem lévén penitus a paraszt Bírónak semmi 
Jurisdictioja az egyházi Nemes Emberen.

1712.

Als(í-Fi'licnnr(/ji<:i Statutum.4)

A Szolga-Biró hat forintnál f'elyeb való Cattsában igazí
tást ne tehessen.

‘) Az erdélyi múzeum kézirattárából.
-’) A falusi bíróság viselésére nézve Isii. 111. R. 1. ez. 1 — 1. art. 

Л falu székének elnöke szokás útján a falusi biró volt, birái pedig a 
falu gyűlésén választott esküdtek.

3) A falu botja jelképiesen alkalmaztatik azon szolgálati tevé
kenység helyett, melynek eszközeként szokott használtatni. Az A. ('.
III.” R. 47. ez. 8. art. a falu botja alatt a falu marhái feletti gondvise
lést, a pásztorkodást érti, de jelenti az őri szolgálatot, strázsálást is, 
valamint a falu bikájának éjjeli elszállásolását, melyre sorrend szerint 
mindig azon falusi lakó volt kötelezve, kinek a falu botja átadatott, 
ttl valószínűleg az első helyen említett értelemben vétetik a kifejezés.

4) Az erdélyi múzeum kézirattárából.
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1712.

Krasznamegyei Constitutio.

Deliberáltatott; hogy a’ Gyűlés Pénzben1) minden Egy
ház Helyi Nemesek, Urak, Bírák Molnárok cs Malom Mesterek 
a quantum-béli2) Imposition kívül fejekről adjanak egy egy
M. forintot, és Szolga-Biró Atyánkfia is, kiki a maga Járása- 
bcli Nemeseket, Urak Biráit, Malom Mestereket, Molnárokat 
felírván, magok a Szolga-Birák azokon ki is szedjék.

1713.

Krasznamegyei Constitutio.

Anno 1713. 18-a Kehr. Valaki Nemes Vármegye Asses
sori és Mltsgs Urak ő Ngk. ’s ő kegyelmek Tisztei közzfll 
Uursussát■ *') Nemes Vármegye Tisztjeinek látván, ’s vévén, 
nem eompareál, ’s elégedendő okát nem adhatva, non compa- 
ritionis. Catalogussa lévén 4) a’ Nemes Vármegye Tiszteinek, 
s’ Urak Tiszteinek toties quoties flor. 3. megbüntessenek.

1713.

Zitah városi Statútumot,-.

1 .

Anno 1713. Álon se Aprili. Minthogy sok nyomorúságok, 
és Tereh-viselések alá vettetett, puszta és romlott Helységünk 
sok idegenek lakóul már kezdettek bé-jőni, és két hétig, egy 
holnapig, és tovább is laknak, és semmit is Városunk közön
séges szükségeiben praestálni nem akarnak, s mindjárt a 
Piatzra kiülnek kenyérrel, és egyéb el adó eszközökkel, mint 
szintén a magunk Portiozo embereink és ha valamit szolnak 
nékiek, az olyanoknak áll felyebb. Azért tetszett a’ Bctsiil. 
Tanácsnak, hogy egy vigyázó, és gondviselő tétessék, és esket-

*) Országgyűlési költségek fedezésére szükségelt pénzek. V. ö. 
A. C. III. K. 17. ez.

2) Adóbéli.
s) Cursus, a gyűlésre hivő körözvény.
4) Vagyis felolvastatván a névsor, miként azt az országgyűlésekre 

nézve is előszabta а С. С. V. B. 18. Ed.
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tessék a piatzra, a ki hittel lévén köteles, vigyázzon a sütők 
között ilyenekre, és accomodálja magát ez alább megirt 
Punctumok szerint.

1- о A sütőket Isten káromlásától, ember szollásoktol 
erőssen tiltsa, ha ki pedig szót nem fogadna, tartozzék a Város 
Bírójának be adni igazán, a mint a vétek esett.

2- 0 A magunk lakos, és portiozo Atyánkfiáit paci
fice engedje árulni, ha pedig valamelyik előtte esméretlen 
lenne, a Vásár Bírák tol kérdezze-meg, micsoda személyek 
légyenek.

o-о A Sütők között mindenkor czivodás szokott lenni, a 
Hely avagy Ülés felett; azért kinek kinek Hellyét igazán ren- 
delye el.

4-0 Ha eladó Búzát hoznak a Piatzra, vagy valamelyik 
Atyánkfia házához, senki is a sütők közziil az említett Gondvi
selő Hire, s akaratja ellen a Búzára ne áruljon, hogy azt 
megdrágítsa, mint szokások némelyeknek, hanem hirt adván 
a Gondviselőnek, úgy menyének oda, és úgy alkudjanak a 
Búzára, meg hirdetvén a Sütők között, Ha pedig ezen kivid 
tselekednék valamelyik, mind Lakosainak, mind Sütők kárára 
Contumáciájáért, elsőben büntettessenek dr. 21., másodszor 
dr. 50., harmadszor is comperiáltatván f. I.

ő-о Ez is pedig szorgalmatos Tiszti légyen a G ondvise
lőnek, hogy a Sütőkét jól meg-visgálja, ha a Búzának árfához 
képest sütik é a kenyeret, czipót, kalácsot és Peretzet, és ha 
kitsinynek találja lenni, a Vásár Birákot keresse-fel, és vegyék 
el föllé, s vigyék a Város Fő Bírája eleiben, eligazodik, mit 
tselekcdjenek vélle.

6- o Ha Idegent lát, hogy árul kenyeret, czipót, kalácsot, 
vagy Peretzet, és akármit is, a ki itt nem portiozna, hívja a 
Vásár Birákot, ha pedig azok közéi nem volnának, egy Hites 
Polgárt, és az idegennek egyet massát fel szedvén, vigyék az 
emberrel edgyütt a Város Bírája eleiben, ott meg mondják, 
mint légyen dolga.

7- 0 Ha valamely külföldi ember Búzát, vagy akárminémü 
Gabonát a Piatzra Szekérrel eladni Imz, harmad napig el nem 
szabad vinni a városból, ha el nem adhatya is Sem Senki 
öszszcséggel nyereségre meg nem veheti, régi meg-rögzött 
Privilégiumunk ereje szerint. Ha pedig valaki ezt cselekedne, 
hogy harmad napig meg venné öszszcséggel nyereségnek okáért, 
tehát az említett Gondviselő is, mint szintén a Vásár Biro 
tartozik a Város Fő Bírójának hirt adni felőlié késedelem 
nélkül.
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II.

Eodem anno.
A mint ennekelőtte is szokások vala régi Atyáinknak, 

és jó emlékezetű Eleinknek, bogy városunkban oly Bábák 
recipiáltassanak, a kik tiszta személyek, és Helységekről is 
bizonyosok, és Hitesek légyenek, mostan is azért végeztetett 
közönséges akaratból; hogy városunkban jövő Bábák meg- 
kérdeztessenek Helységekről, Eletekről és Betsületekről, és 
annakutánna erős Hittel meg-eskettetvén, úgy szolgáljanak 
igaz Hivséggel, agy a Szegénynek, mint a Gazdagnak, és 
tehetősebbeknek, személyt nem válagatván, és a magával jól 
tehetetlen Beteghez hozza-lássanak, a inig szokás, serényen és 
jól, másként ha panasz jő ellenek, érdemlett büntetéseket 
el-vészik. Fizetése egy héten a szokás, szerint légyen a Bábák
nak 48. Pénz, a kitől pedig meg-lehet, hogy tovább is euralja 
a Beteget, és segélje, szabadságában lészen, de a Bábák ne 
erőltessenek több fizetésre, senkit is a rendelt napig, kiilömben 
tselekedvén meg-büntettetnek; személyt pedig ne válogassanak, 
hanemha a tehetősebb a rendelt fizetésnél többet ád, azzal a 
Szegényt ne mortificálják, mert ha com periál tátik a Szegény
nél való pántolodása, s abból emergállmto nyomorúsága is, 
érdeme szerint meg-biintettetv.én a városból is kifizettetik.

1713.

Anno 17 dH 1) le 4. Decembris In Congregatione Universorum 
Magnatum et Nobilium Incl. Comitatus Colosiiusis, rationi1 

Contributionis Nobilium Unius Sessionis Statutum est.1)

Világosan Constalvan valamely nemes embernek régi 
nemesi szabadsága, ha szinte egyházi Személy 2) is, de adó
zással se maga fejitöl se nemes fundussa után levő örökségi- 
röl adózni ne tartozzék, hanem csak Marhájától, ellenben vala
mely edgyhazi nemes nevet viselő embernek nem constal 
nemesi szabadsága a Vármegye Tisztei előtt; addig observal- 
tassék a parasztok adózásának rendi között udy sziute ha 
paraszt nyilas földeket zálogosított3) volna mind adózni azok
ról, mind vecturaját is praestalni tartozzék, de a mely nemes- *)

*) Lásd eredetijét Kplozsmegye levélt. 3. sz. a. jkv. 57. lapján.
2) Azaz : egyházhelyi nemes.
3) Vagyis zálogban bír. A nyilas földekre nézve lásd 299. 1 . ‘2.

jegyz.
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nek külön sessioi ]) vannak és azokan adózó sellérei vagy 
jobbágyi vannak cgésszen imnmnialtatik az portiozástol.2)

1714.

(bnchutiun i'l Statutum Incliti (lat-tus (btosicnsis Anno 1714 
Dir A<> Junii.3)

Sok panasz és abusns jővén vármegyénkben az Szegény 
parasztság gyakorta edyinás közöt való veszekedések mi.it. 
ok nélkül is falus Bíróval megfogatván edymást, eddig a 
Szolgabirák a láncz pénzt4) bárom bárom Máriást exigaltak 
rajtak, végeztetett azért: hogy ennekntánna az Szolgabirák 
ölöt Constalván valamely embernek méltatlan rabsága, facul- 
táltatik, hogy kezességen elbocsáthassa, de ezután in perpe- 
tuum tolláltatik az három-három Máriás exigálása, hanem az 
kezeslevél megírásáért Denar 24. edy edy személytől külön 
külön exigalni facultaltatnak.

1714.

Torilaincgyei Statutum.

Tordán lórii Vrivatusok által attentalt Arestumok refracnatlójáról.
Senki Tordai Lakosok Uráírnék közziil propria Authori- 

tatc valakit meg-fogni ne attentálja, a méltatlan Arestum 
Articularis poenájának irremissibilis executiójának poenája ’) 
alatt, hanemha kinek mi praetensioja lészen valakihez, az 
olyannak, vagy a földes urát, vagy pedig a Nemes Vmegye 
'Tisztét requirálja s ott is keresse suis modis praetensióját.

Tordai Tömlötz tartó senki Babját, ha külső ember lesz 
a Bab, Tiszt Uraimék, ha városi ember lészen, Hadnagy,;) 
uram Czédulájok nélkül bévenni ne merészelje sub poena
11. 12. toties quoties irremissibiliter exequendorum. У

У Ellentéte a nyilas földeknek.
2) Ezen Statutum n végéhez ragasztott megjegyzés szerint: „ország réfjzésicel és Articulussával tolláltatott“, (áz 17P1 : IS. t. ez. által).
3) L. eredetijét Kolozsm. levélt. 8. sz. a. jkv. ít!). lap.
4) U. n. láncz- vagy kaloda-váltság. Isd. alább. 
s) V. ö. A. (J. III. R. 11. ez. 1. ári.
") Esd. az 171,r)-ik évi Törd a városi illető jegy.
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1714.

Tordamegyii. Statutum.

A z  A p p e l l a t i o m ik  F i l i a l i s r u l  f a l ó  R e m i i é ü l  és  m ó d já r ó l .

Hogy ennekutánna Filialisrol r) Generálisra ne appellál- 
tassék a Causa; végeztetett; hanemha a tilialison valami cri- 
minalist nem illető dolgok interveniálnának, és agitáltatoknak, 
és azon Deliberatummal valamelyik fél contentus nem lenne, 
in isin casu recurráljon а ГГ. Nemes Vmegye Méltóságot Fő- 
Tiszteihez, az holott is méltó panaszszó, eo listáin a cum Man
dato specificati relegáltassék azon Filialisra, az holott is tar
toznak reassumúlni reformálván a defcctust. In criminalibus 
pedig azon Filiálisról semmi Causa nem transmittáltatik, hanem 
ugyanott Executióban vétetődik.

1714.

Tordamegyci Statutum.

A z  a v á r  g y ú j t á s n a k  t i l a l m á r ó l  cs  b ü n t e t é s é r ő l .

Sok károkkal tapasztalják a’ T. Nemes Vármegye Tag
jai közzül némelyek Tavaszfélt az Avárok meg gyújtásából 
származott károkat, hol Erdejeknek, Cseréjeknek, hol mezeiben, 
vagy Erdőben rákot Szénájuknak el-égésekkcl; Végeztetett 
azért ex unanimi consensu ; hogy senki is Tavasziéit se füttő- 
zésnek, se dohány gyújtásnak praetextussa alatt, se Erdőben, 
se Mezőben, se 1 ton, Útfélen Avárt gyújtani ne merészeljen, 
melyre Tiszt-1 raiméknak ő kegyelmeknek szoros vigyázások 
légyen, külömben az ellen esdekedők in poenam f. 40. irre- 
missibilitcr exequendam incurráIjanak azon Avar gyújtásból 
következett károkat is megfizetni tartozzanak.

1714.

Vajda-Hunyad város Statútuma.

Meltoságos Ur Tekintetes Nalátzi Lajos Feő lspány Erünk 
eö Kimé Varosuukb. jelen lévén, edgyszersmind az ur Harisai 
Sándor úr, Praefectus Tekintetes fi else i István ur és mostani 
Udvarbiró Tekintetes Turotzi János Uram, hasonlóképpen *)

*) A  húszékre lásd. alább az 1751-ik évi Alsó-Fehérm. stat. 
vonatk. jegy/..

2) Vajda-Hunyad városának ezen ezímíí jegyzőkönyvéből: Proto- 
colum liberi ac privilegiati Oppidi Vajda Hunyad, Leges, Consvetudines,
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Városunkban; lak*'» Joszágosok, egy háziak, Taxás Városi 
Rendek.

Közönséges akaratból rccognoscalták s liellyben liatták 
az aláb megirt Város Constitutióit Mellyek következnek eszerént.

1- mo.
A Városi Taxasoknak A parasztoknak légyen Feö Birájok.
A .loszágosoknak,2) egy háziaknak és ezeknek Fundusin 

lakó Seléreknek légjen Városi Szolga birájok, kikkis mind az 
két részről juxta suas quantitates tegyenek Assessorakat к i к к 
minden két liétb. egyszer, egyszer, törvényt szolgáltassanak 
juxta leges Patriae, a szék penigleg ne légyen sem a Fő 
bírónál, sem az Szolgabirónál, hanem közönséges hellyen.

Avagy ha úgy Tetzik edgyszer légyen a Szolgabirónál, 
maszor a Feö Bírónál, a Certificatiott, avagy Admonitiott vagy 
(’itátiot az Fő Biró az Varosiakan, a Szolgaidra 3) a Nemesé
gen Vigye végb. a Törvény nap peniglen Csütörtökön légyen, 
hová az Assessorak mind az két részről Conparealni tartoznak, 
sub poena Hng. 1: egy forint birság alat, hanemha méltó 
mentsége accedal.

2- do.
Harmintzhat forintos Causa ezen a Széken decidal tassék,4) 

úgy ha Zálogos. De ha perpetuitás honor, légyen benne apel 
latinban admitaltassék az hova ilik tudni illik az Nemes Vár
megyére kikötvén az Urbáriumban le irt dolgokat, melyek az 
Varhoz valók Taxás vagy paraszt dolgokat iletik, avagj Dész- 
más Földekről lészen Controversia, mellyek is az Város szé 
kiről inmediate a Várb. az Várbéli 'Tisztek elejib. ap]iellal 
tassanak.

Statuta ac Constitutiones, Judiciorum Celebrationes, Deliberationes alia
que per Honorabilem Magistratum praefati Oppidi Vajda-Hunyad Con
clusa ac peracta in se Complectens. — Beírta e statútumot a jegyző
könyvbe 1753-ban Orbonas István, a város juratus nótáriusa. — Az 
I77ö-ik évi jegyzőkönyvbe is beíratott.

*) Vajda-Hunyad az u. n. Taxás helyek, Loca Taxalia közé tar
tozott, melyek a fejedelmektől különös privilégiumokat nyertek, a többi 
közt azt is, hogy nem adóztak azon megye, illetőleg székhez, melynek 
területén feküdtek ; rendszerint nem is számíttattak a portákhoz, s külö
nös adószedők utján szolgáltatták be adójukat a fejed, kincstárba. Élve
zett szabadságuk fejében bizonyos taxát fizettek. A szabadságukban 
részes lakók taxisoknak, taxalistae hivattak; de táigabb értelemben 
jelenté a taxalista szó egyáltalán a magyar- és székelyföldi polgárt, 
szemben a szászföldivel.

2) Nemesek.
3) Az А. С. IV. K. 1. ez. lí). art. szerint is a szolgabiró van 

erre jogosítva.
4) Végleg döntessék el.



Az Contractusok és egjéb kötések, kezeségekk is Exe- 
cutioban vétetődni 36. idest harmintzhat forintig ezen a széken 
admittaltatik.

4-to.
Ezen felyebb leirt széken mind az 36 forintos, mind az 

kozeség dolgábul émergalt Causakat ezen Szék tartozik Coinn- 
niálni a Ne Vármegye Feö Tiszteivel, cs annak ntana, annak 
annuentiajábul az Executio ugj peragaltassék. Az Executorok- 
nak Salarinmak penig lészen Hfi. 3. barom forint és nem több.

Hogy ha peniglen az Appellatioba ment Cansák az felső 
Eornmakon decidáltatnak is, ne idegen Executorok, hanem 
leirt város Tisztei Vegjék Exéeutioba finaliter kiért hasonló
képpen .Salarinmük lészen lift 3. három Magyar forint.

V-to 5-to.
Az Cansak kezdessenek el ezen a fórumán Cum Den. 12. 

idest tizenkét pénzel, az Deliberatum váltassák ki Cum Denar. 40 
negjven pénzel.

Yl-to 6-to.
Az Gabonahordás alkalmatossága lészen az szerint. A 

mely földek exemtusok azokrul gabonáját Senki be ne (bor Igya 
inig az Praedicatornak hirt nem tészen és az Quartát1) bé 
nem viszi, ha ászt végb. viszi hordhat ollyan földekről, hirt 
tévén az várbéli Tiszteiknek is). . De az Dészmás Taxás 
földekről gabonáját Se(nki) — bé ne hordgya az vár Tisztei 
hírek nélkül annál inkább határt szabadítani közönséges aka
rat nélkül sub poena hti. 24. ne merészellye.

VII. 7-mo. (Az 1776. jegyzőkönyvben Octava).

Az Szüret iránt penig minden Ember várjon az Feö 
Tisztektől sub eadem poena.

VII mo (sic) 8-vo.

Mindenféle Pásztorakat az város Tisztei keresni és fogadni 
tartoznak, melyeit ha nem cselekednék az 'hisztek tartoznak 
illyen Dologból emergált kárt megfizetni.

Az Pásztorokat mennél jutalmassabban lehet, úgy fogad
ják és Hz. György napja előtt; és a ki a Városban lakik, 
mindenféle marháját tartozik pásztor elejéi), adni, melyet! ha 
a Városiak közül Valamelyik nem cselekednék, 1-mo az Asses- 
sorak által admoueáltassék, ha azal: nem gondol 2-do biin- *)

*) Lsd. ;iz 17UÚ-ik évi (fent. 336. 1.) stat. 3. jegyz.
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tettessék egy forint által idest lifl. 1. 3-tio ha azal sem gondol 
penasztassék Cuin bfi. 3. toties quoties har. Magyar ti.

V ili. 9-no.

Mind a szőlő gyepüket mind az porgalat kerteket az 
Város Tisztei annak rendi szerint proportionaliter el oszszák, 
és kijárván őszszel a szőlő gyepüket Szent György nap előtt 
az porgalat kerteket feltétessék fel oszszák s ki, ki, lel tégye, 
az regi urát kinek kinek kikeressék, és harmad nap alatt a prae
fato termino, holott is ha kik első admonitioval nem gondol
nának 2-do meghüntettessenek enni hfl. 1. harmadszor Cam 
hfl. 3. hüntettessenek.

IX. 10-mo.

Az Város Tisztei kimenvén és az Város Erdeit fel keres 
vén, abbul szakaszainak ez város számára elegendő tüzelni 
való fát, ezen kivid a város számára külön szakasztván egy 
Darabb Erdőtt, mely is tilallomh. tartassák, meg kiáltassék, 
mellynek vagatássáb. pusztitásáb. ha depraehendáltatnék, juxta 
Constitutionem Decreti blintettessék.

X-mo. (1770. jkönyvben Undecima).

Az város Bírái az Esküitekkel edgyütt az Varos Elzáit 
felkeressék, és alaputyáb. az mint régeiden volt reduealyak, 
úgy az város halárakon lévő Etokat, Sarakat Hidakat Csinál- 
tassan meg az Várossal sub poena hfl. 12. idest tizenkét 
Magyar forint poena alat, melyet az Varos Tisztei ha elmu
latják letégyenek, az kik penig szót nem fogadnának az Tisz
tek azokon Exigalhassák hfl. 1. idest egy forint.

Xl-mo. (Az 1776. jkönyvben Duodecima).

Minden héten az Város Tisztei egy hiteles Emberrel 
Elzánként az házakat megjártassák, és ha hol kormos kementzé- 
ket találnak az Nagyobb gonosznak eltávasztatasaért megbün
tethessenek eum hfl. 1 idest egy forintul az kementzéket, kür
tőket azon hiteles Ember meg visgálya azon büntetés alat.

XII- mo. (1770. jkönyvben Decima Tertia).

Határ pásztorokat a Város Tisztei az Várbéli risztekkel 
edgyütt-értvén ollyanokat rendelj enek, kikk is egy részről is 
karokat ne tégyenek.

XIII- tio. (1870. jkönyvben Decima Quarta.)
Mind Nemesi mind peniglen Városi rend egymásnak 

illendő betsületeket meg adgyák, me Ily ellen ha ki inpingal,



az meg- nevezet székre certificaltatván, az lesa parstul marad 
in poenam hfl. 22 idest huszonkét for.1) mellynekkis két része 
az Bíróké, harmadrésze a Cédáit parse.

XIV-to. (1770. jkönyvben Decima Quinta).

Az ki örökös levelet *) csináltatt a Város pecsétjének 
feliitésiért kell adni Denr. 40 : a Nótáriusnak 42.

Ezen felyebb irt Conditiokb. le főtt Regulákat ha vala
mely Város Tisztei meg nem tartanák, vagy violáinak a Mlgos 
ur meg büntesse, az ország Törvénye szerint.

Ha kik penig ezekb. az felyebb irt Conditiokb. irt Vég
zéseid). vagy ezen kívül is, nem az Város Tisztei avagy Nemes 
Vármegye Tiszteihez recuralnak, hanem Német Executorok 
által effectuályák magok praetensiójokat incuralnak in poe- 
nam lifi. 3(5 harmintzhat M. forint büntetésb. ha peg. Várme
gyére vitetnek ki minor potentian 3) convincaltassanak.

XV-to. (1770. jkönyvben Decima Sexta).

Az örekségeknek vételéi), ha Nemes Fundus a Véreket,4) 
szomszédokat,5) ha Taxás, per eandem regulam, nddito az 
Taxás örökségnek vételében csak az Vár Tiszteit is meg kell 
kínálni6) külörnb. nem Stal,7) elkövetvén szabad adni venni 
igy mindenkinek.
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0 Vagyis két harmad része a H. K. III. R. 3. ez. 8. §-ban a neme
sekre nézve megállapított élődíjnak, mely a nemeseknek egymásközti, 
sőt a H. K. III. R. 9. ez. pr. szerint a polgároknak is egymásközti 
becsületsértési eseteiben a H. К. II. R. 71. ez. 1. §. értelmében nyelv- 
váltságkénf üzetendő.

2) Valamely ingatlannak örök áron való eladásáról, örök-vallásáról 
szóló okmányt, mely a H. К. II. R. 13. ez. 4. §. értelmében csakis köz- 
pecsét alatt kelhetett.

3) Ennek büntetése pedig a II. K. III. R. 3. ez. 7., 14. §§. és 
26. ez. 6. §. nyomán 50, illetőleg 25 frt.

4) Hogy ezek alatt csakis a jogközösségben levő legközelebbi 
rokonokat, kiknek t. i. az eladandó jószágra nézve közvetlen örökösö
dési joga van, értendők, következtethető a H. К. I. R. 60. ez. 1. $. s 
még határozottabban az A. C. III. R. 76. ez. 16. art. I. pontjából.

5) A törvények szerint csak a székely örökség eladásánál szük
séges a szomszédok megkínálása, egyéb örökségek elidegenítésénél a 
szomszédoknak csak megintési joguk volt, A. C. III. R. 76. ez. 16. art.
I. pont és H. К. I. R. 60. ez. 9., 10. §§.

6) Ezen s az előbbi (XIV.) pont intézkedéséből kitetszőleg mind 
a nemes, mind a taxás örökségeknek — úgy az ősi mint a szerzőmé 
nyieknek — eladása a törvények által a nemesi s városi örökségekre 
nézve előszabottaknál szigorúbb kellékekhez köttetett.

7) Hogy e szó nem a. jogügyletnek semmisségét, hanem megtá
madhatóságát jelenti, következik а И. К. I. R. 60. ez. 2. és 10. §§-ból.



XYI-to. (177i). jkönyv. Decima Septima).

Az repulsionak onusa it Városunkb. facit htl. 12. tiszen- 
két forint.1)

Mindezek felett az Város maga Törvénybéli processussit 
accomodallya az Tripar. Decret: harmadik részéit, a szabad 
városokról irt Titulusai2) Continentiája szerént.

Az város közönséges 'forrok viselését Subportaló Városit, 
lakó rendek, külső Hunyadiaktúl vásárlat örökséget, szántó, 
kaszáló, szőlőtermő földeket le tévén az pénzét szabadossal) 
ki tudhattya az Emptort,3) Conoludaltatott.
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1715.

Constitutiones Possessionis Pestinek.*) 6)

Mi Fejér Vármegyei Peselneki Nemeség látván s meg is 
tapasztalván a szegény meg-romlott Falunak Határunkon lévő 
sok Károk miatt való fizetését, úgy Erdőnkben is a gondvise- 
letlenség miatt esett, és ezután is következhető Kárunkat, 
tettünk magunk között az egész Faluval meg-edgyezvén ilyen 
V égezést.

1- о. Hogy magunk közzül mindenkor egy Nemes ember 
rend szerint tartozzék fő Erdő és Határ Bíróságot viselni, ki 
mellé is a Falu magok közzül tartozzék nyoltz paraszt embert 
rendelni, kik is Hittel légyének kötelesek.

2- 0. Mind Erdőből, mind Mezőből a szántszándékkal tött 
Kárnak tilalma bárom Magyar Forint légyen, melynek ketteje 
a Határ pásztoroké, Harmada a Falujé, úgy hogy a Nemes 
és Fő Bírónak, mint két paraszt embernek annyi cedáljon a 
Birságban, úgy a Gabona fizetésben is á Bérből, és hajtó 
pénzből.

3- 0. Ha tudatlanságból vagy szaladásból esik a Kártétel, 
a Kárral és Hajtó pénzeli;) tartozik, hogy meg-fizesse, melyet 
ha oly cselekednék, gyermek, vagy oly szegény Erdőben, 
vagy Határban Kárt tenne, hogy nem volna miből fizetne, 
vagy még Törvény szerint való időt7) ebnem ért volna, a

*) V. ö. а И. К. II. E. 7:5. ez. 4. §.
'-) Ezek: a H. K. 111. E. 8—19. czíinei.
a) Azaz : az idegen vevőtől magához válthatja a vételár lefizetése 

mellett.
4) Kiizöltetett az erdélyi múzeum kézirattárában őrzött másolatról.
®) Alsó-Fehérm egyében. Ezen statútum módosíttatott, új pontok

kal kiegészíttetett 174íi-bcn. (Esd. alább.)
“) A. <’. III. E. S3, ez. 1. art.
’) Törvényes kort, ld évet. 11. К. I. E. 111. ez. 3. §.



3 5 2  MAOYAK NEM ZETI, TÖRVÉNYHAT. ÉS KÖZSÉGI ST A T I’Tl'MOK.

Birságért a Falu előtt nyomattassék le, és verettessék meg: 
érdeme szerint.

4 - 0  Más Ember Füvét Borsóját, Mákját, egy szóval 
akármi Gabonáját valaki horgya, vesztegeti, Füzét meghánya, 
levágja, vagy Erdőbeli, és mezőbeli vad Gyümölts termő Fát, 
tsak egy szálért is három forintot fizessen, úgy az harap1) 
égetésért is, melyért ha az Határ, és Erdő Bíráknak valakit 
kiadnak, reá izemén egyszer, hogy elé mennyen, és magát 
nem mentheti, három forintig való Zálogját vehessék, és bün
tethessék meg, ki adván az Falunak az harmad részt belőlle.

5 - 0  Valahol pedig Néhai Praedeeessorunk idejében Falu 
közönséges Marháinak legeltető Helye, Csordáinak utya volt, 
azt tartozzanak kötelességek szerint az Faluval edgyiitt meg
tartani, és oltalmazni, hogy azokban el ne foglaljanak, sőt ha 
ennekelőtte olyan esett volna is, az mely Erdő és Határ 
Bírák előtt világosságra jő, tartozzanak Faluval cdgyütt relia- 
bealni.

6- o Mikor annak ideje el jőue, hogy valahol Határt sza
badítsanak Marháinknak Határ és Erdő Bírák hirivel légyen 
az Faluval meg-edgyezvén, úgy hogy semmiféle Pásztorok 
azoknak Hírek nélkül ne szabadítsanak sub poena Flor. 3.

7 - 0  Ha valamely erőszakos emberek ellen Erdőn vagy 
Mezőn Segítség kivántatnék az Bírák mellé, tartozzanak el
menni, a kiket hívtak sub poena praespeeiticata ; mindazon
által ha gyakorta hivattatik, abban is jó rendet kell tartani.

8 - 0  Ha külső emberek vagy Erdőnkben, vagy Mezőnk
ben találtatnak, hatalmasul tselekedni, és Marhástul Szekeres
től behozhatják, Bírák Uraim éljenek az olyanok ellen Tör
vényei az ország végezése szerint,2') mivel az három Forint 
bírságot rendeltük tsak az Faluban lakó és possidealo Sze
mélyek ellen.

9 - 0  A Határ Pásztoroknak fizetése e szerint rendeltetett; 
a ki három köböl Búzát vagy annál többet ha vét, fél kalan
gyával tartozik, a ki három köbölnél kevesebbet, a vetés 
szerint, a ki három köböl tavaszt vetett, egy kalangyával tar
tozik, a ki három köbölnél alább vét, a vetés szerint, külső 
emberek pedig minthogy Határt nem őriznek, ha kevesebbet 
vetnek is, a Bért adják meg, minthogy ha Károk lesz, ők is 
meg-keresik, Határ Pásztor Uraim is, ha kiknek mi Károk 
lészen, az Határban, tartozzanak meg-fizetni, hogyha olyan 
erőszakos nép, vagy kitől Isten oltalmazzam, Tábori emberek 
miatt nem esik a kár. *)

*) Elharapódzó.l) Elharapódzó.•) C. ('. III. K. 7. ez. ‘2. art.



Az Határban lévő Gyepeket egyenlő értelemből engettük, 
és battuk az Határ Bíráknak, de úgy bogy egyebütt a Széna
füveknek békét hadjanak suit poena praespecificata.

Ю-o. Valaki a Tanorok1) kaput nyitva hadja, mást nem 
látván bogy közel utálnia mennyen, bárom Forint a birsága, 
még is ha a miatt akkor kár esik valaki Gabonájában, fizesse- 
meg; Ha valaki valaki kertét ki bánya, úgy az Határkertet 
is meg világosodván büntetése három Forint, még is a Kárt 
fizesse meg.

Mely végezeslinknek meg állására, kötelezvén magunkat, 
kezünk írásával ezen Levelünket megerősítettük. Datum Pesel- 
nek A. 1715. die l -а Maii.
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1716.
Torda megyei statutum.

Az Approbatábeli Constitútiok negyedik részében első Titulussában com- prehendalt huszonnyolczadik Artikulusnak Quali ficat iájáról.
Minthogy eddig nagy abusus volt abban, bogy az Appro- 

batabeli Articulus P. 4. T. 1. A. 28 : A Paraszt ember iránt 
való Törvény kérés Földes Urától, a mi Potentiát, és kárt 
tett valakinek, igen latus Terminus alá vétetődött volt, mely 
miatt is a gonoszság inkább meg-nevekedett, mintsem refrae- 
nálódott, bogy ennekutánna mind a Nemes vármegye Tiszt
jeinek jurisdictiója in vigore maradjon, úgy a Dims Terrestrisek 
authoritassa meg-tartassák, azon speciticált Articulus így quali - 
ficáltatik.

A Potentián értetik olyan cselekedet2) mikor valamely 
paraszt ember másnak akárkinek, Szántó Földén, Széna-Füvén, 
Erdején. Házán és Jószágán hatalmaskodik, és efféle utokon, 
módokon másnak kárt tészen, de a mi a verekedést, és egyéb 
aboz hasonlókat illeti, az ilyen szinti dolgok, nem a Dims 
Terrestris Fórumán az praecitált, és eddig úgy értetett Articu
lus szerint igazittattassanak; hanem a Nemes vármegye Tisztyei 
procedáljanak ellene, ide nem értvén, ha a Földes Ura tar
tozik Törvényt tenni, ugyanis nem elég csak a Jobbágyot 
megfogatni, és kezességen kibotsáttani, hanem ad quindenam 
admoneáltatván azt, a kinek a detentus kárt tett, és ez ország 
Articulussa szerént Törvény tévőket gyüjtvén, igazítsa el, ha 
oly akadálya interveniálna a Dims Terrestrisnek, hogy ad 
Primam Quindenam Törvényt nem tétethetne, igasságos aka-

*) Legelőül elkerített hely.
2) У. ö. H. К. II. R. 67. Cz. 5. §.

Corpus Statutorum. I. 23



dályáról tudósítsa a Tiszteket, és újabban a más quindenán 
indilate Törvény tévőket gyiijtvén, végső igazittásban végye, 
vétesse, kiilömben ha exspirál a prima quindena, s a Tiszte
ket nem tudósítja, vagy tudósítván is, de a másik Quindenára 
megfogott Jobbágyának dolgát el nem igazitya, a 'lisztek sza
badosán azon I bins Terrestristől megfogatott Jobbágyat meg
foghassák, és érdeme Szerint meg-büntetliessék.
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171(1.

Torda megyei Statut ionok.

I.A Malefactorok incáptiratiójok iráni való Obligátiójokról a Falusi bíráknak, és Lakosoknak Tiszt Uraimékhoe ö Kegyelmükhöz.
Minden Faluk Bírái és Lakosi, akárki Jobbágyi légyének, 

obligatusok, hogy a Vármegye Tisztyei parancsalattyakra a 
Malefactorok at megfogják, és Tisztek kezében vigyék,1) melyet 
ha valamely faluknak Bírái, Esklittei el-mulatnának, Jspány 
Uram certitieáltatván a Bírót harmad magával, faluképpen 
tilialis székre,2) ut habetur Approbatae Const. P. 3. T. 47. А. 
(j. kétszáz forinton convineáltassanak, comperta rei veritate.

II.A Felső Járásban kivántató Gornyikak felállításáról.
A Tolvajok, és Malefactorok refraenáltatásokra végez

tetett; hogy a felső Járásban is, kivált a Havas alatt való 
falukban, a hol a szükség kivánnya, minden Faluban egy egy 
jó hiteles Gornyik3) állíttassák, kik is hittel légyenek köte- 
leztetve ea modalitate, mint az alsó Processusban, kik is a 
Nemes vármegye Tisztyeinek parantsolatyától hallgassanak min
denekben, a Latrokat prosequálják; ezek exemptusok lésznek 
az Adóbeli Füst pénztől és egyéb közönséges Falu szolgá- 
1 atyától. *)

*) Egész sorozata van azon törvényeknek, melyek a gonosztevők 
üldözését, elfogatását, megbüntetését, országszerte leendő kiirtását meg
hagyják, s pártfogoltatásukat tiltják. (Olvashatók ezek Szilágyi i. m. 
I. K. 88., 186., 187., 218., 219., 220., 223., 225., 305., 325., 391., 411.,
495., 505., 506., 543., 544. — II. : 63., 82., 106., 188., 219., 226., 324.,
363., 500. — III. : 119., 222., 247., 390., 462. — У. : 219., 468. —
V II.: 283., 284. stb. 11.) V. ö. A. 0. III. R. 47. ez., 80. Cz. V. R. 9. 
76. E. — С. C. HI. R. 8. cz. 5. art., 11. ez. 1 art., 14. cz. 1. art.

s) Lásd az 1751. évi stat. vonatkozó jegyzetet.
3) Községi szolga.



III.A göryényi Domíniumhoz tartozó Darabontoknak állapatyakról Articulus decimus.
A Görgényi fiscalitáshozJ) tartozó Darabontok2) minden 

Helyeken tartoznak töb Lakosokkal egyaránt viselni a Falu 
terhét3) Contributiót egyaránt supportálni, úgy hogy kiki pro
portionate maga értéke szerint az Adózásban, vecturázásban, 
önzésben, Levelek hordozásában, és minden egyéb közönséges 
Tereli viselésben a töb Falusi Lakosokkal egyaránt concur- 
ráljanak, a kik pedig refractariuskodnának, a Nemes vármegye 
Tisztyei adigálják és meg is büntessék rum hac qualificatione, 
hogy mikor magok a íiscus szolgálattyában vágynak, akkor 
cselekedjék, immunitások légyenek, egyébkor pedig nem.

1710.
Zilált városi statutum} )

A Hordós Bort Szekerére felválalo, és egy Helyből más 
Helyben vivő, és hordó 20 embereknek ez a Jussok, hogy ők 
szekerekre fel-vévén a Bort, valameddig szekerekről le nem. 
teszik, mindaddig tartoznak azon Boroknak jól gondját viselni, 
őrizni és oltalmazni, a kártól, másként ha addig az ő Gond- 
viseletlenségek miatt kár következik az ő károk leszen nem 
másé. — De ha a szekerekről a Földre kár nélkül letehetik 
a Bort, mindjárt az ő jussok cessál, és ha annakutánna kár 
következik, nem az ő károk, hanem a gazdáké lészen; mind- 
azáltal ha ki bizonyos alkalmat tészen, és az alkalomban con- 
ditiókat vállal fel, azokhoz kell magát a szekeresnek tartani, 
ugyanis kinek kinek az ő kötése meg lett Törvénye.6)

1710.
Kraszna megyei statutum.

I.
Hogy minden helységbeli lakosok között a Bíróság egy 

egy Holnapig6) viseltessék sub poena f. 12. ab Incolis Loci 
exigendorum parantsoltatik. *)

*) A többi fiscale bonum is névszerint elösoroltatik az A. C 
II. K. 8. ez. 1. art.

2) V. ö. A. C. III. R. A, 7. art.
3) Y. ii. А. C. II. K. 8. ez. 8. art.
4) Az érd. múseumi kézirattárból.
5) Lásd. A. C. III. R. 11. ez. 2. art.
®) Eltérőién a G. G. III. R. 46. ez. 1. art. — Módosíttatott az 1722 

s ismét az 1739. évi statútumok által. (Lásd alább illető helyén.)
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II.

13-И. Marz. Igen szorgalmatosán hirdettessék meg, hogy 
az Isten káromlástól, s a felettébb való (tobzódástól kiki 
szünnyék meg, hanem kiki mértékletesen élvén, szolgáljon 
Istent, másként a’ kik magokat ezen parancsolat ellen teme
rarie opponálják, az Articularis Poenat el nem kerülik.1)

A’ Yetsernyei Harangozás fel-állíttassék2) akkor, s két 
s’ bárom Strásák a’ hol nagyobb a’ Helység többen is kiálya- 
nak, Szorgalmatasan vigyázzanak nemcsak alugyanak, mert 
ha valami kár esik, ők fizetik meg, s’ a’ Poenát is el nem 
kerülik, nappal pedig kiki maga Határában szorgalmatosán 
vigyázzon, és ha isméretlen lézengő emberre talál, kinek 
helyes Passusa3) nem lészen fogja meg, hozza V. Ispány 
kezében sub poena.4) — Majd el-felejthetetlen kár követke
zett s’ következik a’ Természettel ellenkező sok gyújtogatás 
miatt, azért akár legitima aetast el-ért, akár illegitimae aeta
tis légyenek, valaki meg-látja, hogy Erdőt, avarat meggyuj- 
tott, vagy valami megtermő fát le irtott, s’ leirt, fogja-meg, 
ha bir vélle, vigye Bíró kezében, a’ Bíró pedig V. Ispány 
Uram kezéhez, ha pedig vélle nem bir, mondja-meg a’ Bíró
nak, a’ Bíró V. Ispány Uramnak sub poena fi. 40.5) — Ha 
ki pedig maga Irtoványában, Pöttyében Tüzet akar gyújtani 
tisztogatás kedvén, a’ Helységbeli Bírónak tégye hírré, hogy

>) Y. ö. A. C. III. R. 47. ez. 22. art.
2) Hogy haranggal adassák jel, mikor kelljen az éji őrállást meg

kezdeni.
3) Útlevél, mely csak a fejedelmi conditiókban fordúl elő a salvus 

passus néven, nevezetesen a CC. II. R. 1 ez. 1., 4. és 5. art. XX. Cond.- 
ban, különben pedig az a törvények salvus conductusnak nevezik. így 
az A. C. III. R. 14.. 28., 37., 69. ez. 1. articulusai. V. R. 86., 87. E. 
С. C. III. R. 1. ez. 3. art., 2. ez., 9. ez. 1. art. A sok közöl mutatvány
ként egy, privattulajdonunkban levő eredetiről ide igtatunk egyet: 
-Georgius Rákóczi Dei gratia Princeps Tranniae partium regni Hungar. 
Dnus et Siculor Comes. Fidelibus nostris universis et singulis, cujus- 
cunque status, gradus, honoris ordinis, dignitatis, officy, et praeeminen- 
tiae hominibus ubivis in ditione nostra constitutis et commorantibus 
praesentes, nostras visuris Salutem et gratiam nostram. Vitézleö Székely 
Boldisár Étek-l'ogonk alázatos könyörgése által jelenté, hogy Törökök 
fogságában leveő atyafianak Saczát akarná inegh vinni, melynek iob 
modgyaval való megh szerzésére akarna hazaiában elseőben menni, és 
onnét indulni, Paranczollyuk azért mind menet s jövett, boczássák 
bekével vélle levő Embereivel. Secus non facturi. Praesentibus perlectis 
exhiberi restitutis. Datum in Arce nostra Zamosujvár, die vigesima 
quarta Septembris Ao. Dni 1657.“

4) Az A. C. III. R. 49. cz. 1. art. értelmében.
B) Az égetők elleni eljárásról szól az A. C. III. R. 47. cz. 13., 17. art.



I

hol és mikor akarja a’ gyújtogatást, és azon ember a’ Tüzet 
mind addig úgy oltalmazza, hogy másnak kárt ne causál- 
jon, külömben ha kinek kárt causálna, a’ kárt megfizeti, és 
a poénét, is el nem kerüli.1)

A’ gratuitus labort2) ő Felsége tollálta, azért senki meg 
ne merészelje, hogy a szegénységet arra adigálja jó akarat
ján kívül sub poena Artculári, ha kik pedig ezen parantsolat 
után meg-mérészelnék próbálni, adja hírré a Helységbéli lakos 
V. Ispány Urnák, mikor fő Ispány Úr ktin nem lészen sub 
poena 40.

A’ vadászat, a Populétos3) a’ Nemes Ország által Arti- 
culariter4) prohibéáltatván, senki ezután fő Ispány, V. Ispány 
Uramék hírek nélkül (a Földes Ura szükségén kívül) vadászni, 
tőrészni ne merészeljen, Tőrökkel, Csőrökkel,5) kaptákkal (a 
Farkasan és Medvén kívül) az olyan paraszt ember az Arti
cularis poenát6) el nem kerüli.

A’ kik éjtzaka lövöldöznek, rikoltoznak, Lámpás nélkül 
járnak, alá ’s fel kortsojáznak,7) azokat ha residentiátlan 
Nemes emberek, a’ Strásák fogják meg, vigyék Ispány kéz
hez, annyival is inkább, ha paraszt emberek, ha pedig a 
Strásák kedvezésből elmulatnák a’ meg-fogást, s’ a’ Hadnagy
nak, vagy Bírónak értésére esnék, hogy ezt cselekedte, 
mondja Fő Ispány Uramnak, vagy V. Ispány Uramnak sub 
poena.

Minden falukban a kerülők fel-állíttassanak, kiki ma
gára esett tilalmas Gyepűjét meg csinálja, Porgalát Kapukat, 
a Bírák alkalmatosságokat,8) hogy a’ Városon, s’ Falun s’ 
határokon lévő Gátokat, töltéseket, és az országújában lévő

MAGYAE N EM ZETI, TÖ RVÉNYH AT. ÉS KÖZSÉGI STATÚTUM OK. 3 5 7

*) Ugyanazon év jún. 19. hozott statútumával megujíttatott. Lásd 
alább 360. 1.

2) Ingyen-munka melyet a várak, erödítvények és egyéb helyek 
körül kellett teljesíteni. Л székelyekre nézve ez ingyenmunkát meg
szüntette már az 1630. évi jan. 25. gyulafehérvári országgyűlés 54. art. 
V. ö. А. С. V. R. 62. E.

3) Pusztító, kártokozható. E tilalom megújíttatik 40 frt büntetés 
terhe alatt egy ugyanezen évi itjabb statútummal, annak kijelentése 
mellett, hogy „a becsületes jószágos nemes “-emberekre ezen tilalom 
nem teljed ki. V. ö. a 363. 1. közlött stat.

*) А. С. V. R. 52. Ed.
s) Csövekkel.
6) 200 frt,
7) Hasonló kihágásokról intézkedik az А. С. V. R. 28. Ed. is.
8) Bizonyára kimaradt innen egy szó. A tételnek értelme ez, 

hogy kiki a bírák alkalomszerű utasítását tartsa meg. Libloy Schillernek 
a m. t. Akadémia tulajdonát képező kéziratában (6. füzet, II. 3.) az 
„alkalmatosságokat“ helyett „alkalmatosokot“ áll.



Hidakat restaurálják,1) kik ha magokat contumaciter oppo
nálnák, és.az parantsolatot negligálnák, az Articularis poena 
toties quoties exigáltatik rajtok.

Szegény Emberek Málés kertjét,2) úgy más tilalmas 
hasznos gyepűjét elhordó Emberek, inquisitione mediante ki 
kerestessenek, akik olyanoknak- depraehendáltatnak, kik La
páttal, kik pénzbeli poenával mint érdemlik megbüntettes- 
senek.

A szőllő Hegyeken Senki is Sertésseit Marháit mások
nak kárára jártatni ne merészelje, maga is ez vagy más 
ember Szellőjét, gyiimöltsét ne hadja.®) Utakat pedig hely
telen helyen ne csináljon, az igaz és rendes másoknak kárát 
nem okozo Utakon kívül, kik a régi Ususból hagyaltattak; 
A Szüretet pedig Szüretnek idején Fő-Ispánv, V. Ispány lírai
ul ék nélkül fel ne szabadítsa, a’ Határokon lévő gyümölcs 
termő Fákot akármely névvel nevezendőket se ne vagdalja, 
Agait ne rontsolja, a’ kik eddig practisálták az olyak Inqui
sitione mediante kikerestessenek és poenáztassanak. — A’ 
Munkásoknak Napi Számok decernáltatott a régen bé-vett, és 
ab antiquo usuált determinátio szerint, a következendőben a’ 
kapásnak 15. Hr., kaszásnak Dr. 24., Gyűjtőnek Dr. 12., 
Aratónak Dr. 15 : Szőllőkötőnek Dr. 9.

III.

Anno 1716. 17-a Jun. A Törvényes Székek folyása a' 
feljebb való időkben confundáltatván ex communi consensu 
concludáltatik; hogy ezután e’ szerint distingváltassanak a’ 
Székek.

l -о Generális Törvény Szék a Fő Ispány Úr tetszéséből 
annúatim leg-alább kétszer celebráltassék,4) leg-alább egy 
Holnappal annak előtte promulgaltassék, és erre a Székre 
nem csak a Vármegyebéli Assessorok, de minden Possessorok, 
Grófok és Bárók szólítanak compareálni, vagy magok Szemé
lyekben, vagy emberek által,6) ezen Széken minor potentiák- 
ból a’ dolognak Száz forintokból álló meritumából, emenda, 
diffamatiokból álló dolgok és több efféle aprólékosok, kiket *)

*) V. ö. A. C. III. E. 38. ez.
3) Kukoriczakerítés.
8) Helyesebben : „ne hordja“.
4) V. ö. A. C. III. E. 43. ez. 1. art. — 1791 : 97. id. tez.
r>) A derékszék biráira nézve V. ö. 1791 : 97. id. tez. és 1847 : 

17. tez. Hogy a szék gyűlésein az urak, főrendek, assessorok s köz
nemesek büntetés terhe alatt megjelenjenek, már az 1696. évi oct. 19-én 
Gyulafehérvárott tartott országgyűlés 6. art. meghagyja.
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a’ Compilata és Approbata meghatározott, nem szoktak agitál
taim,1) hanem kikhez az Appellatio hozzá fér.

2- 0 Ccrebráltatik más Szék is Partialis vagy V. Szék 
nevezet alatt, melyen is V. Ispány Atyánkfia szokott praesi- 
deálni,2) minthogy itt Fő Bíró nem lévén, a’ Fiscalis causákot 
Fiscalis Procuratorral maga Praesitlinma alatt folytathatya, 
melyen a’ Nemesek perelnek, s nem a’ parasztok, a’ dolog
nak Száz forintig való Meritumáig3) vagyon authoritása, mely 
Szék is celebráltathatik minden Cantoron,4) vagy többször is 
a’ Fő Ispány Гг tetszéséből.

3- 0 Vagyon Filialis Szék is,5) mely itt Rabok Székinek 
hivattatik, Nemes Embert itten nem perelhetni, tsak a’ Parasz
tokat, V. Ispán Atyánkfia autlioritassában van, mennél gyak
rabban celebráltathatik, melyben Nótáriuson, Szolga-Birákon 
kívül leg-alább hat Assessorok kívántatnak.

4- 0 Servatis tamen circa haec omnia Servandis in publi
cis Regni Constitutionibus expressatis Articulis.

A’ mi pediglen a Convictiók után való Poenát6) illeti, 
a’ Generalis és Partialis Törvényes Székein a Nemes Vár
megyének, ha a’ Mgrus7) Perel, a’ Poenának két része a 
Fő Ispányé, harmadrésze az eddig való nsus szerint a Székülő 
Bíráké.

Ha pediglen privata persona perel, ugyan az eddig való 
usus szerint, harmada a poenának a Peresé, harmada a Fő 
Ispányé, harmada a Nemes Vármegye Székülő Biráié.

A’ Filialis Szék pedig, minthogy nem a’ Nemes Vár
megye Széki, hanem a’ Tisztek Széki, ott a Convictiokban a’ 
Nemes Vármegye Székülő Bíróinak nintsen semmi része ; ha
nem a’ 12 for. Bírság V. Tiszt Atyánkfiáié, két része V. 
Ispány harmad része Processualis Szolga Bíró Atyánkfiáié, a’ 
hol a’ dolog esett. — A’ tizenkét forinton felyül való Bírság 
pedig’ a Fő Ispányé, nem is kívántatván azon Székre a’ Ne
mes Vármegye Assessorainak mindnyájan compareálni, hanem 
hatnak, hétnek legfelyebb, a’ kiket V. Ispány Atyánk
fia hivat. *)
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*) Lásd az 1680. évi máj. 18. gyulafehérvári országgyűlés 6. art. 
A derékszék hatáskörére nézve különben irányad« «к : az A. ('. LIT. R.
8. ez. 1. art., 11. ez. 1 art., 25. ez. 1. art. IV. К. I. ez. 11., 12., 19., 
28., 42. art. — 175)1 : 97., 164. id. tcz. Tahi. ut. 23—26.

3) Lásd az 1664. évi (fentebb 291,4.} st. 1. jegyz.
3) V. ö. 1791 : 96. id. tcz.*) Minden három hónapban.
6) V. ö. 1791 : 96. id. tcz.
6) Birság.
’) Magistratus.
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IV.

Anno 1716. 19-a Jun. Determináltatott, hogy a’ Passus 
nélkül járó esméretlen embert akár Faluban, akár kiin a’ 
Falu Határán találván a Falusiak meg1 nem fognák, re com
perta a Falusiak 200. Forint poenában incurráljanak.

Eodem determináltatott; hogy valakik potentiose a’ 
Tilalmasokban Marbáj okát őrzenék, vagy pedig Mák termő 
Erdőben Kárt tennének, ha Nemes Személyek lesznek, in 
poena minoris potentiae1) convincáltassanak.

Eodem Jóllehet in A-о currenti 1716. 13-a Martii a’ 
Tekts Nemes Vármegyének volt determinatioja a’ gyújtogatás 
iránt,2) de semmi effectuma nem lett, azért újonnan determi
náltatott, hogy ha valamely Falu Határán avárt a’ liétekben, 
vagy más Helyeken is akár holott akarnak égetni, tehát azon 
Emberek adjanak Hírt a Falusi Bírónak, és ha tűz miá kár 
tehető suspicio orialódhatnék, tehát a’ Falu is tartozzék ki
menni, hogy in tempore a’ Tüzet el-olthassa; Ha pediglen 
olyan alattomban való, és a’ Falusi Bíráknak hírt nem tévő 
gyújtogató interveniálna, a Falu tartozzék kikeresni, ki által 
lett azon gyújtogatás, melyet ha a’ Falu nem cselekednék 
in poena f. 40. incurráljon a’ Falu, és a’ Kárnak meg-fize- 
tésében.

V.

Determináltatott: Admoneáltassanak serio az Áros Em
berek és Mester Emberek, hogy az Árújokat illendő Áron 
adják, és munkájókért illendő fizetést végyenek, külömben 
ellenek seria animadversiot tesznek a 'Tisztek.

Eodem: A’ Katonák Állapotját, és Szolgalatját a mi 
illeti: a magok itt való meg-maradása s’ a’ Nemes Vármegye 
Szolgalatjának praestálása iránt, a’ mint eddig sine ordinaria 
Contributione voltának, olyan conditioval mindazonáltal, hogy 
magok ajándék Szolgalatját ne praetendálják, s még ne is 
emlegessék sub poena ejectionis, másképpen derék takarodás- 
nak idején a’ Nemes Vármegye Tisztei éngedelméből egy 
Holnapig, vagy ha a’ magok Eleteknek Sustentatiójokra to
vább való idő kivántatnék, ad summum hat hétig, vel in Casu 
extra ordinario a’ Nemes Vármegye Tisztjei dispositiójáig a’ *)

*) Oly esete a kisebb hatalmaskodásnak, mely ugyan a H. K. 
11. R. 67. ez. 5. §. alá vonható, de az országos törvényekben előforduló 
kisebb hatalmaskodási 'esetek között sehol sem szerepel. Büntetésére 
nézve lásd fent 61. 1. közlött stat. 3. jegyz.

3) Lásd fentebb 357. 1. 1. jegyz.



közönséges Szolgálattól immimisok legyenek; Melyeknek Száma 
tizenkettőig való légyen, a’ Tiszten kívül, kik is ha a’ Nemes 
Vármegye közönséges Szolgálatyában valami animadversióra 
való fogyatkozást tennének, a’ Nemes Vármegye Fő és V. 
Tisztjei secundum demerita őket meg is büntessék.

Eodem. A’ Nemes Vármegye Hajdúi tartása determinál- 
tatott az előttök járojokkal edgyütt ad Nrum 15. kik is a’ 
Nemes Vármegyének mindennémü Szolgálatyakra kötelesek 
légyenek, s’ egyszersmind hitesek is, hogy mind in publico a’ 
Nemes Vármegyét igazán s híven szolgálják, mind pediglen 
in particulari, ha valamely becsületes Tagja a’ Nemes Vár
megyének a maga Szolgálatára a’ Nemes Vármegye Tisztjei
től ki kéri, ide értvén a’ távolabb való Possessoroknak Udvari 
Bírált is (egy kis Honoráriummal úgymint egynek-egynek egy 
horgassal lévén) tartozzanak híven s igazán benne eljárni, 
melyet ha nem cselekednének, s’ comperta rei veritate, valami 
kár az ő Negligentiájokból, vagy a’ Nemes Vármegyének in 
publico, vagy pediglen a’ Nemes Vármegye Tagjainak in pri
vato emergálna, meg fizetni tartozzanak, ha kik pedig Halálra 
való Embert el-szalasztanának, halállal büntettessenek érette. 
Ezen szoros Obligatio pedig azért lészen, hogy a’ Nemes Vár
megyétől valami fizetésetskéjek is lészen, Fizetések pedig e’ 
szerint lészen, minden Holnapra egy Véka Búzája, s egy Véka 
Tengeri seorsim et Singillatim, hasonlóképpen minden Hol
napra két-két Forintya, a’ káplároknak pedig három forintya 
lészen hóra.
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VI.
Anno 1716. 30-a October. Determináltatott; hogy a’ mos

tani 2000 Rf. Impositio, három részre Szakasztatván úgy vet
tessék fel a’ Falukon, úgymint Főre, Marhára, Értekre v. gr. 
ha harmintz forint valamely Falunak az Impositioja, tize főre 
esik, tize Marhára, tize értekre.1) A' Főre való fel-vetésben 
azt kell observálni.

0 Az adózás mennyisége porták szerént vettetett ki. 1645-től 
kezdve 1578-ig minden családapa egy portának vétetett. Az 1578. évi 
apr. 27-én tartott kolozsvári országgyűlés határozatainak 3. art. (Szilágyi 
i. m. III. K. 127. 1.) a marhák minősége szerént állapítja meg az adó
egységet, a portát. Az 1608. évi szept. 21-iki kolozsvári országgyűlés 
határ. 3. art. (Szilágyi i. m. VI. k. 111. 1.) ugyan újból még ezen alapon 
veti ki adót, egyúttal azonban kimondja, hogy jövőre ismét személyek 
szerént vettessék ki oly módon, hogy 10 személy vétessék egy portá
nak; míg végre 1754-ben, az adózás egyenlősítése szempontjából az 
1750. évi általános conscriptio domestica alapján készült a Bethlen-féle 
adórendszer: Bethlenianum novum contributionis systema, melyében
részint fej, részint az ingatlannak s ingóknak értéke s minősége szerént 
vettetett ki az adó. V. ö. még A. C. III. K. 2. ez.



3 6 2  MAGYAR NEM ZETI, TÖRVÉNYHAT. E S  KÖZSÉGI STATÚTUMOK.

1- o. Hogy egy Háznál ha két három Házas ember lészen 
is, kiilön-külön vettetődj ék-fel réájok ámbár egy kenyeren 
legyenek is a’ Főre való vetés, de mindazáltal ha vagy a’ 
Gazdát, vagy a’ Gazda Asszonyt Isten oly állandó Nyavalyá
val meg-látogatya, hogy Tisztinek és Hivatalsának el-viselésére 
insufficiens, arra nem vethetni főre semmit.

2- do. Özvegy Emberre, a’ kinek oly Leánya vagyon, 
hogy Gazda Asszonyságot viselhet, mint egész Gazdára úgy 
kell vetni, Az özvegy Aszszonynak is ha eret *) 18. Eszten
dős Fia vagyon 2) pariter.

3 - 0 . Erejebeli özvegy Emberre és Aszszonyra fele mint 
egész Gazdára.

4 - 0 . Circiter 18. Esztendős Kaszás Legényre mint fél 
Gazdára.

ő-о. Ostoros Legényre felit mint a’ Kaszás Legényre.
6 -0 . Özvegy emberré, vagy Aszszonyra, a’ kinek sem

mije sintsen, hanem gyarló munkával és fonással keres, felét, 
minit Ostoros Legényre.

A’ Marhára való fel-vetésben observálni kell.
1- о. A’ Jármas ökröknek felére semmi sem vetődik, mint

hogy az ő Felsége Servitiumát, s’ Ura Szolgalatját praestálja.3)
2 - 0 . Két fejős Bornyus Tehénre mint két ökörre.
3 - 0 . Két ötödfű4) Tulokra annyit mind két jármas ta

nult ökörre.
4 - 0 . Négy tanulatlan negyedfű Tulokra mint két ökörre.
5 - 0 . Két lóra mintegy ökörre.
6- o. Esztendős és azonfelyül való húsz Disznóra, mint 

két ökörre a’ mostani makkatlan időhez képest az apróbbakra 
nem kell vetni.

7 - 0 . Húsz fejős Julira es 25 Ketskére mint két ökörre.
8 . Két Pár körű Vizi Malomra, mint két ökörre.
Az Értekre való fel-vetésben observálni kelletik. — Az 

Értek közzé számláltatik a’ Bor, Búza, Zab, Árpa, és minden
féle Leguminák, úgymint: Lentse, Borso, Köles, Törökbuza, 
Méhek etc., mindenféle Kézi Mesterségek, s’ Kereskedések, 
Interesre kijáró Pénzek, a’ Telekre, és örökségre semmi nem 
vettetik, mivel a’ mi terem azokon, az Értek közzé Számlál
tatik. — Mind ezek e’ szerint obsen áltassanak sub poena fi. 12.

‘) Circiter.
s) Az 1555. évi ápr. 24. marosvásárhelyi országgyűlés határoz. 

41. p. (Szilágyi id. m. I. k. 547. 1.) szerént: ha az özvegy asszonynak 
16 éves, bérthúzó (mercenarius) fia van.

3) Megnyittatott 1721-ben (lásd alább illető helyén).
4) A melyik t. i. ötödik tavaszszal megy már fűre, tehát 5-ik 

évében van.
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1716.

Kraszna megyei statútum.

Determináltatott: hogy a’ mostani szűk esztendőre nézve 
a’ szegény Lakosoknak megengedtessék, a’ Vadászat Tőrrel, 
és egyéb szükségeket fel-segíthessék cum ea tamen conditione, 
hogy hajnalba mindjárt a' Tőröket fel-szedjék, mert ha vala
kinek kára következik azért, hogy a’ Tőrt tel nem szette, a’ 
statútumban lévő poena1) in fallibiliter desumáltatik és ha a’ 
Falu ki nem tudja adni a’ Tőrös embert, a’ poena a falun 
desumáltatik.

1716.

Kraszna megyei statutum.

Anno 1716. 23-a. decemb. Determináltatott: hogy a’ kik 
portiojokat megadták, azokra az Executió ne mennyen, sőt az 
Executorokra tett költségeket is ugyanazok tartozzanak meg
fizetni, a kikért ki ment az Executió. Eodem valakik ámbár 
indubitatus Nemes emberek légyenek, és Armálissok exstáljon 
is, de ha nemes fundusok nintsen, a’ Falusi Bíróságot viselni 
tartoznak.2)

1717.

Kraszna megyei statútumok.

I.

Anno 1717. 19-a. Mai. Determináltatott: Hogy a’ kik 
más Nemes Vármegyéből ezen Nemes Vármegyében által jenek, 
és embereket által szöktetnek más Vármegyére, depraelien- 
dáltatván, az olyan szöktető emberek Dijjokon változzanak, 
úgymint f. 4 0 3) és minden Marhájoknak, ’s egyéb Jószágok
nak elvesztésén, a szökő emberek pedig Dijjokon változván, 
minden Marhájok, és egyéb Jószágok Földes uroknak reser- 
váltassék.

J) T. i. az ugyanazon évi raárcz. 11-án hozott statútumban, mely 
előbb a 357. 1. olvasható.

8) V. ö. C. C. III. E. 4. ez. 4. art.
3) Ezen díj nem az erdélyi nem nemeseké, melyről a H. K. III. K. 

3. ez. 14. §. szól, hanem az anyaországbeli jobbágyoké. Lásd II. K. 
III. E. 26. ez. 6. §.
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Ha pedig- a’ szökő ember szegény állapotú volna, ’s egy 
két Marhájánál több nem volna, tehát 20 forinton maradjon, 
ide értvén az olyan szökevény embereket is, kik nem ezen 
Nemes Vármegyéből szöknek, hanem más Vármegyéből ezen 
Nemes Vármegyén által.

Ha pedig az el szökő embert a’ Falusiak el nem fognák, 
tehát a Falusiak in f. 40. convincáltassanak, a Dnus Magistra
tus ellen, és a mennyi kára redundált a’ Possesornak a szökött 
Jobbágy miatt, a Falu közönségesen tartozzék refundálni; Ha 
pedig a Birák a’ strásákat el-vetették, és azok ki nem állot
tak, ’s vigyázatlanságok miatt esnék az elszökése az falubéli 
Lakosnak, tehát a strásákon desummáltassék a 40 f. poena, úgy 
a’ kárnak is refusiója, minthogy azonkívül is a’ Faluk a’ strá- 
sálást tartoznak éjtzakákon fen tartani, melyet ha nem cseleked
nének, tehát toties quoties depraehendáltatnak in f. 12. convin
cáltassanak, juxta Approb. const. P. 5-ae de Edictis Edictorum 41.

И.

Novemb. 2-a. Jóllehet a Nemes Ország Articulussaiban r) 
vagyon constituált poena az olyan engedetlen Vármegyebeli 
Nemesek iránt, kik a Nemes Vármegye Tisztjeinek a’ közön
séges szolgálatot illető dolgokban parantsolatyokat nem fogadják, 
mindazonáltal a’ Tkts Nemes Vármegye is unanimi voto de- 
cernálta, hogy az olyan Nemes Vármegye Tisztjei parantso- 
latyát nem fogadó Nemes Emberek in hf. 100. convincáltas
sanak ezen rendtartás lévén a szomszéd Nemes Közép-Szolnok 
Vármegyében is.

1718.
Krasm a megyei statútumok.

I.
l -а. Septemb. A’ szőllő Hegyeken mindenütt minden 

Helységekben Hites Pásztorokat állítsanak, sub poena f. 12. 
Item; senki más Ember szőllőjét ne járja, Baratzkját ’s akár
minemű Gyümöltsét ne hordja determináltatott, és valaki com- 
periáltatik ellenkezőt tselekedni, hasonlóképpen 12 f. poenában 
ineurrúljon, nemktilömben valaki a közönséges szüret előtt, 
mely szüretnek Terminussá a’ Nemes Vármegye által deter- 
mináltatik, — szüretező pariter 12 ftal irremissibiliter bün- 
tettessék.

’) Csak egy esetben szabnak az App. Const, a tisztek paran
csainak nem engedő nemesekre nézve határozott büntetést: 500 irtot, 
midőn t. i. az általok pártfogolt latrokat kiadni vonakodnak Lásd A. C. 
III. K. -17. ez. 7. art.



MAGYAR NEM ZETI, TÖ R V ÉN Y H A T. ÉS KÖZSÉGI STATÚTUMOK. 365

A’ Souilyai hegyeken négy Hites kerülő légyen, kik is 
szüntelen éjjel-nappal kerlillyék a Hegyeket, és ha a’ Pászto
rok az olyan embereket, kik a’ Szőllőket járják meg nem 
fognák, a’ hites kerülők jelentsék-meg, a’ Városi Hadnagynak, 
a’ Hadnagy V. Ispány Uramnak, és a’ Pásztorok bUntetődje- 
nek pari poena, ezt is megvizsgálván kötelességek szerint a’ 
kerülők, hogy a’ Pásztorok kantákra Bort ne Csináljanak, és 
ha comperiáltatnék, hogy csináltanak Uj Bort in f. 12. incur- 
ráljanak toties-quoties azon Pásztorok, ha pedig részegen vagy 
ittason találtatnának a’ Pásztorok, ha meg-nem bizonyíthatnák 
honnan ittasodtak meg, azon poenát el ne kerüljék, egyik 
Pásztor pedig a másiknak a Hegyét ne járja.

Eodem sub poena f. 12. megkell parancsolni minden 
Faluban, hogy a’ Nemes Vármegye híre nélkül senkinek meg 
ne engedjék a’ szénát el-vinni, vagy maga usussára fordíttani, 
ennek pedig kell lenni azért: l -о. Hogy Vármegyén kívül 
való ember fű venni, és széna csinálni ide ne jöjjön, olyanok
ból, hogy Nms Vármegyéből lévő emberek széna csinálásból 
magoknak inkább succurálhassanak. — 2-o. A keresi emberek 
Lopása miatt a’ Nemes Vármegyének felette sok kára szokott 
lenni, a’ Marháját sok gonosz ember teleltetni által hajtván 
ezen Vármegyében, csak azt nézi, hogy hol vagyon alkalma
tossága a’ Lopásra, és tsak a Kéz Erdeje lévén a’ Nemes 
Vármegye között, ’s a’ keres között, a’ Helyeket ventilálya 
’s Tavaszszal, ’s Nyáron az ökröket el-lopja mint eddig is sok
szor meg-esett.

II.

Anno 1718. 31-a. octobeifTKészegeskedő, Részegségében 
excedálo ujjogato, és kiáltozó Paraszt ember, Vasárnapi napon

egeitől fogva
tassék,1) melyre 
Somlyón pedig városi 
reája, Hasonlóképpen

estvéli Harangozási6 
Szolga-Biro

i Nyakló kaladában tar- 
Uraméknak nagy gondja legyen, 

Hadnagy ő kgylmének légyen gondja 
a’ ki a’ Templomot nem frequentálja. j

III.

Eodem. 22-a. Novembl Koborlo, ’s alá ’s fel-járó, akár 
magános akár cselédes embereket egy Falu is ‘maga közzé 
bé-bocsáttani ne mérészelyen, még ha Passussal járna is, Nemes 
Vármegyénkben kíviil lakó ember, tehát az olyan idegen kivált 
az olyan Erdélyből jövő embert mindjárt a’ Falun kívül tar
toztassák,2) mind addig mig casussát Mlgs. Fő-Ispány Úrhoz * *)

*) С. С. I. R. 1 ez. 2. art.
*) V. ö. A. C. III. R. 49. ez. 1. art.
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ő kgylme absentiájában pedig V. Ispány Uramboz nem repor
tálják, és az olyan interveniens emberek iránt, a’ Tiszt dispo- 
sitiójálioz tarosa minden Helység magát, külömben a’ renitens 
Falu 200. for. bünl icn inonrrál, vagy a’ Biró ’s Eskitttek 
fel is akadnak éréi

Determináltatott: a’ mely Paraszt Embernek vagyakár 
kinek másnak Sertés Marhái valamely Földiig Urnák Erdélyén 
tanáltatnak, és jóllehet ezen a’ Földön minden Embernek a' 
maga Sertés Marhái mellett Pásztora vagyon; de ha Pásztor 
nélkül találtatnak, a’ behajtott Sertés Marhák, azon napon 
Tridnalis Székre* * 2) nem certifieálhatya,3) nem találtatván ember 
a’ Sertés Marhák mellett; Tehát in eo Casu determináltatott; 
hogy azon Sertés Marhák a’ bé-hajtás Napjától fogva assig- 
náltassanak a’ Nemes Vármegye Ordinarius Tisztjei kezében, 
hogy jó kezesség alatt adják ki. azalatt meg tudatván kiék 
légyenek, a’ Sertés Marhák, azon Onus Terrestris certificíiItat
ván azokat a’ kiéinek találtatnak azon Sertés Marhák, ugyan 
csak a’ maga Triduale D,ominale Fórumán proseqnálhatya az 
olyan Possessor az olyan Cautioval élő akár paraszt, akár 
Nemes embereket juxta enim Deer. Trip.4) contenta fraus et 
dolus nemini patrocinantur, azonkívül is ezen a’ földön igen 
el-áradván a’ más Possessorok Erdején való Sertés Marháknak 
legeltetése, és tartása a Possessoroknak ő Kegyelmeknek nagy 
kárával.

A szolgák fogadásának terminussáról és rendiről lett 
ilyen Determinátió; arról tudniillik, hogy ennek utánna ne 
Sz. György Napba telvék esztendejek, s ne is akkor fogadják 
a Gazdák, hanem nagy és kis karátson között.

*) Azaz : felakasztatnak.
2) Harmadnapos törvényszék, így neveztetvén azért, mert az 

általa elbírálandó tény elkövetését követő harmadnapos idézés utáni 
harmadik napon kellett megtartatnia. Az itt lefolytatott eljárás, az u. n. 
Processus tridnalis a H. K. III. B. 3. ezímén alapult. Szervezetét az 
1791: 95. id. tcz. előtt törvény nem szabályozta; az 1848 :4. tcz. 9. §. 
megszüntette.

3) Certilicationak neveztetett alperesnek a harmadnapos törvény
szék elé való idéztetése.

1718.
Kraszna megyei statutum.

1718.
K r as m a megyei statútumok.

I .

4) H. К. II. B. 83. ez. 5. §.
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11 .

Determináltatott: hogy a Vas Mives Ozigányok egy Szántó 
vas Nádalásától csoroszjástól többet ne vegyenek 50 Pénznél 
sub poena ti. 12.

1719.

Krasm a megyei statútumok.

1 .

A Kraszna vize Árkának ki tisztittása végben menvén 
ennekutánna interdicálva légyen, senki a’ Vízben Ágakat vágni 
ne mérészelyen, és ha a’ Falus Bíráknak effélékre goiuljok 
nem lészen, ’s az olyan embereket meg nem fogják convincáltas- 
sanak in f. 12. ha pedig az olyan renitens embereket a’ Bírák 
meg-fogják, és Tiszt kézhez hozzák, az olyanok toties-quoties 
depraehendáltatnak, eonvincáltassanak in f. 12./N agy kár 
tapasztaltatik abban is, hogy némely vakmerő Emberek magok 
Sertés Marháit a’ tiszta Réteken jártatván fel-turatják, mely 
miá’ haszonvehetetlenekké tétetnek sok jó Rétek, azért vala
kinek Sértési ezután tiszta Rétben depraehendáltatnak, a Gazda 
ineurráljon in poenam f. 12. a’ Rétbéli kár is pedig meg 
beesiiltetvén a’ Rét Gazdája eontentáltassék. Ide nem értvén 
mindazonáltal az olyan Lunkákat,1) minéműek a’ Hídvégi 
Lomperti és Majadi Lunkák, holott a’ Sertések olyan károkat 
nem tehetnek.

II.

Anno 1719. 24-a. Apr. Determináltatott, hogy a’ Puszta 
Falu Helyeken, a’ kik Vetést akarnak tenni, azon Puszta Falu 
Helyeket kertelyék hé sub poena f. 12. intra quindenam a die 
publicationis, alias indilate toties-quoties desumenda.

Eodem: Hogy a’ mely Helyeken Tengerit, vagy egyéb 
Vetést vetettek, olyan Helyeken tudniillik, a’ hol kár nélkül 
meg nem tarthatni a’ vetést, kiki kertelye-bé sub poena f. 12. 
toties-quoties exigendorum, in super a’ mely ember magára 
esett kertét fel állította, ’s más ember Résén, ’s fel nem állított 
kertyén a’ kártévő Marha bé-megyen, a’ megbecsült kárt a’ 
fizesse meg annak, a’ ki a kertet fel nem állította.

Hasonlóképpen nyilván való dolog, hogy sok Somlyai

) Lanka, lapályos erdő.
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emberek, ’s kivált a’ Völgyeken lakó Oláság maga Bornyait 
’s egyéb Marháit Pásztor eleiben nem adják, hanem tsak 
kicsapják az oldalokra ’s eddig is sok károk estek a’ Szől- 
lőkben, azért meg-hirdettetvén, hogy kiki a’ Pásztor eleiben 
adja Marhájit, snb poena f. 12- ha Nemes ember maga haj- 
tatya-bé, maga Szőllőjéből 12 fr. ha pedig Városi Rend hajtya-bé 
a’ Városi Hadnagy kezéhez, tehát 6 forinttal biintettessenek 
az olyan emberek, kik Marhájokat úgy jártatják, mely 6 f-nak 
két része a’ meg-károsodott emberé, harmadik része a Bíráké.

Ha pedig Vakmerőségre veti magát azon Ember, kinek 
Marháját bé-hajtották, ’s harmadnapig ki nem váltaná, tehát 
Nemes Vármegye Tisztye kezéhez kell resignálni a’ Decretum*) 
continentiája szerint, ’s a’ Tiszt tégyen contentumot. — Ezen 
Constitutio pedig ne csak Somlyón, hanem az egész Várme
gyében publicáltatván, observáltassék.

III.

Anno 1719. 9-a. Mai. A’ Falubeli kerülők iránt lett ily 
Determinátio: Hogy a’ Paraszt Bírák több Esküit emberekkel 
valaki de jure és rend szerint soros, a’ kerülőségre ki-állicsák, 
’s adigályák sub poena f. 12. ha pedig Nemes emberre (egy
házi Nemes embert értvén rajta) kerül a Sor, a’ Tizedes több 
Nemesekkel edgyütt állítsa ki a kerülőt, alioquin citáltatván, 
Törvény szerint büntetődjék.

IV.

Anno 1719. l -о. August. Determináltatott:' Valamely 
Helyekbe ezentúl való időkbe idegen ember találtatik, úgy 
hasonlóképpen eddig Faluba lakott, és mostan Erdélyben menni 
igyekező emberek comperiáltatnak, azokat a’ Falus Bírák meg 
nem fogják, és Nemes vármegye Tisztvei kezében nem viszik, 
azon engedetlen Helynek Bírája harmad magával karóban 
verettessék.

Hasonlóképpen, ha az ilyen Emberek a’ Falukból elabál- 
nának, a’ Sírásókon el mennének, a’ Strásások is hasonló poé
néban incurrálnak.

V.

Eodem. 7-a. August. Hlyen nagy szárazságnak idején a' 
Pipával való dohányozás mind a’ Falukban mind a’ Buza-szé-

) H. K. III. R. 33. ez.



MAGYAR NEM ZETI, TÖ RVÉNYH AT. ÉS KÖZSÉGI STATUTl'M OK. 869

rűkön sub poena f. 12. prohibeáltatik; minden Háznál pedig 
Hordo, és Kád Vizek lég-yenek.

Item, bogy a’ Szőlő Pásztorokat, és kerülőket mindenütt 
fel állítsák, snb poena jam Statuta, et protoeollata. V) Az Egres 
Árulás pedig snb poena f. 12. prohibeáltatik, sőt a’ titkon 
Egres Hordók incaptiváltassanak, determiuáltatott.

1 7 2 U .

Kraszna megyei statútumok.

I.

Mivel a verebek ország-szerte mindenütt a Gabonákban, 
és mindenféle vetésekben nem kitsin károkat tésznek, mely 
a közönséges jó kedvéért valami részében praeveniáltathassék. 
más szomszéd Nemes Vármegyétől felvett mostani Praxis sze
rint hogy minden Gazda ember, valaki a vármegyében lakik, 
sine Exceptione Sz. Mihály napig* 2) ötven veréb főre, vagyis 
veréb fiakra, akár külön külön, akár promiscue szert tenni 
tartozzék, determiuáltatott, a Negligensek, vagy renitensek 
pedig, ha Nemes emberek lésznek, in poena f. 12., ha parasz
tok vagy 12 lapát, vagy 6 f. birságban incurráljanak.

II.

Hogy a kortsmában tobzódó, s részegeskedő, utzákon, s 
egyebütt káromkodó, s akár éjjel, akár Nappal excedáló min
denféle Emberek incaptiváltatván kemény detentióban tétettesse- 
nek, determináltatott.

A Tilalmas rontokat V. Ispány Atyánkfia prosecutióban 
végye, s Process. Szolga-Biró Atyánkfiái a falukon a Szőlő 
kerülőket állíttassák ki.

1720.

Zilah város statútuma.

A Zállogos szántó Földek, a melyek Contractussal birat- 
tatnak,3) Pünkösd előtt nyoltzad nappal válthassák ki, külöm- 
ben más Pünkösdig ki ne válthassák.

,) Fentebb 171(5. évi stat. 35(5. 1.
2) Maga a statutum május 8-án hozatott.
s) Vagyis szerződési zálogként, szemben a bíróival s törvényivel.

24Corpus Statutorum. I.
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1720.

Küküllő megye statútuma.

D ie  1 4 - a  D e c e m b r is  in  F i l i a l i  I n c l .  C o i tu s  d e  K ü k ü l lő  S e d r ia  i n  M ik e -  
s z á s z a  c e le b r a ta  d e te r m in á l ta tn t t .

1- o. A’ mely Nemes embernek két adózó embere vagyon, 
contribuálni nem tartozik, a’ kinek pedig csak egy vagyon, 
magára vettetik a’ Nemes emberre az Adó, ’s a’ Jobbágy, 
vagy Sellér az Urát segitti.

2- 0. Két oláh Pap,1) s egy Diacon exemptus légyen, egy 
Faluban, a’ többi Marhátokról, ’s vetésekről adózzanak.

3- 0. Az Egyházi Nemeseknek Vármegye szolgálatyára 
nézve egy egy Lovak exemptus lehet, de ide nem értetnek 
a’ Jövevény szabad emberek, mivel azoknak egy Lovak sem 
eximáltatik.

4- 0. A eonventiós szolgák akár Tisztartói, akármi hiva- 
talasak légyenek, füst pénzel nem tartoznak,* 2) de Marhájokból 
’s Mezei örökségekről, vetésekről, azonkívül kik Urak Con- 
ventiójokban Nemes Földben vetnek, adózni tartoznak.

5- 0. Az olyan Bírák is, kik tíz embernek parantsolnak, 
akárhol légyenek, azok az Füst adótól exemptusok, hasonló
képpen egy Lovak is eximáltatik, Vetésekről ’s Marhátokról 
contribuáljanak.

6- a. Valakik Füstről nem adóznak, postálkodással 's 
Strásálással nem tartoznak.

7- 0. A’ kik Udvar Házokhoz csak az Adó előtt recipiál- 
ják magokat, mind Füstről ’s mind egyébről adózzanak.

1721.

Kraszna megyei statútumok.

I.

Jóllehet ezelőtt a’ Quantumnak főre való felvetésében, 
dolog tehető minden személyre kinek kinek maga proportioja

*) Az 1578. ápr. 24. Kolozsvárott tartott országgyűlés 3. art. 
szerint „az oláh papok is meg ne rótassanak.“ (Szilágyi i. m. I. k. 127. 1.)

2) Ezekkel szemben állanak azon szolgák, kik az ép említett 
országgyűlés 3. art. szerént „urok kenyerét eszik'“ a kik „szabadosok 
legyenek, meg ne rótassanak“. Az 1555. ápr. 24. marosvásárh. ország- 
gyűlési határozat 39. pontjában is ez á ll: „servitores Nobilium, qui 
victu et amictu a dominis eorum sustentantur, ne dicentur." (Szilágyi 
i. m. I. k. 547. 1.)
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szerént a’ Quantum különösen extendálódott, Y) melynek con- 
sequentiája ez volt, liogy a’ Nyakas, és a’ közönséges defrau- 
dálui minden Utakon modokon kívánó paraszt ember gyakran 
az egész impositióbéli obtingenst Nagyobbára tsak Főre subre- 
partiáltatta, bogy az ő Marhájára annál kevesebb rész redun- 
dáljon, mely fraudulentiának el-távoztatására nézve is, és hogy 
a’ Cselédes emberek el ne kedvetlenkedjenek, ’s consequenter 
a’ Dims Terrestrisek kárára, és praejudiciumára magok Fiakat 
a’ Jobbágyok ne abalienálják, hanem inkább helytartók légye
nek, ezen ratiokra nézve determináltatott; hogy a’ hol egy 
’s két Házas Gazda vagyon egy Füstöt fizessen, a’ hol három 
annál inkább négy Házas ember egy kenyéren vagyon, azok 
másfél, és respective két Füstöt fizessenek.

II.

Eodem. A’ sok reclamátióknak, ’s fraudulentiáknak el-tá- 
voztatására nézve a Dims Terrestrisek proportionate, egy és 
két Jobbágyot és leg-felyebb hármat a Mágnások Bírónak 
szabadosnak, vagy Vintzellérnek, vagy a’ minek akarják ki 
vághatnak, azok is Fejektől egy Lovaktól ’s két-két ökröktől,2) 
quártély tartástól, strásálástól, postálkodástól és vecturázástól 
immunitáltassanak háromnál többet senkinek eximálni meg 
nem engettetik.

1722.

Kraszna megyei statutum.

Mivel sok inconvenientiák, és gyakori kár vallások tapasz
taltattak a’ Falusi Bíróságnak Holnapok szerént való viselé
sében,3) azoknak eltávoztatására nézve determináltatott, hogy 
minden Helységben a’ három három holnapig való Bíróság 
viselés observáltassék, azon bíróságot pedig az örökös fentartó 
és a’ régi állandó sellér emberek, kik a’ Falu dolgait jól tud
ják s’ postergálni4) ne merészeljék, viselni tartozzanak az újabb 
sellérek ide nem értetvén mindazonáltal azok is, kik Bíróságot, 
Hitességet, kertilőséget ’s egyéb afféle onusokat supportálni 
tartozzanak, külömben cselekedők in f. 12. convincáltassanak. *)

*) Lásd az 1716. évi stat. 361. 1. 1. jegyz.
2) Lásd 1716. évi stat. 362. 1. 3. jegyz.
3) A mit az 1716. évi stat. rendelt el. Lásd fentebb.
4) Megvetni, visszautasítani.

24*
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1722.

Krasm a megyei statutum.

Minden Helységben szorossan publicáltassék, hogy a’ 
szegénység könnyebbítésére nézve a’ nappali strásálás fel nem 
állíttatik ugyan,1) de a’ Bírák minden Fainban minden Háznál 
kemény parantsolattal meghirdessék, hogy ha kinek házánál 
idegen ember fordul meg, a’ Bírónak hírré tenni tartozzanak, 
a’ Bíró examinálván, ha passus nélkül, vagy nem igaz járás
ban találtatik, Somlyóra béküldeni a’ Tisztek kezében el ne 
mulassa; Az éjtzakai Strásálás pedig minden Helyeken oly 
szorossan observáltassék, hogy ha mely Falu vagy ember 
elmulatya 12. for. birságban incurrál. — Hogy így a’ már 
el-kezdett Marha Lopások antevertáltathassanak.

1723.

Krasm a megyei statutum.

Anno 1723. 9-a Jan. Hogy az Adózásnak mindennémü 
rendiben az egyenes proportio observáltathassék, és a’ Tereh- 
viselés a’ Szegénység között inkább eloszoljon, arra nézve 
determináltatott, hogy az 1716-ban October, lett Determina- 
tiója* 2) a Vármegyének reiteráltassék cum qualiticatione.

Hogy négy Lóra, ’s négy Tehénre vettetik annyi mint 
egy Főre, Strásálás és egyéb Személyt concernálo minden 
Servitium viritim légyen.

Egykövű Malomra is annyi vettetik, mint egy egész
Főre.

Eodem: Determináltatott, hogy Malmok mellett mago
kat meg-vont, ’s Faluban lakó Szegénységet defraudálni kí
vánó emberekre, és minden Faeultásokra, a’ Falukban lakó 
emberek modalitássá szerint repartiáltassék mindenféle Impo
sitio. — Két ’s legfelyebb három esztendőtől fogva Falukban 
’s Telekeken lakó idegen emberek, kik állandóknak Ítéltethet
nek, hárman fizessenek egy egész Füstöt, Marháj októl pedig 
felényit mint ordinarie obtingálna.

Bészegeskedők, éjtzaka virnyikolók, s ujjogatő excessi- 
vus emberek Vice Tiszt Atyánkfiái ő Klinek által Arestumra 
hordottassanak, ’s meg-büntettessenek .j

') О. С. V. R. 23. edictumának megfelelííleg.
2) Lásd fentebb 361. 1.
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1723.

Zilah város statútuma.

A Dato praesentium1) solia Zilahi ember idegen más 
falubeli embernek, semmi névvel nevezendő örökséget örök 
árron sub amissione Bonorum el ne adja, és el ne adhassa, 
hanem ha úgy kívánná a szükség, illendő, és törvényes Zálog- 
ságon* 2) eladhatja.

1723.

Közép Szolnok megyei constitutio. 3)

In sedria Generali Anno 1723. Diebus Augusti in Kucso 
celebr. sub Nro. 2-o. Constitutio haec reperitur:

Helytelen sőt törvénytelen lévén az, hogy .1 urassor Urai - 
mék közztil valaki Törvény Széket is üljön, azonkívül pedig 
Procuratorságot is folytasson in hocce comitatu celebrari soli
tis Sedriis, azért concludáltatott, hogy valaki Juratus Asses- 
sora lészen a Nemes Vármegyének, tehát Procuratorságot ne 
viselhessen ezen Nemes Vármegye Törvényes Székin,4) nisi 
in propria Causa, lévén másként is elég Procurator, a kihez 
recursussa lehet a Causans Feleknek, külömben egyiket a 
felyeb Írtak közztil pro lubitu választván, a másik nélkül el
keli lennie excipiáltatván a Fiscalis Procuratornak állapotja, 
minthogy akkor a midőn maga qua Fiscus agai, est publica 
Persona.

1724.

K r aszna megyei sta tutum.

Anno 1724. 30-a Aug. Ha valamely jó Residentiájú, 
Marhákot tartó, és Szolga-Bíró előtt esméretes ember valami
ben inpingál,5) in persona ne incaptiváltassék, hanem Tiszt 
kézhez Marhája hajtassák, ha pediglen marhátlan, vagy vagus

*) Kelt e statutum április 23-án.
2) Vagyis a törvény által nem tiltott teltételek mellett elzálogithatj a.
8) Közép-Szolnokmegye constitutiói az erdélyi múzeum kézirat

tárában levő másolatok után közölvék.
4) Hasonló irányú intézkedése van az 1471 : 14 tcz.-nek az itélö- 

mesterek assessoraira.
5) Vétkezik.
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és esméretlen inpingál, az olyan etiam in persona incaptivál- 
tathatik, mindazáltal ha magnae importandae, vagy criminale 
a’ Delictum in persona incaptiváltassék.* 3)

1725.

Kraszna megyei statutum.

Anno 1725. 21-a April. Pagatim Serio publicáltassék, 
hogy minden ember maga Marháit ’s Sertésseit a’ közönséges 
csordába adja, úgy a’ Vetés, és Szőlők körűi való Gyepüket 
felállítsák.

1725.

Zilali városi statutum.

A Zilahi betsületes Czéhbeli emberek egy-egy Bárány 
Bőrt öt Pénznél felyebb ne készítsenek, meg-kaszálva2) pedig 
hat Pénz légyen fáradtságának jutalma, külömben idegen 
szőts kezében akármely városunkban lakó Bets. Atyánkfiainak 
szabad légyen Bárány Bőreit ki-készítteni s kezébe adni.

1725.

Anno 1725. die 6. Mensis Oktobris Gongr. gen. Dnor. Ma
gnat. et Nobilium Inei. Cottus Colosiensis in Possessione 
Also Szövőt celebrata, ubi unanimi voto et consensu conclusa 

sunt sequentia. 31

Primo : Jóllehet az nemes Vármegye Colos Monostoron 
Celebrált generalis gyűlésén concludáltatott, hogy az udvar- 
birák, a kik falu szeriben házat tartanak az főről való con- 
tributiotól ne immunitaltassanak, mindazonáltal mivel azután 
is hol edgy, hol más praetextusokra nézve eziránt estének 
difficultasok, tetszett az nemes Vármegyének újabban is azon 
conclusumot így declaralni: hogy ha az udvarukban benn 
laknak az bírák és falu szeriben házat nem tartanak, fejek
ről contribuálni és servitiessel nem tartoznak, az kik pedig 
falu szeriben házat tartanak, csak az servitiestől lesznek im
munisok többet pedig edgy embernél az kit eszerint immuni- 
tálhasson senki az udvarában be ne vehessen ide értetvén az

') V. ü. az egészre nézve A. C. III. B. 11. ez. 1. és 2. art. 
a) Vagyis a gyapjutól, kikészítés czéljából, megtisztítva.
3) Eredetije Kolozsm. levélt. 3. sz. a. jkv. 283. s következő 11.
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ollvan béresek, kertészek, kulcsárok és egyéb szolgálatra 
applicaltatott személyek is, kik falu szeriben házat tartanak.

Secundo: Valamely földön oeconomisal az paraszt em
ber, arról eontribuálni tartozik ahoz az faluhoz a melyhez 
való, akár havason akár pusztákon akár allodialis földekben; 
Ha penig találtatnék olyan havasok az melyek edgy faluhoz 
is nem tartoznak, hanem udvarház után valók az ollyan ha
vasokról contribuállyanak azok a kik collalyák oda az hova 
valók az kik collalyák, ha penig más vármegyebeliek, ugyan
csak ezen vármegyében az közelebb való faluhoz contri
buállyanak.

Tertio: Valakik egész főről contribuálnak az nyilasföl
dekből,1) azoknak egész nyilat is kell adni az falunak, akár 
nemes ember, akár paraszt legyen az contribuens ; az edgy- 
liázi nemes ember, pedig főről is eontribuálni tartozik, az 
Parochialis földön lakó emberek félfüstről avagy főről űzes
senek, ha egész nyilat, annyival is inkább semmit az falu 
nekiek nem ad.

Quarto: Az Mlgs Főispán Uram eo Nga magára vállalta 
az Mlgs Guberniumtol az közelebbi véghez ment Conscriptio- 
nak kivitelét és a szerént való eligazíttását-igerte eo Nga az 
két processus között való inproportionak, minthogy difficultal- 
tatik az inproportio.

Quinto: Hallatott, hogy némelyektől difficultaltalik az 
partialis és filialis székeknek celebráltatások alkalmatosságá
val esni szokott expensak, de az nemes Vármegyének, tet
szett, hogy az eddig való usus ez iránt observáltassák.

Sexto: Az portionak három részre való felvétetését,2) úgy
mint főre, Marhára és Határra Tiszt Uraimék az Szegénység
gel ezután is az eddig való praxis szerint observáltatni ma
gok szoros kötelességeknek tartsák.

Septimo: Az kiket kezességért legitime akarnak exe- 
quáltatni és mindenestől az exeeutio előtt elabalnak, ha az
után redealnak ugyancsak azon executionak vigoraval, mely 
elől magokat abstrahálták volt, exequaltassanak, ha kik pedig 
occasione expeditionis litterarum obligatoriarum neveket igazán 
meg nem mondgyák, hanem elváltoztattyák, deprehendáltat- 
ván H. 12 muletáztassanak nem suffragálván in hoc casu sem 
ezeknek, sem amazoknak dolussak es fraussok.3)

Octavo : Noha az káromkodás articulariter, úgy az szit-

‘) Lásd a 299. 1. V. sz. stat. 2. j.
*) V. ö. a Krasznamegyei 1710. évi stat. (fentebb 361. \.) 1. jegyz. 
») H. К. II. R. 83. ez. 5. §.
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kozodás is prohibealtatott, mindazáltal concludaltatott, hogy az 
paraszt ember az szitkozodásért primavice 12 lapátot szen- 
vedgyen, azután articulariter büntettessék, úgy az káromko
dásért is az Articularis poena observaltassék ellene. Az nemes 
ember ellen penig az Tiszt kinek incumbal procedállyon arti
culariter. *)

Nono f  Igen ususba jött az parasztság között, kivált az 
oláhoknál, hogy Vasárnapokan, sokaknak, kiváltképpen kik 
devotioban foglalatoskodnak botránkozásokra illetlen •tanczolá- 
sokat, annak alkalmatosságával nagy kiáltásokat, rikotásokat 
visznek végben, az ilyeneknek refrenáltatásokra, végeztetett, 
hogy az szolgabirák az perengérnél megcsapassák lapáttal, de 
az corporalis poenáert nem mulctazzuk; ezt pedig toties quo
ties deprehendáltatván, végben vinni el ne mulassák.)

Decimo: Sok panaszok hallatnak, hogy á/T" vármegyében 
sok falukban megszállást is nem kaphatnak az utazó haza
fiak, azért injungáltatik, az faluknak, hogy szállást, mikor 
szénának ideje szénát, nyárban penig füvet, vagy fiivelő helyet 
adgyanak az utasoknak, egyéb necessariumokat is pénzért, 
melyet ha kik nem observálnak, post publicationem fi. 12 
büntessék az tisztek.2)

1726.

Tor da megyei statutum.

A’ Parasztok kortsomárlásánák állapatyáról,3)
Mivel a’ Falukon való kortsomárlásnak a’ paraszt em

berektől sok abususok vágynak, telizett közönséges egy aka
ratból, hogy ezután azaz Usus observáltassék a régi mód 
szerént, Szent Mihály Naptól fogva karátsonig szabad légyen 
indifferenter a’ Paraszt Embernek a maga számára kortsomá- 
rolni, abban az időben ne turbáltassék,4) de ha azután annak 
szokott terminussá el telvén, a’ Nemes Embernek Czégére fen 
lévén, a’ paraszt ember kortsoma Bort kezd Borára, tehát 
minden törvény nélkül ad simplicem Querelam laesae Partis, 
tudniillik a’ ki Borára a’ paraszt Ember Bort kezdett volna, 
tehát azon V. Ispány mox et de facto 12. forint dúlhasson, 
toties quoties peccat, melynek két része az Ispánoké, harmad-

’) V. ö. А. С. V. R. 34. Ed. C. C. III. R. 14. ez. 2. art.
2) Lásd. А. C. V. R. 27. Ed. C. C. III. R. 1 ez. 3. art.
3) V. ö. A. C. III. R. 32. ez.*) Ugyanígy intézkedik az 1769. úrbéri szabályok 3. szak. 8. p., 

mely az 1791: 27- tez. által törvény erejére emeltetett.



része a meg-bántodott félé légyen, tartozzék pedig a V. Ispány 
és Kiró Szék kibocsáttása nélkül ad Instantiam laesae Partis 
annak Executiójára ki menni, ha tiltaná is a’ paraszt ember, 
hogy nem övé a bor, hanem az Uráé, esküdjék meg a’ Pa
raszt Ember az Ispány előtt, hogy az Uráé a’ Bor, és így 
cessáljon az Executiótól alioquin semmiképen ne.

1726.
Küküllö megyei Constitutio.

In Filiali ejusdem Comitatus Sedria ad Diem 18-m Jan. in D.
Sz.-Márton indicta et celebr. determinata.l-o. A két három Gazdához szegődi) Szolga Legényekről.

Mivel a’ Szolga Legények igen meg-szokták, hogy két 
három Gazdához is szegődnek véllek, és annakutánna falban 
rúgják, ’s vagy a’ régi Gazdájoknál maradnak meg, vagy 
ugyan ismét másokhoz szegődnek, concludáltatott azért; hogy 
valakihez a’ Szolga elsőben actualiter bészegődik, azon Gaz
dához tartozzék állani, és ha ugyan azon Szegődséget mog- 
akarja másolni, három forint Bírságot tégyen le, s úgy áll
hasson máshoz, mely három forintot Szolga-Biró Uramék 
absque omni Litis processu megvegyenek rajtok, ’s felét tart
sák magoknak, felét pedig adják a Cserben hagyott Gazdának.3-0. Elszökött is bujdosott Jobbágyok Bonumiról.

Ha valamely Jobbágy Ember Ejtzakának idején a’ Fa
luból el-szökik, ’s el bújdosik, annak akármi némű Bonumjai 
maradjanak, legyenek a’ Földes Uráé, és alfélé Bonumokból 
a Földes Ura se Adóbeli Bestantiát se privatus Creditorok 
praetensióját exsolválni ne tartozzék, e’ pedig a’ végre con
cludáltatott, hogy az Approbatabéli Articulus1) szerint kivált 
az éjjeli Őrzés szorgalmatosán observáltassék, hogy az által 
az olyan bujdosni Szándékozó Lakosok impediáltassanak, és 
ha kik még tapasztaltainak, az őrzök által incaptiváltassanak.

1726.
Kraszna megyei statutum.

Minthogy ezen Vármegyében a’ káromkodás1 2) annyira 
eláradott, hogy nem iszonyodik mindenféle Bend, és nem 
maga irtóztató káromkodásával az Istennek haragját prov’- 
cálni. — Mely dolog, hogy minden utakon s módokon ao

MAGYAR NEM ZETI, TÖRVÉNYHAT. ÉS KÖZSÉGI STATÚTUMOK. 3 7 7

1) А. С. V. R. 41. E.
2) Lásd a 292. 1. slat. 1. j.



mennyiben lehet refrenáltassék, Szolga-Biró Atyánkfiái ő 
kgymk mindenütt promulgálják, a’ Bírák minden Helységek
ben szorossan vigyázzanak, ’s vigyáztassanak, hogy a’ károm
kodástól minden Rend superset!eáljon, ha kit káromkodni 
tudnak, látnak, hallanak, offlis becsületes Atyánkfiainak ő 
kegyelmeknek reportálni tartozzanak, kik minden kedvezés 
nélkül a’ káromkodókat, vagy keményen megpáltzástassák, 
vagy Processust. indítsanak respective a károm kodók ellen; 
Mely dolog hogy annál jobb móddal effectumba mehessen, a’ 
Gazdáknak szoros gondjok légyen reá, hogy cselédjeknek a’ 
káromkodást semmiképen meg ne engedjék.

Eodem : A’ mely Statútumok Néhai Mlgs Fő Ispány Úr 
idejében condáltattak volt, és a’ Haza Törvényével ellenkezni 
láttattak, azok a’ Nemes Haza Törvényeihez accomodáltattak.1)

Eodem: Minthogy a’ Szomszéd Nemes Vármegyékből 
ezen Vármegyében béhordatni szokott Borokért feles pénz 
hordatván ki, nem kevés kára következik a Vármegyének 
belőlle ; oly Borai teremnek pedig ezen Vármegyének, melye
ket minden becsületes ember jó szível és édesden költhet, 
arra nézve más Nemes Vármegyéből kortsomárlás végett ezen 
Vármegyében senkinek bort béhozui meg nem engedtetik. — 
Mely ellen ha ki inpingál comperiáltatván, Borának Feneke 
kivágattatik, azonkívül artieulariter biintettetik.2) Ha ki pedig 
maga italára kíván más Nemes Vármegyéből Bort béliozni, 
V. Offlis betsületes Atyánkfiainak ő kgylknek hírt tenni a’ bé 
hözatáskor obligatus legyen.

Eodem : A’ mint hitelesen referáltatik némely nagy, és 
törvénytelen Nyereségnek örülő emberek nem átallanak négy, 
öt ’s hat Márjást a’ Szegény meg-szorúlt embernek egy-egy 
Cseber bor fejiben előre kiadni, Mely abususnak a tollálására 
determináltatott, hogy a’ Tisztek jól végére menvén, az olyan 
creditoroknak tsak annyi új Bort fizettessenek a’ mennyi vá- 
luján indulásakor az ő pénzekre esik.

1726.
Közép-Szolnok megyei statutum.Similiter in eadem Possessiones) in Sedria Generali 1726. diebus Aug.

l-o. A mint eddig úgy ezután is, mind publica, mind 
pedig privata expeditiokban, Citatiok,4) Certificatiok,5) Prohi-

J) Folyománya a H. K. III. K. 2. Czímének.
3) Egyezőleg az A. C. III. R. 32. Czímével.
s) T. i. Kucso lásd 373. 1. Köz. Szol. stat. fejezetét.
4) 6) A biróság elé hivás ezen két neme közti kulömbséget lásd 

Dósa Elek i. m. III. R. 70. 1.
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bitiok, Juris impensiok, etc. egy szóval ilyen, és ehez hason
lókban, kivált a midőn urgentissima occasiok, és több eliez 
hasonló Ratiok úgy hozzák V. Ispány kedves Atyánkfiának 
facultássában lészen, hogy in defectu, vel ab aliquibus ratio
nabilibus de Causis impeditorum, Imilium a meg irt Expedi- 
tioknak végben vitelére Szolga-Birákat, es Regiusokat*) consti- 
tuálhasson, és arról sonálo commissioja mellett exmittálhasson. 
E pedig, hogy Szolga-Birák Atyánkfiái magok helyett másokat 
substituálhassanak, nem lészen authoritássokban, mindazonáltal 
ezen statútumnak napjáig effectuáltatnak, azok Contraversia 
nélkül meg-hagyattatnak.

1727.

Gyulafehérvár város statútuma.2)

A becsületes Nemes Fő-Bíráknak Instructiója mellyett mind 
az Becsületes Tanács, mind peniglen az egész város conclu- 
dált. Minthogy a jó rend és annak megtartása, úgy az dol
goknak a szerint való folytatása a Respublicának nem tsak 
naponként lehető nevekedésitt sött stabilis meg maradásátt 
szokta causálni, mely jó rend ha nem observáltatik azonnal 
a Respublica és a Communitas hanyatt homlok elomlik és 
szomorúan megbomlik.

Az Respublicának penig conservatiója egyenesen füg: azt 
moderáló és dirigáló administrator Tiszteknek a jő rendnek 
megtartásában való vigyázások által; Principaliter penig a 
városi Respublica conserváltatik az elöljáró Fő Tisztnek és 
Bírónak mind serény vigilantiája, mind penig conscientiosa 
directioja és végre a maga serény és ketvetlcnsőg nélkül való 
munkás és fáradságos forgolódásá által, Annakokáért ezen 
nyomorúlt helynek fáradcságos directiojára, a mely becsületes 
Ember praeficiáltatik, ezekre lészen köteles és obnoxius.

Primo. Más Helységeknek is jó rendtartások szerint bittel 
légyen köteles a város dolgainak híven, igazán és serényen 
való folytatására; mely szerint megmutatni és az egész Com- 
munitással elhitetni tartozik, hogy az Tisztességet nem az maga 
Privatuma commodumánok, hanem a Communitás jó rendinek 
s elő segellésének kedvéért (sah) eállya és supportállya.

Secundo. Alatta lévő Tiszteire serényen és híven inspi- 
ciállyon, hogy rendfelett a szegény elalélt Lakosokat szolgá

*) Kik lehetnek regiusok, királyi emberek : azon világi egyének, 
kik mint idéző, vallató stb. biztosok járnak el, lásd H. К. II. R. 19. ez. 2. §.

2) Gyulafehérvár város levéltárából.
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lattal ne terhellyék, hanem a szolgálatot! (ha a szükség- úgy 
kivánnya) kivel kivel egyarántt é resztessék, nehogy edgyik 
Civis könnyen, a másik penig nehéz iga alatti éllyen a váro
son és hogy panaszra a szegénynek ok ne adattassék.

Tertio. Mindenkor az Bírónak kötelességiben áll, hogy 
az Város közönséges javáról és megmaradásáról gondolkodgyék, 
annakokáért: pro ratione Status, ha mi jótt feltalál azt maga 
fejitől munkába ne vegye, hanem cum adjuvamine Senatus, 
minthogy a Communitás dolgának folytatása, fsak egy Bíró 
által erős nem lehett.

Quarto. Maga fejitől s authoritássából az Publicumból 
senkinek, ne dispensállyon Tanács hire nélkül, a Tanácson 
penig értetik, nemtsak két s három ember, hanem vagy a 
Tanács egészben vagy az Tanácsban illő elsőbb emberekből 
álló nagyobb része; holott a Nótáriusnak mindenkor jelen kel 
lenni és a Notarius mindenekéit consignállyon, hogy a szerint 
a Fő Tiszt maga dolgait expediái hassa.

Quinto. Város Pecséti alatt Tanács nélkül absolute sem 
a Fő Tiszt, sem Notarius ne expediálhasson propter conse
quentias, sőtt a város Pecséttye alatt való expeditioknak kelőm
ben nem is lehett Authentiája, hanem ha a Bíró és eökelme 
mellett a Tanácsban ülő három elsőbb emberek (akiket tudni
illik a Senatus arra illendő subjectumoknak lenni deciarái) 
subseri bálnak és ezek mellett a Nótárius is.

Sexto. Midőn városimban valaki magának liellyet kíván, 
senkinek is a Bíró maga Authoritássából helyt ne designállyon, 
hanem a tanácsban megjelentvén, ha a Tanácsnak úgy tettzik 
hogy adassék hely, azonnal a Tanács resolutiója a Nótáriustól 
prothoculaltassék, hogy tudhassa meg a Tanács kiknek adat- 
tatott egy forintos fundus, az illyen fundusoknak kimutatása 
penig Nótárius praesentiájában légyen, melynek consignátiójá- 
ban curiosus légyen a Notarius és mindenkor cum ea affida- 
tione mutattassék a hely az Jnstánsnak, hogy sohasem eö, 
sem maradéki a város fidelitássa mellől nem déviálnak, minek- 
útánna penig az illyen fundusokatt el akarják adni, sem az 
eladó, sem az vévő Biró uram és Tanács híre nélkül el ne 
adhassa, és úgy is tsak a Super aedificiumatt nem pedig a 
fundust adhattya el, mely eladásban a Tanácsnak perspieuus- 
nak kel lenni.

Septimo. Minthogy a Határ szűk, mindazonáltal találtat
nak némely Cívisek, a kik privatim magoknak földeket fog
laltak és mintegy propriétást kezdenek hozzájok formálni, mely 
abusus, hogy deleáltassék, illendő azért azon földek, az több 
nyilas földekkel edgyiitt nyilakra osztassanak. Ezeken a föl
deken értetnek az Ompoly és Margó mező között lévő földek



Octavo. Idejárni a korcsoma dolga is, ha mikor a város 
számára árendáltatik, minthogy az is a communitást nézi, mind 
hasznára, mind kárára nézve, azért mind az Borbíráknak, úgy 
a korcsomárosoknak is creatiója simpliciter nem a Bírótól, 
hanem a Bíróval edgyiitt a Tanácstól és a várostól függ.

N 0110. Minthogy ez mi nyomorult városunk sok elegy 
belegy és gyülevész embereknek szállása, mellyre nézve: az 
illyen gyiilevész emberek natura proclivisek ad commitenda 
scelera, kiknek is Coerceálásokban perspicuusnak és vigilans- 
nak kel lenni a Bírónak mely is e szerinti mehet jobban vég
ben más városoknak dicsiretes példájuk szerint, hogy mihelyt 
a Biró az illyen sceleratust észre veszi, azonnal, ha ollyan 
ember vagy incaptiváltassa és in captivitate persequállya, vagy 
a kikelt nem leliett incaptiválni, azokat! in libertate lure per- 
sequallya, de a sceleratus emberrel nincs hatalmában a Bíró
nak paeiscálni s accordálni, hanem minden sceleratus dolgait 
a Senatus eleiben referállya, és ott decidálódgyék kinek-kinek 
dolga, vel poena mulctali vel corporali; a mulctának penig 
tertialitássa cédái propter vigilantiam a Bírónak, külömben ha 
ez így nem practicáltatnek, a városon a bűn és a vétek nehe
zen compescáltatnék, mert a Bíró (kivált a ki érszenye tölté
sinek örül) minden nagy vétkekről könnyen accordálna és végre 
a Director az illyen dolgokért a városban kaphatna, és kárt 
causálhatna, melyben ha erről a Biró cum tine Anni az extor- 
queált mulctátt etiam executione tartozik a tanácsnak resti - 
tuálni, az Accordansfél penig és Delinquens ember ebbéli 
accordatiójával nem absolváltatik, hanem a következendő Tiszt 
törvényesen prosequálni tartozik.

1727.
Krasm a megyei statutum.

Anno 1727. 21-a Febr. A’ mostanság practizálni szokott 
sok rendbeli Lopásnak eltávoztatására nézve communi consensu 
determináltatott minden Faluban diligenter, és kemény paran
csolat alatt publicáltassék, hogy akármi névvel járó ’s kelő embe
rekre mindenütt oly szorgalmatos vigyázás légyen, ha mely Falu
ból, vagy Határról akárminemii Marha veszszen el, vagy egyéb 
kár történnék is, a’ kárnak árrát azon Falu maga tizesse meg.

Ha pedig a Nyomot elébb vihetné, in eo casu ugyancsak 
a’ károst contentálja absolute, és a’ mely Falu Határára a’ 
Nyomot viheti, a’ kárt cum expensis azon Falun exigálja, et 
sic consequentur. r) *)
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1727.

Alsó Fehér menyei statutum.1)

Ad 1-m. * 2) Ezen punetumok indilate publicaltassanak, et 
quidem primum bac cum declaratione; bogy ba paraszt ember 
comperialtatik káromkodásokban, a Falus Bírák mindjártincap- 
tiválják, sub severa poena corporali, és a Vice Tisztek hírek 
nélkül ei ne merészeljék bocsáttani; ba pedig udvari Cselédet 
comperiálnak káromkodásokban, bírt tévén azon Processusbéli 
Szolga-Birának; a holott a káromkodás végben ment, az men
ten condigna satisfactiót végyen, s kérjen az Udvari Cselédnek 
Urától, hogy ba pedig Nemes embert comperiálnának károm
kodásokban, azt hírré adván azon Processusbéli Vice Isp ány 
Atyánkfiának, azt juridice prosequálja, a paraszt embert pedig 
keményen, minden Törvény nélkül, meg kell pátzáztatni, mely 
vigyázásra, hogy mindenütt bittel légyenek kötelesek a Falusi 
Bírák és Esküitek, determináltatótt.3)

Ad 2-m4) Imponáltatik, hogy a Falusi Bírák minden 
Héten házanként investigálják az egész Falut, és ha oly tüzelő

*) Az erdélyi múzeum kézirattárában lévő másolatról. — Ezen 
statutum azon 12 panaszpont elintézéseké]) hozatott, melyeket a megyei 
birtokosság (haeredes) az 1727. évi megyei közgyűlésnek előterjesztett. 
Részint e statutum megérthetése, részint érdekességük végett szüksé
gesnek láttuk e pontozatokat is a statútum minden egyes pontjával
kapcsolatosan szóról szóra a jegyzetekben közölni.3) A gyűlés elé terjesztett első pontozat így hangzott: „Igen 
helyes és szükséges dolog, hogy mikor közönséges jóról valami con- 
cludáltatik, leg-elsőbben az Isteni félelmen, és annak helyben állíttásán 
kezdődjék az a dolog’, minthogy pedig az Isten ellen szemtől szembe 
való irtoztató éktelen káromkodó szitkok, már mind Isteni, s mind 
emberi törvénytől való félelmet félretevőn, oly nagy mértékben gyako
roltatnak minden tartózkodás nélkül, igy élnek vélle, mint a jól meg
éhezett ember a kenyérrel, melyeket is Istentől előállított Magistratusok- 
nak, csak bé-liunt szemmel nézni, s el-halogatni Isten előtt nem kedves, 
emberek előtt pedig irtoztató dolog lévén, igen szükséges; hogy a 
Nemes Vármegye Tisztyeinek sub gravi animadversione imponáltassék, 
hogy szorgalmatos vigyázassál légyenek kötelesek, hogy az efféléket 
mindjárt hírré adják Szolga-Birájoknak, és ha a dolognak mérituma 
úgy kívánja, a Szolga-Dirák V. Ispány Atyánkfiáinak, kik is a dolog
nak meritumához képest articulariter az olyanokat prosequálni tartsák 
magok kötelességeknek lenni.“

3) Lásd az 1B68. évi 292. 1. stat. 1. j.
4) Ezen punctum igy szólt: „Szomorúan szemléljük naponként; 

hogy a Nemes Vmegyében sok helyeken gonosz emberektől való ége
tések gyakoroltatnak, mely is nagyobbára, mind a Vármegye Tisztyein 
szokott meg-esni, szükségesnek látjuk, ha a Nemes Vármegye fixa 
determinatiót tészen iránta, tartozzék-é azon helység számat adni, és a 
damnificatusnak kárát articulariter, mint egyéb károkat megfizetni.“
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Fát tanáluáuak, a mely a gyuladást causálhatná, toties quoties 
azon Háznak Gazdáját két-két ejtel borig megbüntethessék, 
ha pedig azon helységekben Nemes emberek is lesznek, kivált 
ha egyházi Személyek azok közzül egy adjungáltassék az 
Esküitek mellé, és a Nemeseknek Házokhoz is azzal együtt 
mehessenek bé, és ha Nemes embert is comperiálnak, oly gond- 
viseletlenségben, azt is két ejtel borig zálagalhassák ezen con- 
clusumnak erejével.1)

Ad 3-m. l 2) A Szolga-Birok minden Faluban az éjjeli és 
nappali strásálást állítsák fel, és a holott comperiáltatik a strá- 
sálásnak elmúlása, toties quoties az Appr. Const, megirt Arti
culus szerint, azon Helységek falusi Biroi 12 Magyar forintokig 
büntessenek irremissibiliter juxta Appr. Const. Part. 5-ae Ed. 
4 1 3) az Egyházi személyek is ide értetnek.

Ad 4-in. 4) Valamely faluból titkon vagy éjjel, vagy nappal 
a Helységbeli emberek el-szöknének, a strásák gondviseletlen- 
ségek, úgy a falusi-Birák és Esklittek vigyázatlanságuk, és 
lágyságok miatt, tehát hoc in casu azon falusi Biró harmad- 
magával az Esklittek közzül, és a vigyázatlan strásákkal meg- 
tömlötzeztessenek, és mindaddig detentioban légyenek, inig 
ezen Nemes Vmegye Mltsgs fő Ispányának tetszik, e mellett 
illik; hogy sub nomine totius Cottus a szomszéd Vmegyék és 
Székek, Fő és V. Tisztei honorifice requiráltassanak, hogy oly 
vigyázassál légyenek, hogy efféle szökő embereinket el-fogván, 
azokat erős detentioban, tétessék, és Hirt tégyenek azon Hely
ségbeli Tisztnek, az honnan el-szökött, azon Tiszt pedig azon

l) Magának az égetésnek okozója ellen intézkedik az A. C. III. K. 
47. ez. 13. és 17. art.

a) A 3. panaszpont ez : „Eleitől fogván az ilyen kárvallásunknak 
s Lopásoknak megszűnésekért állítván fel a Nemes Haza az éjtzakai 
őrizéseket (mely is már per abusum ezen Nemes Vármegyében eppen 
tolláltatott), szükségesnek látszik, jó gondviseléssel ujjabban való fel
állítása sub poena Articulari.“

3) V. ö. С. С. V. E. 23. E. is.
4) A 4. pontban ez terjesztetik a gyűlés elé : „Keservesen tapasz

taljuk Embereinknek szabadoson és minden tartózkodás nélkül a szom
széd országokba való általmeneteleket, úgy bogy sok faluink már majd 
pusztán maradóinak, mely is ha meg nem orvosoltatik, sok betsületes 
Atyánkfiái Jobbágy nélkül maradnak, sőt e Nemes Vármegyének alsó 
Járásának tsak hamar időn, mások előtt, végső pusztulásra kelletik 
jutni, jóllehet ugyan kegyelmes Urunk ő Felsége (a mint értettük) már 
egynéhány Ízben decretaliter parantsolt profugus embereknek, ő Felsége 
Kirodálmából való ki adatások iránt, melyre is privatus emberek arra 
elégtelenek lévén, a Nemes Vármegye maga megbántódásának s közön
séges kárának esmérvén lenni ezen dolgot, tanáljon oly médiumot fel, 
melynek is alkalmatosságával ott, az hol illő lészen, sub nomine com
muni végye munkában azon profugus embereinknek egész securitással 
való reducáltatliatásokat.“
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szökött embernek Dominus Terrestrissének, a ki is reducal- 
liassa, mely szökött embereknek is fele Marháját azok a kik 
el fogják, szabadoson magoknak el-vehessék, determináltuk.1)

Ad 5-m2) Erről világos iratt Törvény vagyon, azért a 
szerint is observáltassék.3)

Ad 6-m.4) I ustum est, hogy az Inhibenst az adversa 
Pars ad reddendam rationem Inhibitionis competens fórumra 
producálja mentén, és ha helyes ratióját nem assignálja Inlii- 
bitiójáiiak,5) tehát az Inhibens egy forint Poénéban incurráljon, 
mely poena is légyen azon biráké, a kik azt revideálják, a 
Processus pedig maradjon in vigore.

Ad 7-m.6) Hogy a Birák szorgalmatosán rá vigyázza
nak, és szorossal) megexaminálják az ilyen conjaratorokat7)

*) Szökött jobbágyokról intézkednek: az 1556. évi nov. 25-iki 
kolozsvári országgyűlés határoz. 28. p. (Szilágyi i. m. II. 60. 1.), A. C.
III. K. 31. ez. IV. R. 6. ez. C. C. IV. R. 1. ez.

2) Ezen pont a következő: „A mely Dominus Terrestris maga 
malitiosus Embereit kezesség alá veti, ha intra quindenam, annál inkább 
post bis quindenam Törvényt nem láttat rájok deterniináltassék, ha a 
nemes Vármegye Tisztyei, vagy pedig praetendens élfogattatják-e ? az 
első quindena után, vagy várják-el a bisquindenát is.“

3) Ezen esetről csak egész általánosságban szól :iz A. C. III. K. 
47. ez. 11. art,*) T. i. ezen ponthoz: „Sok káros abususok tapasztaltatnak a 
Paraszt emberek Falu székén való Törvénykezések alkalmatosságával; 
mivel ha valamelyik Félnek hitet ítél a Törvény, a hagyott napra kész
lévén megeskiidni; a inas Fél elő all (ámbár igassaga legyen) eltiltya 
a Hit letételtől,-», csak lialgat vélle, a szegény damniiicatus kárban 
marad, jól lehet in usu nintsen, de nem látzik idegen dolognak lenni, 
ha az el tiltásért, mint az repulsioért ad reddendam rationem liiná 
competens fórumra, és ha helyes ratióját nem adhatná (meg-esküvén a 
káros) cum poena determinata, az elébbeni deliberatum maradna helyben.“ 

D) Eltiltás, a meg nem jelenése miatt elmarasztalt félnek jog
orvoslati eszköze, melylyel meggátolta az Ítélet kiadását. Ezt szabályoz
ták az A. f f  TV Ti. 1 ez. 1 3 — 15 a r t  u t ó b b  t ; íhl n t  101 1 0 9  SS

szokásl ................  t<> _ . o ______ г ___;
ha maga ott lett volna, és szemeivel látta volna a dolgot, mely is hogy 
a modo in posterum éppen tolláltassék igen szükségesnek látzik.“

’) A conjuratores, eskütársak, együtt-esküvők, Eideshelfer, t. i. 
eltérőleg a tanuktól nem a, saját érzékeikkel észlelt dolog valódi
ságára, hanem arra esküdtek, hogy az illető peres fél esküjének igaz 
voltáról meg vannak győződve. Az eskütársi- intézmény első csirája 
már a Szt, László Deer. I. k. 28. fejezetében említett „tres idonei 
testesében lelhető fel. 111. Endre 1298. évi végzeményének 49. art. 
(mely, mint tudva van, Róbert Károlytól származik) már kifejezetten 
elismeri az eskütársak általi bizonyítást; a H. К. II. 32—36, 38., 40. 
ezímeinek tanúsága szerint e bizonyítási mód Werbőczi korában, s a 
Directio Methodica C. VI. Qu. 9. 24—27.-ből kitetszőleg Kitonich idejé
ben is javában divott; a 18. század folyamában megszűnt.



ha azon dologban, a miről a Quaestio van, ha Conjurator 
tud-éV látott é valami bizonyost, illik és úgy acceptáltassék 
külömben nem, és a Praetendens Principálissá Lelkére ne is 
esküdhessék az ilyen Conjurator.

Ad 8-m.l) Ezen punetumban meg-irt nyakos és vak
merő paraszt emberek, a szegén}7 Actor citatiójára, ha nem 
eomparealnak és a faluban jelen lennének; tehát az ilyen 
nyakos emberek ellen a Nemes Haza Törvénye szerint2) per 
non venit Sententia pronunciáltassék, és executióban is vétessék.

Ad b-in. 3) Hogy újabban is a pipázás interdicáltassék 
detennináltatott, hac cum declaratione; hogy a maga küszöbén 
kivid senki is ne merészeljen dohányozni, sőt még Mezőn is 
káros helyen, úgymint kalangyák közt, Széna-Gyűjtések, és 
Gabona bé-liordások alkalmatosságával, és ha kik effélék tanál
tatnak tudni, kik a paraszt emberek közzül toties quoties 
egy-egy forint poenában incurráljanak, a mely poena is 
a falu közönséges extraordinariájában redundáljon, és mind 
addig extraordináriát ne merészeljenek a falusi Bírák fel
vetni, mig efféle fundus lehet, melynek is szorgalmatos 
vigyázására a Bírák az Esküitekkel együtt hittel légyenek 
kötelesek, melyet ha a Bírák és Esküitek megligálnának, ök 
közönségesen in duplo büntettessenek meg a Tisztek által. Ha 
pedig Nemes ember comperiáltatik ktin dohányozva, az in 
duplo btintettessék meg, úgy mint két forintokig, melyeket 
azon Processusbeli Szolga-Biró tartozzék úgy magán, vagy 
Jószágán minden admonitio nélkül exequálni, melynek is har
madrésze légyen a Szolga-Birójé, a ki exequálja, két része 
pedig ugyan a falu közönséges költségeire fordíttassék.

b Punctum 8-um : „Nem kevés károk tapasztaltatik ebben is a 
szegény embereknek, hogy, ha valamely iigyefogyott, s magával jól 
tehetetlen szegény embernek, más nállánál tehetősebb nyakas paraszt 
Emberrel légyen baja, s meg-bántódása, ha két Pénzel ötször-hatszor 
idézi is a Biró Házához, csak contemnálja, s nem compareál, s amaz 
szegény tsak kárban vagyon, melyre nézve az ilyen káros dolgoknak 
meg-orvoslásáért nem lenne idegen dolog, ha per non venit Sententiát 
pronunciálnának az ilyen engedetlen Incattusok ellen, sőt executióban 
is vetetnék, minthogy az alsóbb székeken folyó Causaknak a felsőbb 
székeken levő törvényekhez kelletvén articulariter is alkalmaztatodniok.“

2) A makacsságra nézve lásd az 1(504. évi marosvásárhelyi stat. 
(fent. 112. 1.) 7. jegyzetét.

*) Ezen ö-ik pontban ez adatik elő : „Jóllehet a Méltóságos Gu- 
berniumnak Commissiójának tenora szerént, a kártól méltán tartható 
helyeken való dohányzások igen szorgalmatasan tiltatnak, de nem lévén 
sem corporalis, sem bursalis Poenájok, a tilalom csak contemnáltátik, 
mely miá is elfelejthetetlen, s meg-becsülhetetlen károk sok helyeken, 
csak most nem régen esteitek, kihez képest a Tekintetes Nemes Vár
megye olyan modalitással való oltalmazást tanáljon fel, melynek alkal
matosságával a következendő eltávoztathassék.“
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Ad 10-m.*) A Csanádi Conclusum ez iránt is helyben 
marad, sőt hogy ujjolag is publicáltassék, és observáltassélc, 
végeztetett.* 2)

Ad 11-in.3) Minthogy az Executorokkal ordinarie, vagy 
Szolga-Bírák, vagy Commissariusoknak kell lenni, azoknak 
kötelességekben jár, hogy szorgalmatasan reá vigyázzanak, és 
meg ne engedjék, hogy a Bírák és Esktittek az Executorokkal 
vendégeskedjenek, kttlömben ha comperiáltatik, hogy az ő 
felsége Regulamentumában expressált rendes disposition kiviil 
az executorok többet consummálnának, tehát azon superfluitást 
az Executorok mellett lévő Szolga-Biró vagy Commissarius 
egészszen fizesse meg azon Helységnek, a hol consummáltatott.

Ad 12-m.4) Minden Erdős Helyeken a Szolga-Birák az 
Erdőkön való gyújtogatást interdicálják, hoc Stylo; hogy valaki 
efféle kártételekben comperiáltatik, a kár megbetsültetvén, 
tartozik a gyújtogató meg-fizetni, ha vagyon in aere, secus in 
Pelle, a falu észre vévén a Erdők égésit, Harang félre verésre 
tartoznak azoknak megoltására sub poena flor. 12. ki menni 
az egész falu.

1728.

Gyulafehérvár városi Statutum.5 6)

Anno 1728. die 4-a Mensis Aprilis. A Károlyfejérvárosi 
nemes Tanácsnak conclusuma ez :

1-ino. A kiknek volt Házhelyek az Felső Városán, és 
idealatt nem attanak, primo et ante omnia azoknak kell fun- 
dust excindálni.

x) Ezen pont foglalatja : „Csanádon lőtt Conclusum szerént; hogy az 
Udvari-Birák Falusi Bíróságot ne viseljenek, újabban sub poena állít- 
tassék-fel, mivel éppen contrarium.“

2) Ezen Csanádi conclusum fentebb 341. 1. olvasható.
3) A 11. pont ezt tartalmazza: „A szegénységnek nagy tehetet

lensége miá gyakor, és majd szüntelen kemény executiók fordulván- 
meg Nemes Vármegyénkben, melynek is alkalmatosságával a Falusi 
Birák és Esküdtek egyben ülvén az Executorokkal, tsak egy estve is 
húsz harmintz ejtel Bort is elhordatnak, mely is a Helységeknek nagy 
költséget causálván, szükségesnek láttattik, hogy a Nemes Ymegye 
sub poena interdicálja a Falusiaknak az Executorokkal való részeges
kedést.-

4) E pont így szól: Meg-becsülhetetlen károk interveniálnak az
Erdőknek gyújtogatásában is, úgy hogy némely helységek, az holott 
szintén jó és alkalmas Erdők voltának is, csaknem Erdő nélkül marad- 
tanak, azért hogy efféle gyújtogató Emberek refrenáltassanak, és méltó 
büntetéseket elvegyék, illik.“

6) Eredetije a városi levéltárban.
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2- do. A Temetőnk mellett levő égj-égj fundusért desig
náltatott Arany Nro. 1. égj.

3- tio. Az Töltés avagy víz mellett Maros felé lemenő 
egj-egj fundusért isméit determináltatott Rft. 3 idest három 
német forint.

4- to. A mely Becstilets Emberek pénzek után ezen fun- 
dusokból magokévá tehetnek mint tulajdon saját Jószágátt ha 
el akarja adni, szabad lészen vélle, de ollyan embernek ad- 
hattya el, az ki az ns. városnak onussát supportállya, Reá fel 
vetett Quantumát exolvállya égj szóval minden városnak 
Terhit magára subeállya; de ktilömben meg nem engedtetik.1)

1728.

Torda megyei statutum.

A Fériákrúl.
Mivel minden helyeken communis regula2) e z ; hogy 

tempore Messis, et Vindemiarum, silent Jura, Végeztük mi is 
egész Vármegyéül ; hogy ezután aratásnak idején, a Nona 
videlicet Mensis Julii, avagy Sarlós Boldog-Asszony Napjától 
fogva, usque ad integrum Mensem, Törvényes Székek ne 
celebráltassanak, hanem az Aratás közben való Fériák obser- 
váltassanak, az egy Holnap el múlva ismét Fő Ispány Uram ék 
akarattyokból celebráltathatnak szabadon a’ Székek.

1728.

Krasma megyei statutum.

Anno 1728. 18-a Mai. Igen nagy abusus vagyon a’ Vár
megye Hajdúi és katonái körül, abban, hogy mihelyen vala
melyiknek valami kis injuriája adja elé magát, vagy más 
színű szerentsétskéje vigyorodik, kötelességét nem átalja fél
ben hagyni; Melynek el-távoztatására nézve determináltatik; 
hogy egyik is maga kötelességét, mikor ő akarja, félben ne 
hagyhassa, hanem maga szolgálatyát mind addig, mig más 
alkalmatos Személyt állít continualni obligátus légyen.

‘) V. ö. A. C. III. R. 81. ez. 1. art. II. p. 
a) T. i. szokásjogi szabály, nem törvény.

25*
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1728.

Közép-Szolnok megyei constitutio.

In eadem Possessione Kucso in Sedria Generali Dieb. Aug. 1738. celebr.
1- o. A patenter expediáit Relátoriák akár Inquisitoria, 

akár Citatoria Certificatoria,1) és több ezekhez hasonlók legye
nek, azok interdicáltatnak, hanem a modo inposterum min
denféle Relátoriák, és egyéb juridica expeditiok a Nemes 
Erdélyországi Szokások szerint elaboráltatván, ugyan az ott 
való formálitással expediáltassanak is.

2- 0. A Tilalmasok, úgymint vetések, Szőllők, Rétek, és 
Széna-Füvek, úgy töb ilyek, vagy ezekhez hasonlók igen szo
rossal! observáltassanak jo, és erős Gyepükkel azokat környül 
vévén, mind marha s mind emberek által pátrálodo károktól 
severe őriztessenek ; ezen jo végre fel-állíttatnak a Hajdúk, 
vagy Tilalmasokra vigyázó Pásztorok, minden Helységekben, 
ezek pedig publicáltassanak, és a Delinquensek poena per 
Dominum VComitem infligenda mulctáltássanak is.

3- 0. Minden Helységekben légyenek bizonyos, és foga
dott Csordások, és töb ezekhez hasonló Marha Pásztorok, más- 
kint Szolga-Birák attyánkfiai investigálván, valakik renitensek
nek comperiáltatnának, V. Ispany Atyánk fiai által érdeme 
szerint btintettessenek.

4- 0. A Hidak, Gátok, és Töltések valaholott kívántai
nak, mindenütt az Helységekkel Szolga-Birák Atyánkfiái re- 
páráltassák, az holott pedig etiam post factam Admonitionem 
postliabeálnák, az ilyenek is keményen meg-biintettessenek.1 2)

1729.

Kraszna megyei statútumok.

I.

Anno 1729. 11-a Jul. Universis Cttus hujus Possessio
nibus promulgetur et serio injungatur; quatenus nacta quam

1) Literae relatoriae, tudósítólevél, az idézéssel (tágabb értelem
ben, beleértve a citatiot, certificatiot, evocatiot), tannvallatással (inqui
sitio) megbízott közegnek írásba foglalt jelentéstétele intézve az illetékes 
törvényhatósághoz. Az ily tudósító levelek a megyékben nem nyíltan 
— patenter — hanem pecsét alatt expediáltattak szokás szerint; mig a 
székely székekben s a városokban nyilt bizonyítványok dívtak.

2) Lásd A. C. HI. R. 38. ez.
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primum occasione; si fieri poterit simul et semel, sin-minus 
5 et 6 Loco simul ad persequendos, Lupos in totum Suum 
Territorium excurrant, ac pro securiori pecorum permansione, 
in qantum poterunt, Lupos universaliter exstirpent.

II.

Eodem 27-a Szept. Mivel minden Szegény Causans min
den Matériában, a’ Protonotáriáról CompulsoriumnakJ) hoza 
tására nem adigáltathatik, arra nézve, hogy a’ közönséges, és 
Egyházi Nemesek Mlgs Fő Ispány Úr petsétyére* 2) sub poena 
fl. 24 a’ Mlgs. Fő-Ispány úr Absentiájában Ord. V. Ispány 
Úr petséttyére sub poena f. 12. jurálni tartozzanak determi- 
náltatott.

1730.

Krasmamegyei Statutum.

Anno 1730. 27-a Szept. In emolumentum et conserva
tionem miserae Plebis, ut et pro bono publico communi totius 
Cottiis voto et suffragio sequentia sunt statuta:

1- о quandoquidem ad coercendam Malefactorum Auda
ciam in singulis, Communitatibus Mgrtus profici soleant, cum 
authoritate eos prosequendi, et legaliter puniendi determina
tum est: Ne quispiam suspiciosorum Malefactorum vel Libe
rorum sub Vadimonio vel in Vinculis existentium cum Mgrti- 
bus convenire de commissis valeat, nisi damnificatum ante 
omnia legitime per eum excontentatum esse authentice vel 
vivis Testibus doceat; Quos ne Mgrtus quidem ante Judriam 
rei decisionem (nisi volente captivo et Consentientibus damni
ficatis) ad id compellere valeat.

2- 0. Nonnisi in rebus majoris momenti puta criminali
bus etc. Incolae residential! et Locumtenentes in persona 
arestari, aut incaptivari queant,3) in vilioribus autem, mulc-

*) Mandatum compulsorium, vallató parancs, a fejedelem által 
vagy annak nevében az itélömesterek egjike által tanuvallatásra hivatott 
közegnek adott megbízás és meghagyás a tanúvallomások kivételére. 
V. ö. С. С. IV. E. 4. ez. 1. art. s az 1698. évi jún. 7. gyulafehérvári 
országgyűlés hat. 15. art.

2) Ámbár a törvények a tiszti pecsét alatt való vallatásról merően 
hallgatnak, mégis, meghonosult szokás utján s főleg a székely földön 
dívott az. S mivel az А. С. IV. K. 1. ez. 19. art. a tiszti pecsétnek az 
idézéseknél általános erőt tulajdonit, a nemeseket is szoríták a tisztek 
e nemű vallomástételre.

8) A letartóztatás megengedett eseteit lásd az 1604, évi maros
vásárhelyi stat, 33. 1. 3. jegyzet,
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talibus videlicet, Jumenta solummodo, aut pecora eorum abi
gantur, quo actu erga condignam Vadimonii Cautionem eadem 
eliberata restituantur ad Juris decisionem usque. — Ubi vero 
similes sinistre delati judicialiter insontes reperirentur, Dnus 
Terrestris laesae Partis, aut laesa Pars in sua Persona coram 
Judicibus Pagi Eosd. Delatores per Mgtum ipsi detegendos 
jure prosequendi habeant facultatem.

3- 0. Litterarum vadimonialium Taxa cum supra modum 
hactenus invaluisset limitatur ad Dr. 34.

4- 0. Ubi vero discessu Malefactorum pecora sua per 
Dnum Terrestrem, vel offlem Suum, Vadimonio prius Subjice
rentur, et post Mgrtus de eo non edoctus, eadem ad se com
pelli curaret, allatis super eo ad se iide mediante Testimonia
libus eadem simpliciter remittere, et resignare D. Terrestri 
teneatur.

5- 0. Pecora seu pro publica Cnttus necessitate, seu pro 
condescensionibus*) emacillanda, seu lanianda, serietim, per 
Pagos administrentur, quorum omnium Pelles, seu Coria eidem 
Pago restituantur et pro Carnibus eorum elibratis, si quae 
Summa e i  condescensoribus congereretur, eisdem solvatur.

6- o. Pro Condescensoribus commodius transponendis in 
administratione Curruum ; et praejuncturarum seriem Repar- 
titionum manuteneat D. Ord. V. Comes ea methodo, ne ultra 
condignam necessitatis exigentiam iidem compellantur, justam 
administratorum seriem rite observando.

T-о. Siquidem in omnibus Juridicis hic quoque Cottus 
cum reliquis partib.2) Jurisdictioni Trannicae esset subjectus, 
unanimiter statuitur; ut in posterum idem etiam respectu Re
pulsionum poenarum potentialium, et homagiorum accomode- 
tur,3) in omnibus processui Trannico, ita quidem; ut quoad 
Repulsionem in Sede Judria Partiali medietas f. 36.*) in filiali 
vero5) a proportione medietas ejusdem medietatis deponatur, 
et sic de reliquis in Decreto expressis poenalibus causis.

')  Fejedelem és haza dolgaiban eljáróknak beszállása esetére. 
V. ö. А. С. V. R. 27. E. C. C. III. R. 1. ez. 3. art.

2) E többi részek ezen időben nemcsak Zaránd, Közép-Szolnok 
8 Kővár vidéke, hanem Marmaros és Arad megyék is voltak, a mely 
utóbbiak csak 1732. végén lőnek az anyaországba visszakebelezve.

3) Ezen díjak a II. K. III. R. 3. ez. tanúsága szerint eltérők 
voltak az anyaországban dívottaktól.

4) A visszaűzés büntetése, onus Repulsionis, t. i. a 11. К. II. R. 
73. Cz. 4. §. értelmében 72 frtot tevő egy arany gira volt. Szokás 
szerint Erdélyben csak a kir. tábla előtt fizettetett ily mennyiségben; 
a derékszék előtt 36, az alszék előtt 18, a fiúszék előtt 9 t'rtuyi volt e díj.

5) Fiúszékre nézve lásd 1751. évi stat. illető jegyzet.
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1731.

Kraszna megyei statútumok.

I.

Ennekutánna ha kik Rabokat fogatnak meg, vagy más 
által meg-fogattatott Rabokat tártnak meg, mind a’ megfogó, 
mind a’ tartató a’ Rabnak Sorsához való ételére gondot vise- 
lyen, vagy Napszámi kenyeréről provideáljon, avagy arról 
cautiót adjon, külömben a’ letartatás erőtelen lészen, mind a 
megfogató mind a tartató Fél pedig 15 Napok alatt dolgát a 
Rabbal igazítsa, avagy Törvénynyel nyomja meg,1) máskint a 
Mgrtus a’ ltí-ik Napon uj Diest praefigálván, ad juridice cum 
eo agendum, ha akkor is reá nem jő, a’ praefigált Nyoltz 
Napok el múlván a’ kilentzediken indispensabiliter a’ Rabot 
el-bocsáttani köteles lészen, ide nem értvén a’ Földes Úrnak 
maga jobbágyát, de az is annak kenyeréről provideálui tar
tozik. — Ha mely Faluból lakos ember szöknék el, a’ Falu 
a Mgrtusnak 12 forintot fizessen, a’ szökő ember pedig inter- 
cipiáltatván 6 foral. btintettessék pro nunc lévén eziránt más 
keményebb Statútuma a’ Nemes Generalis Széknek.2)

Anno 1731. 17-a Szeptemb. Secundum temporis exigen
tiam sequentia sunt determinata.

1- о. Mivel a’ Contribuens Szegénységre nézve az egész 
Vármegyében a’ sok exemptusok iránt eleitől fogva sokféle 
difficultások atták magokat elé, melyet még a’ Vármegye 
Tisztei is magoktól bajosan igazíthatnak el, lévén egy Status
ban lévő embernek állapatya egy helyen így, más helyen 
ugyanoly statusban levőnek, másképpen communi consensu 
végeztetett azért: A’ Mlgs úri és Nemesi rendeknek in gre
mio Cottus két helyen vagyon actualis aeconomiájok, vagy 
Udvar Házok, mindkét oeconomiák. avagy Udvarházakhoz 
egy-egy Major Bírót foghatnak ki contribuens emberei közzúl, 
kik is Fejektől, két ökröktől, egy Lovaktól portio fizetéssel 
nem aggraváltatnak, Quártélyos tartásában pedig telyességgel 
nem concurrálnak, Strásálással, postálkodással, Vecturázással 
nem aggráváltatnak, Személyekre, ’s Marhátokra nézve is, 
mivel az Udvari Szolgálatot ’s Oeconomiának egész terhét ők 
viselik.

2- 0. Valóságos Nemes Ház helyeken is a’ kik magok * 3

*) Így kívánja ezt а С. С. IV. R. lt>. ez. 2. art.
3) Ez" az 1717. évi stat. (fentebb 363. 1.) — Megírjíttatott e 

statutum 1735-ben.



392 MAGYAR NEMZETI, TÓRVÉNYHAT. ÉS KÖZSÉGI STATÚTUMOK.

könnyebbségekre egy Gazda embert manuteneálni k'vánnak, 
az olyanok tsak a’ Fejektől, és, ut supra, servitztől lég-yenek 
imniunisok, de az is úgy lmgy az előtt azon helyben coloni- 
calis Földön lakott, ’s közönséges onust supportáló embereket 
oda ne fogadjanak.

3 - 0 . A’ mely Nemes embernek tíz Ház Jobbágya, vagy 
10. Számból álló embere nintseu, oly embert, ki eddig is Falu 
Szeriben adózott az első Punctum szerint Major Bírónak nem 
eximálhat.

4 - 0 . Urok Udvarokban, vagy bátor Falu szeriben, de 
Appertinentia nélkül való Teleken tlakó belső continuus Szol
gák, Béresek, Kondások, sat. Fejektől nem adóznak, és semmi 
publicumra, Személyekkel vagy Marhájokkal nem szolgálnak, 
de m inden Marhájoktól, s külső örökségekől ’s vetésektől 
(melyeket t. i. nem szolgálatyokban vettet Számokra Urok) 
adóznak.

5 - 0 . Minden embernek a’ Vármegyében eddig való 
exemptiója cassáltatik, a’ ki pedig méltó az exemptióra erő- 
telensége vagy nyomorék volta miatt, exemptiót Méltóságos 
Fő Ispány Uram praesentiájában a’ Vármegye adjon Nótárius 
Atyánkfia subseriptiója alatt, melyet a’ Méltóságos Fő Ispány 
Úr is a Vármegye eonsensussából tselekedjék, V. 'Tiszt Atyánk
fiái ő Kegyelmek pedig magok authoritássából semmit ne 
eximálbassanak.

6- o. Urok és Nemesség Malmaiban a’ Molnárok Fejektől 
ne adózzanak, minden Marhájoktól, ’s külső jószágoktól pedig 
eontribuálni tartoznak. — A’ Paraszt Malmokban lakó Molnárok 
pedig Fejektől és egyéb Jovaitól contribuálnak, de az egy 
Contribution kívül egyik rendbéli is telyességgel semmivel 
nem aggráváltatik.

7 - 0 . Az első Punctumban specificált egy-egy Major Bírón 
kívül való Vajdák Fejektől, és minden Jószágoktól adóznak, 
Strásálással, Quártélyos tartással, postalkodással nem aggrávál- 
tatnak, az ökrös vajdák pedig Vecturát adni tartoznak.

8 - 0 . Az Indubitatus, és Famíliájáról esméretes Nemes Em
ber, valaki eddig Contributio alatt nem volt, és tulajdon Nemes 
örökségén lakik, Fejétől nem contribuál, úgy Jószágától is vala
kinek facultássát aequaló contribuens emberei találtatnak, cae- 
ternm Fejektől, és minden Ser\itiunióktól immunitáltatván, 
Marhájoktól ’s külső Jószágoktól Portiót fizetnek ; Az egy 
Sessiójú Nemes emberek pedig, kik parasztokkal mixtim lak
nak, és eddig is portió alatt nem voltának, Fejekre, és Jó
szágokra nézve, hagyatnak in Statu quo, ’s ha eddig Bíró
ságot nem viseltének, ezutánn is, azzal nem aggrái áltatnak.

9 - 0 . Somlyón az Urak, és Nemesség egy egy Gazdát
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tarthatnak, Házoknál, kik Fejektől adózni nem tartoznak, 
többet nem, kiken is a' Városi Hadnagynak ne légyen semmi 
Jurisdictiója, hanem Marhájoktól Vetésektől Szőllőjektől adóz
zanak, ezt annectálván, hogy Városi Adózó embert Házokban 
ne fogadjanak, ide nem értvén az olyan Allodiális Helyeket, 
a’ hol continuo laknak Somlyón az Udvar Bírák.

Ю-o. Akárhol való fogadott kortsomárosok, kik a’ Csap- 
székekben laknak, kivált ha idegenek semmivel nem tartoz
nak, ha Fejeken kívül semmi Jószágok nintsen, ha pedig 
városon, vagy Falun Házok vagyon, melyben Cselédjük va
gyon, Főre űzessenek fél Portiót, mint akármely Contribuens 
ember, Marhájoktól, és egyéb Jószágoktól pedig contribuálja- 
nak rendszerint.

ll-o . A’ fogadott Vintzelléreknek is dolga hasonlóképen 
értetik, kik is egyéb Servitiumot nem praestálnak dolog ide
jén, a’ Jobbágyokból álló Vintzellérek pedig csak Főtől im- 
munitáltatnak, és Servitiumtól, egyebekben contribuálnak. — 
Az Adó felvevésnek módja pedig capitatim (caput per 1. Rf. 
computando.) limitáltatott ekképen.
Egy Házas Gazda E m b e r ................................................Rf. 1.—
Kinek egy kenyéren lévő Házasfia magával egy ke

nyéren la k ik ...........................................................  „ 1 .—
Kinek két Házos tia magával egy kenyéren azok

kal e d g y ü tt ...........................................................  „ l . 1/,
Nőtelen Legény................................................................  „■ l'U
Özvegy Ember, özvegy A ssz o n y ................................  „ */2
özvegy Férjfi akár Asszony nőtelen fiával is . . . „ 1/.2
Két Ló, két Ökör, Négy Tehén külön-külön . . .  „ 1.—
Hat harmad és negyed Fű T in ó ................................  „ 1.—
Húsz Juhok, huszonöt ketskék külön-külön . . .  „ 1.—
Húsz Sertés, húsz kosár Méh külön-külön . . . .  „ 1.—
30 kereszt Búza, 60 kereszt zab, 60 kereszt Árpa

kiilön-külön...........................................................  ,, 1 ,—
Négy cseber Bor, 60 véka szemes Máié külön-külön „ 1. *)

II.

Eodem. 30-a octob. Determinatum est; Juvenes Coelibes 
cum patribus in uno pane victitantes, vim falcaturae habentes, 
in quarta Parte contribuere nullis praeterea servitys gravari 
minorennes vero immunes reddi.

*) Ezen statutum 1735-ben azon módosítással újíttatott meg, hogy 
a mely gazdának parasztmunkára alkalmatos fiai nincsenek, csak fél 
főnek vétessék.
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1732.

Krasznamegyeí Statuta m.

Anno 1732. 28-a Aug. Hi quidem Laniones sese appromit
terent ut de Carne bubula dietim sine defectu providere vel
lent, statuitur ; ut Hive Agnellis, sive Carnibus porcinis, prae
ter Laniones, qui Provisionem de Carne bubula in se assum
psissent, nullus quaestum exercere ausit, clam aut manifeste 
in Casu contrario Carnes ipsis adimentur, et pro mancipibus 
assignabuntur, Laniones vero de commoda Carne provideant, 
Regnicolis pro Una poltura Militib. uno Xro.

1732.

Alsó-Fehér megy ei Constitutio.

Ex Unanimi Voto determináltatott, és concludáltatott, 
hogy a modo in posterum ezen Nemes Fejér Vmegyében, 
akármely Helységben, a Faluban, ha kik mi kárt vallanak, 
nem tsak Lábas Marhákban, hanem Méhekben, egyetmások- 
ban, és akármi névvel nevezendő Portékájokban, Eledelek
ben, absque ullo Juris Strepitu tartozzék azon falu, a holott 
a kár pátráltatott, meg fizetni, ha Latrat nem adhatnak, mely
ben ha renitensek lennének in tali casu cum poena Hfl. 12. 
virtute praesentis Constitutionis nostrae tartozzanak a V. Tisz
tek a károsnak satisfactiot impendaltatni. *)

1733.

Alsó-Fehér megy ei Constitutio.

A Vice-Ispány és Szolga-Biró Uraimék az Executióban 
így procedáljanak, hogy a Homagiumokban,* 2) és Károkban 
semmitsetn vehetnek, de az több Casusokban, és Causákban, 
melyek ő plőttök forognak, a Bírságban két részek vagyon,3) 
ha a Pársok meg nem békédének,4) és ő kegyelmeket ki 
viszik. A Vinculumokban pedig légyen a Vinculum tenora 
szerint részek, ha specificáltak, ha semmit nem specificáltak,

») V. ö. A. C. III. R. 34. ez.
2) V. ö. С. С. V. R. 2. E.
s) Az 1495: 12. tcz. és H. К. II. R. 86. ez. 2. §. alapján. E két 

részben pedig egyenlően osztoznak az ispán és szolgabírák. Zsigmond 
király VI. (1435.) végz. 3. art. értelmében.

4) Lásd az 1495 : 13. tcz.
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tizedét, és kilentzedét vegyék a vinculumoknak, ha pediglen 
ki viszik, és úgy békéllenek-meg, ugyan meg-vegyék az ő két 
részeket, Határjárásban, Divisioban flór. 12.

1733.
Küküllömegyei Constitutio.

I f j ú  L e g é n y e i ,  B é r e s  S z o lg á l ,  O lá h  Ú g y  h á z  f iá k  A d ó z á s á r ó l .

Végeztetett; hogy a’ mely özvegy Aszszonyoknakr) 
olyan Fiák vagyon, a’ kik meg-házasodhatnak, ha akarnának, 
és akármely Munka tételre alkalmatosok azok, és az olyanok 
nem fél, hanem egész Füsttel tartozzanak, úgy a’ Béres 
Szolgák is, a kik nem magok Személyek szerint állanak a’ 
Béres Ökrök mellé, hanem más Szolgákat állítanak, azok is 
egész Füsttel tartozzanak ; Az olyan Emberek is, a kik noha 
régi de mostan nem valóságos residentiális Nemes Curián lak
nak, annálinkább tíz embereknek nem parantsolnak, az olyak 
is egész Füsttel tartozzanak, hasonlóképen az Oláíi Ecclesia 
Egyházfiai is egész Füstét adjanak, és egyéb Marhájokról ’s 
egyebekről, mint a több Nyilas Gazda Emberek adózzanak.

1733.
Krasmamegyei Statutum.

Anno 1733. (5-a novemb. Modus et circumscriptio contri
buendi pro temporis exigentia publicaque Plebis Alleviatione 
unanimiter determinatus.

1- о. Minthogy a’ Vármegyének közönségesen nagy ká
rára, és a’ Contribuens Szegény Népnek nagy enervatiójára 
való dolognak világosan tapasztal tátik, a’ Major Bíráknak, ’s 
egyéb olyas embereknek Fejektől való nem adózások, sokféle * 
Utakat, módokat, ratiókat keresvén, sok ravasz emberek az 
exemption!, arra nézve pro moderno rerum Statu publica 
authoritate decernáltatik, más T. Nemes Communitások példá
jára is, hogy az iinmunitatio tolláltassék, és a’ Majbr Bírák
is, kik eddig immunitatióban respectu capitis éltének a’ Főtől 
való adózásban is concurrálni tartozzanak.

2 - 0 . Mivel pedig az Udvari Szolgálatot ’s oeconomisálás- 
nak is egész terhét a’ Major Bírák viselik, illendő ő Hozzá
juk is bizonyos reflexióval lenni, annyiban, hogy t. i. Major 
Bírák, Vajdák, Vintzellérek, ’s több hasonlók a proportione 
bonorum postálkodással, Strásálással, Vecturázással, ’s Falu 
aprólékos Szolgálatyával ne aggraváltassanak, Quártély tár-

*) Lásd az 1716. évi stat. (362. 1.) 2. jegyz.
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tásban is ne eoncurráljanak, úgy egy-egy Lovaktól, melyek 
t. i. Urokat szolgálják immunitáltassanak.

3 - 0 . Ha mely Mlgs, vagy Nemes Possessor Urunk ma
gok Nemes Cúriájokban koltsárokat, Béreseket, Sertés Pász
torokat in continuo Servitio s belső praebendáj okban olyakat 
tartanának, kik se Teleket, se Szántó Földet, se kaszáló Rétet, 
se Szőllőt nem colálnának, az olyan belső praebendas Cselé
dek Fejektől ne adózzanak, s egyéb Főre esendő Servitiumot 
ne praestáljanak, Marhájoktól, ’s egyebektől mindazonáltal 
azok is a’ Quantumban concurráljanak.

4 - 0 . Ha mely Béreseknek Marha vagy Sertés Pásztor
nak oly fia, vagy Atyafia vagyon vélle egy kenyéren, kinek 
Szolgálatyával az Ura Béreskedését vagy Pásztorságát végben 
viheti, vagy e contra ha maga az Ura dolgát folytatya, ott
hon mindazáltal oly Gazda Fia, vagy Atyafia vagyon, ki 
magok dolgának folytatására sufficíál, az olyan is fejétől ’s 
egyéb Boiiumitól contribuáljon; Ha pedig egyes ember Fejé
től nem, hanem Marhájától ’s egyéb értékétől adózzék.

5 - 0 . Nem kevés aggravátiójára, ’s egyszersmind injuriá- 
jára esnék az egyes Szegény embernek, ha Fejétől annyiban 
contribuálna, mint a hol két ’s három Házas ember egy ke
nyéren lakik, vagy kiknek Házas ötsei, vagy fiai vágynak, 
azért az olyan csoportos Gazdák Főre két annyit, vagy ha 
felesebben vágynak többetskét is mint az egyes Szegény em
ber fizessenek Fejektől.

6- o. A’ mely tehetős Paraszt embernek tehetsége volna 
arra, hogy ökröket tarthatna, de azért nem tart, hogy azok
kal Földes Urát ne szolgálja, ’s Yármegyéjit a’ Condescensio 
hordozásba vélle ne segítse, ökrök tarthatására tehetős volta 
Y. Tiszt Atyánkfiái ő Kgylmk előtt remonstráltatván két ökö
rig contribuálni tartozzék.

7 - 0 . Mivel a’ Contribuens Szegénység az ökörre való 
Adózás, és szüntelen való veetúrázás miatt annyira kifogyatta 
magát, ha a vármegye nem praeveniálja, hogy rövid Nap 
Földes Urát mivel szolgálja, veetúrázás alá ez igen utas 
Helyen mit praestáljon, ’s magának is mivel oeconomizáljon, 
nem lészen, magát is annál élhetetlenebbé teszi; arra nézve 
determináltatott; az ökörre való adózásban ilyen mód obser- 
váltassék, a kinek hat vagy nyolez ökre van is, tsak kettő
től, a’ kinek négy vagyon egytől, a kinek kettő vagyon pedig 
tsak fél ökörtől contribuáljon a’ Qantumban ’s Quártélyban 
is. — Egyéb Marhájától ’s facultássától pedig adózzék az 
eddig practizált usus szerint.1) *)

*) Módosíttatott ezen statutum 1739. (lásd alább )
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1734.

Küküllömegyei Constitutio.

Falu közönséges Földire telepedett, és Földes I rat nem 
szolgáló Jövevény szabad Emberek, bogy a’ Falu Quantumá- 
nak segítése végett duplás fő Pénzt contribuáljanak, a’ Nemes 
Vármegye Generális sedriája justuinnak ítélte Marbájokról, és 
mindep faeultásokról az örökös Falusiakkal aequaliter contri- 
buálván.

1734.

Tordamegyei Statútum.

A  Q u a n tu m  f e l - h a j tá s a  A lk a lm a to s s á g á v a l  k ö v e tk e z h e tő  E x c e s s u s o k  re-
f r e n a t iá já r ó l .

Valamely Tiszt valamely Falunak pro aliqua fors discre
tione Quantum fel-hajtását hoszszú időre halasztya, a mellett 
más helységeken Executióval is fel-szedvén az Obtingenseket, 
az ilyetén Praevaricatorok az olyan fel-vett más Helységek 
kárára nyilván célozó discretiokat in Duplo refundálják, 
absque dilatione pedig Executio is demandaltassék.

1734.

Tordamegyci Statutum.

A  P o s tá lk o d á s r ó l  és G a z d á lk o d á s r ó l .

Nyilván vagyon mindenek előtt, hogy az Onust Suppor
tans Szegénység között az alsóbb Rend, a’ mely vagy Mar- 
liátlan, vagy csak kevés Marhával vagyon, a’ tehetőseb Rendű 
contribuensektől a’ magok között improportionata supportátiók 
által telyességgel opprimáltatott, sőt innen következett, hogy 
sok helységből Számosán elbujdostanak. — Ezután azért a’ 
Falu Quantuma háromfelé, úgymint Főre, köbölre, és Marhára 
repartiáltassék, ex integro, azután akár in Natura, ’s akár in 
Pecunia percipiálja, a’ Falus-Bíró tudja kiki mivel tartozik, és 
mivel restálna.

A’ Vecturázások terhe így observáltassék minden Hely
ségekben, hogy midőn a’ két ökrös Ember egy Vecturát 
tészen, akkor az hat ökrös hasonló szerént hármat tégyen, a 
négyes kettőt, a’ két Tehenes Ember ha jármosok, a két 
ökröshöz képest fél vecturát tartozik.
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A’ Quártélyos katona tartásában minden Ember Főről 
egyaránt tartozik contribuálni, Marhájáról pedig midőn a két 
ökrös egy Nap fogna egy katonát tartani, akkor az hat ökrös 
tartsa három Napon, a’ Négyes két napon a két Tehenes, 
mely járinos, fél nap tartozik.

Egyéb Servitiumok is e szerint proportionáltassanak. — 
A’ Vecturázásokbau kiki az ő maga Ökre mellett mennyen 
el a’ Vecturára, és ne adigáltassék arra a’ gyalog szeres, ki 
egyéb aránt Levél hordozásokra és Kalauzságokra tartozzék.

A’ más Helységekben oly marhátlan emberek találtat
nak, kik nem onnan Marhátlanok, hogy nem tarthatnának 
Marhát, hanem arra nézve nem tartanak, hogy annyival keve
sebbet contribuáljanak és szolgáljanak Vice Szolga-Birák Urai- 
méknak, azért legyen vigyázások az ily dologban, és adjanak 
azonnal genuina Informatiot V. Tiszt Uraiméknak ő Kegyel
müknek, kik pro justo et aequo tegyenek igazíttást az ily 
emberek iránt mennyivel kivántassék, az más és szegény 
Marhátlan embernél felyebb vagy vastagabban contribuálni. 
Ezen igazságos és a Szegénység meg maradására czélozó Ren
deléseket minden Helységekben Lakosokkal observáltassák Y. 
Tiszt Atyánkfiái ő Kegyelmek, sub poena fi. 12. ex Bonis 
non obtemperantium irremissibiliter desumendorum.

1735.

Torda megyei statútumok.

I.

A  T o r d a i  P ia t z o n  vég b en  v i t e t e t t  S a n g v in á r ia  E x e c u t iú r ó l .

Midőn V. Tiszt. Atyánkfia a Tordai Piatzon valamely 
Malefactori exequáltat, azonnal tétesse is koporsóba s mindjárt 
vitesse ki a Piatzról.

II.

A szökött emberekről.
Tapasztalván e Nemes Vármegye, hogy némely falukban 

a Lakosok Lakó Helyeket a Falusiaknak, és azok Bíróinak, 
nem tsak hírekkel, sőt inkább conniventiájokkal deserálják, 
melyből nem csak a Possessoroknak, hanem az ő Felsége 
vivum Aerariumának is igen nagy kára szokott következni; 
ad evertendas igitur hujus modi inconvenientias impopáltatik 
a modo deinceps, et imposterum minden Falukban az éjjeli és 
nappali oly szoros vigyázás, hogy a Lakosok semmi szín, és
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praetectus alatt ne transmigrálhassanak, hanem magok Fész
kekben me “'-maradjanak, mely iránt ha neglectus observáltat- 
nék, tartozik a falu a Possessoratusnak, a kinek a földén 
lakott, az elszökött emberért in recompensationem damni 40 
forintokat fizetni, e mellett ob Segnem vigilantiam a Falusi 
Bírákat és Esküiteket, a két Szomszéddal edgyiitt negyven
negyven Páltzával V. Tiszt Atyánkfiái ő kegyelmek indispen- 
sabiliter keményen meg-verettesék. In desumptione autem 
Mulctae pecuniariae reflectáljanak a Falu Quantitássához, és 
Qualitásához, ezen Mulctában a Birák és a kik corporális poé
nét fognak subeálni, concurrálni nem tartoznak.

1735.

Krasmamegyei statútum.
Ut metu combustionis Sylvarum, et exinde subsecu

turae poenae desumptione Iudices ac Iurati Pagorum Incolae 
liberentur observetur, ubi necessitas aliqua ita exigeret, com
bustionem memoratarum Sylvarum, non privata aliqua Persona, 
sed communitas, id est Judex, ac Jurati Locorum Incolae reali 
effectui mancipandi habeant potestatis plenitudinem, si quis 
autem non attento, modernae determinationis vigore, insciis 
modo dictis Judice et Juratis Pagorum Incolis Sylvae, vel Loco 
tali ubi manifestum exsurgeret damnum, injiceret ignem, com
perta rei veritate non communitas, sed persona talis delinquens 
praemissaque minime observans legali subsit solutioni poenae 
nimirum f. 1 2  ubi vero de incendiario neutiquam constaret, 
Judex pro totius, Communitatis indemnitate tertio se jurare 
obligabitur, si demum in talismodi Juramenti depositione defe
cerit, vel succubuerit, tam ad poenae praecitatae, quam causati 
damni depositionem, et refusionem Pagus vel Communitas talis 
obnoxiabitur.x)

1735.
Alsó fehérmegyei statutum.

Ha ki valakit citál, és három Széken* 2) meg nem szóllítja,3) 
ha az Inctus4) háromszor absolutiot irat az Citatio Levélre, 
absolváltatik finaliter ab impetitione Actoris.5)

*) Ez a statutum 4-ik pontja ; a három első pont csak az 1731. évi 
statútumokat újítja meg. Lásd 393 1.

2) Azaz terminuson. Lásd az 1604. évi marosvásárhelyi stat. 
(fent 32. 1.) 6. jegyz.

s) Azaz a pert fel nem veszi.
4) In causam attractus, alperes.
5) Lásd az 1604. marosvásárhelyi stat. (32. 1.) 8. jegyz.
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173G.

Alsó fehér megyei statutum.

Novum Judicium r) admittitur, de légyen kezesség alatt 
ad fi. 200. Kezes lett Márkosfalvi Márton Uram, de így, liogy 
ha ad futuram Sedem nem compareal az Ember, ő kegyel
mén minden Törvénybéli remedium ellen, vigóre dumtaxat 
praesentium a 200 ti. exigálliassák a Tisztek,2) quia maga 
magát offerálta, et volenti non fit injuria, alioqmn Soha usus- 
ban ne légyen, hogy a Novum mellett kezest adjon.

1737.

Küküllömegyei statutum.

K it;  ta r to z z a n a k  s t a t i o n a l i s  c o m m is s á r iu s ó k  le n n i, és  á ' L ib e r t i n u s o k  i s  
m ik é p p e n  c o n tr ib u á l ja n a k .

Végeztetett, hogy ennekutánna a’ Szabad Emberek, vagy 
is Libertinusok, a’ kik tősgyökeres Nemességekről nem doceál- 
liatnak, hanem másunnan ezen Nemes Vármegyében jővén, s 
itten meg-telepédvén, és Nobilitaris Praerogativát praetendál- 
ván, ha kik in proba deficiálnának, mind azok mindenféle 
Contribútiók és Servitz viselésére adigáltassanak, kr vévén az 
igaz tősgyökeres Nemes Embereket, kik is meg approsodván, 
és szegénységre jutván, Adófizetés alá vettettenek légyen, de 
a parasztokkal azok vectu rázásra, és egyél) Servicz viselésre 
ne adigáltassanak, hanem reserváltassanak, a’ Nemes Vár
megye szolgálatyára juxta capacitates eorundem Commissárius 
hivatalra, és in casu necessitatis Levelek hordozására.

1738.

Krassna megyei statútumok.

I.

Perlecta sunt Statuta super modalitate Contributiónis 
prioribus Annis condita, quae partim modificata, partim pro 
ratione temporis aucta, majori ex parte tamen approbata sunt,

0 Értetik az Ítélet végrehajtása előtt a törvény (А. С. IV. R. 
1. ez. 21. art.) által is megengedett novum simplex, egyszerű perújítás.

2) Mert a ki egyszerű perújítással élt, annak már a legközelebbi 
törvényszakon elő kellett adni okait, bizonyítékait. E jogorvoslattal 
való élést részletesen szabályozzák a tábl. ut. 126—134. §§.



et quidem modo sequenti, statutam Anni praeteriti r) respectu 
tilios secuui in uno pane aut Fratres habentium hospitum mane
bit in vigore, hac annexa Conditione.

1- о A’ Főre való portiózásban Atyokkal egy kenyéren 
való Fiák, vagy ötsék továbbra is egy Flipek tartatván, ró tat
nak az Adózásnak rendiben, de a Personale onust, úgymint 
Strásálást, Postálkodást etc. secundum numerum personarum 
különösen tartoznak supportálni.

2 - 0  Ha kik ellenben Attyok vagy Báttyok mellől külön 
kenyérén állottának, hogy ujobban a’ Falubeliek praejudiciu- 
mára és defraudatiójára redeáljanak az egy kenyerességre meg 
nem engettetik, hanem ha egyszer tetszett a’ különös kenyér, 
hogy ennekutánna különösén is hordozzák a’ közönséges Tereli 
viselése statuáltatott.

3 - 0  Major Bírák, Vajdák, Vintzellérek, Molnárok, Kortso- 
márosok, és Szolgák állapatya az iráutok condált Statutum 
szerint helyben maradván. A’ Szekerezésnek rendiben ilyen 
mód observáltassék ennekutánna: A’ midőn ökrös ember egész 
erejével mégyen Császár ő Felsége, vagy Nemes Vármegye 
Szolgálatimban, akkoron egy gyalog szerest tartozzanak a’ 
Bírák azon ökrös ember mellé rendelni, és állítani, a’ midőn 
pedig tsak fél erejével mégyen, ugyan más fél erejével menő 
ökrös emberrel összvefogváu, akkor nem tartoznak a’ Bírák 
gyalog szerest melléjek adni, hanem ketten fogván öszve, 
magok viselyék gondját Marhájokuak.

A’ vono Marhákra úgymint Ökrökre, ’s Lovakra, melyek
kel mind ő Felségét, mind Földes Urát a’ Szegénység szol
gálja, hogy Portió ne vétetődjék, ujobban is statuáltatik.3)

II.

Eodem, lít-a November. Determináltatott: Hogy Somlyón 
Senki is a’ Mészárosokon kívül Tavasmai Bárányt venni, azt 
ki vágatni, ’s aprólékját a’ Piatzon, vagy Háznál el adni, és 
árúitatni semmi névvel nevezendő ember ne praesumálja, 
melyet ha kik ausu temerario tselekednék tőlle elvctetődjék, 
de a’ Mészárosok is magokat úgy aecomodálják, hogy Marba 
és Sertés dolgában a Piatzon a’ Hús meg ne fogyatkozzék, 
kik is elevato pretio, hogy drágaságát azzal tsinaljanak, meg 
nem engedtetik, ellenben hogy Péntek napokon a’ Falukról 
is Sertés Aprólékokat hé hozhassanak, ’s árulhassanak is, con- 
cludáltatott.

. ') A statutum, melyre itt hivatkozás van, nincs meg.
*) Korábbi statútumok csak felét az ökröknek vették ki az adó

zás alól. Lásd az 171ti. évi stat. (362. 1.) 2. jegyz.
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17B8.

Zilált városi Statutum.

E mái napon1) minden utzabéli Polgár és ezután is a 
midőn az idő és alkalmatosság úgy hozza magával sub amis
sione Honoris tartozzék kiki maga Utzájában maga, és nem 
Tizedes, vagy más Utzabéli ember által el járni, és házanként 
sine respectu meg-hirdetni, hogy valaki idegen Bort Zilahra, 
vagy Határára város hire nélkül bélioz, irremissibiliter Borá
nak feneke kivágattatik, vagy más számára elvétettetik.2) A 
kik pedig már actu bé-hozták, vagy ezután is béhoznák hir- 
tétel nélkül, a nemes Tanács arra rendelendő emberei által 
utzánként, és Hegyenként eljártatván, a hol idegen Bor talál- 
tatik, sine respectu elvétetődik, és Feneke kivágattatik, vagy 
pedig certificáltatik. A kinek pedig a nemes Tanács meg-en- 
gedi az idegen Bornak bé-hozását, azon Borok Bor Birák ő 
kegyelmek Pecsétyek alatt légyenek, és sem Hordóstól, sem 
vederrel, sem ejtellel pénzen eladni ne merészeljen, külömben 
ha valaki comperiáltatik azokat tselekedni, irremissibiliter Bora 
elvétetik, Feneke kivágattatik, vagy confiscáltatik.

1738.

Gyulafehérvár városi statútumok.3)

1 .

A nemes sedria akarván a Nemes városnak dolgát szor
galmatosán mindenkoron expediálni, a holott meg kívántatik 
Vigillando, agendo, bene consulendo ut prospere omnia cedant, 
minden becsületes Senator Atyánkfia, minthogy hitivel is köte
les, mikoron a Várasnak Tekintetes Fő Bírája a dolgoknak 
igazítása végett ad locum determinatum mindeneket convo- 
cáltat, tehát tartozzék comparealni sül) pociié Но. 3. Minthogy 
pedig senkiis nem lehet annélkül el, hogy valahová maga 
dolga végett ne excurrallyon, tartozzék ns Bíró Uramnak hirt 
tenni, et cum Venia el menni.

f) November 7-én.
2) Ugyanily nemű büntetést ismer az A. C. III. R. 32. ez. is, a 

korcsmáriás remije elleni vétés esetében.
3) Az 1724—1787. évekről vezetett városi jegyzőkönyvben.



II.

Ez alkalmatossággal Senator Atyánkfiái némtt némü dol
gok iránt altercalodván, egymás ellen Instantiakat irtanak, 
és Méltóságos Prépost és Vicarius Pap Urak előtt tractalód- 
ván, a jó harmóniáért szerétéiért megbékéllettenek, egymást 
mégis követték, és illyen pímctumokat is tétettek fel;

1- m Punét. A Lelkiismeretnek, s Haza Törvénye diéta- 
mennye azt hozza magával, hogy az igazságnak kimondása a 
jókban mindenek között exerceáltassék; azért tartsa köteles- 
séginek minden Senator Atyánkfia nullo excepto, hogy senki 
ebben mást le ne torkollyon;

2- m Punét. Senator atyánkfiainak ez is légyen minden
kor observalva, bogy a dolgoknak jobban való folytatása véget, 
senki is ittason ne legyen s akkor ne részegeskedgyék.

3- um Punét. Observállyák ő klmek azt is, hogy midőn 
valami dolgok publice elvégeztetnek, senkiis in privato loco 
el rontani ne merészellye, mert ha valaki comperiáltatik poe- 
naztatik Flo. 12. és ha ugyan fsak nem abstineal a Táblától 
amoveáltatik.

1738.
Gyulafehérvár város statútuma.1)

Anno 1738. die 29. Decembr. a mennyei szent Istennek 
irgalmasságából a maga haragjában megtartott itten lévő népé
nek vezérlésére a népnek votumából választatott az 1739. 
esztendőre Fő Birának Tekintetes nemzetes Angyal Péter Ura- 
mot (sic.), kit is kegyelmesen az Isten éltessen okosságnak 
lelkivel fel ruházzon. Mely Tisztséget ő kimé midőn felvállalta 
volna végezett a ns. Tanáts illyen punctumot: minthogy az 
mostani idő igen terhes, azért minden héten Assessor uraimék 
közül négynek-négynek kell jelen lenni, a kikkel ő kimé a 
városnak dolgát agállya, tractállya, mellyet ha valamellyik ő 
klmek közzül nem tselekedné, absolute et irremissibiliter poe- 
náztatik Ног. 1 2 .

1739.

Krasmamegyei statútumok.

I.

Anno 1739. 9-a Jun. Minden Faluban a’ Strásálás felál- 
líttassék, idegen isméretlen, és passus nélkül járó embereket

’) A városi levéltárban levő jegyzőkönyvből.

MAGYAR NEM ZETI, TÖK VÉNYHAT. ÉS KÖZSÉGI STATÚTUM OK. 403

26*



mindenütt a’ Bírák meg-fogjanak, és Examenre V. Ispán 
Atyánkfia eleiben bé hozzák, sőt senki is afféle embereknek 
Szállást adni ne merészeljen kemény páltzázás alatt, hanem 
a’ ki jó emberének, vagy (ismerőjének ad is passussal való
nak, és Bíró hírével adjon, meg-tudván mindenekelőtt, hóimét 
jön, hová szándékozik, ’s mitsoda dologban fáradoz, és mitsoda 
Helységben lakik. Ennekfelette a tilalmas Porgalátok, és Gye
pük úgy hites kerülők fel-állíttassanak, szelíd és vad Gyii- 
möltsök Szőllő-Ilegyeken kertekben, és azon termő Helyeken 
le ne verettessenek, ha pedig depraehendáltatnak, meg-fogas- 
sanak, és tisztkézhez vitessenek castigationis causa. Ezek felett 
minden ember Lovát Ménesre, Marháját pedig Csordára bizo
nyos Pásztor eleiben adni minden kár és Lopás ellen szor- 
galmatossan tartozzék.

II.

Eodem 9-a septemb. Hogy a’ Törvényfolytatásnak,’ s azt 
követő ítélet tételnek uttya, és rendi a felsőbb Fórumhoz acco- 
modáltassék Procurátorok ő klmk magok Principálisoknak 
Causájit in bonum ordinem secundem videlicet aetatem, et 
Senium earundem redigálván tartozzanak scriptotenus Ord. 
Notarius Atyánkfia ő kgylme kezében adni, ki is osztán min
den Causákat catalogizálván, és Írásban vévén, annak idejében, 
midőn osztán törvényes Székek celebráltatnak, maga procla- 
málni,1) kitsoda Causája következzék, tartozik, melyből is mint 
közönséges Jóra tartozó, és tzélozó igyekezetből ezen jó ki 
folyván, hogy sem a’ Fel Peres propter non datam Seriem,2) 
sem pedig az alperes ob non prosecutionem Causae Protestá- 
tiót éppen nem instituálhat, hogyha pedig a’ megírt mód sze
rint Ord. Notarius Atyánkfia in facie Sedriae meg-ol\ ásván, 
a’ Seriest, annálfogva mintegy unszolya maga dolgának foly
tatására az Actort, de amaz vagy készületlensége miatt, vagy 
egyéb okokra való nézve el kezdett, Perit Jnctussa ellen prose- 
quálni nem kiványa, sem nem prosequáltatya, in illum casum 
méltán, és igazán de Absolutione Actora ellen, az Jnctus pro
testálhat, és három úttal egymásután e’ szerint protestálván, 
proponáltatván in figura ejusdem Sedriae oly formán lett hár
mas Protestatiót a’ Szék is a’ szerint tenni, minekutánna com- *)

*) Proclamatiora nézve lásd az 1028. évi kiikiillői stat, (281. 1.) 
4- jegyzetét.

2) A perek sorrendjére (series) vonatkoznak А. С. IV. K. 1. ez. 
45. art. Tábl. ut. 26—37. §§. Az 1589. oct. 21. enyedi országgy. hat. 4. 
art., az 1591. nov. 1. fehérvári országgy. 6. és 7. art. (Szilágyi i. m. 
368., 388. 1.) és 1791 : 50. tcz. lsd még a 60-ik 1. 3. jegyzést; az 1498: 
5. art; 1500 : 3. 4. 5. 16 art; 1504: 6. art.
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periál, d,e jure az Jnctusnak absolutoria sententia ki adathatik1) 
oum sua solemnitate, de nem kUlömben, sem nem másformán 
közönségesen statuáltatott.

III.

Eodem. 21-a Novemb. Az 1733-ik Esztendőbeli novem
bernek 6 -ik napján condált Statútumok2) az Exemptusok iránt 
modificáltatott e’ szerint. Hogy 1 0 . 1 2 . különös Teleken lakó 
Contribuens Emberek közzűlUrak, Fő és Nemesi Kendek egyet 
Major Bírónak ki-foghassanak, megengedtetett, ki is fejétől, 
két ökrétől, és egy Lovától nem contribuál ugyan, de azon
kívül minden facultássától, mind szintén más Contribuens Gazda 
adózni, és Servitiumot a’ Falu közzé supportálni obligáltatik.

Punctum memorati Statuti intuitu Contribuentium in 
Domibus, Nobilitaribus in Oppido Somlyó commorantium tollitur, 
taliterque lidem non tantum modo a facultatibus suis contri
buant, verum et iara omnia onera, et Servitia proportionate 
sufferent, Jurisdictionique Ductoris Oppidi subsint. — Hogy 
ennekutánna minden Helységben az öt liolnapos Bíróság fel- 
állíttassék3) közönséges akaratból statuáltatott, ki is nem Ház 
sor szerint következő, vagy a’ dolognak folytatásához kevesset 
értő, hanem a’ Falu bajában’ forgott ’s tanult értelmesebbek 
közzúl való lészen, Bírósága alatt pedig a ki adandó quantu- 
mot in tempore ki szedni, nem kii lömben a quártúlyos számára 
kivántató rendes Portiónak felszedésére ő Felsége ’s Nemes 
Vármegye szolgálatyára, Falu közönséges bajára inspiciálni, 
és kötelességében hűségesen eljárni, úgy de omnibus praemissis 
idejét el-töltvén számot adni tartozik. Hűséges szolgál atyáért 
mindenben immunis lévén, ennekfelette hogy minden ember 
ki is Bírói Páleza alatt lészen, egy-egy Napi dologgal meg- 
segélje, méltónak ítéltetvén concludáltatott.

Továbbá az adózó Kendek között sokféle tsalárdság 
tapasztal tátik abban is, hogy némelyek, kiknek arravaló érte
kek volna is, szántszándékkal vonó Marhákat tartani nem 
akarnak, némelyik ismét (a’ midőn keservesebb az alá s fel 
való szekerezés és forspontozás) hogy több Falus felét aiinál- 
fogva defraudálja, Teleltetésnek színe alatt szokta vonó Marháit 
más szomszéd Nemes Vármegyében vagy Faluban által-bajtani, 
melyeknek is még-előzésekre (hogy minden ember tehetsége 
szerint a’ közönséges Terek viselést egyenlő vállal supportálya) 
concludáltatott: Hogy minden Helységben Szolga-Bírák Atyánk- *)

*) Lásd'az 1604. évi ínarosvásárhelyi stat. (32. 1.) 8. jegyz.
*) Lásd fentebb 395. I.
s) V. ö. az 1716. évi stat. (355. 1.) 6. jegyzet.



fiai ő klmk hit szerint conscribálják hány Gazda találtatik 
olyan, a’ ki vonó Marhát tart, hányat, ós szám szerint meny
nyit, másodszor kitsodák iktatták el-vonó Marhájokat Falu- 
jókból ’s nevezetesen hányat, hogy így osztán mind a jó végezés 
érje el a’ maga rendes célját a’ közönséges jóban, mind pedig
len az eddig Marhát tartó, ’s azzal mindenféle servitíumat 
praestaló embereknek injuriájokkal a felyeb említett mód 
szerint csalárkodók, ab onere cujuslibet servitii tiressek ne 
légyenek, hanem a’ ki két ökröt tarthatna, ’s nem tart, fizes
sen annyit mint egy Főtől, négytől, mint két főtől, et conse
quenter a’ servitiumra is soros lévén, ha maga nem akar tar
tani fogadjon vonó Marhát pénzen. — Ugyanakkor, hogy a’ 
Szolga-Bírák magok Hivatalát a’ publicumot illető szolgálatban 
serényebben, ’s rövidség nélkül folytathassák, dispositiójok alá 
processusonként Commissariusok rendeltettek.

1739.

Karatna leüzség*) constitutio ja .

Mi alább subscribálando karatnai Possessorok és Lako
sok által látván tilalmas Erdőnknek naponként való pusztu
lását, végeztük; hogy minden utón módón tilalmas Erdőnknek 
meg-maradása lehessen, ha valamely contumax ember nem 
szűnnék, és rontaná s pusztítaná, hiteles emberektől végire 
menvén a Falutól arra rendeltetett Erdő Biro, a Falu közön
séges gyűlésében törvényesen el-láttatván azon contumax embert 
sine ulla misericordia megbüntesse három magyar forintokig 
id est flórén. Hungarical. 3. hozzá tévén azt is, hogy ha valaki 
akár Falunkbéli akár idegen ember légyen, Authoritássában 
légyen Fő Erdő Biro Uramnak, hogy bé-hozassa, s hozathassa, 
és in instanti meg-büntethesse, a Falusi embert 3 Magyar 
forintokig, az idegent 12 Magyar forint, és ha valaki leg-kis- 
sebb szót szollana is betstelenségére, vagy Fő Erdő Birának, 
vagy pediglen más Hites Erdő Birának, tehát büntettessék 
meg 3 Magyar forintokig, ezt is insuper hozzá tevén közön
séges megegyezésünkből, hogy ha valaki Fát kérne számos 
emberektől, ne legyen szabad adni, hanem légyen közönséges 
falu gyülekezetiben, ezt is végezvén, hogy mikoron az falu

•AGG MAGYAR NEM ZETI, TÖRVÉNYHAT. ÉS KÖZSÉGI STATÚTUMOK.

b Az erdélyi múzeum kézirattárában levő másolat után. — Ka
ratna Álsó-Fehérmegyében fekszik. — Aláírta a főerdőbiró s még 
17 birtokos. Azután pedig sanctionáltatik e megállapodás oly módon, 
bogy a ki ellene vét, annak marháját vagy zálogát az erdőbirák útón- 
útfélen elfogni feljogosíttatnak. E sanctiot ismét három más birtokos 
irta alá.
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megedgyezett akaratból tilalmas Erdőt vág, senkinek ne légyen 
szabad el-adni a maga fáját fő Erdő Biro Hire nélkül, ha 
szintén fő Erdő Biró hirivel vészen is valamely idegen Ember 
valamely Falusi embertől fát, mikoron utálnia mégyen, min
denkor Hirt tegyen a fő Erdő Bírónak, alioquin Három forin
tokig megbiintettessék, ba ott deprehendaltatik. Mely dolog 
mi általunk meg ed-gyező akaratból mindenekben eszerint 
menvén végben, melyet mi is subscriptionkkal megerősítettünk. 
Datum Karatna 20-a 8 -bris A. 1739.

1740.
Kraszna megyei statutum.

Anno 1740. 9-a november. Somlyón pro condescensorum 
Equorum accomodatione bogy minden embernek két-két Lóra 
való Istállója légyen, concludáltatott.

A fél Esztendős Bíróság méltó ratiókra nézve tolláltatott, 
és hogy minden Helység esztendeig fogadjon, ’s állítson Bírót 
magának végeztetett, kinek is szolgálatyáért adódik egész immu- 
nitátiója, ennekfelette pedig a Faluk tartoznak az afféle esz
tendős Bírókkal conveniálni, valami Pénz vagy Gabonabéli 
fizetést azoknak ígérvén, kiknek is ha képtelen kívánságok 
lenne, fizetések iránt, reportályák abbéli panaszszokat a Bírák 
V. Ispany Uramnak.1)

1740.
Küküllö megyei Constitutio. Circa Stationales Commissarios.

A modo inposterum a pénzhajtó commissariusok ne légye
nek Adózó Személyek, hanem possessionatus Nemes Emberek. 
— Stationalis Commissariusok2) ezentúl légyenek Assessorok- 
ból állók.

1741.
К  üküllő megyei constitutio.Szolgák Bériről.

In Generali Congregatione in Cottus de Küküllő die 29-a 
M aii Anno 1741. in Szépiák celebrata determináltatott.

Minthogy a’ Béres szolga Legények igen fel-fuvalkodtak 
a fizetéskérésben, úgy annyira, hogy itten iszonyú drága, és 
nyomorúságos Időben is tsak nem úgy taxálták mind a’ Nemes, 
mind pedig ai jámbor paraszt Gazdákat, a mint szintén kedvek *)

*) V. ü. a 405. 1. III. sz. stat.
2) Ezek oly biztosok, kiknek az előfogatokról, 

solásáróí, ellátásáról stb. kellc gondoskodniok.
katonák elszállá-
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tartva, jól tudván azt, hogy a’ Gazda ember Szolga nélkül 
nem lehet, tehát végeztetett, hogy a modo imposte rum a’ 
Szolgák fizetése határoztassék, az ide alább specificált mód 
szerint, tudniillik: A jó és elsőbb rendű Szolga Legénynek 
készpénz adassák h. f. 8 . Búza Vetés Metr. (i. minthogy most 
a’ Búza igen drága, a’ Török búza vetés pedig absolute tol 
láltassék, et quidem cum poena, egy gazda ember se meré
szelje meg-igérni, ha pedig meg-igérné Valaki, ha az Nemes 
Gazda lészen dór. 6 . a Paraszt ember d. ■>. btintettessék toties 
quoties, melyet a V. Ispány siue omnis Juris strepitu Execu- 
tióban végyen, ’s vétettessen, kordován Csizmát se merészeljen 
sub cadam poena Ígérni egy Gazda is, hanem a’ régi mód 
szerint légyen Borjú Bőr, kutsmája tisztességes, de nem hosz- 
szú, vagy a’ helyett egy forint, két Ing, két Lábravaló, ezek
nek egyike kender, a’ másika Szösz légyen, két Harisnya, 
egy szőr s egy ruha, a’ Széna fizetés is tolláitassék sub prae- 
declerata poena, egy közönséges ködmön, vagy egy Szűr, de 
ezek mellé Czondráf senki ne Ígérjen sub praefata poena; Hogyha 
pedig Czondra lesz, a jó Szolgának a fizetés mellé adassák egy fo
rint, vagy pedig a’ forint helyett a’ Csuklya ; Az alább való Bére
seknek eliez képest kell szabni fizetéseket; ezen conclusumot pedig, 
a’ Processualis Szolga-Bírák esztendőnként per Cursus, promul- 
gálni el ne mulassák, a' promulgatio pedig mindenkor Kará- 
tson előtt légyen.

1741.
Congregatio Mare,Italis J. Cottus Colosiensis ad diem 2-um 
et 3-um Mensis Jang 1741. praesente Illimo Duo Duo Davide 

Mariaff у supr. Comite.1)
Unanimi voto J. Cottiis concludaltatott. Az nemes Járás

ban, ha comperialtatnak, hogy az forspontos falusi emberek 
Marhájukat, eladják és azok helyében más vonó marhákat 
nem szereznek, V. Tiszt atyánktiai azokat de facto comperta 
те! veritate megtömlöczöztessék.

1741.

Gyulafehérvár városi statutam. 2i
Végeztetett ex communi voto, hogy senki is a városi 

Cívisek közül sidő kortsomárost ne tartson.3) *)

*) Eredetije Kolozsm. levéltárában.
") A városi levéltárban levő 1739 1742. évi protojc. iudicialeból.
®) Ebből is következtethető, hogy a városokban a korcsmáriás 

joga az egyes polgárokat, s nem a várost mint testületet illeté. V. ü. 
különben (.'. C .  Ill K. 11. ez. 9. art. Az 1 7 S I Í .  évi deez. 'J7. rendelet 
(40814. sz.) országszerte eltiltó a zsidókat a korcsmáriás kibérlésétől.
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Végeztetett továbbra is az, hogy minden liordo sertől 
a sert edncillálo emberek praestallyanak dr. 24. a Varas 
Cassájába.

1 7 4 1 .

Gyulafehérvár várom statutum. 1)

Communi voto, előfordulván a város serbéli kortsomájá- 
nak8) jussa, mellyet Jnstantia mediante a Cameralis Directio 
kezétől obt iueáltunk, hogy téli hat hónapi terminus alatt város 
számára folytathatnák, melly iránt concludáltatott, hogy con
ventione mediante mostani serfőző Kepesz Sidóval dccidáltas- 
sék, cum annectenda snperinde formanda determinatione.

Secundo in considerationem quaerelarum kérdésben is 
hozatott az itten városunkban commoralo sellérkedő Sidóknak 
mindenekben város lakosi ellen való Praejudiciumak, mely 
iránt concludáltatott hogy penes Edictum líegni, ac eorum 
Privilegy tenorem praejudiciosa contmnátiájok correctióban 
vétessék, snperinde facienda punctula, ut pote:

Po Appr. Con. Par. 5. Edicti8) tenorem a sidóság váro
sunkra tsak Sellérekűl fogatattanak be, de úgy hogy semmi
ben is a városnak s annak lakosinak ne praejudicallyanak ; 
de nem hogy nem praejudicálnának sőt inkább éppen scan- 
dalumára vagyon életek, mert ugyanis:

2 - 0  Házakat haereditario occupáltanak, a mellyet a varas 
semmiképen meg nem enged, hanem contradicál és elfoglalni 
simpliciter kívánva;

3 - 0  A sidóknak Privilégiumoknak4) t..........) articulussa
azt tartva: hogy a sidóság tsak Portai portékái'tiI kereskedjék, 
de azzal nem gondolván a Sidóság tsak éppen szalonnával 
nem kereskedik, educillumot és egyébb portékákkal keres-

J) A városi levéltárban levő 1739—1742. évi jegyzőkönyvből.
3) A ser koresmárlásáról szálnak A. C. III. E.32. és C.C. III. R. 0. ez.
3) Ezen edictum a 82-ik.
J) Érti a Bethlen Gábor-féle 1G20. évi privilégiumot. A zsidók 

helyzetére nézve lásd még az Apaffy által 1078. febr. 20-án adott biz
tositó levélen kívül az 1578. oet. 21. kolozsvári országgy. (i. art., a Fe- 
hérvárott 1027. ápr. 4. tartott országgy. 4. art., ugyanott 1054. jan. 18. 
tartott országgy. 3. art., 1070. febr. 15-iki országgy. 10 ; az 1075. nov. 
25-iki országgy. 11 ; az 1078. jón 2. és ismét oet. 1. országgy. 1. art, az 
1084. mart. 8. fogantai országgy. 8. s az 1085. febr. 22. országgy. 7. art. 
Ezek egybevetéséből kitűnik, hogy az erdélyi zsidók helyzete nem 
igen különbözhetett az anyaországiakétól, melyet az 1251. évi, a
15. század folytában többször megerősített privilégium s a budai jog- 
könyv líll—1113. art. tüntetnek föl. Alaposan tárgyalja a magyarországi 
zsidók helyzetét Dr. Hajnik Imre: „Л zsidók Magyarországon a vegyes 
házakbóli királyok alatt * czímíí kitűnő értekezésében, mely az akad. 
értesítő V. köt. 202—249. lapján jelent meg.



kednek, mezei oeconomiát tartanak, mellyel a lakosoknak 
kenyerek elhúzafik s kereskedések megfogyatatik melyis hogy 
tolláltassék és praecludáltassék absolute concludáltatott, és 
Bíró ur ratione ofticy ebben procedállyon.

4- 0 Az egész Ország előtt példabeszédben tetetettünk,
hogy várasunk lakosi aranyas és ezüstös fényes koronka selyem 
köntösben járnak, holott a sidóság Asszonysága observáltatik 
abban járni, mert a várasi civis elnyomorodván nemhogy abban 
járna, de még kenyeret is alig eszik, minekokáéit Privilégiu
moknak ( .................... ) articulusa szerint hogy magyarok kön
tösökben járjanak a város communi ex voto meg nem engedi, 
hanem járjanak a maguk nemzetségi sidó köntösökben.1)

5- 0 Közönséges az egész országban, hogy az ő felsége 
szolgálattya semmiben is defectust és morát ne patiállyon, a 
sidóság pedig semmit egyebet Quantumnál nem praestál, holott 
egész életek fundamentoma városunkból áll, és marhájok, hatá
runkon tápláltatik, minekokáért concludáltatott, hogy a sidóság 
mind Quartélyost tartson, mind postára mennyen, mert hogy 
tovább patiáltassanak, oly immunitásban a város meg nem 
engedi s marhájáról contribuállyon Praemittálván- ezért ser- 
kortsomának téli hat hónapok alatt való folytatását és ad 
faciem sedriae provocáltatván az árendát tartó Kepesz sidó 
ember és per solidas concertationes discutiáltatván, projectum- 
ban objiciáltatott, hogy pro Statu temporis a téli hat hónap 
ser kortsoma(t) 200 Pftban árendába által adná illy conditió 
alatt, hogy ha casu quo az Inc. Cameratica Directió az urba- 
riális taxa2) defalcalódnék ad medietatem, tehát redundálna 
a váras számára pro arenda azon Rf. 300, mellyről a sidó 
reponált, hogy hozzá nem szóllana, míg a Mltsgs Camera- 
Directiót nem consulállya, melyre a ns Sedria determinált, 
hogy tized napra resolutiót tégyen.

Cautim Determináltatott, hogy a szőllő Pásztoroknak 
tizetések a mostani időnek mostohaságához képest defalcalód- 
gyék felére, hac conditione, hogy a kenyérbeli fizetést egrest 
pénzt megfizessék mindenek, mivel annyi fáratságot nem tet
tének mint másszor. *)
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*) Hogy a zsidók saját köntöst hordjanak, azt már az 1215. évi 
laterani zsinat kívánta meg. Hazánkban II. Endre király Ígérte első 
ízben a pápai követtel, Jakab prenestei püspökkel a bereglii erdő mel
lett kötött egyesség 3. pontjában (Endlicher: „Monumenta Arpadiana“ 
437. 1.) hogy szorítni fogja a zsidókat, miszerint magokat a kereszté
nyektől bizonyos jelvény által kiilömböztessék meg. A budai jogkönyv 
193. art. szerint ruhájuk felett veres köpenyt kelle viselniük, ellátva 
sárga folttal. (Lásd Michnay és Lichner: „Ofner Stadtrecht von 1241 
bis 1421.“ 113. 1.)

2) Az úrbéresek által egyes szolgálatok helyett űzetett váltságpénz.
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1742 .

Krasm a megyei statútumok.

I.

, Anno 1742 . 18-ii Januar. Statutum est: Az el-veszett 
Marháknak Nyomoknak fel-vétele, ’s azoknak követése felől 
Törvényünk ellen invalescált volt olyan abusus ezen Nemes 
Vármegyében: Hogy a’ honnan valamely Lábas Marba e lv e 
szett, azon Helység a’ károst contentálván, a’ hová azon fel-vett 
Nyom vitettetett, vagy kisértetett, azon Falu az elsőnek ’s 
annak ismét következésképpen a’ harmadik tartozott, a’ költ
ségnek felettébb nagyra lett nevelkedésével megfizetni; Mely 
is, mint Hazánk Törvénye ellen alattomban bétsuszott vétkes, 
és haszontalan Szokás, a modo iuposterum tolláltatik, hanem 
ennekutánna a’ káros maga kárának rehabitiójában, és elve
szett Marhája Nyomának prosccutiójában tartsa magát, a’ 
Nemes Hazának a’ Félékről írott Törvényeihez,1) úgy hogy 
midőn valamely Faluból Lábas Marha el-vész, a’ káros erős 
Hittel maradjon meg azon, hogy tulajdon azon Faluból veszett 
el akármi névvel nevezendő Lábos Marhája gonosz Tolvajok 
által, ’s azon is mi érő lehetett volna el veszett, vagy el lopott 
Jószága, és ha osztán azon Falu a’ Tolvajt ki nem adhatva, 
a’ kárt fizesse meg, ha pedig azon el veszett Marha Nyomát 
azon Helység Hazánk Törvénye szerint felvévén, ’s elébb 
kisérvén valamely Faluban bé-viheti, vagy adhatva, in illum 
casum azon Helység vagy Falu, úgy tartozzék osztán az oda 
nyomot vivő Falunak egész contentumot tenni.

II.

Anno 1742. 19-a septem bér/^Klárád ván közöttünk a 
káromkodás, az Isteni Tiszteletnek hatra hagyása, kiváltképpen 
Vasárnapokon; azért ha kik káromkodásba depraehendáltat- 
nak, ’s V asárnapokon az Isten Házát elkerülik, a’ Bírák obser- 
válván az olyanokat keményen megtsapattassanak, hasonlóképpen 
a’ Böjti Napokat nem observálok is, úgy a Böjti Napokon 
kortsomára járóknak is büntetések csapás légyen,j a’ musika 
szó per absolutum praescindáltassék, a’ kortsomákon a’ Czé- 
gérek Vasárnapi Napokon be-vétettessenek, kenveren ’s Húson 
kívül semmi Naturale ne árúltassék, sub poena f. 12.2)

') A. 0. III. K. 34. ez. 1. art.. V. K. 37. Ed. ('. (!. V. R. 24., 25. Ed.
a) V. ö. A. C. 1. К. I. ez. 12. art., III. R. 47. ez. 22. art., V. R. 51. E.
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1742.

KüJeüllőmegyei Constitutio.

Exemptusokrúl.
Minthogy a’ Nemes Vármegyének, úgy V. Tiszt Atyánk

fiáinak, eddig elé igen sok, és majd legtöbb bajaskodási vol
tak az Exemptusok miá, Végeztetett; lmgy a modo in posterum 
a’ Nemes Vármegye Constitutiója exaete* observáltassék, et 
quidem cum hac declaratione, hogy a’ mely Possessornak 
Falu székében olyan udvari Bírája vagyon, a ki tíz Ház Ember
nek parantsol, tehát a’ Füst pénzbeli Adósság, postálkodástól, 
és Quártély tartástól immunitáltassék, nem к ülőmben az olyan 
Udvari Cselédek is, a kiknek Falu Székiben Nyilas Házok 
nintsen, oeconomiát sem exerceálnak, hanem mind magokat, 
mind Cselédeket, Földes Úrtól való praebendával interténéál- 
ják, azon Onus Viselésre ne adigáltassék, caeter. Molnár Dara
bont, Major, Erdő Pásztor, más egyéb Mesterséggel szolgáló 
személyek, ha Falu szeriben laknak, és oeconomiát exerceál- 
nak, semminémű Tit. alatt Füst Pénzről, és más tereli vise
lésről ne eximáltassanak.

1743.

Kuküllömegyei constitutio.

Parasztok által abalienáltatott Bonumok adózásáról.
Ha Paraszt ember Szántó Földit, kaszáló Pétit, — avagy 

szellőit más Paraszt embernek t eli Zálogban portiozni nem 
azon Földet vető Paraszt Ember, hanem azon Paraszt Ember, 
ki Zálogba és in actualitate bírja, a' Paraszt Ember portiozni, 
’s adózni tartozik, ha pedig Paraszt ember Nemes Embernek, 
vagy Papnak veti Földit, kaszálóját, szellőit Zálogban se 
Paraszt, se Nemes Ember adózni nem tartozik, az olyan Föld 
abban az Esztendőben, melyben birattatik, az immunis Per- 
sonától azon Föld is immunitáltatik.

1743.

lírásén amegy ei statutum.

Eleitől fogva nagy bántódására volt a’ szegénységnek, 
hogy a’ Contribuens emberek tsak kitsiu dologért is simplex
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quaereláni incaptiváltattanak,1) és osztán mind taedium Carceris, 
'mind pedig' egyéb Considerátiok arra addigálták a’ szegény
séget, hogy bár ártatlan lett légyen is, mindazáltal accordára 
kelletett menni a’ Tisztel; azért a modo in posterum ante 
claram et distinctam rei perceptionem a’ Tiszt inig jól végire 
nem mégyen a dolognak, a’ Szegénységet ne incaptiváltassa.

Potentiákból emergált dolgok igazíttása, és azokért való 
poenázás Tiszteket nem illetvén, mivel arról világos Törvény 
vagyon az Approfeátában, hogy az olyanokra a’ Földes Urak
tól kérjenek Törvényt,2) determináltatott.

Ha a’ Földes Ur maga Jobbágyát incaptiváltatya ’s ke
zesség alá veti, az eddig való .szokás igen nagyon praejudi- 
cált, hogy de necesse 15. Napok alatt ha a’ Földes Ur Tör
vényt* nem láttatott maga Jobbágyára, exspirante quindena a’ 
Tiszt ineaptii áltassa, ámbátor a’ Földes Úr a’ Juris impensiora 
törvényesen nem admoneáltatott is, azért ebben is a’ Törvény
nek rendes folyását kell observálni, admoneáltatván, a’ Földes 
Urat, de Juris impensione, ide mindazáltal nem értetvén a 
Criminális Causák.

Két három forintos praetensióért ’s kár tételért szokás 
az egész Hazában, hogy a’ praetendens a’ Ikrák előtt füstin 
perelyen,3) és ott a’ Törvény nem tetszvén per viam Appella
tionis Vármegye Filialis Székire4)  vigye, azért hogy minden 
Helységekben a’ Falusi Székek’’) ’s Törvények jobb rendel 
fel-állítassanak, és a’ Vice Tisztek oly Aprólékos Causákban 
ne involáljanak, determináltatott, erre is utat mutatván a’ 
Haza Törvénye.6)

Ha valamely malitiosus, vérengező, és criminális dolgot 
patralo embert incaptiváltatott a’ Magistratus, azzal ante defi
nitionem, et pronuneiationem Sententiae a’ Tiszt ne aeeordályon, 
annyival is inkább, ha az sérelmes Féllel elébb nem contrá- 
hált legyen, mindazáltal, hogy azok, a kiket a Haza Törvénye7) 
facul tál a’ Törvény végéig kezesség alatt való el-bocsáthatásra 
kezességen elbócsáttatásának idegen dolognak nem láttzik.

A’ mint eddig meg esett, ezután interdicáltatik, hogy a’

') Az А. С. IV. R. 16. ez. 1. art. értelmében ugyanis a paraszt- 
ember már gyanúra is el fi igát tilthatott.

2) А. G. IV. R. 1. ez. 28. art.
3) Vagyis nem a széken, hanem a bírák lakásán.
4) Lásd az Alsó-Fehérmegyei 1751. stat. illető jegyz.
6) Alkatelemeire nézve lásd az 1712. Alsó-Fehérmegyei (341. 1.) 

stat. 2. jegyzetét.
e) Mely az aprólékos ügyekben a falusi szék hatáskörét elismeri, 

pl. A. C. III. R. 47. ez. 2. art.
’) Nevezetesen A. C. 111. R. 47. ez. 17. art., IV. R. 1. ez. 25. art. 

C. C. III. R. 14. ez. 4. art. S. v. ö. 1753: 2. tcz.
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V. Tisztek egy privatus Possessor Földiről is a’ Jobbágyot ki 
ne adják, bár Repetitió mellett légyen is a’ dolog, minden 
Földnek van ura, repetáltassék attól, a’ kinek Föld lakik, 
a’ profugus Jobbágy. — Ha a’ Tiszteknek valamely leten- 
siojok lészen valakihez, úgy procedáljanak, mint pri s em
berek, nem úgyjnint Tisztek, ab executione ne kezd prae- 
tensiójokat i magoknak satisfactiót venni ne praesumá ak.

Gyepüknek, Porgalátoknak tsináltatások ’s procu itások 
Falusi Bírákat illet, úgy a’ renitensek büntetése is, 1 pedig 
Szolga-Bírókat, azért e’ szerint observáltassék.

A’ Vármegye Hajdúi Falukra Lován ne járjanak, azzal 
is a’ Szegénységnek terhet causálván, és ha valamelyik Hajdú 
ezután Lóháton járni praesumálná, Lova intercipiáltassék, és 
Vármegye Tiszte kezéhez vitettessék, melyet is a’ Hajdú cor
poralis poenával recuperáljon.

A Perceptorsági Hivatal de Ao. in Am. változzék ezen 
Nemes Vármegyében is, mint Erdélyben, és a’ portionatus 
jobb jobb emberek áltál supportáltassék, melyből is ha valami 
haszon redundál, nemtsak egy végye a’ hasznot, ha káros 
lészen egy felettébb ne károsodjék.1)

A’ Mlgs Fő Tiszt után elsőbb Hivatal lévén a’ V. Ispán- 
ság, kitől való rendes dependentia a’ minthogy Szükséges is, 
úgy abban is, hogy kinek kinek illendő becsületit meg-adja, 
a Szegénységet, (ki is ottan ottan recurral bajai miatt) felette 
keménységgel, Szidalommal ne afficialya, gravitast ugyan cum 
moderatione tarthat, de azért audentiára a’ Szegénységet ne 
szoktassa, hogy sok utánna való j ártatással lehessen accessussa 
minden aprólékos dologért nehézségből is valamely Helységre 
Executorokat ne küldjön, azokat ne vexáltassa, a’ minthogy 
nem rendes, úgy nem is szükséges.

Nem kevés meg-szomorodására vagyon a’ Szegénység
nek az is, hogy a’ mely Szegény contribuens ember maga 
Quantumát egészszen megfizeti, az olyanokért, a’ kik vagy 
Szegénységektől, vagy Henyeségektől viseltetvén Quantumokat 
meg nem fizetik, azokért mortificáltassanak, hurczoltassanak, 
azért determináltatott, hogy az ártatlan a’ bűnösért ne szen
vedjen.

1743.

Gyulafehérvár városi statutum.* 2)
Determináltatott ex communi voto, hogy a modo in poste

rum a gíráknak exactiója felállíttassék.

В A perceptorok adószedők áüását szabályozták az A. C. III. R.
2. ez. 10. art., 43. ez. 2., 4. art. С. С. V. R. 48—51. Ed.

a) Gyulafehérvár (1728—1783. évi) jegyzőkönyvéből.



MAGYAR NEM ZETI, TÖRVÉNYHAT. ÉS KÖZSÉGI STATÚTUM OK. 415

1745.

Zarándmegyci constitutio.*)

oconjm Territoria, et Jugera pro Segetibus deinceps 
Vnno mutentur, communi voto conclusum est; adeo- 
ibinnt V. Judices Nobilium, ut quivis locorum se j 
uinationi accomodet.f

I 1745.

Krassna megyei statutum.

Anno 1745. 29-a Januar. Sok panaszok jővén bé a’ 
Helységek Bíróitól post discessum inquartirizantium, bogy mind 
a’ Fő, mind az alatta való Militaris Tisztek feles extra ordi- 
náriákat extorqueáljanak rajtok, melyeket ob timorem Inquar- 
tirisantium tempore menstrualis Investigationis inkább el-lial- 
gatni, bogy sem elé-adni szólítanak, melyeket ennekutánna 
acceptáltatni sollicitálnak.

Ennek orvoslására azért statuáltatott; hogy a modo in 
posterum a’ miket akármi szili, és praetextus alatt a’ Quár- 
télyosoknak* 2) a’ Falusiak nevezetesen a’ Bírák praestálnak, 
és tempore Investigationis fel nem adják, tehát azon Helysé
geknek administráns Bírái refundályanak a’ Communitásnak, 
mivel in defalcationem ordinarii Quanti többé hasonló Admi- 
nistrátiók nem acceptáltatnak.

1745.

Tordamegyei statútumok.

I.

A Connumerationak, Quantum fel-vetésének és Adózásnak modulitássáról.3j
Közönséges experentiából tapasztaltatik, hogy a’ Quan

tum Repartitiójában a’ Proportió némely időtől fogva egy ’s 
más okokból meg-hibázott, melynek meg-igazittására nézve, 
és nevezetesen, hogy noha quasi alia sub repartiendi norma

Г
omni : 
que pu. 
huic d<

‘) Az érd. múzeum kézirattárából a Kemény József-féle gyűj
teményből.

2) Katonaszállásolók.
3) Készült az 1711., 1716., 1721., 1728., 1730. és 1734. évi con

stitution alapján.
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exquiráltatnék, determináltatik; hogy ezekután minden esz
tendőben, őszszel, mikor már a’ kösség minden Mezei oeco- 
nomiájában bétakarodott, Conscriptio peragáltassék pagatim, 
melynek rubricájában lészen 17 columna, az első Columná- 
ban azért leszen írva a’ Possessio, vagy Falu nominanter az 
másodikban Capita Contribuentium nominanter, az Harmadik
ban Capita Exemptorum Curialium, az Negyedikben Popae 
Valachici extra Fundum Eclesiasticum Agriculturam exercentes 
nominanter, az ötödikben Pecora, az hatadikban Gelimae1) 
Tritici Nro az hetedikben Gelimae Frumenti Vernalis cujus- 
vis Speciei Nro, a nyoltzadikban Gelimae Tritici Extraneorum 
Nro, a’ kilentzedikben Gelimae Frumenti Vernalis cujusvis 
Speciei pariter Extraneorum Nro. A’ Tizedikben Frumenti 
Turcici in Corticibus Metretae2) Nro. A’ Tizenegyedikbe Poeni 
Currus Nr. A’ Tizenkettedikben Vini Urnae Nro. A Tizen
harmadikban Molae farinaceae unius Lapidis Nro. A’ Tizen
negyedikben Molae Senariae3) Nro. A’ Tizenötödikben Molae 
Linariae4) Nro. A Tizenhatodikban Braxatoriae5) Nro. A’ Ti 
zenhetedikben Alienum Crematorium6) Nro.

Observabunt interim Domini Conscriptores Sequentia, 
et quidem circa Capita.

1- о. Minden Contribuens Főről egyiránt tizet, akár sze
gény akár gazdag.

2- 0. A’ mely özvegy Aszszony Örökséget bir, és jó ifiu 
Legény ti a vagyon, ki a’ kaszát jól meg-vonhatya, és magá
val lakik, egész Főt fizet.

3- 0. A’ mely Özvegy Aszszonynak neveletlen fiai vannak, 
jóllehet egész Örökséget bírjon is, tsak fél Füstöt vagy Főt 
tartozik fizetni.

4- 0. A’ ki bátor Gusaljával éljen is, de ha Örökséget 
bir, tsak ugyan tartozik Szegénységéhez kepest egy harmad 
rész Főfizetéssel.

5- 0. A’ mely Szegény Özvegy Aszszony más Ember 
Háta megett lakik, s Gusaljával táplálja életét, az ily mise
rabilis Személy semmit sem ad.

6- o. Midőn az öreg Gazda erőtlen Öregséget ér, magát 
insinuálván, és erőtlen ’s tehetetlen Statussá! a’ Nemes Vár
megye Tisztyei előtt, ő maga Személje már akkor exemptiót 
demereálván, az integri capitis onus szüljön a’ Nagyobbik 
fiúra, vagy inter Fratres Atyafiról Atyafira.

7- 0. A’ vagus erőtelen Személyek, kik mások mellett 
vonnyák meg magokat, fél Főt fizetnek.

0  Kalangya. a) Ürmérték (véka). 8) Fttréezmalom. 4) Ványoló- 
malom. 6) Serfőző ház. ü) Pálinkafőző iist.
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Circa Pecora.
< )kör, Telién, Ló, valamelyek negyedfűre által lépnek, 

Adó alá valók, idejárúí, hogy tiz Juh vagy tiz Ketske, vagy 
tiz kosár jó Mézes Méh egy Marha számot túszén, nem kii- 
lömben tíz Disznó.

Circa Gelimus Frumentorum.
A’ kalangyák 25 kévéből légyenek rakva, a’ Búza az 

ő megnevezett Columnájában irattassék, a’ Tavasz Gabona 
akármelyik némü légyen, mely kalongyában szokott rakattat- 
nia viszont az ő Columnájában, ’s ha három négyféle is mind 
egy Summában, vagy Számban. — A’ Maros Lakán lévő 
Emberek is Conscribáltassanak, és Facultásokon kívül ad mi
nus fél Főre adózzanak, minthogy azok Faluban sem laknak.

A’ mely Gazda Ember más Falu Határán is aeconomizál, 
mivelhogy ottan conscribáltatik kalangyája, vagy vékája, te
hát nem illik otthon is azon külső Határon termett Gabonáját 
conscribálni.

A’ Városokon is Conscriptor Uraimék a’ Lírákkal együtt 
tegyenek munkát, a melyből Quantum fieri poterit, dignos- 
eáltassék a’ Proventus, és a' proportio eruáltathassék.

A.’ Falukon lévő Mester Emberek, úgymint Csizmadiák, 
Szabók, ete. annualis IToventussa is conseribáltassék.

A’ Gabona kévéi kötése minden Helységben egy Ará
nyú úgymint: két sing vastagságú legyen.

A’ mely Contribuens Személy puszta belső Ház Helyet 
colál, a’ rajta termett Gabona conscribáltassék.

Ezen Methodus szerint való Conscriptiot a denominált 
Conscriptor Atyánkfiái ő kegyelmek oly szorgalmatossággal 
perficiálják, hogy semmi Hiba a’ munkában ne légyen, mely 
szerint tandem igazságos, és incontraversibilis, contribuendi 
norma eruáltathassék.

De Gelimis Frumentorum.
Pro calculo seu cubulo számláltatik tíz kalangya Búza, 

tudniillik tíz kalangya Búza constituáljon egy calculust, min- 
dennémú tavasz Gabona pedig két két kalangya adaequáljon 
egy Búzát, a’ Török Búza tsőstől ötven Véka constituáljon 
egy Calculust, négy ökör után rakott Szekér Széna kettő 
tészen egy Calculust, tíz Veder Bor ismét tészen egy Calcu
lust, Egy Fűrész Malom is tészen egy Calculust, Egy Ványoló

27C o r p u s  S t a t u to r u m .  I.



4 1 8  MAGYAR NEM ZETI, TÖRVÉNYHAT. ÉS KÖZSÉGI STATÚTUMOK.

Malom tészeu egy Calculust, egy Serfőző Ház minden kiván- 
tató Instrumentomaival fél Calculust, Egy Égett Bor főző Üst 
tészeu két Calculust.

A’ Nemes Országnak már jó időtől fogva lévén deter- 
minátiója1), liogy mindenféle Tereli viselés három karban 
vétessék, egyik része Főre, másik része Marhára, harmadik 
Aeconomiájára, Szántó Földekre, kaszáló Betekre, Vice Tiszt 
Uraimék ő kegyelmek szorgalmatosán reá vigyázzanak, a’Falusi 
Lakosok között a Quantum vettessék azon három részre, 
melynek is a’ Szegénység között ekképpen való meg-hirdeté- 
sére Szolga-Bírák Uraimék kötelességek légyen, meg se en
gedjék hogy a’ fel-vetés másképpen légyen, hanem a’ speci- 
ficált modalitás szerént.

A’ mely Házban valamely Szegény jövevény Ember a’ 
Gazdával együtt lakik, az olyan tartozik tsak a’ Gazdát a’ 
Füst Adóban segíteni, együtt fizetvén a’ Füstöt, de a’ mely 
Háznál noha egy Funduson, és egy Fedél alatt két vagy 
három Házok lévén, azokban különös Gazdák laknak, az 
ilyenek különös Füsttel is tartoznak.

A’ mely egy Falubeli Emberek pedig ketten hárman, 
’s ha többen is noha egy Házban laknak, de azon Faluban 
különös Fundusokat ’s Örökségeket bírnak, és colálnak, a’ 
füst Adónak subterfugiumának okáért lakván más Gazda 
Házában, jóllehet tehetsége volna, hogy maga Fundussára 
Házat építvén abban lakhatnék, az ilyenek is különös Füstre 
rótassanak.

A’ mely Paraszt Ember valamely Úr, Fő vagy Nemes 
Ember Nemes Ház helyén lakik, Nemes Földeket is örök
ségeket colál, az olyan mind a’ Füst Adót megadni, mind az 
örökségekről, melyeket maga colál annál inkább Marháiról 
contribuálni tartozik.

A’ kik Conventios, és fizetett Szolgák, ámbár magok 
másutt lakjanak, de Feleségek, Gyermekek veszteg lakván 
magok Házokban, azok is Füst Adót adni tartozzanak.

Jóllehet eddig a’ Possessor Uri Fő és Nemesi Kendek 
Bírái Füst Pénz adástól immunisok voltának, mindazonáltal 
ebből nagy confusiót, és a’ Szegénységnek romlását tapasztal
ván, végeztetett; hogy ennekutánna akármelv Possessor Uri 
Fő és Nemesi Kendek Bírái Füst Pénz Adással tartozzanak, mint 
egyéb Adózó Személyek, ide nem értvén, a’ kik Nyilakat 
örökségeket nem bírnak, hanem a Possessor Urak Nemes 
Házánál, vagy Nemes Földön laknak, de ezek is Marhájokról, *)

*) Lásd az 1716. évi kraszmimegyei stat. (361. 1. 1. jegyz.)



és Vetésekről adózni tartoznak; hasonlóképpen az Urak Há
zaknál lakó koltsárok Darabontok és Béresek.

Hallatik némely Helységekben, hogy supra necassitatem 
telepednek a’ Curiákban Feles Emberek, kik is eo praetextu, 
hogy Curiákban laknak, nem adóznak, úgy hasonlóképpen 
az Allodialis Földekben vetnek, szántanak, hogy az Adózást 
azzal is subterfugiálják; annakokáért ex incumbenti Officio 
V. Tiszt Uraiméknak imponáltatik, hogy az ilyen formán az 
Adózást kerülő Embereket az Ország, és a’ Nemes Vármegye 
Constitutiója szerént adóztassák sub animadversione, kivévén 
a’ kik Curiákban szolgáló Praebendás Szolgák és Cselédek, 
’s ott is laknak.

A’ Gornyikok, és Plajások a’ Contributio fizetésben Fő
ről eximáltatnak, a Plajások nevezetesen facultásoknak is 
hasonféléről, a’ más feléről pedig adják meg, az ily exemtió 
pedig a’ hol mennyi Summát csinál azon Falu Quantumából 
defalcaltassék, és ex Cassa Comitatus exsolváltassék.

Falu szeriben lakó korcsm árosok, kik Paraszt F'unduson 
educillálnak; oeconomiát is exerceálnak, tartozzanak mind 
Marhájokról, mind köblökről, instar aliorum Incolarum a’ Falu 
közzé contribuálni, Sufficiensnek ítéltetvén Postálkodás és 
egyéb Servitiumból való exemptiójok.

Az Egyházi Nemesek egy-egy Lovakról a Contributione 
eximáltatnak, considerátióban vétetvén, eddig is impendált, ’s 
ennekutánna is impendálandó éjjeli Nappali Szolgálatyok a’ 
a’ Nemes Vármegye dolgaiban.* 1)

Ide értetnek az Udvari Bírák is, kik Urok Aeconomiája 
körül szüntelen való szolgálatban vannak, és e mia sok felé 
distráháItatnak, ezek is hasonlóképpen egy-egy Lovakról ne 
contribuáljanak.

11 .

A kik Tempore Conscriptionis Facultasokot occultálnák azok meg-bün- tetésének Modálitássúról.
Ha kik Facultásokat quoquo modo occultálnák, kitudód

ván amittálják az occultált Facultást, melynek harmadrésze 
a’ Directoré, ’s a többi a’ Bíráknál conserváltassék ad ulte
riorem Inclyti Comitatus dispositionem, convertáltatván a’ 
Falu közönséges Szükségére: invigiláljanak Szolga-Bíró Ura- 
irnék, hogyha hol efféle hibát észre vesznek, mindjárt insinuálják.
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l) A mire kötelezvék az A. C. III. R. 47. ez. 9. art., 49. ez.
1. art. és V. lí. 41. E. alapján.

27*
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Torda menyei Statútum.

Lupsára Inquisitióra felmenő Regiusokról.
A mely Koldusok') olykor Lupsára* 2) hivatalinak fel 

Inquisitióra3) vagy egyéb expeditiora, fizetések megvételében 
ne excedáljanak, hanem szolgálatyok igasságos Taxájával legye
nek eontentusok.

1745.

Torda megyei statútumok.

I.

Az Innepnapnak és Vasárnapnál; megszenteléséről.
Vasárnap senki ne vadászszou, vagy halászszon, melyet 

is ha ki nem observálna, prima vice ?> forintig büntetődjék az 
olyan ember.4)

II.

Az Éjtzakai Fonók Gonventicmlumainak tilalmáról.
Az éjjeli Falukban lévő fonók congregatiói prohibeáltat- 

nak, minthogy a Gazdáknak sok károk következik, és egyéb 
gonosz consequentiák is származnak, a ki afféle fonó Házat 
tart, három forintig büntetődjék,

1745.

Torda város statútuma.5)

A. 1745. Die 6-ta April. Hogy az Hóhérnak holnap 
szám szerint, a két véka búza kiadassák, minthogy már a 
Város Keze alatt vagyon, és szolgál mikor kívántatik, deter
mináltatok. 61

*) Lásd fentebb: 379. 1. 1. jegyz.
2) Havasi község.
3) Tanuvallatásra. Lásd 111. 1. stat. 4. jegyz.
4) V. ö. А. С. I. R. 1. ez. 12. art. és V. R. 51. Ed., mely utóbbi 

az 1619. évi május 5-én Feliéi"várott tartott országgy. 1. art. alapján 
készült. (Szilágyi i. m. VII. k. 512. lap).

5) Torda város levéltárában.
6) Az 1814. évi jul. 5-én 17812. sz. a. kelt rendelettel köteles

ségévé tétetett minden törvényhatóságnak, hogy állandó hóhért tartson.
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1745.
%

TorÜaváros statútuma.1)

Die 13. April. 1-mo Minthogy nemelly vakmerő Város 
széleken lakó Emberek az sertéseket a Csordákba nem jár
tait, ják hanem udvarokról kicsapván szélijei kerteken, szőllő- 
hegyeken, vetéseken jártattják nagy károkra és praejudiciu- 
mokra az Gazdáknak, mely ez féle káros practicállji az 
illyeténeknek hogy minél hamaréb tollaltassanak, Hadnagy 
Ur* *) eö Kimé hogy az Széleken és temető oldalon járó ser
tésekből in terrorem talium kettőt harmat meglődöztessen fa- 
cultáltatik.

2-do Hieromi György Urain per mprbum paraliticum debi- 
litálódván szüntelen Agyban fekszik reá esett portiojának fele 
része relaxáltatott.

1745.

Tor da város statútuma.8)

Minthogy most a báránt nem annyira a Mészáros Czéh- 
beli Mester emberek a busáért, hanem inkább a boriért szokták 
venni és a bárányok is igen elegyesek, erre nézve hogy ad 
interim ad futur. usque limitationem, a mely báránynak veséje 
ki nem láttszik és jó nagy bárány, uzimere 12 d. a kiseb- 
qeknek pedig czimere ámbár a veséje a kövérségtől ki ne 
lássek, á d. 9 árultassék, institua Itatott, et per consequens 
az alább valókat alább való árron adgyák.

1745.

Küküllömegyei constitutio.

Égések s Égetők iránt szálló.
Égésék ’s Égetők iránt mivel keserves panaszok jőnek 

a’ Vármegye eleiben az 1744-b. Mike Szászán celebrált Filiális

*) Torda város ezen évi jegyzőkönyvéből.
*) Torda, eredetileg német telep, mint azt az 1291. évi privile

gium (Fejér, C. D. VI. T. 1. V. 105. I.) tanúsítja; utóbb az u. u. oppida 
nobilium — nemes városok — közé jutott, melyek lakói t. i. nemesi 
szabadsággal éltek, saját választott tisztviselők kormányozták a várost, 
a megyei hatóság felsőbbsége alatt. E tisztviselők közé tartozott a Dúc- 
tor nobilium — Hadnagy — is. V. ö. C. C. III. R. 11. ez. ti. 7. art.

3) Ugyanott.
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Szék Deliberatuma in suo Vigore nein tsak meg-hagy a ti к, sőt az 
egész Vármegye approbálván, ratificálván, Constitntióban íratni 
végezte, úgyhogy nem tsak Sövényfalván, sőt az egész Várme
gyében ezen Deliberatum observáltassék. — Ha Égés miatt 
a’ Faluban kár esik, azon kárt a’ Falu fizesse meg,1) annak- 
felette fizessen a’ Tiszteknek is flór. 12. akár pedig égető 
Személyt adjon, az égésen pedig értetik gonosz Ember Tüze, 
nem a’ Gazda maga Tüze;2) Mely Deliberatum is Szolga- 
Bírák által Processusonként az egész Vármegyében publicál- 
tassék, és observáltassék.

1745.

Gyulafehérvár városi statutum.3)

Mi nemes Erdély Országában szabad királyi Károly 
Fejérvárosi Magistratus! örökké fenntartó emlékezetnek meg
maradására, stipulatis manibus communi nostrorum suffragio 
az egész város consensussából concludaltuk azt: hogy ennek- 
előtte való időkben is, de nevezetesen e mostan még folyó 
1745-dik esztendőben, mindenünnen összegyűlt, másunnan lcitsa- 
patott becstelen kurva személlyeknek száma, terhesen meg 
növekedett volt varasunkon, kik által városi házakban, kor- 
csomákon, mezeinken, gabonáink, szellőink és egyéb recep- 
taculumok között irtóztató paráznaságot vittenek végben, sok 
szegény Cíviseket tökéletlenségekkel, tolvajlásokkal meg káro- 
sítottanak, de nem csak az, hanem az illyeten nyilvánságos 
kurvák Felséges Fejedelem Asszonyunk katonáit szöktetni 
kívánták, sok verekedéseket indítottanak, mellyből véletlen 
halálozás következett, mellyért városunkra a nagy nyomorúság, 
határunkra szőllőinkre a nagy átok szent Istenünktől adatatott, 
nagyJiönyhullatásunkra. Azért

Г.1-mo Minthogy edig Városunk Bírái az illyetén kurvák 
áltat erszényeket töltötték, s a gonoszság annál inkább sza
porodott; nem lészen ennek utánna szabad, egy Bírónak D 
kurvával megcdgyezui, hanem a hol percipiallya, hogy a féle 
akár városi, akár idegen becstelen személy latitálna, csak 
suspiciora is incaptivaltassa hite szerint s a Magistratúsnak 
aperiállya, külömben ha el halgatná, annál'is inkább azollya- 
tén személlyekkel megbékélnék, az ollyatén Bírót maga a

В Az A. C. 111. Ií. 34’ ez. 1. art. analógiájára.
3) Az 1814. évi gyűjt. 19. const, szerint: , ide nem értetnek az 

olyan égések, a mellyek a gondviseletlenség miatt a Házi tiizböl akár 
melly módon támadtak is."

s) Gyulafehérvár városának (1728—1787. évi) jegyzőkönyvéből.
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Magistratus a Bíró mellett lévő subofficialisokkal mint consen- 
tiensekkel Fiscalis Director által evocaltattya és véllek annak 
poenáját supportaltatván s mint hite szegetteket ab officio 
deponaltattya. 1

2-do Nem iészen szabad kurva vagy hitegető korcsomé - 
rost e városon senkinek is tartani, hanem mint régeiden 
emberséges . . . A)

1745.

Alsó Fehér megyei statutum.

A gonosz Emberek által lett gyújtogatások s a miatt 
következett károk iránt sok Helységekből panaszok hatván a 
Vmegye eleiben, s az olyan gonoszságot véghez vivő mind 
eddig elé is egy Helységben is nem tudothatván ki, s hová 
továb ezen gonoszság annál inkább gyarapodván, mely miatt 
sok jámboroknak utolsó szegénységre kelletett jutniok, eztet 
tulajdonítván az Helységek Bíráji invigilantiájinak, és rés- 
szerint azért is, hogy a Strálálást, éjtzakának idején nem gyaz 
korolják szorgalmatasan. Végeztetett azért, hogy a modo in- 
posterum valamely Helységben, gonosz embernek tüze által 
valakinek Tsüre, Háza, vagy akárminemű alkalmatossága el ég, 
a káros admoneáltatván a Falut, ha gyújtó Tolvajt sistal, bonc 
quidem, alioquem a miatt esett kárát in totum a károsnak 
refundálja; ezen Végezésre utat mutatván az Approbataban 
a Nyom követésről irt Articulus.* 2)

1746.

Congregatio Marchalis J. Cottus Colosiensis in Oppido Colos 
Anno 1746 Die 3. February celebrata, ubi Statutum est:3)

1. In Anno 1731 Die 6-ta Mensis Octobris Felső >Szo- 
váton Celebrált, nemes Vármegye Congregatiojában a Profu- 
gusokrol írott conclusumoknak4) observatioja továbbra is serio 
parancsoltatik, úgy mint: ha kik falujukból, házas tüzes jó 
gazda embereket elszökni és elbujdosni megengednék, azon 
helység 52 ltokban büntettessék meg, melynek 41) forinttya

J) Itt a statutum megszakad, s a jegyzőkönyvben többé nem 
folytattatik.

2) T. i. az A. C. III. R. 34. ez. és V. R. 37. E.
°) Eredetije Kolozsmegye levéltárában.
4) Az 1731—1737. terjedő időről jegyzőkönyvek nem létezvén a 

levéltárban a hivatolt 1731-iki felsőszováti statutum nem volt közre 
adható.



u káros possessornak adassák és 1 2  forintot magok fáradtsá
gokért Tiszt Uraimék magoknak elvevén; mostan ez is hozzá 
adatvan, hogy az ilyen szökő emberekre más helységekben 
lakosok is úgy vigyázzanak mind közönségesen, hogy a falu- 
jókban se határokan afféle szökő személyeket által ne bocsás
sanak, hanem a falusiaknak is hírré tevén sub gravissima et 
irremissibili poena arrestállyák; sőt ha ki afféle szökő személyt 
ilyen szökő uttyában elfogna legyen szabadsága annak a szökő 
személy javainak harmadát propria Saltem authoritate magá
nak elvenni. Ezen Conclusumát a Nemes Vármegye Vice szol- 
gabírák eö kglmek járásaikat minél hamarább falunként cir- 
culálván, a falusiakat mindenütt összegyüjtvén, olvassák fel 
előttök és szorgalmatosán observáltassák ezen Nemes Vármegye 
Conclusumát, hiba nélkül sub amissione honorum et officiorum 
suorum.

2. Ezen nemes vármegyében némely határokan feles 
vadgyümölcsfák vadnak, melyekből sokszor jó haszon redun- 
dal, melyről a nemes vármegyének így determinálni: hogy 
akárholott is ha ki afféle vad gyümölcsfát, vad • alma és vacz- 
korfákat levág, az olyan gyümölcsfákat vágó és pusztító 
embert, minden fáért egy egy ftig büntesse azon helységbeli 
falus biro ; negligálván pedig a falus bíró az afféle büntetést 
processualis Szolgabírák eö kelmek által azon szófogadatlan 
Bírók büntettessenek 12 ftig.

174*;.

Zarándmegyei Constitutio.1)

Az Parasztság szüntelen való vadászása miatt tapasztal
ván a Nemes Vármegye nem kis Hátramaradását dolgaiban 
az olyanoknak, de ve vén azt is észre, hogy többire Vasár
napi és Innepi napokon szokták azért az Isteni szolgálatot is 
elhagyni, azért determináltatott, hogy ezután afféle parasztoktól 
(ha úgy találtatnak) a kopoi vétessenek el és felyiil reá 
mégis büntettessenek,2) és ha kutyák nélkül vadászni talál
tatnak is Vasárnap, tehát puskájukat veszessék el.3)

*) Az erei. múzeum kézirattárából.
2) E büntetés az ezen constitutioban kimondott vadászati tilal

mat megújító későbbi két, ezzel teljesen egybe hangzó s azért itt nem 
közlött constitutioban 3 Rftban volt megállapítva.

3) A parasztokra nézve tiltotta a vadászatot már az 1667. évi 
január 5. marosvásárhelyi országgy. 44. és az 1668. évi január 10-iki 
beszterczei országgy. 36. art. 16 ft. s a kutyának s puskának elvesztése 
alatti büntetéssel.
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1747 .

Kük iillüme gyei condit utiok.

A  b á n t s  v á l t s a d  i r á n t .

Irrepálván ilyen abusus Szolga-Bírák Atyánkfiái ő Ke
gyelmek simplex Vádra, az embert el-fogattyák, kezességen 
el-bocsátván, kaloda, vagy is Lántz Váltság praetextussa alatt 
nem lévén contentusok azzal, hogy a’ detentus kezességén 
emancipálódik legalább is ad Xr. 2 0  taxálják, holott ha szintén 
az Kaloda Váltság Haza Törvényén fundált, usus volna is, 
nem a’ Szolga-Bírónak, hanem a’ Falus Bírónak cédáinak; 
Végeztetett azért, hogy a modo deinceps Szolga-Bíró — Atyánk
fiái ha kit el fogat, ’s aztat kezességen el-botsátya, az el-bo- 
tsáttattat ne taxálja, sőt ezen abusus a’ Nemes Vármegyéből 
penitus eradicáltassék.1)

II.

A ' k á r  lá tá s r ó l ,  és  B o r o z d a  k i - já r ta tá s r ó l .

A’ Falusi paraszt Bírók is kár látásért ’s annak betsüiért, 
a Borozda járásáért, ’s egyél) efféléért rendeletlenül szokták 
taxálni a Querulanst, holott valakinek kárát meg-betsülni, elve
szett Borozdáját régi Statussára reducálni, viszsza járni, nem 
fizetésért, de ex Charitate kénék tselekedni, végeztetett azért; 
hogy az említett Casusokban a’ Bírák req uiráltatváii ki meny- 
nyenek. és azon impendált kevés fáradságért praemiumot né 
praetendáljanak, lássa mindazáltal a’ ki vivő, ha valamit akar 
adni, stat pro ratione voluntatis.

1748.

Küküllö megyei constitutio.

A ' H ú s n a k  F o n t y á t  h o g y  a d já k .

Considerálván a’ Nemes Vármegye ez Hazában a’ Mar
háknak oltsoságait, Concludáltatott, hogy a modo deinceps 
(addig tudniillik, inig a Marha jobban meg nem árusodik) a’

')  Az 1814. évi gyűjt. 21. const, szerint az ilyen szolgabíró „a 
Lántz-váltságot először fizesse viszsza in duplo, ha másodszor-is ezen 
Constitutio ellen hibáznék llivataÍjától amoveáiltassék.“
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Marha Húsnak Fontva harmadfél Pénzen, a’ Berbéts1) Hús
nak Fontya két Pénzen, a’ Ketske Húsnak Fontya másfél 
Pénzen járjon az egész Vármegyében, és a’ Mészáros felyebb 
adni sub poena flor. 12. per Dnos V. Judlium in suis Proces
sibus toties quoties irremissibiliter exequenda comperta rei tamen 
Veritate.* 2)

1 -o Minthogy a Karatnai Határon eleitől fogva a tilalmas 
Határokban feles Károkat tettek némely potentiaruskodók, 
azoknak refrenalasukra, s az Határnak jobb móddal való tila
lomban tartására végeztetett; Hogy esztendőnként tiz ember 
Seriesse szerint tartozzék a Határ pásztorságát felvenni Sze
mély válogatás nélkül, mind Nemes és jobbágy ember, és 
szorgalmatosán őrizni, vagy őriztetni, kik is Hittel légyenek 
kötelesek, a ki pedig a maga seriesseben fel nem akarná 
venni, vagy pedig maga helyett illendő Határpásztorságot nem 
állíttaua, Három forintig büntesse a Falu-meg, mégis tartozzék 
a határt őrizni, vagy őriztetni, az meg-irt három forint Bírság 
alatt, toties quoties refractariuskodik.

2 - 0  Az Határnak tilalma egy Forint, a Faluban ben 
lakók a kik marháj okát az Tilalmas Helyeken szántszándék
kal legeltetik, toties quoties comperiáltatik.

3 - 0  A Falu Csordái, és Juh Nyájaknak, ha egy részets- 
kéje szaladna is a tilalmas Határba, szaladásnak nem Ítéltetik, 
mert azok mellett mindenkor jelen szokott a Pásztor lenni, 
hanem egy forintig büntessék a Határ Pásztorok, toties-quoties, 
ha pedig az egész Nyáj, büntessék az App. Const, szerint, ut 
habetur Part. 3. T. 33 A 1.

4 - 0  Tavaji Csitkot is a tilalmas Határba jártatni sub 
poena dor. 1 . szabad ne légyen.

ft-о A tilalmas Határokból se szekérén, se Zsák lián Füvet 
hordani haza Gyepekről, vagy Parlagakról szabad ne légyen 
senkinek, a ki pedig ezen végezés ellen cselekednék, ha fsak 
látná is Hites Határ Pásztor, egy forintig büntessék a Határ 
Pásztorok; tulajdon maga Parlagjáról, vagy Kaszáló Helyiből 
pedig, a ki Füvet haza viszen, tartozzék Hitivel magát defen-

*) Berbécs (a latin vervex-bííl) rend szerint: kos ; e helyütt ér
tetik alatta a juh.

2) Megujíttatott előbb 1749-ben, egyúttal a sertéshús fontja is 
megáll: ' tatott négy pénzben; utóbb ismét 1750-ben.

Alsó Fehérmegyében. — Az erdélyi múzeum kézirattárában

1748.
Kiíratna község constitutioja .3)

levő m lat után.



dálni, hogy az magáéból vitte, külömben egy forintig bün
tessék a Határ Pásztorok, toties quoties comperiáltatik.

6- o Ha a Marha tilalmas Határba szalad, egy Marhától 
két Pénz, Anya szopo Borjútól egytől egy pénz, Disznótól, 
Malacztol, Lad tol, hasonlóképpen egytől, egy pénz, jól meg
vizsgálni a szaladást szükség, mert találtatnak oly emberek, 
kik szabad akaratjak szerint is el csapják Marhájokat, hogy 
az tilalmas Határba lábbogjon, és jól lakjék, s két pénzel ki 
váltsa az Határ Pásztortól, ha pedig olyan ember comperial- 
tatik, hogy Hitivel nem méri menteni magát, az olyan in poena 
flor, egy incurráljon toties quoties.

7 - 0  A Határ kertekről, és Határ kapuról esett, s lőtt 
Kárt az Határ Pásztorok meg-fizetni nem tartoznak, hanem 
azon kertes, és kapus emberek a kiknek kertekről lőtt a Kár.

8 - 0  Az Határba ki függő, vagy rugó Jószágokon sen
kinek résset s kaput az Határban ki tartani szabad ne légyen, 
azért hogy az Határon Kárt tétessen, hanemha kaput tart 
Határ tilalmának idején jó Zár alatt, vagy jól bé-czövekelve, 
tartsa sub poena flor, három, ha kár pedig a ki rugó Jószá
gokról esnék, meg világosodván benne tartozzék azon Joszágos 
ember meg-fizetni, a kinek a Jószágáról esett s lőtt a kár.

O-о Ha valaki a Lovára fel ülne, s úgy gázaltatná, vagy 
etetné a Gabonát szántszándékkal, ha az Határ Pásztorok hé 
nem vihetnék, hanem el-szalasztanák, az olyan Potentiarius 
embernek a Csordából a Határ Pásztorok fogják-el egy Mar
háját, és egy forintig büntessék-meg, e felett a mi kárt tött, 
a káros embernek adják-bé addig a kárig, a minthogy.

lü-o A mely ember Gabonájában kár esik, a kiket a 
Határ Pásztorok benne kapnak, azon potentarius ember Mar
háját fizessék hé a Károsnak, a. Káros is tartozzék bé vinni, 
és Kárát azon potentiariuson praetendalni, nem a Határ Pász
torokon.

11- o A Határ Pásztoroknak tsak egy Lovon légyen 
szabad a Határ őrizetire ki menni, nem többen, hogyha pedig 
azokkal is a Gabonában kárt tétetnének, a ki comperiáltatik, 
egy Forintig büntessék-meg; és a kárt is fizesse-meg.

1 2 - 0  A tilalmas Határnak fél-szabadulásáig senkinek 
semminémű Marháját ottan se Czöveken,. se másképpen legel
tetni szabad ne légyen mind az utolsó kalangyának bé-viteléig, 
hanem olykor, mikor az Határba aratni mégyen, valaki akko
ron is jól meg-czövekelve egy forint birság alatt.

13- 0  Hogyha pedig valaki a Határ Pásztorokra támadást 
tenne, vagy ha tilalmas Határból s Kárból bé akarván hajtani 
valaki Marháját az Határ Pásztor eleiben állana, annál inkább 
ha el venné, a Falu az Határ Pásztorokkal büntesse-ineg az
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olyan potentiarins embert minden kedvezés nélkül, :i melyből 
továbra való Processust senki magának ne indíthassan, hanem 
a Falu végezésével elégedjék meg sub poena flor, bárom, ezt 
is el-nem hagyván, hogy a ki a Határ Pásztorokat meg fenye
getné, vagy beszédével besteleníttené, diffamálná, verificalod- 
ván egy szava hihető ember relatiójából. egy forint poenaban 
ineuráljon az olyan ember.

14- 0  Fizetése a rend szerint való Határ Pásztoroknak 
esztendőnként a karatnai emberektől, egy Háztól, két véka 
Zab, a mely embernek tsak két, vagy három véka vetése 
vagyon, az olyan tsak egy véka Zabot fizessen, a kívül bébiros 
emberek, s Possessorok egy kalangya Búzát, s egy kalangya 
tavaszt.

15- 0  A Falusiaknak mind Ősz, és Tavaszbéli károkat, 
ha esik, Zabbal fizessék-meg a Határ Pásztorok, a kívül bébi- 
roknak az őszi Gabonát Őszivel, a Tavaszit Tavasz Gabonával.

Ki-о Valamint a Falu felől, hasonlóképpen a kiknek a 
Szármány felé ki-megyen a Földök, tartozzanak a végire Láb 
kertet feltenni, ha pedig fel nem tészik, s kár esik Gaboná- 
jokban, tűrjék-el károkat.

17- 0  A ki a Határba Gabonájába, vagy Kaszáló Füvibe 
kárát látya, a Határ Birának hirt tégyen, és a Falu Hitesseit 
vigye ki kár látni, a kikkel a Határ Biro, vagy egy Határ 
Pásztor kimennyen, ha pedig a káros hirt nem tészen, a Kárát 
szenvedje-el, hogy ha pedig hites embert nem kaphatna, tehát 
nemes emberrel, vagy ahoz értő paraszt emberekkel is szabad 
meg-lattatni kettővel.

18- 0  A Falu Hitessei tartozzanak sine Sallario kárlátni 
kimenni, ha requirálja a káros ember. L

1749.

Peselnek Jcöeségconstitutioja.x)

l -о Mivel az itt helyben lakó Nemesség Jobbágyaival 
edgyittt az Határ és Erdő őrizésében szorgalmatoskodik, és 
alkalmatlankodik; bé-bíró Possessor Uraimék pedig, kiknek 1 2

1) Karatna falvának ezen conclusumát és Contractusát a birtoko
sok 1719-ben saját aláírásaikkal ellátva megerősiték, s utóbb bemutat
ván a nemes vármegye sedriájának, miután azt „mindenekben a Nemes 
Haza Törvényéhez alkalmaztatottnak“ találta, a vármegye is minden 
pontjaiban jóváhagyta.

2) Az erdélyi múzeum kézirattárában levő másolat után. — Al
kotta ezen statútumot az Alsó-Fehérmegyében fekvő Peselnek község 
nemessége az 1715. évben hozott (fentebb 351. 1.) statutum módosítása 
és pótlásául.
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udvar házok vagy Udvar Házhelyek vagyon, itt nem lakván, 
Határ Bíróságot nem viselnek, tehát rend szerint az udvari 
Birájok mint egy Határ Pásztor a Falu Határának őrizésében 
tartozzék, vagy az olyan Possessor, ki nem akarja Biráját 
arra engedni, egy Jobbágyát rendelje érette, különben kárt 
ne praetendáljon.

2 - 0  Mivel az alsó Tilalmasban, Szentlélek, és Nagy-Mező 
felől való Határok távollabbak, és szomszédokra nézve is bajo
sabbak a többinél, akkor légyen egy számmal több az Határ 
Pásztor, és a többi is alkalmatos jó emberek légyenek.

3- o A bé Biró Possessorok ide kttldvén szekereket, Kké- 
jeket, feles Marhákkal ott jártassák, az hol más itt lakó Pos
sessor Uraim ék jártatyák Marhájokat szabad Helyeken, mivel 
kitsin lévén az Határ, ha minden ember az magáén szabad 
lészen, e szerint megszabadul az Határ is egészen, mely nagy 
kárt, és romlást okozna a Falu Határának.

4 - 0  Minden ember ha magáéban kárban talál, bé hajt- 
hattya onnan Határ Bíróhoz de nem másuvá, sőt ha kivált 
vidék Marhákat kárban, vagy az Határban látna, s találna is, 
bé hajthatja akárki, és az hajtó Pénzt olyankor nem az Határ 
Pásztorok praetendalhatyák, hanem a ki bé h.ajtya, annak 
részét az Határ Biró adja ki, de ha büntetés alá való, az 
hajtó pénzen kívül való poena az f'elyeb meg írt régi végezés 
szerint1) légyen, hogyha pedig valaki magához, bár az magáé
ból hajtsa, s külön hajtó pénzt vagy Bírságot valakin végyen, 
s még is a kárt Határ Pásztorokon practendálja eo facto 
kárának megfizetése nélkül maradjon.

5 - 0  Minthogy a jó Rend egyenlőséget kíván, egyenlő
képpen tehát a Tilalmat úgy kell tartani, hogy se Határ Bíró, 
se Határ Pásztorok, se más Nemes Uraimék Marhája a tilal
masokban ne járjon, sub poena toties quoties fi. 3. ha szánt- 
szándékkal hajtatyák; hanem szabadulásig mindeneknek egyen
lőképpen légyen az Határban Tilalmok, de mindazonáltal 
Falunkban eleitől fogva majd mindenkor Vármegye Tisztje 
lévén, annak Lovai számára, fsak éppen kiken N áiuuegye szol
gál atyában continuuskodik (ha a nagyobb részé itt lakó Pos
sessor Uraiméknalc és a Falunak) bizonyos közönséges helyet 
exscindál, vagy Nyomásból fel-fog, azzal contentus légyen, és 
ha ottan is Pásztora, vagy pásztoratlansága miatt kár esik, 
fizesse meg.

6- o A fő Határ Biró maga jártathatván maga Béres 
szolgáját Határ Pásztorok után mindennap tartozzék egy Határ 
Pásztor rend szerint bé-menni a dispositiora, és a melyik

*) T. i. az 1716. évi stat. 2. p. (fentebb. 351. 1.)
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ebben, s egyébben is az Határ dolgát concernálókban szó- 
fogadatlan lenne, toties quoties az Határ Biró egy forintig 
meg büntethesse, és Marbáját el fogathassa érette.

7 - 0  Külön külön Helyekre az Határ Pásztorok ne rekesz
szenek Marhákot, és Határ Biro hire nélkül ne botsássanak-el 
titkon, bár nyilván is magok ductussokbol, hanemha valakinek 
oly szorgos volna, hogy Szekere, Ekéje éppen ott késődnék, 
vagy pedig- egy Nyáj fejős Juh lenne kárba tilalmasba, kiket 
jó Kezesség alatt botsátván, mindjárt az Határ Bíróval írassa 
bé, kíilömben mint tilalmat, mint Kárt az olyan el bocsáttó 
fizesse maga meg.

H-o Ha valakinek éjtzaka Kárba vagy tilalmasba talál- 
tatik Marhája, bár nappal is és a Pásztor a káros Helyhez, 
vagy azon tilalmashoz oly közel vitte volt, hogy nem strásál- 
ván Talpon közel érte a Marhája, szántszándékkal valónak 
tulajdoníttassék, ne szaladásnak.

9 - 0  Valaki kárát meg-betsültetvén ha az Határ Pászto
rokat elsőbben kérte a békességre s nem conveniáltak, a betsii 
pénzel is tartozzanak a Károsnak, a betstillők Sallariuma pedig 
légyen a szerint; Ha két Kalangyán alól betsiilnek két poltura, 
két Kalangyától is annyi két Kalangyán (élvül tízig, egy 
susták; azon felyül pedig hét poltura, de ha külső emberek
nek betsülnek, kik itt Falus-Biróságot, Esküttséget nem visel
nek, hét polturánál alább lássák, ha engednek; a kár pedig 
ha Határ kertről esik, mind a betsüpénz, mind azon Kár 
a kertet tartó emberre redundáljon, úgy mindazon által ha 
admoneáltatott azelőtt azon kertről.

Ю-o Sánta és beteg Marhákot Gabonák közzé, és mellé 
harmadnapon túl ne hajthasson senki, akkor se másnak kárába, 
és ha pásztoratlan, olyankor is találják, hajtsák bé, kárt tétet
vén pedig az olyan Marhával, bár Gabonák szélyein valaki, 
másnak fizesse meg.

11- ffl Senki tilalmas Erdőből épülésre is ne vihessen fát, 
tsak ErdŐ-Ili ró hi révei, hanem nagyobb része itt lakó Posses
sor Uraknak, és a Falunak egygyezésiből mennyit, és honnan 
adjanak, a le dőlt és fekiitt fákot a tilalmasokban annuatim 
oszszák fel a szénégetőket, Seprű kötőket, és Juhokkal, kets- 
kékkel járókat, kik ottan vagdalnának egy forint poena alatt 
tiltsák ki, és ha depraehendáltatnak, toties quoties affélékben 
büntettessenek.

1 2 - 0  Az Erdőn levő Kaszálók, minthogy távul vágynak 
és Határ Pásztorok gyakorta nem vizsgálhatyák személyekben, 
ha másoktól megvilágosodnak benne, ki étette, ki tette, s 
tétette azokban a Kárt, jó bizonyságra azon Kár tevőnek el 
hajthassák Marháját, Kárig, s hajtó pénzig contentumot vehes-
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senek, vagy ha szolga, és gazdája nem menti, Kalodában 
tittessek a Bíróval, míg a Károssal conveniál vagy jó kezes
ségen ki nem véteti magát, simpliciter ei ne bocsáttassák. 
(Jszszel, és Télbe is senki más ember gyepűjét sub poena 
flor. 3 el-ne merészelje hordani az Erdőről. _ J

13- 0 . Sokszor esik, hogy a KártévoT s tétető el-szalad 
Marhájával edgjiltt a Káros Helyről, de a szaladással ne- 
menekedhessék, hanem annakutánna is mind a Kárt és hajtó 
pénzt rajta, úgy az Bírságot az Határ-Biró megvétethesse, de 
ha resistál, vagy maga Marhájának bé-hajtásáért valamelyik 
Határ Pásztornak boszszuból el-fogná Marháját, 3 Forint poe- 
nan maradjon.

14- 0 . Egy lévén az Falu, és Határa egyenlőképpen 
mind túl, s mind innen, a Patakon lakó betsíiletes Gazdák 
magok Esztenájokat,1) vagy Major Házokat szabados helyekre 
tsinálhassák, a Pásztorok is az iránt egymás ellen ne jár
janak, s ne veszekedjenek, vagy támadjanak sub poena fi. 3.

15- 0 . A béhajtott és rekesztett Marliákot az Határ-Biro 
nem strásáltathatván, hir nélkül valaki onnan kiereszti, lopva 
elhajtya Marháját, három Forintig, kárig s hajtó pénzig a 
Határ-Biro érette el fogathassa, még is a boszszúért külön 
tartozzék conveniálni a Határ Birákkal.

16- 0 . A resistalo embert, kinek Marhája itt a Faluban 
nintseu, vagy nem itt lakos, akár Esztenán lévő, akár más 
pásztorságban cominorálo légyen, a Falus Biro Ilitesseivel 
együtt tartozik meg-fogni, néki incumbálván az ember fogás, 
és nem úgy, mint Tiszt Rabját,2) hanem a Falujét detentio- 
ban lántzon tartani, mig maga dolgát nem igazíthatva.

IT-o. Valamelyik Nemes Uraimék közziil pedig ha Mar
hájának bé-hajtásáért, és Határ Pásztoroknak magok köteles
ségeknek végben-vitelóért, egy szóval méltatlanul a Határ 
Birot, vagy Határ Pásztorokat illetlen beszédekkel tractálná, 
fenyegetné őket veréssel, Oléssel etc. annál is inkább vala
melyikre támadna, vagy meg-verné, non obstante nobilitari 
ipsius praerogativa, tartozzék az olyan nemes ember ezen 
subscriptiója, és Petsétye alatt magát lekötelezett Contractualis 
Levél mellett, itt lakó Possessor Uraim, és Falu Törvényén 
Törvényt állani, és ha poena Ítéltetik azt tsak Falus Biro által 
az Határ Biro minden nemit Javaiból szabadosán exequáltat- 
liassa, semmi remediumokon kívül, még-is ha az meg-bántó- *)

*) A juliok számára fejés- és éji elszállásolás végett a mezőn 
felállított hordozható kerítés.

2) Vagyis nem mint a megyei jurisdictio alá tartozót, mint olyant, 
ki a megyei tisztnek volna kiszolgáltatandó.



dott Fél contentus nem lenne, a Falu előtt Ítélt poénéval 
suis modis et viis külső Fórumon maga Sérelmét kereshesse.

18- oí Az Határ Pásztorok szorgalmatasan vigyázni tar
tozzanak, a Kalangyászokra, és másoknak Füvét lopokra, el- 
liordokra, kiket is íia depraehendálnak, szekerestől Márkástól 
hé hozzanak, I litek alatt Possessor Uraim, is Falu Törvényére, 
sőt ha az olyan Kalangyászot, és Fii ’Popot az Határ Pásztor 
nem találná, s nem látná is helyben, de meg világosodván 
benne, a Károsnak tartozzanak ki adni, hogy maga káráért 
Kalodában üttethesse az olyant, ha pedig a Határ Pásztorok 
vigyázatlansága miatt lenne, és nem mérnek szolíani arról, 
hogy nem látták, s nem tudják ki cselekedte azt, tartozzanak 
afféléket is megfizetni a károsnak.

19- 0 . A Mik ennekutánná is helyesnek a közönséges 
jókra, s igasságra, és jo rendtartásra valók oceurrálnának, 
anuectálni azokot is ide lehessen közönséges egyezésből.

1750.
Zarándmegyei Constitutio.J)

Juxta priorem Universitatis hujus Ao. adhuc 1743. fac
tam determinationem, ut deinceps Judices locorum non uno 
above Mense in Comitatu constituantur, et Serventur, verum 
per Y. Judlium Comitatus in quovis loco tales l -о novembr. 
usque ultim. 8 -br Sequentis Anni Similes ordinentur et con
stituentur communi Voto Statutum est.

1750.
Krasmamegyei Statutum.

Anno 1750. l -а december. Jóllehet felsőbb Instantiánk- 
tól nem kevés ízben vettünk parantsolatot, hogy a’ Nemes 
Vármegye a’ Militáris Tiszteknek, ’s még egyéb szükséges 
Helyekre kivántató Discretiok oblatiojától is per absolutum 
abstineáljon, de eleitől fogva tapasztaltuk, hogy a’ Militáris 
Tisztektől megvonattatván a Discretio, szegény contribuens 
kösségeink nem kevés injuriákot, és tacita exactiokat szen- 
vedtenek, hogy azért a sok szinii Vexák rpdimáltathassanak, 
’s Szegénységeink conserváltathassanak, resolváltatott: hogy 
a’ Militáris Tisztek, avagy tsak parce és discretioval accomo- 
dáltassanak. De minthogy kedvezni kíván a’ Vármegye az 
ordinária Cassának, hogy az-az extraordináriákra is erogáltat-
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ván ne csonkuljon, luinem más bizonyos intrinseca C assa1) 
állíttathassák fel, ad non Praevisas Cottus necessitates deter- 
mináltatott: hogy minden Pipára annuatim distinctim 17 kraj- 
czárok felvetettessenek, és ordinarius Szolga-Hi ró Atyánkfiái 
által a’ Dohányosok conscriháltatván, igen curiose ugyan ő 
kgylmek által collectáltassanak is, és collectáltatván penes 
Recognitionales Dnr Judlium Ord. Perceptor kedves Atyánkfia 
kezében administráltassanak.

A' Puska tartás, ’s Vadászat is igen közönségessé lévén 
a’ Contribuens Nép között, hogy minden Puskára egy Rf. 
vettessék, és exigáltassék modalitate praescripta administrál- 
tatván ad Manus Perceptoris resolváItatott; a- mely puskás 
paraszt kopót tart, 2 Rf. fizetni tartozván, Vasárnapon, és más 
innep Napokon Vadászok puniantur juxta Articulos.2)

1751.

Torda város Statútuma.3)

Ha erdő lopókat idegeneket intercipial valaki a város 
határán az convictiojok vagy conventiójok fele cedal azoknak 
a kik elfogják s behozák. Hadnagy Uram az illyenekkel Magis
tratus hire nélkül ne conveniálhasson.4)

1751.

Tordamcgyei statutum.

A Marha Pásztorok idejénkorám való ki-Állitásáról és azoknak megbüntetéséről, kik Márkájúkat Pásztor eleiben, nem adnák.
Tapasztaltatván a’ Nemes Vármegye minémii káros con

sequential légyenek, hogy a’ Falukon Pásztorok nem tartat-

■) Az u. n. házi pénztár, cassa domestica, mely 1754-ben ország
szerte újonnan szervezhetett pénzalapjának állandó dotálásával, a meny
nyiben meghagyatott, hogy a hadi adó fejében fizetett minden egyes 
forintra 20 kr. ráfizetendő, melyből 13 kr. a megye házi szükségleteinek 
fedezésére fordítandó. E részben bővebb adatokkal szolgál a Schuller 
.1. К. folyóiratában: „Archiv für die Kenntnisz von Siebenbürgens 
Vorzeit und Gegenwart.“ N.-Szeben 1841. I. köt. 1 23. 1. megjelent
ily cziinű értekezés: „Die Siebenbürgische Steuergesetzgebung.“ mihez 
kiegészitésííl még felemlítjük, hogy az 1759. jól. 3. rendelet által a 
bűnügyekből, az 17(55. évi decz. 7. rendelet által pedig a fiscalis ügyek
ből befolyó pénzbírságok is a házi pénztárba voltak beszolgáltatandók.

-) V. ö. А. С. V. R. 51. E.
3) A városi levéltárban levő jegyzőkönyvben.
4) Ismételtetett 1758-ban.
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nak, sokan magok Cselédjek által pásztoroltatván külön-külön 
Marhájokat arra nézve, hogy ezen rendeletlenség is meg- 
orvosoltassék, végeztetett, communi voto, hogy minden Hely
ségekben a’ Falus-Birák mindenféle Marháknak Pásztoriról 
tempestive provideáljanak, és egész Pascnátionak idején azok
nak kezek alá tartoznak, közönségesen a’ Marhájokat a’ La
kosok erga certam Pásztoraiéin Taxam kiadni; secus ha a’ 
Bírákban a’ Pásztorok nem állítása iránt, vagy a’ Lakosokban, 
Marhnjoknak Pásztorok keze alá nem adása iránt comperiál- 
tatik a' hiba, a’ Bírákat a’ Tisztek, a Lakosokat vicissim a’ 
Bírák büntessék toties quoties.

1751.

Ttírdamegyei statu tárnok.
I.Л Gyepül; tartásáról és restaurátiojáról.

A Gyepüknek tartásában, és restauratiójában közönséges 
haszon subversálván, determinál tátik: hogy ezentúl a régi 
usus szerént a Gyepüknek restauratiójára minden Fő, köz és 
alább való renden lévő emberek concurrálni tartoznak, melyet 
ha post praemonitionem valaki post habeálna, Fő vagy Ne
mes ember lévén, Jobbágyától zálogot szabadoson desumál 
hassanak, Jobbágyok nem lévén önnön magoktól is.

II.A Hidaknál;, és Utaknak Conserrátlójáról.
Hidaknak, Utaknak, és Gátoknak restauratiójára az 

Egyházi Nemes Emberek, és Udvari Bírák is adigáltassanak, 
ad instar aliorum Cottuum ebben is közönséges haszon forogván.

1 7 5 1 .

Alsó Fehérmegyei statutum.

Sok Marhanyuzások ’) tapasztal tatnak a Vmegyében, 
mezekben Articulus mellett Executiora ki menni V. Tiszt2)

’) Szaporítja ezzel e statutum azon esetek számát, melyekben a 
törvényczikk melletti végrehajtásnak, oxecutio penes articulum, van 
helye, melyben t. i. maga a törvény szabja elő, hogy minden további 
nélkül, mihelyt az eset fölmerül, eszközöljék a tisztek a végrehajtást. 
A törvény által elismert ilynemű esetek találhatók a többi közt az 
A. C. III. K. 11. ez. 1. art., 17. ez., 34. ez. etc.

'-) E vicetisztek — a főtisztek helyettesei — az alispán és fő
szolgabíró, kiket az А. С. IV. K. 10. ez. 1. art. rendszerinti végre
hajtókul jelöl ki. Ez elnevezésre nézve lásd az 1791 : 12. tcz. 2. p.
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Atyánkfiái ő Kegyelmek ob publica Negotia nem érkezhetvén, 
determináltatik; hogy Processualis Szolga-Birák ő Kegyelmek, 
magok Processusokban penes Saliarium Articulare h. ti. 1 . 
Du. 2. Exeoutiora ki mehessenek, nem külömben in Causis 
liquidorum debitorum penes Litteras ContraetualesJ) aut Judi
cium Comitatus* 2) húsz forintig Exeeutiot tehessenek, melyben 
ha ki törvényes okra nézve repellálna,3) annak ok-adására ad 
Sedriam Partialem4) meghivattassék, a Hepulsio ok-adásának 
dijudicáltatására, vagy ha paraszt Jus lészen, ad suum lbrum 
competens, Sedriam videlicet Filialem5) certificáltassék, obser
vato in reliquo Processu solito.

1752.

Tor da megyei Statut amok.

I.

A Mestantiáknalc <i Refraetariusokon váló felszedésének modálitússáról.
A mely Contribuens Személy, Marhájának reggetésével, 

sem gondolván, Portiójának bészolgáltatását vakmerőképpen 
huzza, halasztya, facultáltatnak a Bírák az ilyenekre az Exe
cutiot reá szállítani, s mind addig rajtok tartani, valameddig 
obtingentiájokat meg nem fizetik, melyet a modo in posterum 
pagatim observáltatni Szolga-Birák Atyánkfiái ő kegyelmek 
köteleztetnek.

II.

A Törvényes Executuikriil.
Jóllehet Approb. Const. P. 4. T. 10. A. 1. circumseri 

báltatott légyen, hogy az legitima Executiók egy V. Ispány,
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’) Lásd az 1650. évi kolozsmegyei stat. (288. 1.) 4. jegyz.
2) Ez a végrehajtásoknak rendszerinti faja, az n. n. ítélet melletti 

(execntio penes deliberatum v. sententiam) v. az А. С. IV. R. 12. ez. 
szavai szerint „a törvények decisiója után“ eszközlött.

3) A repulsiora, a végrehajtás tettleges meggátlására nézve v. ii. 
1486: 16., 1492: 67., 1500: 19.,‘ 1504 : 4., 1507 : 2.. 1536: 11. tcz. 
H. К. II. R. 73., 74., 76. és 83. ez. §. 4. А. С. IV. R. 1. ez. 33. art. 
С. С. IV. R. 6. és 14. ez- Táblai ut. 103—113. §§. 152—154. §§.

4) Lásd az 1664. évi stat. 290. 1. 1. jegyz.
5) Fiúszék, vagy Ispáuyszék, melyet a szokás honosított meg 

s tartott fönn, mely a nem nemes alperesek ügyeiben járt el, a mennyi
ben az úri szék azokban nem járhatott el. V. ö. Tabl. ut. 23. §. és 
1791 : 96. iil. tcz. Elnöke a főszolgabíró, bírái 7 megyei esküdt s hatá
rozatlan számú nemesek.
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és egy Fő Szolga-Biró által peragáltassanak, mely ugyan in 
Causis, et processibus inter personas Nobiles agitari solitis, ad 
amussim observáltatott is, consideratioban vévén mindazonáltal 
a Nemes Vármegye, hogy in casu infirmitatis, aliorumque lega
lium impedimentorum pro modernis rerum et temporum cir
cumstantiis frequenter occurrentium Fő-Biró Atyánkfiái ő Ke
gyelmek Executiókra kimenni statis etiam temporibus nem 
sufficiálhatnának, hogy azért a Causansok, és Praetendensek 
annál hamarébb végét érhessék ügyeknek, s igasságoknak ki 
szolgáltatásában ne akadályoztassanak, helyesnek, sőt az igas- 
ság Dictamenje szerint szükségesnek Ítéltük, Fő-Biró Atyánkfia 
ő Kegyelmét arra facultálni; hogy in praemissis casibus maga 
helyett ahoz értő és jól instruáltatok. Vice Szolgabirák ő ke
gyelmek közztil egyet vagy többet exmittálhasson.

1752.

Tónin megyei statutum.

Ad communisandum exmittálni szokott Begiusok állapatyáról
A midőn ad communisandum1) ki-bocsáttatott Kegiusok* 2) 

ő kegyelmek, betegség, vagy egyéb legale impedimentumok 
miatt az impositiók rendes idejében nem peragálhatnák, hason
lóképpen pro ocyori Juris et Justitiae administratione facul 
táltatik említett Fő Biró Atyánkfia ő kegyelme ahoz értő 
idoneum subjectumokat azoknak végben-vitelére denominálni.

1752.

lorda város statútuma.3)

In communi Congregatione nob. oppidi Thorda deter- 
niinaltatott Hogy Also Járás Tett. Pápai István Uram eö Kgylme 
által az város közepében lcfollyó patakra in damnum et prae
judicium oppidi az melly gátot erigált elvagattassek, és töbször 
meg köttetni ne engedtessék,4) mivel az város földin levéli
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■) Vagyis communis inquisitio — közös tanuvallatás — eszköz
lésére, tehát olyanra, melyet a bíróság a felek kérelme nélkül önhatal
múlag rendel el. V. ü. И. К. II. E. 27. ez. А. С. IV. R. 1. ez. 32. art. 
Tabl. ut. 78. 7!). ijs?.

2) Ezekre nézve lásd az 172Ö. évi stat. 379. 1. 1. j'egyz.
3) Torda város levéltárából.
4) A gátoknak más földén való készíthetését megengedi a H. K. 

I. It. 87. ez. 3. §.. csak másnak kára nélkül. Ugyanott 4. §. s A. C.
111. R. 4U. ez.



azon gáttya annyira ostagnallya az vizet, hogy az Közönséges 
Hídnak is transitussát egészen impediálta az iszonyatos iszap
nak cumulatiójával. Úgy Paulus Conradus Schmiet uram által 
recenter az város közönséges uttzaján Magistratus és város 
hire s akarattya nélküli erigalt kőoszlopjait (minthogy az 

. városnak nyilván való praejudicium ára igyekezvén és az liber 
transitust is egészén impediálván) ex fundamento elhanyattas- 
sék és az ország uttya a maga régi Statussara corrigaltassék 
és reducaltassék. Nem ktilömben valaki az városon in prae
judicium oppidi vel aliorum a Sertés ollvát vagy Árnyékszékit 
olly hellyre erigallva hogy az város uttzájára annak rútsága 
kihatván toties quoties comperiáltátik az ollyan ember ad 
florenos duodecim irremissibiliter megbüntettessék s azon épti- 
lettye le is vágattassék.
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1752.

Torda város statútuma.1)

Ad Instantiam Figulor. Thord. Taliter est facta deter
minatio. Az Fazekasok ezen matériában gyakor Ízben ennek- 
előtte is instaltanak, mostan is occuralvan ezen praetensiojok 
annak is indulgentia engedtetik cum conditionibus:

1- mo Hogy az Kolosvári mázos edényeknek az edgy 
sokadalmi alkalmatosságokon kívül hé hozatása meg nem 
engedtetik (ide nem értvén az ívó edényeket) de úgy hogy 
az itt lakó fazekasok jó mázas edényeket készítsenek.

2- do Jól megégessék.
3- tio Azokot árra felett ne arullyák.
4- to Az hellységet aránta meg ne szűkítsék, mellyre 

Hadnagy Atyánkba eö kgvlmc szorgalmatoson vigyáztasson, 
és ha mi defectus comperiáltatik az Magistratusnak pro cor
rectione relatiot tőgyen, ezen indulgentia pedig, nem továb, 
hanem pro experimento tsak esztendeig engedtetik.

1752.

Torda városi statutum. ?)

Ao. 1752. die 11-ma Apr. Determináltatott:
Hogy az ötes legények az fertallybeli ®) contributi ótól 

immunisok legyenek, mint hogy az alfélé iffju legények semmi 
onus supportatiójával nem tartoznak. * 3

l) Torda város levéltárából. a) Ugyanott.
3) A mely a város illető negyedére van kivetve.
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1752.

Torda varos statútuma.'1)

Felesen találtattnak városunkon kívülről be bíró nemes 
emberek kik is nem maguk laknak személly szerint, Házak-, 
ban, hanem lakokat tartanak és jóllehet edgy s mas praetex
tus alatt szolgálatijukra adhibeallyak. némellyek közölök kor- 
tsomároskodván, vendégfogadói titulus alatt immunisok akarnak 
lenni mindenféle contributiotól, kik aránt is determináltatott, 
minthogy szolgalattyokért bizonyos bért és hasznot vesznek, 
eondeseensiokat és Postálkodásokat hoc est imide amoda való 
küldöztetéseket, sírására való járásokat nem supportalnak, az 
ordinaria contributio fizetéssel, mellv is Pénzből, Szénából, 
Zabból, Búzából szokott állani nem külömben az Quartellyos- 
nak adandó tűzi fabeli suecursussal tartoznak, per hoc Gáál 
József Uram Házában lakó János Mihálly az fen specificalt 
contributioval tartoznak.

1753.
Torda városi statutum.1)

In Confluxu totius Communitatis Nob. oppido Thorda 
pyotestal ugyanazon Communitas Super eo hogy két ízben az 
ns Magistratushoz porrigait Instantiájokra úgy szóbeli kíván
ságukra is, hogy tudniillik az Communitas expressussainak 
pro viatico leendő expensajókat ex publica Cassa refundallya 
az Magistratus, de sem egyszer, sem másszor resolutiot nem 
obtineálhattanak az Tanácstól, azért iterum atque iterum Pro- 
testalnak, hogy mostan pro bono Publico kívánván fáradozni, 
s az költségnek refusiója denegaltatik, per hoc jövendőben 
ha mi költsége és kára következik az Communitásnak, nem 
ex Cassa Publica, hanem az kik fogják szülni azon költséget 
annak erszényéből kiványuk refundáltattni; és mindaddig az 
Ns Magistratus is, míg ezen Causa agitáltatik ex Cassa oppidi 
magoknak uti költséget ne végyenek, secus ha erőszakot Tész- 
nek az Cassánkon, aki fogja elkölteni annak idejében fogjuk 
kívánni refusióját, melyről iterum is protestalnak.

1753.
Torda városi statutum.1)

Minthogy Constal evidenter, hogy mind edig az Instans 
Gaál József uram Házánál levő Fogadós, feles számú hordo ide-

*) Torda város levéltárából.



gén borokat nem kevés kárára ns Varosunk Privilégiumának 
ki korcsomárllott, és el adott, melly idegen boroknak való 
koresomároltatásaban is-comperialtatván az fogadós maga sza
vai után, az közelebb elmúlt 752-dik esztendőben, ki is akkor 
ammonealtatván az idegen boroknak kikorcsmálása aránt, de 
sem az ammonitióval, úgy Privillegiumunk nagy romlásával is 
semmit nem gondolván, actu is in praejudicium oppidi három 
darab idegen borok találtattanak az Instans Gáál Józseff uram 
Házánál, mellyek közzül is ketteje csapon találtatván, minden 
napon áruitatott, azért ex communi suffragio Communitatis 
oppidi Thorda détermináltatott, hogy azon mostan találtatott 
borok az város közönséges Piatzán ki vágattassanak (annyi
val is inkáb hogy maga Gáál Józseff uram in facie sedis nem 
tagadta, hanem önként fatealta) Korcsomarossa pedig usque 
ad plenariam Satisfactionem detinealtassék, az város szolga- 
birája Pecséttyének viólatiójaért.

Tit. Vice Ispány Bors György uram eö kgylme által be 
hozatott három száz veder idegen borok aránt pedig determi- 
náltatott, minthogy az Magistratusnak hírré tette azon borai
nak Thordai Házához való szállítatását úgy akkori Constit. 
Hadnagy eö kg viliiét Város hlites Borbirájával edgyütt, tem
pore introductionis requiráltatta, nem oppositive, hanem per 
Instantiam lett le rakattatása, per hoc respectalván az város 
is, semel pro semper ki nem vágottattatik, ammoneáltatik mind
azonáltal serio eö kgylme, hogy intra 8-vani azon borait elta- 
karíttassa, secus ha kára következik, maganok tulajdonítsa, 
Ex post Die 16-a Febr. 753 consideralván az magistratus és 
Quadraginta Uraimék titt. vice Ispány Uram terhes hivatallyát 
azért azon behozatott boraiból öt darabnak Házánál levő hagya- 
tása meg engedtetik, his conditionibus, hogy város bites Bor- 
birája el pecsételvén, hire nélkül azon petsétek fel ne bon- 
tassanak, ki vitelek is Bor biró uram hírével legyen.

1753.

Zilált< városi statutum.P)

Valamikor ezen Városban most, és ennek utánna való 
Időkben ezen városbéli akármely rendbéli Debitorokon Adós
ságnak meg vétele valamely Creditorok által praetendáltatik, 
a Fő Bírónak Szabadságában lészen, és autlmritás adatik arra, 
hogy három vonás forintokig plenaria Satisfactiót tehessen, és 
tétethessen ezen városban, és ennek Határán megbizonyosod-
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ván a Débitornak adóssága, és a Creditornak Praetensiója 
világosan a Bíró előtt, melyben observáltatik ilyen modalitás: 
hogy a Debitor ezen specificált Summáig admoneáltassék ad
3-rn bogy meg fizessen, secus ha meg nem fizetne a Débitor 
akkoron in ipso Termino Triduali a Bíró Hírivei, és Exmis- 
siójából, tsak egy város szolga által is contentum tétethessék 
és harmad napig sequestrumban tartatván, ha addig nem redi- 
málja, depositis deponendis a Creditornak kezéhez assignál- 
tassék; Ha pedig a Débitornak annyi érő Mobiliai nem talál
tatnának, hanem immobile Jószágból kellene contentumot 
tétetni; in eo casu bocsáttassák ki két Hites Polgár Salariu- 
mok u. m. 24 Dr. Depositiojokkal, kik is Betstt szerint ad- 
justálják a Creditor Praetensióját; és his non existentibus 
maga Személyében is árestáltathassék. — Л három forinton 
felyűl való Praetensiókban pedig az eddig való vagy Partium- 
ban levő Praxis szerént a törvényes quindenalis terminus admo- 
nitiója observáltatik. — Mely végezés lett sok szegény Credi- 
toroknak könnyebbségekre, mivel Ország Törvényével, és sok 
szabad s Privilegiált Városoknak szokásokkal is meg-egyező 
lévén, ezen Szerzésünkre facultál minket is a Törvény1) és 
Privilégiumunk.

1753.

Zilah városi statutum,* 2)

Az Zilahi Nemes Tanácsnak még régi időkben concludált 
Constitutiója lévén arról, hogy a másunnan és más Helységek
ből ide városunkban telepedni kívánó idegen emberek, hogy 
ha ezen város Concivissei kívánnák, és akarnák lenni, mago
kat ezen Zilali Mezővárossá Magistratussa előtt insinuálják, és 
a Burger-Pénzt le-tévén, a magok neveket város könyvébe 
iiják be, és mindenekben magokat obligálják a Város Hív- 
ségére Hittel, mint erről való régi Praxist meg-láthatni a város 
könyvéből. Mostan is azért tudni illik in hoc Anno praesenti
1753. Barta János Atyánkfia ő kegyelme Fő Bíróságában egész 
Tanácsul communi voto et consensu végeztetett; hogy az olyan 
Városunkban telepedni kívánó Személyek a Burger-Pénzt u. 
m. Rfl. 2. id est két Rhenens forintokat le tevén ad Cassam 
Communitatis (a kik pedig Város Haza fiai közzül valakinek 
leányát vészik-el feleségül, felével u. m. egy Rfttal tartoznak3) 
annak titánná Juramentumokat deponálván, úgy lehetnek Vá

A А. С. IV. E. 4. ez. 1. art.
2) Az erdélyi muzeum kézirattárából.
3) Később a polgárdíj t> illetőleg 3 írtra emeltetett.



rosunk Coneivissei, és úgy élhetnek ezen városnak régi szent 
királyoktól és Fejedelmektől engedtetett Privilégiumoknak sza
badságával.

1753.

Krasmamegyei statutum.

Anno 1753. 31-a. Januar. Eleitől fogva sok abususok 
jöttének hó a’ privatus emberek Babjainak hosszas detentio- 
jok iránt, arra nézve, hogy a’ Törvény J) ereje szerint minden 
privatus Uri és akármely statusban lévő ember maga Babjá
nak dolgát intra quindenam igazítsa determináltatott, kiilöm- 
ben a’ Bab el-bocsáttatik, mindazonáltal nem értethetik a’ 
Jobbágyok megkezesítésinek 2) dolgok.

1753.

Torda megyei statutum.

Az Tilalmasok obsermílásáról.
Hogy e’ territoriális Tilalmak mindenütt, és mindenektől 

observáltassanak, és a’ Tilalom annál is inkább observáltat- 
hassék, emergálván rész szerint a’ defectus a’ Bíráknak, kik
nek incumbálna a’ Tilalmasoknak defensiója, vagy erőtlen
ségek, vagy a’ Possessoratustól való Félelmeknek miatta, 
némelykor pedig magok negligentiájok miatt is helyesnek 
láttatik, hogy az olyan violentus embereket .Szolga-Bírák l'raimék 
exquirálván reportálják Vice Ispány Uraiméknak, és ő kegyel
mek Marhájukat el hajtván, articulariter mulctálják irremis- 
sibiliter.

2 -0 . Л violentusok közzé számiáltatnak az olyan embe- 
berek is, a’ kik jóllehet magok adsfántiájokkal Marháj okát 
ugyan az tilalmasban nem őrzik, hanem magokra lévén Mar- 
hájok, ’ s nappal őrizet vagy Pásztorság alatt nem tartván, 
éjjel pedig Pajta vagy Ökoiban nem ereszvén magára tészi 
a’ Marha a’ kárt.

3. Ha hol az Inc. Possessoratus vagy Communitás Nyo
más között Tilalmast akar tartani minden Cinctura, és Pász- 
torság nélkül, ha az olyan Tilalmasban tanáltatik a’ Marha, 
a’ specificált büntetésnek nem subjaceal a Gazda, és sem 
kárt sem hajtó Pénzt fizetni nem tartozik, ha kik pedig az * *)
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ilyen Tilalomban hagyott helyeken violenter pascuáltatnák 
Marhátokat, mint violentusok blintetődjenek.

4- 0. Ha kik hordásnak idején Marhájokat a’ kalangyák 
között kieresztik, és ha őrizet alatt tartanák is, non obstante 
custodia, aeque violentusoknak, és tilalmas rontoknak tar
tassanak.

5- 0. Hasonlóképpen hogy a’ Törökbuzákban, és Szőllők- 
ben per similes violentias kártétel ne essék, mindeniknek 
szedése ex communi determinatione Jneolarum, et cointelli- 
gcntiae Possessorum bizonyos időre legyen határozva, ne hogy 
egyik a’ másikájét fel-gázolja, ha ki ante Terminum tsele- 
kedné violentus esto.

6- o. A tilalmasok a’ hol kertel vagy Gyepűvel szoktak 
conserváltatni, a’ kert Törvényes légyen, külömben ha a’ 
Marha bé mégyen, és kárt tészcn a’ rósz Gyeptis Gazda tar
tozik mind a’ kárt, ’s mind a hajtó Pénzt meg-tizetni, ha 
szállodásképpen ment a’ Marha, ha pedig a Gyepűt valaki 
hánnya, és úgy megyen bé Marhája, egészszen subjaceál az 
az Articuláris büntetésnek; azonban ha ki Porgolátyát meg 
nem csinálná, ha paraszt lészen az magáét, ha Possessor a' 
Jobbágya, vagy Süliére Marháját a’ Bírák hajtsák el, és bün
tessék meg elsőbben a’ szokás szerint, ha temerariuskodott 
annakutánna adják Tiszt kezében, ide értetik a’ Pusztájában 
heverő Szellőnek is Gazdája, simili lege subjectus, és ha olyas 
Nemes ember lészen, hogy sem Jobbágya sem Hellére nem 
tanáltatik, Jnstantiája mellett prosequáltassék.

7- 0. Mindenféle Tilalmasokat az Jncolák cum consensu 
Dominorum Possessorum erigáljanak, és szabadítsanak, úgy 
Határ Pásztorokat is egyenlő értelemből constituáljanak ; Mely 
Conolusumokat, a’ Szolga-Bírák ő kegyelmek sub Authentia 
ki vévén minden helységekben serio observáltassék.

1753.

Küküllömegyei Constitutiok.

I.

Harangok félen Veréséről
Anno 1753. Felettébb invalescálván ezen Vármegyében 

némely Falukban a’ Harangoknak minden apróságos dologért, 
úgymint Falu gyűjtéskor, et Similia a’ Bírák által téjendő 
félen verések úgy annyira, hogy alig lehet már azt is meg
tudni, hogy mikor verik valami nagy dologért férre, végez
tetett annakokáért, hogy a modo in posterum exceptis casibus



Articularibus l) a’ Bírák a’ Harangokat férre verni ne meré
szeljenek sub poena f. 12 toties quoties in casu non obtem
perationis, melyet is indilate V. Tiszt Atyánkfiái cursusoljanak 
és publicáljanak.

I f .

El-veszett pecsétel,' dolgáról.
Nem kevés kára forogván eddig elé a’ Litigánsoknak 

abban, bogy a’ Regiusokl 2) a’ Petsétet fsak accludálták az 
Inquisitoria Rélatoriában,3) és az onnan el-liányódván és vesz
vén Relatoriájok condescendált4) a’ l ’etsétnek jelen nem léte 
miatt, végeztetett annakokáért; hogy ennekutánna in confor- 
mitate Relatoriarum, quae penes Mandatum Suaettis peragi 
solebant, et Mandatum inserebant,5 *) Regius Atyánkfiái: a’ 
Tisztyek Petsétyei mellett perágáltattak, azt is conformálják 
ahoz, és a’ Petséteket hé írják belé,0) ’s annakutánna ha 
benne nem lészen is a’ Petsét, in hac formalitate élhessenek, 
volle, utat mutatván erre, az Appr. béli Constitutióban megírt 
Articulus 7) is, a’ hol parantsoltatik, hogy az elébb való Szé
kek conformálják magokat a’ Táblai Processushoz.

III.
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Tarasztak által alialitieált Szöllükről.
Sok Szász Falukban ezen Vármegyében ususban bevet

ték az Incölák, hogy in damnum, et praejudicium Duorum 
Terrestrium, imo etiam Posteritatum suarum ex aliquo rancore 
ducti, magok Szőllőjeket nem fsak Zálogban, hanem örökösön 
is el adják, Végeztetett annakokáért, hogy a modo in poste
rum hanem ha tulajdon irtoványa légyen,8) klilömben Szőllőt

l) A törvények által megengedett esetekben. Ilyen az A. C.
III. E, 47. ez. 6. art.

*) Lásd az 1726. Közép-Szolnok megyei stat. (379. 1.) 1. jegyz.
8) Lásd az 1728. évi Közép-Szolnok megyei stat. (388. 1.) 1. jegyz.
4) Leszállittatott; olyannak jelentetett ki, mint a mely meg sem 

történt.
5) A fejedelmi parancson — mandatum — kivíil szokásos volt 

még a tudósító levélbe'a kérdőpontokat, a vallató kibocsáttatására vo
natkozó bizonyítványt, a vallató eljárását s a tanúvallomást is beléirni.

fl) A melyek t. i. a mandatum helyét pótolják.
7) А. О. IV. 1. ez. 19. art.
8) V. ö. H. K. III. K. 30. ez. 7. §. s 1846/7 : 10. tcz.
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egy is örökösön el adni ne merészeljen, ha el-adná is. erőt
len légyen.1)

IV .

Pálinka árulásról.
Nints ellenére a’ Possessoratusnak, hogy akárki Pálinkát 

főzhessen, az meg is engedtetik, minthogy a’ Pálinka főző 
Üstöt tartozik meg-portiózni a Szegénység, tsakhogy ezt úgy 
kell érteni, hogy a’ Pálinka főző Pálinkáját a Possesso- 
ratus limitatiója alatt árulni ne merészelje,1 2) hanem lássa, 
hol distrahálhatya, distrahálja, ha ki pedig temerarie Pálinkát 
árulna kupájában, vagy fertályában, annyival is inkább ide
gen helyről valaki kortsomájára Pálinkát venne bé akár hová 
is, légyen paraszt, légyen Nemes, toties quoties comperta 
rei veritate az efféle exorbitans kortsomárosokat, kortsomár- 
lókat in f. 12 hogy Vice Ispány Atyánkfiái mulctázzák, con- 
cludáltatott, accomodálván ezen Executiot a’ kortsomárlásról 
irt Articulushoz.3)

1754.

Küküllö megyei Constitutiók. 

f .

El-szökiitt Jobbágyokért mit fizessenek a Faluk.
Igen Szokásban ment a’ Falusi Paraszt Lakosok között, 

hogy ha Szemeivel látta, és látya is egyik Paraszt Ember a 
másnak azon Faluból való migrátióját, de azt nem, hogy rieti- 
neálná, avagy hírré fenné arántok, de sőt némelyek magok 
mutatnak Utat, mely miatt mind az ő Felsége aerariumának 
nagy rövidsége, nem ktilöniben a’ Dims Terrestriseknek nagy 
károk forog hennek. — Végeztetett annakokáért, hogy ezután 
minden Falú úgy vigyázzon, hogy ha titkon Falujukból vala
mely Dnus Terrostrisnek embere szökik el. l -о Az Adóját 
magok deponálják. 2-o Azon el-szökött Jobbágynak is Díját,4)

1) Az 1814. évi gyűjt. 4. constitutioja ezzel toldja meg ezen 
rendelkezést: „Zállogba is pedig tsak merces laborissakig: akkor is 
előbb Földes Urakot meg-kinalni tartozzanak, és ezek, vagy ezeknek 
emberei ki nem fizetvén, úgy adhassák el idegeneknek.“

2) Parasztnak a pálinkaégetést és mérést a földesúr praejudi- 
ciumára tiltja már az 1695. évi febr. 26-án tartott kolozsvári országgy. 
6. artieulusa.

3) L. A. C. III. R. 32. ez. C. C. III. R.6. ez. 1. art.
4) II. K. 111. R. 3. ez. 14. §.
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és Vagy о nyál iák az Arrát a’ Dnus Terrestrisnek a’ Falusiak 
meg-fizetni tartozzanak, molyét ha hol ilyen Casus történik, 
ezen Cönstitutionk erejével Processualis V. Tiszt Atyánkfiái 
requiráltatván a' danmificatus Dnus Terrestris részéről kimenni, 
és az olyan Falun exequálni tartsák ofiligátiójoknak.

II.

A' kik «’ Nótáriusoktól 0 ' Transmissiot ki nem akarják váltani, mit kellessék cselekedni.
Nótáriusok Atyánkfiái Panaszszóról értytik, hogy némely 

Peresek a’ Transmissiójokat nieg-iratyák, annakutánna vagy 
meg hékéllenek, vagy fiele liadgyák dolgokat, és a Trans
missiot ki nem váltyák, holott a’ fárattság meg lett. már vélle, 
ha meg-békéltenek is azért, a’ kik e’ szerint megiratyák, 
Transmissiójokat, és ki nem akarjak váltani, V. Ispány Atyánk
fiái, avagy Processualis Szolga Bírák ő kegyelmek, exeeutione 
mediante is desumálják az olyanakon azoknak áriát, és tétes
senek conteutumot.

1754.

Zurándmeyyei constitutio.

Ad Servitia Regia meliori modo promovenda, et in emo
lumentum Boni pufilici, nt Possones lírád et Ternáva hac vice 
fionis mediis ad contrahendas in unum Compendium Domus 
Suas adigantur, iique a Quartirio immunes, et Servitio publico 
exempti sint, determinatum est.

1755.

Zarándmeyyei constitutio.

Ad priorem Cottiis determinationem, ut in Nundinis publicis 
ubivis in Cottu celebrari solitis Clamatores Nundinarum denomi
nantur Sub poena 24. ictuum Baculorum Vasárfiironifius indi
genda, qui dum a Patronis Nundinarum constituuntur, eotum 
iisdem significándum erit, quod demum pro quavis exclamatione 
pecorum aut aliarum rerum damnificatorum ab Exponentibus 
stipendium habere possunt, non tamen a Dnis Terrestribus, 
vel Magistratualibus Officialibus quedain publicanda publicare 
jubentibus.
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1755.

Zarándmegyei constitutio.

In nonnullis Pagis tempore quocumque inter populum 
celebrari solita Nedea; J) ex eo, quod plurimae in illis rixae, 
Contentiones, Verberationes, mutilationes membrorum, et Ho
micidia, ac variae inconvenientiae oriri soleant, interdici
tur tali declaratione, ut Judices, et Jurati Locorum ad cele
brandum talem Nedeam neminem e Pago eo comparere 
Sinant, si autem quis obtemperare noluerit, talis intercipiatur, 
et manibus Judiciariis tradatur, vel Nomen ejus deferatur, si 
comprehendi non posset, secus si ex neglecta, et ob invigi
lantium Judicum, et Juratorum ejusmodi Concursus Incolarum 
alicubi observabitur 24. ictuum Baculi inflictione Judices, et 
Jurati castigabuntur paritbnniter etiam ii. qui per Judices et 
Juratos Locorum delati fuerint, transgressores bujusce deter
minationis a die Publicationis.

1755.
Z arámim egye i constitut io.

Dnus Ord. V. Comes Adamus Pogány proposuit, in aliis 
Comitatibus Partium nomine venientibus talem esse Constitu
tionem; Ut propter absentiam V. Comitis, vel in negotio ipsius 
facilitatin' V. Comes ex Assessoribus Juratis Executorem legi
timum in locum suum denominare, ne propter similem absen
tiam Executione legitima frui volentes damnificentur, quod 
ipsum dum justum judicaretur, hocce quoque in Comitatu com
muni voto Statuitur.

1756.
Küküllömégyei c onst i tu ti 6.Pásztorok fogadásáról.

Minthogy a’ Falukban a’ Marha Pásztorok nem léte miatt 
külömb kiilömbféle károk estenek mind' a’ Marhákban, Gabo
nákban, füvekben, és egyébféle Veteniényekben is eddig elé, 
és azon-meg-esett károk miatt következett eddig elé sokféle 
panaszolkodás, melynek is továbra való el-távoztatására. és 
meg-orvoslására concludáltatott: hogy a Falusi Bírák minden *)

*) Nedea (neo) fonok-toi =  fonóka, a fonó leányoknak össze
jövetele.
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Falun jó idején a Tavasznak bé-következése előtt mindenféle 
Tsorda őrzésre alkalmatos Pásztorokat fogadjanak a’ Posses- 
soroknak, és Incoláknak, consensusokkal, külön Ökör Csorda 
mellé, külön Telién Csorda mellé, így a’ Falusi Bírák Pász
tort állítván, ’s fogadván mind Nemes, mind Paraszt minden
féle Marháját tartozzék a’ Pásztor eleiben adni, valaki Pásztói- 
eleiben nem adná, hanem külön pascuáltatná, legottan három
M. forintig a’ Bírák meg-büntessék,1) annak felette a' Pásztói- 
fizetésén integre-meg-fizettessék az olyan embereknek, ámbár 
Marhája a’ Pásztor előtt is nem járt, hanem ha olyan ember, 
hogy külön Csordát tart, de azt is egyebütt ne legeltethesse, 
hanem a hol a’ Falu olyan Marhákból álló Csordát jártat, sub 
praescripta poena, ha pedig ollyan erős potens ember vagy 
Possessor tauálkoznék a’ kivel a’ Bírók nem bírnának, ad 
requisitionem Y. Tiszt Atyánkfiái mindgyárást segítséggel légye
nek, a’ meg írt Poénénak dcsumptiójában, nem akarván pedig 
a’ Bírók semmiképen Pásztorokat állítani, a’ Tisztek által 
toties quoties in f. 12. meg-birságoltassanak, ide értvén a’ 
Határ Pásztorok dolgát is, hogy azokat is Bírók állítani, a' 
kik Télben Nyárban egy aránt őrizzék a’ Határt, úgy Szőllő 
Pásztorokat is minden Szent János Napján ki állítani a’ meg
írt 12 forint poena alatt tartozzanak.* 2)

1756.
Karolna község constituti ója.3)

Anno 1756. die 23. Januarii itten ugyan Karatnán a 
Mike Jánosné Házánál végezők-el meg-edgyezett akaratból 
Possessorokul, és közönséges Falusi Emberekül; hogy enuek- 
utánna senki a Törvénynek ki-mondása után, a Convictus 
dolgában szóllani, instálni ne merészeljen Falunkbeli ember a 
blinös mellett,4) egy forint Birság alatt, mely Birságban a ki 
belé esik, eo facto büntesse meg a Falu sine misericordia 
Erdő Bírák Uraimékkal együtt az meg-irt egy Forintig.

')  A hivat, gyűjt, 12. const, szerint: „a nemes ember toties quo
ties 6 fbrintal, a paraszt ember pedig 12 páltza ütéssel büntettessenek.“

*) Az imént érintett const, még ezzel gyarapodott: „A hol pedig 
a Birák Pásztorokat nem találnának a Csordákot rendre a Gazdákkal 
őriztessék, nehogy a külön külön való Legeltetések által sok károk 
tétessenek.

3) Alsó-Fehérmegyében. — Az erdélyi múzeum kézirattári máso
lata után.

4) Hogy a bűnösnek talált emberért egyesek könyörögjenek, 
részére kegyelmet kieszközöljenek, a régibb német jog szerint Német 
ország s különösen Schweicz egyik másik vidékén is meg volt engedve, 
minek érdekes példáját adja Osenbrüggen Ede ..Deutsche Rechtsalter- 
thümer aus der Schweiz.- (Zürich 1869.) 3. fűz. 9. 1.
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2 -0. Egyeztliúk-meg ezen is, hogy valaki az Erdő őrzés
ről le-mond vagy egyszer, vagy másszor, többször a Falu 
közé hé ne vegyék, ha bé-akar állani egy forintot elsőben 
tegyen le.

1756.
Zilált városi statútuma.1)

Anno 1756. 14-a Septemb. Lévén enuekelőtte is Zilali 
Mező Várossában az a Praxis, hogy ha a Szőllő Helyen vala
mely élő-Fák ártalmára voltak, és vágynak mostan is a SzőIIős 
szomszéd Gazda embernek, azon Szomszéd az olyan artalmas 
élő Fákot virtute hujus Statuti szabadoson ki vághatva és ki 
vágattathatya, melyről való Statútuma a városnak mostan is 
ratihabeáltatván pro Lege ohserváltassék Városunkban; Ebben 
pedig ilyen Processus tartassák; A mely szőllős Gazdának a 
Fák miatt ilyen praejudiciuma vagyon, le-tévén pro Salario 
xr. 6. a szőllős Gazdáknak, tartozik azon szőllő Hegybeli 
Szőllős Gazda admonealni azon Szőllős embert, ki Szomszédja 
Praejudiciumára vagy Lázájában-Praejudiciumos Fákot tart, 
hogy intra 15-am diem az olyan Fát vágja, vagy kerekítse 
ki, melyet is ha nem cselekszik in isto Die 15-o az olyan 
ártalmas Fát vigore hujus Statuti, a Szőllős Gazdák requirál- 
tatván szabadoson kikerekíthetik, és ki-vágattath atyák, de a 
Lázákon mint eddig is sine tamen praejudicio manifesto vici
norum Élő fákot akárki szabadoson tarthat, és nevelhet ennek- 
utánna is. Ha hol pedig a szőllő Hegyeken Erdők, vagy szö
vevényes Gazok — volnának, azokat is a Szőllő Hegybéli 
Gazdák admoneálják, a kik afféléket bírnak, hogy intra 15-m 
diem irtsák ki, külömben ha az Admonitiot az ilyen Erdőt 
vagy Gazt tartó ember posthabeálja, az ilyen renitens embert 
is a Szőllős Gazdák toties quoties egy egy Mftig büntethessék 
meg. E mellett a Szöllők közzé vagy Szöllők Lázájában is a 
Máié vetés prohibealtatott, communi voto totius Senatus et 
Communitatis concludaltatott.

1756.
Torda város statútuma, a)

Minthogy megélemedet idejű és elméjű emberek között 
és nem (Vagányok között van az Contractus es in bona forma

’) Az erdélyi múzeum kézirattárában.'-) Torda v. levélt. Yoltaképen eg}’ concret esetben hozott Ítélet, 
s csak mint a szerződés anyagi kellékére meg a szavatosságra vonat
kozó elvi jelentőségűt láttuk érdekesnek azt közölni.



• ÍrattatotÉ, sőt más Impetitorok ellen is az emptort tartozik 
evincálni,1) azért az vásár maga contractusa szerint hely
ben marad.

1757.
Tor da város statútuma.* 2)

Ao 1757. Die 13-ta Mens. Marty. In Congregatione totius 
Communitatis

Conclusum.

A Tlmrdai Csizmadia Czéli praetensiot formálván az 
Piatzon erga Taxarn Szamokra engedtetett áruló liellynek 
Taxája aránt, hogy azzal nem tartoznának, sőt gratis az Város 
tartoznék eö kegyelmeknek azon hell jel a Communitas ez 
úttal is nem recedal, maga Jussától és az szokott annualis 
Taxat eö kgylmektől azon helljért meg kívánja Valamint más 
itten levő Czehos Mester Emberektől eleitől fogva megszokta 
volt az Communitas kívánni, mellj Taxat ha az Communitas 
Cassajába Annuatim pendálni nem akarnak eo facto azon 
hellj eő kgylmektől el vétessék és másoknak, kik a Taxát 
deponallják oda admittaltassék.

1757.
Torda városi statutum,3)

Ao 1757. Die 18-ma Marty. Az Instans Örmények tart
sák magokat az várossal ineált Contractussokboz az Portékák
nak árulásában, szokott sokadalmi árron adják s el adó Por
tékákról Providealjanak, hogy az helljség találhasson szükséges 
árukat ez (ezerént) az itt lévő Kereskedő ez úttal tolláltatik s 
hogy az jövő hétfőn innen migralljon determináltatott.

1757.
Torda városi statutum.*)

Anno 1757. Die 19-ma Mensis Aprilis. In Confluxu Nob. 
Magistratus determináltatott I logy az eddig Vaskapuban fel 
szántatott Török búza földek ha az Possessorok meg engedik, 
most is fel szántattassék, úgy mindaz által; hogy ha az Marha 
tólló5) felszabadulása után szaladásképpen találna menni azon
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hellyre az ottan levő Pásztor szorgalmatosán reá vigyázván, 
minden taxálás nélkül kihajtsa, ha pedig Contumaciter Valaki 
Marháját oda kívánná kapni és ottan találtattnék, azon Marha 
által tett károkat megbetsttltettvén tartozik azon Marháknak 
gazdája megfizetni hajtó pénzzel *) edgyütt.

1757.
Tor da városi statutum.2)

In Communi Congregatione Nob. Magistratus et Com
munitatis végeztetett.

„Két Rendbeli, Congregatiójában az Városnak determi- 
naltatott vala, hogy elsőbben az közönséges Csipkésteri fóldbiil 
Törökbuzaföldnek excindaltassék egy darab az szűkölködő 
contribuens rendre nézve kik is más hellységek határin kete- 
lenittettek eddigien törökbuza földet dezmajukba szerezni, 
annak utánna a szántóföld nélkül levő sok contribuensekre 
nézve a Csere padgya s Csipkés Tere ujjabban felosztassek, 
hogy mindeneknek a proportione juthasson, ezen Conclusum 
szerint mind a Török búza fold, mind a szántó földek is fel
osztattak, mely is véghez menvén post factam hancce Divisio
nem tálalkoztak némely itten birt lakosok kik az nyomásban 
levő Kölyködök nevű hellyen akarnak szántani s másokat is 
oda invitálni igyekeznek az város eddig effectu inba vett De- 
terminatiójának Confusiojára, arra nézve in praesenti Confluxu 
oppidi consideraltatván hogy azon emberek intentioja post 
tempus esett, s azon gyepben levő nyomásnak búza alá ké
szítése hoc Anno éppen lehetetlen, e mellett a sok contribuens 
lakosoknak nagyobb része vetés nélkül maradna eum evidenti 
vivi Aerary Regii Damno ac propemodum eversione, per hoc 
hogy az elébbi Conclusum szerint az Cserepad és Csipketere 
tolaltassék liac vice Communi voto concludaltatott s ha kik 
temerarie az kölyködi nyomásban szántani, vetni praesumál- 
nak, minthogy necessario az egész város csordái s marhái 
azon részen pascualtatnak, ha mi karok következik, magok 
renitentiájoknak tulajdonittatik.

1757.
Tortla városi statutum.3)

Kodein Confluxu (Anno 1757. Die 24-ta May Die Martis) 
determináltatott hogy az soos Bányába az Fértallj Lovain l
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kívül senki Marhájának legeltettni szabad ne légyen, sőtt ha 
kinek depraehendaltattnék ottan Marhája akárkinek szabad 
légyen behajtani sőtt az Fertallj Gazdai ollj Provisioval légye
nek az Bányába, bőgj ha az Fertallj Kotsissi szokások szerint 
valakinek Marháját ott jártattnák vágj az Fertalj Gazdáji s 
Fertallj beli Hűtősek megengednék valakinek és az ottan lévő 
Gabonában kárt tennének nem más hanem a Fertallj kotsissai 
tizessék meg a kárt.

1757.

Timin városi statutum.'1)

Anno 1757. Die 4-ta Mens. Juny. ín Communi Congre
gatione totius Communitatis Nobilium oppidi Thorda az mos
tan recenter Török búzaföldnek Communi voto felfogott Peter 
laki hellj iránt végeztetett. Minthogy azon Török búza földek 
körül szükségesképpen Sántz kívántatik Nótáriusunk eö ke
gyelme kinek kinek maga földe után obvenialandó santzát 
fel mérvén a bélijét secundum proportionem oszsza ki és 
minden ember tartsa kötelességének maga santzát megtsinálni 
s az rendelés szerint Pásztor bért fizetni, ha ki temerarie 
opponálná és sántzát meg nem tsinálná másoknak kárára, a 
ki az olljan szemelljnek földe után való sántzát megtsinallja 
az Török búza föld légyen azé Colalja mint magáét s mint 
nékie osztott földét megfizetvén mind az által rolla a rendes 
Pásztorbért.

1757.

Torán városi statutum/2)

Anno 1757. Die 13-tia Mens. Augusti. In Communi 
Congregatione nob. magistratus Thorda, a Botskor Arenda 
per integrum Annum determináltatott In Rhensib. flor, har- 
mintz melly Arenda is a praescribált summáig eedaltatik 
Ajtohi Ferentz Uramnak sub his conditionibus esztendeig.

1- nio. Hogy szüntelen elégedendő Botskorbőrt tart, ugj 
hogj az vidéknek szüksége az Botskor iránt nem lészen.

2- do. Az Botskort felljebb nem adja, adattja, hanem tsak 
az miképpen az nemes Magistratustól per gradus limitaltatik 
a szerint arullja s adja. Mellj Limitatióról való specificatio 
kezéhez is adatik.

3- tio. Minthogj az Arenda Taxáját Agariatim tartozik

’) Torda város levéltárában. 2) — Ugyanott.
29*



adininistralni, defacto tartozik deponálni az Angarialis summát 
iil est Rhflor. 7%, kezdődvén Aiendájának ideje 20-ma Mens. 
Augusti Mens, (sic) praesentis Anni praescripti.

4-mo. Senkinek másnak az Arendatoron eő kgylmén 
kívül Botskort se titkon sem nyíltan árulni nem szabad, de- 
praeliendaltatván Áruja el vétessék magát az áruló opponál
ván cum Brachio Magistratus is el vetessék.

1757.

Torda városi statutum.r)

Eodem Anno Die etc. (1757. die 14-ta Mens. Augusti).
Congregatione Nob. Magistrat. Az Szappan Kusza és 

Köteles munka mind szőrből kenderből állók Arendája per 
integrum Annum determ inaltatott. In Rhenensibus florenis 
száz mellj Arenda is az praescribalt summáig cedaltatik a die 
hujus incipiendo ad Annum Strenuum Kratsun Mihállj eö ke
gyelmének úgy mindaz által hogy ad 21-inam Mensis prae
sentis Augusti sine mora az egész száz németi) forintokat 
deponálja, mivel addig nem fungalhat az Arenda árulásban 
deponálván az felijei»!) specificált Portékákat árulni senkinek 
szabad nem lészen, hogy ha depraehendaltattnék valaki azon 
Portékáknak árulásában cum Brachio Magistratus elvétessenek 
Portékái az olljan személljeknek.

1757.

Torda városi statutum. 2)

In communi congregatione nob. Magistr. Thord. az Er- 
déllyi Bellétlen 3) fekete Kalapnak és Szalma Kalapnak Aren- 
daja, per integr. Annum determinaltatott in Rhensib. Flor. 
Tizenegy Mellj Arenda is az praescribalt summáig Cedaltatik 
Thordai Sáska Paál uramnak esztendő ekkorig így hogy 
senkinek is az meg nevezett Portékákat az Arendator Sáska 
Paál eő kegyelmén kívül árulni szabad nem lészen, hogy ha 
valaki per tentálná áruja elvetessék etiam cum Brachio Magistr. 
és fele az olljan Portékáknak cedaljon az nms. Magistratusnak 
fele pedig az Arendatornak.

4 5 2  MAGYAR NEM ZETI, TÖ RVÉNYH AT. ÉS KÖZSÉGI STATÚTUM OK.

*) Torda város levéltárában. — 2) Ugyanott.
3) Bélés nélküli.



MAGYAR NEM ZETI, TÖRVÉNYHAT. É 8  KÖZSÉGI STATÚTUMOK. 453

1757.

Torda városi statutum4)

In Anno hoc currenti 1757. Die 14-ta Mens. Angusti. 
Az Kender Vászon nem külömben Gyújtott és Lenből álló a 
Tiszta Gyapott Gyolts is ideértvén úgy a Czondra Posztok 
Arendája erga Certam Taxam determinatam idest Húsz vonás 
forintokban Jóllehet cedaltatott vala Gyöngyösi Borbellj Paal 
eő kegymiiek sub ea conditione hogy azon Taxát Angariatim 
fizesse be ad cassam oppidi ugj mindazáltal hogy akkor statim 
et defacto első Angariára való öt Vonás forintokat deponálja, 
de mindeddig is obiiga ti ójának nem satisfatialvan tsak az 
első Angariára valót se fizette be. tsak mulomban had
ván az dolgot in susjienso lévén az Arenda is Mellj tseleke- 
dete s vatzillalasa mia az Nms Magistratus előtt suspitioban esett, 
ob hoc In Confluxu Nob. Magistrat, die 4-ta 7-br. Anni prae
sciit, Celebrat Borbéllj Páál eő kegyelmétől azon Arenda cl 
vétetik és adatik Lőtsei Hámuellie Széki Jánosné Oláh Györgyné 
és Markeszné eő kegymnek minthogy ennekelőtte is afféle 
Portékáknak árulásával szólítanak vala kereskedni s életeket 
táplálni, kikis az felljebb irt Arenda Taxáját idest húsz vonás 
forintokat simul et semel deponálák is notand. Hogy ha pedig 
ide hátréb az Magistratussal irt Borbellj Paal eő kegyelme 
Complanal agnoscalván magában az eddig való defectust is azon 
A rondához eő kgylme is admittaltatik erga certam Taxam.

1757.

Torda városi statutum.*)

Ad Instantiam Czehae Lanionum in Negotio Classificationis
Deliberatur

Jóllehet In Anno 1753. Die 25-ta Ü-hr. A sertés hús- 
árulás dolgában a Mészárosoknak a Magistratus illimitata fa- 
cultast engedett volt pro ratione illius temporis Mellj dologbol 
observalta a Magistratus következni hogy az Mester emberek 
edgyik az másik kárára a sertéseket praeripialtak s edgj másra 
minden rend nélkül le ölvén olljkor meleg őszi időkön meg 
szagosodván distrain'd lak, mostan pedig a Plsgs Udvar paran- 
csolatya kénszerítvén a Magistratust, a mester embereknek

')  Torda város levéltárában. — -) Ugyanott.
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classificatiojara ezen rendeletien sertés Hús árulásból az Mé
szárosok között lévő improportio nyilván vagyon és consequen
ter a classiticatio dolgában a czehosok között gabonáit Contro
versia, mellj difficultasoknak tollálása végett helyesebbnek 
sőtt szükségesnek látya a Magistratus hogy a sertéshús áru
lásban is midőn annak ideje el jő valamint az szarvas mar
hának nyuzásában rend tartassák his tamen Conditionibus 
Hogj ne tsak edgj Mester Ember hanem pro necessitate et, 
ratione temporis három vagy négy is egy úttal sertés húst 
árulljon Consequenter ex ordine a több czehosok eadem mo- 
dalitate melljben ha fogyatkozás interveniálná Hadnagy Atjánk- 
fia a 11 us látót zálogoltatthatja, az Hús látó consequenter az 
czéhmestert, nem lévén eddig a rendeletien árulásra nézve 
etiam in tali Casu defectus a büntetés iránt senkire recursus 
holott a sertéshús árulás vi Privilegiorum tsak az Mészárosoknak 
competalván másoktól tilalmaztatik a modo ergo in Posterum 
magokat ehez tartsák ordo enim est anima rerum az exhibealt 
Classiticatio is e szerint a Mészáros czéli között stalhat.

Anno 1757. Die 19-na Mens. 9-br. Ad Instantiam Nob. 
Pauli Kolosvári de Thorda azon Pusztájában hagyatott szőlő 
mellj is vagyon a Polljani Dezmás Hegyben Varga Csíki 
István szomszédságában Dezmájában cedaltatik irt Kolosvári 
Paalnak. Úgj mindazáltal hogj szorgalmatosán építse az város
nak Hasznára, ktilömben ha jó miiben nem tartja másnak a 
ki jobban miveli annak adatik.2)

Minthogy a városról az Hidra szolgáló utszának végin 
az Ország útja a Siiljedeses miat anyujára el bomlot hogj 
tsak egy szoross szeker ut maradót eddigien melyet is Cau- 
salt az ot körül lakoktól oda kihordot . . . ganenak Cumu- 
latioja a sok rendbeli prohibitio ellen azért Determinaltatott 
hogy l'tsza kapitányok tizedenként serio publicalyák minden *)

*) Torda város levéltárában.
2) Ugyanezen szőlő ugyanily feltétel alatt 1758-ban Csiky István

nak e Itetett által.

1757.

Tordu városi statutum.1)

1757.

Torda városi statutum.3)

Torda város levéltárában.



házaknál hogy senki azon tractuson ganet le hányni ne me- 
reszelyen, hanem ha oda ki viszi a Marton curiose he hany- 
nya, úgy hogy a marton kiviil semmi ne maradjon, ha ki 
elenkező tselekedetben comperiáltatik ha in loko tanaltatik, 
maga es Marhája intercipialtatnak, ha kik el mennének is e 
loco Constalni fogván a dolog Hadnagy uram 12 forintig 
büntesse valakik a Publicatione hujjus determinationis in 
similibus depraehendaltatnak.

1757.

Krasm a megyei statútumok.

I.

Anno 1757. 22-a Jun. Somlyai Civicus Magistratus pa
naszképpen jelentvén, hogy á ’ köz jóra nézve Ménes Pásztort 
fogadván sokan Lovaikot eleiben adni nem kivánnyák, ha
nem inkább különösen jártatván másoknak kárt tétetnek. Erre 
nézve végeztetett, hogy a’ kik Somlyói Hadnagy ő kgyline 
alatt lesznek, azokkal ha ki nem adják is Lovakat, de azok
tól járandó Bért effective fizettesse m eg; ha kik pedig elébb 
való conditiónak mindazokat specificatioban tévén Ord. V. 
Ispány kedves Atyánkfia ab officio azokkal eleget tétet.

II.

Eodem 29-a Ejusdem. Az elegedendőképpen constáló 
Adósságban ha Nemes ember 12 forintokkal adós valakinek, 
abban committáljon Ord. V. Ispány kedves Atyánkfia, és ha 
intra vel ad diem 15-m megfizeti bene quidem alioquin pro
cess, Szolga-Bíro kedves Atyánkfia a’ hasonló renitensek ellen 
in ipsa quindena ab Executione procedálván a’ praetendens- 
nek tégyen elégedendő Satisfactiót Javaiból, ’s maga fárad
ságára is desumáljon I for. vigore hujus determinationis.1)

1757.

Küküllömegyei Constitutio/,'.

I.Mitsoda Adó Commissariusoli rendeltessenek.
Ennekelőtte is volt a’ Nemes-Vármegyének salutaris 

Constitutiója a) rólla, hogy az Adó-hajtó Commissariusok nem * 2
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В V. ö. А. С. IV. K. 4, ez. 2. art. 1791 : 136. id. tcz.
2) E constitutio nincs meg.
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porti ózó, hanem immunis Nemes Emberekből constituáltassa- 
nak, de minthogy vilescálni kezdett azon Constitutio, bogy 
ezután immunis Nemes Emberek, a’ kiknek Státussá, és Con- 
ditiója hozzá rendeltessenek azon hivatalra, ha pedig recusál- 
nak. nem akarnák vállalni, és adó hajtani el-menni, in Casu tali 
12 forintig toties-quoties exequáltassák V. Tiszt Atyánkfiái, 
ha pedig károkat tennének az efféle Commissariusok com
perta rei veritate V. Tiszt Atyánkfiái tétessenek contentumot 
vélle.1)

II.
K i k  ta r to z n a k  F a lu k  k ö z ö t t  v a ló  S t r a s á lá s s a l .

A’ Falu szeriben való Strásálással nem tartoznak az 
Udvari Bírák, és szüntelen ben lévő Praebendás Cselédek, de 
ezeken kívül akár Szabad, akár Jobbágy ha portió alatt van, 
strásálni tartozik, és impelláltassék is observáltatván, a’ Li- 
neansoknak 2) való fizetésében is ezen mód, és determinátio.

• III.

A ' P o r t io  h a j tó  E x e c u to r o k  k i  H á z á h o z  s z á l já n a k .

Midőn ennekutánna az Executorok bé-szállanak a’ Fa
lukban, száljának ugyan a’ Falus Bíró Házához, de a’ Bíró 
mutassa ki a’ restantiariusokat, és interteneálják azok az 
Executorokat.

IV.

K ik  c a n d id á l ta s s a n a k  i t t e n  a ’ V á r m e g y e  T is z t s é g i r e .

Mostani terhes hadakozásaiban Felséges regnáló király
nénk, és örökös Fejedelmünkhöz ő Felségéhez kívánván Nemes 
Országunkban lévő Mágnás és Nemesi Rendek magok prornp- 
titudojokat contestálni, a’ felsőbb Méltóságok indulgentiájában 
annak jobban véghez való vitelin Congregatio is indicáítatott 
vala még a’ múlt esztendőnek fogytán, hogy ottan kiki maga 
ő Felségéhez mutatni akaró promptitúdóját Nemes Atyánkfiái 
közül declarálná, de nem lévén szívbéli fájdalommal tapasz
talja Vármegyénk, hogy feles része Vármegyénkben Curiázott 
Bíró gyakrabban itten lakó Nemes Atyánkfiainak magok 
promptitudójokat ezen Vármegyével mutatni, és praestálni 
denegálták, a’ melyei is Vármegyénk Summája accrescálván,

l) V. ü. az 1748. évi Krasznamegyei stat. (414. 1.) 1. jegyzetével. 
‘0  Hidinunkára alkalmazottak.
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Vármegyénk betsiilete is nevekedett volna, concludáltatott 
azért; hogy a modo inposternm az olyanok ezen Vármegyében 
semmi officiumokra ne candidáltassanak, ’s circáltassanak, 
hanem a’ melyek Nemes Circulust condecoráltanak magok 
promptitudojok praestálásával fruáljanak azoknak is Ofli- 
ciumával.

1758.

Küküllömegyei Constitiitiolc.

I.
B e p u l s ió k  O n u s s á r ö l.

Nagy abususban ment ezen Nemes Vármegyében a' Tör
vényes Sententiáknak effectumban menetele, a’ Repulsióknak 
inflamniatiójival azért, hogy akár ki pertinaciter mindjárt me
részel repellálni, mert ma jd mintegy securus lenne, hogy Repul
sionis Onussa1) ki adatik, ’s addig hasznát vészi a’ Perben 
lévő Bonumoknak; concludáltatott azért communi voto, hogy 
a modo in posterum minden repellens in aere parato-Repulsiója 
Onussát deponálja suo tempore3) és ha annak helyes okát 
nem adhatva senkinek sine respectu Personarum az Onus ki 
ne adattassék, hanem a’ ki post subdivisionem:i) illius maga 
részét vissza adja, lássa, nem hagyván azt is ki, hogy a’ kik 
per non venit4 *) vesztik is el Repulsiójok Onussát tempore 
Exeeutionis V. Tiszt Atyánkfiái desumálják, és a közieb követ
kezendő olyan színű Széken, a’ melyen a’ Sententia pronun- 
ciáltatott repraesentál ják; Ide értvén az alsób Székeken •’) való 
Repulsiok dolgait is in omnibus, ha pedig V. Tiszt Atyánkfiái 
az olyan per non venit való Repulsiókat desumálni, negligál
nák tempore Exeeutionis, a’ magokéból tartoznak deponálni.

II.

A  P o lg á r s á g o t  m ik é p p e n  r is e lik .

Sok Differentia lévén ezen Nemes Vármegyében a’ Pol
gárság1') viselés iránt azért, hogy némely Falukban részre7)

*) Ennek nagyságára nézve lásd az 1730. évi (390. 1.) stat. 4. j.
2) A И. К. II. R. 76. ez. 5. §. és az A. C. III. R. 4. ez. 4. art. 

nyomán ugyanis a visszaítzés díja csak akkor volt leteendő, ha a visz- 
szaüzést használó visszaüzésének okát adni nem tudta.

3) A visszaűzés díja ugyanis * 2/3 részben a bírót és ‘/3 részben 
az ellenfelet illeté.4) Ex contumacia. 6) Ezek az al- és liúszékek. °) Esklidtség.
7) Birtokrészek szerint.



viselik, némelyben pedig Személy után, hogy azért mindenütt 
egy forma rend tartassák, Végeztetett, hogy a modo in poste
rum ad ulteriorem usque dispositionem Inch Comitatus a Pol
gárságot ne részre, hanem Személy után viseljék minden Fa
lukban, observálván mindazonáltal azt, hogy a tereh mindentől 
egy aránt viseltessék, ne hogy egy, kettő, minden vagy majd 
minden második, harmadik esztendőben aggraváltassék, a’ 
többi pedig ingyen üljön mindazonáltal az Udvari Bírák a’ 
szüntelen való1) Cselédek ide nem értetődvén.
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1758.

Zarándmegyei Constitutio.

Quandoquidem tam contra Divinas, quam humanas etiam 
Leges, ac Regias quoque Resolutiones Diebus dominicis Rustici 
in Piscatura, Venatione, et Saltationibus in Choreis, et Musicis 
tempus inaniter ac cum Scandalo perdentes, a Publicis Sacris 
abstraherentur, determinatur: ut amodo inposterumtales templa 
frequentare compellantur, et renitentes, aut negligentes, ac in 
Piscatura, et Venatione, seu Choreis semet Diebus dominicis 
exercentes ad Sensum Articuli eatenus editi puniantur.

1758.

Torda város Statútuma.2)

Anno 1758. Die 11-ma Mens. July ad Instantiam extra- 
Caehalistarum Hentellerionum Thord. In Congregatione Nob. 
Magistrat totiusque Communitatis Conclusum.

Requirálván Instantiája által az Magistratust és várost 
az Thordai Hentesek, illj okon hogy az szombati Napokon 
rend szerint általok is arultattni szokott Húsoknak az szombat 
előtt való napon úgymint Pénteken lehető elkészítésére facul- 
taltattnának, a végre hogy várost és vidéket Fris és Hideg 
Hússal tarthatnák és az eddig observaltatott ususra nézve az 
szombat napon esett siető nyuzás miá ne kételeníttettnének 
még mozgó és forró húst árulni; mellj Instantiájokra a Mészá
ros Czéh részéről is reponálván kívánnak Pert és Dilatiot ad 
repplicandum. De pensitalván a Communitás ezen Petitumokat 
az Henteseknek semmi alienumot abban nem observal a mészá
rosoknak és praejudiciumokra lenni nem ítéli ha megenged-

‘) Folytonos, állandó szolgálatban álló.
2) Torda város levéltárában.



tetik az marha és sertés Húsnak el készítése péntek napon 
suh his Conditionibus 1 -nio A menyi marhát el akar szombat 
napon árulni igy sertést is anyit elkészíteni péntek napon 
faenltaltattnak, 2 -do ígéretek szerint ezen facultast is már 
obtinealván Hideg húst árulljanak mivel ha meleg húst árulni 
depraehendaltattnak toties quoties három forintig bűntettnek, 
a kik meleg hús árulásban depraehendaltattnak 3-o Tsak egy 
fél fontig vagy egy Kolbászig péntek napon senkinek sem 
pénzért sem barátságért (hogy Color ebből né lehessen) distra- 
lialni ne attentallják, kiilömben ha ki ktizzülök depraehendal- 
tatik inig húsa meg lészen a szokás szerint fel verettetik s 
áruja el vitettetik, ha pedig annak utánna tudódnék ki hogy 
húst adott el pénteken tehát Coram Magistratu verificáltattván 
a mészáros Czéh által a dolog ekkor a praevaricans 1 2  forin
tig büntettetik in duabus Judicibus in tertia Czehae Lanionum 
cedente. A bárány nyuzás pedig előre meg nem engedtetik 
hanem a vásárhoz képest kiki úgy nyúzza hogy recens és fris 
bárány húst árulhasson, mellyet a szél és meleg meg nem 
szárasztott és szintelenített.

1758.

Anno 1758. die 22-da Mannis 'J-bris In Con fluxu Universi
tatis Nob.oppidi Thorda *)

C o n c lu su m .

EI szenvedhetetlen Kárával tapasztaltja a Communitas 
hogy némelly Possessorokiiak Paraszt Bírái a széna füvünkben 
üdült sarjut Idegeneknek Pascualiora eladták és azon Idegen 
Embereknek Marháit a szénafüvünkben bébotsátották Pascuatio 
végett a közönséges igazság ellen Minthogy pedig az Haza 
törvénye* 2) szerint Idegenek más Helységeknek még tsak nyo
másban levő Határait is marhájokkal nem élhetik annyival 
inkább tilalmas széna fiivekben nem admittaltatthatnak. Váro
suknak régi Constitutioji szerint mind addig inig az derekas 
hó le nem esik és a marha szénára nem szorul, kívánván 
azért ezen közönséges praejudiciumot tolláini s azon Határun
kon Marhájokat potentiose pascualó Idegeneket refrenálni De- 
terminaltatott hogy városunk bites szolgabiráji mai napon az 
Határra ki mein en Valaholott afféle Idegen marhákat pascualó 
személlyek találtattnak praemoneallvak super eo hogy statim 
et de facto Határunkról Marhájukkal kitakarodjanak kik ha
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ezen praemonitioni engedelmeskednek bene quidem alioquin 
ha magokat opponálván Marliájokat Határunkon Pascualni — 
temere perseverálnak Hadnagyunk eö kimé in Persona elé
gedendő szánni Lakosokat maga mellé vévén Holnapi napon 
indilate az Határra kimenyen és ha afféle temerarius Idege
neket talál akárholott Határunkban magokat detentioni bé 
hozassa marliájokat pedig bé hajtassa és mint Potentiose Hatá
runkat marhájukkal élő Emberek ellen Juris ordine procedal- 
lyon coram Magistratu.

1759.

Torda városi Statutum. r)

Anno 1750. d. 20-ma May. In Confluxu totius Commu
nitatis végeztetett: minthogy Határunkon felettébb el szapo
rodtatok az ragadozó Farkasok úgy hogy pásztoraink az csor
dákat alig tarthattyák meg miattok éczakánként Signanter az 
Ménesre minden éczaka ráütvén; azért minden városi lakos 
ember a kiknek Marháj vadnak kötelességének tarosa az regelj 
órán ide az Város házához föl elkíszülve fegyveresen kutyái
val Comparealni hogy innét megegyezett akaratból közönsé
gessen az város határunkon tanáltatható farkasok el űzésére 
ki mehessenek sub poena fi. 1 .

1759.

Torda városi Statutam,.2)

Anno 1759 D. 21-ma Juny. In Confluxu Communitatis 
Végeztetett: azon helyecske melly is vagyon Tordába az Gróf 
Bornemisza Pál Csürhellye és az M. Nagy Mihály fundussa 
között Instantiájára Tordán commoráló Katar Zaharia oláhnak 
engedtetet, hogy az mostani hurubája hellyire egy házacskát 
építhessen tali tamen Conditione hogy vita durante bírhassa 
de facultasa ne légyen az eladására az háznak holta után 
pedig az ház az város számára maradgyon. Esztendőnként 
pedig mint Zellér a praestalandó dologra obligatus légyen.

1759.
Zarándmegyei constitutio.

Ezen alkalmatossággal a Prológusok iránt communi voto 
decernáltatik; hogy a modo in posterum midőn valamely Job-
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bágy el-akarván Szökni, akárki az olyatén Jobbágynak Szállást, 
Comitivát, vagy akárminéinii modot, alkalmatosságot assisten- 
tiát, és okot adna a Profugiumra, azon profugust akárminémti 
módón patrocinálo, vagy azzal connivealó, úgy bogy még fsak 
az olyatén Profugusnak szándékát látó, és impediálni nem 
akaró Gazdát is a’ Falusi Bírák, és Esküitek tartozzanak 40. 
for. büntetés alatt kikeresni, és a' Vármegye Tömlöczébe kül
deni, melyet nem tselekedvén, a’ Bírák és Esküitek fogat
tatnak el a Földes Urnák vagy Processualis Szolga-Bironak 
insinuatiojára, és Iielatiojára, mely 40. forintok Magistratuali 
authoritate desumáltatván a’ Falutól, ezen Summának két része 
a’ Földes Urnák, harmad része pedig a’ Tiszteknek cedáljon, 
ilyen deelaratioval: Hogy az ilyetén Profugiumnak alkalma
tosságával a Bírák és Esküitek ha a’ Profugust a’ felyeb meg 
irt módón patrocinálo Gazdákat el-nem fogják, leg-ottan el-fo- 
gattassanak, és ha intra quindenain a’ Profugust sistálják, 
bene quidem, külömben post 15-nam mindjárt a meg-irt 40. 
forintokkal a Falut vagy a Profugust patrocinálo, és promo- 
veálo ember aggráváltassék, de ha a Profugust a’ Falu redu- 
cálhatya, rajta azon 40. frokat reeuperálhassa. Ца pedig az 
olyatén Profugus idővel önként való jo akarattyábol redeálna 
semmit, akkor a’ Falu rajta ne desumálhasson; Hasonlokép]ien 
btiutettessenek azok is, a’ kik az afféle magoktól Atyoktíainak 
látogatására vissza jövő, és itten alattomban járó Profugusok- 
nak szállást adván, a Tiszteknek, vagy Földes Uroknak hirt 
adni nem akarnának.
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ZaráüdmcgyrA constitutio.

A Méltoságos Fő Ispány Ur dispositiojára determinálta- 
tik; hogy a mely Helységeknek Határiban Ketskék és Juhok 
Pásztor nélkül találtatnak a’ Szolga-Biro hajtassa bé, és a’ 
kié lésznek, azon parantsolatokat nem observálo Embert tsa- 
pattassa meg.

A Sertések iránt való elébbeni determinatio pedig exten- 
dáltatik Télre is; mely Determinatio igy declaraltatik; Hogy 
valakinek Sertései, ha másnak nevezetes károkat tennének, és 
azokat bé-hajthatnák, mind addig ki ne adassanak, miglen a 
kár meg nem tizetődik, vagy jo kezesség alatt ki nem váltyák 
a Sertéseket, az addig való lisus szerént, ha pedig a’ Sertést 
kárban meg-öli valaki, azzal contentáltassék, de ha meg nem 
öli, s be-hajthatya kárát secundum aestimationem damni recu- 
perálhatya.
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A Tilalmas Kertek iránt communi voto determináltatik, 
hogy a modo in posterum admonitione praemissa quindenali 
pro l -а 9-br. a kertek feltétettessenek, és oonserváltassanak, 
s ha post quindenam a kertek fel nem lennének téve, elsőben 
az Helységek Bíráit, és Eskütyeit a Szolga-Birák 3. forintul 
büntessék meg, es annakutánna is toties quoties, de a’ Bírák, 
és Esküitek a 3. forintokat azon Embereken a’ kik a’ kerte
ket fel nem tették, vehessék meg, mindazáltal az Helységnek, 
vagy Falunak Határában ha töb Rések találtatnának, 3. forint
nál többel ne aggraváltassék a’ Falusi Biro egy úttal.

A kert égetőket is a Falusi Bírák, és Esküitek 1 frin- 
t.al büntessék meg, kiilömben ök magok a kertet tartozzanak 
fel tenni.

A Tilalmasokban alattomban Marhájukkal kárt tevő Em
bereket, akár Nemes, belső, vagy Paraszt Személy légyen, 
comperta rei veritate a Szoiga-Biro toties-quoties az olyaténo- 
kat 3. forintokkal büntethesse meg; Ha pedig a Marha Tilal
masban depraehendaltátik, és bé-hajtatnék a kárból, mindaddig 
detinealtathatik, mig a 3. forintot, és a kárt is a károsnak 
nem refundalja a Kár tévő Ember. Ad Propositionem 1). 
Emeriti Supr. Judlium Alexandri Brádi in quantum Pagus 
Tresztia a suo Dno Terrestri Privilegiatus, et ab extraordina
riis Servitiis immunis praetenderetur, determinatur, ut antequam 
Privilegium Ejusdem Pagi coram Fnivesritate produceretur, 
ad instar aliorum Pagorum idem Pagus etiam tractetur.

Pro Relatoriis Certificatoriis, Citatoriis, et Admonitoriis 
Taxam Expeditionis a modo inposterum V. Judlium in 50. 
Hr. desumere, et non plus poterunt.

1759.

Kraszna megyei statutum.

Anno 1759. 27-a Jun. Igen nagy abusus invalescált ez 
Vármegyében az Falusi Bírák között, a’ mint innotescált ebben: 
Hogy ha valamely Exponens, vagy Adósság vagy kár, vagy 
más akármely Szinti dologban betsülni, avagy contra versiában 
levő Földnek Határai kimutatására a' Bírákat ki akarja vinni, 
tehát a Bírák addig ki nem mennek, mig elsőben egy forin
tot le nem tészen az Exponens, azután is pedig úgy mennek 
ki. és úgy becsülnek, hogy az el-becsült Jószágnak tizedét 
nekik megfordítsák pénzül, másként úgy becsülni nem akar
nak, vagy a’ betstit ki nem mondják; pro tollendo itaque 
hoc abusu statuáltatik, hogy a modo inposterum akármely 
színű dologban, ha valamely Creditor vagy káros akár Ord.



Tiszt Cossioja mellett, akár pedig tsak puncs suam requisitio
nem a’ Falusi vagy Városi Hites Hí rákot betsiilni ki kivánva 
vinni, tehát a’ Compilatabéli Articulus1) conformitássa Szerint, 
ha az Ord. Tiszt in certis casibus cum solutione Dr. 24. ki 
menni tartozik, annyival is inkább a Bírók azon 24. Pénz 
letételire ki menni tartozzanak, és ennél többet pro uno actu 
et ab uno Exponente ne kiványanak sub poena f. 12 per V. 
Comitem exeqnenda, úgy mindazonáltal hogy ha a’ Betstt 
továb tartana egy Nappal, azon 24. Pénzt minden Napra min
den Exponenstől meg-vehetik, de máskint a’ betsilből eddig 
praetendált Tized in perpetuum tolláltatik minden rendbéli 
betsiikre nézve.

1759.

Constitutiones Oppidi Abrudbánya. *)

\ I.

Anno 1759 Die fi-а Januarii conclusum et statutum in 
eonfluxu Communitatis Juratae institutum e Publico Oppidi 
Abrudbánya descript.

Nos Magistratus Electaque Communitas Jurata Almid- 
bányaensis: Memoriae commendamus per praesentes, signifi
cando quibus expedit universis, <4 singulis modernis ac futuris, 
Quod in hoc Anno Domini 1759. Die vero 6 -a January in 
Grli Nro Confluxu occasione instaurationis Officiorum hactenus 
anniversariorum, ac inter tres receptas, impie Oppido nro 
Abrudbánya per Dei Clementiam hucusque florentes Religio- 
nes Romano Catholicam videlicet, Reformatam et Unitariam 
alternari, solitorum provocante nos ad hoc Sacrae Caesareae Re
giaeque Majestatis Dominae Dominae Mariae Theresiae Principis 
nostrae Haereditariae Decreto Viennae Austriae Die 15-a 
Febr. 1753. emanato inter nos, ac in Communitate nostra in 
aeternum valituras unanimi voto et consensu publice sequen
tes instituimus Constitutiones et quidem,

l -о. Sieuti al» emanatione Diplomatis Divi Leopoldi Die
4-a. Xbr. A. 1691. Viennae Austriae, dati et illud Ao. 1699. 
Die 5-a. 7br. concomitante Resolutione Caes. R., pro perpetua 
inter nos Lege ac Consuetudine habitum est, ut Officia in 
Communitate nostra magis momentosa per Subjecta praescrip
tarum trium Religionum tam intrinsece, quam extrinseee capacia, 
postquam talia e qualibet Religione inveniebantur, absque
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-') Az erdélyi múzeum kézirattárában.
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praejudicio unius vel alterius Religionis quottannis alternaren
tur, permutarenturque ita.

'2-o. A modo in posterum eadem officia semper post 
evolutionem duorum Annorum (salvo tamen praemanente sensu 
Caeo Regii Decreti superius citati) permutantur, alternentur- 
que, et quidem hac serie: Quemadmodum in Ao proxime 
praeterito 1758. et praesenti 1759. Indicatus Officium Religione 
Unitárius vi suae confirmationis gerere tenetur,

II.

Officium Montium Mgri Reformatus, Notariatum autem Romano- 
Catholicus; ita pro affuturo Ao 1760. eundem excipiat et sub
sequatur Judex Reformatus, Montium Magistrum modernum 
Romano Catholicus Notarium actu fungentem unitárius, et 
duobus sibi invicem succedentibus Annis eosdem gradus et 
Honores Jidem teneant, usurpentque.

Quibus taliter expletis suae functionis Terminis Judicis 
Reformati functionem tandem subsequatur, et suscipiat Romano- 
Catholicus, Montium Magistri Unitárius, Notarii denique Refor
matus et sic ]»er consequens in perpetuum.

Quod quidem conclusum et statutum nostrum pro liber
tate, aequalitate, salutarique Harmonia inter praescriptas tres 
Religiones sancte et inviolabiliter observanda, tam quoad prae
scripta, quam reliqua Senatoria, caeteraque inter Nos in usu 
solita officia introductum, pro perpetua lege ac Consuetudine 
manere volumus, ac desideramus, tam sancte, tamque illibate, 
ut siquis illud seu clam, seu manifeste, seu privatim seu 
publice non consentiente Communitate integre immutare, ab
rogare vel annullare vellet, intenderetque, ab omnibus Hono
ribus ac Officiis imo et a Concivilitate nostra de facto exclusus 
habeatur in perpetuum, et nec ipsémét hujusmodi Conclusi 
turbator, violator, ac permutator, neque Posteritates suae 
Gradus, Honores, Officia et Dignitates inter Nos mereantur, 
obtineautque in aeternum. Datum in Grli nro Confluxu Ao 
Die praenotatis.

1759.

Gyulafehérvár városi statutam. 0

A. 1759. Die vero 26-a Mensi April. Lévén a ns Magis- 
tratusnak s adjurata Communitasnak extra ordinarie celebrál
tátok Confluxussa, melynek is folyó alkalmatosságával satis

A városi levéltárban.



superque ruminálván :i Város határának egynéhány esztendők
től fogva Confusioba levő statnsátt, annak okáért pro ulteriori 
boni publici emolumento unanimi voto ac praesenti conclusione 
in perpetuum valitura, determináltatott, hogy a város határa 
újonnan a régi kiadott sessioknak Iconica Tabellája szerént 
iuxta praestitam jam ab antea Taxam revideáltassék et juxta 
antiquas Sessiones in debitum ordinem redigáltassanak és a 
mi felyiil megmaradnak a proportione praestandi servity et 
contributionis Advenis extra civicam classifieationem repertis 
fel osztotassanak. Valaki peniglen ezen Conclusumunk s elvég
zett determinationk ellen rugodoznék és annak nem obtempe- 
rálna, tehát, in casu rcnitentiae comperta rei veritate huma- 
giumának diján maradgjon.

1759.

Vajda-Hnnyad város statútuma.1)

Anno 1759. Die 5-ta Mensis Aug. conflualván Nemes 
Hunyad várossának Főbírája Orbonás György uram Házához 
említet Várasnak Magistratussa több szőlős gazdákkal egyetem
ben szegődék meg szőlő pásztaraknak Czáncza Andrást és 
Kovács Márkust a Dato praesentium egy esztendeig, his sub 
Conditionibus.

1- mo. Hogy az edig való szokás szerint ennivalóinkat és 
fizetéseket felvévén hiven tartozzanak szolgálni.

2- do. Ha szüret után valakinek marháját a szőlőkben 
tanálnának, tehát minden marhától béhaitó pénzt Den. 12. 
Desumalhassanak.

3- tio. Ha az említet pásztarak valakit Szőlő, Baraczk, 
Szőlő karó vagy egyéb lopásban deprehendálnának, tehát azon 
kártévőt Várasunk Főbirájához vinni tartazzanak és azon De- 
sumallandó Birságnak tertialitássa a szöllő Pásztaraknak cé- 
dalljan.

1759.

Doboka megyei Constituti ok.s)

I.

l -о. Ad Sensum Commissionum Exc. R. Gubernii: min
denfelé levő, és kárt tévő Eszközek úgymint Puskák, Pistalyak,

’) Vajda-Htmyad városnak Solyom Fekete Ferencz úr birtokában 
levő ered. jkvéből.

2) Az erdélyi múzeum kézirattárából.

MAGYAR NEM ZETI, TÖRVÉNYHAT. É S KÖZSÉGI STATUTl'M O K . 465

Corpus Statutorum. I. 30



46 (5  MAGYAR NEM ZETI, TÖRVÉNYH AT. ÉS KÖZSÉGI STATÚTUM OK.

és Lantsak indiseriminatim mind Paraszt, és Contribualo Sza
bad emberektől el-szedettessenek, arra vigyázván, és vigyáz- 
tatván, bogy paraszt embernél fegyver ne légyen,1) mivel lia 
depraehendáltatik, s kivált ha studio, vagy ex aliquali interes- 
satioue a Szolga Biro el nem vészi, s véteti, az olyan ellen 
serio animadvertáltatik.

2 -0 . Л Taraji mod, és Parancsolat szerint a Falu ut- 
záin való strásálás, de novo felállittassék, minden faluban 
nappal két két Sírása, éjjel pediglen négy négy légyen, melyre 
a Szolga-Birák tartozzanak nagy vigyázással lenni, és az Imi 
Gyermekek vagy kevesebb számból sírásainak, ott a Falus 
Birot a nem st-rá sál fisért. 25 Páltza ütéssel büntetessék.

А Нага/) gyújtás és Pipázok iránt Constitutio.
Constalván ex certissimis Relationibus, hogy minden tar

talék nélkül eddigelé pertentált Harap meggyújtás miatt nem 
kevés károk prosileáltak, és noha azon Matériában rendelések 
légyenek, mindazonáltal kívánta a Nemes Vármegye most 
azokat moditicaltatni, hogy tudniillik a mely falu Határán 
post factam Constitutionis publicationem Harapot gyújtanának, 
tartozzék azon Falu, melynek Határán történik, fel-kelni, és 
a Harapot meg-oltani, tartozván egyszersmind kitanulni, hogy 
ki által esett azon meg-gyujtás, és ha per exquisitionem ki 
tanulodnék, hogy ki légyen a meg-gynjtó, tartozzanak a Falusi 
Bírák a depraehensust in instanti akármely V. Tiszt Atyánk
fiához vezetni, kit is absque omni dilatione et respectu azon 
V. Tiszt Atyánkfia 28 (?') Páltza ütésekkel btintettetni tartsa 
kötelességének lenni, habita tamen ratione Sexus et aetatis, 
a kárt is a mi abból következett, meg-fizesse, hogy ha pedig 
az olyan Erdőkben harapozo, és kárt tévő tűznek el-oltására 
a Falusi Bírák ki nem mennének, annál is inkább a falut 
ki-menni nem kénszeríttenék, tehát azon Falusi Bírák külön 
külön 12 Páltza ütéssel büntettessenek, decernáltatott, mely 
praemittált mostani Constitutioknak publicáltatására observál- 
tatására Hivatalok tulajdonsága mivolta szerént V. Tiszt Atyánk
fiái oh Itatnak.

L pázok is ha depraehendaltatnak Falu utzáján, vagy 
Épületek közt pipázni, külön, külön 12 Páltza ütésekkel bün
tettessenek, hoc addito hogy ha Nemes vagy Szabad ember 
tilalmas helyt pipázik, külön külön az olyan 12 for. bfintettessék.

В Az 1600. évi okt. 25-én tart. lóczfalvi gyülekezet 17. art. s az 
А. С. V. R. 44. Ed. csak az oláhoknak tiltá el a fegyverek hordását. 
(Lásd Szilágyi i. m. IV. k. 558. 1.)

II.
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1 1 1 .

) Igen sok kárt tévén Nyárban a Gabonákban a Verebek, 
ennek meg előzésére determináltatott:

Hogy a Szolga-Bírák most hová hamaráb kimenvén 
Processusokban és a Falnsiakot eonvocáltatván, parancsolják 
meg minden Falu szeriben lakó, és szolgálatyát praestalo In
dividuumnak, hogy Sarlós Boldog Asszony napig ki ki ötven 
ötven veréb főt, vagy veréb tojást szerezzen, mert akkoron 
minden Szolga-Biro mellé egy egy Assessor denomináltatván, 
minden Individuumtól számban vétetik, és a ki számba tudja 
adui effective, ment lészen, a ki pedig nem, külön külön 
12 Páltza ütéssel btintettetik.

IV.

Jóllehet a Profugiumnak refrenatiojára az Alsó Járásban 
Plájások ’) vannak, a Felső Járásban pedig Gornyikok 2) con- 
stitnáltatnak, mindazonáltal meg kell parancsolni, hogyfminden 
Falukban a Bíráknak az el-szökökre nagy gondjok légyen, 
mivel ba valamelyik Falubul Gazda ember szökik el, külön 
külön az Birák és annak szomszédi 25 Páltza ütéssel bűntet
teinek, a két szomszéd pedig az olyannak Portioját letészi, 
nem külömben a Pusztán maradandó Házak fel-gyujtásáért a 
falus Birák és szomszédok hasonló büntetéssel büntettessenek.

Fzen felyebb megjegyzett Constitutioknak publicálása, 
megtartása eoncredáltatik a Szolga-Birákra, kikre V. Tiszt 
Atyánkfiainak nagy vigyázással kell lenni, megemlékezvén 
minden Tiszt maga kötelességének mivoltáról.

1760.

Tor da megyei statutum* *)

A közönséges ordinaria Praestatiok felett eventualiter 
recurrálni szokott extraordinariumok Supportátiója iránt lőtt 
Determinatioi az Nemes Felső Járásnak pro Communi obser
vatione helyben-hagyatnak, ea modalitate, hogy az Armálisos 
Nemesség Urak Szolgálattyában éjjel nappal continuuskodó

Plajaso, határszéli őr.
*) Községi szolga.
s) Az erdélyi múzeum kézirattárából.

30*



udvari Bírák, és Cselédek, az egy Contributio, és az Execu- 
torokra, lia quo casu Quantumjokat tempestive bé nem fizet
nék, vagy nem klilömben az Nemes Vármegyére repártiálta- 
tott gyalog militaris Tyrok kiállításán kivántató költségeken 
kívül egyéb Öervitiumokra az Falusiaktól ne kénszeríttessenek, 
ellenben pedig a Libertinusok ámbár sui Juris emberek legye
nek minden Tereli viselésben, a több Ineolákkal tartozzanak 
eoncurrálni egyaránt.

17H0.

Zarándmegyei constitutio.

A Mltsg. Fő Ispány Ur Propositiojára a’ Bitang Marhák
ról determináltatik, bogy a modo in posterum midőn valamely 
Földes Úrhoz valami alléle Marhát bé hajtanak, tartozzék intra 
triduum eum Specifica declaratione hirt tenni a’ Nemes Vár
megye Tisztycinek, bogy annak Szokott rendi Szerint publi- 
cáltatbassanak, és a Szegénység azzal is ne kárasodjék, ha 
pedig post Triduunl valaki akár Nemes, akár paraszt személy 
légyen, bir tétel nélkül afféle bitang Marhákat magánál tar
tani bátorkadnék, V. Ispány Atyánkfiái ab Officio az olyan 
ellen modo legitimo procedáljon, bogy törvényesen illendő
képpen büutetödjenek.

Más Nemes Szomszéd Vármegyéhez képest determinál- 
tatik itten is : hogy a modo in posterum az Ökör Bőrből való 
Botskomak Párját, a mely-leg-jobb 7 garassával, az utánna 
valót egy Márjással, az harmadik gradus belit pedig 4 garas
sával és nem drágábban árulhassák a’ Botskorral kereskedők 
sub poena Confiscationis concludáltatott; az alább való Bots- 
korok pedig otsobban valamint eddig is practizáltatott árui
tassanak oly declárátioval, hogy ha valaki a Possessorok közztil 
ezen determinatiot observálni nem kívánná, V. Ispány atyánk
fia ellene via Juris procedáljon.

A Fagya iránt is mivel sokan találtatnak, a kik a Pos- 
sessoratusnak, és Bányászatnak Praejudiciumával, s nagy 
kárával titkon a Fagyut a Mészárosoktól ineg-veszik, eripiálják, 
és az által meg-szlikitik consequenter illicitus, injuriosus, és a 
Publicumnak káros quaestust exerceálnak, azért hogy a modo 
in posterum az olyaténok magokat afféléktől abstinealják praevio 
modo ezen Determinationk publicáltatván, admoneáltassanak, 
hogyha pedig ez után is magokat abban contumatia ducti 
elegyítenék, az olyatén clancularie vásárlóit Fagyunak amis- 
siojával büntettessenek a' kereskedők determináltatott.

4G8 MAGYAR NKMZKTI, TÖRVÉNYH AT. ÉS KÖZSÉGI STATÚTUMOK.
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1761.

Küküllö megyei Const itutiok.

I.

A Falul; Utzáiru a kik ganét hordanak, 's Gazt gyűjtenek.
Observáltatik sok Falukban, hogy némely Falusi Lakosok 

a ’ Ganéjokat Marhátoknak a’ közönséges 1 Izóra, és mások
nak járó helyekre hánnyák, melyből a’ következett, — hogy 
az Utzák, és járó helyek corrum páltatna к sok helyeken, valaki 
azért a modo imposterum maga Életéről a’ Ganét Útzára ki 
liánná, toties quoties a’ Nemes Embert 6 forintig,1) a’ pa
raszt embert pedig 6 forintig V. Tiszt Atyánkfiái büntessék 
irremissibiliter, nem külömben a’ kik a Falu Utzáján afféle 
Ganét, és Szalmát gyújtanának, sőt Magok Életeken is, á’ 
fenneb irt poenában ineurráljanak.

II.

Szvllő Gyepük csinálásáról.
A kik magok Szellő Gyeptijeket, melyeket a Proportione 

Possessionum reájuk mérnek a’ Tisztek, vagy a’ Falusi Bírák, 
és post factam Odavalóim Admonitionem meg-nem csinálnák, 
a' Nemes Embert 6 forintig, a’ paraszt embert 3 forintig 
büntessék V. Tiszt Atyánkfiái toties quoties.

1762.

Zárán dmegye i consti tuti о.

Minthogy a’ Farkas, Boka, és Nest Bőröknek, és annak 
idejében, nevezetesen, a Császár Madaraknak, úgy Fogoly 
Madaraknak is, és Vadaknak el adásában, Tévésében nagy 
abusus tapasztaltatott, annyiban, hogy a Parasztok nem nyil
ván, hanem alattomban adnák el a kereskedő Görögöknek, 
melyre nézve az affélék nem fsak igen meg-drágáltanak, 
hanem drágán is nehezen lehetne kapni, azért voto communi 
determináltatik; hogy a modo in posterum Senki a’ Parasztok

‘) A hiv. gyűjt. 24. const. így folytatja : ..ha paraszt toties quo
ties 12 páltza ütésekkel biintettessenek; szintén úgy az uttza tiszta
sága fen-tartására nézve semmi némii meg-dög’lött állatok az uttzárá a 
fen irt büntetés alatt ki ne hányattassanak.“
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közziil, mig vagy Földes Uraknak, vagy Vármegye Tisztiéi
nek hirt nem tésznek, 12 for. büntetés alatt el adni, úgy a 
Görögök is hasonló büntetés alatt meg-venni az olyatén, úgy
mint specificált Bőröket, Madarakat, és Vadakat ne mérészel- 
jenek, mely determinatio szerint ha a Földes Urak, és a’ 
Vásároknak Pátronussi a’ Praevaricatorokat meg büntetni neg
ligálnák, a Vrmegye Tisztyei által toties quoties ezen Deter
minatio! által hágókat büntessék meg.

A Botskor iránt elébbeni Determinatioja a Vármegyének 
továbra is helybe hagyatik, eatamen eum declaratione, hogy 
a Földes Urak a’ Botskor-Bőröket magok limitáltatni, és az 
exeessusokat meg büntetni tartozzanak, in Casu vero neglectus 
a Vármegye Tisztei is a’ Renitenseket extra Forum cum 
poena 12 Unos meg-büntethetik.

1762.

К mázná megyei statutum.

Anno 1762. 17-a Febr. Determináltatott: l -о. Minthogy 
ezen Vármegye felette igen meszsze tétetett a’ felsőbb Dicas- 
teriumoktól, ’s ítélő Mester Uraktól, nagy fáradsággal ’s köl
eséggel kénteleníttetett eddig is a’ Causansok magoknak com- 
pulsorium Mandátumról provideálni, arra nézve determináltatott 
omnium Magnatum et Nobilium consensu, hogy a Mlgs Fő 
Tiszt Úr Pecsettyére mind Magnas, mind alsób és felsőb 
Characterben lévő Nobilitas sub poena f. 24 az igasságról 
vallást tégyen.

2-0. Hasonlóképpen, hogy a’ Plenipotentiária, és Procu
ratoria Constitutiók, melyek a’ Partiumbéli két Communitá- 
sokban r) expediáltatnak, hogy ezen Vármegyében véllek 
élhessenek3) determináltatott, ezen Nemes Vármegyében ex- 
pediálandók is azon két Communitásokban observáltatván.

;3-o. A’ Tzigányoknak Lovakat tartani Szabados ne légyen, 
és a’ kiknél most Lovak találtatnak, usque ad 1-m may. 
distrahalják, külömben azután tőllök simpliciter elvétetik.

4-0. Felette sok károkat tévén az Avarok gyujtogatásá-

J) T. i. Zaránd és Középszolnok.
a) A megye jegyzője előtt s pecsété alatt expediáit ügyvédi s 

teljhatalmú megbízásokkal csakis az illető megyében előforduló ügyekre 
nézve lehetett eljárni; más törvényhatóságok időtt leendő eljárhatás 
szempontjából a káptalan (gyulafehérvári) vagy convent (kolosmonostori) 
vagy a hiteles személyek (kir. tábla elnöke, itélőmesterei, főkormány- 
széki titkárok) illetőleg a fejedelem előtti bevallása az ügyvédnek vagy 
teljhatalmú biztosnak volt szükséges. V. ö. H. К. II. R. 13. ez. 3. 8. §§. 
А. С. IV. R. 18. ez.



ban némely emberek, determináltatott, hogy valaki a’ Hely
ségbéli Biró híre nélkül gyújtogatni Praesumályá 12 for. 
büntettessék, és ha a Falusiak, s annyival inkább a’ Bírák 
ártalmas helyben észre vennék a’ Határban a’ Tüzet, Falustól 
ki menni, és a’ Ttizet oltani sub poena praedicta obligáltatnak.

1763.

Alsó Feliér megyei statutum.

Sok panaszok promoveáltatván a Vmegye Szegényeitől, 
mind Falus Biráktól, mind decedalt Contribuenseknek özve
gyeitől, hogy némely el-holt Contribuenseknek mobile bonumait 
a Földes Urak magokhoz vészik, és a rajtok lévő Adó Bes- 
tantiát nintsen miből meg fizessék, mely miatt a szegény 
Falus Birákon marad az ilyeneknek Adójok, minthogy pedig 
Flsgs Asszonyunk kegyelmes rendelése tartja, hogy a definiált 
Adójok e bonis illorum mobilibus desummaltassék, v égeztetik ; 
hogy ha ilyeneknek bonumait Földes Urak vészik kezekhez, 
az restans Adót adaequált Bonumokat tartozzék ki adni a 
Bíráknak, melyben ha kik morosusok volnának, mind Vice- 
Tiszt, mind Begins Perceptor ő Kegyelmek indilate, et de 
facto a királyi Cassát redintegrálhassák modo, et via qualibet 
breviori.

1764.

Gyulafehérvár városi statutum.1)

(Eadem occasione) penetra Iván a Magistratus fülében a 
városon naponként eső sok tolvajlás és lopás, a szegény con
tribuens cívisek sok panaszaiból, a kik közül felesen némtt 
nagy Károkat vallottanak, ezen kárnak eltávoztatása végett 
pedig, jóllehet a strázsálás eddig is meg volt, mind az által 
most ujjonnan concludáltatott, hogy ennek utánna estvéli haran 
gozáskor hat strázsák punctualiter állíttassanak ki, kik is 
szorgalmatosson a várost úgy circulállyák, hogy ha valakinek 
valami kára történik, ők fognak ad ratiocinandum adstrin- 
galtatni, arra való nézett nem gyermeket, hanem maturus 
Embereket, avagy tselédeket, ha tselédgye pedig nem volna, 
magát az Gazdát ezen strázsálásra tartozik ki állani. Hogy 
pedig a jó Embert a gonosztevőktől distinguálhassa a strázsa, 
llarangozás után senkinek Lámpás nélkül nem lészen szabad 
járni, mert ha a nélkül tanáltatik, sine respectu Personarum

‘) A városnak 17<>4—5. évi jegyzőkönyvéből.
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el fogattatnak. Ha Contumacia ductus a rendelt órára a strázsa 
ki nem állana, tehát eo facto toties quoties a reluctans ötven 
pénzzel mulctaltassék irremissibiliter.r)

Ad Propositionem Illmi D. Supr. Comitis quia in hocce 
Oppido Kőrősbánya tanquam Praetorii loco, ab incendio, vel 
maxime tam quoad Acta Cottus publica, quam vero Tabulae 
cont. Judiciariae Asessornm hic conservari solitas substantias 
metuendum esset, ut a modo inposterum nemo extra foras 
in Plateis Pipa fumigare attentet sub poena Dr. 12. toties 
quoties temerariis infligenda Pariter quoque, ut Camini Dumo
rum, ac Hospitiorum singulis Hebdomadis purgentur sub ead. 
poena a Visitatoribus a Loci Judice denominandis desumenda 
determinatur.

Anno 1764. 11 a Januar. Jővén fel sok panasz mostan 
is a’ Tábla eleiben, bogy ily nehéz circumstántiájú, és Szol
gálatú időben is a’ régi Statútumok ellen sokan a’ Contri- 
buensek közül a’ Falusi közönséges Szolgálat alól, a’ minéműek 
a’ Quártély tartás, Forspontozás, kalauzolás, Út, Híd csinálás, 
Dulo tartás,2) ’s több efféle terhek alól magokat ki venni, és 
az egész onust a’ Falusi Szegénység nyakába vetni kiványák.

Mostan azért újra a’ Nemes Vármegyének régi ezek 
iránt való Statútumát fel-keresvén a’ Tábla, azokat ilyen módon 
confirmálja.

l -о Hogyha valakik már ezelőtt com periá Itattak indubi
tatus Nemes embernek lenni, ámbár Contributió alatt legyenek, 
mostan, mindazáltal hogy igaz Nemességeknek praerogativá- 
jával (melynél fogva rend szerint minden paraszti Szolgálattól 
immunisnak kellene lenni, ha a’ Felséges királyi ujj ab ordi- 
nátiók nem obstalnának) akárcsak enyiben is élhessenek az 
ilyen indubitatus Nemesek minden paraszti Szolgálattól, és 
Falusi Terehviseléstől immunisok lésznek, hanem porgálatot,

’) Ugyanez alkalommal négy strázsaniestert is nevezett ki a 
magistratus, s ezeknek kötelességévé tétetett fenti határozat megtartá
sára fel élni.", _<lóbehajtás s végrehajtás czéljából alkalmazott tiszt tartása.

1764.

Zarándmegyei constitutio.

1764.

K r asz na megyei statutum.



és Utat a’ Falu Határán csinálni a proportione ezek is tar
toznak, e’ felett is pétiig mivel ugyancsak hozzájuk illő Szol
gálat nélkül nem maradhatnak, és Here módon nem élhetnek, 
azért az indubitatus, de Contijbutio alatt lévő Nemesek Lovat 
tartsanak, és Mlgs Fő-Tiszt Ur ’s V. 'riszt Atyánkfiái ő kegyel
mek, vagy a’ Clont. Tábla1) parancsolatya Szerint in Regio 
et publico Cottus Servitio Oommissariusi Szolgálatot tenni 
kötelesek lésznek, mert ha azt nem akarják praestálni, a Fa
lusi Szolgálat alá esnek.

A’ kiknek pedig Nemességek még eddig nem bizonyos, 
azok a Falu közzé minden Szolgálatot praestálni determinál 
(attak, mindaddig, mig magok indulatába Mobilitásokat, vagy 
a’ felsőbb Mlgs Dicasteriumon, vagy itten a’ Cont. Táblán 
nem demonstrálják, vagy pedig a’ Circumstántiák, úgy kíván
ván a’ Tábla mást végezne felől lök.

2 о A’ Major Bírák vagy Vajdák magok Személyekben, 
és Oselédjekre nézve, mint continuus Udvari Szolgák a’ Falu 
közzé nem Szolgálnak egyébbel, hanem csak porgalát, Ut, és 
Mid esinálással a proportione, de tsak azon Falu Határán, 
melyben laknak, De ha vagy Házas Fiaik, vagy Vejeik, kik 
mellettek laknának, ha szintén egy kenyéren vannak is, ezek 
a’ Falu közzé a’ magok különös Marhájukkal, ’s gyalog szer
ben is, mikor a’ rend hozza, szolgálni tartoznak, ha szintén 
Udvarban laknának is; incumbál pedig mind a’ Processualis 
Tiszteknek, mind a Falusiaknak vigyázni, hogy az ilyen 
Házas Fiák, és Vők a’ magok Marliájokat Apjok, ’s Ipok 
nevezete alatt ne látitályák, mert az alább írt büntetést fog
ják szenvedni.

3-0 A’ Vintzellérek, ha egyszersmind Major Bírák, vagy 
Vajdák is, hasonló immunitásban tartassanak magok Szemé
lyekre nézve, de ha lésznek házas Fiaik, vagy Vejeik, csak 
Falut szolgálnak, akárhol lakjanak; Ha pedig csak Vintzel- 
lérséggel szolgálják 1 rákot, és ezen Szolgálattal Jobbágyi, 
vagy Selléri Szolgálatot váltanak fel, a’ Falu terhét suppor- 
tálni tartoznak, ha Szinte Czipót vesznek is az udvarból, a’ 
mely conventionatus Vintzellérek nem Jobbágyok vagy Sal
lerek, és tíz kapa alyu Szőllőnél többet mívelnek, az ilyenek 
Szt. György Naptól fogva Szt. Márton napig a’ Falu közzé 
nem Szolgálnak, de Szt. Márton, naptól fogva más Sz. György

A A continuae tabulae - állandó vagy a királyi tábl. utasításnak 
1825. évi magyar fordítása szerint „szünet nélkül való táblák", — a 
megyék, vidékek s székely székekben 17U4. évben (még pedig a tábl. 
ut. 24. §.-ból is kitetszöleg) az alszékek helyébe felállított collegiuniok 
voltak, melyek a politikai, gazdasági s bírósági ügyek elintézésére 
voltak hivatva.
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Napig Szolgálni, és minden Terhét supportálni tartoznak, mivel 
az ő Adniinistratnmok is itíipntál tátik.

l-о Ezen distinctio Szerint observáltassanak, a’ kondások, 
Gujások, Udvari Szakácsok, és Sütők, kik Gazdák, és Házat 
tartanak, kik is minthogy Szüntelen való Szolgálatban vannak, 
magok Személyekre nézve exemptusok lésznek, de Házas 
Fiaik, és Vejeik ezeknek is szolgálat alatt lésznek.

5- 0 Л’ kortsomárosok vagy esztendősök, vagy tsak bizn 
nyos ideig valók, kik két három Hordo Bort árulnak, az esz
tendősök, mint continuus Szolgák, és Számadók a’ Falut nem 
Szolgálják, a’ másodrendbéliek pedig csak addig ne Szolgál 
janak, mig a’ két három Hordót ki árulyák, azután ők is a’ 
Falu Terhét viselik, de mindazáltal mind a’ két rendbéli kor
tsomárosok a’ Qnártélyosnak Szénával, Zabbal tartoznak, mivel 
ezek imputáltatnak, ide pedig nem értetnek, a’ kün lakó ven
dég Fogadósok, kik minden Szolgálattol exemptusok lésznek.

6- o Molnár egv Malomban tsak egy élhet ezen exemptió 
val, a’ többi Szolgálat alatt lésznek, de az is a’ Qnártélyosnak 
adandó Naturalékkal, ha Falu Sorjában Füsti vagyon, és 
oeconomiát folytat, tartozik, mivel néki is imputatiója lészen.

Továbbá nem kitsin abusus láttatik a’ Nemes Várme
gyében az exemptusok Számában is, mert jött olyan Casus a 
Tábla eleiben, hogy némelyek a’ Földes Urok közzül, kiknek 
egy Faluban öt ’s hat emberek lévén, mindeniknek titulust 
keresnek, és a' Falusi közönséges Szolgálat alól eximálni ki
várnák, holott Gazdák, és Falú Sorjában Házat tartó emberek, 
más Faluban lévő embereik iránt is ismét ezen modot akarják 
observálni, ez iránt is azért reflectálván a’ régi Statútumokra 
is ilyen Conclusum lett.

1- о Hogy negyven Számig numero indefinito értvén akár
hány Szolgáló embere légyen a’ Földes Urnák, tehát csak 
egy Major Bírót vagy Vajdát tarthat, a’ fen irt exemptióban, 
a' többi ha lészen szolgályon a’ Falu közzé, a' negyvenen 
felyúl ismét ezen gradatiőt kell observálni.

2- 0 T íz kapa alva Szőllőtől fogva, negyven kapa Alva 
Szőllőig bírván a’ Possessor, egy Vintzellért tarthat, a’ már 
fen irt decisió szerint, a’ többi ha lészen minden Falusi Szol
gálatot praestál egész esztendőben.

3- 0 Egy Sertés Nyáj, Gulya, és Juh Nyáj mellett, me
lyeket Nyájnak lehet mondani, egy Szám adó Kondás, Gujás 
és Pakulár lévén, ezek nt supra, mindentől exemptusok lész
nek, mint Continuus Szolgák, ezeken kívül a’ többi, ha Fils- 
tvök lesz, Falu közzé Szolgálni tartoznak.

4- 0 Értetnek pedig tsak az actualiter Szolgálatban lévő 
Kondások, Gnjások, Juhászok vagy Pakulárok, úgy Béresek



is ezen exemptióban lenni, de a’ Béres Mazdák, úgy Kondást, 
Gujást, vagy Pakulárt tartó Gazdák ide nem értetnek, mivel 
ezek az ilyen Gazdasággal Jobbágyi Szolgálatot Szoktak redi- 
málni, azért minden Falusi Szolgálatot praestályanak.

Ezen Statútumok ezek szerint observáltassanak az egész 
Nemes Vármegyében, mind addig mig vagy Felséges királyi 
Szolgálat, mint a’ Nemes Vármegye közönséges Jovát nezö 
Cireumstantiák úgy kívánván a’ Vármegye Táblája, vagy az 
egész Nemes Vármegye által másképen nem moditioáltatnak, 
és ezeket Ordinär, és V. Szolga-Birák ő kegyelmek e Proto- 
eollo ki íratván, magok Circulusokban nemcsak ad captum 
Plebis publicályanak, hanem efelett Stricte is observáltassanak, 
és ha ezen királyi Szolgálat proinotiojára, ’s a' közönséges 
adózó Nép Conservati ójára ezélozó Salutáre Statútumoknak 
facto Contraveniálnának, s nem observálnák, vagy a* Földes 
Urak, ’s Asszonyok, vagy ezeknek Tisztyeik ’s Bíróik, azok 
kik Nemesi lTaerogativával élnek, magistratnaliter citáltassa- 
nak ad Tabulam Font. Cottensem, és comperta rei veritate 
24. forinttal büntettessenek, ha pedig a’ renitensek paraszti 
Conditiojuak lésznek, tehát V. T iszt Atyánkfiái ő klmk com
perta renitentia 12. forintal büntessék juxta Praxim hactenus 
etiam observatam, vagy pedig 24. jó páltzaütéssel toties quoties, 
mely kétféle büntetésből válaszszon a’ büntetendő paraszt reni
tens melyiket kíványa subeálni.

így ekképen reménlhetni, hogy a közönséges 'Pereli vise
lés inkább meg-oszolván, a’ szüntelen való panasz is meg
szűnik, a’ Szegény adózó ’s Terehviselő Nép is a’ királyi, és 
közönséges Szolgálatot jobban praestálhatya.
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1764.

К raszna megyei statutum.

Meg nehezedvén a’ közönséges Tereli viselés a’ Sze
génységen (melynek supportatioja alatt Szintén lankadni is 
láttatik) közönségesen panaszol arról, hogy ámbátor mennél 
inkább szaporodjék a’ Tereli viselés, annál inkább többen 
kiványák annak Hordozása alól magokat mentségessé tenni, 
mely miá kevesedvén a’ Tereli Hordozók azok naponként 
el fogynak, és az ő Felsége tartózó Quantumának meg-fizo 
tésére alkalmatlanok lésznek, a’ királyi Aerariumnak nagy 
kárával.

Mely szerint ámbár a’ Földes í rok résziről lenni szokott 
exemptusok Száma, és miolta felől Vagyon már Statutum, 
melyhez azoknak accomodáltatni kellessék, observáltatik mind-



azáltal, sőt mind a’ két ezen Nemes Vármegyében Somlyón 
lévő Camerale, úgymint Tricesimale, és Salinare Officiumoktól 
írásban feladott Statuspersonalisból úgy tapasztaltatik, hogy 
a’ Contrasok1) Száma nem tsak ne talán a Szükségnél több, 
hanem e’ felett a’ tehetősebbekből állittatik, kik is minden 
Tereli viseléstől immunitáltatván az őket illető Terhet a gyen
gébbeknek kelletik hordozni ezeknek nem kitsin malájokkal.

Igaz ugyan, hogy a' királyi szükséges Szolgálat folyta
tására mindkét Officium mellett, meg kívántainak a’ Contrások, 
de ezeket ő Felsége sem parantsolja felyeb a’ Szükségnél 
szaporíttani, a’ maga adózó Szegénységének fogyatkozására, 
arra nézve mindezen Nemes Vármegyének Quantitássát, mind 
Szélben való létét méltó Considerátióban vévén, a’ Cont. Tábla 
végezte ’s Statuálta.

1- о Hogy Nemes Officium Tricesimale a’ Lomperti, ké
men és Nagyfalusi Filiálistákon kivűl légyenek még nyoltz 
Contrások.

2- 0 A Salinare Officium mellett feles fizetett Obequita- 
torok vannak, kiknek hivatalyak abban áll, hogy ad antever
tendas nefors tentandas praevaricationes Aerario Regio dam
nosas excurrályanak rendel, nem kívántainak azért azokon 
kivttl oly notabilis számú Contrások a’ Falukon, mint eddig 
voltának, ezek is azért a’ beadott lista Szerint quoad quan
titatem Cottus elegen lesznek tizen, a’ kik ezeken kívül lösz
nek, a’ Falusi Szolgálatot praestályák.

A’ fen írt ’s determinált Számú mindkét rendbéliek a’ 
magok officium mellett praestálando Szolgálatyokra nézve 
magok Személyekben exemptusok lésznek de ha Házas Fiaik, 
vagy Vejeik véllek laknak, ha szintén egy kenyeren lésznek 
is, a proportione facultatum a’ Falusi Terhét viselyék, hanemha 
másként is Lege immunisok lennének.

Hogy pedig a’ felyebb le tett Szegénység panasza annál 
jobban toljáltathassék, helyesnek látná a’ Tábla, hogy mindkét 
Camerale Officium Constituálna ollyan Contrásokat a’ Falukon 
(minthogy találtatnak) kik másként is vi personalis Nobilitatis 
a’ paraszti Szolgálattól exemptusok, mert ezek örökös lakó 
Gazdák lévén nagyobb Sacuritássa lehetne, az Officiumnak is 
mind Szolgálatyok iránt, mind pedig ne talán ha impingál- 
nának a’ Satisfactio vétel iránt, midőn pedig mindkét Officium 
a’ Contrásokat változtatva, ne terheltessék T. Ord. V. Ispány 
Uram kedves Atyánkfiának ő kgylmének hírré tenni, hogy 
azokat eszerint observáltatni tudhassa.
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') Contraso, ellenőr, controlór, (kamaratiszt).
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1766.
Krasena megyei statutum.

Anno 1765. 8 - 0  Mai. A' Mészárosok, és ezeknek kezek 
után Mesterségeket gyakorolni szokott Tímárok, és szőrös 
Botskort árulókra nézve StatnáItatott.

1- о A’ Világiakra tartozandó dolgok között leg-főbb köte
lessége az embereknek a’ magok egésségekre való vigyázás, 
mely főképpen az ételből és italból áll, Minthogy pedig a’ 
Magyar Nemzetnek Eledelei között első a’ Hús, tehát az arra 
való szorgalmatos vigyázás szükségesképpen meg-kívántatik, 
mert a’ minémű hasznos az emberi Test táplálására a’ jó 
Hússal való rendes élés, arra nézve a’ Oontin. Tábla Somlyó 
Mező Várossában két becsületes ahoz értő Hús látó embere
ket rendel Hittel lekötelezve, kiknek kötelességekben fog állani.

2 - 0  Hogy minden Mészár Székre vijendő,. ’s eledelre levá
gandó Szarvas és Lábos Marhákat, úgymint Ökröt, Tehenet, 
Borjút, Sertést, Juhot, Ketskét, és Bárányokat elsőbben ele
venen meg vizsgáljanak, ha ugyan azon ki vágandó Marhák 
egészségesek-é? melyek a’ külső Jelekből alkalmasint meg- 
ismértethetnek, de másodszor a’ levágott Marháknak Húsokat 
ismét meg nézzék, hogy meg-tessék, ha belső Nyavalyájuk 
nem volt-é, és osztán akár elevenen akár meg nyuzattatások 
után a’ Marhát, vagy Húsát ha nyavalyásnak isménk lenni, 
a’ Mészárost annak el-árulásától el tiltsák, és ha az ő tiltá
soknak a’ Mészáros nem engedelmeskednék, tehát tégyen 
panaszt legottan a’ Vármegye Magistratussának, ki is com
perta rei veritate praescissis juridicis remediis 1 2 . forinttal fogja 
büntetni az engedetlenkedő Mészárost ezen Statutum ere
jével, melynek két része a’ Tiszteké, harmada a’ Hús látóé 
lészen; Ha pedig ebben a’ Hús Iátoknak interessentiájok tapasz
taltatok, hogy adományért beteges Marhának Húsát elárulni 
engednék, ezek is hasonló büntetésben esnek, de ha hívsége- 
sen véghez viszik kötelességeket a’ Hús Látók terhes fárad
ságok, és idő töltések ki pótlására minden kivágandó Szarvas 
Marhából, és Sertésből egy font Húsok fog járni a’ Mészá
rosoktól.

3 - 0  Minekutánna a’ Marhák és azoknak Húsok megvizs
gáltatnak, és a’ Mészárszékre alkalmatosoknak lenni tapasz
taltainak, a’ Hits látók azoknak árrokat limitálják, úgy pedig, 
hogy mivel e’ mi Helységünkben nem' valamely liizott Árros, 
hanem rendszerint Vásárokban venni Szokott közönséges Mar- 
hákot szoktanak a’ Mészárosok vágni, melyek ezen a’ Földön 
a’ leg-jobbik is 2 0 . forintokat nem igen superályák, tehát



három tudniillik jó, közép, és alábhvalo rendre szakaszszák, 
és a’ jó Húsnak fontját Dr. 3. a’ középszerűt Dr. 2 J/a az 
alábbvalot Dr. 2. A’ fris jó Sertés Húsnak Fontját Dr. 5. az 
alábbvalónak Dr. 4. A’ Juh Húsnak fontját Dr. 2. az alább 
valónak 14/a. A jó Bárány Húsnak ezimerit Dr. 14, a’ közép
szerűnek Dr. 12. Az alábbvalónak Dr. 10; a’ Ketske Húsnak 
fontját Dr. 14/jj. — Bornyú Húst mivel igen ritkán árulnak a’ 
Mészárszékekben azokat pro re nata limitálják, úgy hogy az 
adó ne károsodjék, de a’ vevő is rend kívül ne terheltessék. 
Ha ezen végezés Szerint való limitátiot a’ Mészáros az el-áru- 
lásban meg-nem tartaná, hanem maga oktábol feljebb árulná, 
tehát ha szarvas Marha árulásban vétene, az engedetlenkedö 
Mészáros f. 3, ha aprob Lábas Marha árulásban f. 1. büntet- 
tessék toties quoties a’ Vármegye Magistratussa által, melynek 
is hasonlóképpen a’ Tiszteké két része, harmada a’ panaszló 
Hús látóé légyen.

4 - 0 Közönséges nagy panasz az itten, hogy a’ Mészárosok 
némely Kereskedőkkel colludálván, a’ Fagyat, Szalonnát, és 
Májat alattoinban úgy el adják, hogy a miá az egész vidékbeli 
mind Nemesség, mind köznép kik inkább Somlyóról szoktak 
Házi szükségekre megkívántaié Fadgyat venni, igen meg
fogyatkozzanak, és gyertya nem léte miá a’ Szegény Quárté- 
lyostartó Nép, a' Militiátóí sok injuriát szenvedjen; ennek azért, 
és a’ rendkívül való nyereségnek is el-távoztatására végeztetik, 
hogy Pünkösd Napjától fogva Sz. Márton napig a’ nyers fad- 
gvúnak fontyát Dr. 9. a’ száraz Fagyunak Fontját pedig Dr. 
10. Ismét Sz. Márton Napjától fogva következendő Piinköstig 
a’ nyers Fagyunak Dr. 10. a’ Száraznak pedig fontyát Dr. 
11 adják a’ Mészárosok.

Nemkülömben a’ Száraz Szalonnának Fontyát most Dr. 
10. a’ Hájnak Dr. 12. mérjék, és ezeknek megvásárlásában 
a’ Vármegyebéli embereknek légyen praeemptiójok az idege
nek ellen. — Ha a’ Mészárosok ezen Statutum ellen titkon 
idegennek felyeb való árron el-adnák a’ Fadgyat, comperta 
rei veritate, a’ limitált árron felytil való Nyereséget veszessék 
el, insuper egy forintul büntetődjenek, melynek harmada ismét 
a’ panaszlóé lészen.

5 - 0 Nem kissebb panasz vagyon az iránt is hogy a’ 
Tímárok a’ Talpat, és a’ Gyártót Bocskort, úgyszintén a. Pa 
rasztok a’ Szőrös Bocskort rendkívül való Árron adják, mely 
miá’ observáltatott; hogy a' költség nélkül való Szegény ember 
Fa kéregből tsinált Bocskorban kénteleníttetett járni, a’ mely 
rendetlenségért, midőn a’ Tímárok, és Bocskort áruló Parasz
tok megszóllíttattanak volna, azzal mentették magokat, hogy a’ 
Mészárosok szerfelett való drágán adják a’ nyers Bőröket, hogy
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azért az ebben való abusus tolláltassék, végeztetett: hogy a’ 
Mészárosok a’ vett Marháknak Bőreiket felyeb ne adják, 
hanem megvett árrának harmadán, tudniillik 20 forintos Mar
hának Borit húsz Márjáson, et per consequens ide nem értet
vén a’ Juh és Bárány Bőrek, mert ezeket alkuvás Szerint 
való illendő árrán adhatyák, de ebben is a’ vétkes nyereség 
meg nem engedtetik, mely iránt ha panasz lenne, a’ 'risztek 
igazítsák, úgy hogy sem adónak, sem vévőnek károk ne követ
kezzék így osztán.

6- o A’ Tímárok is a’ Talpnak, és a’ gyártott Bocskor- 
nak, nem külömben a’ Szőrös Boeskort áruló Parasztok, a’ 
magok árujok el adásában ezt a' rendet tartsák, hogy a’ jól 
el-készűlt egy pár nagyobb Talpnak az árra lészen Dr. 66. 
a második ВО. harmadik 27. — Elsőbb rendbéli egy pár gyár
tót Bocskornak az árra Dr. 42. a’ másodiknak 36. a Harma
diknak 30. Nem külömben a’ szőrös Botskornak az árra Dr. 
30; a,’ másodiknak Dr. 24. a’ harmadiknak Dr. 18. Eszerint 
már mind a’ három rendbéliek, tudniillik Mészárosok, Tímárok, 
és Szőrös Boeskort árulók, ha a' Limitált árron felyül adnák 
áru jókat, és a’ vétek meg-bizonvosodnék, tehát toties quoties 
a’ Mészárosok egy Forinttal, a' Tímárok és Borskorosok áru- 
jóknak eontiseátiójokkal biintetődjenek, mert e Szerint is 
kinek-kinek a’ maga mesterségéhez képest való rendes nye
resége el-nem-vész, a' Szegénység is nem fogyatkozik any
uéira el.

Hogy pedig a' Mészárszéknek dolga job rendben állítat
hassák, és az abususnak nyaka szakadjon, szükségesnek ítél
tük a’ Mészáros Mester emberek között is jó rendet szabni, 
és őket Societáshoz illő bizonyos Regulák alá venni, melyet 
a’ Szegényeb Mészárosok várva várnak, mivel a’ tehetőseb 
emberektől mind a’ Mészárszékek ki árendálásában mind a 
Marha vágásában el-uyomottatnak, és a rendetlensegeknek leg
inkább a’ Mészárosok az okai, arra nézve közöttük ilyen rend 
állíttatik fel tudniilllik.

7- 0 Mivel a’ Mesterségektől mind egy formán adják a' 
királyi Quantumot, tehát úgy illik, hogy annak egy iránt is 
vegyék hasznát, annakokáért végeztetik, hogy a’ Somlyón 
Mesterségeket űző Mészárosok connumeráltatván, a’ Tisztek 
által kik és hányán vannak, azok a’ Somlyón lévő Mészár
székeket a' Földes Uraktól egyenlő akarattal, és communi 
Sumptu exarendályák, e’ Szerint a’ Földes l Íróknak sem lesz 
praejudiciumok, annakutánna olyan rendet tartsanak, hogy 
el kezdvén az elsőtől fogva az utolsóig - rendre vágjanak 
Szarvas Marhát, ahoz képest mindazáltal, a’ ki mennyiben 
fog concurrálni az Arenda tizetésben, úgy hogy a’ ki két
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annyit ád, két Marhát, a ki három annyit ád három Marhát 
adjon, ebben pedig egymás között egyezzenek meg, de más- 
kint oly szorgalmatos Gondot viselyenek osztón a’ Mészár
székre, hogy Hús mindenkor légyen, mert a’ kik rend szerint 
vágni következnek, és el-mulatyák hanemha legalis exeusátió- 
jok lészen, másként egy forinttal fognak megbüntettetni, a 
Intés Hús Látók által, melynek fele lészen a Hús látóké, tele 
az assistentiát adó Vármegye Tisztié.

8 - 0  Hogy pedig a’ sok Mészárszékben való Hús-Vágás
sal magok is a Mészárosok kárt ne vallyanak rajtok marad
ván a’ Hús, mind eddig is megtörtént, tehát ennekutánna 
egy Nap tsak két Mészárszékben vágjanak, hanem hogy 
légyen Szabadságában a’ rendes Mészárosnak, melyik akar 
Székben árulni, Ha pedig a’ rendes Mészáros levágott húsára 
Más Mészáros rendkívül Marhát vágna, tehát Paraszt lévén 
árendás Mészáros a’ közelebb lévő Vármegye Tisztinek Fő 
vagy V. Ispányának, avagy ezeknek absentiájokban Ordinär. 
Szolga Bírónak, ezek által Húsa confiseáltassék, és Fele lé
gyen a procedens Tiszté, fele pedig a’ panaszlóé.

9 - 0  Sertést, Bárányt ’s Hornyát, mivel azoknak tsak 
tavaszszal és őszszel vagyon idejek, promiscue minden Mészá
ros annak idejében mindennap vághat Szabadoson, de az áru
lásban observálni tartozik a’ telveb írt harmadik Punktumot, 
ezek mellett pedig ugyan csak Szarvas Marhát a’ rendes 
Mészáros mindenkor tartozik vágni a' hetedik punktumban írt 
büntetés alatt.

Ю-o Mivel pedig mind ezen felveb írt Punctumok annál 
jobban tarthatnak meg, ha a’ Mészárosok ad formam Socie
tatis seu Cehae redigálódnak, tehát minekutánna a’ Mlgs. k. 
Gubernium pro bono publico ezeknek observatiójokát paran- 
tsolni fogja, legottan a’ Contin. Tábla a’ Mészárosoknak So- 
cietásokat fel-álitya, Tiszteket is tévén közöttük.

Ezt mindazáltal hozzá tévén, hogy ha vagy a’ Felséges 
királyi Szolgálat, vagy a’ közönséges haszon, és az idő Cir- 
cumstantiái úgy kívánj ák, Szabadságában légyen a’ Vármegye 
Táblájának, vagy közönséges Gyűlésének a felyeb írt punc- 
tumokat szaporíttani, kevesíteni, avagy változtatni, a’ miképpen 
tudniillik az idők és az alkalmatosságok fogják javasolni.

1765.
Zilah városi statutum.1)

Anno 1755. 12-a Felír. Considerálván a Magistratus, és 
a Jurata Universitas, hogy ezen Privileg. Zilah Mező Várossá-

l) Az erdélyi múzeum kéziratgyüjteményében.
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ban minémü Repulsionis Onusnak ') terhes volta observáltatott 
ezen Communitásban eleitől fogva, mely a szegény Debitorok- 
nak, még a kiknek igazságok ad defensam lehetett volna is, 
esett igen nagy károkra, úgy hogy félvén azon onusnak de- 
positiójátol, hogy leg kissebb Adósság Summájának Repulsiojáért 
is le kell tenni azon onust, inkább meg-tizették kevés Summa 
Adósságokat, hogy sem mint lmrtzoltassanak, és terheltessenek 
több töb fel-kérhető Adóssággal. Végeztetett azért mostan in 
Generali nostra Congregatione communi voto, et Consensu; 
hogy a Repulsionis onus classificaltassék az Adósságnak Quan- 
titássa szerint a mi szegény népünknek e mostani nehéz időben 
való emolumentumára is stabiliáltatik e szerint:

1- о Tíz forintokig három forintokon felyiil légyen Kbtt.
Inhibitio, melynek onussa lészen.....................................3.—

2 - 0 T íz Forintokon felyiil pedig busz forintokig
Repulsionis onus lészen ......................................................(i.—

3 - 0 Húsz Forintokon felyiil negyven forintokig
ha Repulsio tétetik, annak onussa lészen ..................... ü.

4 - 0. Negyven forintokon felyiil ötven forintokig
lészen a Repulsionis o n u s ................................................ 12.—

Г)-о Otven forintokon felyiil 100 forintokig a Re- 
pulsionak onussa lészen ...........................................18.—

б-o Száz forintokon felyiil az eddig observáltatott 
onus Repulsionis lészen, ú g y m in t ................................ 36.—

Hogy ha pedig valaki a Jószágok osztálya dol
gában post Admonitionem quindenalem a Divisiot Re
pulsionis velamine obviálná, tehát 100 frt Jószág Sub- 
divisiója dolgában a Repulsionis onus lészen . . . 18.—

Száz forintnál többet érő Jószág dolgában pedig 36.—

1765.

Znrándmegyei constitutio.

Minthogy magának a Contribuens Oláh Népnek is Pana
szából observáltatott; hogy noha nagy Szegénységgel küszkö
dik kivált a mostani circumstantiákban, mégis Házasságok 
alkalmatosságával egymást nagyon enerválják az elől Ut járás
sal vulgo Tyerfáriával, egymásnak igen nagy költséget okoz
ván, azért, hogy az afféle szükségtelen költséggel is a Sze
génység a modo inposterum ne aggráváltassék, ezen abusive 
szokásban ment Tyerfaria autlioritate Mgrtuali tolláltatik. *)

*) Lásd a H. К. II. R. 73. ez. 4. §. s az 1730. évi Kraszna megyei 
stat. (390. I.) 4. jegyz.
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1768.
(hinta-fehér cár varos statútumaA)

Sub eodem Conflexu hozódot elé az is, hogy a Város 
kevés erdejéből az Communitás és más Magyar Szegénység 
szükségére a proportione némii némit tűzi fa vágása megen- 
gettessék, e végre rendeltetett pro Distributione Schedular. 
Senator Nagy Péter uram a ki sine respectu privato az érdeme
sebbeknek 4 úgymint az Exécutoroknak, a Primarius cívisek
nek, 3, és respective 2 — a többinek egy szekér fát adgyou, 
kivévéu azokat, a kik már Malájokat kivágták.

Ezen Czedulát tartozik mindenik az Inspectoroknak meg
mutatni, az Inspectorok pedig magokhoz vévén szoros vigyá- 
zással légyenek a Praevaricatorok ellen, és ha valakit abban 
deprehendálnak, érdeme szerint referálván Fő Biró i ramnak, 
büntetését cum confiscatione lignorum el vészi, késznek pedig az 
Inspectorok Paxi István, és Euyedi Mihály ő kliuek. Felibe 
pediglen senki ne merészellyen hozatni fát. mer ha coinpe- 
reáltatik jövendőb. nem fog participalodni.

1768.
Kruszna megyei statutum.

Anno 1768. 2-0 Septem b. Az lustántiák írása ’s Íratása 
iránt sok illetlenségeket ’s rendetlenségeket vévén észre a’ 
Tábla végezte: Hogy a’ kik ügyeket Instántiájok által a’ 
Tábla eleiben kivárnák terjeszteni, lnstántiájokat magok jovára 
s a’ Tábla könyebségére aboz értő Személyekkel Írassák, kik 

az Instántiának alája magok tulajdon neveket is (az Instáns 
neve ’s lakó helye fel-jedzésén kívül) leírják, az Instántiát 
pedig (jutalmat vévén tőlle) nem aprólék dirib-darab Pappi- 
rosra, hanem oly illendő formára Írják, melyre a’ Notariatus 
a’ dolognak mivoltához képest a’ Választ fel-tehesse, kiilöin- 
ben az ezek iránt nem intézett lustántiák ezentúl simpliciter 
rejieiáltatnak. — Melyet Processualis Szolga-Bírák ő klmek 
magok Járásaikban mindeneknek jó eleve értésekre adui köte
lesek lésznek.

1 7 6 9 .

Z<iránit megyei constitutio.

Hogy a Nemesi Szabadság édes Hazánknak Törvénye 
szerint illaese ennek utanna is nieg-tartassék Inanimi voto *)
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concludáltatott; hogy minden Czégéres Vétkekben lélegző Pa
raszt ember ennekutáunais Magistratualis 'lisztek által elfogat- 
tassék, és Tömlöczre tétessék, kinek Földes Ura requirálván 
a Tisztet, restitüáltassék a’ Dominalis Jurisdictionak, kiis ha 
Törvényt impendál, bene quidem, secus ratione officii nem 
csak nagy Gonoszságokban, hanem egyéb aproságos Vétkekben 
is impingált Jobbágy »Személyeknek Törvényt nem impendálo 
Földes Urát ad Mentem Deer. Trip. P. 3. T. 2(>. in Jus 
attráhalya, és prosequálja a Vrmgye Fórumán.

Observáltatott; hogy az Abrudbányai »Szijgyártok ezen 
Vármegyéből készületlen Bőrből, tartatlan, rósz, és Semmire 
kellő Munkát árulnak, mely rósz Munkának jo gyanánt való 
meg vásárlásában felette károsodik a Föld népe, melyhez 
képest elsőbben ugyan nomine Tabulae az Abrudbányai Ta
nácsnak ezen hiba orvoslása végett notiíicáltatik, annakutánna 
pedig ha aft'éle rósz munkát árulni comperiáltatnak, a nevezett 
Abrudbányai Szigyártok, statim et de facto hogy azon Arujok 
confiscáltassanak concludáltatott.

17 69.

Törda megyei Statutum.

Talmine I'ani. circa usum mperrenientiae post latas uh lactaram nun comparitianem sententias insinuari salitas.
Priusquam Benignissima Ordinatione Gaeo. Regia 'fabulae 

Jnclytorum Comitatuum Continuae neo erectae fuissent, Genera
libus aeque, ac Partialibus non »Secus et Filialibus eo usque cele
brari solitis sedriis eodem Die per totum, quo Sententia proclamata 
exstitit, supervenientia1) Jnetorum a veteri Majorum Nostro
rum Consvetudine recepta insinuari solebat, sublatis vero tan
dem in A. non pridem evoluto 17(S4-o praememoratis »Sedriis 
in locum eorundem pro ocyori Causarum decursu Justitiae
que admjnistratione Continua haecce Tabula per distinctas 
Sex Periodos Judiciales annue Celebranda, clementer instituta 
est, quae quidem ad Normam. Jnc. Tabulae Regiae (altiori 
quoque ordinatione ita praecipienda) semet conformando juxta 
eandem haec quoque superveniendam durante Periodo insi 
nuandam receperat, quia tamen nonnullorum Causantium eius- 
modi superveniendam suam diu pro trahentium adeo minus *)
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*) Megérkezése alperesnek az ülés feloszlása előtt még azon 
napon, a melyen ellene meg nem jelenése miatt az ítélet kimondatott; 
minek következtében a per a következő napon ismét fölvehető volt. V. 
ö. Tábl. ut. 97. §.
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»Serio, velut per ultimos plane judicialium Terminorum dies 
Studio insinuare, facile contingeret, ut ob defluxum Periodi 
similes Causae de facto reassumi nequirent, ac ideo ad sub- 
sequentes Periodos protrahi non sine Partium adversantium 
detrimento cogantur, inde ut abusus eatenus contingibilis c\ i 
tari possit, communi Suffragio statuimus; ut a modo deinceps 
a prima Proclamatae Sententiae die usque ad 8-m inclusive 
quilibet Causantium tempestive comparere, et legitimis ratio
nibus non valentium sui superveniendam insinuare possit, ac 
valeat, nec secus ullatenus.

1770.

Torda megyei Statutum.

De Nobilibus unius ac Plurium Sessionum Oneri ferendo non obnoxiaudis contra Ler/es Patriae.
A’ Nemességet, és annak eddig elé tartott nemesi Sza

badságát úgy írta vala meg Verbőczi maga nevéről nevezett 
Decretumában. — P. 1. T. 2. minden Papi Rendeknek és 
Plebánasoknak1) a szabad és nattságos I rakkal, Nemesekkel, 
és Magyarország Fő Népekkel, Nemességekre, és Jószágokra 
nézve egyenlő »Szakadtságok, és Méltóságok vagyon, és az 
Urak közzül egyiknek is nintsen nagyobb szabadsága, mint 
akármelyik Nemes Embernek, és azokon ugyan azon egy 
Törvénynyel, Szokással, és a’ Törvénynek azon egy folyásával 
élnek, a’ minthogy mind az előtt említett Papi, és Saecularis 
Méltóságok, Fő Rendek is tsak az egy Nemesek, vagy Nemes
ség titulussában foglaltatnak bé, és Szabadságok úgy is adatik 
elé, nevezetesen a' Terhek viselésére nézve, hogy noha min
den Jószágokkal, és annak minden jövedelmével a’ magok 
Határokban Szabadon élhetnek, a’ mint tetszik, de Szolgálattal 
senkinek semmi módon nem tartoznak P. 1. T. ü. azért is ha 
Szolgálatyak, ’s Személyek is meg-vagynak külömböztetve, 
akármely Hibáknak, Törvénytelenségeknek cselekedetiben, az 
ő Terhe is amazoktól az egész Törvény könyvben megszorítva 
pedig P. 3. T. 3. et 31. azt kívánván azért a’ Nemesi »Sza
badság, hogy az ő Személyekhez úgy maga lakó helyihez is 
semmi Terek ne ragadjon az ujjab, és az Nemes Haza Tör
vényi is a’ Nemes embert, ha szintén paraszt Földit élné is 
Fiscus számára tartozó Dézma Adásra ki nem atták, ’s azzal 
mind a Parasztok nem is tartozik in Appr. Const. P. 2. T. 10. 
A. 1. Harmincad alól is maga .lovaiból ki hadták in Appr. *)
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Const. P. 2. T. 12. A. 4. kihatták a’ Vám fizetésből is Appr. 
Const. P. 3. T. 30. A. 3. et P. ő. Edicto 00; de ugyan in 
Approb. Const. P. 3. T. 0. A 2. hogy sem az egy Házhelyű, 
sem egyéb más rendbeli Nemesség Postálkodásra se a’ kösség 
közé, se’ egyéb Rendeknek Szabad akaratyán kívül ne tar
tozzék, meg-határoztatott már ezelőtt más fél Száz Esztendők
kel,2) de meg-knlömböztetnek a Nemességnek maga laké Házai, 
még Majorja is Malma is a' Szolgálatot tenni szokott rende
kétől, mikor azokra fsak még a’ Szállásnak terhét reá tenni 
vitézlő Rendeknek is nem engettetik meg in Approb. Const. 
P. 3. T. 21. A. I. a’ melyeket igen kegyesen meg-kiilöm 
böztetett, s Privilégiumban meg-parantsolt mostan ditsősségesen 
uralkodó Felséges Császárunk és Fejedelmünk is Puncto l-o 
Benigni siti Regulamenti Militaris in Verbis: Nos Curias Nobi
litares. etc. etc. ab omni onere Quartiriorum immunes esse 
volumus, nee integrum admissum est similes taxare, aut quid- 
piam a talibus extorquere azért tehát a’ Falusi Bíróság vise
léséről is a' Parasztok ausussát kívánván le verni, az elmés 
régiség nem ok nélkül Íratta azt az Articulussát Erdély országa, 
hogy még ha akarná is a’ Nemes ember viselni a’ Bíróságot, 
semmi időben reá nem adják, a’ Parasztok is addig annak 
viselésére ne kénszeríthessék Coinp. Const. P. 3. T. 4. A. 4. 
igy azért egy arányú SzabadcságiV, és immunitáséi lévén, az 
Egyház helyti Nemesség a’ minden egyéb rendbéli Nemességgel 
juxta praemissa, a' kik Fiscus Jószága között lakván is Prae
rogati vajukban 's immunitásokban indifferenter minden helye
ken meg tartatnak, Apprb. P. 3. T. fi. A. 6. úgy látszik, hogy 
a’ maga Nemeslilés egy helyéről, ha több nintsen a’ Nemes 
embernek terheltetni semmi módon nem lehet, vészen pedig 
Emolumentumot mindenkor minden Nemes Ember az ő Biro
dalmának mivoltához képest az Határokból juxta Appr. Const. 
P. 3. T. 29. A. 1. Cotnp. Const. P. 3. 4'. 4. A. 2. nem is 
volt soha olyan semmiféle Nemes ember, a’ ki maga Udvar
házát maga Nemes üléshelyéi Tereli viselésre ki atta volna, 
s’ ki adná, mert ugyanis ha a’ Nemes Ember Paraszt Földeit 
maga-élvén, azt a’ Dézma terhétől etiam contra Fiscum azonnal 
mentségessé tészi juxta Appr. Const, P. 2. T. 10. A. 1. any 
nyival inkább a’ Nemes Ember még ha Tereli alatt lévő belső 
örökséget ül is meg, azt mindjárt a’ Tereli viselés alól ki-vészi 
akármely Compossessor ellen melyet azután soha Tereli nem 
követhet, de ezután is a’ Nemes ember vészen hasznot az 
Határból örökké, E Praemissis azért a’ Nemes Vármegye abban l

l) Meghatároztatok már az 1613. évi máj. 1. tartott szebeni o r  
szággy. 8. art. által (Szilágyi i. m. VI. 283. 1.)
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megái lőtt, hogy mivel a’ Parasztok tsak a’ magok terheket, 
azt is pedig mindenkor a Proportione viselik szolgálatyakat 
Nemes Emberrel, kiknek a’ Nemes Vármegyében sok különös 
’s Nemes emberhez illő Szolgálatyok vagyon, valamikor a’ 
dolog hozza magával nem pótolhatyák, a’ Nemes Ember tsak 
egy maga lakó ülése lévén, semmi Tereli viselés alá nem 
vonattathatik ’s ma is a’ Tábla azokat Tereli hordozásra, Falu 
között való Szolgálatra, Bíróságra nem idézi annyi sok Tör
vények ellen.

1770.

Zilah kivált, város statútuma.r)

Anno 1770. 10-a X-br. Communi voto et consensu Se
natus concludáltatott, hogy mivel a Causansok gyakorta csak 
ex eo fine, miképpen in tergiversationem, et protclationem 
hibás allegátiókat, és Processusokat tévén, a dolognak végét 
protelálhassák, azért a modo in posterum itten is a causák 
és; Processusok Depositiojának,2) s Procuratorok Ke vocatio jó
nak 3) három forint legale omissa observáltatik.

1771.

Hunyadmegyei statutum.*)

Siipiidem ex pluribus querelis innotuerit, aberrantia pe
cora vel maxime ad Provisores, ac nonnullos etiam Nobiles 
deducta e loco deperditionis ad aliud remotius Possessorium 
promoveri, et nec ipsos Officiales certiores reddi, neque veró 
debitam in nundinis ac Foris hebdomadalibus promulgationem 
fieri, unde eveniret, quod damnificati, ut plurimum miseri 
incolae Contribuentes aut nulla omnino solicitudine aut denique 
non nisi expensis pretium deperditi pecoris fere aequantibus 
recuperare valeant. Concluditur proinde: serio publicandum, 
ne deinceps aliquis seu ex Provisoribus, sive Nobilibus Abe- 
rantia ejusmodi pecora e loco deviationis aliorsum promovere, * * 3 4

*) Az erdélyi múzeum kézirati gyűjteményéből.
*) A pérletételre s díjára nézve lásd II. К. II. R. 82. ez. 22. §. 

és 83. ez. s tábl. ut. 100—170. §§.
3) Az ügyvéd visszahúzására s ennek díjára nézve lásd II. K. 

II. R. 79—81. ez. III. R. 6. ez. 3. §. az 1570. évi máj. 21. tordai or
szággá’. 0 art. 1578. évi ápr. 27. tartott kolosvári országgy. 12. art. 
(Szil. i m. II. 372. 1., III. 132. 1.) А. С. IV. R. 1. ez. 25. art. Táblai 
utas. 57., (59. és 149—151. §§.’

4) Az 1771. évi megyei jegyzőkönyvből Déván.
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debitam promulgationem negligerc et ad Circuli vice officiales 
genuinam descriptionem transmittendam omittere praesumant, 
alioquin tanquain objectum celaturus ac speciem furti inducens 
magistratuali actioni obnoxia bitur.

1771.

Torda városi statutum.1)

.1. 17 i l ilii- 17-u Mensis Juny in Confluxit Nubilis Magistratus et communitatis conclusum est.
О 'fordában az Hegyi Törökbuza földekben s vetések

ben a gyepüknek rész szerint rósz volta rész szerint pediglen 
czeveszése miatt az ó Thordai Ns. Communitas igen feles 
károkat válván az idén, végeztetett, hogy a Magistratualis 
Jurisdictio alatt lévő városi Lakósok közül légyen öt I tékánv, 
a .Sóv ágé» к közül pedig i> Dékánt- costitualtassék, a kik mi- 
nekutánna Liszta szerint a felosztandó Gyepük vagy Sánczok 
reperaltattnának szorgalmatos vigyázassál az eleiekben adandó 
Instructio szerint kötelesztettnek, hogy senki ottan a Déká- 
nyok vigyázatlansága miatt kárt ne valljon gyakran meg
vizsgálván a Gyepüket vagy Sánczokat, úgy hogy a Lista 
szerint a Gazdákot vessék ki és a kiknek rósz gyepűje vagy 
sántcza lészen primo büntettessék egy forintig, másodszor ket
tőig, harmadszor pediglen három forintig és ha továbbra is 
meg nem csinálná vagy csinálni nem akarná gyepűjét vagy 
sánczát akárki is absque ullo Partium et Personarum respectu 
toties quoties három három forintig meg büntettessék.2)

1771.

Torda városi statutum.*)

A. 1771. Die 26. Juny in Confluxit Magistratus et Quadraginta viratusConclusum est.
A mint bizonyosan informaltatott a Magistratus és Com

munitas a mostani sokadalmi alkalmatossággal Némeljek semmit 
nem gondolván a Ns város Privilégiumával, Constitutioival, a 
Felséges Királyi Gubernium Klmes Resolutioival és a Magis- 
tratusnak s Communitásnak sok rendbeli Admonitioival s In- * 2

*) Torda város levéltárában.
2) Egyúttal, az egyes határokba külön-külön dékányok tényleg 

ki is jelöltetnek.
s) Torda város levéltárában.



hibitioival és egyszersmind szoros Decisioival egy Funduson 
vagy Jószágon két három korcsomat erigáltanak s ottan min
denféle részegittő italt kupával korcsomárolnak sőt még némelj 
Sellérek is (a kiknek teljességgel semmi féle kortsomát tartani 
vi Constitutionis nem szabad) korcsomét erigaltanak s szaba
dosán korcsomárolnak, nemkiilömbeu Némeljek a város Ser- 
házán kívül való herházakból s privatus Serfőzőktő vett Sert 
korcsomárolnak s árultattnak, azért végeztetett hogyl a Magis
tratus és Communitás az eddig bé vett s eleitől fogva usu 
roborált szokás szerint maga Jussaival élvén az ólján Frae- 
varicansoknak bordáiknak fenekeit maga jelenlétében bévé resse 
s a renitenseket megzabolázza s büntesse érdemük szerint.

1771.

Torda városi statutum.1)
2. Következvén az aratás dolga2) es a Varos Cassájában 

pénz nem lévén mivel avattasson Tisztartó eő kimé conclu- 
daltatott hogy Tisztartó eő Kimé Zsombori András eő Kimével 
a Város Sellérein a Conscriptio szerint a determinált pénzbeli 
Taxának legalább felét az aratásra szedgyék fel jó idején ko
rán, hadd lehessen a Város Búzáit le arattatni pénzes aratókkal.

3. Feles remunda lovak érkezvén most ide penes assig
nationem Commissariaticam és azoknak sok zab kivántattván 
a repartitio szerint való zabnak fel szedésére rendeltetett Com- 
missariusnak Bágyi Mihálj eő Kimé a ki szorgalmatossággal 
percipialván a Néptől kinek kinek czedolát adgyon menyi 
számú Zabot vészen kezére.

4-to Az Árvizek miatt a Kastély alatt való hid el romol
ván a Quadraginta viratus és Communitas az iránit solemniter 
protestál és contradicál hogy meg ne csináltassák, hanem 
az ároknak két szélle bé vágattassék nem tartozván az hid 
csinálással.

1772 .

Torda városi Statutum.3)
A. 1772. d. 18-va Januar in Confluxu Magistratuali

Conclusum est.
Minthogy recenter meg halálozott Hunyadi János eő kimé, 

vagyis absque solatio utriusque Sexus decedalt és a Privile- *)
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*) Torda város levéltárában.
ä) Az 1. pontban a tavak áradása által megrontott hidak meg- 

csinálása végett szükségelt fák beszerzése végett a quadragintaviratus 
kebeléből négyen kiküldetnek.

s) Torda város levéltárában.
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gium szerint minden névvel nevezendő Jovainak a Városra 
mini Fiscusra kelletik szállania,') tehát a melj vagyonúi marad- 
tanak, azoknak Conscriptiójára exmittaltattnak e gremio nob. 
Magistratus Blási Márton és Boros Nagy Sámuel Assessor 
atyánkfiái e gremio vero Quadraginta viratus Zs. A. és A. J. 
eö Elmek.

1772.

Torda városi, statutum.*)

А 1772. d. 16-a July in Conflnxu Magistratus et Com
munitatis Sequentes factae sunt

Conclusiones.
Minthogy a kenyér igen szűk és egyébképpen is a Nap

számosok itten a Városban igen drágások végesztetett hogy 
a Kolosvári és Fnyedi Magistratussal edgyezzék meg az ide 
való Magistratus és minden Napszámosnak Napszámja limi- 
taltassék a régi jo rendtartás szerént.

1772.

Kraszna megyei statutum.

Anno 1772. 13-a Január. Ad tollendos Judicum Pagen- 
sium in desumendis Muletis abusus, Comportationibusque cau
sari solitas rixas, et contentiones praevertendas Statuitur: Ne 
imposterum Judices Locorum paenalitates Judicio ipsorum delin
quentibus adjudicandas in potu, sed parata pecunia rationes 
superinde reddituri desumant, sub poenalitate 30. Baculorum 
contravenientibus infligendorum.

1773.

Kraszna megyei statútumok.

I.

Anno 1773. 24-0 Aug. Quoniam per Zingaros per Natu
ram vagabundos, ignaviae deditos, Equorumque continua per
mutatione a potiori victitantes plurima passim Furta patrari * 3

*) Szokás alapján; mert az erdélyi törvények e részben népi 
intézkedtek.

3) Torda város levéltárában.
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comperiretur, ut ;ul Ideám praxis in Vicino J. Cottu Biha- 
riensi Hungáriáé felici successu tam quoad coercenda Furta, 
quam etiam figenda domicilia vigentis, Equorum intertentio 
Zingaris sine discrimine omnibus intra gremium hujus Cottus 
simpliciter interdicatur, statuitur.

II.

Tabula Juventutis otio deditae excessibus admonita, ut 
eadem Juventus ad meliorem frugem reducatur, per hocque 
tam Ejusdem emolumento, quam boni publici commodo con- 
sulatur-determinavit.

\Az Ifjúság henyesége mind magának mind a’ köz Jónak 
mely tetemes károkat okozzon azoknak példájok bizonyítják, 
kik korhelységnek adván magokat sok roszra vetemedtcnek; 
hogy azért a' korhely Ifjúság a’ henyéléstől elvonattassék, ’s 
egyszersmind a’ .Szolgálat ’s munka által maga Jovára Szok
tathassák, ’s ezáltal a’ köz Jó elé mozdíttassék végeztetett: 
Hogy senki is a’ ki fsak nem maga Gazdája egy Holnapon 
túl Szolgálat ’s Gazda nélkül, akár Férjfiú, akár Asszonvi- 
Nem nelégyen, külömben valaki egy holnap alatt Gazdát nem 
keresvén Szolgálat nélkül találtatik, a’ Férjtiak ugyan 40. 
Pálcza ütésekkel, az Aszszonyi renden lévők pedig 40. kor
bácscsal bűntetteknek, ezen büntetés mind annyiszor vala
mennyiszer Szolgálat nélkül találtatnak, meg-újíttatván. — 
Mely köz Jónak elé mozdittására ezélozó ily Rendelés, hogy 
anyival is inkább tclyesülését vehesse, rendeltetett az is, hogy 
senki is a’ Helytartó Gazdák közzül tekergő, és Szolgálaton 
kívül lévő személynek helyt ne adjon, másként kiki bizonyos 
légyen benne, hogy valakinél lézengő ’s Szolgálat nélkül való 
Személy találtatik, a feneb meghatározott 40. Páltza vagy 
Korbács, avagy ha eonditioja azt hozza magával 12. forint 
büntetést el nem-keriili. 4  Ezen rendelést pedig Szolga-Bírák 
ő klmk nemtsak közönségessé tegyék, hanem egyszersmind 
hogy minden helységben observáltassék, szorgalmatos gond
ját viselyék.

1773.
Huny ad megyei statutum.*)

In Sequelam Gratiosi ejusdem Decreti demissae infor
mationis ................. contentandum Excelso Guberniali Consilio :

>) V. о. А. С. V. R. 9. és 10. Ed.
a) A „Protoeollum Tabulae Inclyti Comitatus Hunyad continuae 

de anno 1773.“ I. köt. Nro 357.-ról Déván hozatott a kir. kormányszék
nek az évi 10796, sz. leirata alapján, melyben kérdést intézett az iránt.
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nullam aliam in hoc Comitatu pro Securitate Creditorum dis
positionem hactenus introductam viguisse, praeter eam, quam 
lex municipalis et Judiciaria consuetudo recepit. Nobilium 
quippe dilapidationi ac prodigalitati adarescentium intuitu, qui 
aere alieno se onerare comperiuntur, Sumpto medio Consan
guineorum ad Magistratum Recursu per consuetam legalem 
publicationem provideri solet, ne amplius sub amissione Sum
mae cum similibus pacisci ae pecuniam credere liceat, atque 
hoc Remedio perque Constitutum Prodigis sequestrum1) cum 
Securitati Creditorum consulitur, tum vero conservationi Hono
rum Subvenitur. Praenotationes autem Litterarum Obligatoria
rum eo in Casu de Lege prioritatem excontentationis tribuere, 
ubi Bona hypothecae obnoxia nullaque praecedenti obligatione 
impedita compertum fuerit, expresse designari neque enim 
vero illud Juris a quo semel descivit, nisi prius liquidation 
Debitor amplius in alium transferre, sed neque Creditor, quem 
leges Cautum esse volunt, pro se vindicare volebit; nam qui 
prior tempore, prior Jure2) in hoc Casu censetur; sed ubi 
Debita sine omni pignore, aut expresso hypothecae objecto ad 
annualem Censum, aut fors etiam sine illo contrahuntur omnes 
ejusmodi Creditores, quos nulla Conditio distinxit, pro paribus 
reputantur. In isto quidem Comitatu similis Casus nondum 
semel exeruit verum alibi Locorum ratione Talium absque 
Discrimine prioritatis, quae legalibus requisitis destituitur ad 
valorem nihilominus haerentis Debiti reflectendo in Casibus 
Concursus ejusmodi Creditorum aequalis participatio adjudicari 
consuevit, Deinceps vero praelucente Benigno Decreto Aulico 
de Dto 18-a. M. Marty Л. 1769. et 23-a. 9-bris A. 1771. per 
demandatam Debitorum improtocollationem ac intabulationem 
securitati Creditorum efficaciter consultum erit, si ejusmodi inta- 
bulatio ad prioritatem excontentationis conferre publico Edicto 
muniatur, Magistratusque invigilaverit ne intabulanda debita 
passiva Vires Bonorum Debitoris excedant. * *)

vájjon és mennyiben nyújtanak csőd esetében a hatóságnál előjegyzett 
kötlevelek hypothecát s ebből folyólag fizetési elsőbbséget ; s vájjon 
milyen más törvényes eszközökkel gondoskodhatnak a honfiak s idege
nek kielégittetésök biztonságáról s elsőbbségéről az időre nézve későbbi 
hitelezőkkel szemben V

*) Az erdélyi törvények a zárlat ezen neméről egyátalán nem 
intézkednek.

2) А С. С. IV. K. 12. ez. 1. art.-nak szavai.
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1 I l i i .

Hunyod megyei statutum. r)

Clementissimam ac vere Maternam Sacratissimae. Regiae 
Majestatis indesinentem Sollicitudinem et piisimam intentionem 
circa fidelium suorum Subditorum etiam infimorum Statum 
meliorem reddendum, et reformandum quemadmodum omnes 
venerabundi ferine quotidie contemplamur et experimur, ita 
aeternis eloquiis, gratiarumque actionibus jure merito condeco
randam demississimo agnoscimus consequio; Ast sicut olim 
testante Poetarum Principe: Magnae Molis erat Horna nam 
condere gentem, Ita majoris videtur esse momenti et difficul
tatis in moderna rerum facie egena Valachie Nationis majorem 
partem rudem, illiteratam, consuetudinum suarum antiquarum 
etiam erronearum ac irrationabilium tenacem, superstitiosam, 
vagabundam, vicinarum Provinciarum Valachicarum ut pote, 
Moldáviáé Transalpinae et Banatensis incolatum appetentem 
et anhelantem, iisdemque in Regionibus melioris fortunae et 
conditionis successum sibi immaginantem sub brevi temporis 
Spatio ad meliorem frugem reducere, ac reformare, ad Stabi
liores in Magno hocce Transylvaniae Principatu Sedes figen
das, melioresque Domus aedificandas insuetos asvescere, quod 
etiamsi modernis fatalibus Calamitatibus minime promeretur 
effectu, sane arduum, ac difficile foret, nihilominus tamen, ut 
praedeclarato Benignissimo Kegio Mandato quantum pote satis
fieri possit, conditionatum saltem superinde projectum sequenti 
modo humillime continandum videri.

Cum itaque juxta praemissa Valaehicae Nationis major 
pars duplici morbo principali laborare videatur, animi scilicet, 
et civilis corporis, ita remedia quoque cuilibet morbo sanando 
idonea, et convenientia praescribenda essent, et quidem quoad 
priorem.

t-rno. Si praememoratae Valaehicae Nationis ut in prae
missis major pars templorum ac Sacrorum Suorum contemptrix, 
ac negligens Diebus saltem Dominicis, et majoribus in festivi
tatibus ad eadem frequentanda, audienda, publicas preces, ac l

l) A Hunyad megyei állandó tábla ezen évi jegyzőkönyve 1. köt. 
ЗОН. I. Nro 249. Déván. Ezen statutum hozatalára alkalmat adott a kir. 
kormányszéknek 1773. évi január ‘27-én 11063. sz. a. kelt leirata, mely
ben meghagyatik az állandó táblának, hogy gondoskodjék oly eszközök
ről, melyek segélyével az ocsmány kunyhókban lakó s kóborlásra haj
landó oláhok arra kényszeríthetők volnának, hogy tartósabb, biztosabb 
házakat építsenek s tisztességesebb életmódot folytassanak.



devotiones subeundas una cum prolibus a teneris unguiculis 
asvefaciendis compelleretur, sic dura, aggrestia, Superstitiosa, 
et ad omne nefas prona, ac proclivia illorum ingenia per Con
ciones publicas Catheteticas institutiones, aliaque pia exercitia, 
dietim tractabiliora et pedetentim meliora evaderent, con- 
sequenterque.

2-do. A furti, Praedocinii, rapinae, blasphemiae, aliisque 
Criminibus prae aliis Transyb anicis Nationibus in Valaehorum 
gente praedominantibus, melius instructi iidem Valaclii magis 
abstinerent Legibus, Parentibus, Magistratibus, Dominis Ter
restribus, aliisque utriusque fori Praepositis suis conscientiose 
obedientes redderentur, et discerent non formidine poenae, sed 
virtutis amore peccata, ac praevaricationes vitare, quae per
petrata, ac manifestata eorum Crimina, et delicta saepe numero, 
ut legales evitare, possint poenas cogunt Valachos, Domos ac 
habitationes suas deserendi et alia Loca profugiendi.

o-о. Praedeclarata Spiritualis per Ecclesiasticos tienda 
institutio, etiam per Civilem, Seu Saecularem Magistratum effi
caciter adjuvanda, et secundanda foret, et quidem tali modo; 
ut omnium Criminum, et Delictorum, et qualiumcunque prae
varicationum genera ac species, cum annexis Legalibus poenis 
per Apliorismos, seu breves sententias quolibet Anno circa 
Festum S. Michaelis Archaugeli eo scilicet tempore, quo novi 
in quibuslibet Pagis creantur Judices, et Jurati in congrega
tionibus omnium cujusvis sexus et aetatis Incolarum per 
VJudices Nobilium et Stationales Commissaries, vel Notarios 
Pagenses pagatim Valachico Sermone publicarentur, (dara voce 
hunc in modum,

Primo Quicunque post assecutam legitimam aetatem (imo 
etiam infra eam, si malitia superaverit) Crimen laesea Majes
tatis Divinae directe blasphemando commiserit et crimen legi
time probatum fuerit, juxta Divinas et humanas Leges *) 
punietur.

Secundo Quicunque Angelos, Sanctos, Sacramenta, Ani
mam etc. blasphemia2) affecerit, pro qualitate et quantitate 
Delicti poena corporali severe punietur.

Tertio Quicunque crimen Laesae Majestatis Humanae 
seu actualiter, seu intentioneliter, vel eonniventer commiserit
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’) A/, istenkáromlásra vonatkozó világi törvény az A. ('. III. R. 
47. ez. 22. art.

s) A lélekkel való éktelen szitkozódás törvény szerinti büntetését 
lásd А. О. V. R. 34. Ed. V. ö., még az 1555. ápr. 24. mvhelyi országgy. 23., 
az 1556. nov. 25., kolozsv. országgy. 41. p. s az 1619. máj. 5. fehérv. 
országgy. 2. p. (Szilágyi i. in. 1. 544. 1., 11. 64. 1., VII. 512. 1.)
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aut eidem quocunque modo insidiatus fuerit,1) cum exaspe
ratione poenae caput, omniaque Bona in perpetuum et redemp- 
tibiliter 2) amittet.

Quarto. Quicunque e praedestinata malitia et animo De
liberato aliquem quocuuque telo, pharmaco, aut arte magica 
occiderit, vel abortum studio procuraverit, capitis amputatione 
pu nietur.3)

Quinto. Quicunque Crimine Adulterii, Bigamiae, aut 
Polvgamiae semet contaminaverit, ac polluerit, gladio ferietur.'1)

Sento. Quicunque furtum commiserit, pro qualitate et 
quantitate delicti, temporanea corporali, aut suspendii poena,5) 
qui Praedocinimn amputatione capitis, et rotae impositione,0) 
qui Latrocinium 7) commiserit, pallo punietur.

Septimo. Ouicunque Crimen Sodomiae, aut Bestialitatis 
commiserit, decollatione et dein Combustionis poena allicietur.8)

*) Ezen bűntény а H. К. I. К. 14. ez. 1. s?. szerint a htttelenség 
egy esetét képezte. ,'*) '1'. i. rokonai által vissza válthatólag. A hűtlenség büntetését a 
H. К. 1. K. 16. ez. tartalmazza.

3) A száutszáudékos gyilkosság büntetését lásd az 1486 : 51., 
1492: 82. tcz., H. K. 111. lí. 5. ez. 4. §-ban. Л magzatelhajtásról a 
törvények nem emlékeznek meg.

4) A házasságtörésre nézve v. ii. Sz. László Deer. I. k. 13. és 
20. lej. Kálmán Deer. II. k. 8. fej. H. К. I. R. 105. ez. Az 1555. évi 
ápr. 24. mvhelyi országgy. 17. p. (Szil. i. in. I. k. 543. 1.) szerint a 
házasságtörök méltóan büntetendők; az 1554. évi jan. 25. mvhelyi 
országgy. 25. p. (Szil. I. 506. 1.) szerint felakasztandók, az 1571. nov. 19. 
kolozsvári országgy. 21. p. (Szil. II. 502. 1.) szerint pedig a házasság 
nak kötelében levő paráznák megölendők. A kétnejttek üldözését s 
büntetését, ennek tüzetes megjelölése nélkül az 1551. decz. 31. mvhelyi 
országgy. XXVIII. art.-tól kezdve (Szil. I. 391. 1.) számos törvény 
rendeli el; felakasztatni parancsolja az 1554. jan. 25. mvhelyi országgy. 
25. ]). (Szil. I. 506. 1.), s ennek alapján az 1556. nov. 25. kolozsv. or
szággy. is. (Szil. II. 63. 1.) A sok nejnek büntetését (multas uxores 
habentes) büntetését elrendeli az 1563. jún. 6. tordai országgy. 18. p. 
(Szil. 1Г. k. 219. 1.)

5) A lopás büntetésére nézve lásd Sz. István decr. 11. k. 29—42.,
44., 45. f. Sz. László II. к. 1., 2., 7—10., 13., 14. f. s Kálmán I. k.
42., 44., 54., 56. fej. kívül még 11. К. Г. R. 15. ez. pr. А. V/. III. H. 
47. ez. 2. art. Úgy szintén az 1554. s 1555. mvhelyi, 1556. kolozsvári 
országgy., de különösen részletesek e tekintetben az 1568. jan. 6. tordai 
országgy. határozatai (Szil. II. 342. 1.) stb.

°) A praedocinimn, rablás Lüktetésére nézve v. ö. II. К. I. R. 
15. ez. pr.

’) A latrocinium, rablógyilkosságnak büntetését külön, a törvé
nyek nem szabályozzák.

s) A természet elleni fajtalanság büntetését sem határozzák meg- 
a törvények, de a gyakorlat ugyancsak az e helyütt kimondott bünte
tést lmuosítá.



МЛ(iYAK NEM ZETI, TÖ RVÉNYH AT. ÉS KÖZSÉGI STATÚTUM OK. 495

Et consequenter reliqua etiam Crimina ac Delicta cum 
suis legalibus poenalitatibus recensenda, et publicanda forent, 
cum rusticorum magna pars pecuariae dedita in Alpibus et 
Campis ut plurimum commorans, tam grassa legum ignorantia 
laboret, ut multa Legibus, et Regiis Mandatis prohibita, et 
illicita pro licitis erronee reputet, subsequenterque ignorantia 
Legum semet excusare nitatur.

Porro.

4 to Si Rustici Valachi ad Architecturam aliasque fab
ricates artes, si non regulariter, saltem mediocriter addiscen
das disponerentur, si ad ruralem oeconomiam meliori modo 
exercendam, almsque labores diligentius et accuratius perfici
endos instituerentur, sperandum esset opulentiores fore Vala- 
chos, cum plurimi illorum negligentia, socordia, otio, superfi
ciali et non sat accurata rerum tractatione, Victus intemperantia 
ad extremam videntur ut plurimum devenisse paupertatem, 
nihilo minus etiam lues pecorum a diutino tempore grassaus, 
et multa pecora devastans, praecedentes aquarum exundationes, 
et sterilitates annonae inopiam, Caristiam, et egestatem Can 
santes, Contributionis, Quartiriorum, Naturalium Incl. .Militiae 
administratorum publicorum, Regiorum et Dominalium Servi
tiorum onera illis incumbentia eosdem enervasse indubium 
sit. Unde

5-to Ut Valachi modernis Calamitosis in rerum Circum
stantiis, mediis eo deservientibus destituti, Domos sibi meliores 
ac stabiliores aedificent, donec foelieiora, et oportuniora Dei 
beuiquitate advenerint tempora nulla plane de praesenti spes 
affulget.

(i to Qui autem illorum eo usque etiam aedificare Domos 
accessitarentur, et vellent, talibus aedificare volentibus absque 
ulla difficultate ac impedimento aliquali ligna ad aedificandum 
apta et sufficientia e communitatum silvis vetitis, vel iisdem 
non existentibus, etiam pro Dominis Terrestribus reservatis 
erga facultatorias Litteras, quantitatem et qualitatem Lignorum 
ac Materialium determinantes indulgenda essent; In Materia
lium autem devectione, et adjuvando aedificationis opere re
liqui etiam ejusdem pagi Coincolae Diebus saltem Festivis, 
aliunde apud Valachos numerosis concurrerent, ut ab extra
ordinariis servitiis, et praestationibus immunis essent.

His itaque praedeclaratis spiritualib. imbuti et corporalibus 
instructi et adjuti mediis, Valachi tandem aliquando ad sta
biliores sedes figendas, et meliores Domos aedificandas, sua 
etiam sponte inclinatum iri speraretur.
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1773.

Gyulafehérvár városi Statutum. r)

Anno 1773. die 17-ma Mensis X-bris Confluxus Magist- 
ratualis ordinarius celebratus est.

Communi voto determinatum est, ut siquis Incolarum 
aut Civium, qui hactenus nullo officio gaudet, tempore devas
tationis Sylvarum ordinem praescriptum non observaverit, sed 
praevaricare reperietur, absque personarum respectu Duode- 
cem (sic) Palarum ictu, in exemplum omnium et singulorum 
Incolarum mulctabitur, et deinceps a beneficio illarum Sylva- 
rum amovebitur, non secus autem si aliquis Juratorum Civium 
aut officialium praevaricaret, officium suum amittet neque
deinde Ligna Focalia ex S y lv is .................... in rationem sui
devastare licebit.

1774.

Vajda-Hunyod város statútuma.*)

Anno 1774. Die 8-va Maji Titt. Főbíró Bodgya Ferenc/. 
Uram az egész Várost conflualtatván maga Házához hinnék 
illven publicatiok és végezessek.

1- mo. A város unanimi Consensussából az Hentesség 
simpliciter toláltassék, és az kedi Vásárokban, akár melly 
városi Embernek, Tehén húst, Bárány, Berbécs es Sertés 
húst vágni szabad légyen, ha nem találtatnának, vagy nem 
akarnának Tehén húst vágni az városiak, Fő Biró ur uttzán- 
ként arra rendilyen vágókat, kik nolle, velle tartozanak vágni 
sub poena infligenda.

2- do Kik a varos uttzait akar holot is occludaltak volna
generaliter intra Triduum levétessenek alioquin cum .............
Oppidi le vagattassek cum poena morositatis.

3- tio Az uttzakrol a Gané Takarhassák ki ki maga ka
puja elüt tisztítván intra 3-duum sub poena in Const, dictata.

4- to Az Pargalát kerteket, kik még fel nem tették 
volna intra 3-duum tegyék fel.

5- to Az Banatusi Pénzbeli adósság szerkesztessék ujj 
Hidra, es egyeb szükségekre pénz repartialtassék. l

l) A városi levéltárban őrzött 1772—3. évi jegyzőkönyvből. 
-') A városnak 17ß7—1775-ig terjedő jegyzőkönyvéből.
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177Г).

Ihmytulmegyei statutum. *)

Ad praecavendas differentias, quae ratione vagorum et 
aberrantium pecorum subinde audiuntur.

Concluditur
Quatenus pro aestivati unius diei ac noctis procuratione 

ejusmodi aberrantium pecorum, aut vero ex causatis damnis 
vel alio quocunque demum legali titulo V. officialibus resi
gnatorum nonnisi tres xri, pro hyemali autem unius pariter 
Diei, ac noctis intertentione ab uno pecore cornuto sex xri, 
ab uno autem equo vel equa tanquam plus de pabulo con
sumentibus septem xri desummantur. Quoad vaga pecora 
privati quoque l)ni possessores id ipsum observandum habe
bunt si publicatae priori hoc in passu ordinationi inorem 
gesturi quam primum vagum ejus modi pecus receperint illico 
consuetam in nundinis proclainationem peragi curaverint, illud 
que pecus Illimo Dno »Supremo Comiti, Supremis Jmllium aut 
VComitibus et non alteri cum genuina descriptione coloris, 
signi cauterialis ac territorii, ex quo impulerint absque mora 
insinuaverint, ut Proprietarius ejus modi deperditi ac vagi 
pecoris tanto citius et sine prolixiori dispendio eo inviari pos
sit, secus, bis praecautionibus non observatis, ejus modi pri
vatus Possessor non modo designato intertentionis, ac procu
rationis pretio earebit, verum etiam propter non observantiam 
ordinationum magistratuali actioni obnoxiabitur. Atque haec 
in consequentiam prioris quoque in hoc puncto editae ordina
tionis taliter conclusa esse pro Singulorum notitia publican
dum venire.

1775.

Hunyadmegyei statutum.2)

Singulis V. Judicibus Nobilium injungi
1-mo ut quilibet in posterum in suo circulo praesens 

sit, neque absque venia se absentare praesumat, cum Ulmum 
i). Supremum comitem aut alium quemcunque e gremio Ta
bulae officialem in eodem Circulo esse contigerit, illico ad 
eundem com pareat, ne ab officio amoveri velit.

*') Az 1775. évi jegyzőkönyvből.
2) A megyei levéltár 1775. évi jegyzőkönyvének Nro 935,

32Corpus Statutorum i.
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2-do ut mulctas, quas desumpsit in extractu Tabulae 
continuae transmittat, desumendas vero angariatim ita exhibeat, 
nihil ut ex iisdem omissum emaneat, secus eo tum, eum 
contrarium reperietur, ad solvendum desumpti duplum ad- 
stringetur.

S-о ut res praedoceas seu deperdita animalia ad se de
ducta sub praedeclarata poena magistratui transponat.

4-to 1). Possessores nomine Continui Judicii admoneat, 
ut similia deperdita animalia apud sese existentia cum genuina 
eorundem animalium descriptione significent, quo facilius per 
proprietarios reperiri possint.

177Г).

Gyulafehérvár városi statutum. U

Conclusum est Iugera Senator, in conereto dimensurari 
ac ita cuivis in aequali proportione ratam portionem subdi(vi)di 
et extradari, ne unus majora agror. Iugera quam alter collata 
possideat; pro hoc autem opere praefixus est dies 24-us 
praesentis Mensis 2) et Anni.

1 7 7 t ) .

Hi ту a dmegyei sta tu tum.

Siquidem Supremi Judices Nobilium semper in Circulo 
esse non posgint, item a nonnullis Pagis nimis remoti sint, 
Concluditur.

Circulariter publicari ut Litteras inviatorias Processuales 
quoque vice Judices Nobilium in casu, qui moram non patitur, 
expedire valeant, e Taxaque octodecim crucigeros pro se deti
neant, reliquam vero partem Concernente (sic) Supremi (sic) 
Judici Nobilium illico ammanuent, unaque Litteras Inviatorias 
ita expeditas Supremo Judici pro legitimatione transmittent.

Ugyanaz

Conclusum.

Siquidem longo iam usu receptum sit, ut ante peractam 
executionem Saliarium suum Dni ordinarii executores acci-

‘) A városi levéltárban levő 1774—5. évi jegyzőkönyvből.
2) Ezen határozat ápr. 19-én hozatott rendkívüli tanácsülésben.
8) A megyei levéltárban Déván őrzött 1776. évi jegyzőkönyv 

489. sz.
4) Ugyanott 824. sz.
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piant, *) nécessum erit et Recurrenti eidem usui se con
formare.2)

178:).
Ilu n ycu h n et/yri s ta tu tu m .3)

, Ad propositionem Illustrissimi Praesidis concluditur: 
í— 1 -mo. Siquidem constet e Periodi proxime evoluti (sic) 

protocollo privatas causas paucas nimium ob non submissio
nem ventillatas fuisse, quae quidem e serie4) expungendae 
venirent, sed quum Principalis ob negligentiam sui Procura
toris5) puniri nequeat, pro Cynosura dein sedule observanda 
in conformitate legum sequentia statuuntur.

1- mo. Actoreae Partis Procurator, si Causam seriei expo
sitam quibusvis allegationibus stipatam in ipso termino Judicio 
non submiserit, pro eadem Periodo ab officio suspendetur, nec 
absque consensu lllmi Supremi Comitis pristino ofticio resti
tui poterit.

2- do. Si vero submissio Causae per ipsum Principalem 
impediri comperiretur, ille quidem impune manebit, nec aliud, 
nisi Causae suae e serie expunctionem tollerare tenebitur.

3- tio. Comperta porro eujuspiam Procuratoris negligentia, 
vanaque et illegali Causarum protelatione, eorumdem suspensio 
pro requirendis sedulioribus, Regiisque ordinationibus semet 
apprime conformantibus Adovcatis, suis Principalibus notificetur.

4- to. Ut vero cursui Judiciario nullum penitus obstacu
lum semet objicere possit, Jnctorum quoque Procuratores semet 
puncto primo conformantes, causas pro dandis responsionibus 
amplexas, non amplius nisi ad triduum, vel respectu habito 
causae, ad summum quadriduum penes se retineat, in casu 
vero, quo protractione causae ductus, causam ulterius protra
here niteretur, poenam puncto primo praenotatam sufferre 
teneatur ita tamen, ut Principalibus fine requirendorum sedu
liorum Procuratorum casus notificetur.

5- to. Cum vero compertum sit Causarum Cursum reino- 
ram praeprirnis Procuratorum absentia pati, visum est eam 
etiam ita restringere, ut Procurator absentare intendens, lega-

‘) A végrehajtókat megillető 12 fit. díj mikor fizettessék ki, a 
törvény (А. С. II. Ú. Isi. ez. 5. art. és IV. K. 10. ez. 1. art.) nem 
mondja.

a) Ezen határozat egy félnek azon panasza folytán hozatott, hogy' 
a marusjárási vicecomes a saliarium előleges lefizetése előtt többszöri 
felszólíttatás daczára sem akarta a végrehajtást foganatosítani

“) Az 1783. évi megyei jegyzőkönyvben.
4) Lásd az 1739. évi Kraszna megyei (404. 1. II,) stat. 2. jegyz.
:j  Az ügyvéd jogállását szabályozzák a tábl. ut. 255. s kv. §§-ai.

32*



libus stipatus rationibus, seiuet Judicio sistat, iisdeinque ibidem 
recensitis, alium e Collegis substituat, qui in sui absentia suas 
Causas tueri possit ut vero Causae eo distinctius currant, sub
stitutio etiam Procuratoris una cum venia absentantis, irnpro- 
tocollanda venit, ne in absentia substituentis causas sibi con
creditas esse neget.

0- to. »Supera ttendentia fiscalium Procuratorum cum Dnis 
praeprimis v. comitibus incumbat, absque omnem (sic) dubita
tionis aleam (sic) officiis suis solide per fungentur.

7-mo. Insuper Advocati suorum Principalium Causas ea 
sinceritate et dexteritate procurent, ut nulla querelae sugge 
ratur causa,.

Praemissis solide observatis, celer Judiciorum cursus extra 
dubium ponitur, sed ut nec minimum objectum eundem impe
dire comperiatur, sequentia quoque observare necessum erit:

1- ino. Completo legali Judicum numero Dni vice ofticia- 
les, si non omnes, saltem e supr. Judicibus Nobilium unus, e 
vice Comitibus alter, Judicio interessé necesse debeant, in 
casu vero, quo alia publica servitia ab hoe servitio abstrahe
rent, legales eorumdem rationes seorsive protocollo Tabulari 
inferendae erunt.

2- do. Domini Officiales palam positis legalibus suis ratio
nibus octiduum cum venia Tabulae absentare poterunt, amplius 
vero absque venia ab Illmo Supremo Comite impetrata a Ses
sionibus semet abstrahere nequeant.

3- tio. Cum vero Sessiones hora nona matutina celebrari 
incipiant, ipsissimo termino quivis officialium se praesentem 
praebeat, V. notarius vero, aut ejusdem substitutus, suo tem 
pore venientes more solito consignet, lentius vero progredien
tes, cum clausula dein superveniendae annotet, praeannota- 
toque ordine protocollo inferat.

4- to. Quarum exacta observatio ut Illmo etiam Supremo 
Comiti apprime innotescat, Extractus Protocollaris absque revi
sione praelaudati Ulmi Comitis Excelso Regio Gubernio haud 
submittatur.

5 to. Quod vero Seriem attinet, quavis ultima Periodi 
»Sessione perlegatur et sic tandem loco solito affigatur.

1784.
Constitutiones Comitatus Hunyad.1)

l -о. Az Nóvummal való élésnek rendi ez légyen, hogy 
ha valaki definiál valamiben, nóvummal akar élni, az hites

5 0 0  MAGYAR NEMZETI, TÖRVÉNYH AT. ÉS KÖZSÉGI STATÚTUMOK.

) Az erdélyi múzeum kézirattárából.
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Nótáriussal Törvények pronunciátioja után Írassa bé a Proto- 
collumban, ') hogy ad Quindenam remedio Novi Judicii akar 
élni2) cum depositione Dr. 50. mivel ha Nóvumért fárad, töb 
költségben telik, mindazáltal az Novum mellett az Appellatio 
nem admittáltatik.3)

2- o. Mivel pedig a Nóvummal való Processus meg enged
tetik, az Repulsio denegáltatik, in arbitrio Causantium lészen 
mindazáltal Nóvummal é vagy Repulsioval akar élni, tsak 
hogy egy Oausában mind a kettő sub poena II. 100. nem 
admittáltatik.1)

3- 0. Hogy a paraszt Falukon az Incolák három forintig 
perelhessenek,5) holott is az Actor két Pénznek depositióval 
ad faciendum Judicium a bírákat compellálja, kik is contu
macia ducti, ha széket nem ültetnének, elsőben egy forintig, 
secundário két forintig, 3-o. három forintig meg bűntettessé 
nek, mely Judieiumra ha az Jnctus nem compareálna, legi
time citatus, az is l-o. 50. Pénzig, 2-o. egy forint, 3-o. verő 
in totali sui Actoris actione convincáltatik,6) ezen utolbbsok- 
rol desummálando poenát a Falusi Biro, az elsőkről pedig 
Szolga Biro Atyánkfia desumálja, és igy a Faluk Fórumán 
emáuálando Sententiákat a Falusi Biro végve executioba salva 
permanente ad Forum V. Judlium Appellatione.

4 -  0 . Az Egyházi Nemesség között is ezen Praxis obser- 
váltassék, tsak a poena in duplo desumáltassék, és a Bírák
12. Pénzel compelláltassanak pro celebratione Sedriae pari 
modo az Indusok is citált,assanak.

ő-o. Az Pergolát kertek és kapuk fel állításában ilyen 
mod observáltassék; hogy ha Oszszel Szent Mihálvnap tájban 
fel nem állíttatnák, elsőben 12. Pénzig, secundario post tri
duum 24. Pénzig, З-о 50. Pénzig, azontúl toties quoties egy 
forintig az Incolák büntettessenek, ha szinte Udvari Biro is 
lenne, ha a Nemesség Porgolát kertbéli obtingensét fel nem

') A tábl. ut. 130. §. szerint is az egyszerű perújítás menedéke 
az Ítélet kimondása után , mindjárást jelentessék."

-) Vagyis hogy a perújítási parancsot kivéve 15 nap alatt a tör
vényszéki jegyzőnek bemutatandja, a mit módosított a tábl. ut. 131. §.

°) Tehát egyidejűleg, mert a novum használása után az A. ('.
IV. К. I. ez. 21. art. szerint a felebbvitel még ténmarad.

') A H. К. II. K. 75. ez. 14. §. alapján; a mitől azonban a gya
korlat eltért, a minthogy a tábl. ut. 154. §. szerint is használható a 
repulsio után még a nóvum, s viszont a 153. §. szerint csak rövid 
perben nem használható a repulsio a perújítás után, míg hosszú perek
ben ilyen esetben is helye van 154. §. értelmében.

“) A falu székén rendszerint csak oly ügyekben lehetett perelni, 
melyek tárgya 1 írtnál nem rúgott többre. V. ö. A. ('. 111. R. 47. ez. 2. art.

“) Lásd az 1004. évi mvhelyi (32. 1.) stat. 7. jegyz.
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állítaná, azoknak Jobbágyitól is ezen Poena desumáltassék; 
quo quidem tempore Mező Pásztorok is tétetődjenck, kik is 
szolgáljanak a Tilalmasnak fel-szabadulásáig. Inválescált olyan 
abusus is, hogy némely Faluk Pásztorokat nem tartanak, azért 
juxta Leges Patrias, ha hol nem tetetődnének, az Incolák 
Szolga Bírák által poenaztassanak, ubi autem ob paucitatem 
Incolarum Pásztorok nem tétetődnének, kiki Marhaját őrizze, 
quo neglecto, toties quoties három forintok de Bonis eorun
dem desumáltassanak. A Szőllő Gyeptik is sub eadem poena 
erigáltassanak, és Szőllő Pásztorok is constituáltassanak; a 
Szőllőkben pedig se egyszer, se mátzor Marhák ne intromit- 
táltassanak.

б-o. A Szolga-Birák tertio se Assessoribus in defectu 
horum in partialibus Nobilibus olyan Causakban, melyekben 
perpetuitas Bonorum1) nem forog, 12,-forintig Törvényt tenni 
facultáltatnak, kik is, ha contumacia ducti, Törvényt nem 
szolgáltatnak, toties quoties a 12. forint róllok desumáltassék, 
tandem azon Fórumról a Causák appelláltatnak directe ad 
Filialem Sedriam, demum a Szolga Bírák Fórumán léjendő 
Convietiok per eosdem desumáltassanak.

T-о. A Dominus Terrestrisek Jobbágyokat vagy paraszt 
Tselédeket kezesség alá-vetvén, vagy felelvén felőllök, intra 
quindenam, vel ad summum intra Spácium о. Mensium Judi- 
ciumot inipendáltatni tartozzanak, kiknek Causájok assumál- 
tatván, ha penes aliquod remedium protelalodnék, non expec- 
tata admonitione, sub praefato temporis intervallo per Partes 
continualodjék, és decidalodjék, quibus terminis neglectis, a_ 
Compilatabéli Articulus2) szerint Vice Ispány Atyánkfiái facul
táltatnak el fogatni, és prosequalni akármely Causáért.

') Örök jogezímen elidegenített jószág, ;i mely iránti per a derék- 
szék elé tartozik.

-) О. C. 111. R. 11. ez. 1. art.
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1469.

Szász nemzeti statutum.1)

Nos Mathias Dei gratia rex Hungáriáé etc. Memoriae 
commendamus............. quod tidelis noster Conradus Moneta
rius, inhabitator Ciuitatis nostrae Cibiniensis, Nuncius uniuer- 
sitatis Saxonmu Septem et duarum Sedium Saxonicalium partium 
Transyluanarum regni nostri, nostram ueniens in praesentiam 
exhibuit nobis quoddam registrant super entis dispositionibus 
et ordinationibus Magistrorum ('iuiiuri ac. Judicum et Jurato
rum Seniorum sedium prodictarum pro dictorum Saronum  
nostrorum vtilitate factis confectum, suplicantes idem Conra
dus in personis eorundem saxonnm nostrorum nobis humiliter, 
ut easdem dispositiones, ratas, gratas et acceptas habendo 
litterisque Nostris patentibus inscribi faciendo pro eisdem Sa 
xonibus nostris approbare ct ratificare dignaremur. Quarum 
quidem dispositionum series haec est:

Primum, quod, si aliqui nobiles, aut alterius cuiusuis 
Status possessionati homines et notanter Yalaehi dictarum

')  Olvasható ezen Mátyás király áltnl minden pontjaiban meg
erősített (in Olomucz in festo beati- Marci euangelistae Anno 1*. 1409) 
és Privilégiumba foglalt statutum a Gyulafehérvári G r . Jiutthyányi-féle 
könyvtárban levő ..Tabularium Nationis Saxonieae“ kézirat! miiben. Ez 
után közölte deutsch G. 1). is az ..Archiv des Vereins für Siebenbür- 
gischc Landeskunde“ (11. k. .117 ,‘522. 1.) eziniü mühen, még pedig a
szövegben előforduló „Septimo‘ szó után következő s általa úgy látszik 
olvashatatlannak talált . .S ím e t  - szó kihagyásával.

Hogy ezen szász nemzeti statútumnak Privilégium alakba foglal- 
fatását és megerősítését magok a szászok kérték, ez azon a többi reci- 
pialt, nemzetnél is tapasztalható általános törekvésnek tulajdonítható, 
mely oda irányult, hogy a nagyobb erő és tekintély megszerzése végett 
minden fontosabb statútumaiknak, királyi, vajdai, illetőleg fejedelmi 
megerösíttetését igyekeztek kinyerni, a mint ezt a maga helyén közölt, 
146d-ik évi háromszéki, az 14!)í)-iki székely nemzeti, az. 1508-ik évi 
fogarasvidéki, az 1577-ik évi kolozsvári stb. eonstitutiok kétségen kívül 
bizonyítják. V. ö. különben a 11. K. 111. R. 2. ez, 2. s?.
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partium Transyluanarum et signanter in districtibus Fogaras 
et Omlás vocatis commorantes, pastores suos cum gregibus 
ovium, porcorum et aliorum Pecorum suorum ad terras et 
territoria dictorum saxonum nostrorum contra uoluntatem ip
sorum miserint et in uineis, segetibus, syluis, pascuis et per
tinentes ipsorum damna aliqua eis irrogauerint, ex tunc prima 
vice duo eastrones uel duae oves, et secundaria nice quatuor 
castrones uel oves, tertiaria autem nice duodecim eastrones 
uel ones pro uadys;1) recipi debeant, si ones fuerint, si nero 
porci fuerint, ex tunc primo unus porcus, secundo duo porci, 
tertio decimus porcus recipi debeat, debitis tamen, et conser
ueris semper inhibitionibus de pastu talium ouiurn, porcorum 
et aliorum pecorum precedentibus. Illo etiam specialiter decla
rato, quod, si tales homines et Valachi quicumque aliquando 
signanter nocturnis temporibus in segetibus, siue seminibus 
ipsorum Saxonum Nostrorum per ipsorum animalia prenotata 
tempore pluuiali aut madido talia damna ipsis Saxonibus 
nostris illata fuerint, extunc 12 ones uel eastrones pro uadio 
recipi debeant2) et pro acritatis signo unus agnus, uel una 
ouis aut porcus occidi et mactari debeat ne negatio fieri possit 
propter eruorem talis animalis in tali loco, in quo ipsa damna 
fuerint perpetrata, remanentem. Iit si tam magna damna ex- 
titerint irrogata, quod receptum uadiutn tanti ualoris non 
fuerit, ex tunc pro damnis huiusmodi condigna recipi debeat 
satisfactio. ГЫ nero Valachi ipsi, uel alii tpricumque tantae 
potentiae fuerint, ut ab eis super huiusmodi damnis illatis 
condigna recipi non posset satisfactio, ex tunc tales damnifi
cari juratos seniores, ac uniuersos inhabitatores illins oppidi 
aut uillae, ubi ipsa damna perpetrata fuerunt, innocent pro 
auxilio. Si nero tales ad id insufficientes et impotentes exsti
terint, extunc Judices et totam communitatem illius sedis, in 
(pio damna perpetrata fuerunt irrogata, innocent. Si autem 
tales Judices et tota Communitas talis sedis tam impotentes 
fuerint, ex tunc dictos Saxones Nostros et iiniuersitatem eorum 
de dictis VII et II Sedibus Saxonicalibus ®) pro succursu in-

‘) „Vadium“ —  zálog középkori értelemben.
2) У. ö. az 1561. kolozsvári országgy. 19. czikkével, melyben 

mondatik, hogy : ..Incolae Terrae Fogaras in Territorio Saxonum Oves 
Dominorum pascere non possint, si vero violenter pascerent Comites 
adimere valeant".

3) Septem et. duae sedes-re volt felosztva a Szászfáid közigazga
tási és igazságszolgáltatási szempontból, a melyek voltak: 1. Szeben- szék, 2. Segesvárszck, 3. Szászsebesszél', 4. Szerdahely szék, 6. Kőhálom- szél:, 6. ITjegyházsgék, 7. Szászvárosszék, a melyekhez járult a régi 
okmányokban említett duae sedes : Medgyes és Nagy sink szék.
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uocent et requirant, quibus mutuis et opportunis auxilys in 
talibus subuenire teneantur. Ubi autem ydem Saxone« Nostri 
ad talem uiolentiam reprimendam insufficientes et viribus impo
tentes redderentur aliquo modo, ex tunc ydem Saxone« Nostri 
Voyuodas ucl nice Voyvodas Nostros Transylvanienses pro 
tempore constitutos pro talismodi Succursu iuxta contenta lit
terarum nostrarum, si opportunum fuerit, debeant invocare.

Preterea ut nullus omnino hominum prenotata uadia, 
uulgariter Selnvtzttg1) nuncupata per ucstium oblationem et 
ednctionem recipere audeat.

Insuper ut nullus hominum in dictis VII et II Sedibus 
commorantium audeat Valachos pro custodibus nocturnalibus 
aliquo modo conservare aut eisdem mércédéin aliquam dare 
et soluere sub poena solutionis unius marcae argenti

Ceterum ut si aliqui per latrones aut fures in equis, 
pecoribus et aliis bonis eorum quibuscumque damnificati ad 
aliquod territorium aut oppidum ucl uillam, in quo vel qua 
Saxon es, seu Hungari, aut alii Christiani commorantur, con
sueta uestigia sequerentur, ex tunc tales eisdem damnificatis 
territorium ac domos et curias ad perquirendos talismodi equos, 
pecora et alia animalia ac bona aperire ac eosdem et eadem 
libere ubique perquirere permittere ten ean tu rU b i nero tales 
damnificati huiusmodi perquisitione nollent contenturi, extunc 
tales Saxones llungari aut alii Christiani ipsis singillatim solita 
iuramenta pro eo prostare teneantur. Quo facto ydem Saxones 
Hungari et aly Christiani liberi existunt. Si nero aliqui taliter 
damnificati consimilia vestigia ad aliquod territorium, seu oppi
dum vel uillam, in quo uel qua Yalachi commorantur, seque
rentur, ex tunc ipsi Yalachi vestigia huiusmodi, ut moris est, 
extradare teneantur, si nero id facere nequierunt, ex tunc 
ipsi damnificati super uestigys septimo Scnict1) solita iuramenta 
deponere teneantur lege et consuetudine partium illorum obser- 
uatis et tandem ipsi Yalachi huiusmodi c(|ims, pecora et alia 
animalia ac bona ipsis damnificatis persoluere teneantur. Ubi 
autem albinorum latronum, furum el aliorum malefactorum 
in quorumcumque nobilium et aliorum euiusuis Status, dig
nitatis et conditionis possessionatorum hominum possessio- 
nibus et terris commorantium insultus in medio dictorum Saxo- 
num nostrorum in destructionem et desolationem eorundem et

‘) Azaz : S c h u t m m )  megterheltetés, magyarosítva satczolás, 
a mely kifejezés az A. és C. ( ’. is gyakran használtatik.

'J) A nyom követésre V. ö. A. ('. Y. Ií. 37. Ed. és A. ('. III. R. 
.'14. ozím 1. czikk, és C. C. Y. H. 24., 25., 2ö. Ed.

3) Hasonló esetekben a lietedmagával való esküt rendeli el az 
előbb idézett С. С. V. R. 24. Ed. is.
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terrae illius alibi orirentur et unus alium ex ipsis Saxonibus 
nostris quemcumque et quotiescumque contra liuiusmodi 
insultus (lictorum latronum, furum et aliorum malefactorum 
pro faciendo succursu immearet et requireret, ex tunc ydem 
Saxones nostri iuxta limitationem et impositionem hominum 
alicui Sedi nel oppido aut uillae pro talismodi pr^bendo suc
cursu sibi ipsis mutuo faciendo mox requisiti insurgere et parti 
oppressae sub poena Solutionis 25 marcarum argenti quarum 
20 ipsi magistris Ciuium ac indicibus et iuratis Senioribus dic
tarum VII et II Sedium Saxonicalium et quinque indicibus 
illius Sedis aut oppidi uel uillae, in qua contrafactum fuerit, eo 
facto irremissibiliter cedere debeant, succurrere ac ipsos latro
nes, fures et alios malefactores, quemcumque, quotiescumque 
ubicumque et in quibuscumque terris, possessionibus et bonis 
quorumcumque reprehensos et apprehensos autoritate nostra 
speciali iuxta eorum demerita punire teneantur. I bi nero ali
qui indices alicuius sedis ad succursum liuiusmodi requisiti et 
inuocati modo aliquali non insurrexerint, aut negligentes seu 
remissi fuerint, quinque marcas argenti dictis magistris ciuium 
ac Judicibus et Juratis Senioribus pro poena irremissibiliter 
soluere teneantur. Si autem aliqua singularis persona ad man
datum et requisitionem alicuius Judicis pro huismodi succursu 
faciendo ad statim non insurrexerit, aut negligens et tepide 
fuerit pro poena unum Floremini auri ipsis magistris Ciuium 
ac Judicibus et Juratis Senioribus soluere teneatur.

Demum, quia plerique reperirentur deceptores, qui ipiam 
plures homines, ab eis pecunias mutuo recipiendo decipiunt et 
ex post debitores effecti de talismodi debitis hominibus ipsis 
satisfacere nolunt, per quod multi debitis eorum defraudari et 
damnificari cosneucrunt, ideo ubicumque tales debitores in 
medio eorundem Saxonum nostrorum reperirentur, capti- 
uentur et juxta consuetudinem aliarum Ciuitatum dicti regni 
nostri Hungáriáé capti tamdiu detineantur, donec ipsis Credi
toribus suis liuiusmodi mutuatam pecuniam restituerint effci
ti u e, aut pro se pro debitis liuiusmodi sufficientem prostiterint 
fideiussoriani ( 'autionem.

Postremo ut si ipsis Saxonibus nostris de dictis VII et 
II sedibus ex liuiusmodi dispositionibus ac eonfcdoralionibus 
aliqua grauamina. damna, improperia et alia mala quouismodo 
euenirent, ydem promissa omnia insimul fecisse assumsisseut 
se obligassent.
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1524.

Szósz nemzeti statutum..

Constitutio Domi novum 1‘vineincialium.1')
Notandum Quod, per Vniversitutem prouiueie Septem 

Sedium Saxoniealium eouelusum et determinatum est, \  t deiu- 
eeps affuturis semper, temporibus inter Heredes Vtriusque Sexus 
Masculus minor natu in Hereditatibus paternis Succedere ha
beat-) et opcionem assequatur/') Inter heredes Vero feminini 
duntaxat Sexus Similiter femelle minores natu succedere ei 
opcionem habere semper possint et valeant, priori consuetudine 
vel pocius abusione in hac parte hactenus qualitercumque 
observata et introducta non obstante.4)

Actum feria Sexta proxima post festum concepcionis 
Marie Anno 1524. Cibin v.

1525.

Szósz nemzeti Statutum.
Constitucio dominorum Prouincialium etc}'')

Notandum: Quod in generali vniuersorum dominorum 
prouincialium iudiciaria sessione ac congregacioue circa festum 
iieate Katherine Virginis et martins celebrata matura et con
formi eorundem dominorum prouincialium deliberacione preha- 
bita Statutum et decretum: Quod a modo in posterum et per
petuis Semper temporibus affuturis nullus testandum vllani 
hereditatem suam pro refrigerio«M vel salute anime sue: ad 
vsum claustrorum vel ecclesiarum, aut alios pios vsus sub

‘) Eredetije a Hzeben városi és,Szász nemzeti levéltárban őrzött 
magistratualis és provinciális jegyzőkönyv (2. sz.) 2:1-iк lapján.

‘J) Azaz debet; a régibb okmányokban a „habere" kifejezés gyak
ran használatik a debere értelmében. Lsd. Du Cange ad voeem ..habere.'

“) T. i. jogában áll az apai örökséget megtartani s az örökös 
társakat pénzzel kielégíteni, vagy azokkal megosztani magát az örök 
séget. Az optional-; ezen neme Szászországnak némely helyein is szo
kásos volt Kühr-Gerechtigkeit név alatt. Esd. Carpzov Benedek: Juris 
prudentia forensis Komano Saxonica, Lipcse és Frankfurt 1(184. Pars III. 
constit. 15, delin. 25.

' )  A Stat. jurium munic- Sax. in Tranes. 11. к. 4. t. 11. §. szerint 
a legifjabb gyermek eme joga az apai házra szoríttatott.

r’) Eredetije a Szeben városi és szásznemzeti levéltár, magis- 
tratualis és pronincialis 2. sz. a. jkv. 32. lapján.

B) Annyi mint solatium; (Du Cange).
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perpetuo possessionis titulo tam in vita, quam Mortis Articulo 
possit aut Valeat testamentaliter conferre, sed affines et con
sanguinei illius testantis post obitum eiusdem testantis si testatus 
fuerit, Eiusdem hereditatem Jure propinquitatis et affinitatis pro 
digno estimacionis precio rebabere et preservare precium vero 
talis hereditatis Juxta dignam1) et consuetam ut prefertur esti- 
macionem fiendam deponere et exoluere teneatur qualicunupie 
legacione — sub quibuscumque oneribus et condicionibus factam 
(sic) non obstante.2) Si autem affines uel consanguinei testan
tis defecerint: ex tunc Ciuitatenses premissa Juris requisicione' 
possint et ualeant tales hereditates iuxta conscienciosam vt 
premittitur estimacionem factam obtinere. Actum Cibiny Sab- 
batho proximo post festum beate Katharine Virginis et Marti
ns Anno Dni 1525.

1528.
Sgáse nemzeti Statutum.Constitutio propria dominorum Proniirci alium/')

Notandum: Quod in congregacione generali omnium 
dominorum Saxonum circa festum conuersionis Petri Pauli 
Apostolorum hic Cibiny celebrata, vnanimi omnium suffragio 
et parili consensu, decretum est atque conclusum, ut omnes 
cause que per uiam appellacionis siue in conspectum domi
norum Septem sedium, Siue omnium dominorum Saxonum 
prouocantur,4) non aliter examinari aut decidi debeant nisi 
literis5) superinde confectis et iu forma clausa sub sigillo Do
minorum Judicum emanatis.

1538.
E r congregacione Dominorum prouincialium focim Vniuersi- 

tatis Sgxonum.u)
Notandum: Quod in festo beate Catharine virginis, In 

generali congregacione Dominorum Saxonum hic Cibiny con- *)

*) Vagyis igaz becsű szerint. Lásd H. К. I. H. 133. és 134. t.
а) V. ö. St. II. k. ti. t. 2. és 7. SS- 8 17H1 : 54. tcz.
:‘) Eredetije a Szeben városi és Szásznemzeti levéltár magistra- 

tualis és provincialis 2. sz. a. jkvének 41-ik lapján.
4) A szászok felebbezési fórumaira nézve lásd St. I. k. 11. t. 1. §. 

Az universitashoz felebbezhető ügyekre nézve ugyanott 0. §.
s) T. i. 1. transmissoriis (apostoli, Urtheilsbrief, átküldő levél). 

Lásd St. I. k. 11. t. 3. §. és 1755: 2. tcz. valamint az 1845. évi 4275. sz. 
udv. leiratot.

б) Eredetije a Szeben városi és Szász nemzeti levéltár magistra- 
tualis és provinciális 2. sz. a. jkvének 120-ik lapján.



gregata, per Viiiuersitatem Saxonum communi omnium voto 
ac deliberacione conclusum et decretum est, Quod licet antea 
et hucusque quidam abusus in vigore eonseruati sunt, de vni- 
one puerorum (wulgo, zu eynen Kyndern machen) qui eum 
iusticie communi derogare uideantur, ’) Iccirco a modo dein
ceps isti abusus nequaquam in uigore conseruari debent, Ex- 
ceptis illis unionibus puerorum que ante presentem congrega
tionem sunt facte, Nempe vt Saltem by in vigore permanere 
debent, Quod huic libro ('initatis insertum est.

1541.

N.-Szehen város statútuma,8)

Item. Zum Erstenn seynt demmall der Talmasch init 
sampt seyner Zugeliömng, vormals der Statt und den sybenn 
Sttllenn geweszenn ist. sondern yn vorgangenen umgenadenn 
Im Jar 1535 durch den König Hannss ist eingenonmienn wor- 
denn und dem Steffan Mayladt Wayda gebenn, so hat die 
Statt Hermanstat den genandten Talmasch, mit sampt seyner 
zugeherungk, vom genandten Stetian Mayladt Wayda widerumb 
müszen kauffen Im Jar 1539 pro flor. 20(H). darumb so ge
nanter Talmasch yezunder allein der Statt eygen gekauft gut 
ist,3) so hat der Herr Purgermaster und auch Herr Königs- 
rychter daselbst keinen andren Zugangk noch Gewalt, nicht 
zu nemenu alleyu die Schaffmautt vnd Schweyn maut vnd die 
Bvrschag haben sie peyde mitli eynander. Sonder den gemey- * 2 * * * * * 8
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*) Mert az egygyermekítés, vagyis az első házasságból szülött
nek második házasságból szülötté való nyilvánítása nem a gyermeknek, 
hanem a szülőnek hasznára czéloz.

2) Közölte Seivert Gusztáv „Die Stadt Hermannstadt. N.-Szeben,
1850.“ ezímű munkája - 38—39. lapok, és L. Schuler Frigyes „Merk
würdige Municipal-Constitutionen der Siebenbürger Sekler und Sachsen.
N.-Szeben, 1862.“-féle gyűjteménye 60—72. lapok, valamint Kurz Antal
az általa szerkesztett „Magazin für Geschichte etc. Siebenbürgens, Brassó,
1844. I. köt. 3. fűz. 241. 1.

8) Tallmatsch széket 1453. privilégiumában adományzá a hétbirák- 
nak V. László azon föltétellel, hogy a Verestorony szorost jó karban 
tartsák. János király a Ferdinand iránt tanúsított hűséges szolgálatok 
miatt vette el a Szász nemzettől s ámbár 1539. Szeben városa váltá 
vissza e statutum szerint 2000 írtért,Maylad vajdának Haller Péter szász 
eomeshez s Veres Ferencz polgármesterhez intézett levele, valamint 
nótáriusának fenmaradt nyugtatványa szerint (Lásd Schlözer „Kritische 
Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Göttingen, 
1795. 93. 1.) azonban csak 1000 írtért, mégis a nemzet birtokába ment 
az át, csakhogy 1583. Báthori István megengedte, hogy a verestoronyi 
castellanus kirendelése a nagyszebeni királybíró és polgármestertől 
függjön



nen Ziinnss und die Myll vnd die Asper-Pfennig*) sei der 
Her Purgermaster der Stat yerlichenn verrechnen als andere 
Ding vnd gekauft! Erb der Statt.

Item. Weytter sollen sy peyde daselb nytt greiffen. 
Eyn Herr Purgermaster yn der Hermanstat hatt seynen ver
liehen Lon, oder Zugangk von der Stadt vnd von den syben 
Stülen der Saxenn alle yar tl. 100 de. 20 — Mer hat der 
Herr Purgermaster alle Jar von den Dörflern Heussen, Sythwe, 
Bolkachs, Grosz-Prosdorff und kleynn Prosdorff,2) von einem 
yekliehen Dorff yn sonderheyt die yargereehtigkeytt, als nem- 
iych eyn lvoff3) Weyn, eyn malder Korenn4) vnd ein malder 
haber vnd von eynem yeden man eyn Heen.5)

Und in den selbigen Dörflern hat err, der Herr Purger
master eyn fray Gericht Uber lebendigen vnd Totten vnd dy 
Byrsagen daselb zu nemen.u)

Mer hat herr Purgermaster zu Stetterdorf verliehen dy 
Schaff Mautt vnd schweyn maut vnd dv Byrsagenn daselbst.

Weytter hatt er nicht zu greyffen.
Item. Des Herren Königrychters vnd Herrn Stulczryeli- 

ters Ambt und zugangk ist der, das der Herr Königsrychter 
nymbt das zvveytteyll von der Klag vnd schon pfenyngen7) 
und Byrschagenn und der Herr Stulczrychter das dryttevl. — 
Mer des gleychenn dy Schaffinautt vnd Schweyn maut von 
Vesta, Maychenn, Zakadat vnd Fry к von den Wallachenn. 
Mer so dy herren dy Richter ethwann glitt leutt mit Byrsa
genn beschweren wurden So sollen Herr Purgermaster mit 
sampt dem ganczen Raft mit Recht darc/.u seen.

Mer wenn dy Herren Rechter etliwan eyn Sach mit 
Recht besenn vnd vrtheylenn vnd dyselbige Sach weytter vor 
den ganczen Ratt geczogen wirtt, so sollen dy Herren dy 
Rychter vm Radthausz den Herren vom Radt das I'rtheyll 
ansagen vnd darnach auszen tretten vnd entweychenn.

Weytter sollen sy peyde Herren Rychter nicht greyffen.
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’) Asper : oszpora, törökpénz.
2) Ezen falukat, melyek előbb a keresd cistercita apátsághoz, majd 

a szebeni prépostsághoz tartoztak, 1424-ben Zsigmond király Nagy Szé
lién városának adományozta (Schlözer i. m. 42. 1.); utóbb a bétbirák 
birtokába mentek át.

;l) Kotr: Kufe, kád, bordó.
*) .Malder Köreim Malter Kom (egy mérték gabona).
5) Heen Hűim.
,s) A polgármestert ezen falukban mint Nagy Szetten ofticiálisát 

illeti meg a jurisdictio ; azok N.-Szeben, mint földesúr forum dominale- 
jának lévén alávetve.

7) Lásd alább 1544. évi stat. 515. 1. 1. jegyz.
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Item. Die Herren dy purger, dy mich den Gnaden Got
tes yerlichen erwelet werden, sollen von der Statt yerlichen 
vor yre Sorg habenn mytteinander yn einer Summa tl. 80. 
— Und hinfort mit dem Sedlerczinsz nychts zu schaffen haben, 
sonder denen selben dem Herrn Purgermaster eynweren und 
der Herr Purgermaster sol denselben der Statt yerlichen 
vorrechnen.

Mer die Herren des ganczen Radts sollen in den Hiiu- 
szern so sy ynne wohnen, fray syczenn, sonder alle ander 
Hauser dy sy habenn sollen sv verczynsenn nach Marckczah- 
lung der Statt1) weytter sollen sy nicht greyffen.

Item. Welcher wider der Statt fraytumb wirdt handelnn 
aus seynem eygenen Willen, es sey Statman oder Frembdt 
oder wer do will, der soll mit nychts mer czalen, als mit sey
nem Haubt.

Item. Dem Koyen *') soll man yerlich eynen Lon geheim, 
als eynem andern Thorhyetter fl. 2(5 vnd nytt mer. auch kei
nen andern Lonn vnd auch kevn lvorren aus der Statt Myllenn.

Item. Wenn dy Kasten yn den Statt Myllcn voll sevn, 
so soll man ausztheylen vnd weder der herr Hann3) noch die 
Mylner sollen keyn Koff yn den Mylen haltten, sonder eyn 
yklicher soll das Korren nach der anftheylmigk dahyri vor- 
schaffenn, do es hingehört.

1543.

Kx communi fuci ns Vui nrsitatis Saxouum сопцгеуаНопе 15-ta 
dir Mmsis Juny.*)

Conclusum est, quod a modo deinceps, cuiuscumque 
condicionis aut Nacionis homines in Septem Sedibus Saxonica-

]) Dívott ezen kedvezménye a tanácstagoknak egyáltalán a szász 
földön II. Lajos 1526. évi privilégiuma alapján, melynek ide vonatkozó 
passussa ez : „annunimus et concessimus, ut magistri civium, judices et 
jurati cives ac consules aeque ut aliarum quarumlibet liberarum civita 
tum, quamdiu hujusmodi publico officio funguntur, de domibus ipsorum, 
quas ut praemissum est, inhabitant, censum aliquem solvere non tene 
antur. (Lásd Hermann György : ,,Die Grundferfassungcn der Sachsen in 
Siebenbürgen, 1839. Nagyszeben. 34. 1.)

*) Seivert G. szerint (Die Stadt Hermannstadt, N.-Szeben 1859 
39. 1.) Koyen annyi mint Coitor, adószedő; L. Schuler Fr. szerint (Merk 
würdige Municipal-! 'onstitutionen der Siebenbürger Sekler und Sachsen, 
N.-Szeben, 1862. 71. 1.) valószínűleg ebből van összevonva : contributio 
mim exactori.

3) Községi előjáró.*) Eredetije a Szeben városi és Szász nemzeti levéltárban a ma 
gistratualis és provinciális vagy nationalis jkv. (2. sz.) 164-ik lapján.
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libus ubiuis commorantes, legibus ipsorum Saxonum subiacere 
debent, Atque Valaclii, vxores legitimas habentes, et alias 
superinde ducentes, capitis pena plecti debent, vt praua Con
suetudo contra legem dei introducta prorsus e medio hominum 
tollatur.1)

1544.
Ji.r congregatione totius Consulatus. (Jibing.*)

Notandum, Quod Vltima February per Dominos de con
silio conclusum est: Quod Ubicumque locorum in territory's 
tam Ciuitatum, Oppidorum (|uam Villarum, agri prata aut vinee 
venales existunt in eodem quo existunt loco, ter publice procla
mari ad Vendendum debeant „Quo facto semper ad eadem 
emenda et possidenda propriores esse debent Ciuitatenses, 
Oppidani, vel villani, pre omnibus extraneis,3) Nempe propter 
proprietatem territorii, demptis tilys extraneorum4) qui Semper 
eadem proprie possidere possunt, solutis tamen Soluendis Cen
sibus consuetis extrneeis, iuxta morem Regni antiquitus obser- 
uatuin, Quem admodum inter homines de Omlás et Kys Schyr 6) 
obseruatum est et obseruatum esse debet perpetuo, racione 
\inearum Immines ile Kys Schyr, in territorio Omlás halata
rum. Quod huic libro Ciuitatis insertum est.

1544.
Szász nemzeti statutum.6)

In congregatione generali dominorum Saxonum, circa 
festum Beatae Catharinae Virginis celebrata, Universitas Saxo
num eo modo concordavit ratione religionis, ut Civitates, quae 
iam fere omnes verbum dei receperunt,7) eisdem et similibus 
caerimoniis in Ecclesiis earundem utantur. Eos autem, qui

>) V. ii. St. II. k. 1. t. 11. §.
а) Eredetije a Szeben városi és Szász nemzeti levéltárban a nia- 

gistratualis és provinciális jkv. 2. sz. 173. lapján.
3) Ez előjog’ a romaiaknál a protimesis, a germánok közt retractus 

neve alatt dívott, mely közönséges szokás útján honoséit meg, itt-ott 
azonban statútumok által-is szabályoztatok,

4) Értetnek a jószágot eladó idegennek fiai ; mert hát a már je 
lentékeny szerephez jutott szomszédság dologi kapcsánál mégis csak 
hatályosabb volt a szülő s gyermek közti jogviszonyra nézve az őket 
összefűző vérség személyes köteléke. V. ö. St. III. k. ti. t. 5. és ü. §§.

5) Szász faluk.
б) Eredetije a nagyszebeni szász nemzeti levéltárban őrzött A r

tikelbuch, so von der Universität, der Deutschen .sind beschlossen. 
(1544—1563.) 1. I. A vallási szertartásokat illető első pontja közölve 
van Schlözer „Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in 
Siebenbürgen.“ Göttingen, 1795. 94. 1. SS. sz. a.

7), Érti a lutherana vallás tanait.



nondum verbum dei receperunt, strenue adlmrtentur, ut pro 
gratia dei una cum aliis unanimiter supplicent, quo et ipsi 
simili modo verbum dei acceptare et credere valeant. Ex parte 
autem defensionis ita est conclusum, ut quicquid verum con
cernere videtur, omnes concernere debeant, ut in hoc casu 
communi defensione pars laesa iuvrtnr. Item conclusum quoque 
est ab Universitate Saxonum, ut in causis Judiciariis pecuniae 
accusa,tionales,1) amplius amodo deinceps perpetuo a Judicibus 
accipi non debeant, sed alias condigna provisione recom 
pensentur.

Iteju nullum novum Judicium acceptari debeat, nisi causa 
prius per Regem, vel suum locumtenentem revisa fuerit, et 
inde iuxta verum et legitimum processum, per novum Judi
cium remissa.1 2)

Item si quis viderit arram sententionalem depositam esse 
a suo adversario et tacuerit, appellationemque non proseque
retur, amplius non est audiendus.

Item conclusum est ut unus procurator universitatis Saxo
num teneatur in curia Reginalis Majestatis, pro dirigendis cans 
sis Saxonum, annuatiin pro tl. 50.

Item: Nisi appellans sedente Magistratu3 4') appellaverit, 
non, est audiendus, Nam, postquam surrexerit a tribunali magi
stratus, appellans appellationem excipiendi non habebit fa
cultatem.

1545.
Szász nemzeti Statutum.*)

Item octava Junii, ab universitate Saxonum conclusum 
est unanimiter, quod a modo deinceps Supremus Magistra-

1) Ezen pecunia accusationalis alatt alig képzelhetni mást, mint 
azon értéket, melyet a hivő részére az fizetett, kinek érdekében concret 
esetben a törvénykezési eljárás végbement. Friedebusse, békebírság, 
ennek neve a magdeburgi forrásokban, s a szászokkal egyidejűleg ván
dorolhatott he Németországból új lakhelyükre, hol is szokás utján tart
hatta fen magát; írott forrásban jelen statutum előtt ily czím alatt nem 
láttuk említve; az tö lt. évi szebeni statutum pontjában olvasható 
Klag und Schonpfennig-nek azonban ugyanily értelme lehet. (Lásd 512. 1.
7. jegyz.)2) Ezen, s későbbi statútumokból is bízvást következtethetni 
arra, hogy a szász jog szerint a magyar jogban megengedett négyféle 
novum (simplex, inhibitionale, cedendo appellationi és gratiosum) közül 
csakis a gratiosum volt megengedve. Az 1583. St. 1. k. 2. t. 7. §. és
4. t. 10. §. fukarsága mellett a szász.jogi perújítás intézményének meg
ismertetése szempontjából a korábbi és későbbi statútumok megbecsül
hetetlen forrásúi szolgálnak.

V. ö. St. 1. k. 11. t. 1. §.
4) Lásd Artikelbuch so von der Universität der Deutschen sind 

beschlossen. (1544—15(!3.) A szász nemzeti levéltárban N.-Szóbeliben.
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33*



ä 1 fi SZÁSZ NRMZKTI KS TÖRVF.NYHATÓSÁUI STATÚTUM OK.

tus*) ad comitia provincialia trium Nationum, certis ex rationi
bus proficisci non debeant1 2) (sic) 8ed saltem proxime sequendi. 
Nam si quid acceptandum fuerit, hic Cibinii per universitatem 
Saxonum mature ruminari et determinari debeat; hoc uno 
excepto quod ubi quippiam Regni periculum concernere vide
bitur, ex tunc, quaelibet persona, suum debitum officium ad 
omnia tenetur aeeomodare pro communi omnium Nostrum con
servatione.

Item Siquis Appellationem accepit ad superiorem sedem, 
hic. in nullo prorsus alio procedere ibidem debet nisi secun
dum contenta appellationis, sub poena Amissionis capite, (sic) 
ne Saxoues in suis privilegiis turbet. Consimiliter qui secus 
respondebit quam in appellatione continetur, eadem pena subia- 
cebit (sio.

154<>.

In congregatione Dominorum. Saxonum, pro dominica Lac
tare Cibinii celebrata Articuli sequentes annotati sunt.3)

Ut nulla causa, quae infra vallorem quinque florenorum 
censeri poterit: coram universitate dominorum Saxonum pro
movenda4 5) deinceps sit. Et Appellans ab universitate Saxo
num coram Tabula, deponit propter Appellationem fl. du de
cim. Et sexagesimus dies comparationis datur.6)

Item domini Bystricienses ratione mutationis Instituti 
Judiciariae sedis habendae ad causam reddendam petiti sunt: 
Quippe qui centum virorum consilio factum id asserebant. Ideo 
conclusum est: ut pro eius rei certitudine accipienda ex uni
versis partibus bini et bini: ad feriam quartam proximam post 
festum S. trinitatis in Wassarhel convenire debeant, indeque 
Bistricium simul ire, ibidem cognoscendi, unde talis mutatio 
et quorum consilio originem duxerit.

Item. In omnibus partibus Saxonicalibus, excepta Bistri- 
,eia, pariformiter observari debeant, Pondera, Mensurae, Ulnae,

1) Vagyis a főtisztek, supremi officiales provinciae Saxonum: 
ezek pedig voltak a Consul és Judex Regius (szebeni polgármester és 
szász gróf, együttesen : duumviri); rangban követték őket a senatorok.

2) Nem is említtetnek a főtisztviselők az 1791 : 10. tcz.-ben az 
országgyűlés alkatelemei között.

3) Artikelbuch Pag. 7—8.
4) Azaz felebbezendő. St. I. k. 11. t. G. §.
5) Hogy az átküldő levelet a táblán előmutassa. V. ö. St. I. k.

11. t. 3. §.



SZÁSZ NEM ZETI ÉS T Ó R V ÉN Y H A T Ó 8Á «! STATÚTUMOK. ÓIT

Cubuli et. Vasa vinaria, sui) poena provinciae1) de Vasis autem 
sic: ut Nova Vasa ad urnas octuaginta, minora vero quadra 
ginta fieri debeant, siquis vero Magistrorum deinceps Secus 
vasa fecerit et reperti fuerint, tunc Judices potestatem habeant 
aufferendi vasa.2)

1546.

Szász nemzet,i Statutum.'')

Quod Syivarum ob conservationem ubique inter domi 
nos Saxones sic observandum constitutum, ut quinque interdiu 
in Majorem aliquam Sylvam ingressus fuerit, indeque ligna 
secuerit, aut abduxerit penalis effectus sit, iuxtaprohibitionem 
ibidem constitutam. Si vero nocte aliquis hoc fecerit, et quan- 
docunque consecutus: tamquam fur habendus, Minores vero 
Sylvae furtive accesse: de quolibet plaustro unum florenum. 
quandocunque assequutus fuerit. Ligna autem cremabilia, si 
quis abstulerit, si libere non deprehensus abierit liber esse 
debet, sin autem deprehensus fuerit, debet puniri quantum 
plaustrum unum vendi solet.

Quod propter necessitatem multifariam necessarium foret 
certa scripta Jura habere, in omnibus locis dominorum Saxo- 
num, Ideo statutum est, ut ad proximam Congregationem supe- 
rinde clarius finietur decretumque hungaricum, in vulgarem 
nostram linguam convertetur: tandemque Jura probabilia vel 
ex consuetudine longinqua introducta, quae tamen Justa et 
Christiana videbuntur, simul Illuc adscribantur.4)

‘) A St. I. k. 11. t. §§-ban érintett poena provincialis, Landes 
Kyhr, mely 60 fl. tett.

2) V. Ö. А. С. III. K. 45. t.
3) Artikelbuch Pag. ÍI—10.
4) Miután az Altenberger-féle codex (Altenberger 'tamás nagy 

szebeni polgármester által 1481. Németországból importálva), melylyel a 
szászok, Frankenstein szász comes állítása szerint egy ideig éltek, jog
igényeiknek meg nem felelt, szokásjoguk összegyűjtésének szükségét 
nagyon is érezték. Úgy látszik, ezen szükségen akart segíteni Honterus 
János „Sententiae ex Libris Pandectarum Juris civilis excerptae“ 1539, 
s „Compendium Juris civilis in usum Civitatum ac Sedium Saxoniealium 
in Transsylvania collectum 1544.“ eziin alatt saját nyomdájában Brassó
ban kiadott müveivel, a minthogy ez utóbbinak német nyelvre való 
fordításával meg is bízatott, a mit azonban meg nem te t t : éji ezért 
rendelték el újból jelen statútumban a szokásjog összegyűjtését, aminek 
eredménye volt Bomel Tamás provincialis nótáriusnak 1560. megjelent 
s csak kéziratban fenmaradt munkája : „Statutajuriunt municipalium“ etc.
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1546.

Seeben városi decretum')

Senatus Decretum An Sacerdotes domus in duitate emere debeant.
Notandum. Quod Sabbatho proximo post Octavas Epi- 

phanaruin domini, que erat decima quinta January. Tractatum 
est in Consilio dominorum Super queseione. An Ciuitati vtile 
foret, Si Sacerdotibus parochis, quarumcumque domorum libera 
concederetur empcio: post variam huiusce quescionis ventila- 
cionem discussionemque: Conclusum est, quod non vtile sit 
Civitati quandoquidem pecunys habundantes plurimi, pro se
suisque filys, liberis et posteritatibus fe s t ............... forent: ad
comparandas domos quascumque meliores in dampnum Ciuium 
ualde magnum: Ideo nulli Sacerdotum et parrochianorum lici
tum sit, deinceps in posterum, aliquam lapideam domum pro 
se comparare: domos autem ligneas et trabibus asseribusque 
constructas emere possint: quas tandem, pro decore duitatis 
lapidibus construere valeant: Sed id quoque sit: ut domini 
Magistri Ciuium, Judicesque et consules, voluntatem Suam, ad 
lmiusmodi empcionem lignearum domorum concedunt, Sine 
quorum Scitu, fieri baud debeat: de empcionum speciebus et 
formis autem tractatum est *) vel sit ex puro precio, sive per 
concambium permutacionemque: Illi vero qui iam domos ha
bent in Ciuitate, vel Successione hereditatis, aut modis qui- 
busemnque, et ceteri quoque affuturi nullam omnino habeant 
Allodiaudi3) vinaque aliqua educillandi facultatem. Id mature 
Consilio decretum: huieque libro assignari iussum.

1546.

Sueben városi decretum.1)

Senatus decretum de Hungaris an in celham recipi debeant ctc.
February 5. frequenti Senatu, una cum Domino Magistro 

Ciuium Judicibus in domo Consistory consedenti: Maturo Con-

‘) Eredetije a Szebeu városi és szász nemzeti levéltárban 2. sz. a. 
magistratualis és provincialis jkv. 196. lap.

s) Lásd fentebb az 514. 1. közlött statútumot. 
s) Azaz nem gyakorolhatja az allodmmmal járó haszonvételi jogo

kat : ins molendinorum, macelli etc.
■') Eredetije a Szeben városi és szász nemzeti levéltárban 2. sz. a. 

magistratualis és provinciális jkv. 197. lap.
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silio post ubi, subseipiens negocium fusius tractatum esset, 
conclusum extitit. Quod in hanc Ciuitatem (haud certe inui- 
die despectionisque personarum, sed pacis communis obseruande 
gráciái ingredientes Hungari, consorciaque contuberniorum aut 
cecharum appetentes, ne utiquam admitti debeant: Quique iam 
olim babitacionis ipsorum terminos temporum, in ista ('initate 
eo usque diffuderint, ut masculos aliquos liberos adultos suos, 
ad Artificium opificiumque aliquod promonere contenderent, 
nec illi quidem in Contubernia admittendi: Excepto, nisi eorum 
parentes quoque olim Ciues huius Ciuitatis existentes, legittime 
et boneste se se gesserint: Secundumque Jura Ciuitatis inter 
amicos vicinosque, ad commissam a dominis semper Regulam 
processerint, talium posteri, qui ad quartum gradum, a suis 
parentibus computandi attigerunt, illi nempe tandem libere 
Contubernys uel Cecliis admitti debebunt: Juribusque I niuer- 
sorum Contuberniorum ad instar aliorum Magistrorum uti. 
Ceterum: Quicumque Uungarorum, per Matrimonium Concines 
istius Cibiniensis Ciuitatis effecti, domum, hereditatesque, ac 
alia Bona mobilia, ab Vxore indepti Mortua tali Vxore, Bono
rum quidem Mobilium Vniversornm, tamquam Jure hereditario 
vindex esse possit: Domus autem vel hereditatum minime: Sed 
vel huiusdem Vxoris Pater, mater Sorores, fratres, quibus 
haud inter cedentibus, ceteri quoque propinqui et Affines, huius
dem, domum aut domos, hereditatem uel hereditates: a tali 
hungaro ad se redimere debeant, Cuius vel quorum pensum 
ipse Hungarus Jure Ciuitatis ad se suscipere et leuarc possit 
et ualeat.

- 1547.

Szász nemzeti statutum.1)

Quod si contingat, ut alter ex alio loco peregrino aliquem 
in certa mansione residentem, Jure mediante, querere incipiet, 
ut eidem homini domestico, ad summum usque ad triduum 
debeat dari tempus, in quibus quid respondere debeat, prae
meditari possit; porro si duo concives sese invicem in Jus 
traxerint, et in eadem Civitate aut possessione sederint, quar
tus decimus dies illi intra quem, quid sit respondendus prae
meditari possit et valeat, constitui debeat.2)

Quod, cum Magistratus teneatur, omnes actiones, (piae 
inter homines versantur et irrepserunt, quae videlicet verbo

‘) Artikelbueh 11. lap.
-) Ugyanezen álláspontot foglalja cl a St. 1. k. 2. t. 5. §. is.
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dei repugnare ac hominibus perniciem afferre videntur, tol 
Iere, et moderamine Justo corrigere, quare cum usura, et 
verbo dei repugnet manifeste et plurime alii inique aggra- 
venffyx Jdeo constitutum est:

j Ne quis pecuniam suam alicui mutuare debeat, ea rati 
one\ ut exinde creditor a debitore supra summam Capitalem 
aliquid rogare aut expectare debeat. Fit si (piis coram Judicio, 
superinde accusatus fuerit, mulctari debeat, in ea summa 
pecuniae, quae creditori ex mutuatione super addi debeatJTl

Si fundus cui aliquis, ut pratum, pro certa pecunia' 
impignoraretur, dum illud pratum sub titulo impignorationis 
possidet, <‘ius anni gramina ex arbitrio bonorum virorum aesti
mata, prae aliis quibusuis ad rationem pecuniae, (|iwd vero 
Duo pro Impignoratione dedit accipere debet, Ita tamen ut 
eiusmodi titulo possidet, legitimus heres prati, censum de 
prato, qui superinde ceciderit, dare teneatur.2)

In agris autem impiguoratis, talis debeat teneri ordo ut 
cui ager impignoratur, eo uti debet, singulis tamen annis dnn 
argi videlicet Impignorati, solutionem vulgo meddem dare 
debeat, donec rursum ad se redemerit.3) Si vero idem irnpig- 
norans ad se redimere non potuerit, ad tempus constitutum, 
tandem coram Judicio ultimus terminus redimendi constitui 
debet, quo adveniente si non redemerit, Judex eius loci de 
eo, id quod aequum videbitur, statuere debet.4)

Ne (piis a modo in antea singularem, aliquem contractum 
et conventionem exparte vinorum facere debeat, sed si quis 
fecerit, qui pecuniam mutuo dederit ad rationem vinorum, ea 
ratione dare debeat, ut vinum accipiat, qualiter tempore vin
demiarum aestimatum fuerit. Alioquin si quis fuerit compertus, 
Judex eius loci vinum ab eo auferre plenariam habere debet 
facultatem.5) *)

*) St. III. k. 1. t. 3. §. szerint azonban már csak a törvénytelen 
kamat tilos ; mekkora volt eleinte a törvényes kamat, nem tudni ; talán 
a I ti. század folyamában Németországban meghonosult s utóbb az 
1654. évi birodalmi törvénynyel is elismert 5"» volt a mi szászainkra 
nézve is irányadó: a 17. század végén már 10% állapittatík meg tör 
vényes kamatlábúi. Lásd 1673 : 8.

*) és s) Tehát a megmunkálást nem igénylő rét elzálogítása ese
tében a róla szedett haszon beesértéke a kölcsöntőkéből levonandó volt. 
de nem a zálogbáadott szántóföldről vett haszon, melynek előállítására a 
zálogos 1 litelező munkája volt szükséges. A meddem, kaszarész, a ter
més egy hányadát jelenti.

4) V. ö. St. III. k. 2. t. 5. és 7. §§.
") A statutum, ezen intézkedése az 1673. évi gyulafehérvári 

nov. 18-iki 8. czikkel országos törvényként lön elfogadva.
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154K.

S z á s z  n e m z e t i  S t a t u t u m . '

I't ubique cura geratur ministerii verbi dei et ecclesiae, 
neue pagani sub concionibus Sacris, aut officiis ecclesiasticis 
suas habeant conuentiones, aut in Ciniiteriis stare patiantur, 
ut pia nostra vita et exteris bonum exemplum prebeatur.

154S.

S z á s z  n e m z e t i  S t  и,t u t  u m . 2 )

Pupilli in tenera etatc ®) constituti, ad quos certa bona 
Immobilia, ut domus vineae aut agri devoluta fuerint, mortuis 
parentibus, quippe qui propter etatem aut Inopiam pro se 
Illos (sic!) hereditates retinere non possent, Illa bona lienalia 
proclamari debent publice, ut moris, primo ex consensu Con
sanguineorum et tutorum pupillorum ac etiam cum scitu et 
voluntate dominorum Senatus eius loci tandem emptor illa 
bona hoc modo debito et legittimo emptionis titulo comparata, 
in perpetuum possidere frni et gaudere debeatet valeat.

1550.
S z á s z  n e m z e t i  S t a t u t u m . ' i (Ad dominicam Misericordias dni.)

Quoniam domini Provinciales ex sufficienti documento 
intellexerunt Sarrtores de Byrthalom a longo tempore trans
acto, Zecham seu contubernium habuisse, Quandoquidem famuli, м 
qui ab ipsis ad alias partes hujus Regni venissent, ubique 
essent recepti. Ideoque et in posterum ipsi et posteri eorum, 
Zecham habere, ac ea uti frni et gaudere debeant, sicuti reli
qui Zechas habentes.

‘) Eredetije Szeben városi levélt. ,.Artikelbuch“ 15. lapon.
'0 Artikeíbuch 17. lap.
"') Hogy ezen tenera aetasban levők alatt nem a St. I. k. 0. ez. 

1. §-ban említett impuberes, mint ellentétei azoknak, kik а II. k. 5. ez. 
1. §. szerint legitimos suae aetatis annos habent — értetnek, hanem а
III. к. ti. ez. 17. §-ban érintett minor aetas-ban levő 20 éven aluliak, 
szemben a major aetashoz ju tottakkal: kitűnik, ha ezen statutum ren
delkezését a St. II. k. 3. ez. 10. és 11. §§. határozataival egybevetjük.*) Eredetije Szeben város levélt. „Artikelbuch“ 23. lapon.

5) Legények, segédek, kik ép iigy a második helyet foglalták el 
az iparszolgálatot illetőleg, mint a tegyverhordo famuli a lovagszolgá 
latra nézve.
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1550.

Szász nemzeti Statut um. В

Quod Mercatrices ex septem Sedibus intra Nundinas ad 
duas sedes, ad fora hebdomadalia Oppidorum cum Merearitiis 
libere debeant proficisci, et Mercatrices e\ duabus Sedibus ad 
fora hebdomadalia oppidorum Septem Sedium similiter acce
dendi liberam habere debeant facultatem. Sunt autem haec 
Oppida Kuppes, Kyzd, Schenk, Agnetlen, Byrtlialmen, Mard- 
schelk, Messen, Reismark, Bross.

1550.

Szász nemzeti Statutum.2)

Quod tituli Juris consuetudinarii 0 in hac Congregatione 
ab Universitate Saxonum revisi, in proximis Comitiis Domino 
R-rno debeant offerri, supplicandumque suae Reg. dom: ut in 
Juribus consuetudine antiqua et congruo usu receptis, Saxo- 
nes manutenere ac Caussas Saxonum secundum ea Jure dis
cutere dignetur.

1550.

Szász nemzet) Statutum,'M

Quandoquidem deus voluit, ut Magistratus esset custos 
primae et secundae tabulae, necessarium est igitur, curam 
gerere, ut sincera doctrina verbi dei in Ecclesiis pure, citra 
Consciendarum offendiculum propagetur et conservetur, qua 
in re multum utilitatis affert concordia doctorum de doctrina, 
sacramentis et ceraemoniis in ecclesia utilibus et necessariis. 
Est igitur conclusum, ut in singulis civitatibus, oppidis et villis. 
Ecclesiae juxta reformationem ante triennium Editam,5) refor
mari debeant, ac quinque pastores Ecclesiarum secundum ean
dem reformationem sese accomodare et vivere debeant.

') A/, „Artikelbuch“ 21. lap.
2) Eredetije Szeben város levélt. Artikelbuch 24. lapon.
!l) V. ö. az ö li. lapon közhitt statútummal s ennek különösen 

4. jegyzetével.
4) Eredetije Szeben város levélt, ..Artikelbuch“ 24. lapon.
5) Ezen reformatio alatt értendő azon „Libellus reformationis", 

mely az 1545. évi nemzeti gyűlés által kiküldött bizottság munkálata 
alapján az egyházi rend és szertartások ügyében készült s az 1547. évi 
nemzeti gyűlésén beadatott.
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1550.
Szász nemzeti Statutum.1)

In oppidis et aliis locis ubi antea Contubernia seu Zechae 
artificium fuerunt, et nunc habeantur, in aliis locis ubi nullae 
fuerunt, sine scitu et permissione do. provincialium Saxonica- 
lum, erigi non debeant, Ac artifices in pagis commorantes, si 
in Zecbam recipi optant, recipi debent, si honesti et Zecha 
digni fuerint, receptique, omnibus Juribus Zechae frui et gau
dere possint et debeant, tam in famulis, quam Aprodianis2i 
teneantur. Quum extra Zechas degunt, liberi sunt, cum mani
bus propriis, uxore et liberis laborare, aliisque suas operas 
locare, prout libitum Illis fuerit.

1550.
Szász nemzeti Statutum.3)

In congregationes universitatis Saxonum, Magistratus Su
perior1! ex Singulis Civitatibus ct sedibus accedat.

II.
C_ Siquis ad terminum in literis conmmratoriis praefixum 

non advenerit, llyrsagio decem fiorenorum puniatur. )

V.__III.
Si vero in totam congregationem venire neglexerit, in 

quadraginta florenis puniatur, sine ulla remissione, nisi ratio
nabiles causae intercesserint

1550.
Szász nemzeti Statútumoké')Ferta Quarta pusi Festum Lucae Evangélistáé.

1.
Quod in omnibus Negotiis et casibus, quae civitatem vel 

sedem aliquam pertingunt, nihil agere debeant, nisi communi 
consensu universitatis Saxonum fuerit deliberatum.

') Eredetije Szélien város levélt. Artikelbuch 24. lapon.
2) így neveztettek az inasok, a lovagszolgálat legalsó fokán állók 

hasonlatára.
n) Az „Artikelbuch‘‘ 25. la)).
4) T. i. a magister civium (consul) illetőleg judex regius.
') Artikelbuch 2(i—27. lapok.
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II .
Ut Negotia, quae alicubi obveniunt, statini Cibinienses 

intimare debeant indeque quid sit agendum, informationem ex 
petere, donec universitas de eo Maturius deliberare posset.

III.
In comitiis Regni, nulla pars, onus aliquod suscipere 

audeat, nisi ex unanimi voluntate reliquorum Saxonum ibidem 
existentium fuerit conclusum.

IV.
Quod Universitas Saxonum unanimi voto penes duas 

Nationes Regni persistere velit, in omnibus, quae fidem Regi- 
nalis majestatis et filii sui Illustrissimi communemque Regni 
utilitatem et Conservationem spectaverint, cum consensu tamen 
Suarum Majestatum.

V.
Ut nullus officialis inter Saxones, alicui domino peculiari 

servitio obligatus esse debeat, sed liber suo officio summa 
fide vacet.

VI.
Ut inter Saxones uniformis libra et Ulna observetur, ut 

in Comitiis Zekelwassarhel1) est determinatum.

1550.

Sueben városi Statutum.*)

Notandum, Quod Vnanimi et Maturo Consilio Senatus 
Cibiensis, deliberavit et conclusit, a modo et in posterum 
perpetuo obseruandnm. Quod in Senatoris3) ordine si (piem 
piam legere oportuerit, nullus, qui ad aliquo (sic) Senatore, 
in Senatu existente, affinitate sit iunctus, eligi debeat, ne prop
ter affinitatem priuato affectui indulgentes, aliqui, vel partes 
faciant, vel conspiraciones moneant, quod sepius factum esse, 
plurime Uespublice exemplo esse possunt. Id cum Maturo con
silio sic decretum. Huic libro ( 'initatis est insertum.

‘) Л/, 1549. évi deczeinberben Marosvásárhelyt t tartott ország- 
gyűlésnek 18. art.

2) Eredetije a iSzeben városi és szász nemzeti levéltárban 2. sz. a. 
magistratualis és provincialis jkv. 242. 1.

3) Városi esküdt, azelőtt, juratus assessor — vagy jur. consul- 
nak nevezve.
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1551 .

Szász nemzeti Statutum.r)

Dic Vincentii.
Quemadmodum et antea est conclusum, ut in Oppidis et 

villis nulla conventicula servorum et Ancillarum, vulgo J-vpiel- 
S tu ben, admitti debeant, propter scandala multifaria evitanda, 
neve in multam noctem ad pocula sedere cuiquam permittatur.

1552.

Szász nemzeti Statutum.*')

Ad diem 10. Januarii in Ciritate Cibiniensi.
Conclusum est ut do. officialis inter Saxones alieno do

mino obligatus non sit peculiari servitio, sed liber, suo officio 
summa fide vacet, si vero alteri se obstrinxerit inter Saxones 
vocari non debet.

1552.

Szász nemzeti Statutum.*)

Mit den Herren vom Lannd,4) soll vermiet werden, weill 
die ptfarhern gemeiniklich überall die pffarhöff nicht bawen, 
und gar wenig lassen zum baw, wo die abscheiden, off das 
beschlossen sollen werden, wie die pffarhöff wie sie abschei 
den, sollen gelassen werden.

1553.

Szász nemzeti Statutum.'')

Quod inter Saxones ubique uniformis mensura ulnarum 
et ponderum, iuxta constitutionem do. Regnicolarum annis supe
rioribus in (lieta Zekelwassarhel facta, observetur, transgres
sores autem una marca argenti, quinque tiorenos facientes 
puniantur.

*) „Artikelbuch“ 29. lap.
2) Eredetije Szélién város levélt. „Artikelbuch“ etc. 33. lapon.
3) Ugyanott.
4) Domini provinciales, a nemzeti gyűlés tagjai.
5) Az „ Artikelbuch“ 34. lapján.



Ut nullae litterae novae Judicii a do. Wayvodis impet
ratae nisi litterae novi Judicii a Regia Majestate impetratae 
inter Saxones recipiantur. Ex eo, quod Saxones nullius Juris
dictioni, nisi Regiae Maiestati subjacent.1)

Quod prerogatoriae in causis pecuniariis, vigore quarum 
debitores se a solucione debitorum manifestorum munire2) 
solent, nullae recipiantur, nisi impetrantium ;r) honesta cause, 
et necessitas evidens fuerit, Impetratores literarum talium a 
medio Saxonum abigantur.

1554.

Г)2Г) SZÁSZ NEMZETI É S TÖRVÉNYHATÓSÁGI STATÚTUM OK.

Szász nemzeti statutam.4)

I n  c o n g r e g a tio n *  d n o r u m  я а х о п и т  a d  f e s tu m  B e n t i  G e o r g i i  M a r t i r i s ,
C ib in i i  It ( tin ta .

Conclusum est, ut siquis equum emere volet, eum iu civi
tati, vel oppido vel ubi sedis alicuius caput est, vel iu pub
licis nundinis, emat sub Aldomasio/’) ubi equus hoc modo 
emptus, occupatus fuerit, se liberat eum testibus qui emptioni 
et Aldomassio interfuerunt, neque opus est suum expeditorem 
vulgo Zoldos/) exhibere. Si vero equus in itinere, in campo, 
vel in pago fuerit emptus, si occupatus fuerit, eniptur tenetur 
Zoldos exhibere vel res deperditas persoluere. Si persona 
fuerit suspecta, suspendio punitur.

*) Ismételt kijelentése azon kiváltságnak, melyet a privilégium 
Andreae II. nyújt a szászoknak, s a melyet N. Lajos 1367., Zsigmond 
1435. (megerősítve Báthori István által 1583.) V. László 1453. s 11. Ulászló 
1514. évi privilégiumaikban is elismernek s mely a St. 1. k. 11. t. 
1. §-ban is kifejezésre jut. Fontos e tekintetben II. Ulászlónak 1511-ben 
Zápolya Vajdához intézett rendeleté is, melynek ide vágó passussa így 
hangzik : Fidelitatem vestram hortamur, eideimpie mandamus, ut . . .  . 
Saxones nostros per ipsos Nobiles ad vestra Vicevayvodarumque vest
rorum indicia citari non permittatis, demtis caussis factum iurium pos- 
sessionariorum sive terrarum concernentibus, in quibus p r o  r e te r i  co n 
s u e tu d in e  comparere coram vobis debebunt. (Eder, observationes 211. 1.)
V. Ö. még C. C. III. R. 13. t. 1. art. Dipl. Leop. 3. és 4. p„ az 1692. 
ápr. 23. Accorda inter Saxonicam et alias duas nationes 5. p. s ennek 
1693. ápr. 7-ről szóló megerősítését (Szász. K. Sylloge tractatuum 234. 
és 393. lapok) és 1791 : 32. tcz.

2) E helyett: immunes facere. Du Cange ad voe. munitas.
а) V. ö. St. III. к. 1. t. 3. §. (dilatio debitoris).
*) Eredetije Szélién város levélt. „Artikelbuch etc.“ 37. lapon.
5) Osgermán szokás, az u. n. Wiss-Wein, Almesclitrinken, Weiu- 

kanf, mercipotus, symposium.
" E victor, liberator ab onere. Lásd 11. К. 111. 34. t. 3 

St. 111. к. 6. t. 8., К)., 11. §tj.
S- és
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1554

Szász nemzeti Statutum.1)

J ii c o n g r e g a t io n e  D u o r u m  S a x o n n m  a d  f e s tu m  B e a ta e  C n th e r in a e  V i r 
g in i»  c e le b r a ta , s e q u e n t ia  s u n t  c o n c lu sa .

I t ab universitate do: Saxonmn nuntii mittantur ad do: 
Eppum Albensem, ut Saxones in confessione tidei suae non 
perturbet. Ad hoc negotium electi sunt Do: Andreas Hyrk- 
ner, Paulus Hoskes, Magr. Civium segesvariensis et Georgius 
Keyzer de Zaazsebes.

I t quia tempore pestiferae luis proxime transacto, prop- 
ter timorem contagionis solemnitas testamentorum observari 
non potuit, aliquid de ea re relaxatum est. Ita, ut testamen
tum coram duobus testibus ad hoc vocatis, sive casu acce
dentibus, factum pro rato habeatur.2) 'Pestes in testamento 
esse posse, virum, mulierem, et servilis conditionis personam, 
quae per aetatem Jure expressam testari potest, et quae legi
bus a testimonio reddendo nun submonetur.3) Infames siquidem 
publicis Judiciis damnati, removentur Лее constitutio debet 
habere rigorem in festo Joannis Baptistae, usque ait festum 
Beatae Catherinae. (Más tentával írva).

1554 .

Szász nemzeti Statutum:1)

Quod cum ex Jure Saxonnm consuetudinario habeatur, 
heredes eius, qui ante divisionem bonorum vita defunctus est 
in bonis indivisis partem accipere non posse, Sivero per eum 
sui coheredes ad divisionem faciendam sunt provocati, quod 
si nondum celebrata divisione moritur, eius heredes et posteri 
portionem defuncti obtinere posse determinatum est.

Divisio postulanda est, coram Judice ordinario, seu ma
gistratu, vel senatoribus, vel aliis tidedignis personis.’’)

Et quia ob contagii timorem mensibus superioribus divi
siones celebrari non potuerunt, constitutum est, ut si in ali-

‘) A/. „Artikelbuch“ 89. 1.
a) Lásd St. 11. k. 5. cz. (i. §• 3) Ugyanott 6. си. 1. §.
+) Eredetije Szélién város levélt. „Artikelbuch etc.“ 39. lapján.
5) A St. II. k. 4. cz. 2. és 5. §§-ban már rendes osztoztatok nil 

tétetik említés, míg az 1805. évi regulativ pontosatok az osztoztató 
hivatalt divisor»tus — szervezik s egy ugyanazon évi instructio 
ezen divisovatusnak kötelességeit is részletezi.
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quem Jus hereditatis obtinendae devolutum est. atque ille 
divisione monduin celebrata, moritur, eius heredes in jura 
defuncti quaelibet et hereditatis illius obtinendae, succedere 
possunt.

1555.
Seáss nemzeti Statútumok. ri

A c ta  in  C o n g r e g a tio n e  d o m in o r u m  S u x o i iu m  a d  d o m in ic a m  O c u li c e le b r a ta

1.
Das weil ein ungleicher verstanát ist des gschuestert 

halben, die von beiden banden sein, und die von ein halben 
gesclniéstert sein, und noch nicht determiniert ist mögen wer
den, ob die von beiden Eltern, aber die von ein halben, un
ter eins, eins so til als das ander, au irem gestorben ge- 
schuestert, erben solle, Darumh solle sich ein iede stiidt, und 
in einem ieden stuel, derselben suchen halben bey Iren 
mitgeschwornen, und den Eltisten sich erkundigen, wie es 
formals ist gehalten, und was ir opinion, oder guet duncken 
ist, und solche erkundiget, und gefaste meinungen in schritt’- 
ten, oder durch ire lent, wen, sie derhalhen erforderth wer
den, alhir flirbringen und anzeigen sollen, das solche irrung 
und manehfeltiger verstand gelegt, und auffgehebet, werde, 
die weil soll es bleiben, wie es Normales beschlossen ist.-)

Ik
Es ist beschlossen, das wo Eltern weren die einen sunn 

oder toehter in die1 Ehe setzen, und auff die hoehzeit tzerung 
timen, mer in kleidung, gesell meid, pferd, ochsen, Weingarten 
und Ackerland gehen zu fürderung irer generung, wo die 
Elter oder ir eins mit todt abgegangen sein, so die selbe 
ausgesatzte kinder neben irem gesclmestert in der theilung 
willen theil nemen, sollen das, was in aff die hoehzeit und 
ir generung geben ist, alles teinlegen.3)

So aber das ausgesatze kind one leiberbeii vor den 
Eiteren absturbe, sollen die Elter solches was sie auff ir kind 
oder in ir generung geben bán, nieh macht ban wider zu 
fordern, weil sie ir verstorben kind erben.4) Sonder was sie *)

*) „Artikelbuch“ 41. lap.
*) Az édes- és féltestvérek közti öröklést a >St. 11. k. 2. ez. 

9 11. §§• már egyöntetfieii szabályozzák.
3) Lásd .St. II. k. 4. ez. 14., lő. §§.
4) Gyakorlati jelentőséggel nemcsak a hitelezőkre nézve bír, 

i lásd St. 111. k. 3. ez. 5. $ .), hanem az elhunyt azon testvéreire nézve 
is. kik a szülőkkel még osztatlanok. V. ö. St. II. k. 3. ez. b. %.)
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irem kind gelowen ’ ) haben, und bewerlicli sein wird, das 
sollen sie befor heraus nemen.

Des gleichen, wo das ansgesatzte kind, leiberben hat 
und abstürbe, und dieselbe leiberben auch darnach stürben, 
so das der kinder glitter nicht an die groszeiter, sunder an 
iren vatter, oder mutter fiele, das auch alsdan, die Elter ires 
ausgesatzte kindes halben, was sie aufi‘ sie verthan oder in ir 
generung geben ban, nicht mögen wider lodern.

111.

Es ist beschlossen, das wo hinfort das hoffolk * 2) in ein 
dortf einziehen wird, soll ein ieder wirth schuldig sein, seines 
gast mimen, mit wiefil Rossen und wie fil tag er do ligt, 
und was er im geben, und was er auff in verthan hat, dem 
hanuen anzeigen, thuet er das nit, sol umb ein mark Sylber 
gestrafft werden.

IV.

ln der Sachen die zu Medwesch sich hat zu tragen, da 
eine fraw neben einem s])iesz gelt gediehet hat, und sieh dar
nach im gefengnis umbracht hat, ist geurtheilt, das dieselbe 
Summa gelts, was bewert wird werden, das beim spiesz ist 
gewest, aus der Frawen irer gutter bezalt soll werden, was 
nach abzalten schaden wird bleiben, soll dem gericht heim 
fallen, aber an das Erb sollen die Richter nicht greirt'en.

1555.

Szász nemzeti Statutum.3)

A r t i c u l i  i n  C o n g r e g a tio n e  D u o r u m  S a x o n u m  in  p r o f e s to  S . C n th e r in a e  
v i r g in i s  c e le b r a ta  c o n s t i tu t i .

De fratribus et sororibus utriuque conuinctis, ac fratri
bus vel sororibus consanguineis et uterinis, cum variae fuerint 
inter Saxones opiniones, matura deliberatione est determina
tum. Quod fratres aut sorores utrinque conjuncti, mortuo fratri 
aut sorori utrinque commictis intestatis in universis bonis a 
patre et matre quesitis succedunt. Sed consanguinei in bonis 
et portionibus paternis, uterinis praeferuntur, l'tinni uero in 
bonis et portionibus maternis praeferuntur.

') Geliehen.
2) Pnrasztnép.
3) , Artikelbucli1 47.

Corpus Statutorum. 1. 34
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Sic etiam Avus paternus in duabus portionibus, ac Avus 
maternus in tertia portione, nepoti intestato et sine liberis 
defuncto succedit.1)

1557.

Szász nemzeti Statútumok.2)

D ie s e  A r t ik e l  s im ie  b e sch lu sse il v o n  d e r  g a n tz e n  U n i v e r s i t t e t  d e r  S a c h 
s e n , i n  d e r  H e r m a n s ta d t  i n  d e r  B e s a m lu n g  u n d  L a n d t a g ,  im  g e s c h w o 

re n  m o n ta g  g e h a l te n  im  J a r  N a c h  C h r is t i  G e b u r t  155V .

I.
Die Walachen so auff königsboden wonen, sollen min

dert zwischen den Teutschen ire Schaaff weiden oder hätten, 
on wille und wissen des Richters, Hannens, unnd der Gemein 
auff welcher hattert si hätten wollen, wo sie das nicht thuen, 
so sollen sie zu Straff zu ersten fR. 1., zum andern auch fR. 
1., zum dritten fR. (olvashatatlan)3), zum vierten ff. 4 geben, 
und filrbas, wo sie mit dem nicht oh stehen wolten, sollen sie 
Alle gehott umb ff. 4 gestrofft werden, wo sie dennoch den 
leytten, in Iren willen nitt wolten kommen und von weiden 
auch nicht ah stehen, sonder wollen sich auch noch begeren, 
(beregern a Segesváriban) die soll man einfuren, unnd so 
lang gefenklich halten, bis das sie sich mit denn Richtern ver
stehen werden. Wo aber das so geschützt wirdt, bis auff den 
dritten tag mit gelt wie angezeigt, die geschlitzte Schaff nicht 
wolte auslesen, so sollen die so geschützt habenn, die Schaffe 
verkauften, und 4 umb fl. 1. gebenn.

II.
Kein Königs Walach soll der fogarischer Schaf zu sich 

nemen, wo einer befunden wirdt, der doruider tinit, der soll 
seine eigne Schaff verlorene bann.

III.
Mehr des weinzehenden halben ist beschlossen, das der 

batter den Bydnern4) oder seinen Schuldnern most im herbest

4) Egészen ezen értelemben állapítják meg a testvérek illetőleg 
a nagyszülők örökösödési jogát a St. II. k. 2. ez. 10. illetőleg 7. §-ai, 
egybevetve ez utóbbit a 8. §-sal. (Lásd Reiszenfelszi Reiszner György 
Commentatio succincta ad ins statutarium seu municipale Saxonum, 
Lipsiae, 1744. 1H5. 1.)

-) Eredetije Szeben város levélt. „Artikelbuch etc.“ 50. lapon.
3) A segesvári városi levéltár 519. Regestrum sz. a. 1. levő pél

dányán ugyanezen statútumnak „fR 2“ tisztán olvasható.
4) Bydner — zsellér.
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mag geben, doch das es ausgezeichnet, werde, und in die 
Rechnung komme, und soll dem Pfarheren sein gerecht zellen
den geben, von dem seinen. ,

IV.
Nachdem aber in Schetzung der heiser offtinal Verkür

zung geschieht, is beschlossen worden, dass die heiser furbas, 
von einem gantzen Erbaren weissem Rattli nach iren ge!“- 
genheit unnd rechtem werdt, mit Zimmer lebten und maurern, 
die sich darzu verstehen angesehn got unnd seine gerechtikeit, 
geschätzt sollen werdenn.

V.
Nachdem aber nur offtinal gehandelt und beschlossen ist, 

der Spill Stuben halben, das in den selben vil untugent, unnd 
untzucht geschieht, ist beschlossen, das nimand hinfurt kein 
Spill Stube noch krentzleu gehalten noch erfunden werde, 
unter der Straff II. 1. Die Knecht mögen nach mittag zusam
men kommen, bis umb Vesper Zeitt, unnd sollen dornoch 
heim gehen.

VI.
Mer ist auch beschlossen, das noch dem das göttlich 

Wort nu so rein und klar am tag ist, und das Junge und 
röhe volk so mutwillig die Kirchen und das Wort gottes ver
achtet, und laien unter der Predig unnd unter Kirchen Ampt- 
nern, in den heisern, oder gehn auff den Feld unnd in der 
Gassen umb, oder auff' den markt, dieselben wo man si findet, 
das sie so mutwillig, on ursacli die predig verachten, die soll 
man fahenn und sie den andern zu einem beybild in die 
tidellr) setzen.

Und in allen gemeinen wo tideln nicht sein, soll man 
fideln auffrichten, unnd die Straff soll also für sich geheim.

VII.
Die Ledig Personen, sie seien mansbild oder frauesbild, 

so nicht dinenn willen, die sollen Zynnsen gebenn.

1557.

Szász nemzeti Statutum .2)

vJJer Taglöhner halben ist beschlossen, das man innen 
von Cathedra Petri pis auft'Galli auff ein tag d. 10. soll geben, *)

*) Fidel: kaloda. 3) „Altikelbucli“ 58. 1.
3 4*
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und von Galli viderumb bis auff Petri d. 8. on essen unnd 
trinken.

1557.

Szász nemzeti Statútum.1)

20. die Mensis Aprilis. Haec sequenda acta sunt con
clusa, et Judicata per Universitatem Dominorum Saxonum trans- 
sylvaniensium.

Ex parte Valachorum de tekes.
Ratione Valachorum in Tekes possessione sedis Rupes 

commorantium finaliter conclusum est et determinatum, ut 
omnes valachi nullo excepto una cum bonis et rebus suis uni 
versis exire et inde discedere debeant. Et secus nullo modo 
facturi.

ri^Ex parte valachorum sedis Zazwaros sylvas succendentes.
Valacbis de sede Zazwaros qui sylvas succendentes com 

busseruut, imposita est mulcta fl. 20, sed quia pagus noluerit 
hominem damnum facientem'extradare, mulctetur in f. 40, Si 
veni extradederint, ex tunc illi puniendi sunt, qui dederunt 
aut fecerunt damnum, prout a senatu Cibiniensi documentum 
super inde habituri sunf^

1557.

Szász nemzeti Statutam.2)

Caussa appellandi per universitatem saxonum propter 
multa mala evitanda et praecavenda, matura deliberatione 
definitum et conclusum est, quod nemo debeat appellare prop
ter aliquam clausulam, exceptionem aut testium rejectionem, 
sed si quis appellare voluerit, ut eum toto processu quo appel
landum est, appellare debet.

1558.

Szász nemzeti Statutum.3)

h u  15H8. J a r r  z u  G e o r g y  I m  L a n d t a g  d e r  U n iv e r s i t e t  d e r  S a x e n  in  
S y e b e n b iirg e n  i s t  g e h a n d e l t  u n d  b e sc h lo sse n .

Der Handwerkher halben auff den Merken und dörffern 
ist beschlossen,4) das die so zeche hau und ethwa gerechtigkeit

) Artikclbncli“ 89. 1. -) Ugyanott 91. 1. “) Ugyanott 93—94. I.
4) Fentebb 521. lapon közlőit statutam.



von alters herr, die lest maii auch iezt darbey, das sie dersel
ben mögen leben, Aber die anderen, was sie mit Ihren eigen 
hand weil) und kyndern arbeiten kennen, das wird man Innen 
nit abschlagen. Aber lehrjungen, und knecht1) auff zu nemen, 
ist Innen nit frej, Allein den töpnern wie es denn vormals 
im 1546. Jar beschlossen ist.

Der Weber halben ist beschlossen, das, wer einen knecht 
der nit Urlaub hat, wurde aussprechen oder abwendig macht, 
soll nach Zechordnung gestrafft werden, sonder wo einem ein 
knecht auff dem Jarmark oder auff dem weg zu keme, der von 
seinem herren frey wer und Urlaub hat, solchen mag ein Jeder 
man an reden im zu dienen on verbunttnis der Zeeh.

Die Weber aus Reyssmerrker stnel sollen hin fortt das 
lehrgeld halb im stuel behalten und zu gutten nutz wenden, 
das ander halb, sollen sie dem Mvllembach stellen. Nach dem 
sie bis doher mit Innen zech han gehalten, sonder die konigs- 
richter sollen aufschauen, das es nit unnutzlich verthan werde.

Nach dem die Kyrschner Meyster vom lande für uns 
erschienen und angezeigt han, das die Clausenburger Kyrsch
ner wider zechordnung handelten, und 2 lehrjungen auff ein
mall auffnemen, Ist Innen nachgeben, die weill Innen den 
Clausenburg. Kyrschnern nemlich, auff ir eygen begehr zech 
pryeff auszgeben sind, das sie Innen das gesindt mögen ab
schlagen und in der Massen sie auff die Zech Ordnung 
Zwingen.

1558.

Szász nemzeti Statutum.*)

I m  L a n d t a g  z u  C a th a r in e  in  d e r  H e r m a u s ta d t  g e h a lte n .

Wie vormals beschlossen unnd beibien ist,3 ) so szol man 
auch itzt dem nach kumenn. Das man auff den Dörflern, 
weder Rosz noch annder Vieh verkauffenn noch kauffenn szoll, 
nachdem offtmal verstolene gutter inn der massenn verkaufft 
werdenn. und viler gutten leyt darnach zu schadenn kommenn.

Mer ist auch beschlossen, das ein iede Statt irer Gemein 
annzeigenn soll, das wo irchen kauffmann evsenn kaufft, Der- 
sclbig soils nicht auff dem Jarmarkt zwischenn die andre eysen 
wegenn furenn noch stehen lassenn, sonder soll es in einen 
hott' einfurenn oder auff den dort' drausen hiszen, wo ers nicht
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tinit, szonder zwischenn andren eysen wegen furett, soll zu 
gleich, wie das ander eysen frei verkaufft werdenn.

Es szoll auch verbothen szein das nymanndt felwerk 
Leder noch annder war welcher die hanndswerker bedurffenn 
autfkautfen, alleein die handswerker bedurften sein nit, zu 
ires handswerks notturft, als denn soll es denn frerabdenn 
frew-szein.

\  Nachdem es nu offtmal der Spilstubenn halben geredt 
unnd verbotten ist wordenn,1) das sie gantz unnd gar abge
legt szollenn szeinn, nach dem vil untugent dardurch geschieht, 
Darumb dyweil mann Solchem gebott nicht nachkumpt, so 
soll inan die Amptleutt, die sein nfebt achten, straften in wel
cher Gfemein das ubertretten wirdt. ’

1559.
Szász nemzeti Statutum.2)

I m  L a n d t a g  zu  G e o r g y .

Der Schaffe, hemel, geissenn unnd lemmer halben ist 
geredt beschlossen unnd verbotten wordenn, das nimanndt 
zwischen den Tonischen in keiner gegend, weder von sich 
selbst, noch durch gesellschafft nit dem lanndt treibenn3) soll, 
auch nit lassenn treiben unnder Straff fl. (10 in gold on alle 
nachlassenn herüber zu nemenn.

Den ledrer meistern so den Artikell vonn den leriungen 
den iungen meistern zu geben begerten in yrem Prieff zu ver- 
endern, das sie nemlich den iungen meistern nit als bald dank
ten lehriungenn zu geben, diweil sie nur ausgelert unnd nit 
wol gélért hettenn, ist innen solch bescheid gebenn, das man 
denselben Artikl nit kan verendern, Sonnder szo szie danken 
das sie nit gutt arbeitten, so sollen sie Schaumeister haltenn, 
wo die Junge meister aber nit das meisterstiik machtenn, so 
sollenn dennoch sie getzwungenn werden dasselb zu machen, 
so mer haben szie das gellt gebenn.

1560.
Szász nemzeti StatutumЛ) 

l m  L a n t i i g  z u  G e o r g y  i s t  b e sc h lo sse n .

Nachdem offtmal davon geredt unnd gehandelt unnd 
auch itzt in diesem Jar am Sonntag reminiscere zu Engetten

’) Fentebb 525. és 531. 1. V. pont.
-) Eredetije Szeben város levélt. „Artikelbnch“ 99. lapon. 
s) T. i. a szászföldről kihajtani.
4) Eredetije Artikelbuch 1()3. lapon, Szélién város levélt.
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im landtag vonn der Nation beschlossen ist der kuffenn hal- 
benn nemlich das die kaffen gemacht sollen werden vonn 80. 
mind 40. unnd auch 20 Einer,1) so ist auch itzt widerumb in 
diesem unserem landtag beschlossenn, das alle kuffen in ge: 
nannter mas, nemlich vonn 80. vonn 40. unnd 20. emer sollen 
gemacht werden, unnd wo ymanndt aber einen wein kaufft 
hett, welche nicht die vorbestimpte masz unnd emer betten, 
unnd wer sonder diesem beschluss gemacht, die selben kuffenn 
soll der mensch so den wein kaufft hett nit schuldig seinn 
wider zu gebenn. Werdenn aber die bydner 2) die kuffen wie 
gesagt nit machen, so werdenn die richter nemen, Unnd das 
die Bydner so nit in der Zech seinn keinn neue kurte auch 
kein neue bid3) nit sollenn machen, allte kuffenn mögen sie 
machenn unnd sollen auch wie vormals ist beschlossen kein 
gesiinndt nit haltenn.

1560.

Szász nemzeti Statutum.4')

Erstens ist beschlossen, das man in unserenn Besamlun- 
genn und landtagenn zu Georgy unnd Catherine in der Her- 
manstatt von der Universitet der Kuxen gehaltenn, dieselben 
Personenn vonn ersten furlassenn, verhörenn und bescbeidenn 
soll, welche vonn ersten hieher kommen unnd sich den herren 
Bürgermeister angezeigt han, sie seien von ferne oder nah 
runndther, auff das ein ieder zu seiner Sachen sich weis 
zu halten.

1563.

Szász nemzeti Statutum.5)

I m  J a r  n a ch  C h r is t i  g e b u r t t  1563 . a m  ta g  S . G e o r g y .

Conclusiones in hac Congregatione ab Universitate Do
minorum Saxon uni factae et ratitioatae.

Es soll ein Richter nach erkiintnisz und auszweisung 
der Göttlichen gereehtigkeitt, die straff einem iedem straff- 
wirdigenn, nach dem die niiszhandlung, unnd ubertrettung 
grosz, aber kleinn ist, aufflegenn. Und wo sich die gestraffte

‘) Lásd az 516. 1. közölt stat. 3. kikezdés.
2) Büttner, bodnár.
я) Bütte, kádaeska, hordó.
4) rArtikelbuch“ 107. lap.'
5) Eredetije Artikelbuch 121. lapon, Sieben város levélt.
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Personn, der straff halbenn, so im vonn Richtern aufferlegt 
wird, beschweren tbutt, so soll sie die sache der straff halben 
für einen Ersamen weisen Radt zu ziehenn, und zu appelliren 
macht habenn.1) Wo aber der Radt etwas der Bírság unnd 
straff halbenn, des Richters seinen sententz, und ausspruch zu 
wider und zu entgegenn urteillett, unnd der Richter sich darann 
beschwerett, so soll dem Richter zu gleicher weisz, als der 
armen straffwirdigen Personen, der weg für die herrn der 
Deutschenn Landschaft nicht versperrett, sondern guttiglich 
zugelassenn werdenn.2) Es soll aber der Radt mitt solcher 
bescheidenheitt auch wissen zu handeln, das er in des Rich
ters ampt zu greiffen, sich auch nicht understehe.

1564.

Ssahen városi statutum.?)

17 die Marey Ordo in bellicis expedicionibus in Sede Cibiniensi ab Honestissimo Senatu sancitus.
Nach dem Zwischen den Stúlsleútten der Heer reisen 

halber manigfaltige Zuispalt vnd Vneinigkeitt entstanden waar, 
sein sie den heuttigen tag von allen gemeinte des Herman- 
städers Stuls, ftlr einen Ersamen Weisen Raath erschinen, 
vnd dasselbe sein gemeines Frides halben, dise nachfolgende 
Artikel beschlossen wordenn :

1. Dieweil die stulsgemeinen in virteil geschieht vnd 
geteilt sein, so solln hinfortt, aus einem virteil so vil perso- 
nen in die heerfart mittziehen, als aus dem andren virteil, 
damit nit allein aus einen virteil die letttt ausgetrieben wer
den, vnd niemand bleib, der auff brunst vnd dergleichen ge- 
fahr sorg tragen könne.

2. Wenn einer ein Haus ferkaufft, so sol er nit macht 
haben, mehr den 20 tagwerk, mitt dem Haus zuferkauffen, 
vnd wen ein Haus gleich ganz und gar ausstttrb so sol auff 
dem Haus nit mehr den 20 Heerfort tagwerk bleiben.

3. Wen ein man mit todt abghet, so sol sein Frau der 
tagwerke vnd reisen, die ihr man gethan halt, gewissen so 
lang sie im Haus bleibt vonen, sie begebe sich in die ander 
ehe oder nicht, vnd es sollen des Vatters tagwerke nit auff *)

*) V. ö. St. i. k. 1. cz. 3—7. §§.
-) V. ö. St. I. k. 11. cz. 1. §.
3) Eredetije a Szeben városi és szász nemzeti levéltár 2. sz. a. 

mafjfistratualis és provincialis jkvének 348-ik lapján. — Közié, de nem 
hihátalanul L. Schuler Fr. is (id. ni. 73. lap).



die kinder geteilt werden, sondern auff dem hausbleiben, der 
Man aber der solche trau sampt den Herreisen zu der eh 
nimpt — Sool der Heerfurt tagwerks genissen als wenn ers 
gereiset wer.

4. Welcher in den krieg mittwandert, dem sol man fon 
der gemein zu hilff und beistannd geben, auff alle tag wie er 
nachfolget

Einem fusgenger mit einen spiess dr 4. Einem tralian- 
ten oder Pyxenschütz dr 5. Einem Zu roosz dr 6. Solches für 
billig erkant ist, weil ein armer gesel, sein leih vnd lehen 
fiir die gemein wagen musz.

5. Es sollen auch hinfurt in diesem stul, alle Zins vnd
besoldunghen nit nach dem häuptern sonder nach d em ..........
oder kerbe *) angeschlagen werden, auff das der Arme nit 
vnderdruckt werde.

1565.

Szász nemzeti Statutum.2)

Statuta Communi Senatus et Centum virorum deliberatione sancita etapprobata.
1.

Von den Wirttschafften vnd malzeitten.
1. In den nachparschaften3) sol der Wirt, am sontag 

oder an andren gemeinen feyrtägen nit mehr den ein einiges 
gericht geben, am Eschtag4) aber soll der Wirt ein gerichf 
vnnd die nachparschafft auch eins schaffen, vnnd kein weiter 
panket5) .nit anrichten, Auch soll man die folgende tag zu- 
riche, vnnd Zufriden sein on weitere Wirdschafft vnnd gesterey.

2. Wen mau einen lehrjungen eindingt bei solcher Wird
schafft soll man auch nit mehr, den zway gericht vnnd soll 
allen andren Überflusz bleiben lassen, vnd diesweil auch in 
wichtigere Sachen in 2, oder 3 personell Zeugnis, die War- 
heitt beschert darumb soll man hinfort zum eingeding eines

‘) Dica, lásd fentebb 17b. 1. 7. és íit*. pont.
2) Eredetije Szeben városi és szász nemzeti levéltárban munici

palis és provinciális jkv. Nr. 2. pag. 354—357.
3) Ezen vallás-erkölcsi, gazdasági s némileg policialis jellegű 

testületéi az egy községbeli házigazdáknak, szomszédoknak, maradvá
nyai a germán eredetű gildéknek, testvériileteknek, melyek a közép
kori állami s társadalmi élet összes viszonyaiba mélyen benyúlva, egy
koron egyetemes jellegű testületekként szerepeltek.

4) Húshagyó.
5) Banquet, lakoma.
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lelirjúngens, nit mehr den einen tisch voll geste raffen, 
oder laden.

3. Im meistermahl, soll man auch nit mehr, den 2 Tisch 
voll, zu gesten laden, vnnd auch nit mehr den 2 gericht 
geben.

4. desgleichen bei den handschlag, soll ein ieder mit 
zwen Tisch voll gesten, vnnd zur hochzeit mit 20 tisch voll 
gesten im begnügen lassen, vnnd soll hierüber nit greiffen, 
one nachgebungh eines Ersames weisen radtt bey. straff so 
manch übrig tisch, so manch fl. 1.

Ordnungh fon den taglönern, für knechten vnnd ihrem lohn.
Den tagwerkern aber, damit sie hinfort den gemeinen 

man, nit also mit willigklichen beschetzen, wie bisher gesche
hen, ist beschlossen worden, das man lohnen vnnd zaln soll 
wie ernach folget.

1. Einem tagwerker, der in Wayrn r) im wasser arbei
ten muss soll man one alle narungh, geben fom tagwerk zu 
lohn d. 14.

2. Einem der letten ausfüret, oder sonst im garten autf 
dem troken arbeittet, gibt man d. 10. vnd keine narungh.

3. ln der Weingart arbeitt, im graben vnnd steken soll 
man einer manspersonen d. 10, einer Weibspersonen d. 8 fom 
tagwerk, vnnd keine narungh geben.

4. ln ander Weingart arbeitt, als im gürten vnnd Rei
sern brechen, schneiden vnnd vnterlegen, soll man nieman
den mehr vom tagwerk als den. 8 vnnd keine narungh geben.

5. Einem Zigelftiller d. 14 vnnd einen merter rtihrer 
d. 14 vnnd einen Holzhawer d. 12 vnnd kein narungh 
den Holzhauern aber bey den ledrern neben der narungh 
soll man fom tagwerk geben d. (3.

6. Was die fuhrkneclit belanget, die mit der wochen 
dienen ist beschlossen worden, das man den aller sterksten 
knecht, der mit 4 rossen Vmbghet eine Wochen über nit 
mehr den d. 25 geben soll. Einem mit drey rossen aber 
von die Wochen d. 20, Einem mit 2 rossen d. 16 und keine 
kleidungh nicht.

7. Die taglöner fuhrknecht, vnnd dergleichen personen 
so umb diesn lohn zu arbeitten, oder zu dienen sich wider
setzen sollen gefenklich eingezogen, vnnd mit straff zum ge
horsam gezwunghen werden.

’) Weiher, tó.



8. Ein herr, oder hauswirtt, so diese Besatzungen vmid 
beselduss Übertritt, soll zur straff zu erlegen schuldig sein fl. I.

9. Die dienstmägd, die frommen leutten nit dienen wol
len, sondern sich bey Widfrauen, oder ander statt personell 
zuwonen begeben, vnnd sich selbs genehren wollen, sollen 
nit Zinsfrey sitzen, sondern eine iede soll 2 lott in die statt 
zinsen.

1577.

Brassó város statútuma.1)

I. Die gesalzen Fisch soll man zwen mark tag feill hon, 
vnndt ivo man vermerken würde, das vili verbanden war 
vnndt villeicht zu schänden möchten werden, oder auch zu 
Zeiten den Järmärk verseimen, so soll es dem Herrn Hon- 
nen angezeigett werden, wo er genugsam!) Vrsach erkennen 
wirdt, soll ihm vergönnett werden.

II. Mitt den Bindern soll es dergleichen gehalten wer
den, vnndt die Erste Heerdt ist der vnsrigen, die Andere 
Heerdt ist der Blomenawern,2) die dritte Heerdt der Blösch- 
dörffer 3) vnndt derer aussen Landt, so da Fleisch hehr brin
gen, die Lösung soll aber nur den Freytag vber wehren, 
vnnd darnach soll ein jeder im Landt frey sein zu kauften ; 
Aber auff den andtren Sonnabendt nach der Kloken, soll ein 
jedem Czekelln, Walachen ect. frey sein; die Bleschdörffer 
aber sollen kein vihe in die dörffer hin vnndt wieder treiben 
zu verkauften, den die Niederlag ist vnndt soll sein bei der 
Stadt.

III. Die Temeltt,4) keess,5) Btitter soll weder den vnse- 
rigen noch den fremden nach gegeben werden auff zu kauften, 
vnndt in fremde Länder zu führen.

IV. Sonsten wass man zu mark bringt sollen die stadt 
Letitt frey sein zu ihrer Nothorff zu kauften, hisz auff den

‘) A vörös könyv „das rotlie Büchel“ 47. s kv. II. E könyv, 
mely nevét a már majdnem sötétbarnának tetsző vörös bőrkötésétől 
nyeré, ily czímmel b ír: „Acta et decreta Centum virorum Coronensium 
ab Anno 1602.“ Bal tábláján MII betűk és 1670. évszám, jobb tábláján 
meg Luther Márton, Melancbton Fiilöp és Erasmus Roterodamus arcz- 
képei bevésvék. Folyton a városi orator őrizete alatt állott, míg 1882-ben 
polgármesteri intézkedés folytán a városi levéltárban helyeztetett el. A 
benne foglalt statútumok közöl azokat, melyek csak korábbiak tartal
mát hol szóról szóra, hol meg lényegtelen szövegváltoztatással tükröz- 
tetik vissza, vagy melyek más szász tvhatóságok közlött statútumaival 
egyeznek, gyűjteményünkbe fölvenni nem tartók szükségesnek.

'-) Blumenau, Brassó város külvárosa. 3) Oláh faluk. 4) Tömlő- 
túró. rj  Sajt.
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Sonnabendt vmb die Neündte Stündt, dar nach soll cs trey 
sein, an 11' den verkauft' zu kauften, den l'nserigen, von der 
Neiindten stündt hisz auft' I I. darnach aber soli es einem jeden 
frey sein Beigeren, Blonienawern, Gzeklen, Wallachen etc.

V. Was das Leinen gedeis r) anlanget, da soll nienmndt 
auft' den vorkauft' kauften bis auft' den Frevtag nach Mittag.

VI. Es soll der Herr llolinn Einen Mark Richter er- 
wehlen, der soll nicht zu straften haben, ohnen wiszen des 
Herrn Höhnen, vnndt was dér Markrichter mitt sumpt. den 
Thorknechten befindett, soll dem Herr Höhnen das zwetheill, 
dem Markrichter das drittheill zustehen, vnnd den Thorknech
ten ein Trangeld.

VII. Was das Obs anlanget, was die stadtleütt nicht 
mit dem saumb -i kauften vollen, dieselbe auft’zutheilen vnndt 
gnug vorhanden ist, so mögs der Herr Holinn. denen Belgern 
frey geben.

Л7Ш. Es sollen auch alle Märktag drey Thorknecht auft' 
dem Mark sein, vnndt allda auffsicht haben.

IX. Es soll auch kein Grötuch 3) anders woher gebracht 
werden, aliszerhalb dem Jarmärk. bey verlast der Tücher; 
wirdt es aber ernochmals Kundt, dass solches geschehen wert-, 
soll die Landt-Ryhrr 11 verfallen haben; wirdt aber was 
grosses befunden, als häutig verbotenne gutter, als da sind 
Temelt, Kermel. fremde Gröhtucher vnndt dergleichen, so ist 
die gutter dem Rath verfallen; Koinpt aber die gutter sein 
ehrnocher alsz zimd, so soll man dem Verkaufter zum erste
mall die Lands Rvhr auffs Rathausz nehmen, zum andern 
nmll, so er befunden wirdt, soll topeltt gestrafft werden.

X. Es soll sich keiner vnterstehn Bock oder Gaisz feil 
zu kauften weder in diesem noch in fremden Landt, ausz- 
genornmen so es arbeiten vnndt diesz soll man auch nicht 
ausm Land führen, bey straft' der Lands Rührr etc. wie es 
im ‘d en Articel geschrieben ist.

XL Die Griechen w eilt sie nicht sein zu vntterscheyden, 
so sollen die so ihre gutter hierbringen, dieselbe glitter ab- 
legen, aber in die verordnette still vnndt gewelber, vnndt 
vntter fl. 10 einerley glitter nicht verkauften, auch auft der 
Heerberg kein gütter feill haben, bey straff 10 fl. Es soll 
auch keyner vber 14 Tag sich allhier seiimen vnndt bleiben, 
vnndt auch nicht weniger den vier wochen auszbleiben, we
der Er noch sein Gesell bey straft 10 fl. Ist aber grosz Vrsach

‘) Ruhanemű. a) Crmérték nagyobb térfogattal. °) Szürke posztó.
4) Poena provincialis: tíU frt.
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vber die 14 Tag zu bleiben, so soll Er die ansagen, so mög 
ihm ein Tag oder 2 vergönnet werden.

XII. Es soll kein fremder initt fremden alibié kauften 
noch verkauften ausgenommen an Allerheiligen Jahrntärk 
Am anderen Jahrmärk aber soll frey sein die bermanstedter 
die aus/, den /.wen Stttelen v) mitt Fremden zu lmndeten, die 
Anderen nicht bey verlöbrung der glitter.

XIII. Es soll sich auch kein »Stadman mit einem aus- 
welsigen verseilen, es sey in wasserley Hantirung was es 
will, bey »Straft' der Landt-Kyhr; Nun aber soll man wissen, 
das nttr die vor die Stadtleiltt gerechnet werden, so inwendig 
der »Stadt Ringk wohnen; die anderen aber alle vor aus
wendige gehalten werden.

XIV. Was zum Miirk brächt wirdt, soll niemandt Kalif 
fen, noch bestellen inon hab es denn zwischen die vier Ecke 
der Ringk brächt, bey verlöbrung der glitter, aus/,genommen 
Rindtvihe, Holz. Heil vnndt dergleichen, so dort auszen ver
kauft'! wipdtr

XAĈ  Es sollen auch Beiger auch Wallachen nicht weiter 
greiften im Handeil als ihnen vergönnet wirdt. bey »Straff der 
Landls RyhrxJ Es ist aber ihnen vergönnet, »Schäaft- zn halten 
Lösznékén/) gesaltzen Fisch, vnndt »Satlin werk zu führen, 
Akern vnndt zu Säehen, ja auch Vieh ausz.m Landt liier- 
zubringen.

XVI. Es soll Niemandt an /.wen Ortten leitschewen,3) 
aussgenohmen wo einem in einem anderen Haus/, altwein 
ansterbet die mög Er daselbst leitschewen, doch mit der Con
dition, das er von einer Kupff wein in den Armenkosten soll 
gebejv-il—I.

( XVII. Es Soll Niemandt noch der Zeit leitschewen, 
vnuilT niemanden auch keinen wein geben, nach der »Stund, 
bey straft' 11 2.

XVlp Es soll keyner bey der Nacht zur zeit des 
Friedens, gewehr, Swerdt, Aks oder einen Kolben, oder Busi 
gan uachtragen, bei straff nummro tl. 10.

XIX. Allerley sehadlige spiell es seyn Kartten. Kegell, 
Wurffeu, vnndt was es will, das sehadlig ist, sollen gestrafft 
werden, nach dem wie man verwirket,

XX. Es sollen sich auch gleich Stadleutf nicht mehr 
vber /.wen verseilen im Handelt bey gewiszer sträff, so Ein 
Ehrsam Rath erkennen soll.

') Medgyes és Selyk.
*) Lasnak.
8) Bort mérni.
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XXL Es soll auch kein ledich Gesell allliie hantiren 
weytter als einem Fremden vergönnet wirdt. Alls es geschehn 
auff der weisen Herrn erkandtniisz vnndt wissen.

XXII. Auf!' brodt, sträezell,1) Semöll, etc. soll gemerkt 
werden, auff das man nach dem wehrtt des Korns, dieselbige 
mache vnndt hacke.

XXIII. Es soll jederman fleisz vnndt acht haben vnndt 
tragen auff die Kepphen*) vnndt fewrstillen, den würde 
irgent eine (da Gott vor sey) angehen, vnndt der Wechter 
oder Trompeter sich melden verteilt einen fl. 1. - wo es 
gleich keinen schaden bringet, vnndt wirdt ein Ehrbohrer 
Rath in Sonderheit noch gestolter Sachen solches ungestraft! 
nicht lassen.

XXIV. Es soll kein wein geber seines weines Keinem 
Gäst Czecher auch keinen hiszen seiner Speis/, dorffen geben 
oder vorsecken bei verlüst der Straft' 11. 10.

1589.
Nagyszeben város StnМиша.3)

l-mo. Nachdem aus Gnaden Gottes des Afrneehtigen, 
unsere liehe alte Vätter Sächsischer Nation durch ire treue 
Dienste und Ritterschafften diesen teutschen Erd-Boden von 
alten seligen Königen und Keysern Bekommen haben und 
auch dieselbige Erden mit Städten Märkten und Dörfern ge- 
bauet haben, auch an etlichen Orthen mit czimlichen Vestun- 
gen befestiget haben, als ir Eigentum!» zu ewigen Czeithen 
zu hesiczen,4) wie dann auch diese Herrmannstadt vom Haupt
mann Herrmanno genandt, gebaut ist worden5) und nit nur 
allein mit gutten Ordnung und Bolicey geschmükt und gezie- 
ret ist. Sondern auch mit ansehnlichen und alterkommenden 
Privilegien auch erbaren Gutten und sein- nüczlichen Gewohn
heiten besichtiget und confirmiret ist. Das nun bishero von 
Anfang von Vättern und Kindern und also fortan von Erben 
zu Erben mit fest und steifhaltung über unserer einerley Nation

■) Kalács.
“) Kémény.
л) Közlék L. Schuler Fr. (i. ш. 75. 1.), Seivert G. (i. m. 03. 1.) is.
4) A szászoknak a fundus reginához való birtokczíme körüli 

nézetekre s a „peculium“-féle elnevezésre vonatkozólag bő tájékozást 
nyújtanak Benkű József, (Transsylvania I. 455—458. lapok), Herm inii György, (GrundVerfassungen ‘21—28. lapok), Kder Józs. Kár., (Ib ni- 
tiis juribusque primaevis Saxonum Transsilvanorum commentatio, s, 
1792. 17., 32.. 112. 1.) Schlözer, (Krit. Sammlungen 55(1—5tí4. lapok

5) A nürnbergi Herrmannra vonatkozó mondát illetőleg lásd a 
többi közt Kder Observationes criticae 11. 1. és Seivert G. i. m 1. lap.
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der Haxen und derselben fraytumben Ordnungen und Gewohn
heiten mit bau der Häuser, mit Erbschafften und Raffungen 
derselben also auch mit gutter Huet und Ordnungen der Hey
rathen Siebschafften und Ererbungen item mit Aufschauungen 
aehtung und auffmerkung in allen Gassen und Nachbarschaff
ten Item allen czechen und Handwerkern in allen Amptern 
der Gemein und zwischen den Hundertmannen Insonderheit 
aber ein Ehr. W. Radt, das nemlich diese Stadt (welche der 
andern sächsischen das Haubt ist) also bewahret ist und im 
glitten Frieden und Einigkeit erhalten ist worden, das sie weder 
mit Zank, Hader, Zwispalt, noch mit Hasz, Neidt des Folks, 
fUrnemblich mit Aufrur oder Verreterey ist Zerstöret oder zu 
drummern1) ist gang; dafür sey Gott in Ewigkeit Lob, Ehr 
und Dank gesaget.

Dieweil dann das durch Gottes Seegen nnd begerlieher 
Einigkeit des Volks geschehen ist, so ist abzunehmen das wo 
solche Einigkeit in einerley Volk unsrer teutschen Nation bis- 
hero nitt were gewesen, so were til und mancherley Unradt 
Spaltung und Zertrennung entstanden wie dan Exempel für 
Augen sein, als nemblich Clausenburgh da dann nit allein 
stedter Neidt zwischen dem Volk ist, sondern die Stadt selbst 
von den andern Stedten abgewichen ist2) und auch heutiges 
Tages ein unerhörter Tausch und Wechsel järlichen daselbsten 
geschiehet mit den zwo Kirchen und mit zwaierley Richtern 
zu beobachten,s) desgleichen haben wir nimmer in keinem 
Land der Christenheit gehöret: Gott der Allmechtige wiil unser 
armes Vaterland von solcher Verwandlung und Spaltung gne- 
digklichen behütten und bewaren: damit wir aber auff die 
Sache fleiszige Achtung geben, und mit frembdenn Schadden 
und Beispiel klug werden, so wirdt von Noten seyn, das wil
den Anfang bey Zeitben weren, ehe das es überhandt nimpt 
und ferner einreist, da dann darnach keine Erczeney nit hiilf- 
fen wirdt.

2-do. Jedoch dises alles so gemeiner Stat altherkomme- 
ner Fraytumb und Privilegien halben, auch gutter Gewohn
heit, Ordnung und Disciplin halben jetzunder abgeredt und 
einhelligklichen beschlossen und eingeschrieben wirdt, vermey- 
net ein Ehr. W. Radt sampt der Ehrlichen Gemein aus guttem 
Christlichen gemuet und Herzen jedermenigklichen und jeder 
ehrlichen Nation, welche es wolle one allen Nachtheil und

')  Trümmern.
") Kolozsvár állítólag 1571-ben vált ki a szász városokból való 

küzoAégből.
s) Lásd fentebb 177. I. 1. jegy/.
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Schaden Salvo primum Dei Opt. Max. Mandato: des lieben 
nechsten halben das Gottes Gebot in dem Fall geert bleibe 
und dannach einem jedem das was sein ist, in der Gerech
tigkeit bleibe.

Item Salva Illustrissimi Principis uel etiam Regiae Ma
jestatis Dignitate uti culmine Rerum Patriae: das unsres aller- 
gnädigsten Fürsten und derselben Gnaden zugetanen Landherrn 
Radt und Herrschafften ire Dignität und Macht ungekrenkt, 
und in allwege unserer bleibe: Dieweil ja einmal alle biszhero 
von Geiza gewesene König in Ungarn und Weiden, und sodann 
auch Fürsten in 7bürgen unsrer Saxischeu Nation Privilegia 
und insonderheit Königs Andreae Secundi hochlöblicher und 
seeliger Gedechtnis, nicht allein gantz behalten, sondern auch 
eines nach dem andern gar gnädig contirmiret und bestätiget 
haben, hisz auf nächst in Gott verschiednen auch hochlöblicher 
Gedächtnis Báthory István König in Pohlen, welchen allen, 
als unsrer Rechten Obrigkeit unsere Nation allezeitb billigen 
Gehorsam!) Ehr und Gfetreüheit, geleistet hat und künfftigkli- 
ehen zu leisten willig seyn soll: als dem Hochlöblichen Adell, 
Fllrgenger Ritterschafft und von Gott gegebenen Würden.

Item. Salvo honore receptorum welche neinblich schon 
in die Stadt eingenommen sein, entweder gewisser und notli- 
wendiger Dienst halben als Procuratores und Stadt-Reutter 
Item Artzt und Kunstreiche Personen das dieselben auch unge- 
schmeet seyn sollen und so weith als inen vergunt wirdt aus/. 
GuttWilligkeit mit dem content und zufrieden stehen und in 
aller Stille und Zucht wonen.

Auch soll niemandt anderer Nation sich mit dem behelf- 
fen pochen und trotzen, weil es etlichen vergönnt wirdt, das 
er darumb andern zu irer Beschützung und gleichem Begeh
ren sterkung oder ergeruug geben oder vergönnt solle werden.

Ist derohalben diesz das turnémén das unsere uralter 
kommene Nation in teutschen Stedten, Märkten un,d Stueleii," 
wie auch in dieser Stadt nix anders wuntschen, begern und 
suchen als Gottes Ehre, des Landtfürsten Nutz, zichtiges stilles 
Leben und wesenn bei einander: Dann so solche fraitumb 
und Einigkeit bleibt und gefördert wirdt, da bleibt auch Got 
tes Wort und Ehre und Religion ungehindert, Kirchen und 
Schulen bruederliche Liebe und christliche Treu, Fride, Einig
keit und alles guts, auch aller Seegen auf die Nachkömmling 
Erben und Kindts-Kinder: und in summa ist der Czill und 
scopus, das die alte Konickische Prievilegien, item Statutteu 
und Gewohnheiten gantz und unversehrt auch in guttem Brauch 
bleiben: den wer sein Fraitumb und Privilegia nicht gebraucht, 
der miszbrauchet dasselb. Qui non utitur, abutitur.



3-tio. Erstlich so soll ein jeder Nachbar Hann sambt der 
Nachbarschafft achtung gehen, das keine auszweltzige Nation, 
es sey Katzen, Walachen, Winden, Horwaten, Walen, Spanier, 
Franzosen, Polacken oder dergleichen zu keinem Hausz Kauft1 
oder auch bestandt gelassen werde: oder sich in den Ehestän
den einlasze in dieser Stadt one Vorwissen eines Ehr. W. 
Radt und der Erl. Gemein, welches der Nachbarhann mit den 
Eltesten Nachbarn anzeigen und zu erkennen geben soll dem 
Herrn Bürgermeister und einem Ehr. W. Radt und ob es 
tilleicht daselbst mögte ubersehen werden, so soll der Ervvür- 
dige Herr Pfarrer dieser Stadt sie Heissig befragen ires Her
kommens und Nation halben, und wenn eine främbde Nation 
fürkömpt, so soll er sie nit kauften hiszen sondern einem Ehr.
W. Radt anzeigen und was dann ein Ehr. \V. Radt ausz gut
ter reiffer Betrachtung und Radtschlag wol wirdt erkennen 
und erachten wen man in die Stadt annemen soll, und was 
gestalt Form und Weis solches geschehen soll, wie dann sol
ches etlichen ausz gutten reiften Radt und angesehne gutte 
taugliche Umbstände widerfaren und bewilligt ist.

Sie sollen auch zu keiner Tutorey nicht zugelnszen wer
den sondern die andern nechste Freundt oder von einem Ehr. 
W. Radt erkandte genügsame Personen sollen sich der Erben 
Heuser und Guet annebmen.

Also bestehen auch der alte Brauch, Ordnung und Ge
wohnheit das keinem frömbden oder auswelczigen Nation ist 
vergönnet worden ein Hausz zu kauften one vorwiszen eines 
Eh.. W. Radts. Wirdt auch hinftiro der Radt sehr belieglich 
sein, also für und für zu halten, und wer wider solche der 
Stadt Ordnung und Policzey stark zuwider handeln wirdt wol
len, Radt und That darzugeben, schütz und Schirm darüber 
halten wirdt, derselbig wirdt an den Tag gegeben sein unrich
tiges und unfriedliches Gemuets welches derohalben demselben 
aufgemerkt sein sol und von allen gemeinen Amptern ferwie- 
sen sein: damit nitt eine groszere Noth entstehen mögte zwi
schen den Hundert Mannen und einem Ers. W. Radt.

Und also sols auch gehalten werden mit der einmal 
angenommenen frömbder Nation Kinder und Erben: welche 
gemeinigklich iren Art und Sitten nacharten und folgen: auch 
die främbder Nation seyn und schon bishero vergönnte Heu
ser haben, nach irem Absterben sollen die Heuser auszerhalb 
ihrer Kinder nicht erben in die ausweltzige Freundscbafften 
mit der Possession sondern nur mit dem werdt desselben Haus 
oder sonst Erbschaft: das Haus aber oder sonst Erbschaft sol 
den teutschen Stadtleutten verkauft werden, von welchen es 
zuvor herkommen oder gebaut ist worden.
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4- to. Und dieweil neben dem Verboth der Heuser-Kauff 
sicli was anders einreiszen kann, mit Verlobung- oder Vermi
schung czwaier Personen in czwaierley Nation, einheimischer 
und auszweltziger, derohalben so sich solches zntruge, sol mit 
der Erbschaft kein anerbung oder anhairathung geldten. Ja 
tilmelir sollen dieselben der Vermischung halben gestratfet wer
den und zur Stadt hinausz und ausz dem Stuel gewiesen 
werden.

Item. Wo auch gleich woll beyde teutscher Nation sich 
ungeburücli vermischen und sich beim Altar kaufen wollen 
lassen sollen arme gemeine Leut fR. 12 zahl der Stadt zu 
verrechnen, höehere und reichere Personen aber sollen auch 
höcher nach Erkendtnis eines Ers. W. Hadt gestraft werden.

Im fall aber das sie zu der forigen Miszethat ihre heim
liche Uebertrettung verlangen und auch bisweilen mit Ver
schwörung leimen dieselben sollen tilbarer und toppéit auch 
dreifeltig gestraft werden nach Erkendtntiss eines Ers. W. 
Radt sonnst macht geringe und kleine Straff keinen Scheu 
und Forcht.

Dieweil der Hon sonst fil Gescheit hat sol im zu Bey- 
standt zum Korn Versorgunk geben werden ein Herr des Ers. 
W. Radt mit dem Schüssel und auch /.wen Mann ausz der 
Erliger Mann welche zum Korn meszen und Beynander schüt
ten beständig seyn sollen.

Mehr soll man das Holz welches im Walde vom Windt 
und Schnee niederfellt jährlich in die Laffter machen lassen 
und auf das Stadthausz fieren und auf den Turn gebrauchen, 
und wen etwa Geste zur Stadt kommen.

5- to. Und was die gestimpelte Heuser belanget, von den- 
selbigen ist also gehandelt und beschlossen worden, das solche 
Spatia und von Alterster fray gelaszene Erden auch künftiger 
Zeith fray und gemein Erde bleiben soll, der Stadt Nothdurfft 
zu guet Folck, wacht, Geschütz, Rüstung und dergleichen alda 
im trucknen zuhalten und niederzulegen und soll ernstlich 
verbotten seyn jeden Hausz-Herrn, so solches gestimpeltes 
Hausz inne hat und besitzt, solch Fraitumb und Plaz oder 
ledige Erdt zu verbauen oder versperren mit ircheinerley 
(testált oder Schein, sonder sollen allzeit frai und offen seyn.

Zur Zeit der gewöhnlichen Jarmarkt, so sie selbst die 
Hausz-Herrn wie bishero gehalten ist worden daselb fir iren 
eignen Hausz, Fenstern, Tor und Thüre Gewelbsladen, Kel- 
lerhalzen und eingüngen främbde oder einheimische Kauffleut 
Krämer oder Handtwercker zulaszen und daselb etliche Tage 
wil laszen feil haben, so mögen sie es tlrnn umb zimliche 
Nutzung und leidliche Ergetzung, darneben aber sollen die
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Hausz-Herrn bedacht sein, das sie die Erde oder Paviment 
solches fraitumbs alle Zeith eben gleich und ganz und an ge
wöhnlichen Orten mit Ziegel Stein oder Brettern bedeckt und 
geflüstert sollen halten und für und für erhalten mögen darzu 
auch alles Kerschei, I nsauberkeit und Gestank von dannen 
wegschaffen. Auf welches der Herr Stadt Hon und Markt 
Richter fleissig acht haben sollen, dasz welcher Hausz-Herr 
solchem nicht nachkompt und zum ersten und andermal ge- 
warnet wirdt, sol zum drittenmal gestraft werden mit einem 
Gulden.

Was die Heuser belanget, welche mit der Stadt kleinen 
Rink Mauer umbfangen sein, auf dem groszen King, als nemb- 
lich vom kleinen Geszlein beim alten Rath Hausz anzufangen 
an dem Hausz welches itzund Herr Sebastianus Czombolius 
besitzet, rings herumb bis an das Stadt Koch-Hausz und dar
nach weither jenseit des Herrn Thomae Bomelii Hausz, wel
ches mit Brieffen gefraiet ist anzufangen in das Michael Stom- 
pen Hausz, hisz hinumb an den Durchgang oder Loch bey 
dem kleinen Ziper Brunnen, diese innerhalb gelegne Erde sol 
wie bishero bey Menschen Gedenken geachtet ist worden, hin- 
fiiro auch allzeit für gemeine und frai Erden gehalten werden, 
und auch zur äussersten Nottdurft der Stadt gebraucht werden: 
Alsdann sollen auch die aufgerichtete Ställe und Schoppen 
daselb der Stadt Nottdurft und Brauch reichen.

Hinzwischen aber mögen die Hausz Herrn solcher Heu
ser für sich one allen Zins solche gemeine Erde brauchen mit 
Tür und Tor zugéiban halten, kleine Schapen und Kosz Stelle 
halten ein Lafter oder zwo und nit mehr darüber lloltz allda 
halten, doch alle Unsauberkeit und Gestank tieiszig meiden, 
welche den Wasserflut durch solche Erde oder Hoff haben 
solen achtung geben, das das Wasser nit verstoffet werde: 
Auf solches soll der Herr Stadt Hon und Markt Richter Ach
tung geben, und die nachleszige Hausz Herrn warnen und 
wie obgemeldet straffen.

Und' dieweit solche Heuser ziemlich zinstrechtig seyn und 
nix eigne Hoff und Garten haben, so soll nicht von gemeiner 
Stadt daselb auf obgemeldeter frayer Erde etwas von Heu
sern Kammern oder Gewelbern gebauet werden, damit nicht 
der Hausz-Herrn ire Fenster, Tor und Tür einfallendes Licht 
Eingang und aussehen möge geschwechet und verstopfet wer
den, sonder ire altherkommene Gerechtigkeit ganz unversehret 
bleibe, gleichwie auch der gemeinen Erden Fraitumb alzeit 
behalten werden soll: und sollen also beyde Teiller unterschied
lich ire volkommene Gerechtigkeit und Fraytumber behalten.

Gott der Allmächtige wolle seinen göttlichen Seegeu und
35*



Benedeyung dieser Stadt und unserm Vaterland rnittlieilen, 
damit wir in seinem gnädigen Schutz und Buhe Friede und 
Einigkeit mögen hausen leben und bleiben zu seinen göttli
chen Ehren dem nächsten zu guet und unsrer Seelen Seelig- 
keit Amen.

1602.

Brassó város Statútuma. ])

I. Das die Religion vundt alle Kirchen Ceremonien bey 
dem alten gebrauch wie es zur Zeit des Herrn Job. Houteri 
gewesen ist, also auch hinfort soll gehalten werden.2)

II. An den Sontagen vundt anderen f'eyertagen, soll den 
Wallachen die handarbeitt verbötten vnnd in die Stadt mit 
Last vnnd anderen Sachen zu Kommen gewehret werden, Auch 
die Stadtthör von der Predig Klock on, hisz zu Ausgang des 
ganczen ampts, ohne wichtige Ursachen, niemanden sollen 
geöffnet werden.3)

III. Das die Czechen vnndt Czechleut bey Ihren Uhr 
Alten Frevtumben behalten mögen werden vnndt die Styrerer 
sollen so vili es möglich ist, in den Bleschdörffern, Blömen- 
awc, vnndt Oben der Stadt, abgeschafft werden; dorkegen aber 
sollen kein Newerungen von Fälligen kleinen Czechen einge- 
fiihret werden.

IV. Die weil! vili Contentiones vnndt Streitigkeiten vber 
diesem punck entständen sein von Erwehlung Eines newen 
Rathherrn wirdt ex unanimi consensu totius communitatis hujus 
Reipublieae concludiret, das hinfort Schwäger vnndt gesehwe- 
ster Kinder Esz sey in mönligem alsz weibligem Stammen 
generaliter genandt durchausz in den Ehrsamen weisen Rath 
nicht sitzen sollen.

V. Vnndt wen Ein Junger Rathherr ausz der Ehrligen 
gemein Erwellet wirdt vnnd wirdt jemandt ein Einrede zu 
timen haben, sollen es eben zu derselbigen Zeitt vnnd Ortt 
timen vnndt fürbringen, wo solches in instanti nicht gesche
hen würde, So soll nochmalsz mich geschwigen werden, vnndt 
mich kein Einrede gülden.

.VI. Ui Kegemvärtigkeitt Einer Eiligen Gemein soll ein 
Rathherr Erwelet werden vnndt derselbige Soll in der Stadt 
ein Eigen Hausz haben eben zu der Zeitt, wen Er beruhen
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') Veres könyv 50. s következő lapok.
-) V. ö. A. ( I. R. I. cz. art,
3) V. ii. A. C. I. R 1. cz. 12. art. és V. R. 51. Ed.
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wirdt, vnndt nicht noch zweii oder drey Tagen Eines Kauften, 
wen er schon promovirt ist.

VII. Das hinfort jährlig Allerley Rechnungen von Einem 
jeden wohl weisen Herrn seiner ampts Verwaltung soll ohne 
eintzige entsohuldigung vor Weynachten Rattung gethan wer
den; Insonders bey des weisen Herrn Holmen generali Rechen- 
schätft sollen zukegen sein, ausz der löbliger Hundertinanschätft 
ausz einem jeden Quartall 2 darzu qualiticirte Personen.

VIII. Die Restanczen der Zinsz Sowoll auch aller der 
Proventen der Stadt sollen Fleiszig vnndt stark getrieben wer
den vnndt nicht on lange .lehr anstehen bleiben.

IX. Dem vörkauff in allerley Sachen soll stark vnndt 
Ernstlige gestewrt vnndt gewehrtt werden.

X. Mitt den Rotschafften wolle der weise Herr Hohn 
doch nicht einem jeden lompenen gesellen wein vnndt vber- 
fliszige Kost geben, insonders denen, So Fürsten Post Prieff 
haben ausz zu weyszen.

XI. Das die Stadt besoldetten, vnnd all in gemein Stadt 
diener So vom Rath ausz besoldung haben, allerley Handed 
soll gewehrtt sein, insonders dos Wein Leutschewen.

XII. Das der Herr Hohnn nicht macht soll haben höher 
zu straffen, den auch vormals bey den Uhr alten gerecht ge- 
weszen ist, als nembligen Nr. fi. 10.

XIII. Esz wirdt auch von Einer Ehrbaren Gemein sta
tui re t das mir Ein Richter soll erwejdet werden, wo fern aber 
mittler Zeitt, grosze besehwernuss vorfallen würde, möge der 
Herr Richter einen gutten Herrn bey sich nehmen.

XIV. Wirdt auch besclilöszen, das Niemadt soll f'rey sein, 
seine gütter ihm gewelb vnndt auch auffm Mark zugleich zu 
verkauffen. Entweder soll Er ihm Gewelb feilt haben, vnndt 
allda verkauffen oder soll das Gewelb geschloszen halten, 
vnndt auffm Marek feill haben vnndt da verkauffen.

XV. Die Beiger so den Wein in den Regien ri auff den 
Rossen bringen ausz Blesclilandt sollen in den Stadtkeller abio
gén vnndt allda verkauft! werden.

QvV-L7 Es soll Keiner frev sein Einem Edelman oder sonst 
fremden sein Haus zu verschreiben Es sey in der Gemein 
oder auszerhalb der Gemein, bei Straff der Landts-Ryhr ff. 00.2j

XVII. Wiirdt vor gutt erkandt, das von dem Stadt vor- 
ratli alsz Pulver, Bley, geschütz vnndt Sonsten etwas soll 
(ihnen wissen vnndt willen der Gemein auszgegeben werden. *)

*) Regien Fässchen.
J) V. ö. ezzel szemben az A. C. III. К. 81. ez. 1. art. és az 

Hitül, évi április hó 23-án létrejött, s 1093. ápr. 7-én megerősített accorda
3. pontját. (Szász. K. Sylloge 234 és 391. lapok).
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XVIII. Es soll hinfortt kein Doctor Medicinae oder auch 
Apotheker (dinen wiszen der Gemein besoldet werden, damit 
sie auch Ein wissen darinen haben mögen, was vor Personen 
hierzu angenommen vnndt gebraucht werden.

XIX. Von denen Kauffleüthen so ausz der Wallachey 
Kommen, ist zu wiszen, das es sey waszerley Nation es woll, 
so Ttirkesch glitter bringen, sollen nirgendt anders, alsz in der 
Kloster Gasz in die Herberg einzihen, vnndt nicht vber ge- 
satzten terminum verbleiben.

XX. Die Kauffleüth so ausz der Moldaw Kommen, 
vnndt gutter zu verkauften bringen, sollen auch nirgendt 
andersz alsz in die Purzen Gasz beherbergen hisz zum ter
mino, nemblig 14 Tag vnndt nicht lenger.

1606.
Brassó város statútumaA)

vly Erstligen wirdt geschlöszen das alle müssiggänger 
vnndt Lumpsgesindell von der Stadt soll hinweg getrieben 
werden, Insonders die diebescht Wallachen so sich in der 
Altstadt aufhalten vnndt auch sonsten vili verkniffenes volk 
alliier sich menget.

II. Das den Vnnmündigen ihrer Tutel wegen nicht 
schaden geschehen ist es Rathsam erkandt das der ormer 
Wayssen in gutte ach mögn genommen werden, vnndt derer 
Theillbrieff protliocolirett werden.

III. Damit der groszer Hoffartt vnndt vbermächter Pracht 
in Kleidungen vnndt sonsten in allerley suchen, so vili es 
möglich ist gewehret vnndt gestewert möge werden.

IV. Der vbermäszige vnndt vmchristliger Wucher so 
allhier getrieben wirdt, soll Ernstligen gestrafft werden, alsz 
ein laster.

V. Denen Reigern vnndt Blumenawern soll kein Käm
mer, vnndt Gewelb in der Stadt zu halten vergönnet werden.

VI. Das den fremden Leiithen ausz was für Landtschafft 
Sie seien, die Frücht auffm Mark zu Kauften nicht soll zu 
gelassen, sondren sollens von den Stadt Leiithen Kauften.

1608.
Brassó város Statútuma.*)

I. Das hinfort on kein Erwelte Obergkeit ohnen Wiszen 
der Gemein vnndt willen, Fürstlig Gnaden Stadt geltt Borgen

*) Veres könyv 52. 1. 2) Ugyanott 52—53. 1.
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oder leyhen soll, wo aber solches geschehe, w'irdt die Gemein 
ausgeredt sein, vnndt nicht damit zu tinin haben, ja keine 
Antwort! darauff geben, sondern die so es ausgeben, sollen 
zahlen oder aber Ewre nachkommen.

II. Wen zu Weynachten Ein löblige hundertmannschaft 
auff das Hathhausz gewarnet wirdt Stephani, vnndt ohnen 
wichtige Ursachen auszbleiben wind am Christag nicht in der 
Kirchen Stephani nicht auffen Hathausz erscheinen soll zallentl. 1.

Item: Zur Zeitt wen der Hundertman wortman soll Ele- 
girt werden, wirdt jemand ausz den hundert Männeren Zurück
bleiben soll gestrafft werden vmb fl. 1.

III. Es wirdt auch geschlossen das ausz jedem Quartal 
Ein Person der hundert Männer bestellet werden soll, die 
Jenige so durchs ganze Jahr in der Versamblung nicht erschei
nen fleiszig anotiren vnndt vone einem igiigen mobil seiner 
auszbleiben so ohnen Ursach geschieht denar 20 ohn ansehen 
der Person durch ausz soll exigiret werden.

IV. Es wirdt auch statuirdt im Fall hinfortt jemandt 
vntter den hundert Männern erfunden wtirdt werden, welcher 
die Secreta oder heimlige suchen, so zwischen unsz allhier 
auffm Hathausz gehondelt oder tractiret werden, so zu ver
schweigen sein auszbringen, derselbige soll nicht mehr dich- 
tig1) geacht werden, auff das Hathausz vnder die Ehrlige Ge
mein zu gehen.

V. Würde aber etwas geredet, das jemanden zu wieder 
wehre, so soll Er solches ordentligen, wen Er deszelbigen 
genügsame beweisung hatt, entweder beym Herrn Richter oder 
Ehrsamben Senat Stichen, Zank vnndt Zwitracht zu verhütten.

VI. Das der Erwehlete Herr Hohnn nicht noch seinem 
Wohlgefallen Holz auszm Heggpüsch soll laszen hawen, son
dern ntir so vili alsz Er vor seines Hauszes Nöthörfft bedörf- 
fen wirdt.

1608.

Articuli de ita tis  SeghesvariemisA)

De Electione Magistratus.
1. Fried vndt eynigkeytt zwischen beyden theillen der 

Statt der Burgk л ndt dem Niedertheyl zu erhalten : Soll zvey 
Jar ein Burgermayster auff der Burgk, darnach auch zuey

*) 'nichtig.
2) Eredetije .Segesvár város levéltárában 541. Regest, sz. alatt.
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Jar1) an ff dem niedertlieyll gehalten werden; wenn es aber 
an tüchtigen leitten mangelt, kann auch über diesen prescript 
ein Burgermayster behalten werden.

2. Der Rhatt soll aus halbe theyil auf!' der Burgk sein, 
vndt das andere theill auff den niedertheill. Jeder zeitt aber 
soll ein Richter auff der Burgk gehalten werden.

3. Wirdt iemandt in den Ehrsamen Rhatt beruffen, und 
komptt nichtt, der soll f. 40 verfallen haben.

Wem man mitt der grossen klocken stürmet, so soll 
icdermann er sey wo er will, wenn er die Klocken hört, als 
bakit mitt seinem gevehr her für auff den Mark kommen den 
................ vorhandeln sein mogh bey ü. 10.

4. Die Herrn die Richter sollen zu Abendt und gevön-
lige zeitt Cirealen,2) darnach...........die Junge Rhatt herrn,
vnd die so über die gewönlige Zeitt der 9 Stunden erfunden 
werden, nach Gelegenheitt ihrr miszhandlungk straffen.

5. Jeder Rhattherr soll ihm ein rosz zu schaffen verpflicht 
sein, damit wenn er irgender in Statt geschefftten expedierett 
wirdt seine Reisen mögte verrichten.

Die 2. Kirschel reciters) ausszer der förderster Förthen 
sollen von iedermannen rein gehalten werden, kein Kirschel 
noch andere vnsaubere dingh dahin zu tragen bey Straff fl. 1.

Niemandt soll ihm die eigen Kirschel rech halten für 
seinen haus, sondern iedermann soll es rein für seinem haus 
holten bey Straff f. 1.

6. Die Walachen so Sie alhie in der Statt nach Abendt 
Klock oder nacht Klocken Zeitt, wenn sich Tag undt Nacht 
scheydt auff den Gassen erfunden werden, sollen sie in den 
thurm eingeführett werden. Werden sie aber zu iemanden in 
der lierbergh nach der 9 Stunden sich ungebührlich verhalten 
mitt toilisiren4) sollen Sie gleicher weis in das gefänkmsz ein- 
gefiirett werden, der wirdt auch desgleichen umb f. 1, gestraf, 
fett werden. Daranb soll ein ieder hauszwirtt so frembde geste- 
dieselben vermahmen sich in der zeytt in die Still undt ruhe 
zu geben, wolle er anders nicht sampt den gesten gestraffet 
werden.

7. In den gemeinen Statt Schulden zu bezahlen soll 
iedermann eontribuiren, niemandt weder Burgermayster, Rich
ter, Rattherrn, diencr, oder sonst was Standes, er in der Statt 
sein mage hierein exemptt zu sein.

‘) A St. I. k. 1. сX. 1. §. szerint csak egy évre.
2) V. ö. A. C. III. K. 40. ez. és 80. ez. 3. és 5. art.
3) Szemétdomb.
*) Dőréskedni.



K. Die Ehrlosen ausgestreichene ausgewiesene Personen 
l Famosi undt infames)1) soll niemand1 auff seiner Erden, es 
sey in der statt oder auszer der statt, antf der mayerhoffen 
nicht fowiren 2) noch dulden bey straff f. 5.

9. Kommen frembde personen i rgen dt in eine Nachpar- 
schafft in der statt, alda zu wonen, so soll solche personell 
der Nachpar Vatter für einem Ehrsamen Khatt annzeigen, 
damitt wenn sie gezeugnis hoben ihren ehrligen Wesens undt 
leben« ins Stattbuch werden eingeschrieben, duldett man 
aber ohne fiirwissen denes Ehrsamen Khatt solche personell 
in der Nachparschafft, so soll der Nachpar Vatter umb f. 1 
gestraffet werden. Halte ieinandt verholen solche personen zu 
sich, vndt zeigett solches dem Nachbar Vatter nicht, an solche 
gleiche straffe erfahren.

10. In kauffen vndt verkauften soll masz auff dem 
Mark gehalten werden, undt soll niemandt mitt der fuhren 
weder körn, habern, noch salz nichtt kauften vormittagh des 
donerstagh bei straff f. 5.

11. Habern soll nimandt auff gessen hie auff dem Mark 
kauften, so nicht rosz haben bey verlierungk der glitter.

Niemandt soll den frucht Wägen entkegen gehen ober- 
holb die stadt die Frucht ehest kauften als sie in die statt 
auff dem freyem mark wirdt herein brachtt bey verlierungk 
der frticht.

12. Dieweil das leykauff auff der Statt Ration genom-'- 
men, wegen vieller und grosszer schulden, so die statt schul 
digh der statt nutz vndt frommen dadurch zu fördern, daher 
vielleuchtt ettuas zu bezahlen: so soll niemandt irgendt einen 
Wein mitt dem achtel daheim in seinem liausz verkauften 
weder den frembden noch den einheimischen bey verlierungk 
des Weines, verkauft! iemand aus einer neigen oder von 
einem Stück Wein, hatt er nichtt mehr, so verlieret! er das- 
selben Stück oder nötigen, hat er aber mehr, so verlieret! el
ften ganzen Wein, nach dem er verkauftet hatt. Mit den Kutten 
alter zu verkauften soll ieder mann frev sein vndt zugelas
sen. Auch Hier zu verkauften soll verbotten sein bey ver
lierungk desselben.

13. Drey Örtter soll man halten statt wein zu verkauf
ten eines auff der burgke, vndt 2 auff dem niedertheill.

Л4. Keinen groszen dinstknechtt soll mann mehr zum 
Jarlohn geben als f. 10. keine saat, keinen briistpeltz keinen 
gefütterten huett keine geuandts hősen bey straff f. 10.

') K i k  e z e k ,  lásd St. 1. к. ti. e z .  1. §. és IV. k .  ti. ez. 2. és 4. §§.
3) Ótalom alá venni.
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15. Keiner groszen flinstniagdt zum Jarlon mehr als 
fi. 4. keine geuandts em el, keine schine giistier bey straff f. 10.

IO. Dienstknecht vndt dienstmagdt so sich herren vndt 
frawen verheissen zu dienen, sollen am dritten Tagli nach 
dem newen Jahrtagh zu ihrem herrn vnd frawen heim auff' 
den dienst gehen. Welche knecht aber vnd Magdt nicht dienen 
wollen, sollen Zins zu geben schuldig sein.

Nuptiales leges.

17. An hochzeytten, wenn man die gaben Pfl egeit auss- 
zuantworten vnrath vnd schaden zu verhütten, sollen geuisse 
leutt darzu verordnen werden, das geldt bey dem tisch 
einzunemen zubesichtigen vndt zu beschreyben die geste so 
ihre gaben dahin schicken.

18. Denen aber so zur hochzeytt nichtt geladen sein, 
als sehrederen,1) Trabantten, Stattdienern, beschüttern vndt 
dergleichen soll mann nichtt schuldig sein zu geben. Ausge
nommen den schulleren vndt mülneren nach altem brauch.

19. Am andern Tagh nach der Hochzeytt sollen nur 
allein darzu die in sonders von newen gebettene knecht zu 
dienen dahin kommen, andere aber sollen zurück bleiben, 
oder ihnen nichtts nicht gegeben werden bei straffen f. 5.

20. Die Speisen so von den tischen zurück kommen, 
sollen in das kochhaus getragen werden alda zu versorgen.
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Laniones.

21. Wenn ein Fleischhacker iemanden ein . . . schwein
schlachtet soll er d. 6 zum lohn haben. Kompt aber der 
fleischer nichtt, wenn er geraffen wirdt soll er urnb fl. 0.50 
gestraffet.

Fabry Ferrary.

22. Der Schmidt holtertt soll sein d e r ................ grad
...................... keine kohlen nicht zu brennen, allein iensett
soll ihnen erlaubet sein, wird iemandt anderswo erfunden, 
wer zu dem kohlen komptt kann sie vngestrafft hinnemen.

23. Von einem newen hauffeisen auffzuschlagen sollen 
sic d. 6 nein men, von einem ölten d. 2 von drey nagelen d. I.

24. Schmiettholz, Wagnerholz, Bidnerholz soll auff dem 
Feld verbotten sein, doch in den freyen büschen bey straff *)

*) Korcsolyázók.
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f. 10. Hauett iemandt irgendt holz mehr als er geladen kan, 
wer es nimpt der kan es haben.

25. Einem taghwerker in der arbeytt soll mann zum 
taglohn es haben d. 0 geben in Weingarten brechen und 
hefften d. 5. Einem medder1) d. 10.

26. Einem Zimmermann von Georgy bis Michaelis zum 
taghlohn d. 20 von Michaelis darnach bis wieder Georgy d. 16. 
Einem Zimmerknecht d. 12. einem lehrjungen d. 8. Einem 
maurer soll mann zum Taghlohn geben d. 25, vndt des mor
gens umb die lumpte Stunde sollen sie an ihr Arbeytt gehen. 
Niemandt mitt ihnen kein gedingh zu machen bey straff f. 10.

27. Von einer kuffen gebinden soll der Bidner nicht 
mehr nehmen d. 20. von einem newen Stuck d. 3 von einem 
reiff in dem keller d. 2.

28. Die Stattbidner sollen im heruest 2) ehe niehtt in 
den heruest ausziehen, allein sie hetten erst die Bhattleutt 
mit nothwendiger arbeytt versehen. Darnach sollen sie darauff 
bedaclitt sein die stattleytt. am ersten zu fördern.

29. So iemanden irgendt ein Schaden einlauffet wegen 
des Bidners fleiszigen Binden vor Martini der Bidner soll 
verpflichtet sein dem schadhafftigen den schaden aufzurichten.

30. In verbottenen büschen sollen die Bidner kein holz 
niehtt machen ohne fürwissen eines Ehrsamen Bhatt bey 
straff f. 10.

31. Beiffstangen und weyden sollen auff dem hattert 
den Bidnern allenthalben frey sein zu machen.

32. Das Eichenholz soll überall auff dem hattert ver 
botten sein bey straff f. 1.

33. Wirdt iemandt bauholz hauen vndt dasselbige dar
nach wieder zerhauen undt verbrennen der soll umb eine 
f. 5 gestrafft werden.

34. Der Eichriicken soll ganz vndt gar verbotten sein, 
weder mitt handschlitten noch sonst dahin zu führen, niemandt 
soll sich aldar finden lassen allcrley holz soll an verbotten 
sein bey f. 1.

35. Das Eichenbüsch soll gleicherweise ganz verbotten 
sein auch den holzträgern, bey verlierungk des holzes.

36. Die geisz sollen in keinen verbottenen büsch, auch 
in garten undt baumgarten nicht gelassen werden bey straff f l .  1 .

37. Auff die wiesen soll man kein Schwein nicht lassen 
weder vor Georgy noch darnach, der hyrt soll anders mitt 
der gefängknisz gestraffet werden. .

) Kaszás. Osz.



38. Niemandt soll einen eignen hyrten halten auff dem 
hattert.

39. Schaff kann iedermann halten vnd schaffen erlaubett.
40. Wer sein Vieh vndt sein Rosz in der flauer halten 

will soll solches an einem peitschel halten bey f. 1. den ge- 
fundn schaden soll er auch auffrichten.

41. Mitt netzloch U zu fleschen soll iedermann verbotten 
sein bey straff f. 10.

42. Wenn die Fisch auf den Gusz gehen, soll es aller- 
ley garneren mitt den gamern zu tischen verbotten sein bey 
bemelten straffen fl. 10.

43. Die Fischer sollen in dem verkauften ein mittelmaas 
halten, werden sie erfunden der cochen zu viel zu thuen, 
sollen sie hartt darnach gestraffet werden.

1626.
Szász nemzeti statutum.

ln hac celebrata et ad finem felicem deducta Congrega
tione Ex commissione totius Almae Uninersitatis memoriae ergo 
haec Sequentia sunt conclusa, notata atque inscripta, utputa:2)

Primo. Anno Christi Supra notato 1626 die 3. decembris 
Ist fon einer löb: Universitet den Sapertherrn ad suplicatio- 
nem fergint3) und zugelaszen worden, ihre gemeine widerumb 
zu erbauen tali cum conditione dasz Sie per Spácium quinque 
Annorum ohne Zins, frey sitzen sollen, alle so dahin kommen; 
wenn aber die Zeit wird erfüllet sein, und darnach fort, oder 
auszreiszen wolten, So, sollen Sie an leib und gutt wo man 
Sie finde gesell trofft werden.

Secundo. Ist in eadem Sessione die 4. decembris auch 
Coneludirret worden genzlich fortiter confirmirret, dasz alle 
Grauamina, So auf die Universitet fallen, es sei mit holzfiihr- 
ren, am weisenburger baue reiszen, fortführen, abnehmen, oder 
wasz es immer, sein möcht, dasselbe soll aequaliter getragen 
werden, niemand soll hier ausgeschloszen sein, es soll auch 
niemand fon der Universitet macht und gewalt haben Exemp- 
tionales fon Ihr Fürst: durch: zubegeren und aus zu nehmen 
sui» gravissima Prouinciali poena; Solté aber irgend an einem 
orth iemanden wasz Zuschwer sein, und allein zutragen un- 
mieglich, so soll er einen Modum auffsuchen dasz er solches 
entweder mit gelt oder anderem richtich mache, oder aber soll

]) Halfogó.
2) Erdetiie Szeben város és szász nemzeti levéltárban, a 8. sz. a. 

magistratualis és provincialis jkv. 27. s köv. lapok,
3) Vergönnt.
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ehr solches tempore Congregationis Eines lob. Universitet i'lir- 
tragen von Sich soll niemand macht haben was neyes an- 
zufangen

Tertio. Eodem die Ist auch ein Artikel componirrt wor
den, dasz niemand contra Jus et Decretumr) nostrum alsz 
bald vmb eine geringe Sache zu Ihr Fürst: durch: soll appel- 
liren und lauffen sub praedicta quoque grauissima prouin- 
ciali poena.

Quarto. Eodem Anno 1620. die 9. xbris Ist fon der gan+ 
tzen löb: Universitet geschlossen, dasz der alte löblige brauch 
der Teuschen oder Saxischen Nation soll gehalten werden, Es 
soll auch derowegen niemanden zugelassen werden eine Sache 
tedigeweisz2) ihn einer frembdeu Sprache für eine löb. Uni
versitet zu bringen, sondern soll nur allein ihn unserer Teu
schen oder Saxischen mutterspraeh tractiret vnd erfuhr gebracht 
werden, um don auch in moderna nostra Congregatione una
nimi consensu eine Bröszerisehe tedige suche ist abgewiesen 
worden, welche des anderen tages durch einem Teuschen Pro
curatorem hat mitszen fürgebracht werden.3)

Quinto. Ist ab Alma Universitate den Leschkirchern Wag- 
nerrn auf ihren Supplicirn fergint. und zugelassen dasz mit 
der Cibinien Zeche gerechtigkeit haben sollen ista Conditione 
dasz fort und fort nicht mehr als 4. Meister in nunc nominato 
loco sein und arbeiten sollen, haben sie aber Söhne, so sollen 
Sie Macht haben die Kinder zu lehren und nachdem Sie aus- 
gelernt sollen sie auch macht hoben weiter arbeiten. Im fall 
aber der solche nachdem sich daszelb wolle in den Ehr Stan
den begeben, und die für ob benannte zugelaszene Meister 
lebeten noch alle, so soll dem selben nicht zugelassen werden 
dasz Handwerk zu arbeiten, hisz dasz fon den Firten Meistern 
eine timt sterben, alsz den soll ehr in Stand dessen zu arbei
ten frey sein, Wolte aber ein solcher solm sich ihn die Stand 
setzen so soll ehr auch wie anderrn alle Zechgerechtigkeit 
haben, und wie anderrn der Zeche gemessen und arbeiten 
die ob beutelten aber alle Sollen von der Stad dependiren, 
und die Söhne noch brauch einrichten.

Sexto. Die 12. Xbris. Soll ein Judex Amptmann an allen 
ürthen und Erden unter der Universitet den Bauern anzei 
gen, dasz sie schuldige seven f. weisze reiszcnde lierrn ex 
Universitate Nostra zu beherbrigen und mit zutheil was/, ihnen
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a szász nyelvet nem beszélő feleket képviselni voltak hivatva.
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Gott bescheret haft, In Sonderheit denen herrn so irgend ge
scheit wegen geschickt worden.

Sr.pt. Die 13. Xbris Anni 1626. Ist auch firmiter Sta- 
tuirt worden, das/, ein ieder Amptman in Consueta Annuali 
Sessione Bä. Catharinae Uirginis ihn Person Selbst soll erschei
nen, nisi Arduam habeat Excusationem, damit eine löb: llni- 
uersitet eo firmius atque felicius etwas nützliches möchte sehlie- 
szen und richten kennen sub gravissima poena prouinciali.

1632.

Szehen városi Statutum.1)

Anno 1633 die 5. Xbris Conclusum.
Conclusum, Ut quando Judices ordinary aliquem niulcta- 

uerint poena pecuniaria, ne liceat Secundario, vel D. Ceehia- 
nis vel in Vicinitatibus aliam iuitmgere poenam.

1634.

Szász nemzeti Statutum.2)

Articuli Dominorum Provincialium Utriusque universitatis 
nationis Saxonicae Unanimy suffragio die decima secunda Men
sis Decembris Anno Domini 1634 in Congregatione generali 
Cibini conditi, et ab utraque Universitati approbati.

1. Wenn ein solche Sach perpeetriert wird von denen 
Personen so ordini Ecclesiastico unterworfen, welche so hoch 
gehet, das/, sie auch Criminalis mögt erkandt werden, sollen 
die W.3) hern dieselbe causam assumiren und darüber die 
Testimonia collegieren und revidiren welche im fái sie so hoch 
als/, criminales werden fon W. herrn erkand werden, sollen 
dieselben cum tota serie dem Politico Magistratui uberschiken 
auch darüber zu Judicieren, sein sie criminales, oder nicht und 
im fal sie criminales erkand werden sollen die würdige hern 
erstlig die Personen geistlich Recht unterstehen exauthorieren4) 
und darnach dem Politico Magistratui uberschiken, welcher 
auch Capitalem sententiam pronuneyren und exsequiren.

2. Die Asyla betreffend werden dadurch ferstanden, Pfar- 
höf,-"Schulen und Prediger höf, und Kirchen pro se, fon wel-

г) Eredetije Szeben város és szász nemzeti levélt. 8. sz. a. ma- 
gistratnalis és provincialis jkv. 42. lap.

2) A segesvári városi levéltár 213. sz. a. okmányáról.
:1) Würdigen.
4) Tisztükből kivetkeztetni.
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cIhmi die weise hern die maleficae Politicas Personas, so dahin 
entspringen, zwar nicht so simpliciter et directe sondern fon 
den Pastoribus istius loci sollen herauszen, begehren die wür
dige hern auch ferpflicht sollen sein dieselbe herausz zu geben, 
ac si essent absentes, solches ihre substituti Ministry effcctiren 
sollen, und werden diese Personen sub vocabulo Asyli fer- 
standen zu sein, welche der würdig lierrn brodt eszen und 
famuli conductti geinuul werden.

3. in Causis Matrimonialibns domini Ecclesiastici utantur 
suo dure.

4. Die Equisones (Agazones) betreffend, sollen die wür
dige hern a modo in posterum iedem auf ein Monat zu fl. 4 
geben und tempore primae expeditionis auch zu ein par Stif- 
fel d. 80. Daneben sollen sie ihn auf die Strasz geben, Mehl, 
Bachfleisch, Erbesz,1') liirsch,2) und dergleichen auch auf iedes 
Kosz 2 sträng.

5. Ist auch billig, dasz die Pfarhof, sollen gebauet wer
den datzu auch die würdige hern pro posse et ex Christiane 
affectu, auch etwas sollen contribuiren wasz ihnen meglich ist 
in bonum aliorum Exemplum.

6. De forma constituendorum Candidatorum,3) sollen 
zwar erstlig die würdige hern Ihrer 3 in electionem geben, 
die Polytici zugleich ihrer 3. unter diesen 6 Candidatis ken
nen die Leut eine liberam electionem haben. Werden sie aber 
dieses uberschreitten und extra praesentium Candidatorum 
numerum greiffen, sollen sie von Polytico Magistratu gestrafft 
werden an gehl, dafon die würdige hern das Dredtheil ent
fallen sollen.

1638.

Seáss nemzeti StatutumA)

Die I. December Anno 1438. Concluditur ah alma Uamereitate.
Das wenn litiganten in Städten vndt Märkten sein, so 

Causas fuer eine Löb Lniversitet hoben, so sollen die Pártáién 
sich ad primam congregationem so pro festo В. Catharinau 
Virginis5) Celebríert wirdt, es sei in eichner Person durch 
schreiben, oder Procuratoren ein Stellen. Vndt welche Pártái

’) Borsó. 2) Köles.
8) V. ö. az 1547. évi Reformatio ecclesiarum Saxonicarum 1. czi- 

uiét. (Teutsch G. D. i. m. 9. és 40. lap).
4) Eredetije Szeben városi és szász nemzeti levélt. 8. sz. a. muni

cipalis és provincialis jkv. 66. lap.
5) A szász universitas gyűlése rendszerint e napon tartatott.
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nicht compariret soll per non comparitionem condemniret, vnd 
die causa parti comparanti adiudiciret werden.1)

1639.
Szász nemzeti Statutum.'2)Die 2!). Novembris ex Alma Universitate.

Wirdt Concludirt dasz die Mark oder Stliti Juratos No
tarios sollten halten und nit mit den Rectoribus Scholarum 
sollen schreiben lassen bey Straff fl. 200.

1640.

Brassó város statútuma.3)

Wirdt einhellig' von der Hundermansehufft beschlossen 
1) Dasz desz Wallachischen Pfaffen Eydein, vnndt der Mathéé, 
bey der Stadt nicht sollen gelitten werden; 2) Auch wirdt 
für rhatsamb geachtet, dasz erkundet werde, wie vnndt mit 
wasz gelegeuheit die Häuser denen Edelleuten von denen In
wohnern verschrieben werden.

1640.

Szász nemzeti Statutum.4)Die 27. Novembris Deliberatum.
Item: Deliberiert ein löb. Eniuersitätt das hinfiiro die 

über Enkel5) mit den Enkeln nitß) sollen zugleich erben sindt 
demmahl Unsere Statuta7) auch uit so weit in Sich sol
ches holten.

1644.
Brassó város Statútuma.*)

Dem Wallachischen Pfaffen sollen durchs Jahr mehr 
nicht als 2 Ivuffen wein zu seiner nothdurfff passirt werden.

*) V. ii. St. I. k. 3. cz.
) Eredetije 8. köt. 70. lap. Szélien város levélt, municipalis és 

provincialis jkv.
:i) Veres könyv 22. lap.
J) Eredetije 8. sz. jkv. Szélién város levéltárában.
r') Kisnnokák.
") E szó későbbi Írással „úrit■‘-re lett kijavítva.
7) St. II. k. 2. ez. 1. §.
s) Vörös könyv 2tí. lap.
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Weil die Sieben dörffer1) der Stadt Jobbágyén sein, so 
ists für gutt erkannt, dasz sie auffs Kbathausz Holt/, Zufuh
ren sollen.

Es wird оuch ein geringer Unterscheidt gehalten, wenn 
Leuchen sein; denn limb ein geringen gewiinst, so deine 
alten Kleckner gegeben, wirdt einer. geringer Leuchen wull 
mehr als/, einer vornehmer Leuchen geleüthet; derowegen es/, 
deine Alten Klekner anbefohlen soll werden, dasz er nicht, 
Vftgeldt (wie mans heiszet) von denen leuthen nehmen, etwa 
longer dafür zu leuthen, sondren zwischen den leuthen einen 
gewiszen Ynterseheidt mache, wem es gebührt, oder nicht, 
einziger weis/, zu leiden.

Auch wirdt geordtnet vnnd beschloszen dasz wen hinfiiro 
eines Hundert Mannes Kliindt, so nicht 5 Jahr alt, stirbet, 
vndt in die Kirch soll begraben werden; so  sol l  der ste l l  we
gen, mehr nicht als tl. 5 gegeben werden.

1645.

Sseben városi Statutum.2)

Amplissimi Senatus Decretum (te extrudendis Literis Transmissionalihus.
Anno 1645. die 3. Marti' hat ein A. Sen. Gib. aus ge

wisser undt nothwendiger Ursachen ein heiligliehen decerni- 
ret: Das a modo deinceps kein Secretarius die literas trans- 
missionales weder zur observation dem Judicat soll tragen, 
noch parti Appellanti auszgeben, sie weren denn in gegenwart 
partium litigantium ambarum vorgelesen, damit iede Pars 
mögen hören, ob Ihre action darin und ad meritum rei gehö
rig verfaszt sev oder nit3)

1647.
Brassó város StatútumaA )

Der 4. Artickel desz 1628. Jahrs 5) wierdt bey Kräfften 
erholten, dass die Apotheck durchs Jahr 2 mahl möge durch 
/.wen weise Herrn vndt 2 Hundertmänner besichtiget werden. *)

*) Ezek: Bátsfalu, Csernátfálu, Tiirkös, la trang, Hosszufaln, 
Zayzon, Burkeretz (Ptirkeretz).

2) Nagyszebeni városi jegyzőkönyv IX. köt. 71. lap. 
s) V. ö. A. IV. R. 1. ez. 41. art. — Tábl. ut. 165. §.
4) Vörös könyv 25. lap. 
b) Nincs meg a vörös könyvben.

36Corpus Statutorum. I.
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1648.

Brassó város Statútuma-1)

Die Thädig Sachen* 2) sollen hinfiihro beschrieben vndt 
prothocolirt werden; do denn der notarius zu gegen sein soll 
vndt einer jeden Parth"Klage vndt Verantwortung beschrey- 
ben, dennen litiganten zu kunfftiger nachrichtung.

1649.
Szeben városi Statutum.3')7. Octobris Deliberatum A. Senatus.

Das löbliche Gericht hatt macht alle blutsachen zu as- 
summiren, zu discutiren, auch secundum qualitatem delicti zu 
straffen; criminal oder capital Sachen auszgenomen so vor 
Einem Amplissimum Senatum gehörig4) die bluttlassungen 
geschehen zu welcher Zeitt sie wollen, es sey zu nacht oder 
tags, sintemahl dieselbe Pflegen durch citationes zu geschehen 
so durch Gerichtsdiener mussten vollbracht werden, findet 
sich aber kein citator oder Actor, so kan auch kein Richter 
sein.5)

Die Tumultuanten aber gehören dem Bürgermeister in 
seinem Forum, auch im fall sich wieder die Wacht iemandt 
setzet! empörett es sey mit! Schmeheworten, Schlägen, hüben 
ebenermassen was untter den Wächtern im Thor oder Gassen 
haussen die Ehr und blutt betreffendt geschieht, dieses hatt 
der W. n. h. Consul6 7) secundum delicti qualitatem macht zu 
straffen. Exceptis Criminalibus.

1650.

Deliberatum Amplissimi Senatus CibiniensisJ)

Die 29. Augusti. Es ist geordnett, das die jenige untter 
der Burgerschafft so Viche halten, als Ochsen, kuhe, kalber

*) Vörös könyv 39. lap.
*) Peres ügyek.
8) Nagyszebeni városi jegyzőkönyv IX. k. 113. lap.
4) A St. I. k. 1. ez. 4. §. alapján.
s) A római jognak „Nemo judex sine actore“-féle ismeretes elve. 

L. un. Cod. ut nemo invit. 3. 17. — Nov. 63. c. 3. §. 1.
e) A nagyszebeni polgármester egyúttal consul provincialis volt.
7) Nagyszebeni városi jegyzőkönyv IX. köt. 123. lap.
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mul schwein volgender gestalt denn liirten zahlen sollen. Vin
cin grosz stuck Rindt Vihe das in die grosse heerde gehett 
soll man geben d. 20, von einem bei der Kälber heerdt d. 10. 
Von zweyen stucken grosz Rindt Vihe ein brodt. von vier 
stucken bei der halber heerdt ein brodt von einem grossen 
schwein d. 10. von zwe grossen ein brodt. von einem Jähr
ling d. f). von vier jahrlingen ein brodt, von den ferklen nichts.

1050.
Sechen városi Senatus ( 'onsultum.r)

Die Zeichen werden in allen und jeden Nachbarschafften 
umbgetragen vermittels dieselben der Burgerschafft vom Rath 
und der Erligen gemein beftolen — das. 1. jedermann sich 
des vorkaufts im körn kauften solt enthalten, seinen Wucher 
dadurch zu treiben; sondern vor seinen Jars nottorfft und 
auf vorbasz soll es ungewehrt sein, contrarium attentans sol
vet Amplissimo Senatui ff. 40.

2. Vierzehn tag nach dem herbst oder ablesen solt die 
Bürgerschafft es sey ohne zeiger oder mitt dem Zeiger des 
weius achtel verkauften nicht nach gnttdencken sondern nach 
limitation des Raths und demnach das gewachs ist contrarium 
faciens mulctabitur ff. 5.

1650.

Szász nemzeti Statut um J)

6-ten Decembris Deliberirt eine Löbliche Universität das 
hinführ ein Gemein oder dorff nicht vntter sich vnd blosz 
von sich ein decret oder deliberat zu machen macht haben, 
sondern sollen des Stuhlhaupt Magistrat oder Stadt dehne 
der Gemein gehörig ersuchen, denen zuständig zu examiniren 
ob solch Gemach der zeit gemesz vnd der Gemein zum auff- 
nehmen dinstlich vnd beförderlich, auch soll unter der Pro- 
uincialen poena den Pawern verboten sein ohne zuwilligung 
ihrer obrigkeitt etwas zu decretiren.

1651.

Szehen városi statutum,3)
Die 11 Junii wirdt Ein Ersamer W. W. Rath sampt der 

löblichen hundertmannschafft über diesem eins das die pfar- *)

*) Eredetije Szeben városi levélt, jkv. IX. k. 123. lap. 2) Ugyan
ott X. k. 102. lap. 3) Ugyanott IX. k. 133. lap.

36*
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hem welche den Uhrsprung nach Jobbágyén seindt, sollen 
zwar heiszer in der Hermanstadt kauffen können und besitzen, 
aber nach absterben desselben sollen dieselbe nicht Erben 
auff diejenige so den Extra Statum Ecclesiasticum leben, und 
von den Nobilibus angefochten können werden, sondern die 
heiser verkauffett werden.

1(552.

Ntifty-S.irhrn városi statútum«.1)

1. Articulus.

Die Nachbarhannen in allen vimd jeden Nachbarschaff
tenn sollen tleiszige Aufsicht haben auff diejenige, so lläuszer 
Kauffen a) solches einer Löbl. Obrigkeit in gutter Zeit an Tag 
geben, damitt Erembde Nationes Leibeigene oder Jobbagjeu 
nicht mögen, einschleichen, werden sie das nicht thun, sollen 
sie Einer Ehrsamen Wohl-Weisen Rath verhalten il. 25.

Articulus 2.
Ein jeder Nachbar soll die Beschwernüsz, sie mögen 

den Nahmen haben, wie sie wollen tragen und denen unter- 
worft'en seyn vom Nachbarhannen hören, wer diesem anders 
tliutt, soll der Nachbahrschafft verfallen Den. l(i.

Articulus 3.
Wenn sich einer eingriiszet in die erlige Nachbarschafft, 

sollen die Nachbarschafften achtung geben, damit ehrlige, 
redlige auffrichtige, vnndt nicht verdächtige Persohnen in die 
Nachbahrschafften genommen werden, vnndt da verdächtige 
Orter seyn, diejenige Leut notiren so offt dahin gehen vnndt 
der sich eingriiszet soll erlegen der ehrl. Nachbarschafft Den ?»2. 
Er habe ein Eigentlmmb oder nicht.

Articulus 4.
Wer ein Hausz blosz kaufft oder durch Wechselt in 

einer anderer Nachbahrschafft bekömmt, der soll denen Nach
bahren so Eigenthiimber haben, ein Haus Seeligkeit zu geben 
schuldig sein, ein Gericht, ein Eymer Wein, kein Gebäckei 
darbey, wer diesem anders tliutt, soll Einem Wohl W. Rath 
verfall, ff 5.— desgleichen soll auch observiret werden in

l) Közölve L. Schulernél (Mimic. Const. 95. s köv. lapok), vala
mint Seivert G. (Stadt Hermannstadt) 92. s köv. lapok.

*) Lásd az 1589. évi stat. 3. art.
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den Drittheils Behauszungen wenn sie vom Zweytheil abge- 
riszen und anderswohin verkaufet werden.

Articulus 5.
Stirbt einer ehe denn er die Hausz Seeligkeit gegeben, 

sollen dessen Erben verpflicht seyn, der Ehrliger Nachbahr- 
schatft zu erlegen ufl. 5. — die aber, so von Ihren Eltern 
Haüszer geerbt, weilen sie die Gerechtigkeit, die ihre Eltern 
gehabt, mitgeerbet, sollen keine Hausz Seeligkeit zu geben 
schuldig seyn.

Articulus 6.
Welch Bürger oder Einwohner in einer andern Nach- 

bahrschafft ein Hausz hatt, soll für die Nachbahrschaffts- 
Beschwernüsz jährlig in die Nachbahrschafft erlegen ufl. 1., 
die Weysen den. 25. Die Ausweltigen ufl. 2.

Articulus 7.
Welch Nachbahrschafft Lust hat ein Umgang als Nach- 

bahrschafft zu halten, wirdt derselbigten freystehen, aber nicht 
in Exces und Ueberflusz der Speiszen, sondern ein Gericht 
ohn Gebäckei. wer diesem anders thut, soll einem Ehrsamen 
Wohlweisen Rath verfallen ufl. 5.—, wer aber nicht geben 
will, soll auf den Aschtag r) erlegen ufl. 1.

Articulus 8.
Dieweil auch in der Ehrligen Nachbahrschafft Spiell und 

Kurzweill zugelassen wirdt, zu gebrauchen, soll nach 9 Uhr 
des Abends kein Spiel geschehen, wer wieder dieses thut soll 
verfallen ein Eymer Wein.

Articulus 9.
Vom Weinschrotten soll diese modalitaet observiret und 

in acht genommen werden, von einem Vierziger Wein abzu
schrotten soll man nehmen Den. 8., von einem groszen Den. 16. 
und von diesem Geld sollen die so schrotten durchs Jahr zu 
zweymahlen ein Ehrlich Malzeit halten.

Articulus 10.
Keinen Sedler so im Hauszinns wohnet, soll zugelaszen 

seyn ein eintzigen Wein auszuleuttgeben, es sey denn die 
Koff besichtiget von zwen Nachbahren, dasz der Wein nicht 
hält können in dem Fasz behalten werden und dieses im

SZÁSZ NEM ZETI ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI STATÚTUM OK.

')  Húshagyó.
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Fall cs sich also verhelf, soll dein W. Herrn Stadt Hannen 
an get zeige tt werden und durch (lessel bigén Ztilasz und Ver- 
gännilsz ausgeleuttgebet werden.

Articulus 11.
Es soll kein Nachbahr über den andern den Zeiger 

ausstecken sondern soll ihm acht tage nachwarten und als- 
denn seinen Zeiger ausstecken, des Weins achtel aber nicht 
in dem kauff, wie sein Nachbahr der den Zeiger abgenommen, 
geben, sondern ein Pfennig theurer oder wollfeiler.

Articulus 12.
Alle Jahr soll der Nachbahrhann verpflicht seyn der 

Ehrliger Nachbahrschafft vom getragnen Amt eine richtige 
Rechnung abzulegen.

Articulus 13.
Wenn das Nachbahrzeichen in die Nachbahrschafft um

geschickt wird vnndt dasselb von einem und dem andern 
nicht fortgetragen oder verdrehet werde, der solches thut, 
soll verfallen Den. 16.

Articulus 14.
Welche nicht zur Leichen kombt, wenn dasz Zeichen 

umbgeschickt wirdt, soll Straff verfallen Den. 16. Ob er schon 
mitgehet und nicht mitt zurückkompt.

Articulus lö.
Wenn ein gutter Herr aus der Nachbahrschafft seine 

Leiche wird begehren mit denen Nachbahren zum Begröbnisz 
zu tragen, so sollen die Jüngsten darzu verpflichtet seyn, 
welchen nehmlieh von den zwen Naclibahrhannen gebotten 
wird bey straff' Den. 50. der diesem anders thut.

Articulus 16.
Welch Nachbahr eine Leich tragen läszt, mit den Nach

bahren soll von einer groszen Leichen geben ufl. 1.— von 
einer kleinen Den. 50. — Darvon sollen die Helffte der Nach
bahrschafft, die andre Hälffte den Trägern zukommen.

Articulus 17.
Welcher ein frembde Nachbahrschafft seiner Leiche nach

zufolgen bittet, soll dersellbigen Nachbahrschafft erlegen 
Den. 50.—
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Articulus 18.
So einem oder dem andern Nachbahr seines Frewels 

und ubelen Verhaltens wegen eine Straff aufferleget wirdt, 
die Straff aber aus Muttwillen, und hönischer Verachtung aut' 
bestimmte und ihm gesetzte Zeit nicht erleget würde, noch 
sonsten der Ehrligen Nach bahrschafft der willen gesuchet, 
solcher soll so lang aus der Nachbahrschafft ausgeschlossen 
seyn oder toppéit Straff ley den.

Articulus 19.
Diejenigen Nachbahrschafften, so Wasserflüsz haben, sol

len dieselben in den alten Gränzen rein halten und bauen, 
über welches die Nachbahrhannen achtung geben sollen, wel
ches im Fall sie dasz nicht thun werden, wird der W. H. 
Stadthann ein Aufsicht auf dieselbigen haben und nach Ge
bühr straffen.

Articulus 20.
Die Nachtshütten in den Nachbahrschafften soll ein jeder 

in eigner Persohn verpflicht seyn zu verrichten, wäre aber 
einer krank und könnte nicht Leibes oder des Gesichts- 
Schwachheit wegen die Nachtshutt verrichten, derselbe soll 
sich bey dem Nachbahrhannen anmelden laszen vnndt ihm 
vergönnet seyn einen Mann oder Knecht aber keinen Lehr
jungen in seine Stelle auf die Wacht zu schicken, welcher 
ausweltzig ist soll der Nachbahrschafft erlegen Den. 5.—

Articulus 21.
Welch Nachbahr die Nachtshutt nicht versehen wird, und 

nicht hittten und nach 8 Uhr sich beym Nachbahrhannen an- 
zeigen oder vor 12 Uhr heimgehen, soll verfallen der Nach
bahrschafft Den. 16. Hie sind ausgenommen Stadtreuter und 
Trabanten.

Articulus 22.
Welcher die Nachtshutt nicht fortsagen wirdt, sondern 

sie machen still stehn, soll vor jedwedere Nacht verfallen Den. 16. 
desgleichen es mit den Sonntägigen Feyertägigenhütten unter 
der Predigt gehalten werden.

Articulus 28.
Der Nachbahrhann soll Macht haben wo die Nachtshutt 

verwahrloszet wirdt, einen Nachbahr anzureden zu Mitten, 
würde sich alsdenn jemand wiedersetzen und ungehorsam 
seyn, soll verfallen Den. 16.
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Articulus 24.
Die Thorhütten sollen jeder Bürger in eigner Persohn 

verrichten, wer dasz nicht thut soll verfallen Einem Ehrsamen 
Wohl-Weisen Rath ufl. 1. und sollen die so hätten fleiszig 
Achtung gehen, wasz vor frembde Leutt herein in die Stadt 
ziehen.

Wenn irgend in der Stadt Feuer ausgehett, sollen die 
Zehend Leutt in denen Nachbahrschafften also bald fertig 
seyn mit ihren Zehendschafften und das Drittetheil soll sambt 
einem Nachbahrhannen in der Gaszen daheim Sorge tragen, 
die übrigen aber sollen dem Feuer zulauffen, also dasz das 
eine Drittheil Band Ankes r) und ein Leuter und Feuerhacken, 
die andere aber Schaffer und Lederin Eymer mit sich brin
gen, wasz aber Zimmer-Leuth und Maurer seyn, die sollen 
sambtliehen Gesindtt so uinb ein Lohn arbeitten, also bald 
in eigner Persohn dem Feuer zulauffen. Viel Heu und Strov 
herbringen soll nicht zugelassen werden.

Articulus 2tí.
Heu und Holtz soll niemand auff die Stuben legen, wie 

auch unter den freyen Himmel Sehuwerheu, ohne Lattern 
herumer gehn oder Feuer unzugedeckt aus der Gaszen hohlen 
hey Straf den. 50.

Fenn die Stadt Thor zu seyn, soll niemanden zugela- 
szen seyn ein Büchsen Schusz zu tinin, gleicher Gestalt sol
len die Wirth den Frembden solches zu thun nicht gestatten 
bey Straff ufl. 1. welcher Einem Ehrsamen w. w. Rath ver
fallen sein Avird - so offt s

Die Feuerstellen sollen fleiszig besichtiget werden, wo 
jemand sträfflicli befunden wird werden und etwas ktillen,2) 
soll erlegen Den. 50.

Zur Zeit des Windes soll niemand beichen M oder grosz 
Feuer machen. Sonderlich in welchem Nachbahrschafften viel

') Annyi mint Axt, fejsze.
") Parázsnak pislogása a hamu alól. 
“) Beuchen, szapulni.

Articulus 25.

vAi'ticulus 27.

Articulus 29.
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Dielen Stuben und Schindelen Tücher seyn bey Straff Den. 50, 
welche der Nachbarschafft verfallen sein sollen.

Articulus 30.
Dieweil gutte Sitten den Menschen zieren, so soll ein 

jeder Nachbahr der da Lust hat auff' der ehrligen Nachbahr- 
schafft zugelaszenen Wirthschafft zu gehen, soll sich ehrbahr 
verhalten, jedermann nach Gebühr respectiren, vor unzüchti
gen spöttischen, höhnischen und zum Zorn reizenden Worten, 
Tischkloppen Lügenstraffen Wein Verschütten, Wein Aus- 
geben und dergleichen grobben Sitten und I nhofflichkeiten 
sich enthalten, wer unter diesen wieder eines sündiget soll 
verhiiszen Den. IO.1)

Articulus 31.
Allerley till hie nicht bestimpte Wirthschafften als Brun

nenmeister Mahl, Heimleiten sowohl vom Thor als aus der 
Zehndschafft, Nachbahrhannen Mahl sollen abgeschaff't seyn, 
bey Straf uff. 10.— welche Einem Ehrsamen Wohl W. Hath 
verfallen seyn sollen.

Articulus 32.
Alle andere Articuli, welche altem löbl. und biszhero 

observirten uüzlichen Gebrauchen nicht zuwider sind, halt Ein 
Ehrsamer Wohlweiser Rath in vigore. Auch soll niemand sich 
unterstehn, das/, in unsern besehloszenen Articulis etwas/, 
zuzusetzen oder abzuziehen bey einer harten Straf und ani
madversion.

105)).

Иване nemeeti Statutum.-)

Eine Löbliche L’niversität contluirett wie auch Ein Er- 
sanier W. \ \ . Rath dieser Unser Stadt.

Itteni kompt vor das offt ein l’fandt an unttersehiedliche 
Orter und wen der jenige creditor welchem zum letzten mahl 
das erb verpfendet wirdt, zum erstenmahl aber vor Gericht 
den Debitorem eitirt, welchem sollen oder können die Richter 
das Pfandt adiudieare, juxta: qui prior tempore potior jure: 
welchen untter diesen gebürett die Priorität. R®) welchem zum 
ersten das Erb verschrieben worden, mitt demselben ver-

:) Részletesebben intézkedik liasonneiuíí vétségek esetében a szász 
városi 1723. évi szabályzat. Lásd alább.

*) Nagyszebeni városi jki'myv (1650—1057.) 315. 1.
3) Responsuui.
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schriebenen Erb welches in (les Creditor macht und gewalt 
gewesen, hatt der debitor nicht einem anderen verphenden 
können; Contra: vigilantibus inserviunt jura: so wirdts noch 
sein sollen, das man dem die satisfaction zutheile welcher am 
ersten vor Gericht erscheint. Ad hoc: es kan ein anderer geldt 
schulden über welche handschriften gegeben seindt ohne 
Pfandt geschehen das man dein ersten creditor so erscheint 
die satisfaction sol zu theilen.

Domini Coronenses dicunt: wenn einer oder der andere 
geldt auszer tuett so lassett er die gegebene handschrifft in 
matriculam Judicum einschreiben. Und hatt er vor diesem von 
einem andern geld empfangen welcher die handschrifft nicht 
einschreiben lassen, so wirdt der Contentation derjenige vor
gezogen, der die seine handschrifft hatt protocoliren lassen.

1653.

Szász nemzeti Statutum.1)

9-ten Decembris. Wirdt abermahl die Löbliche Uniuer- 
sität besampt. Ein Ersamer W. W. Senat dieser Stadt ver- 
samlett. Vnd wirdt anfangs abgeredt das man solt ein Moda
litäten auffinden damit die Creditores vnd die Debitores leben 
mögen, und kein theil schaden liedt.e, sonderlich wen einer 
alt herbst schuld hatt, vnd nicht mehr dem herbst schuldiger 
geben will angesehen, das die schuldt immer wächst, sondern 
begerett bezahlt zu sein, so kompt alsden derjenige, von wel
chem aufs Neu der schuldiger geldtempfangen, vnd nimpt 
den wein weg jenes alten Creditoren wohlthuen vnd lang 
warten wirdt nirgends geacht rnusz das Seine in Stich lassen 
vnd betrogen werden. Die Statuta haben genug in de Jure 
Creditorum et Debitorum2) die Judices werden sollen auff Con 
tract sehen so die gemacht vnttere beyden, vnd nach den 
decidirenn.3)

1655.

Szász nemzeti Stat ut um. 4)

Adató ins ktinfftig sollen allenthalben in Stedten und 
Marékén zum allerwenigsten zwei gesellworne Procuratores

‘) Nagyszebeni városi jkönyv Nr. 10. (1650—1657) 315. 1.
*) St. III. k. 3. ez.
3) St. III. k. 1. ez. 3. §.
4) Nagyszebeni városi jkönyv (1650—1657.) Nr. 10. 410. 1.
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sein. Ratio est haec: der I nger oder Seckler ist er Actor so 
kann er nicht so einen argwöhn heben das sein Procurator 
Saxo Existens vel Germanus, dem lies Saxoni wirdt gtinstlen, 
weil der Procurator eine iurata Persona est.1)

1665.
Seeben városi Statutum.'1)Dic i). Septempris. Conclusam.

Wird eoncludirt dasz welche Pauren wollen transmigrie- 
ren, sollen alles zahlen, wasz sie versessen haben,3) sonst 
nichts; welche aber auff Nobilem fundum zihen, denen soll 
nichts als nur das Heindt zu gelassen mit sieh zu nehmen.

1665.
Szász nemzeti Statutum.1)Dic !). Septembris Conclusum.

Deliberirt. Eine löbl. Uniuersität, dasz Hinftthro von den 
Geistlichen kein Fiscum ’) Soll genohmeu werden, bevor auszB) 
von denen so bona immobilia possidiren, alldar wohin fiscum 
gefordert wirdt: Auch von den Politicis7) nicht anders, alsz 
Ynsere Statuta auszweisen than.

1665.

Seeben városi Statutum.*)
Die 30. Septembris Concluditur dasz Hinftthro niemandt 

in einer Löbl. Uniuersität, denn Gesindt saat'-M zu lohn geben 
soll, sub poena fl. 12.

1665.
Seeben városi Statutum.10)Die 21. Januarii.

Naeh vollendeter begriiszung, ward ein discurs gehalten, 
ob die litiganten erstlich verhört, oder die rationes assumirt

-) Lásd az 1626. évi stat, (fentebb 557. 1.) 4. pont, 3. jegyz.
Eredetije a városi jkv. 8. köt. 562. lap.

3) A mit teljesíteni elmulasztottak. V. ö. 1791 : 26. tcz.
4) Eredetije 8. sz. jkv. 563. lap. Szeben városi levélt.
5) Adózás. e) Kivéve. ’) Tisztviselők.
я) Eredetije 8. sz. jkv. 565. lap.
°) Vagyis Saatfelder, vetés alá való földeket.
,0) Eredetije 11. köt. jkv. 2. lap.
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sollteri werden, und endlichen nach geholter Meinung von E. 
W. Se: Regio Cib: darauf bestanden und acquiescirt dasz 
iuxta deliberatum A. Uniuersi tatis, intra quindenam die liti- 
ganten sollen verhört werden, nach 15 Tag aber die ration 
solte fürgenehmen werden.

1665.

Segesvár városi szomszédsági szabályzatA)

lm Jar 1665. sindt die Ersame W. W. ausz der gantzen 
Nachbarschafft9) beysamen geweszen undt einträchtinglichen mitt 
einander beschloszen, über diese Artikel zu halten, und die 
selbige nicht wieder zu sprechen.

1. Welche Nachbar den Nachbarvettern Ungehorsam ist, 
verteit d. 25.

2. Welch Nachbar den Andren liegestraffen wirdt, ver
teit d. 25.

;3. Welcher dem andren schmäwortt geben wirdt, soll 
gestrafft werden umb d. 1.

4. Welcher dem Andren einen Backen Streich oder in 
dasz har greufft in einem Zorn, sol niderlegen ti 1. thutt er 
aber noch dem der sach zu vil, so soll er noch erkundtntis 
der Delicti gestrafft werden.

5. Wenn einer von Newen in die Nachbarschafft kompt 
so sol er der Nachbarschaft! erlegen vor 2 Achtel wein d. 16.

6. Esz soll ein jederer, welcher ein eigen hausz in der 
Nachbarschafft uberkompt der soll an dem Nachbar Töpffen 
erlegen d. 25.

7. Welcher Nachbar den Zeychen verdrewen wirdt, soll 
verfallen d. 6. l

l) A segesvári alvárosi szomszédság ládájában levő „Nachbar 
Biíclr-ból. mely czímlapja szerint 1001-ben köttetett be először, utóbb 
ismét 1743-ban. Az e helyütt közhitt szabályzat az 1609. évinek 
megújítása ; de mert nemcsak annak 24. pontját foglalja magában, ha
nem újakkal is megtoldja, indokoltabbnak láttuk inkább ezt, semmint 
amazt közölni.

a) A szomszédságok a városok egyes részeinek lakóiból szom
szédjaiból alakult szőkébb köri! köziiletek voltak, melyek a város 
egyházi s világi hatóságának alárendelve, élükön külön előjárókkal, 
szomszédsági atyákkal (Naehbahrsvüter), az erkölcsösségre, vallási fegye
lemre, a rendőri s egyáltalán a közjóra ezélzó szabályoknak tagjaik 
részéről való megtartására felügyeltek, az ezek ellen vétő tagokat meg
fenyítették, vagy a mennyiben ez hatáskörükön kívül esett, megfenyítés 
végett a hatóságnak bejelentették, s ilymódon a hatóságot hivatásának 
m egoid ásábaii támogattá к .
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8. Welch Nachbar (hisz töpffen brauchen wirdt soll erle
gen den 12 als/, nemlich welcher ein eigen behauszung liatt, 
ein sedler aber <1. 2Г».

1*. Am Ostermontag nach der Predig sol ein jeder Nach
bar welcher lust liatt zum Hunnen schttszen sich linden von 
desz AY. H. desz Nachbar Vatter bánsz linden undt erlegen 
den. 2.

К). Welch Nachbar einen Baw I'll i* sich liatt als Heli- 
szer Bawen, undt die Nachbarschafft darzu braucht, so soll er 
sich den Nachbarn erzeigen ehe er den Baw anf'anget und 
niderlegen für 2 achtel fang d. 16.

11. Wenn ein groszer Baw auffgerichtet wirdt, esz sey 
mitt Est schlagen oder Dächer auffzurichten da man einen 
gantzen tag zubringt soll er erlegen d. 50 von einer Rebe 50.

12. AVelch Nachbar dem andren nicht zu seinem Baw 
in eigner person oder ein Starck mans person schickt, ver
fehlt d. 8.

13. Welch Nachbar sich im Baw oder umb frieden ma
chen sich nicht verstehn kennen sondern werden die Nachbarn 
darzu ruffen zu besichtigen der soll erlegen ex instante d. 25.

14. AVelch Nachbar im ersten Hochzeittag nicht au ff die+ 
gewenliche Stundt kompt im AVinter Umb 2 im Sommer Umb
3 verteit d. 4.

15. Welcher zum Handschlag nicht kommt, verfelt d. 4.
16. Wenn ein Hochzeit in der Nachbarschafft gehalten 

wirdt so sollen die \Ar. Herren die Nachbar Aaitter von einem 
jeden Nachbar auffheben d. 2 von einer Wittfraw d. 1. undt 
dem Brettigkam zur Gabe geben d. 25.

17. Welch Nachbar nicht for dem hochzeutt hausz erschei
net, wenn man dem Brettikam ausz der Keretien heim leiitt 
verleit d. 2.

18. AVelche Nachbar ohne genügsame ursach nicht auff 
die Hochzeit kompt, soll die gantze Irten erlegen.

19. Welch Nachbar die Hoehzeiit Gäst, nicht, wirdt Her
bergen verteit d. 50.

20. Welcher Hoehzeiit machen will, soll die Nachbar 
durch sein gewänglich geschenke zur Hoehzeiit, ruffen und 
erlögen vor zween Achtel wein.

21. AVelche Nachbarin nicht zu gewöhnlicher Zeiit auff 
die Hoehzeiit kompt zu hilffen verteit d. 6.

22. Welch Nachbaren ohne genugsam Ursach den Brat- 
ten nicht wirdt wollen winden verteit d. 6.

23. \Arelche Nachbar in einem Bratten nicht recht mäszi- 
ger weiisz wird Bratten, sol, gestrofft werden so füll dasz 
Stuck werdt ist.
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24. Grosze Anordnung zu verhütten, hatt die Erliche 
Nachbarschafft beschloszen dasz man den Nachbarinnen for 
ihr gehabte Müh an Hochzeiten sol geldt geben vor dasz Ge
schenk d. 46.-

25. Welcher Nachbar nicht auff die Liech kompt ver- 
felt d. 8.

26. Welcher nicht vom Friedhoff mitt dem Lechevatter 
for dasz Hausz kommen wirdt, sol verfallen d. 4. die Nach
barinnen eben so fül welche nicht zur Liech kommen nndt 
der Mutter nicht dasz geletttt gibt.

27. Welch Nachbar in einem Jar nicht auff dasz Nach
bar halten, gehen wirdt, soll erlegen d. 25.

28. Wenn die Stundt 4 schlagen wirdt sol dasz Eszeu 
auff dem Nachbar halten auff den Titsch stehn, sonst soll den 
wirdtige straff werden umb 2 Achtel wein.

29. Welcher Nachbar wenn er Nachbarhalten gibt wer die 
Kegel und Briitt spiel nicht zu ihm hatt verteit 2 Achtel wein.

30. Welch Nachbar dasz Nachbarhalten nicht auff nimpt 
zur gewöhnlichen Zeiit soll verfallen d. 25.

31. Welcher Nachbar die Würdtschafft turberen wirdt 
sol gestrafft werden 11. 1.

32. Welch Nachbar sein Teustel nicht begehn undt gutt 
versorgt soll gestrafft werden umb fl. 25.

33. In welches Nachbars Kep-Brennen wirdt verteit fl. 1.
34. Wenn es in dein Ruchloch brennen wirdt und die 

flamm nicht auszerhalb der Kepe gesehen wirdt verteit d. fl. 1.
35. Wenn die Nachbar an den Keppen umbgehn diesel- 

bigen zu besichtigen undt wirdt vili Rósz darinnen funden so 
soll er gestrafft werden auff der selbiger Nachbar Erkentnüsz 
wenn es zu vil ist, so soll er erlegen d. 25.

36. Welcher den Mttst zu ungewähnliger Zeit wenn die 
Bach klein ist drein schüden lest verfelt fl. 1.

37. Welch Nachbar oder sein gesandt mitt blöszem licht 
in den schöpen oder Staat gehen wirdt verfelt fl. 1.

38. Welcher an dem Sontag unter der Predig nicht hlit- 
ten wirdt sol verfallen d. 8.

39. Welch Nachbar an den Esztag sich dem W. H. 
Nachbar Yatter nicht anzeigt und ohne genügsame ursach sich 
zuruck hält verfelt f. 1.

40. Welche Nachbarin der Nachbar Mutter nicht wirdt 
willigen gehorsamen leitsten, es sev auff Huchzeuten oder 
sonsten auff ehrligen Wirdtschafften sol sie den Frawen ver
fallen d. 4 wirdt sie aber hírein widerspentzdig sein undt die 
sache für W. Herrn die Nachbarn gebracht werden, so soll 
ihr Hauszwirdt getopelt gestrafft werden.
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1676.
Szász nemzeti Statutum.1)

Die 28. Februarii Confluente Al. Uniuersitate wird ein 
tiscurs geholten bezüglich Heerfahrt2) der transmigranten, in 
dem Dni Schenkenses berichten, dasz Ihre Stueltsleutte meisten- 
theils transmigriren wolten vnd köndten mitt keinen Anderen 
Medio behalten werden alls dasz Ihnen die Heerfahrtli zuver
kauften, oder quacumque tandem occasione vortzugeben ge- 
wehret werde.

Eine löbl. Uniuersität deliberiret, das die Jehnige Heer- 
fahrth welche die Transmigranten von den Eltern und Grosz 
Eltern iure hereditario über kommen,3) Ihnen möge zugelassen 
und libere tarmit zu tisponiren überlassen, allein das die 
Transmigranten selbst, quocumque tandem modo acquirirete 
solle Ihnen eingehalten vnd nicht abgefolget werden.

Solche Transmigranten kennen auch Postmodum nach 
deme Sie transmigriren und an einen andern Orth wohnhaft, 
von leiblichen Geschwestrige die Heerfarth erben vnd ver
kauften. Doch haec ad tempus.

1678.
Szász nemzeti StatutumA)

Die У-te Decembris. Deliberirt Löbl 1 niuersitat (diewei- 
len die procuratores die arme litiganten dermaaszen überse
tzen '*) bezüglich Ihrer Zahlung das es wider Gott und Billig
keit lauft!) das ins künftige einem Procuratori nicht mehr als 
von fl. 20 einen Gulden proportionaliter gegeben werde.0!

1681.
Segesvár városi Statutum .r)Limitatio der dienstmägd .Jahrlohns regen pro Anno 1681. die 13.Decemib.

Der besten dinstmägdt Soll mann Pfennigslohn niecht 
mehr geben, als f. 5 einen horten8) pro f. 1. einen auft'ge-

*) Ered. a szebeni jkv. 11. köt. 307. lap.
Hadszolgálati kötelezettség.

3j Vagyis azon örökséggel melyet a hadszolgálati kötelezettség 
terhel, együttesen szállt reájuk.

4) Ered. Prot. Nr. 11. köt. Pag. 357.
5) Überschätzen. 6) V. ö. Tábl. ut. 270—272. §§.
7) Ered. Segesvár levéltárában külön papíron 754. sz. a.
8) Párta.



schittenen gürtel. Ein paar Stangen schlichen1) vndt 2 ge
machter.8) Ein hänffnen vnd ein vtirkenern3) k ö d d e l . Ein 
paar beltrische Érmei, vndt einen schönen schiirtz derlei' lein- 
vadt. Ein Schäsburger schloddertuch.5) Einen börtelu) pro den.
12. Ein messer samat der scheidt pro d. 25, vnd ein Seidne 
dietsch7') pro d. 28. Mit Czoklischen8) vndt Wallachischen 
Mägden aber, soll manu sich im geding, anflT oberngesätzte 
limitation richten, dasz dieselbige nicht iberschritten werde; 
vndt soll verbotten sein, keiner dinst Mägdt veder seidel. noch 
parpet, bojazi,9) oder ausz sonst Zeug, oder gewamltselmrtze 
valen. Oder geiszere schlichen langschiichtige, so wohl auch 
ausz gewandt oder Zeig Ermel rock ein zu dingen oder 
machen zu lassen, bey Straff f. 12 sondern soll alles, nach 
inbalt vorbestimpter limitation, au ff geldt geschlagen werden.

Ш Ю .

S u e b e n  v á r o s i  S t a t u t  in » . 10)

Die 15. Januarii. Nachdem ein Amplies: Senatus erfah
ren dasz in denen Fleischbänken, der Vielen Bedrohungen 
und Vermohnungen ungeachtet, iedoch mit dem Fleisch offt 
groszer Betrug vorgehe, und Fleisch, so kaum 2 dn ietziger 
Zeit werth, doch um dn. 3 verkaufft, und zu essen untauglich, 
auch wohl gar krank Vieh geschlachtet, und aufgehauen wer
den, als hat in Ansehung dieser Unordnung und Betrugs, 
nach Vorforderung des Herrn Zechineisters und Christiani 
Nasseus derer Fleischerzech genossen, Ein Ampliss. Sanatus 
beschlossen, dasz von dato ins künftig immer íriszt und gut 
Fleisch auf einer Bank wenigstens zu finden sei n, welches 
vor dn. 3. verkaufft werden mag; auff andern Bänke aber 
möge man auch geringes verkauften, davon das Pfund vor 
dn. 2 nicht gegeben werden solle. In ermanglung aber einiges 
glitten Fleisches, solle der Herr Cechmeister wegen seiner 
nacldässigkeit toties quoties mit ft. 20 ungrisch geschtrott't 
werden: denjenigen aber, so das geringere Fleisch vor mehr 
als den. 2. zu verkauften, Krank Vieh zu schlachten und auf
zuhauen, oder sonsten irgend einigen Betrug, er möchte Nah
men haben, wie er immer wolle, zu üben sich an niaszen 
dürfte, solle das Fleisch ivoggonommcn und unter den Scho-
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J) Hossz ászáré csizma. *) Fejelés. °) Szőtt. 4) Szoknya. *) Fá
tyol. 6) Csipke. 7) Szalag. 8) Székely. 9) Bojazi, bogazie, bagazie: 
tela colore tincta.

I(l) Ered. Szebeu város Magistr. jkv. Nr. 13. Pag. (j.



laribus und gefangenen auffgetheilet werden. Vorbey werden, 
den H. Marktrichter die Inspection und fieiszige Aufsicht serio 
anbefohlen: wie auch den dazu verordneten Inspectoribus Carni.

1692.
Szeben városi Statutum.1)

Die 2d. Juni. Item Concluditur, ut quicumque Civium, 
plures una, domos habent oneri (sic) dandi quartirum unica sal
tem domo teneatur (sio.

1695.
Szeben városi Senatus consultum. ■)

Wo ein mündiger Erbe allein ist, wenn Valter, und 
Mutter stirbt, darff Krs den Herrn Divisoribus3) nothwendiger- 
weise nicht anzeigeu, doch also wofern kein andere Tutel, 
oder Testament da ist; werden aber Tutelen, oder Testainen- 
ter verschwiegen, soll solcher gestrafft werden doch mitt nmass.

1696.
Szeben városi Statutum.4)

Die 16. July. Concludit etiam Senatus amplissimus: dasz 
weil wegen der Ordnung und Praecedentien in Einer löbl. 
Hundertmannschaft, man bis dato eine und andere Unordnung 
abschaffen, von dato ins Küntftige die delocatio noviter pro
movendorum wie, wo und wer, wenn sie gehen sollen, von 
Einem Ampi Senatu beschehen solle, welcher iedem seine ge
bührende stelle Standes Erheischung nach zu assigniren bestens 
wissen wird: und wird, nach jetziger Ampi. Senatus au If die, 
so specialia merita, sive ratione stemmatis, seu anderer Refle
xion wegen, alleinig ein speciales Aug haben, die übrigen 
novitii aber, werden denen Alteren nachgehen und unter ein
ander sich schon zu vergleichen wissen.
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ч1697>
Szeben városi Senatusconsultum.5)

Es hat ein Ampi. Senatus in Betrachtung, dasz von Tag 
zu 'Pag zunehmenden Lasters der schändlichen Hurerey be

l) Ered. Magistr. jkve Szebeunek XIII. k. 103. 1. 2) U. o. 313. 1. 
"j Lásd az 1554. évi (fentebb 527.1.) stat. 5. jegyzetét.
4) N.-Szebeu városi jkv. XIII. k. 340. 1. 5) Ugyanott 365. 1.

37C o r p u s  S t a t u t o r u m .  I.
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schlossen, fiasz von Dato ins künfftige alle, die alsz Huren 
ertapt und angegeben werden, zum Hilterscheid der ehrlichen 
Weiher-Tracht, den Kopf mitt keinem Söhliger,1) noch weiszen 
Haupt-Tuch bedecken, sondern rothe Tücher tragen, worauf? 
die H. Nachbar-Hannen Achtung geben, und falls sie nicht 
die S. V . Hulir, welche diesem Schlusz sich nicht genügen 
hilft, zeitlich angeben umb tl. 20 toties quoties bestrafft wer
den sollen. Nec secus fiet.

1(1117.
Szében városi Statutum.2)

Die 4. Marty. Wird in consessu amplissimi Senatus dis- 
curiret, und beschloszen, dasz Ein Ampl. Senatus, Uber die so 
hisz hero an dem heyligen Stephenstag zur Straffe getzogen 
worden, des Jahrs viermahl umb die Quatemberszeit sessionem 
halten, und nach Verhör und convincierung desz straaffmäszi- 
gen, Ihn secundum diétámén Justitiae, et aequitatis zur straaffe 
ziehen solle.

Auch wurde in eadem sessione angefragt: ob jemanden 
extra ordinem senatorium in eine Kalesse zu fahren erlaubt 
sein könne ? Drautt' discuriret, und beschlossen, dass alle Raths
herren, indifferenter sich (die vor und liinden hangende Hintő 
oder Kalessen allein auszgenommen) der Schäsen,3) hindten 
hangender Hintő, und bedeckter Kalessen frey bedienen sollen.

Auch sollen delirer Patriciorum, oder auch Raths-Herren 
Söhnen und gradierten Personen, als Doctoribus, Magistris et 
zumahlen wann sie es ohne delune im Vermögen haben, die 
morate generosi spiritus, nicht deprimiert und objieiert, son
dern die commodität sich derer von den Raths Herren brau
chenden Hintő oder Schäsen, und Kaleschen zu gebrauchen 
nicht gewähret werden.

1698.

NagySzelfen város statútuma.' )
Caput I.Von der Schuldigt;eit der ganzen Republic und trau die die Hoch-Edel G. N. F. 1Г. Herren Officiales samt Finem Fhrsammen 1Г. 1Г. Rath und Lobt. Communität zu beobachten haben:

1. 1st jedermänniglig Gott ein fromm und Religiös— dem 
Lieben Nächsten ein redlich und friedfertiges — dann Sich * 4

*) Schleier, fátyol.
s) Nagyszebeni városi jkönyv XIII. köt. 3(3G. lap.
:i) Chaise, Halbkutsche, féltedéül kocsi.
4) Közölve L. Schillernél (Mini. Const. lOti. s köv. lapok). Az 

első fejezetet terjedelmes bevezetés előzi meg, mely felemlítve hogy e
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Selbst ein keusch lind nüchtern Leben schuldig und der sich 
nicht darnnch hält, der ist keiner Ehren Werth, soll auch zu 
keiner Ehr gelangen können.

2. Ihm Kölnisch Kayser auch zu Ungaren Königlichen 
Majestät unserm Allergnädigsten Herren Herren Soll ein jeder 
nach Innhalt des abgelegten homagii1) treu und seiner Obrig
keit gehorsam und unterthänig sein: die Bürden mit Geduld 
tragen und alles was dessen würdig der Obrigkeit ohne Ver
zug offenbahren.

3. Ein Jeder soll sich an Ein Allergnädigst Kayserliches 
Diploma, der National-Contractum Beneficia,2) wie auch alte 
Privilegien Statuten Freythümer aúch ernenntlich die Ehrl. 
Zechen und Zechgenossen an Ihre von Glorwürdigen Majestä
ten erhaltenen Setz Ordnungen, Articul, Prärogativen lind 
angenommene auch approbirte Löbl. Gebräuche steiff und 
feste halten.

4. Die weil die Einigkeit unsres Volkes nächst Gottes 
Providence die einzige Ursache ist, dasz nach sovielen Stands 
Veränderungen unsre Nation gleichwohlen noch stehet darge- 
gen da man uneinig gewesen (wie das Trauer Exempel zu 
Clausenburg3) zu sehn) man nicht allein die Einigkeit des 
Glaubens verlohren sondern gar von der Nation völlig hinweg 
geriszen worden, so soll jedcrmänniglich darob seyn, dasz die 
Indigenae oder btirgl. Land-Sassen von denen Advenis und 
Frembden wohl distinguiret und zu dem Ende die Matricul 
der einerseits Posscssionirten, die nehmlich ihre eignen Häuser 
haben, andrerseits impossessionirten Bürger oder Sudler, so 
dann Separate der Advenarum oder Fremdlingen wohl und 
Fleiszig conserviren.

5. Soll also niemand vor einen Bürger geachtet werden, 
er sey denn öffentlich bei der Markzahlung in das Register

statutum „ősöktől származó, levéltárakból összeállított, uralkodók által 
megerősített'1 rendelkezéseket tartalmaz, s hogy az a városi magistratus 
és centumviratus minden egyes választása alkalmával felolvasandó : el
beszéli, miként telepíté le ]í (íej/.a király a római birodalomból s kii 
lünösen az Alsó-Szászországból behívott iparosokat a népetlen fundus 
reginára, ígérve nekik sokféle szabadalmakat, melyeket azok utódaikra 
is átörökítének.

1) Az ország részéről a fejedelem kezébe tett eskünek mintáját 
lásd С. С. II. R. 1. ez. 2—5. art. végein; továbbá 1744: 4., (i. te/., s 
1792: 1. t. ez. Ez eskü letételének kötelezettsége s feltételeire nézve pedig
V. ö. A. C. III. R. 1. ez. 1. art. IV. R. 20. ez. 1. art. Dipl. Leop. 3. p.
1744 : 0. és 1791 : 4. tcz.

2) Értendők: a Diploma Leopoldinum, a másik két nemzettel 
kötött egyességek, accordák ete.

3) Vonatkozik Kolozsvár városának a szász közönségtől való el
szakadására. Lásd az 1589. évi (543. 1.) stat. 2. j.

37*
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der Burger immatriculiret und bat Bürgerrecht und Indigenat 
ohne weitre Special Vergünstigung der Hoch Edl. В. N. F. 
W. Herren Officialium samt Einem Ehrsammen Wohl Weisen 
Rath und Löbl. Commiuiität niemand als eines gesetzten Her
mannstädter Bürgers sein in einem reinen Ehebett gezeugtes 
Leibliches Kind, sowohl Männ- als Weiblichen Geschlechts. 
Fremde aus fremden Städten oder Ländern soll um das jus 
indigenatus gebührend anhalten und was Siebb. Deutsche aus 
den Siichsiscben Stadt- und Stühlen seyn, wenn sie ihr ehr
lich und deutsch herkommen erweysen gegen Bezahlung eines 
Bürger geldes nach Proportion des Vermögens angenommen; 
dargegen keine Leibeigenen, wenn sie gleich Sachsen von 
Gebliithe wären noch weniger aber undeutsche Nations Ver
wandten (als Hatzen, Wallachen, Winden, (Jroatten, Böhmen, 
Spanier, Franzosen, Wälsche. Pollaken, I nger, Moscoviten u. 
d. gl.) zu Bürgerrecht und Indigenat gelaszen werden; cs 
hätte denn die ganze Republic eine sonderbahre Nothdurft 
jemanden aus einem Fremden Lande oder Nation Verstandes 
Geschicklichkeit, freycr und andrer kunst halber als Medicos, 
Chirurgos, Procuratores, Stadt Reutter u. d. gl. auf und anzu
nehmen, wo cs dann bei einer Löbl. Republic stehet, es sey 
absolute oder unter gewiszen Bedingungen und Limitationen 
einen Fremden zu immatriculiren, welches aber sine gra\ i 
causa niehmalen, auch wenn cs geschieht, absque praejudicio 
und consequentia geschehen soll. In maszen sich Niemand 
dann it, dasz einer oder der andere aus Gutwilligkeit auf hoch 
und wichtige Bewegnisze angenehmen worden, beheltfen noch 
weniger es sey auf was Art und Weise als anders berührt, 
dasz Ins indigenatus erlangen solle. Fnd bestehet haupt
sächlich darinnen die Privilegirte unitas populi oder Ein- und 
Beinigkeit unsres Sächsischen Volkes, dasz wir mit fremden 
Nationen unvermischt bleiben, darob steift und fest zu halten: 
qui enim non utitur, abutitur. Salvo tamen honore Recepto
rum. — Dann ein immatriculirter Secundum modos et condi
tiones incorporationis auch seines Rechts géniuszén und der in 
das Register Indigenarum Possessipnaforum geschrieben wird 
einem andern gebohrnem Stadt-Kind gleich gehalten wer
den soll.

(i. Ein Indigena Possessionatus oder Bürgerlich gesessner 
Land- und Stadt-Sass soll ein eignes Hausz und alle bürgerli
chen Freyheiten der vornehmste mit dem geringsten gleich, 
auch alle Libertaet Wein zu schenken, Heu, Getreide, Haber, 
Honig, Essig, Brot u. d. gl. zu verkaufen haben, jedoch soll 
und musz der schädliche Verkauft verboten bleiben; und soll 
Niemanden frey seyn einen Wein in der Stadt zu kaufen



noch weniger zu verkauffen. von welchem die Gebühr bey 
dem Thor nicht bezahlt ist bey Verlust des Weins, worauff 
die Nachbarhannen sorgen sollen.

7. Ein Indigena non Possessionatus oder Bürgerlicher 
Sedler hat zwar freye Macht ein Hausz eigenthümlich zu kauf- 
fen, kann aber solange bis er nicht Hausgesessen, in Eine 
Löbl. Hundertmannschaft oder Ehr. Weisen Rath nicht gezo
gen werden, es ist ihm auch der Weinschank verboten: es 
sey denn er habe es wegen Nichtsnutzigkeit der Kuff, welche 
durch zwey Nachbahr bona üde besichtiget werden musz, von 
dem W. Herren Stadthannen gegen Bezahlung eines Gul
den beefreyet.

8. Einem Advena oder Frembden ist kein Haus oder 
ander Grund-Stück zu kauften frey noch Wein oder andre 
Victualien zu verkauften: Sie werden auch zu keiner Tutorie 
oder Furate! gelaszen,1) sondern andre nächste Freunde, oder 
von Einem Ehrsamen Weisen Rath erkannte genugsam Bür
gerlich gesessene Personen sollen die Tutel der Waysen, wie 
auch ihre Erbschafften Häuszer und Mobilien verwalten; Und 
damit Ungleichheiten lind Confusiones verhütet werden, so 
soll keiner Bürgerlich gesässner Personen frey seyn ohne 
Vonviszen Eines Ehrsamen Wohlweisen Rathsä) mit einer 
frembden — es sey männlich als weibliche Personen sich in 
die Ehe zu hiszen bei ewigen Verlust des Bürgerrechts, son
dern es soll Wohlgedachter Ehrsamer Weiser Rath erkennen, 
wenn man in die Stadt sogar auch nur vor einen Inwohner 
lind in was Gestalt, Form find Wcisz annehmen soll: es 
habe in der Stadt sich aufzuhalten Lust, wer immer wolle, 
so soll er sich zuvor bey Einem Löb. Magistrate anmelden 
und die Freiheit in der Stadt sich aufzuhalten erbitten.

Der hinwieder tinit lind sich heimlich und ohne Vor
wiszen Eines Ehramen Weisen Raths in ein Ehegelöbnisz 
einmischt und einläszt soll keiner Ehrlich Zech fällig sein und 
niehmahlen weder sie noch ihre Kinder lind Erben zii key- 
nem Amte, es sey so gering als es wolle gelaszen sondern 
nach Gestalt der Verkuppelung gar zur Stadt hinaus lind 
aiis dem Stiiel gewiesen werden.

9. Trifft es sich dasz ein Advena oder Fremdling per 
testamentum oder anders von einem Indigena oder Burger 
etwas erben soll, so fallen Ihnen zwar die Mobilien in Sub
stantia, die Häuszer und andre Grund-Stück aber nur dem

4 A gyámság’- és gondnokságból való kizáratás ezen okát a 
St. II. k. ti. Tit. nem ismeri.

2) Ezen-rendelkezés"megszorítja a St. II. k. 1. Titulusnak a há
zasságra vonatkozó szabálya it.
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bloszen Werth nach, zú únd soll solchen Falls einer Bürger
lichen Person verkauft werden.

10. Belangend die Häuszer, welche mit der Stadt klei
nen Ring Maar umfangen seyn, auf dem groszen Ring, als 
nelnnlieh vom Priester Gäszleiu anzúfangen hisz auf, die 
Apoteken tnul Schloszer-Loch, darnach weiter jenseit der 
Schneider-Lauben continua »Serie bisz zum Lederer Loch bey 
dem kleinen Cziper Brunnen in der Reisper Gaszen, diese 
innerhalb gelegne Erde soll evie von Menschen Gedenken ge
achtet ist worden, hinfiihro auch allezeit für gemeine Erde 
gehalten, auch zur äuszersten Noth der Stadt gebraucht wer
den, alsdenn sollen auch die aúfgerichteten »Ställe und Schop
pen daselbst der Stadt Nothdurfft und Brauch weichen.

Hier zwischen aber mögen die Hauszherren solcher 
Häuszer für sich ohne allen Zinnsz solche gemeine Erde 
brauchen, mit Thür únd Thor zugethan halten, keine Schop
pen únd liosz Ställe halten, eine klaffter oder zwei und nicht 
darüber Holtz alda halten, doch alle Unsauberkeit und Ge
stank fleiszig meiden.

11. Welche den Wasser-Flusz durch solche Erde oder 
Hoffe haben, sollen Achtung geben, dasz dasz Wasser nicht 
verstopft werde, auf solches soll der Herr Stadt Hanne únd 
Markt-Richter Achtung haben und die nachläszigen Hauszher
ren warnen und nach Proportion des Frevels lind Unfleisz 
straffen. Und dieweil solche Häuszer ziemlich zinnszträehtig 
seyn, so soll nicht von gemeiner Stadt daselbst auf obgedach
ter freyen Erde etwas von Häuszern Cammeren oder Gewöl- 
bern gebauet werden damit nicht der Hauszherren ihre Fenster 
Thor und Thür einfallendes Licht Eingang únd Aussehn möge 
geschwächt und verstopft werden; sondern ihre alt herkom- 
mene Gerechtigkeit ganz und gar unversehrt bleibe, gleichwie 
auch der gemeinen Erden beyder Theile ihre unterschiedlich 
Gerechtigkeit únd Freytlmmb allezeit behalten werden soll 
und sollen also.

12. Was die sogenannten Gestumpelte Häuszer betrifft, 
von denselbigen ist also gehandelt und beschloszen worden, 
dasz solche Spatia und von altersher freygelaszene Erden auch 
künftiger Zeit frey und gemeine Erden bleiben soll, der Stadt 
Nothdurfft zu gut, Volk, Wacht, Geschütz, Rüstung und der
gleichen allda im trockenen zu halten und niederzulegen. Und 
soll ernstlich verbothen seyn jedem Hausherrn so solches ge- 
stümpelte Haus inne hat, und besitzt, solch Freytlmmb und 
Platz oder ledige Erde zu verbauen oder versperren mit kei- 
nerley Gestalt oder Schein, sondern sollen allezeit frejT und 
offen seyn.



13. Zur Zeit der gewöhnlichen Jahr-Märkte, so sie selbst 
die Hauszherrn, wie bishero gehalten ist worden, daselbst für 
ihren eignen Haiisz Fenstern, Thor und Thtlren, Gewölbsla- 
den, Kellers llälsze und Eingängen fremd oder einheimischen 
Kauff-Leuteu, Kramer oder Handwerker zulaszen und daselbst 
etliche Tage will hiszen feil haben, so mögen sie es thun um 
ziemliche Nutzung und leidliche Ergötzung, dargegen aber 
sollen die Hauszherren bedacht seyu, dasz sic die Erde oder 
pavimenf solches Freythuinbs allezeit eben gleich und gantz 
und an gewöhnlichen Orten mit ziegel Steinen oder Brettern 
bedeckt und geflüstert sollen halten und für und für erhalten. 
— Darzu auch alles Kerschei, Unsauberkeit und Gestank von 
dannen wegschaffen, auf welches der Herr Stadt Hann und 
Markt-Richter deiszig acht geben sollen, dasz welcher Hausz- 
hcrr solchem nicht nachkommt und zum ersten und andert- 
mahl gewarnet ist, soll zum drittenmahl gestrafft werden mit 
einem Gulden.

14. Erdstammen vor Brennholz zu fällen ist verbothen 
mit У ti. in dem Jungen Wald aber und Bongarder Busch ist 
gar kein Holtz zu fallen erlaubet bei 12 fl. straf, das Holtz 
aber welches im Wahl von Wind und Schnee niederfällt soll 
man jährlich in die klaffter machen hiszen und auf das llath- 
Hausz führen und auf dem Thum gebrauchen und wenn etwa 
Gäste zur Stadt kommen.

15. Es wird ernstlich verbothen die Teich oder Weyher 
umb die Stadt zu Wieszen Erb zu machen, sondern es soll 
ein jeder schuldig sein, dieselbe auszuputzen, Binnen legen 
zu hiszen und mit Waszer zu verseim oder aber Sumpen und 
Morast daraus werden zu hiszen bei Verlust des Erbes, wel
ches ein Löbl. Magistrat denen geben, soll, so es aufbauen 
wollen oder können.

16. Auf Stadt Hattert sollen keine Schaffherden, sie sey 
auch wem sie wolle, zu weyden gelitten werden.

17. Vor der Stadt ist niemanden frey etwas, was dem 
Markt zugefiihret wird, zu kauften ; Griechen und andre Frembdc 
aber sollen wann sie etwas es sey vor Mund-kost oder Fourage 
von Nöthen haben in der Stadt und von den Stadt Leuten 
erkaufen und die hier wieder handeln nach Gestalt des Fre
vels gestrafft werden.

18. In gemeinen Stadt und Zech-Haüszern ist ohne Er- 
laubnisz Eines Ehrsamen Weisen Raths keiner Privat-Person 
einen Zeiger auszustechen frei, bei Verlust der Waar.

19. Zins und Tax sollen von einem ganzen Löbl. Magist
rat und Communität angeschlagen, die Markzahlung aber von 
Einem Löbl. Magistrat wie auch den Ehesten von Einer Löbl.
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Ilundertmannschafft mit Zuziehung der Nachbarhannen ohn- 
partheiisch verrichtet werden.

20. Die Hochzeit und Leichen Ordnung soll nach den 
gedruckten Artikuln,1) die Feuerordnung aber nach der münd
lich gethanen Tradition immer und fleiszig observiert werden.

21. Diis die unsrige bürgerl. Sächsische Handelsleute 
vor Frembden grosz praerogativen haben ist noch aus denen 
Privilegien, welche heut zu Tage vorhanden genugsam zu 
ersehen und nicht zu vergeszen wohero denn ganz klar zu 
wiszen, wie die Griechen und andre Frembde Kaufleute ad 
tempus auch so weit und wie man will toleriret und gelitten 
werden und müssen die Frembde den Einheimischen wann 
sie die Stadt mit Waaren genüglieh zu versehen und in gleich 
billigem l’reisz zu geben sich unterstehen, weichen; und soll 
kein Stadtmann sich mit einem Frembden vorgesehen: mit 
ihm zu handeln noch Geld auf halbem Gewinn oder Verlust 
ausleyhen bei Straft' des Privinzial Poen a) Falls.

22. Alle Jahre sollen alle diejenigen, so ött'entl. Aemter 
verwaltet und zwar zu Kriegeszeiten vor denen Winter Mo
naten ; zu friedens Zeiten aber alsbald nach Weynachten von 
ihren Amts-Verwaltungen richtige Rechnung geben, darauf 
auch die Amts-Envählung so es immer möglich ohne Auf
schub erfolgen.

23. Dem heiligen Werke der Erwählung praesidirt der
N. W. H. Königsrichter im Beysevn des Weisen Herren Hun
dert-Mann Wortmannes und vier ältesten Zechmeister der 
groszen Zechen und des Herrn Notarii Amt die Stimmen 
ordentlich zu notiren und hat der Herr Königsrichter sieben; 
der 11. Notarius zwey, der H. Hundertmann Wortmann aucli 
zwei die übrigen alle durch und durch eine Stimme, so dann 
potiora vota concludunt.

24. Weil die Stimmen frev so soll sich niemand, er 
möge seyn wer er wolle unterstehn jemanden zu corrumpiren: 
und ist bei dessen Erwählung zu einem Amte der noch kein- 
malil drinnen gewesen ist, wohl Achtung zu geben damit er 
tüchtig sey das Amt zu verwalten, dann nach Inhalt der 
Rechte dem so ein Ehrenamt getragen nieh hernachmals ein 
geschäfftig oder Bürdenamt auferleget werden soll, darum 
sollen auch in der Erwählung auch gewisze Grad und Ord
nungen gehalten werden, also dasz jene so die höchsten 
Aemter verwaltet haben nicht zu niedrigen noch geringen 
gezogen werden: Die aber, die geringere als Bürdenämter

A Ilynemű szabályok közültetnek alább a (110 és til4. II.
2) 60 frt.



getragen, mögen wohl zu hohem geraffen werden: wie sol
ches von Wort zu Wort aus unsren Statuten Lib. I. Tit. I. 
ij. 2. her überschrieben.

25. Das Jus und Recht die H. Stadtpfarrer, Stadt pre- 
diger zu erwählen und zu berufen stellet bey Einem ganzen 
Ehrsamen Weisen Rath und der Löbl. Oommunität. 1 1

Caput II.

V an  d e r  R c k u ld i i ik e i t  d e r  N .  V . H e r r e n  O f f ic ia l iu m  u n d  r ia n z e u  E h r s.
W . W . R a th s .

26. Dieweil eine christl. Obrigkeit Custos Sacrorum und 
des reinen (lettes Dienst von Gott gesetzet ist, so soll sic 
tleiszig Acht haben, damit in der Gottes Lehre und christli
chen Kirche alles nach der Ermahnung Set. Pauli fein und 
ordentlich zugehe und frembde Lehre, weder öffentliche 
noch verblumet gelehrt werde, so ist sie auch eine Hüterin 
der Löbl. Kirchengebräuehe und soll dieselben Hand zu haben 
schuldig sein.

27 Gleich wie der hiesige »Stadt Magistrat ein Magistra
tus Metropolitanus ist, also soll er sich das Aufnehmen der 
gantzen Nation und in specie unsrer Hauptstadt Hermanu- 
stadt recommendieret seyn lassen; ein Allergnädigst kaiserli
ches Diploma, die beneficia der National Contract Privilegien 
alte nützlich und löbliche Gebräuche und Ordnungen aufrecht 
und ohne reflexion auf Gunst oder Ungunst, so zu Hausze, 
als bei denen Landtagen und Conventibus eitrigst zu hand
haben, die »Senatus consulta zu Nützen und Frommen der 
lieben Bürgerschaft richten und exeipiiren Recht und Gericht 
nach Innlialf unsrer Statuten gewissenhaft sprechen, aúf Pu
pillen und Weysen ein sonderbahres Aug haben und sie ver
sorgen, die aedificia publica so viel als möglich in gutem Bau 
erhalten und was immer der »Societäf Besten ersonnen werden 
kann tleiszig tinin und hiszen.

28. Demnach die »Städte in Siebenbürgen aus Handwerks
leuten mehristens bestehen, so solle eine fromme Obrigkeit 
jeder Zeit dahin trachten damit die Zechleuten in ihren alten 
Freythume manuteniret und erhalten ; hingegen aber die Stöli- 
rer in der Stadt und Stuelc Jurisdiction abgeschaft werden 
nicht weniger in Szilist und Talmatscher2') Stuel zumachlen 
da eine oder mehr Zechen auch auf Edelboden den Stöhrern *)
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wehren zu können privilegiret seyn. — Ne turpiter Doetorem 
ipsum culpare arguat.

29. Der gesummte innere Senatus soll den äuszern oder 
Eine Löbl. Hundertmannstadt gebührend respecti reu.

30. In bestelluug der vacirenden Stellen in einen Ehr
sam W. AV. Rath und Notariats soll ein Löbl. Magistrat keine 
Zeit verlieren sondern wann sonsten die Herren Officiales 
und Amplissimus Senatus beysammen und nicht durch einen 
Landtag oder andre Expedition distrahieret ist, sobald einer 
von E. W. AV. Rath stirbt den nächsten Sonnabend darauf 
die Stelle ersetzet werden. Und wie:

31. In allen Promotionibus die Capacitaet und Tüchtig
keit vor allen andern Respectibus zu attendiren ist: also sollen 
nach den uhralten Constitutionibus, auch wohlgeordneten Po- 
lizey-Ordnungen Väter und Söhne, rechte Schwiegerväter, 
Evdam, Schwäger, Brüder und gar zu nahe Bluts-Verwandten 
im Einem Ehrsamen AV. AV. Rath bei einender zu sitzen nicht, 
sogar auch nach Ableben der Person, wodurch die Schwä- 
gerschatft gestitftet soll kein rechter Schwager, er wäre denn 
allen andern an Verstand und Geschicklichkeit weit überlegen 
in E. E. AV. AV. Rath eingezogen werden; die Notariats-Stelle 
wird einer Raths-Stelle gleich geachtet.

32. Die Obrigkeits und Magistrats Personen sollen alle 
lliilf und Rathsbedürtf'tigen gerne vorlaszen verhören und ihnen 
an Händen gehn.

33. Medicos, Apotheker, Porcolab, Hopner, Secretarios, 
Amanuenses, Marktrichter, Spitals-Abater, Theil-Herren, Zu- 
schlieszer, Procuratores; Kertzer-Spane, Stadtreuter, Trabanten 
Thorhüter u. d. gl. stehet bey Einem Amplissimo Senatu zu 
bestellen.

34. Sollten die Herren Officiales Supremi und E. E. AV. 
AV. Rath, dasz der ungegründete AVochen-Markt zu Halten 
niemahlen aufkomme, deiszig sorgen.

35. Den Victum gratuitum oder Gaszdalkodás sollen dic 
N. AAL HE. Officiales und Amplies. Senatus nach Inhalt des 
18r) Eines Allergnädigsten kayserl. Diplomatis je mehr und 
mehr und gar gänzlich abschatfen; Postpferde und Vorspann 
auszer kayserlicher unumgänglich timender Dienste niemanden 
geben, sogar Edelleute und andre Fremde, wenn sie in die 
Stadt kommen auf den Gast-Hoff und nicht in Burgers lläu- 
szer logieren es sey denn es käme in publicis negotiis eine 
benahmte vornehme Person, wobey pro discretione ein obrist 
— Amt Herr zu dispensiren wird geruhen. *)
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86. Die Honoraria kosten viel, wir aber seyn arm, wann 
indem auch einem etwas, dem andern aber nichts gibt so giebt 
es consequentien und Aergernttsze, derowegen soll Eine Eöbl. 
Obrigkeit entweder gar nicht oder da es gar wohl angelegt 
und da es auch weiszlieh miiszig Geschenke anwenden.

87. Wann Edelleute zum Bauen oder Feld Arbeiter aus 
dem Stuel umsonst begehren, so soll ihnen solches abgeschla
gen werden, damit es in keinen Miszbrauch kommen und der 
18. Artieul des kayserl. Diploma wohl observieret werden.

88. Die Uebertretter der Senatus Consultorum soll Ein 
Ampi. Senatus mit Consens der N. F. W. Herren Officialium 
der Billigkeit gemäss-, abstraffen und in den Bestraffungen 
mehr den gelindem als strengen Weg gehen; auch die Pro
portion des Vermögens weislich und Christ), erwegen, indem 
Einem Wohlhabenden 100 l fl. als einem Armen 1 fl. zu vcr- 
liehren geringert fället, die Strafen also mehr zum Schrecken 
als eignen Nutzen attemperiert werden miiszen. Strictum enim 
jus, saepe lata injuria.

('aput III.

Vuu d e r  S c h u ld ig k e i t  u n d  P r u e r v y a t i v  d e r  4 Л'. W . W e y  s e n  H e r r e n
A m ts h e r r e n .

80. Die Saliaria und Accidentia welche die N. W. W. 
Herren Officiales und Senatus Ampi, von Altersher gehabt 
und wie sie theils in denen Hegiestern zu finden, theils auch 
wegen ein und anderer Handlangung separate protocollieref, 
sollen sie gebrauchen, weiter aber nicht greiffen.

40. Dem HG. Officialibus gebühret die Inspection der 
Republic nach eines jeden Amtes Eigenschafft. — Sie viere 
zusammen aber haben das Jus nach der Election Einem Am
plissimo Senatu die Übrigen Officia, wie solche einer und der 
andre zu verwalten vor tüchtig bestanden wird, aufzutragen. 
-  Wo dannach habendus aetatis Senatoriae Respectus und 
rnusz ohne erhebliche Ureach einem Inferiori nicht zu Kürze 
eines Senioris ein Amt gegeben werden.

(•aput IV.
V on d e r  S c h u ld ig k e i t  u n d  p r a e r o g a t i v e i i  d e r  z w e y e h  u b r is te u  A m ts h e r r e n .

41. Aus beyden obristen Amtsherren* 1 1 bestehet sowohl 
Einer Löblichen Universität als der Stadt Hermannstadt Dunni-
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virat, darum men sie beyde das Bleiben und Nutzen der gan- 
tzen Nation, wie auch unsrer Stadt eyfrich zu suchen und 
allem Hebel und Praejudiz vernünftig zu begegnen haubt- 
sächlicb schuldig und verbunden seyn. — Darummen es von 
nöthen, dasz »Sie sich miteinander wohl comportieren Einer 
den Andern gebührend als seinen Collegam respectire; auch 
keine National und zwar einige Gravamen und Beschwernisz 
itach sich ziehende »Sach Einer ohne Vorbewuszt und Consens 
des andern vornehme und time, gestalten solches die Eigen
schafft des Duumvirats erfordert. — Und ist

42. Nicht ohngefähr, sondern eben deswegen von Alters 
her so receptieret, dasz in der Stadt Ein N. W. W. HE. 
Bürgermeister, auszer der Stadt aber Ein N. W. W. HG. 
Königsrichter die praecedenz hat, damit daraus wer dem Grad 
und Rang nach mehr und höher sey, gleichsam zweifelhaft 
gemacht und beyde vor gleich hoch als Duumviri angeselm 
und gehalten werden mögen. Welcher Löbl. Gebrauch auch 
ungeändert seyn und behalten werden soll, in maszen hierin
nen die praerogativa Metropolitana und Provincialis ganz klar 
gezeiget wird. — Jedoch sollen beyde Aemter, als deren Eines 
specialiter auf das Oeconomicum, das andre auf das Justitz- 
Wesen siebet, unconfundieret und distinguiret bleiben.

43. In die Landtage sollen so es immer möglich »Sic 
beyde sich einfinden.

44. Ein N. W. Herr Bürgermeister hat die Macht in des 
N. W. HE. Königsrichter, dieser ingleichen in jenes seine 
Fehler zu sehen, welches die Ordnung bringt, damit nicht 
einer oder der andre sich gantz auszer, aller Dependenz zu 
seyn vermeyne. — Wie dann auch im Fall eines geriehtl. 
Processes ein HE. Königsrichter assidente toto »Senatu des HE. 
Bürgermeisters sein Richter und Instantz Ingleichen Ein HE. 
Bürgermeister Senatu »Similiter toto Assessore des HE. Königs
richter sein Richter und Instanz ist und bleiben soll. Beyde 
aber zusammen Assessore Amplissimo Domino Sedis Judice 
als Ind. Boci Judicatus Membro der IV. Herren worn Path 
ihr Instanz seyn und zwar der Herr Bürgermeister, weil er 
ein Meister der Bürger oder Rath-Herren, welche nicht blosze 
Stadt-Burger sondern nach Privilegien »Senatores Provinziales 
seyn, die zwey Herren Richter aber, weil sie das ordentl. 
Gericht der »Stadt seyn: und verrichtet die Citation der HE. 
Hopner, die Appellation aber gehet an Einen Amplissimum 
Senatum und also weiter.

45. Ein Casus Senatoris, welcher eine Degradation nach 
sich ziehen kann soll in vollem Sitz eines Löbl. Magistrats 
erörtert und decidirt werden.



40. Beyde oberste Amts-Herren exercieren das Jus Patro
natus in Bestellung der vaeirenden Paroehien, Stadt Diaconat, 
Eeetorat, ('antorat, Collaboratur und deren Dienste, welche 
sie Uhraltem Brauch nach mit dem ven. Domino Pastore et 
Capituli Decano zu bestellen haben, welche Sie wie bemeldt 
mit dem Vener. Domino Pastore mit tüchtigen Subjecten zu 
bestellen schuldig und verbunden seyn sollen, damit Kirch 
und Schuel wohl erbauet und die Schuljugend durch der 
Praeceptorum Ignorant/, nicht versäumet werde. — Wie sie 
dann als Supremi Inspectores auf Kirch’ und Schule ein wach
sames Aug zu haben schuldig seyn.

47. Gleich theilen sie aus der bis auf den heutigen Tag 
bekandten Praxi einkommende gewisze Zehenden und arren- 
den Item Schaaf und s. o. Schweins Mauth im Tallmischer 
Stuel, wie auch die Birsagien daselbst, ingleichen haben Sie 
in eben dem Stuel die Mühler und Mühlen, daher Sie die 
Proventus ablösen und haben beyde zusammen die Macht die 
Mülers daselbst zu bestellen und das Hermannstadt eine spe
cial praetension am Tallmischer Stuel ist nicht zu vergessen 
das/, im .1. 15oil. von Stephan Maylád Wayden in Sieben
bürgen mit 2000 tl. iugleichen als der Herzog von Lothringen 
Höchstseligen Andenkens in s Land gekommen die Stadt vor 
bedeuteten Stuel 14/m. tl. bezahlt und also diesen Stuel pro 
hypotheca inno hat.

48. Auch constituiren Sie beyde ein Judicium, Wohin 
die aus Tallmatser Stuel von dem Poreolaben appellirende 
Casus transmittent werden.
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Caput V.

I ro n  d e r  S c h u ld  iiß 'e it  m u l p r a e r o y a t i v e n  den N . V. W . II- B ü r g e r 
m e is te r s  h i S p e c ie .

49. Wie das Consulat ein Officium Politico Oeconomicum 
ist und aus guter Rechnung gute Wirtschaft bestehet, also 
soll der HE. Consul jährlich de omnibus perceptis et Erogatis 
sowohl Einer Löbl. Universität und Ampi. Dnorum Septem 
Judicum als auch von der Stadt und Stuhls-Einnahme und 
Ausgaben der Republic richtige Rechenschaft geben, und da
mit solches umso viel richtiger bestehe, so soll:

50. Ein HE. Bürgermeister ordentl. Regesta halten, wo
rein von Tag zu Tag Er durch den HE. Notarium und Amanu
enses die Einnahm’ und Ausgaben tragen lassen soll. Auch 
weil er
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51. Eben der obriste Inspector des Wirfhscliaft-Wesens 
ist, so soil Kr auf alle Officialia Oeconomica Inspectio у,и ha
lién schuldig- seyn. Auch nicht weniger

52. ist der Herr Consul aller Stadt Sallaristen, Wie auch 
Nachtsgrassanten und Reschinarer ihr Richter und soll Er die 
Sallaristen juriret halten und sie nach den Statuten richten. 
— So hat er auch die von Reussen,1) Sittwe, Bolkats, Grosz 
und Klein Probstdorff und Rakovicza apellirende Casus zu 
erörtern.

53. Die Anlagen im Stuel soll Ein Herr Consul nach 
Proportion des Vermögens und Standes anordnen und von 
Einem Ampliss. Senatu ratificiren lassen.

54. 1st ein Herr Consul in Einer Köhl. Universität und 
Ampls’ Senatus Session der Praeses, darum sein Amt ist die 
Sachen zu proponiren, zu Discursen Anlasz zu geben, die vota 
ordentlich einzunehmen, sodann wann secunda potiore vota 
ein Conclusum geschieht, solches dem, dem ein Conclusum zu 
exequiren zukommt auftragen und anzubefehlen, oder wenn 
es sein Amt anbetrifft, selbst fleiszig zu exequiren.

55. Wann Eine Köhl. Communität convocieret werden 
soll, so soll der HE. Consul dem Hundertmann-Wortmann 
Tag zuvor von der abhandelnden Materie informieren, damit 
ehe Eine Köhl. Communität in die Rathstuben hineintritt, sie 
sich untereinander vernehmen und desto fllglicher zu Sachen 
reden können.

5G. Die Cursus in Eine Löbl. Universität zu expedieren 
ist eines HE. Consuls Beruf: communicato tamen conceptu 
Domino Judici Regio.

57. Gebühret die Inspection der Bürgerlichen Nachts 
und Thor-Wachten dem HE. Consuli.

58. Neben seinem Sallario ordinario und den Ihm und 
dem HE. Königsrichter gleich wie ob berührt, gebührenden 
Proventibus hat HE. Consul allein die Schaaff- und Schweins- 
Maut zu Reschinar wie auch die Birsagien daher und gebüh
ret die Hammersdorfer Zehntquart auch dem HE. Bürger
meister allein.

59. Den Reschinarern soll so lange der HE. Consul 
ihnen (jedoch in billigen Preisz) Wein zu leikewen 2) zu ge
ben hat von keinem andern — auch wenn Er keinen geben 
will oder kann, auszer des Sfuels keinen Wein zu kauffen 
erlaubt seyn. — Auch seyn sie dem HE. Consuli Müder und 
Handreichung bei seiner Oeconomie schuldig, doch musz auch

’) A felsorolt falukra nézve lásd 1541. évi (fent 512. I.) St. 2. j.
Korcsuuülás végett.
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darin f;ils ein moderamen observieret werden, damit sie aucli 
der Stadt zu gut mögen arbeiten können.

60. l’fliige und Schnitter soll Er aus dem Tallmisoher 
Stuel haben.

61 Soll der HE. Consul den Reschinareren nicht gestat
ten, über die ihnen von Alters her assignierten Terminos, als 
wo vor Zeiten der junge Wald gewendet und von Mittag 
gegen Mitternacht der Graben von einem Berg herunter durch 
das Thal nebst der Mühlen über den andern Berg gegen 
Mitternacht gehet, gegen die Stadt zu kommen und auf Stadt
hattert zwischen denen Burgern Eigenthtimer zu besitzen, wie 
dann gegen Resehinar zu jenseits des Grabens der Fundus 
Juris Consularis — dieszeits aber des Grabens gegen der Stadt 
zu, gehöret für das Löbl. Judicat.

(laput VI.

V on  d e r  S c h u ld ig k e i t  u n d  p r a e r o g a t i v e »  d e s  ÍV. V . W - H K .  K ö n i g s 
r ic h te r s  in  S p e c ie .

62. Ein HE. Königsrichter soll bey Antrcttung seines 
Amts aufs neue juriert werden und sich Gott, der Augsbur- 
gisehen Confession gesummter Sächsischer Nation und Stadt 
Hermannstadt, wie auch zur Handhabung Eines Allergnädigsten 
Diplomatis der National-Contract Beneficien und aller so Ge- 
meyn als Zech-Privilegien Gerechtigkeiten guten Gebrauch 
und Ordnungen krätftigklich verbinden.

63. Ein Hermannstädter HE. Königsrichter ist zugleich 
der ganzen Sächsischen Nation ihr Comes, welcher der Stadt 
Ilermannstadt tanquam Metropoleos ihr Reservatum ist; in- 
inaszen so oft die Glorwürdige könige des Comitis Nationalis 
in den Privilegien gedenken, so nennen Sie ihn indiscrimina 
tim auch einen Königsrichter zu Hermannstadt, welcher von 
Einer Löbl. Communität envehlt von königl. Majestät conflr- 
mirct und Comes Cibiniensis genennet werden soll.

64. Auf das .Justizwesen in der ganzen Nation soll er 
tanquam Comes fleiszige Inspection haben, auch selbst nach 
unsren Statuten Gewiszenhaftig und recht richten.

65. Die Expeditiones in Politicis et Justitiariis liegen 
dem IIE. Königsrichter ob — in gravioribus causis soll el
ölnie Zuziehung des N. W. HE. Stuhlsrichters kein Beeilt 
sprechen denn Sie beyde machen Ein Löbl. Judicat.

66. Die Causae Ecclesiasticae und Matrimoniales seynd 
an das Consistorium zu remittieren, jedoch kein Criminal-Casus 
ad dijudicandum dem Geistl. Gerichte zu gestatten.
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•57. Die Birsagien aus dev Stadt exceptis qui Juris
dictioni Domini Consulis subsunt und Stuel bleiben den 
beyden HE. Judices und gebühret das zweytheil dem HE. 
Königsriclitcr; das Dridtheil aber dem Stuhlsrichter wie sic 
dann auch von denen Wallachen aus dem Stuel die Schaaff 
und Sclmeins-Mauth auf gleiche Weise theilen.

68. W ann ein Casus appellieret wird, so sollen die HE. 
Judices, nachdem sie die nöthige Relation ge than, abtretten 
und so dann Ein Ampi. Senatus das l ’rtheil Fällen und in 
ihrer Gegenwahrt als dann sprechen.

69. In den Envählungs-Actibus soll der HE. Königs- 
riehter als praeses weder heimlich noch öffentlich die libera 
vota zu hindern trachten, sondern jeden frey votiren hiszen.

70. Auch weil Ein HE. Königsrichter vi Diplomatis]) 
immer ein Mitglied Eines Hoch Löbl. Gubernii ist, so soll er 
daselbst der Nation Stadt- und Stuhls-Wohlfahrt vernünftig, 
auch treu und eyfrich ohne Scheu und Partialitaet procurieren, 
dargegen man Ihm auch redlich zu stehen schuldig seyn wird.

71. Er ist auch privilegirter Reambulator Territoriorum 
in fundo Regio.

72. Neben Seinem Salario ordinario und dem Ihm und 
dem HE. Bürgermeister gleichwie auch denen mit dem HE. 
Stuhlrichter berührter Gestalt theilenden Proventibus, gebühret 
auch dem HE. Königsrichter allein der Reuszner und Toll- 
mischer Zidinden.

73. Weil das Weinleikeb -) im Tallmiseher Stuel der 
Stadt nicht praejudicirt, so wird es nicht gewehret und hat 
der HE. Königsrichter: Pflüge Schnitter Arbeiter im Wein
garten und Handlanger aus Tallmiseher Stuell. Wró Er 
aber und wie viel .Müder. Drescher und Wrägen nehmen solle 
ist aus dem Protocol! zu ersehen, worüber er nicht greitfen soll

(laput Г/1.

\ 'o n  d e r  S c h u l d i  i/l" e i t  d e r  V. W . H K .  S tu h lr ic h te r .

74. Was zu Handhab und Verwaltung des Justizwesens 
dem HE. Königsrichter zn thun und zu laszen gebühret, dazu 
ist ein HE. Stuhlsrichter auch obliegiret und verbunden. 
Dieweilen sie beyde ein Judicium formieren. Dahero den

75. Gleichwie in casibus gravioribus ein HE. Königs
richter ohne des HE. Stuhlsrichter kein Recht sprechen soll, l

l) Dipl. Leop. 9. pontja. 
') Bormérés.



also kann und soll um soviel weniger ein HE. Stuhlsrichter 
ohne des HE. Königs-Richters importanten Casum vornehmen 
noch decidieren.

('aput VILI.

Гоа der 'S c h u ld ig k e it  ilex П К . S ta d t lu m n e n  m u l  a n d r e n  B e a m te n .

7(>. Eines HE. Stadthannen Dienst und Schuldigkeit ist, 
die Grosz- und Klein-Ring, auch alle Stadt Gassen. Thor, 
Mühlen, Wege, Stege, Brunnen und Brucken rein und sauber 
auch in gutem Bau zu erhalten, auf dem Stadthattert, Jungen 
W ald. Bongarder Busch, Stadtfelder, Ackerländer, Wiesen und 
alles was gemeyner Stadt zugehörig fieiszig zu besorgen und 
obwohlen

77. Die HE. Marktrichters und Feldschützen seine In
strumenta und Handlanger seynd und diese ihre Dependentz 
von ihm haben so heiszt es doch: Oculus Domini saginat 
Equum. Darummen Ein HE. Stadt-Hann auch selbst zu sehn 
was zu thun sey und sich nicht einzig und allein auf seine 
Subordinierte verlaszen soll.

78. Mit der Ihm anvertrauten Wirthschafft Einnahm 
und Ausgaben soll er umgehn als ein guter Hauswirth, damit 
keine unnöthige Kost gemacht, der Sachen Wehrt und Arbei
ter-Lohn nicht gesteigert, sondern soviel als möglich gesparret 
werde, dahinn denn hauptsächlich dienet das/, er

79. Nichts ausgebe noch machen lasze — es sey Ihm 
denn von denen N. V. W. HE. Officialibus Supremis anbe
fohlen, dahero Er dann:

80. Von allen seinen Einnahm und Ausgaben ordentlich 
und richtige Rechnung thun soll und wie alles was in seiner 
Verwaltung es sey von Geld oder Geldeswerth gestanden, 
administrieret werden klar und deutlich zeigen und wann er 
etwas ausgiebt, ob es auch wohl des Geldes werbt sey wohl 
zu schauen soll.

81. Der HE. Markrichter soll um alle Wirtschaft wiszen 
und dem HE. Stadthannen täglich an Händen stehen, auch 
zur rechten Zeit, da ein und das andre bequem und wohlfeil 
zu bekommen zu Rathschaffen.

82. Die Herren Szelister Richter, sollen in dem Szelistier 
Stuel Recht und Gerechtigkeit befördern, gute Ordnúngk in 
denen Anlagen nach Proportion des Vermögens der Lenthe 
halten und auf alle Weyse Sorge tragen, damit die Szelister 
Stuhlsdörfer und Leute conservieret bleiben mögen : benennt- 
licli in gravioribus sich bey denen N. V. \ \ . HE. Supriiuis 
Officialibus Raths erholen.
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83. Der HK. Kirclien Vater soll auf Kirclien und Schule, 
damit, sie im Hau erhalten werden, nielit weniger auch auf 
die beweg!: Kireheu-tInter, Kleidungen, Argenterien, Deposita. 
Legata und Baarschafften fleiszige Sorge tragen: alles proto- 
eolliert bey sieh halten und ot'te durchsehen, das zu mahlen, 
da jemanden aus der Kirchen-Oassa etwas vorgestreckt wei
den, zu gebührender Zeit wieder eineassieret werde.

84. Der HK. Kirclien-Vater soll zu eines Jahres Besol- 
dnnd 100 fl. haben und bey Vergebung der Stellen in der 
Kirchen die Personen distinguiren und alles was unter wes 
Nahmen es immer bestehe eine Stelle zu überkommen Ihnen 
bezahlt wird in seiner Pechnung in den Empfang bringen, 
damit alles, was bey der Stellen-Löszung gesainnndt werden 
kann der Kirchen zum Nutzen angedevhn.

85. Die Herren Divisores И sollen in denen Theilungen 
den Statuten gemäsz verfahren, Witwen und Way sen christlich 
ansehn, sie besorgen unpassionirt und uninteressiert jedem das 
Seinige zu ertheilen, durch den Schreiber sauber Protoeolla 
und Inventaria halten hiszen auch in gravioribus an die X. 
W. HE. Officiales Supremos reenrrieren oder da in der Thei- 
lung eine Sache nicht zu vergleichen wäre die Partheyen an 
Kin Löbl. Judicat verweisen.

80. Der HK. Judex septem Pagorum soll in denen ihm 
anvertrauten Dörfern sieh die Justiz und Oerechtigkeit anbe
fohlen seyn hiszen . Statutenmäszig judicieren und in schwe
ren Casibus sich eines Paths bey denen N. V. W. HK. Offi
cialibus Supremis erhohlen.

87. Die HK. Almosen-und Spitals- wie auch Waag und 
Zehend-Verwalter, sollen eben so als der Stadthann auf alle 
Kinnahm und Ausgaben tleiszige Sorge tragen und von aller 
ihrer Verwaltung fleiszig und richtig Pechnung tinin.

88. Der Bauherr falls ein extraordinari Bau ihm anver
traut würde soll achtung geben, dasz die Materialien zur 
rechten Zeit zusammen geschafft und conserviert werden, die 
Arbeiter aber ihre Tag und andre Werke frisch und hurtig 
verrichten mögen.

89. Das Stadt-Magazin soll sauber und rein gehalten, 
die liefernde befördert in der Vermäszung gerecht verfahren 
und von aller Einnahm und Ausgab ordentliche Pechnung 
gethan werden.

90. Der Kupferhainmerschmied soll von seinem Herrn 
Inspectore Üeiszig angehalten werden alle dem Publico ge
bührenden Gefälle, es sey von Kupfer oder Eisen schmieden

’) Lásd и/, 1554. évi (fent 527. 1.) stat. f>. jegyz.
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ohne Vervortheilung zu bezahlen, welche der Herr Inspector 
zu verrechnen schuldig ist.

1)1. Die Herren Notarius, l’orcolah bey dem Rothen- 
Thurm, Hopfner, Secretarii, Amanuenses, Expeditores. Haubt- 
nianu, Marktrichter, Comissarii, Zehendner, Quartiermeister 
und andre Stadtbedienten sollen sich nach ihren dem Publico 
gethanen Jurament, Instructionen und gestalte!- Dinge nach 
von dem Obern erhaltenden Befehlen und Gomissionen fleiszig 
und eyfrich richten.

92. Der Perceptor der Einkünften von Einführung der 
Wein soll Acht haben, damit der Wein Schreiber sein Amt 
fleiszig time. Dargegen

93. Die Herren Hundert-Männer unausgesetzt wie einen 
jeden die Ordnung trifft, bey der Wein Ihlet sich einfinden 
soll bei unausbleibender Animadversion.

Es soll in Summa ein jeder, der ein Amt Dienst oder 
Bürgerliche Schuldigkeith sic möge den Namen haben wie sie 
wolle, zu verwalten hat, Hott vor Augen, ein gutes Gewissen 
zur steten Richtschnur, einen eyfrichen Fleisz zur Aufmunte
rung und das allgemeine Wohl und eigens erwartende Ehre 
zum Zweck und Ziel haben, damit alles so geschehe, als es 
geschehen soll. Und damit alles was obig vorlesener maszen ge- 
stifftet und aus einmiithigen Rathschlusz geordnet worden, nicht 
in Vergeszenheit ge rath en, sondern je und alle Wege in frischem 
Andenken bleiben möge, so sollen allemahl vor dem Acte Elec
tionis diese Stifft und Ordnungk publice verlesen und jedem 
seine Pflicht und Schuldigkeit zu Sinne geführet werden.

Gott führe uns auf gutem Wege und lehre uns seine 
Steige, dasz wir thun was Recht ist, damit Gerechtigkeit und 
Frieden sich kiiszen, dasz Treu und Liebe unter uns wohne, 
dasz uns der Herr Gutes time, dasz das Land sein Gewächse 
gebe, dasz Gerechtigkeit): immer vor uns bleibe und im 
Schwange gehe. Amen.

1699.
Szász nemzeti Statutum.1)

Ad diem 8-am Novembris......................................................

3. Werden die He.2) Notarii und Secretarii erinnert, die 
Transmissiones oder IJrthels Briff fleisig und vollkommen zu *)

*) A nagyszebeni városi könyv (1694—1705) 221. I. Ezen statu
tum 4 —7. pontjai közölvék, de nem híven L. .Schuller Frigyes „Sieben- 
hiirgiselie Itechtsgescliiehtc" 3. k. 208—209. lapjain is. 

a) Herren.
3 8 *
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stellen, auch alle Acta allegata, und exhibita zu inserieren, 
damit culpa eorum keine Sache condescendieren miisze sub 
poena Damni et expensarum c Oondesconsione promanatarum 
refusionis.

4. Alie Transmissiones sollen ehe und bevor sie geschlos
sen. und versiglet vor der appellirenden Parthey, neckst certi - 
c-ierung des Cfegentlieils, damit derselbe darbey sey gelesen, 
und ob etwas aus/, gelaszen, welches einzusetzen wert*, befraget, 
so dann, wann die Litiganten zufrieden, gefertiget und aus/, 
gehendet werden.

5. Weil der unerleuterte Wort Verstan dt des Textus 
Statutt. Libr. i. Tit. 11. §. 3. intra praestituta tempora oder 
au ff bestirnte Tagzeit, weder per Traditionem recht erkläret, 
noch ausz einer universal Praxis etwas sicheres diesenfalls 
erholet werden kann, mnb weszwegen fast alle Judicia an
stehen miiszen, nicht eügentlieh wiszendt welches die Tag 
Zeit sey, nach deren Yerfliesznng ein Appellant sein Recht 
versehlaffen zu haben, gesagt werden solle, so wurde nach 
dieser materi, und derer de Terminis fatalibus in denen Rech
ten fundirten opinionen annalogi genauer Erwegung befunden, 
dasz der Legislator Textus die bestimmung der fatalen Tag- 
Zeit habe in Einer Löbl. Universität, als des Obern Tribunals 
der Sächsischen Nation Arbitrio oder bescheiden willkiihr 
uberlaszen wollen, und weilen bis/, Dato diesfallig nichts posi
tive ausgesprochen, so hat man von nun an ins künftig fest 
darob und fleisig zu halten geornet und beschlossen: dasz der 
Appellans eben zu der Zeit da Er appelliret, sedente pro 
Tribunali Judice lauth Statutt. Lib. 1. Tit. 11. ^ 1. von dem 
Secretario so das Protocoll fuhrt, den Urthels brieff, oder 
Transmission, vermittelst baarer Bezahlung der unten notiti- 
cirteii halben Taxa alsogleich fordern, und der Secretarius je 
ehe oder ie beszer, den Appellanten befördern, auch die Ex
pedition über 60 Tag in bänden nicht behalten.-Da aber hisz 
auff den 60. Tag die Transmission nicht auszgehäudet, der 
Schreiber vor seiner Instant/, verklaget, zu gleich ein Testi
monium der abgelegten Klage, vor dem Judice schrifftlieh 
genehmen, der Secretarins falls er kein gar wichtige Ent
schuldigung an zu führen hätte, nmb 20 fl. gestrafft, und 
Ihme di Peremptoria expeditio intra quindenam sub Poena 
duplicata aufferlegt werden: darauff Appellans nach Über- 
kommung des Urthels brieff intra quindenam oder ehender 
extra Ferias Natales, Paschales. Penthecostales. Messis et 
Vindemiarum von dem Senatus Praeside Seriem begehren, 
und sieh mit seiner Transmission anmelden, auch dasz er 
solches gethan, ein Attestat extrabiren: und da ferners



Jemandt vom Senat ad Almam Universitatem appellierte, 
da soll der Appellant eben zu der Zeit, da Er appelliret. die 
Transmission von dem Notario vermittelst bezahlung der hal
ben Taxa fordern, und dieser eben so. als der Secretarius, 
und unter denen, den Secretariis oben bestimbten Tagen sub 
ysdem poenis et oneribus, modo ut supra dictum imponendis, 
die Transmission zu verfertigen und ausz zu bändigen.

Da ein Appellans seine Transmission an Eine Löbl. Uni
versität lauthendt unter solcher Zeit anszgenohmen, und eines 
halben Jahres Frist zum Vorthei hat. ehe E. L. U.1) zu Sab
inen könipt, so soll Er bey solchem Conventu A. U.U Judi
ciariae sich mit seinem Prozess fataliter an zu melden.

Ingleichen der Notarius Provincialis unter (>() Tages 
Frist und einer Quinden dem Appellanten ad Tabulam Judi
ciariam Kegiaiu die Transmission sub oneribus supra attactis 
zu Heftern schuldig und verbunden seyn.

Jedoch soll auch harte Kranckheit, eine Reise pro pub
lico und ander wohl, kennbahre und wichtige impedimenten 
zur Excuse pro aequitate gelten. Der nun

(i. Wann er appelliret nicht allsogleich die Transmission 
fődért oder in (>() Tagen sich darumb nicht anmeldet, noch 
den Schreiber verklaget, auch der intra Quindenam bey in 
Händen habender Transmission sich bey dem Praeside Senatus 
des Verstandes halber nicht anmeldet, so dann, der bey in 
Händen habender Transmission wann E. L. I . nach gesehener 
Appellation und Provocation in einem halben Jahr Judicia zu 
celebriren zu summen könipt, sich daselbst nicht eintindet, 
noch des Verstands halber sich bey dem Consule Provinciali 
anmeldet, der soll als ein Contumax die Terminos fatales oder 
bestimpte Tag Zeit verschlatten und versaumbt zu haben cum 
amotione a Processu et Causae casu, nullo remedio valituro 
gehalten werden.

7. Wegen der I rthels brieft' Taxa ist geordnet worden, 
dasz die Litiganten vor Gericht, vom ersten bogen d. 40, vor 
die übrigen aber li lira tim U d. 12 denen Secretariis, denen' 
Notarien aber sollen von dem ersten bogen der Transmission 
•i H., vor jeden folgenden «I. 24, so dann

Dein Notario Provinciali vor den ersten bogen der Trans
mission, welche zur Landes Gerichts Taftei geht 0 (I., vor 
jeden folgenden d. 24. bezahlt werden.

Und weile Praestitution der Bestimmung der Tag Zeit, 
Niemanden so es nicht weis, obligieren kann, so wirdt allen
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Judiciis aufferlegt, die Litiganten und Appellanten, da sich 
vor ihrem Richter rituell welche findeten, hiervon parte zu 
geben,1) und nach und nach, diese in §. 5. (>. 7. stehende 
Satzungen publici notoriique Juris ас praxeos zu machen.

8. Auff die von den Perkászern des Broser rituells ein 
gekommene Anfrage, Ob sie ein geviszes Grundt-Ötiick, we- 
szen sie, wegen des offtmals auszgeriszenen, und ergieszenden 
Maros-Fluszes wenig oder gar keinen Nutzen nehmen, dem 
Titt. H. Stephano Nalatzi gegen eine gevisze Summa Geldes 
verpfänden könnten ? wundschete man wohl es mögten Dato- 
her alle diejenigen, denen dergleichen Casus vorgefallen, sich 
bey uns einer anfrage halber erholet, und in Verschreibung 
ein und anderer Grundstücke nicht praecipitiret haben, zu 
mahlen da an der handthabung des Fundi Regii e ratione 
Status Nationis Saxonicae überaus viell gelegen und durch
aus zu praecaviren damit, kein auszer Sächsischer Lands-Mann, 
auff Unsrem Boden einwurtzle, auch da solches per temporum 
vicissitudinem gesehen, auff alle weise dahin zu trachten ist, 
dasz nach und nach, woselbst iemandt von denen H. Ungern 
Fues 2) gesetzet per excontentationem oder ander gutte wege, 
auszgehoben, und die Integrität des Fundi Regii behauptet; 
auch wohl gar, da per violentiam etwasz entriszen; via facti 
das entriszene reoccupieret werde : da aber zu Perkász die 
Noth der Leiithe grosz, der Genues der verabredenden Érd
eken dargegen schlecht, so wirdt Ihnen solche zu verpfänden, 
iedoch aber salva Iurisdictione Fundi Regy, auch ut quocun- 
que tempore citra exceptionem ullam soluta summa hypothe
cam reoccupare liceat, erlaubet; und damit wasz quoquo 
modo in frembde bände gerathen wiszendt sey, so sollen vor 
allen Stühlen die Regesta derer verschriebenen oder hingenoh 
menen Grundtstiick gestellet, und in die Weiszenburger diact 
pro 15. Januarii A. 1700. mitgebracht, wasz so dann dabey 
zu thun sey, verabredet werden.

9. Weilen, wann eine Klage von Consequentze, welche 
die Militz angehet, nicht in der zeit remediret wirdt die ley- 
dende partey es mit Schaden empfinden timt so sollen alle 
HE. Officianten, so offt etwas klagbares vorhanden ungesambt 
dem Commendirenden Ofticier, solche ad remediculum vor
getragen, und da dieser die Ausrichtung nicht time, oder den 
Klagenden sein Gehör geben wolt, Solchcnfals soll ein ieder 
ermächt seyn wer er weite es sey onmittelbahr, oder durch 
die Herrn Officiales Provinciales sich bey der Cominaudirenden 
kaiserl: Generalität an melden, welche den leydenden theil

l) Faire part, tudtul adni. 2) Fusz.



die hültté pro Justitia et Aequitate zu leisten gnädig' verspro
chen ; und billig zu emptinden were, wann mann diesen glit
ten weg praeterirte.

10. Es haben leyder die Sächsische Stühle keinen aus
genommen mit groszem Schaden empfunden was eine Militä
rische Execution lieisze vnd wie der arme Landesmann dadurch 
lnortiticiret werde, diese nun zu praecaviren ist vor nicht 
allein rathsam, sondern auch nothwendig erachtet ein brachium 
Executorium domesticum auffzurichten, welches aus l'niversitnts 
Bedinten, und lauter unser Jurisdiction untergebenen Leuthen 
folgender gestellt bestehen solle.

Es soll nemlich der Eniwersitäts 'l’rabanten Hauptmann, 
l uterhauptmann Fendrich und einige von denen Universitäts 
Ketithern auch von
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In Summa...........  108

Fuhrs-Knechten sampt Ihren hauptleuten in Bereitschafft ste
hen auff Execution ausgeschickt zu werden, von welchen so 
viel als ein und anderer H. officialis das Oeeonomienm zu 
bestreiten hatt. verlangen wirdt, commandirt, und diese in 
aller regnlarität die execution allso vornehmen sollen: da 
nembelien der officialis die execution vollzihen lassen will, da 
sollen die Executores sich sein verfügen, die Inwohner dos 
exequireiulen Ortes zusammen ruffen, oder zusammen zu 
kommen anhalten, die erlegende Sehuldt ankundigen diejeni
gen bey denen solche steckt zur Zahlung anstrengen, und da 
sie nicht zahlcten. sie ohne weitere Ceremoni beym Kopf in 
Arest dargegen bey Ehr und Reputation Verluszt auf schwehrer 
Leibes straft', wegen eines oder des andern Erlassung keine 
abriehtung nehmen, so lohnt der nicht zahlende, gradatim 
mit leidt bis schärften Arrest zur Bezahlung seines Contin
gentes, getzwungen, oder auch da ja prttgel unvermeydtlich, 
dehme der solche verdiennt, gegeben werden : indehme wann



ja das Hockspannen r) und dergleichen Tribulationes das ein 
zigen remedium Geldt au ft' zutreiben seyn, die nnsrige sol
ches eben so gutt als Soldaten werden verrichten können: 
dagegen in Verschwendung des Essens und Trinken Maas 
halten müssen, dann darüber so die Execution führet, nicht 
mehrmals ein Stück gesotten, wie auch ein Stück gebratenes 
Fleisch zu einer Mahlzeit und ein Maas Wein auff den gan- 
tzen Tag, so dann Executionsgehühr Zehn d. Ein gemeiner 
Man aber ein l'fund Fleisch und ein Stück Brodt zur Mahl
zeit, und vor den Trankt auf einen ganzen Tag nicht mehr 
als Dr. (> haben, und bey 50 Lapaten 2t Stroff über diesen 
Auszwurlf, das geringste zu exigiren, sich nicht unterstehen 
soll, weil aber

11. Die Noth dürften ohne zwangmittel zusammen zu 
tragen, guttc Anstalten, gerechte auf und Eintheilungen derer 
gemeinen Zins Sorten, auch zeitliche Dispositiones ein unver- 
meydliches requisitum seyendt so werden hiermit alle derer 
königl: Stadt und Stühle Magistrat und Gommunitäten erin
nert, in und alle Zeit ehe ein Winter angeltet, in deren Mo- 
nathen Augusto und Tbre höchstens einen zukünftigen Winter 
wohl bietenden fundo von baarem Debit Getreydt, habet- und 
lieft anzulegen und da die Lifterauten sich hisz in den Monatli 
September nicht einstellten, in Octobri gleich das brachium 
cxecutionis mit einer gelinderen Maas und weise vorzunehmen, 
und die Eintreibung also zu ineaminiren,:i) damit im Anfang 
Novembris da die Assignationes lnärcklich kommen etwas 
vorräthig sey, die Militz zu ihrem I nterhalt gleich etwas 
haben und selbst zu exequiren nicht gemüsziget werde, und 
gleich wie

12. Den Seegen Gott nicht in allen Jahren gleich áusz- 
getheilet, also wirdt auch nicht immer ein iedes Ohrt nach 
einer Proportion zu belegen, sondern von denen, da exempels
weise vorheuer4) das Getreyde beszer gerathen, ein mehreres 
an Getreydt also auch da wenig Getreydt, iedoeh mehr Wein 
heil und dergleichen gerathen, diesen ein stärkere Geldes 
oder hey anlage angetiindent und die dorff schaffen alle Jahr 
nachdem Gott den Seegen auszgetheilet, denen Liefferungen 
zu unterwerften seyn, worin falls alle Stühle sich als ein po
litische perschon ansehen, und das haupt id est Stuhls-Magi
strat, auff alle Wege dahine bemühet seyn soll, damit neben 
dem ersten der Mitlere, hisz auff den letzten bestehen kön- *)
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псп. Denn ein Stuell dem andern zu heltt'en ausz Nötlien 
weder capable noch schuldig und verbunden.

13. Aus sonderbarem Bedenken, wird denen H. Officia
libus derer Stadt- und Stühle, da di H. H. Patres Catholici 
per Donationem Caesaream einige Zehendton zu geuieszen 
halten, gerathen und intimiert, brachio totius Sedis gedachte 
Zehendt sicher zu befördern.

14. Aus der Instructione decimatorum wirdt die Clausula 
wegen auszdresclmng der Probhauffen eassirt, und also eorri- 
giret: dasz ohne allen Verzug nach der Zehenden Einsamlung 
die Zehenden a uszgedröschen und die Körner tleisig auch 
complete eingesamlet und ä conto Perceptorum gebracht wer
den sollen.

15. Auff die oben 2. referi rte Expeditions Puncta ist 
von dem hochlöbl. Königl. Cubernio folgender auszsehlag 
auszgewurdtet worden (A) in puncto Judicatus liegij Cibinien- 
sis ist unser eingegebenes Memorial acceptiret approbiret und 
Jliro kayserl. Majestät unserem allergnädigsten II. H. in boná 
forma repraesentiret so denn auch die Beförderung dieser 
Materi des eommendirenden Cenerals Intelig. Eeelntz nach 
deutsam reeommandiret. i2l Der II. Johann Holzmann der 
hoff Cantzier in corporirf zu werden angenehmen und a 11er- 
höehstgedaeht. Iliro Miiyt. vorgestellet. i3) Die Verminderung 
derer itzo auff unserem Boden stehenden Compagnien ver
sprochen. i4) Die zur Auffrichtung der Pyramiden denominirt 
gewesenen Commissarien geändert, und welche wir vorgcschla- 
gen aceeptirt worden. Welches denn zur Nachricht dieses Ohrts 
angemerket wirdt.

l(>. Der alte Oebrauch vermöge dessen dato her die 
Knechte auff dennen Dorffschafften 2 Jahr im Freythumb 
geleitet, und von denen Bezinsungen und Reisen verschont 
geblieben wirdt eonfirmirt und gehoffet, dass sich die Inwohner 
hier und dort auff diese weise mit Gott vermehren werden; 
damit aber nach den Jahren des Frey thumbs Niemandt umb 
ein hausz weiter zu gehen macht habe, so sollen besagte 
Knechte gleich Anfangs, wann sie sich verändern, unter Burg
schafft standthafftig an dem Ohrt zu verbleiben geloeffen, und 
da iemandt in der Flucht ertappet würde, alle beneficien welche 
Er versessen zu sampt den Reysen in duplö zu bezahlen schul
dig seyn.

17. Es sollen zu allen Conventibus publicis die II. Offi
ciales welche dessentwegen in Officiis und bezahlt seyn dt, sich 
in Personis sistiren, und da dieselbe beweglich und keine 
augenscheinlich und untingirte praegnante Entschuldigung ha
ben, kein Rathsherr anstadt Ihrer die Reise zu thun schuldig



seyn suli inevitabili reluctantium l’oena Provinciali, e proprys 
Dominorum Officialium marsupys.1) solvenda.

Actum ct datum Oibiny in Congregatione Cutharinali 
Anno supra notato.

1700. (év körül.)

N a g y s z e b e n  v á r o s  s ta tú tu m a ? )

I Der Herr Königsrichter soll alle Kirchen und Schulen 
ungeänderter augspurgischer Confession zugethann in regio 
fundo Saxonieo unter seinen Schutz nehmen, auch bis auf den 
letzten Blutstropfen verfechten, damit die Ehre Gottes unter 
uns möge wohnen und die Religion.

2. Auch soll der Herr Königsrichter verpflichtet seyn 
Gericht und Gerechtigkeit zu handhaben, einer löblichen Uni
versität freyheit in allen fällen unbrüchlich erhalten helfen, 
vertheidigen nach allen Vermögen, damit insgemein, wie auch 
insonderheit Jedem Gerichte und Gerechtigkeit wiederfahren 
möge zur Beförderung des gemeinen Besten.

3. Unsre sächsische Landrechte und Instituta sich bes
tens empfohlen seyn lassen und in allen Gerichtshändeln nach 
diesen vorgcschriebnen Regeln urtheilen und richten, dasselbe 
nicht beiseit legen, sondern selbige als ein erworbenes Kleinod 
durch Ucbung so vieler Jahre her contirmiret halten, keinen 
Usum denselben zuwider aufbringen noch aufbringen lassen.

4. Auch soll der Herr Königsrichter den Rathsverwand
ten jeden sein Respect geben, wie auch der Hundert-Mann
schaft, damit die Respublica durch Einigkeit möge blühen und 
wachsen.

5. Die Thttren der Richter sollen ungesperrt und offen 
stehen den Armen wie den Reichen und selbe sollen einerlev 
Eintritt und Zutritt haben und gleiche Audienz ihre Noth vor
zubringen und Klagen zu führen, Halsangehende Sachen aber 
sollen vermöge unsres Landrechtes3) sächsischer Nazion vor 
einen ehrsamen Rath ohne einiges vorgehendes Deliberat ge
bracht werden, bishero conservirfcn Gebrauch nach.

(i. Die Zunft und Zech Ordnungen soll der Herr Königs
richter in vigore helfen erhalten und wider alle Sichrer und 
Riegler vertheidigen.

7. Wenn zwei aus einer ehrlichen Nachbarschaft sich 
mit einander veruneiniget, sollen die Herren Judices in gerin-

‘) Erszény.
") Közölte I,. Schuler (Municipal Gunst. 10.'!. 1.)
'■') St. I. к. 1. Gz. 4. g.
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gen Sachen sie zurttckweisen und vor die Zech und Nach har
sch aft dirigiren.

8. Auch soll der Herr Königsrichter gemeine Stadt- und 
Stuhl zugehörige Mittel, damit jedermann sie zu friedens- und 
Kriegszeiten gebrauchen könnte, auf keines Anhalt gehen, 
abalieniren, vielweniger Stuhlsuntcrthanen, wie auch die, so 
auf einen adeligen Boden wohnen mit frohndienst, als Sclinit- 
ter, Heumacher, Meder,1) einem oder dem andern Adelichen 
anzuweisen sich heigehen.

9. Einem ehrsamen weisen Bath wie bisher inskünftige 
soll bevor behalten werden, die Macht und Gewalt gefänglich 
jemanden einzuziehen sine jure Dominorum Judicum.

10. Auszerhalb der Sorgen, so Officio Comitis gehören, 
soll der Herr Königsrichter als das Haupt der sächsischen 
Xazion auch verpflichtet sein, sowohl hiesige Herren Mitoffi
zialen, als auch anderer Orte löbliche Universität mit Bath 
beizuspringen und mit guter Informazion, damit also durch 
mitgetheilte Kraft des Haupts die Comcinbra Corporis Univer
sitatis mögen in gutem vigore erhalten werden.

11. Zur Verhütung unzeitiger Urtlieilen und böser Nach
rede soll der Herr Königsrichter publice gestehn, das/, er zu 
diesem höchst wichtigen Amte durch rechtiniiszige Mittel kom
men und gelangt sei auch diese vorgeschriebene Conditiones 
cum sacramento fidei et juramento confirmiren.

A királybíró esküje.
Ich X. N. schwöre zu Gott, dem Vater, dem Sohne und 

dem heiligen Geiste, der heiligen unzertrennlichen Dreifaltig
keit, dasz dieweil ich aus sonderlicher Gnade unsres gnädigen 
Herrn und Landesfürsten und eines ehrlichen und wohlweisen 
Raths samt der ehrsamen Gemeinde zum hochwichtigen Königs
richteramt allhier in der königlichen Hermaunstadt erwählt 
worden, ich in allem meinem vornehmen, Thun und Handeln 
mich befleiszigen v ili, zuvörderst unserm gnädigen Herrn und 
Fürsten treu zu seyn, der ganzen löblichen sächsischen Xazion 
und Universität, wie auch dieser Stadt Ehr und Nutzen und 
Gerechtigkeit suchen, die recht erkannte lutherische Lehre 
augspurgiseher Confession, soviel nur möglich, salvis perma
nentibus constitutionibus regni befördern, alle Privilegia ernann
ter sächsischer Xazion, sie haben Namen, wie sie wollen, Kir
chen, Schulen. Witwen und Waisen, schützen, die von einem 
ehrsamen und wohlweisen Rath und der ehrlichen Gemeinde
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unanimi consensu cóndirte Artikel annehnien und auch in mei- 
nem Richteramte, ohne Jemandes Anselm, Freundschaft, Feind
schaft, Has/,, Neid, Nutzen oder Schaden, nicht anders, als 
nach unseren Statutis und Municipal-liechten vergehen und 
die causas litigantium, welchen meine Thiiren offen stehen 
sollen zu jeder Zeit, den Armen sowohl als den Reichen deei- 
djren und richten und im fall ich etwas solches werde ver
nehmen, so gemeiner Stadt und der Universität Schaden oder 
Gefahr bringen möchte, solches einem wohlweisen Rath und 
der ehrlichen Gemeinde nicht verhalten, sondern offenbaren will.

Also helfe mir Gott und das bittre Leiden unsres Erlö
sers und Seligmachers Jesu Christi.

1701.

Seelen városi statutu nt.1)

Die 10 May Praesente Communitate Centumvirali Magis
tratus movet discursum: So lang die legumina publica nicht 
distrahiret,' werden Frembden zu verkauften verbothen.

1701.

Seelen városi Statutum.-)

Die lti July Amplissimus Magistratus coneludirt: Alle 
Reampten zu denen Dörffern sollen indifferenter contribuiren.

1710.

Segesvár városi Statutum.*)

Articuli Equisonibus Civitatis ab Amplis» Senatu tl. 29. Marty'A. 167Ó conditi moderno rerum statui accommodati A. 1716. 6. Augusti.
1. Wenn der Reuter dinst iemanden zugesaget wird, soll 

derjenige seinen Eyd abiogén das/, er dem obern Landes-llerrn 
der Stadt und Stuhl, auch seiner obrigkeit, getreu seyn '.vili, 
was zu verschweigen, nicht auszbringen, in denen anbefhollc- 
nen dinsten und Verrichtung tleis/.ig, unverdrtiszlich, und rühm
lich sich verhalten: sonst aber der Entgeltung und straff unter- 
worffen seyn soll nach Erkenntnis/, des Herrn Consulis.

’) Ered. Szeben város jkv Nro 14. pag. !>5.
a) Ered. Szeben város levélt. 14. sz. jkv 95. lap.
3) Ered. Segesvár város levéltárában '250(1. sz. a.
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2. Sollen die Reuter insgemein so wohl in ihrer Gesell- 
scliatl’t als ihren Strassen feine Ordnung halten. der älteste 
oder in Abwesenheit dessen der folgende, die ohsicht und auff- 
merkung haben und von den ältesten his auff den .längsten 
täglich nach ihrer Ordnung wacht halten vor des N. W .1) Herrn 
Consulis Haus umb, des Hefehls abzuwarten bey Straff d. 10.

3. Sollen die Reuter an Sonn und Peuertägen auch in 
der woehen umb 5 uhr, zu morgen ihrem Herrn Consuli das 
geleit in die Kirche zu geben schuldig Seyen, und nach ver
richteten Gottesdinst, mit Prlassung des Herrn Consulis nacher 
Hause gehen, auszer dem. welcher die wacht hat sub poena 
d. 5. dem neu erwehlton 11. Consuli nach der Erwehlung das 
geleit ins Hausz gehen sub poena f. I.

4. Soll keinem Reuter, bey harter Straff, ohne vorwissen 
des Herrn Consulis, weder vor anderer, umb Lohn, noch sonst 
sieh autf die Strass zu begehen freystehen; auch in seiner 
eigens Arbeit auszerhalb der Stadt zu gehen, sub poena d. 10.

Г). Welche autf eine Reise geschickt werden, sollen das 
ihnen anbefohlene fleiszig und schieinig nach aller möglichkeit 
verrichten, und welcher sich nicht zu rechter zeit wieder ein
findet, soll vom Herrn Consule nach der Sachen umbständen 
gestrafft werden.

(i. Wenn einem Weisen Herrn oder andern ehr. Depu
taten zur Reise ein oder mehr Reuter zugeordnet werden, sol
len sie sich mit ihrem liosz fertig bey guter zeit einfinden vor 
dem Hausz, was zur Reise erfordert wird heltfen verrichten. 
Die Versäumnisz soll mit den. 25 gestreift werden. Auch wenn 
die W. Herrn ausz der Stadt wohin reuten, sollen sich die 
Reuter bey sie aufftheilen, und sie bedienen sub poena d. 10.

7. Sollen die Reuter einen ieden W. Herrn, oder wer in 
Dessen Stell geschickt wird autf der Strassen in Sonderheit, 
nach Gebühr veneriren und respectiren, gehorsam, fleiszig und 
treulich bedienen, bei Brücken und Wasser voran reuten und 
sich des besten weges erkundigen; geschehe doch irgend ein 
Unfall dasz man stecken bleibe oder in ungemach falle, nicht 
weichen, sondern auff alle arth und weise secundiren und 
bedienen, sub gravi poena.

5. Wenn mann autf der Strassen und Herberg auff und 
abladen soll, sollen die Reuter neben dem fuszknecht solches 
verrichten, auch über Essen, fleiszig auffwarten, und die vor
fallende dinst than, ohne vorwissen nicht hie und her oder 
ausgehen, und abends nach verrichteten dinst sich zur Ruh 
begeben, sich allzeit gebührend ehrbar und getreu aufführen,
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nicht mit wein überladen und ungelegenheit verursachen, hey 
der straft' toties quoties ft. 2.

‘d. Sollen die Keuter a uff der strassen, mit dem, was 
ihnen kan gereichet werden, vorlieh nehmen, denn sie ihr 
Grossen1) haben, nirgendt ohne II. Consulis Befehl und dem 
grös/.ten nothfall post Kosz nehmen, und ihre dem armutli 
auff dem Halse lassen bey harter Straft'.

10. Key Wirtsehafften sollen die dicner fteiszig auffwar- 
ten und sorgen, sich niehtern halten, mit dem was ihnen 
gegeben wird vorlieb nehmen, nicht übel naehreden, oder dem 
Wirthen beschwerlich sevn, seeus sollen sie umb f. 1. an ihrem 
Salario gestrafft werden.

11. Weilen die Zeiten augenscheinlich von Tag zu Tag 
beschwehrlieher werden, und arme Bürger umb dienst bitten, 
ist A. 1702 beschlossen worden, dasz denen Kentern die Por
tions anlag von gehl und frucht gänzlich erlassen, und von 
ihren dienst jährl. f. 25. haben sollen zur Bezahlung.

1710.

( to n r h i .s u m  A m p l i s s im i  S a m t  a s  e t  C o m m u n i t a t i s  S c l te s s b n r f f * )  
/I. 18. M a r t i i  171t).

1. Wegen iefziger groszen Theurung soll einem Tag- 
wereker des Tages von starker Arbeit nicht mehr gezalilet 
werden als d. 9. und ft teutschc Pfund Brod, etwas zugemtisz, 
aber nicht Wein darzu. Von leichterer arbeit aber etwas weni
ger an geld sub poena ft. 12.

2. Denen Zimmerleuthen und Maurern, welche früh umb 
5 I hr an die arbeit gehen soften und hisz abends umb (1 I hr 
verharren, nach Georgii aber hisz 7 I hr, soll des Tages 2 mahl 
zu eszen, und nur 1 Maasz Wein, dann in Gehl d. 24 gereichet 
werden. Wo man aber kein Eszen gibt, sollen gegeben wer
den d. 45. und 1 Maasz Wein. Wie viel Stunden weniger sie 
aber arbeiten, soll abgezogen werden. Welcher aber nicht 4 
Jahr in der Zech gewesen ist, dem sollen d. 9 weniger ge- 
zahlet werden.

3. Auszerhalb dem Stuhl her soll kein wein hereinge
bracht werden, es werde dann vom Fasz ft. I 3) Lösung erle
get; vom Stuhls-wein aber d. 40. wer auszer dem Stuhl ge- 
kauffte wein liegen hat, soll hisz übermorgen benenntlieh ein-
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’) Groschen.
-) Segesvár város levéltárában No. 2581. 
3) Áfás tintával 2-re javítva.



geben, wo У von wem У wie viel Wein Er (transzén hat; und 
hernach auch mit dem wein ein glaubwürdiges Zeugnis*/ brin
gen. Sub poena- confiscationis so  wohl in der Stadt, als au ft' 
denen Mayrhütfcn.

4. Es soll kein getraid ausz der Stadt zu tragen oder zu 
führen erlaubt, sondern angehalten werden bey denen Stadt- 
Thören, der II. Consul laszc es dann zu, sub poena tl. 1 12.

f>-tn. Wer einigen vorrath an Korn hat. so ll  es denen 
bediirfftigen auszgeben, nicht höher als umb tl. I. 20. die 
andere fruelit aber wolfeiler; hat das Arniuth nicht gleich zu 
bezahlen, soll der verkaufter nachwarten hisz zur Erndte, dar 
nach entweder geld, oder so viel geldeswerth in Korn bekom
men; wovon ieder versichert wird. Solté iemand länger war
ten müszen, soll auch Interessen darauf! folgen.

(i. Л1 it Zimmerleuth und Maurern überhaupt zu dingen 
ist absolute verbothen.
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172:4.

Hsássváros.

Nachlmrschafft . Miekéi.1)
Welche durch ein muthige Einwillung der Beyder Säch

sischen Nachbarsdhaffte-n8j in Szászváros Anno 1723. am Fest 
des H. Jaeobi sind placidiret und zu Erhaltung gutter Ordnung 
eingefilhret worden.

1. In allen Nachbarschafften sollen die Naehbahrväter3) 
autf die jenigen, so von andern Orten kommen fleisige Auff- 
sicht halten solches einer Löblichen Obrigkeit oder wenns 
unserer Nation und Religion leutc sind deren Eltisten der 
Ecclesiae in gutter Zeit an Tag geben damit keine verdäch
tige Personen heimlich einschleichen mögen, werden sie die
ses nicht thun so sollen sie Straff verfallen den. 25.

’) A szászvárosi szomszédsági ládában levő példányról.
*) Szászvárosban, tekintettel arra, hogy a magyarok a német, a 

németek meg a magyar nyelvet mindannyian nem beszélték, s ennél
fogva az üsszegyülekezésre vagy egyél) teendőre intő szomszédsági jel
vény elküldése s az összejövetel alkalmával egymást meg nem érthették 
volna, a magyarok is, n szászok is külön külön szomszédsági testüle
tekké alakultak. A XIX. sz. elején, az 1824. évi szomszédsági szabály
zat tanúsága szerint már 3 szász és 2 magyar szomszédsági köziilet 
állott fönn.

s) Kendszerént két apja, előjárója, volt mindenik szomszédsági, 
közületitek, az idősb s az ifjabb, kik szótöbbséggel az idősb vagyis 
légibb s a közepes vagyis későbbi tagok közöl választattak, s mindenik, 
vagy minden második év végén tisztükről kötelesek voltak lemondani.



2. Ein jeder ehrlielier Nachbar soll sicli hätten frembde 
verdächtige Personen in seyn Hausz zu nehmen; kommt aber 
ein frcmbder und wolte sich etwan bey einem Nachbahr nie
derlassen und wolmen, soll der wirth solches dem Nachbar
vater Hiss auff den dritten 'Pa" melden, wo nicht, soll er ver
fallen den 25. 1 1

d. Die Nachhahrväter Beiderseits sollen in ihrer Nach- 
hahrschatft fleissige Autfsieht haben auff solche Leute, die 
nicht in die Kirchen und zum Sacrament gehen, cs mögen 
seyn alte und jungen; item autf die, so  mit fluchen continuir- 
liehcn fressen und sanften Humorén u. d. g. ein ärgerliches 
Lehen in ihrem Hause führen; wie auch die so in ihren Häusern 
lose Gesellschaften und Zusamkiinften besonders bey nächt
licher Zeit dulden, dieselbe erstlich selbst gebührend errineren, 
das sie von solchen ärgerlichen wesen ablassen: oder aber, 
da sic ihre errinerung nicht achten würden, den Lltisten der 
Ecclesiae davon nachriebt geben bey Strafte den. 25.

4. Ferner sollen die Naehbahrvätcr achtung geben auff 
die so in Sonn- und fevertägen arbeiten und welcher Naeh- 
bahr oder Nachbahrin in demselben entweder zu Hause oder 
auch auff dem fehl arbeitet oder auch arbeiten liist, soll um 
H. 1. oder 2 Pfund Wachs gestrafft werden.

5. Welcher Nachbahr zur Advent oder Fasten Zeit öffent
liche Mähler und Gastereyen entweder gibt oder auch nur 
besucht, da soll der wirf um ft. ii und ein jeglicher Gast aber 
um ft. 1 . gestrafft werden.

(i. Wenn Nachbahr oder Nachbahrinnen sich mit einan
der mit werten veruneinigen, sollen sie sich vor den Nach
bahrvätern erst melden, ob sie daselbst mögen wieder ver
einiget werden, doch werden die Nachbahrväter solche Sachen 
welche vors Gericht gehören auch einem Löbl. Judicat heiinb- 
lasS' и.

7. Sollen die Nachbar-väter acht haben alitt diejenigen, 
welche bey Nächtlicher Zeit wenn sie getrunken auff der Gasse 
herum schwermen, Rumoren und den ehrlichen Naehbaaren 
Ungelegenheit machen, wird jemand in dergleichen ertappet 
werden, der soll auffgezeichnet werden und von einer Ehrl. 
Nach bahrschaffit zu seiner Zeit gebührend gestrafft werden.

8. Kein Ehrlicher Nachbaar soll sich unterstehen auff der 
Gasse Taback zu rauchen, wird einer gehn, Er soll auffgezeich
net und der Ehrl. Nachbahrschafft verfallen den..6. toties, quoties.

1 Л/. 1.424. évi szabályzat 17. p. szelént, ismeretlen, gyanús sze
mélyt csakis a rendőrigazgatónak tett előlege* bejelentés mellett volt 
szabad éjjelre elszállásolni.
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9. Kin jeder Ehrlicher Nnchbahr soll die Naehbahrväter 
ehren und was sie Laut der Artikel befehlen, gehorchen. Wer 
sieh aber gegen sie ungehorsam und unliiifflieh Bezeuget, soll 
verfallen den. 25.

10. In Heyden Nachbahrschafften aber soll eine gutte 
Ordnung und Respect zwischen den Kltisten, Mitlern und jun
gen Nachbahrn seyn, auch sollen die selben so von guttem 
Herkommen seyn nach Meriten und standesgebuhr Tractireil: 
Sie aber sollen auch mit der Nachbahrschafft in guttem Ver
nehmen leben und sich nichts übernehmen.

11. Wenn einer sich in die. Ehrl. Nachbahrschafft ein- 
griissct. soll er erlegen den. 12. Wer aber sich nicht ein- 
griiszen wolle, und Betrifft ihn ein trauerfaall, so soll die 
Nachbahrschafft so lang nicht verpflichtet seyn ihm zur Leiche 
zu folgen und ihm Behltlfflich zu seyn, bis er nicht zu voi
der Nachbahrschafft fl. 1 erleget.1!

12. Es sollen alleweil die Ehrl.2! Nachbar sich zu denen 
Nachbar diciisten fertig halten, und nach Befehl der Nach 
bahr-Väter solche helffen verrichten, wird sich aber jemand 
wiedersetzen zu dienen: so soll er gestrafft werden um 
den. IW.

13. Recht und billig sollen die Alten den Jungen mit 
glitten Exenipeln vergehen; wird aber einer Aergernisz gebin. 
soll der doppelte Straff geben oder erlegen.

14. Wird ein Nachbahr die Sachen, von welchen in der 
Nachbahrschafft gehandelt werden, in der Gassen auszbringen, 
der soll gestrafft werden um fl. 1. den. 98.

15. Wenn das Nachbahrzeichen in der Nachbahrschafft 
ningeschicket und dasselbe von jemandem nicht fortgetragen 
oder verdrehet und nicht fortgetraget wird, so soll der ver
fallen den. Hi.

16. So jemand bey vortragung des Zeichen sich last ver
leugnen, soll verfallen den. 12.

17. Wenn der Nachbar Vater eine Ehrl. Nachbahrschafft

’) Az Í824. évi szabályzat directe, mindenkinek kötelességévé 
teszi, hogy valamely szomszédságba belépjen s abból csak úgy léphet 
át egy másikba, ha lakhelyét egy másiknak kerületébe tenné á t ; de ez 
esetben is köteles fizetni a belépti díjat.

2) Az egyik szász szomszédsági köziilet (die Sclmstergiisser Nach 
bahrsehaft) ezen szabályzatot 1775-ben megújítván az „Ehrliche“ helyett 
a ..letzte“ jelzőt használja, a minthogy az 1824. évi szabályzat is akkép 
rendelkezik, hogy a szomszédsági szolgálatokra és az előjáró parancsai
nak kivitelére, a mennyiben ezek a szomszédsági rendre vonatkoznak, 
a 10 legifjabb vagy legutolsó tag van kötelezve.

Corpus Statutorum. 39
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zusumen warnen lässt und will einer oder der andere nicht 
erscheinen, der soll verfallen den. 25.3)

18. Wenn jemand an Sonn und Fevertägen unter der 
Predicht Holtz hauet, der soll verfallen 1 / /  wachs.

19. Die Weiber sollen nicht ohne Hauben oder auch nur 
mit der blossen Hauben ohne Tuch über der Hauben zum 
Xachbahr, oder autf der Gaszen herum gehen, auch nicht mit 
den Schwartzen und weisscn Sehlaffhauben bey Straft' d. 25.a)

Von. denen Leichen Processen.
1. Welch Xachbahr nicht auffs Grab machen gehet, soll 

Er verfallen den. 18.
2. Kau ein Ehrl. Xachbahr oder Xachbahriu nicht mit 

gehen und hat dessen genügsame vrsaeh, sollen sie sich bey 
dem Nachbahrvater anzeigen lassen, Bey straff den. (i.

3. Welch Xachbahr aber sich nicht anzeiget und auch 
zur Leichen nicht kommt, wens Zeichen umgeschieket worden, 
soll gestrafft werden den. 1(>. Item wenn Er mit gehet und nicht 
wieder im Process zuruck kommt, soll Er verfallen den. lli.

4. Die weiber sollen in dem Process autf die Leichen 
fein ordentlich gehen zu zwey und zwey, eine jedwede nach 
ihrem alter und Stande, welche nicht in ihrer Ordnung Bleibt, 
soll verfallen den. l>. toties quoties.

5. Wenn eine Nach bahrin ohne genügsame ITsach von 
der Leichen ausbleibt, oder von der Leichen weglaufft. soll 
verfallen den. 12.

(i. Wenn einer will, das die andere Naehbahrsehafft soll 
seiner Leiche folgen, soll er erlegen fl. 2.

7. Beym Grab machen sollen die verwesente Leiber 
hübsch Tractirt und keine gantze Baar zerhauen und zer
brochen werden. *)

*) Az 1775 évi szabályzat a 17. pontot ezzel toldja meg: Ver
säumet jemand den Nacbbahrscliafts Jahr Tag ohne hinlängliche Ursache, 
der soll bestraft werden mit 99. d. und nimmt auch kein Antheil vom 
Eingenommenen (leid.

3) Az 1775. évi szabályzatban e pont helyett a következő véte
tett föl: „19. Ein jeder Ehrsame Nachbar soll in öfentlichen und Nach
bahrschafts Versandungen in einem anständigen Kleide erscheinen bey 
Straf 12 d." végül pedig megtoldja a következő czikkel: „20. So ein 
Ehrlicher Nachbahr ausz unserer Nachbahrschaft, einen Trauerfall auszer- 
lialb der seinigen in seiner behausung haben solte, Als Geselle und Lehr
jungen, Knechte und Mägde, welche zu unserer evangelischen Religion 
sich bekennen; die Ehrsahme Nachbahrschaft schuldig seyn soll, Grab- 
lnacher zu geben, wie auch nachzufolgen bey der Nachbahr Strafe. Die
ser Aliikul hat auch bezug auf diejenigen, die mittelst ihrer Reise mit 
Tode abgehen, dergleichen Lenthe sollen von der Nachbahrschaft beer
digt werden, in welcher er gestorben.“



SZÁSZ NEMZETI i'.S TÖIU'F.NYTIATÓSÁOT КТЛТГТГМОК. ()1 1

Von Zumnieiikünft'tm und Frölujkeiten.
Dieweil glitte Sitten den Menschen zieren, geziemet siclis, 

dass ein jeder Ehrl. Naclibalir, der da Lust hat auff die zuge
lassene Ehrl. Nachbahr-wirtschafften zu gehen, sich Ehrbahr- 
lich alda verhalten, jedermann gebührend respectiren und sich 
unzüchtiger, spöttischer, und zum Zohrn regender Worte, Tisch
klopfen, schmähen, lügen straffen, wein verschütten, weinaus- 
geben und dergl. excessen enthalten, worüber denn solche) 
Artikel aufgesetzt worden.1)

1. Verschütt einer Wein nur so viel als mit einer Hand 
kan Bedeckt werden, soll verfallen d. 6.

2. Verschütt einer 1. 2. oder mehr masz, so soll er den 
Wein zahlen und dartzu gestrafft verden d. 16.

Wer mit der Faust auff den Tisch schlägt, d. 16.
4. Wer auff den Tisch ligt oder schiäfft d. f>.
5. Wer einen andern Ehrlichen Nachbahr schmähet und 

Lügen strafft, soll notiret werden, es sev gleich ausser oder 
in der Nachbahrschafft der soll verfallen d. УУ.

6. Wer sich des Weins übernimmt oder auszgibt welches 
iiherausz garstig ist d. 1Ш.

7. Wer ohne Urlaub und vor demselben von dem Tisch 
der Ehrl. Nachbahrschafft fortgehet, soll verfallen d. 10.

8. Es werden den Ehrlichen Naehbahrn auch eine Ehr
bare Recreation und Ergetzung mit Spill und Kurtzweil bey 
ihrer Zusammenkunft! nicht verweigert; doch «lasz alles in 
christlichen Schrancken der Gottes Furcht und Ehrbarkeit Bleibe. 
Wer dabev garstigen und Ehrenrührigen Schert/, Brauchet, 
oder Zanck anfängt, soll gestrafft werden um I rn. 1, wein.

0. Bey Nachbahrschafften, Zusammenkiinfften, der ohne 
Dalaman2) erscheint, soll gestrafft werden d. 6.

Diesen Artikeln soll eine Ehrl. Nachbahrschafft von 
Jahren zu Jahren, nach dem es für nöthig Befunden wird 
etwas zu zu setzen, Befugt seyn. dass gutte Zucht und Ord
nung möge Behalten werden, damit der Gott der Ordnung 
und des Friedens auch unter ihnen wohnen möge.

Kleider Ordnnng.
Welche aus einhelliger und einmuthiger Einstimmung 

derer Eltisten von der Sächsischer Evangelischer Kirchen in 
Bros/, zu Beyhaltung gutter Ordnung und Abschaffung aller

') Lásd я nagyszebeni 1G52. évi szabályzat (ölií). 1.) 30. art.
-) Dolmány.

3 9 *



einreissenden Neuerungen und Aergcrnflssen sind gemacht und 
Bewilliget worden Anno 1723. die 7. Junv.

1-mu. Bey Manen Personen.
1. Sollen die zwey Brämige Mader Hütte nur denen 

Baths Herrn und den ältesten von der Comniunität und Bes
ten Bürgern erlaubet seyn. Junge Bürger aber und Porschén 
sollen ohne Erlaubnis derer ältesten keine ansehaften.

2. Die mit Fuchs-Kehlen verbrämte Mente soll ausser 
dem Rath, Besonders von den jungen Burgern und Porschén 
ohne Besonderer Erlaubnis der ültisten, niemand zu tragen 
unterstehen.

3. Die Frembde neu auszländisehe Farben an den Klei
dern sollen verhütten seyn, und sollen sieh unsere Rath Herrn 
und Bürger, wie auch die Porschén mit denen bey unseren 
Vorfahren gewöhnlichen Farben als Viol Braun, Braun, Blau. 
Brün, auch hier ein jeder nach seinem Stand begnügen lassen.

4. Silberne, item mit Scoffium durchwirckte Knöpfte soll 
ausser dem Path von den Bürgern (es sey jemand und dem 
andern in ansehung seines Standes und Herkommens Beson
ders erlaubt) niemand sieh unterstehen zu tragen.

f>. Schwarte-Flor, Sommer Handschuh, Spanische Röhre, 
sollen weder Burger noch die Burschen tragen.

(i. Sporn und gebundene Schöpfte soll man in die Kir
chen. Besonders Bey der Beicht und Communion nicht Bringen.

2-do. Bei/ den ]Veihn-Personen.
1. Sollen Seidene Hauben, Rothe Fatehel nur den Path 

Herrn Weibern und denjenigen, welchen es Standes wegen 
von denen Eltesten zugelassen wird, zu tragen erlaubt seyn.

2 Seidene Rothe Fatehel, Portir Bänder, güldene Fran
sen, Blau gestärckt tiieher sollen durchgehends abgeschattet 
werden.

3. Die vorstatt Mäntel soll ausser der Königs-Richte rin, 
gutte Perget Mäntel, nur die Rath Herrn Weiber, und die 
Besten Bürgerinen, welcher es erlaubt wird, die übrigen nur 
Croner Berget und gewonds Mäntel tragen.

4. Die zwey Brämige Weiber Rück sollen auch den Rath 
Herrn Weibern von den Aeltesten, und denen es ausz sonder
lichem abgehen unter den Bürgerinen erlaubet wird, tragen.

5. Englisch Tuch Peltz geblümt seiden zeuch Brust Peltz 
Hold Borten weder falsche noch rechte auff Brust ödere ande
ren Pidtzen oder auch Schürtzen zu tragen, soll weder Rath 
Herrn Weibern, viel weniger Burgerinen erlaubet seyn.

<»12 SZÁSZ NEMZETI É s  T O K V ÉNY H ЛTÓSÁ(!I НТЛТГТГМОК.
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ii. Birtlen an den Peltzen und Fuchs Kehlen sollen nur 
die Katii Herrn Weiher und welchen es von den Eltern son
sten erlaubet wird tragen.

7. Leibelchen sollen durchgehende abgeschafft werden.
s. Korellen sollen allein Königs Richters Töchtern von 

Standen erlaubet seyn.
‘Л Zweyfarbig Damast in den Börten, die übermässig 

Breite Börten, Maschen und dergleichen sollen nicht gesehen 
werden.

10. Leibfärb Peltze soll sich keine von den Bürgerinen 
ohne sonderliche Erlaubnis weiter anschaffen. Item die Massul 
Kittel, Breite und ubergolte Kreppein an Kitteln und Peltzen 
soll sich niemand ohne Erlaubnis zulegen.

11 . Die dicke Perlen, Nadeln, Fatyel, Schürtze, Breit- 
leistige Ermel sollen weggelegt werden.

Diese Kleider Ordnung wie sie aus einmuthiger Bey- 
stimmung der ältesten, der Sächsischen Evangelischen Ecclesia 
geordnet worden, also soll ein jeder der was dergleichen in 
seinem Hause hat, von dem Tag der Publicirung dieselben 
abschaffen, Besonders aber auch ins künfftige dergleichen nicht 
mehr ansebaffen. Wird aber jemand solches auff ein oder 
zweymahlige verniahnung nicht alüegen, so wird der selbige 
mit dem Spott und der Straffe, so ihrne zu erkant werden 
wird vorlieb nehmen sollen. Onbev wird mann auch solche 
lästerer die über die gemachte Ordnung- schmächen, und aller
hand lose Meuler brauchen in acht nehmen, und selbe mit 
einer gutten und nachdrücklichen Kirchen Strafe Belegen.

1724.
Conclusa Magistratus et Cmtumairatus Schaesbury Anno 17M.1)

Unanimi Consensu Ampliss. Magistratus et Centumvira- 
tus Schäsburgensis :

1. Wegen einlautfenden groszer Unordnung und Schaden 
bey der Haritsch-Saat wird Haritsch zu säen absolut verboten, 
deswegen jedermann an Solche statt andere Samenfrucht zu 
säen- bemüht sey.

2 . Gleich wie anderswo im Land geschehen, wird ver
horne« ausz Frucht und Obst Brantwein zu brennen oder mit 
solchem zu handeln, bey vertust des Kessels, oder ff 12.

l) Kreil. .Segesvár város levéltárában külön papíron üáCHJ sz. a.
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'■). Sollen die Hangen1) in Frieden allenthalben gemacht 
werden, iedermann sein Vieh vor den Hirten triben, und 
wissen, das/, das Vieh welches im Schaden erschoszen oder 
verletzet wird, nicht soll bezahlet werden, es sev dann der 
Hirt daran schuldig.

4. Jedermann soll verpflichtet seyn, das im Schaden ge
fundene Vieh einzutriben, und dem Herrn Stadt-Hannen, Herrn 
Zehendnern, oder Urbanus Brüdern (welche zugleich auf den 
Hattert sollen sorgen helffen) anzeigen. Wer das Vieh eiu- 
tribt, soll von der Straffen den dritten tlieil haben; von einem 
entgangenen Stuck ist die Straff fl. 12 was in dem Schaden 
getriben ist f l .  1 .

5. Leim und Sand zu graben ist allenthalben, wo es 
Schaden gibt verbothen seyn, sonderlich und) den Burgberg, 
Hliner-Pächer, und Steinbild, sub poena fl. 1. so offt hier
wider gehandelt wird.

f>. Wird iemannd sein eingetriebenes Vieh von eigner 
Gewalt nehmen, soll ohne Aufsehen mit fl. 12 oder 2ü La
pátén abgestrafft werden. Was gegen Schaaszen eingetrieben 
wird in der Schaasz-Gasseii, was umb die Bayrgassen, alldort 
in der Gassen zum Urbanus Vater umb die Küchel herumb, 
droben auf dem Stadt-Mayerhoff zu finden sein.

7. Jeder Burger, welcher Pferd und Zugvieh hält, soll 
mit demselben, weil er vom Hattert die Weide und den Wahl 
nutzt, auch die Fuhren und Reisen zu verrichten schuldig 
seyn, nach der Ordnung, wie das Hannern Amt halten wird. 
Wer sich hierwider empört hat eine exemplarische Straft' zu 
erwarten. Sehäsburg den 27-ten April 1724.

1741.

Beáss-oárosi szomszédsági szabály sat. *)

1. Die Hochzeiten sollen folgender gestalten gehalten 
werden. Als der Erste Abend oder das Gestepffmaehenb 
sollen folglich eingestellt seyn; auszer 2 oder 8 Personen die 
etwas vor den andern Tag bereiten helffen, denen kann ein 
Abend Essen gereicht werden, aber ohne vielt Leute. Die Straf 
3 Gulden der Nachbahrschaft.

’) Hag, gyepii.
*) A szászvárosi szomszédsági ládában levő eredetiről. Toldalé

kéul szolgál az 1723. évi szászvárosi szomszédsági szabályzatnak, (fen
tebb. )

3) Lakmározás.



2. Sollen sieh Braut und Breutigkam zur Copulation um 
.10 Uhr einfinden, wo nicht so soll die Straff seyn fl. 1. die 
Erste Stund, fl. 2 und so fort und solches der Kirchen.

Den andern Tag sollen nicht mehr als 2 Weiber mit 
der Jungen Frau zur Kirchen gehen, und solches punét 0 
I hr, wo nicht die Straff is d. 50. und um 10 Uhr fl. 1. und 
so fort. Ingleichen nach der Kirchen der Weiber Zusammen-' 
knufft soll füllig eingestellet werden, und wird eine über die 
zwey verorderten sich einfinden, soll ein jede gestrafft werden 
d. 25. von der Nachbahrschafft. Den Abend aber kan die 
Nachhochzeit gehalten werden.

4. Sollen die Hochzeiten in drei Sorten bestehen. Einer 
fohrnehmen sollen 8 pahr zum Tisch erlaubt seyn.

Einer Mittere 6 Pahr.
Einer geringere 4 Pahr. Nebst dem Hochzeit Vatter. 

was drüber ist, soll vor ein jede Person d. 50 die Straff 
seyn. welche der Nachbahrvatter visitieren und die Straff ais- 
gleich fordern soll.

1744.
Segesvár városi statutumAl

Naehdeme Ein hochlöbl. Landes Gubernium in Erfah
rung gebracht, das es mit der Jagerey, als welche doch ein- 
tzig undt allein für die Noblesse oder Adel gehörett, nun- 
mehro so weit gekommen, das/, nicht allein die Bürger undt 
Hanwercks Leute in denen Städten, sondern auch der Ge
meine Pöbel au ff denen Dörflern mitt Flinten undt Jagdt Hun
den versehen seye, undt sich der Jagerey Bedienen, als wo
durch nicht allein der Heil. Gottes Dienst selbst, sondern auch 
das Liebe Handtwerck versäumet! undt durch diese Böse 
Exempel manch gutten und arbeitsamen Leuten zum schlum
pern Aulasz gegeben wirdt; I mb nun diesem Hebel zu steu- 
ren, undt denen Gemeinen Le litten das Handtwerck der Ja
gerey als von welcher sie keine Contribution geben, zu legen, 
hat Ein Hochlöbl. Landes Gubernium mitt Zuziehung derer 
Herrn Ständte die Verordnung dahin gemacht, dasz sich auszer 
dem Adel und der Obrigkeitt weder die Bürger bey der Stadt, 
noch der Gemeine Mann auff den Dörflern im Stlnil mit 
Flinten undt Jagdt Hunden versehener, auf dem Felde undt 
in denen Waldungen soll Blicken und sehen hiszen, im wied- 
rigen Fall der hierinnen ertappet wirdt, nicht allein der Flin-
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ten, sondern auch der Jagdt verlustigt sevn soll. Wannenher 
ein Jeder welcher mitt Flinten und Jag'dt Hunden versehen 
ist, hiermitt ernstlich gewarnett wird selbige Binnen einer 
Monath frist zu verschaffen, oder aber an solche Lenthe, de
nen die edle Jagerey zustehet zu verhandeln, ansonsten nach 
verflieszung dieser Zeit, die Flinten und Jagdt Hunde wer
den weggenommen, nndt die renitenten noch über dies mit 
einer nachdrücklichen Straffe sollen Belegett werden. Und 
das auch

2 do ein solcher übermäsziger Miszbrauch bey unserer 
Stadt eingeschliechen, dasz unsere Fischer auch auf den Notli- 
fall pro Publico und für die II. Oftlciers nicht ein Fischchen 
überkommen können, diesemnacli hat ein Hochlöbl. Magistrat 
unanimi Consensu dahin coneludirett, dasz sich a dato an 
auszer denen Fischern Niemandt wer Er auch seye, unterfan
gen soll in der Kuckel auf dem Schässburger Terrain oder 
Bezierck zu fischen, im wiedrigen Fall der darüber ertappet 
wirdt, nicht nur die Wootli undt Garn sondern auch pro 
poena H. 1 2  erlegen soll.

otio Soll niemanden erlaubet seyn in hiesigen Waldun
gen auszer seiner Haus Xothdurfft Breniiholtz zu fallen undt 
darmitt zu wuchern, wer hienvieder handeln wirdt, soll zur 
Straaff 11 12. erlegen, undt ilime zugleich auch das Holtz weg- 
genommeu werden. Das Eichene Holtz hingegen soll gleich 
wie vor diesem, allso auch in Zukunft Jedermänniglich auf 
das schärffeste verbotten seyn, sub poena 11. 1 2 .

( i l l )  SZÁSZ NEM ZETI É s  TÖRVÉNYHATÓSÁGI STATÚTUMOK.

1752.
Nagyszeben városi statutum.r)

Klei/der und Policey Ordnung.
So von einem Lobi. Magistrat und Löbl. Communitaet 

der Königl. Freyen Haupt Hemnannstadt A. 1752 d. 28. 
April unanimi voto genehm gehalten, und der Lieben Bürger
schaft zu genauer Befolgung kund gemacht wird.

Classis Ima Zu dieser Classe werden gerechnet bey de 
(Titli HE. Supremi Officiales, Gubernial liäthe und Pro Con
sules. Dieser Classe wird vermöge ihrer tragenden Charak
ters nicht determiniret, sondern alles Dero eigenen Prudence 
und Ueberlegung anheimgestellt.

*) Eredetije Segesvár város levélt. 6348 Kegistr. ez. a.
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Classis 2da Zu dieser werden genommen Tit. HE. Stuhls 
Richter, Stadt Hann, und übrige 11 Kn. Senatores samt dem 
Notario.

M a n n s  K le y d u n g .

Dieser werden verbotten ausserhalb dem schwartzen Sam
met allerhand geschnittene oder ungeschnittene Sammet, alle 
Arten des gestickten, von Gold oder Silber, wie auch Zobel- 
Futter. -

F r a u e n  K l e y  d e r .

Drap d’Or und d’Argent, Sammet zu Rüttele, Zobel- 
Cutter, oder Verbrehmung, Gold und Silber Point d’Espagne 
und Niederländische Spitzen sind verbotten.

Classis 3tia Hierzu werden gerechnet HE. Orator, Stadt 
Physicus, Porcolabb, Vice Notarius, Secretarii Consulares, et 
Iudiciales Ordinarii benebenst deren Edelleuten und Patriciis, 
welche wegen Geburth und Ihrer Eltern umritten einigen 
Vorzug verdienen, auch Graduirte Personen und Kauft' Leute 
welche Edel Leutlie sind und von meritierten Eltern her 
stammen ; Diesen wird verbotten :

B e i  M a n n s  K le y d u n g .

Crepie Arbeit Lux Futter oder Verbrehmung und Dalj 
Schuh.

l i e g  F r a u e n  K le y d u n g .

Auszer deren Tit. HEn. Ober Otticianten und ad Primam 
Classem gehörigen Töchter und Schwieger Töchtern alle reiche 
Stern Hauben, Damast, Gros de 'Pour Troquett, Taflet, soll 
Ihnen auszer bey Hohen Fest Tagen Feyerlielikeiten und 
Ehrenverrichtungen untersaget seven. Seidene I nter Röcke, 
welche mit seidenen Blumen gestickt, Tressen oder Spitzen 
eingefaszt, sind völlig verbotten.

Classis 4ta Zu dieser werden gezogen, die übrigen Pa
tricii, so in keinen Seruitiis Publicis stehen, nebst deren Lite
rals in genere wie auch Aceademische Personen, endlich auch 
diejenige Kauft' Lenthe in der Löbl. Communität, deren Eltern 
beyderley Geschlechts in ansehnlichen Officiis gestanden, und 
auch die 30 Aelteste Communitaets Verwandte.

Manns Kleyd и ng.
Bey dieser werden mit Gold oder Silber Zirm ver

knöpft!e Gürtel bey Straff 30 Uf. völlig abgéschaft't.
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F r a u e n  K le y d u n g .

Gantz reiche Band in Kopf Nadeln, Hals Gehängen und 
Hals Bändern alle Diamenten, Arm Bänder von allerlei Gat
tung sind völlig verholten; Hiegegen können Arm Bänder 
vom schwartz Sammet Börtel mit silbernen Schnallen getragen 
werden; Stützen von allerhand vielfarbig seiden Zeug, auch 
mit Gold und Silber Blumen oder auch mit Tressen oder 
Spitzen besetzt, nicht weniger die von Federn, Zobel und 
Fuchs sind völlig untersagt. Kleydungen von nehmlicher Gat
tung oben benannter vielfarbiger Zeuge und Zugehör bleiben 
verbotten, schwartz glatt Gros de Tour und Taffet hingegen 
können zu hohem Fest Tägen getragen werden. Breite ausz- 
ländische Spitzen in Schiirtzen, Hemeder und Hauben gantz 
abgestöpte so genannte Mieder oder Brust Stück, Gold, Sil
ber und Seidene Latzei sind gänzlich verbotten.

Classis 5ta Dahin werden gerechnet die Zuntft Meister 
derer ansehnlichsten Ztintften, wie auch die übrigen Kauft’ 
Lenthe so in der Communitaet sind, nebst denen nach denen 
obigen ältesten ad 4tam (Hassern gezogenen Hundert Männern, 
in Ordnung folgende ;M Communitaets Verwandte. Wasz in 
einer der obern Classen verbotten ist bleibt dieser und denen 
nachfolgenden untern Classen untersaget; Hiegegen wird die
ser Classe zutragen erlaubet.

M a n n s  K l e y  d a n g .

Hätte. Ordinaire Zobel Hütte von mittelmasziger Breite.
Tuch. Ausländisch Tuch von ordinari (Colo ren) Farben; 

als Lazur oder Dunkel Blau, Veigelfarb, und anderen dun
keln Farben mit seidenen Sehnürrn und höchstens dergleichen 
Stropfen samt Knöpfen mit wenig Silber durchwirkt oder 
Werksilbernc vergoldeten Knöpfen nun Sonn-Tägen mit Fuchs 
Wammen und Klauen gefüttert und Kehlen verbrehmet.

Gürtel. Gestrickt seidene und seidene Schnur-Gürtel von 
modesten Farben oder glatt Sammetene Gurt, auch mit silberne 
Platten, jedoch nicht Gürtler Arbeit, als welche allen und 
jeden aut' Gürteln und Leibein völlig untersaget werden. Die 
seidene Schnur Gürtel hingegen mit Scophium zuverknöpfen 
werden dieser Classe zwar erlaubt jedoch nur mit ein Zoll 
breiten und nur 15 Köpfen verknöpfet bey Straft’ 1 H. 25.

W e y h e r  K le y d im g .

Hauben und Köpft' Tücher. Seidene Grün und Weisz- 
stcrnichte auf den Kopf Hetze Fagyéi und I’oehelat.
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Bänder. Höchstens modeste und nicht allzubreite sei 
delie Parteir Bänder 5 Ellen lang.

Kopf Nadeln. Silberne mit Perlen auch mit guten far- 
bigten Steinen, jedoch nichts in Gold eingefaszt.

Um den Hals, llemd und Brust. Um den Hals und 
Hemde gar nichts auf der Brust ein silbern Haftel.

Gürtel. Gestrickt seidene oder Silberne.
Mäntel. Von ordinari ausländisch Perpet, am Sonntag 

Vorstadt, mit einfachen Sammet Borten.
Kirschen. Blau Brämig mit Maasen gefüttert.
Stutzen. Von Marder, Beer oder ein Hand Schuh mit 

seidenem Zeug überzogen, wie vor alters gebräuchlich gewesen.
Zeug zu Beiz, Brust Beiz und Segel. Glatt und gewäs

sert gantz und halbseiden Zeug.
Zugehör. Mit einfach, einfarbig oder mehrt seidenen 

Spitzen oder Sammet Fronsen.
Butter. Zobel-Schwaffel, silber oder vergoldte Krüppeln 

auf werksilberne Knöpfe auf dem Vordertheil mit Fuchs Wam
men gefuttert und Kehlen verbrämet.

Wäsche. Höchstens fein Bottgyelatt mit hiesigten Leisten 
und Spitzen ausgemacht.

Kuttel und Ober-1toch. Massai, Quinett und höchstens 
Vorstadt, wer wieder eines dieser Puncte handelt, soll Straff 
zahlen Uf. 1 2  ungr.

Unter-Bock Friesz oder Carton auch hierzu Lande fabri- 
cirte härne Zeug.

Dieser Classe vor den Sommer Hand Schuh erlaubet, 
die Waderl aber sollen in der Kirche und auf öffentlicher 
Stadtstrasse verbotten seyn.

Classis (ita. ln dieser Classe kommen die übrigen Com
muni taets Verwandten in genere, wie auch die Knuff Lenthe 
so auszer der Cornnmnitaet sind. Item die Baths und Pfahrrs 
HErrn Söhne, welche ein Handwerk erlernet; Endlich die 
vornehmste Altschaffts Männer deren ansehnlichsten Ztinffte 
und die vornehmste Künstler auszer der Communitaet.

Diesen wird zu tragen erlaubt.

M u n u s  K l e y  d e r .

Hütte. Zobel von mittclmäszigcr Breite.
Tuch. Norder und Görlitzer Tuch mit seidenen Sehnürrn 

von gleicher Coleur seidenen oder silbernen unvergoldeten 
Knöpfen. An Sonn und Feyer-Tägen hoch tens Holländisch 
Tuch mit Fuchs Rücken gefüttert und Nacken verbrämt.

(Hirtel. Gestrickt seidene, auch seidene Schnüren oder



Gammel harne mit Faden oder geschlagenem Silber verknüpft,, 
oder einen glat sammetenen Gurt ohne Silber Platten.

Die dieszfällige Uebertretter sollen gestrafft werden um 
25 UfL

W e y h e r  K l e y  d ü n g .

Hauben und Köpft' Tücher. Wie^die vorgängige Classe.
Bänder. Allerhand glat oder (Massierte) geblümte, sei 

dene, nur keine Partier Bänder 5 Ellen lang.
Nadeln. Silberne mit Türkis-Perlen oder Dupletten ver- 

sätzt, oder auch gehälfteter Perlen Nadeln.
Um den, Hals Brust und Hände. Wie die vorigte Classe.
Gürtel. Eben wie die vorige Classe, jedoch von keiner 

hohen Färb.
Mäntel. Kirschen und Stutzen wie die vorige Classe.
Zeug zu Belts, Pruszt-Peltz und Seitein allerhand unge

blümt hären Zeug und höchstens ordinari Holländisch Tuch.
Zugehör. Einfach schmähler hiesig seidene Spitzen oder 

sehmahle Sammet fronsen.
Putter. Auf den Peltz Zobel Schwaff von der geringsten 

Sorten. Auf den Vordertheil wie in der vorigen Classe be
schrieben gefüttert und verbrämt. Silberne oder vergoldete 
Krupeln von mittmasziger Grösze und keine Knöpfte.

Wäsche. Höchstens Bottehelatt mit hiesig verfertigten 
Spitzen und Leisten.

Kuttel. Massul und höchstens Quinett. Kröprl Leibei wer
den dieser Classe erlaubet.

Unter Piöck. Hiesig Tuch oder Boy auch Flanell. Dieser 
Classe werden die Waderl völlig abgeschafft, und statt deren 
weisz oder grüne Türkische Sonnen Schirms erlaubt. Der 
wieder eins dieser Puncte handelt soll in Straff UfL 12 verfallen.

Classis 7-tima. Zu dieser gehören die Mittel und von 
Bürgerlichen Eltern herstammende. Bürger.

Diesen wird zu tragen erlaubet.

M a n n s  K l e y  d u n g .

Hütte. Doppelte Marder Hütte oder höchstens von Iltisz 
doch ohne Sammet.

Tuch. Meistens vom besten Karn oder gesonderten Tuch. 
Denen besten und distingoirrten Bürgern hiegegen von dieser 
Classe wird höchstens Breslauer vierziger Ellen Tuch oder so 
genant frantzösisehes, wie auch hierländig gemachtes Tuch so fein 
als cs nur immer kan gemacht werden zu tragen erlaubet, 
mit seidenen Schnüren von gleicher Farbe, weiszsilbern und
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anvergoldeten Knöpften and seidenen, mit Fuchs Klauen oder 
Hucken, wilden Katzen and dergleichen gefuttert und Fuchs 
Nacken verbrämt.

Gürtel. Zwirne oder Camel barer Schnüren mit Seiden 
verknöpfft, wer hierwieder handeln wird, soll Straff zahlen 
l ’ngr. fiald lő.

1 T e y b e r  K le y ih m y .

Hauben und Kopff' ’Tücher. Wcisz oder gelbsternichte 
seidene Hauben und Hetze. Fátgvel.

Bänder. Hur glatte, oder auch geblümt seidene höchstens 
f) Kllen lang.

Radeln. Silberne mit Kerlen und üupletten versalzt, auch 
mit Perlen gehälftete Nadeln von mittelmäsziger Grösze.

Mantel. Von I’erpett und Krön Kasch mit Taffet Boge- 
sie, oder Glantz-Leinwand gefüttert, mit einfachen Sammet 
Fronsen.

K i r s c h e n .  Haasene mit Fiohhörnigtem Bräm.
S tü tz ' ,  ßey der Kälte gefüttert Lederne, oder wollene 

gestrickte Hand Schuh, oder ein langer Stütz nach der obi
gen Arth mit härenem Zeug überzogen.

Im Sommer soll diese Classe keine Hand Schuh viel- 
weniger Waderl oder Sonnen-Sehirm tragen.

Z e iu )  s u  B e l t s .  B r u s t - B e l t s  un d . S e id e ln .  Tuch wie ihre 
Männer tragen oder Perpett und Hasch mit schmalen und 
mäszigen Spitzen von hiesigen Fransen-Machern oder Sammet 
Borten. Der Seitei mit einem einfachenen Samraetenen Bräm, 
gelben oder aschenfarb sehmahlen seidenen Fransen ; silbern 
einfach gegoszene kleine Krepel. Die vielfarbige auch auf 
Sammet Arth geschnittene Zeug sollen völlig abgeschafft, statt 
deren aber hiesig Perpett und Krön Rasch erlaubet werden.

Kutter. Wie ihre Männer tragen, auf dem Peltz um den 
Hals gesclrwärtzte Marder Schweifte.

Gürtel. Härene, Zwirne und an hohen Tagen Silberne 
mit Spangen.

W ä s c h e .  Mittelmäszig auszländische teutsche Leinwand 
und höchstens ordinari Bottchelatt mit hiesigen nicht allzu
breiten Leisten und Spitzen auszgemacht.

K u t t e l .  Flächgene. Baumwollene und höchstens grob Massnl 
ohne Leibei.

Unter liöe/e. Von Boy und Mittel-Tuch.
S c h u h .  Schwartz und rothe doch ohne silberne Dräthe. 

Die l bertretter von jedem dieser Puncte sollen in Sti aff ver
fallen. Fngr. fl. 10.

SZÁSZ XF. MZ KI'I F.s TÖHVKNYIIATÓSAOI S T V E T T I M O K .  (>2.1
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Classis 8 tava. Zu dieser werden gerechnet die von denen 
Dörffern herein gekommene Bürger nebst denen Stadt Renthem, 
sn nicht Bürgerlichen Herkommens seyn. Diese können tragen

M a n n s  K l e y  d ü n g .

Hütte. Im Winter einen einfach Mardernen, jedoch mit 
keinem holländischen feinen Tuch. Im Sommer einen Herr- 
manstädter ordinari breiten Hut.

Tuch. Blau, grün oder braun Kern-Tuch.
Fuller. Lämmernes mit Fuchs Nacken oderPamp verbrämt.
Schnur. Knöpfte und Schnür seidene jedoch Farben Tuch. 

Item Zinnerne und meszingene auch knöcherne Knöpfte
Gürtel. Härene, wollene oder Zwirne mit purer tS 1 

verknöpftet bei Straff Hfl. 7.

11 'ey  h e r  K l e y  d u  ug.

Hauben. Von rother Seiden, der Stern schmal gestreifft.
Köpff-Tücher. Schäszburger von der mittleren Sorte oder 

grob Bottchelatt.
Bänder. Von hiesigen Fransen-Machern, wenn gleich ft 

Finger breit.
Fadeln. Fan Paar mittelmäszig silberne mit falschen Per

len versetzt.
Mäntel. Von gutem Kern Tuch oder Herrmannstädter 

auch Kronstiidter Perpett mit einfachen Sammet Fransen, und 
mit ftlantz-Leinwand gefüttert.

Pelts und Frust Fetts. Gut Kern Tuch, Kronstiidter oder 
Herrmannstedter Perpett, jedoch von keiner hohen Farbe.

Fransen und Krepcl. Seidene Schnür, seidene ordinari 
Velentzi Fransen, meszingene oder höchstens sehmahle sil
berne lvrepel.

Futter. Von Hampel, Wilder Katze, Haasen feil oder 
höchstens Klauen mit Fuchs Rücken oder Pamp verbrämet.

Gürtel. Zwirne, härene und an Sonntagen einen silber
nen schmähten mit oder ohne Senckel doch mit nichts besätzt.

Kirsen. Lämerne mit Eichhörnigtem Bräm ausgeschlagen.
Kittel und Seidel. Erstere gantz wollene und Baumwol

lene Kronstädter, letztere aber von der Gattung wie die Peltze 
sind, zu Hals mit Sammet, unten mit einem einfacheren Per- 
petteífén Bräm, mit gelben Fransen.

Schürtse und Hemeder. Im Haus von Tuch oder blauer 
Bogasie, auf der Gaszen gantz Baumwollene Eperieszer oder 
Lintzer Haus-Leinwand, jedoch alle ohne Spitzen und Leisten 
und nicht gestärckt bei Straff vor jedes Punct Uti. 5.



Schuh. Von schwartzen Ziegen Fell ohne silberne Driithe.
Classis Una. Hierzu werden gézeidét Dienst Knechte und 

Mägde Darabanten Szabados, Feyl Beek, Tag Löhner, Leichen- 
Träger, Schröder, Thor Htttter, Brunnen Meister Fuhr-Leuthe, 
Beeks. Beutler, Bedienten und Lehrjungen von Dörflern. Spin 
.hingen und dergleichen. Diesen zu tragen erlaubt

Мания Klegduug.
Hutt. 1 in Winter einen balben Feverling, Kutscher und 

Inaschen schwartze Mützen oder mit schwartzem Lamm-Fell 
auszgeschlagene Heise-Mützen. Im Sommer einen Herrmann
städter ordinari breiten Hut ohne Borten, jedoch mit Unter
schied der Classen.

fals-Tuch. Oder kei ns oder ein schwartz Baumwollenes 
oik clwartz härenes Flor.

Tuch. Blau ordinari oder auch braun hiesig Kern-Tuch.
Futter. Vor alle weisze und sclnvartze Lämmerne Felle 

mit schwartzen dergleichen verbrämet.
Schnür. Sollen sevn härene und Baumwollene.
Knüpfe deszgleichen.
(riirtcl. Wollene und schnürhiirene Gürtel von deren 

Tuchmachern oder Gurt. Gürtel mit dergleichen Tuch, wie
wohl von anderer Farbe überzogen. Item gantz lederne Gürtel.

(Isisemen Von schwartzen Ziegen Fell, oder rinderen 
bevde mit baumwollene Schnüren, bei Straff TTti. 5.

W e ib e r  K le id u n g .

Ilaubcn. Weisz baumwollene oder Weydtgarnene, rothe, 
doch keine seidene.

Kopff Tücher. Schässburger von der geringsten Sort,
Nadeln. Höchstens silberne und einfache mit silbernen 

Perlen und Olasz oder Dupletten, jedoch nur ein Paar.
Bänder. Von hiesigen Fransen Machern zwey Finger 

breit und i> Ellen lang, in die Haare ebenfalls von hiesigen 
Fransen Machern, schlechte Haar Schnüre und durchaus keine 
Maschen.

Pelts und Brust-Pelts. Von hiesig sehlegtem Kern und 
Mittel-Tuch oder Bogasie und weisz Lämmerne Peltz und Brust 
Petz, denen Bürgers Kindern biegegen, so in diensten stehen 
von hiesigem Perpett.

Fransen Krepeln Darauff von hiesigen Fransen-Machern 
tingersbreit und eiserne oder meszingene К repel, jedoch auf 
die Brust Peltz nichts als seidene Schnür von keiner hohen 
Farbe. Denen Bürgers Kindern so in diensten stehn ist kein
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Portair, sondern ein glatt einfarbig1 Band und im Borten auch 
ein glat einfarbig1 seidene Zeug zu tragen erlaubt.

Futter. Lämmern mit Fuchs Nacken oder Parnp ver
brämt, um den Hals ungefärbte Marder Schwafel.

(Hirtel.  Auf alle Tag, blau Zwirne oder härne, an den 
höhere und Sonn Tagen ein sehwartz Gurt mit meszingenen 
Senckeln und kleinen silbernen Spangen, oder ein zinnerner 
Glieder Ohrte 1.

Mäntel. \ ron ordinari Kern oder Mittel Tuch mit härenen 
Fransen auf alle Tag ; an Sonntag hiegegen mit selnnahlen 
Sammet Fransen und mit ordinari Bogasie gefüttert.

Kirscn. Lämmerne mit Füllen Fell auszgeschlagen.
Kittel mul Seidel. Festerer von ordinari Hänffene, letz

tere auch von ordinari von Kern Tuch mit rothen Sehnät- 
ehern ; am Sonndtag hiegegen halb Baumwollene auch gantz 
Haehsene Kittel. Es soll aber keine Dienst Magd ein Leibei 
und nur halbe Kittel, sondern gantze Kronstädter oder Nösner 
bei Straff l fl. f> tragen, noch sonst jemand der in diese 
Classe gehört.

Sehürtse. ln der Woche von .Mittel Tuch, oder geschwärtzte 
hännffine, an Sonn 'lägen grob Schässbürger Für-Tücher oder 
von Klotz. Hanf oder doppel Leimvand ohne die geringste 
Spitzen und Leisten auch ungestärkt.

Wäsche. Die Hemeder von hänfener, llachsener und halb 
oder gantz Baumwollener Leinwand. Die Ermel liiegegen von 
gantz Baumwollener Klotz Hanf oder doppel Leinwand.

Schuh. Von Ziegen oder Rindemen Fellen mit Cröschel 
Dräthen bey Straff Ffl. 3.

Pol iceij Ordmmy.1)

lmo Gleich wie derer 'fitul. HErn Ober Officianten und 
von der ersten Classe von Uhr alters her mit G Pferden zu 
fahren erlaubet gewesen, so wird auch das Fuhrwerk ihrem 
tragenden Character gleichförmig zuselbstbeliebiger Einrich
tung überlasten. Die von der andern Classe hiegegen können 
sich durch die Bank gantz gedeckter und moderat auszge- 
machter Wägen bedienen; so auch die von der dritten Classe 
sollen gantz gedeckte Chaisen unbeschlagen teutsches Geschirr 
ohne Puschen führen. Bey der Kirche aber soll auszer Classi 
Ima Niemanden zufahren erlaubt seyn. auszer bey sehr üblem

]) Ered. Segesvár város lev'élt. 6348 Kegist. sz. a. Megjelent я 
Siebenhiirger Bote Transsylvania czímii melléklapjának 1845. évf. 99. s 
köv. számaiban, de felette sok értelemzavaró hibával és hiányosan.
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Weg oder Wetter, und wenn es eines seines kränkliche Um
stände erfordern. Die von der 4-ten Ckisse sollen halb gedeckte 
Caléschen und ein ordentlich Geschirr oder auch ein teutsches, 
jedoch nur mit strickenen Strängen auf die Pferde haben, und 
solcher sich nur auf denen Reisen bedienen. Denen von der
5-ten Classe werden offene und halb gedeckte unauszgemachte 
oder höchstens mit Leder, blau Mittel oder Kern Tuch ausz- 
geschlagenen Post-Caleschen auf obige Arth zugebrauchen 
erlaubet. Die übrigen hingegen sollen sich derer Fuhr Wägen 
mit oder ohne Kobern bedienen, und kein teutsches Geschirr 
haben bey Straff toties quoties Ш. 20.

2-do. Soll auszer dencnjenigen, so in der Ersten, änder
ten, dritten und vierten Classe begriffen absolute Niemand 
weder eingelegte, oder laquierte Klcider-Schenk und Schreib 
Kästen, grosze Spiegel mit vergoldeten Rahmen. Item Portraits 
und neumode Schildereyen, idles Tisch Silber auszer silbernnc 
Bechern und Löffeln ohne Meszer (welche doch auch der 5-ten 
und 6 -ten Classe erlaubt seyn sollen) seidene härene oder 
Leinwandene Vorhänge an fenstern und Betten, endlich auch 
lederne oder mit Tuch überzogene Lelm-Sessel und Canabeer 
in den Zimmern zu haben bey Straff der Confiscation sich 
unterstehen, jedoch soll es alten Leuthen auch ausz der 5-ten 
Classe frey stehen sich eines Ledernen Lelm-Sessels zu bedie
nen, und auszer diesem noch etliche oder höchstens ein halb 
Dutzend mit Leder oder schlechtem Tuch auszgemachte Sttihl 
zu haben.

5-tio. Werden auch diejenige welche zu dato in teutscher 
Kleydung gehen beyderley Geschlechts sich ratione der Kley
dung nach der gemachten Classification also zurichten haben, 
dasz die Kleyd und deren Ausstaffierung per gradus von der 
1-sten hisz auf (Re letzte augenscheinlich falle folglich in allen 
der Unterschied merklich abzunehmen sein möge, bey obig in 
jeder Classe auszgesetzten Strafe; Auszer denen Nobilibus und 
Literatis hingegen soll Niemand Stock und Degen zugleich 
tragen, falls aber jemand Manns oder Weiblichen Geschlechts 
etwa in vermeinte fraudem latae Legis sich auf ein oder 
andere weisz auszkleiden solte, so wird sich eine solche Per
son auch in denen anderen Kleydungs Trachten und Artlien 
nach Inhalt dieser Kleyder Ordnung und Classification zu tra
gen haben. Nicht weniger sollen auch bey

4-to denen Künstlern und Handwerks Pursehen und 
kleinen Kindern auszer denen 4 ersten Classen die Spanischen 
Röhre, Stöckel-Schuh, frisierte und eingepuderte Haare, wie 
auch Zöpffe und Haar Beutel, silberne Uhren und Tabacks 
Dosen, Cocharden oder Maschen an denen Hütten Quasten,
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angeinaste adelige Wappen in Pettschaft und Hingen boy Strati' 
l ’fl. 12. toties quoties eingestellet werden. Den Kautfmanns 
Dienern bingegen wird blosz beim spatzieren gehen an Sonn 
und feyertägen erlaubet sieb .Spanische Bohre zu bedienen. 
Wie den auch

5-to Überhaupt bey dem Weiblichen Geschlecht und 
denen Erwachsenen und kleinen Töchtern auszer denen 4 
crsteren ('lassen alle Waderle. feine Sommer linger und Lat
zei Handschuh, halb oder gantz Ca stören im Winter Pantoffeln, 
teutsche Schürtze oder ftirtücher dergleichen, oder weiszge- 
krönte Hauben, Cantusehe, Sameteue Teutsche Winter Hütte, 
allerhand Mieder, Latzei, seidene Halstüchel und dergleichen 
ausländischer Habit bev obiger Straffe gänzlich verbotten wird, 
Es soll auch kein vereheligt Weibes-Bild ungehaubt und ohne 
Mantel, wie auch die Ledigen ohne Borten bey Tag über die 
Gassen gehen, sondern in allen die Sittsamkeit tleiszig in 
Obacht nehmen. Dergleichen Decorum auch die Dienstmägde, 
wenn sie nicht in häuslicher Arbeit als Waschen, Backen, 
Heisch und Wasserholen und dergleichen begriffen sind auf 
der Gaszen zu beobachten haben sollen, bey Straff l II. 3.

(»to Bey Einfallung derer Hohen Fest und Namens Tagen 
wird klinfftig die in die Gewohnheit gekommene Gratulations 
Göttlichkeit bev Straff ГН. 30 völlig aufgehoben sevn, auszer 
zwischen Eltern, Kindern, Geschw ister und leiblichen Schwägern.

1755.

Segesvár városi Statutum.11У ей St ab Hier te Kleider und Pollizeg Ordnung der Stadt Sehäsz-liurg.
I-ma Classis; zu welcher zu rechnen sind die Herren 

Supremi Officiales, diese wirdt juxta Projectum beybehalten, 
nehmlich; die Titt. Herren Supremi Officiales und die übrigen 
des Löbl. Magistrats Membra, von welchen es sonsten der 
Vorzug und Woldstandt erfordert, sich vor andern sowohl in 
der Kleidung alsauch sonsten zu distinguiren, werden ohne 
jemandes Maaszgebung sich sowohl vor Ihre eigene Persohnen 
als auch denen Ihrigten so zu regulären wiszen, wie es Ihrem 
Stande gemäsz zukoint, im übrigen aber nichts üppiges oder 
ärgerliches von sich werden sehen hiszen, sondern anderen 
zum Exempel alles unnüthige Gepränge meyden.

H-da Classis. Dieser werden adnumeriret der Herr Ora
tor, Secretarii, Amanuenses und diejenigen von der Löbl. Com *)
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munität derer Ihrer Voreltern entweder Magistrats Persohnen, 
Pfahr-Herren, oder sonst um das Publicum wohlverdiente Män
ner gewesen, jedoch soll auch diesen ihr Herkommen nur in 
so weit zn statten kommen, fals sie sich in ihrer Aufführung 
also verhalten, dasz iederman sich die Hoffnung machen könne, 
er werde in die Fuszstaften seiner Vor-Elter mit der Zeit ein- 
tretten; diesen wirdt zu tragen erlaubet, Kleider von auslän
dischem Tuch, ohne solche mit Goldt und »Silber,.Schnüren zu 
conditioniren, und zu einem Feyer-Kleidt von Hollendi,schein 
doch von keiner solchen Farbe, die was Hoffärthiges anzuzei
gen scheinen, solche können mit Fuchsz Kühlen verbrämet 
und mit Fuehsz-Wannnen gefüttert werden, ausxer diesen ist 
all übriges Futtervverck was ins höhere schlüget, verbotten. 
Hiebei' sind die »Seiden-Schniirene Gürtel iedoch mit Silber 
müszig verknöpfet, erlaubt, wie auch Saamet-Görth mit müdes
ten Silber Sclilöszer und Halft, nichtweniger Zobel-Hiitt und 
.'■'panische-Bohr zn Sommerszeit, wenn sie ohne Mente daher 
gehen; was hicrinfalls der vorygen Classe zugestanden oder 
verbothen worden, erstrücket sich auch auf deren Söhne, in 
so lange sie unter der Aufsicht Ihrer Eltern stehen, die Spa
nische -Köbre aber sind wie auch »Stöckel-Schuhe verbothen;

Ferner werden zur anderen Classe aus der löbl. Com- 
munität gerechnet, die von meritirten glitten Burgers-Leüthen 
abstammen, auch sich selbsten gucter bürgerlicher Aufführung 
distinguiret; diesen wirdt erlaubt zum Feyer-Kleidt zu tragen 
Kleider Breszlauer 40-ger Tuch oder so genandt Frantzösisches 
und Görlitzcr mit seidenen Schnüren von gleicher Colour ver
schnürt. Seidene gestrickte Gürtel aber, keine seidene schnti- 
rene und Saaniet-Gürth auch von andenn seiden Zetig werden 
gestattet; das Futterwerck wie erlaubt von Fuclisz-Klaucn und 
mit Fuchsz-Xacken verbrämet, Fuchsz-Kühlen aber wie auch 
Fuehsz-Wammen wirdt verbothen; die Silberne Knöpfe aber 
siiult erlaubet o h n e  vergoldeter. Iliitt von 2 Mardern ohne 
Saamet sind erlaubet und Spaniche Bohre wie oben zu tragen 
denen Söhnen dieser ( ’lasse wirdt vergönnet sich dem »Stande 
ihrer Eltern naehzurichten, die »Spanische Bohre aber sind! 
verbothen wie auch Stöckel-Schuhe.

Der dritten Classe von der löbl. Commiinitüt wirdt zu 
tragen erlaubt zum Feyer-Kleidt von dem besten Siebenbiir- 
gischen Tuch mit seidenen Schnüren von gleicher Colour mit 
Fuchsz Klauen auf dein Fordertheil gefüttert und Fuchsz 
Nacken verbrämet und mit. silbernen Knöpften gantz glatten 
versehen, die seiderne Knöpfte und crepin Arbeith mit Silber 
durchwirkt sindt verbothen.

Hütte von Marder wie in der vorigen Classe wie auch
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schnurenne Gürtel von Koohmehl Haar mit seiden verknöpfft 
und von ordinarem Krohn-Rasch und glattem Vorstott Gttrthe 
sindt erlaubt.

Ill-tia ('lassis. Von der Gesambten Bürgerschaft! und 
rrofessionisten werden zwey Classen gesetzet, zu der Ersten 
derselben werden gerechnet) diejenigen Jungen Bürger, so 
von Magistrats und Anselinlieli gewesenen Geistlichen Per- 
solinen abstammen und sich in Ihrer Aufführung sowohl als 
bezeugten Industrie in denen Schulen distingviret, denen wirdt 
zugestanden sieh also zu tragen, wie die 2-te Classe der löbl. 
Communität bestimmet worden, dieser Classe werden die Kauff- 
Leiithe adnumeriret; die Andere Classe der Burgerschafft soll 
zu dem besten Kleidt kein Ausländisches sondern gutt Sieben- 
Biirgisches Tuch mit seidenen Schnüren verschnürt, mit Fuchsz- 
Nacken verbrämt und Fuchsz-Klauen auf den Forderthcilen 
gefüttert, wie auch schlecht Kamehl oder Zwirne schntirene 
Gürtel oder Vorstatt Gürthe, glatt sielberne Knöpffc oder 
Meszinge nebst Marder Hütt von Mittelmäsziger Grösze und 
Gattung ohne Holländischem Tuch zu tragen erlaubt seyn; 
die Söhne haben sich auch diesemnach zu richten, der dritten 
Classen wirdt erlaubt nur blosz Sieben-Biirgisches Tuch mit 
ordinären seidenen Schnüren mit Lampel-Fehlen gefüttert und 
Fuchsz-Rucken verbrämt, wollene Gürtel oder Breithe vom 
Krohn-Raseh mit Zinneren oder Knöchernen Knöpften garniret 
zu tragen, Hütte von Siebenbürgischem oder Reszländischem 
Tuch mit einem Mardter.

IY-ta Classis. Die Stadt-lichter, Trabanten und übrige 
Stadt-Bediente sollen durchaus Siebenbiirgisches Tuch mit 
Lämmern gefüttert und verbrämt und Hoorschnüreue Gürtel, 
rinderne Schuh und Zinnerne Knöpft' und durchaus/, keine 
Cordovan Csizmen tragen; so viel möglich, sollen sie sich 
gleichmäszig halten und die Börthe abschören.

V-ta Classis: zu welcher die Ackers und Bauern Leüthe 
boy unserer Stadt gerechnet werden, diesen ist erlaubt zu 
tragen, ein Mente von ordinärem Siebenbürgischem Tuch mit 
Lampell„Fell gefüttert und verbrämt, doch von keinem feinen 
Feien mit Baumwollenen oder Hörnen Schnüren verschnürt: 
Feyerling Hütt von Röszlöndischem Tuch, von welchen dieje
nigen deren Vätter bereit hiesige Bürger gewesen, können die 
frevheit haben doppelte Feyerling zu tragen, wie auch alle 
übermäszige grosze und lange Stieffel, nichtweniger longe 
Mitzen von feinen Compel Feelen sindt gäntzlich vcrbothen.

In Ansehung derer Wallachen tindet die Commission vor 
nöthig, dasz Ihnen sowohl, als ihren Weibern untersaget wer
den möge, keine kordován Csizmen, Kalózaimén und Cron-
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Städter weiber-Schuh zu tragen, niehtweniger sollen die Wal- 
lachisclien Weiber nicht befugt seyn anszländisehe Leinwandt 
zu ihren Kopff-Tüchern sich zu bedienen, sondern anstatt der 
auszländischen Weber-Leinwandt. zu nehmen und zu kauften 
gleich denen andern Lauern undt Pauern Weibern.

Frauen., Xi m mer and Weiber.,Kleidung.
Wasz in dem ersten Punét dieses Projects von denen 

Titt. H. Subremis Officialibus und übrigen Senatus Membris 
ist gesaget worden, dasjenige hoffet mann auch von Ihren 
Frauen-Gemahlinnen in der Erfüllung zu sehn, dasz Sie sieh 
nehmlieh in der Kleidung wohl vor andern zu distingviren 
haben, und einer wohlonständigen Kleider-Tracht, woran nicht 
etwan Üppigkeit oder nette Moden herfürletichten, und andrem 
zu einem Übeln Exempel und umbedachtsamer Nachfolge 
Anlasz geben kirnten, befleiszigen werden. In wie weit Sie 
sich aber der Goldt und Silber-Stücke gebrauchen können wie 
auch Saamet Point d’ Espagne wirdt das von Einem Hoch 
Liibl. Kitnigl. Landes Gubernio hiebevor verfaszet und publi- 
cirte Uegulament die Anweisung geben.

Frauen Kleider der zweyten Klasse.
Dieser werden zu tragen erlaubet:
Hauben und Kopff-Tiichcr, Weiszsternigte Hauben mit 

hiesigen Carmasin Hauben-Bindeln und schwartz auszländischen 
Bändern und Kopff-Tttcher von der feinsten Sorte, so allhier 
in Schöszburg fabriciret werden.

Kopff-Nadeln, Goldene Nadeln mit Diamanten seyn iiber- 
haubt verbothen, doch wirdt dieser Classe erlaubt auf Goldene 
facon gemachte Nadlen von Silber mit Bubinnen, Schmarag- 
den und übrigen Joubeln und Perlen der änderte Sorte des 
Preises zu garniren.

Um den Halt/, und Brust, Goldehe Ketten, Haltz-Gehönge 
und gutte Perlen sindt verbothen, ein mildestes Haltz-Bindel 
aber ohne Gehöng ist erlaubt, gantz gestöpffte Mieder und 
Brust„Stuck wie auch Leibei von Troquet und Porteur Zeüch 
sindt gäntzlich verbotten; die so genandt Wahlen mit Silber 
vergoldetten Hosslen wie auch Leibei von Barehet ungchlü- 
herten Zetieh sindt erlaubet, Armen Bänder allerley Sorten 
sindt verbothen, wie auch die Haltz-Tüchel, Sonnen-Fächer 
und Handschuh in der Kirchen.

Ober und Unter-Kock, Ober-Röcke von Sattin oder Vor 
stott ohngeldiihent quinet, Camilot und Pfoffen-Zeüch ver-
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botlien; Unter-Köcke von allerley Sorten von Zeüch simít 
gäntzlich verbothen, hingogen simít zu tragen erlaubt l'nter- 
röcke von Flonell.

G ürtel........ Seidene Schnür Gürtel wie ancli Silberne
Spangen Gürtel sindt erlaubt.

M äntel........ Sattinn oder Vorstott Mäntel sindt erlaubt,
nicht aber von feinerm Zetlch.

Kierschen........ Phöviehte Kierschen mit einem glitten
Hermelin und glatten Saamet sindt erlaubt.

Stutzen........ von allerhand viellfarbigen seiden Zelieli
mit Goldt und Tressen verseim auch Zobel und Feder-Stutz 
sindt völlig verbotten.

Peltz und Brust Peltz. Zu Böcken oder Peltzen ist erlau
bet feines Tuch zu tragen, doch ohne Goldt und Silber und 
ölte seidene Crepin wehrt, wobey aber gerechnet wird au szer 
den Fuehsz-Wammen, Futter, und Fuchsz Kehlen verbrämt 
mit Goldt oder Silber Schnüren ohne Spitzen.

W äsche........ Weil in dieser Sorte die gröste Versehwän-
dung geschiehet, also wirdt deme zu Steüern verbothen, Batist, 
Cammer-Tuch, Moschelin und die unzeitige Leisten-Ermel, hin
gegen erlaubet von schöner und anderer feine glatte Leinwandt 
zu tragen, auszgenohmen an Hohen Fäst-Tägen und andern 
Sollennitäten, als denn ist vergönnet auch in Leisteren Érmein 
zu paradiren.

Dieses wirdt denen Für-Tüchern und Schiirtzen gleich
falls beobachtet werden.

Schuch........ da die Schächsischen trauen in Ihrer beson-
dern Noth die Schuhen beständig distingviret, so soll auch 
fiihrehin die alte Gattung beybehalten bleiben, hingegen alle 
neue Stöckel-Schuh verbotten seyn, ausgenohmen diejenige 
Perschonen so unter der Anzahl gröszerer nicht füglich geselin 
werden können, diesen wirdt erlaubet mit Stöckel Schuhen 
Ihrer Nothdurfft zu Hüllte zu kommen, doch also, dasz zum 
Unterschied! der Frauen-Stöckel solche auch mit einem silber
nen drathe verseim werden.

Wos hierinneu falls der zweyten Classe verbothen, und 
zugestanden worden, ersträckt sich auch auf die Töchter, in 
so lange sie unter der Aufsicht Ihrer Eltern stehn.

3-derte Classe.
Hauben und Kopff-Tücher. Denen Frauen der 3-tem 

Classe wirdt an Hauben und Kopff-Tücher zu tragen erlaubet; 
Gelbsternigte Seideue Hauben mit rothen Hauben-Bindeln und 
Schäszburger Koptf-Tiicher.

N adeln........ dieser 3-ten Klasse werden Bubinnen und
Smaragde von sonderlichen worth verbothen, da hingegen
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erlaubet seyn Nadeln mit Granaten und geringem Sorten von 
Steinwerok und mit Perlen garuiret.

Um den llaltz wirdt denen Frauen nichts gestattet zu 
tragen, auszer denen Töchtern ist erlaubt rőtbe Corallen
schlecht gefädelt zu tragen, hingegen alle............................ von
Geflitter nicht weniger Haltz-Tticher, Sonnen-Fächer und llnndt 
Schuh sindt gäntzlicli verbotben.

Alle Sorten der Schnür-Leibel und Mieder sindt ver
botben; die Waahlen hingegén und Leibei mit Sielbernen 
Hiitfteln inittelmäsziger Sorte ohn vergoldetter sindt erlaubt.

KUttel und Ober Röcke. Vom quiuet und schlecht Massul 
ist erlaubet Kiittel zu tragen, die Unterröcke aber können von 
ketsedt und Boy genoltmen werden, die flonellene 1 nterröeke 
aber sindt verbotben.

Gürtel.........Sielber-Spongelne Gürtel und Häfftlen sindt
erlaubet, wie auch gestriickte seidene, alle andere hingegen 
sindt verbotten.

Mäntel.........von guttem Perpet und Orohn-Rascb mit
einfachen Saamet Fronsen sindt erlaubt.

Kirschen.........mit Haasen gefüttert und Faeh-I läruer
Briim ausgeschlagen ohne Saamet und ander seidenes ZeUclt.

Stutz.........von Caninchen, kinnikel, Meer-Haasen wer
den gestattet, alle andere aber werbothen.

P eltz.........von Crohn-Rasch und Frantzösischem Tuch
mit seidenen Saamet-Fransen garniret, mit geschwartztem 
Mörder zu Halt/, verbrämt und Fuchszen-Futter verselni und 
Fuchsz-Keeblen moderat verbrämt sindt erlaubt, was über die
ses geht is verbotben.

Brust-Peltz.........Von eben dieser Gattung und mit sol
cher garnitene wie die Peltze sindt erlaubt.

Wäsche.........was hierinnen falls der 3-te‘n Classen gäl
ten, iedocli sollen alle Geistige Hembder und Schürtze ver
botben seyn, doch können die Schürtze zu Fest-Tägen und 
andern snllennen Begebenheiten mit einer Spitze tun foszt er 
getragen werden.

Schub . . . .  mit silbernen dräthen und Stöckel-Schuh 
sindt verbotben.

Hie Töchter und Jungffrauen sollen sich nach dem 
Stande ihrer Mutter halten, doch ist Ihnen auch verbotben 
neile mode Frantzüsische Bonder zu tragen, die Börthe von 
mittlerer Grosze mit ungeblümten seidenen Zeiich sindt erlaubt, 
dahingegen alle seidene Haltz-Tiicher, Sonnen-Waderle ver
botben seyn sollen, ausgenohmen bey Sommerszeit auszer der 
Stadt weiszer 'Pttcher zu einem Schirm sich zu bedienen.
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177Г).

Constitutiones Oppidum, et Sedem Sasonic. Mercuriensem con
cernentes a primaevo tempore usque ad, praesens quandoc.nnquc 

et quo modo cunque tatae et conditae. J 1

l-о Circa Numerum Candidationem et Electionem Officialium.
Antiquissima Constitutione duo tantum superiores, seu 

stricte sic dicti Officiales continuo praefuerunt Sedi Mercuriensi 
Regitiss) nempe et Sedis Judices3) cum delectis sibi in sub
ordinates Sedis Notario atque Secretario ante Annum circiter 
1750. ubi tandem Officialium Electio August. Principi pro 
gratios. Confirmatione humillime sui »mitteretur, Officiales ad 
munia sua pluralitate voton adspirabant, manente penes Titt.
0. Supremos Officiales Nationis Saxonieae Comitem4 ) nimirum, 
et Consulem Provincialem, facultate, quam sibi in hodiernum 
usque reservatam haberi volunt, ut duobus subjectis hic Mer
cury pro 1!. Judicatus Officio in Candidationem datis, tertium 
e gremio Communitatis Cibiniensis addant. In electionem offi
cialium caeterum influunt Notarius voto Г no, Communitas 
Mercuriensi«, in concreto itidem uno Jurati N. Apoldenses 
nomine Pagi N. Ápold et Kodu, ceu in uno Territorio exis
tentes, pariter uno Jurati Doboreenses nomine Pagi Doborka 
et Pojana ex praemissa ratione uno, Jurati Szászorboenses 
nomine Pagi Szász Orbo, et Kerpenis, ex iisdem Rationibus 
uno Juratus Retscliensis nomine Pagi Retscli uno, Jurati K. 
Apoldenses uno, Nagy Ludoschenses uno, et Jurati Toporcsa- 
enses uno, quae conjunctim novem Vota faciunt, quibus supra 
dicti duo officiales eliguntur.

' )  Az érd. más. kézirattárából. — Összeállították a legrégibb idők
től kezdve hozott constitutiokból Reder Márton judex primarius és Löw 
Simon secretarius 1775. ápr. 24-én.

2) A birák szabad választását megadta már az 1224. évi privil. 
2. p. A királybiráknak, különösen, választási jogát megerősítik Zsigmond 
1402. (Eder Observationes 85. 1.,) Mátyás király 1409. 1474. és 1477. évi 
privilégiumai (Eder De Initiis 139. 1. Observ. erit. 3. к), АС. II. R. 1. 
Cz. 5—7 art. XIV. p. CC. II. R. 1. Cz. 1. art, 18. p., 4. art. 18. p. 5. 
art. 18. p. Dipl. Leop. 8. p. 1791 : 13. t.-cz.

s) Választott székbiró Stuhlsrichter, judex terrestrisnek is nevezve.
*) A  szász grófi tisztség betöltésének változatos módjára nézve 

lásd az 1224. évi priv. II. p. Mátyás király 1404. évi priv. (Eder ad 
Schesaeum 237. k), melyet II. Ulászló 1490-ben megerősített. (Eder Obs. 
erit. 236. 1.), az AC. és ('('. előbb idézett helyeit; Dipl. Leop. 8. 9. p. 
M. Theresia 1742. évi nov. 9. rescript,, a II. József-féle reformokat, az 
1796. jan. 18-iki (1176. gubern. sz.) legf. leiratot, az 1845. évi decz. 
31-éu s i t i i . sz. a. kelt udv. leiratot.
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íi-o Circa eorundem functiones et quidem
1 -о Judi c i a l  о s.

Quavis »Septimana ordinarie dual), diebus idest Lunae et 
Martis celebrantur Sessiones Judiciariae, extra ordinarie autem 
in causis moram non patientibus, quavis etiam die feriatis 
exceptis. — In omni Judicio tum ordinario tum criminali Reg. 
Judex praesidet, in absentia vero aut reali impedimento se se 
eidem opponente Sedis Judex. Forum apellatorio revisorium a' 
foro inferiori Judicatus ordinarii hic ob illiteraturam Assorum 
senatorialium non datur,1) verum transmittuntur causae imme
diate ad Jncl. Universität.

'2 -0  P о 1 i t i c a s et A e с о n о m i c a s.
Quavis Die Sabbathi assidentibus Locorum Juratis, qui 

una fidelia etiam Contributionem ad Cassam Perceptoralem 
administrant, sessiones hujus tituli celebrantur, in quibus de 
negotiis Sedis in concreto consultatur, commissa Gubernialia 
ad praxim deducuntur, atipie publicanda publicantur; Assident 
in his duo tantum Oppidi Mereuriensis Jurati, non autem 
omnes Seniores. — Cum seniorib. oppidi toties quoties neces
sitas efflagitat, circa ejusdem negotia quoque celebrantur Ses
siones. — In omnibus Jud. Regius Praesidium, Notarius autem 
Actuariatum ordinarie tenet, praemissis Constitutionibus hanc 
necessitas adhuc superaddidit ut Officiales eorumque subordi- 
nati Scribae si negotia sedis cum utilitate Principis concatenato 
nexu moderata habere velint, ex defectu sufficientium subjec
torum literatorum et applicabilium certos cancellos, atque cir- 

, culos suos tenere non possint, verum interdum omnia indis- 
criininatim a Xenophonte ad Malibaeum id est a summis 
Negotiis ad campi, pecorumque custodiam usque immediate 
percurrere teneantur.

3-0 Circa c a n d i d a t i o n e m Niim e r u m q u. e t C о n s t i tu t i o- 
n c m 0 f f 1 i u m P a g e n s i u m.

Tempus Constitutionis offlium Pagensium non ita pridem 
erat dies S. Simonis et Judae, cum autem nunc ex ordinationib. 
Reg. Contributio et inprimis Taxa Capitis citius incassari debeat, 
in tantum alterata habetur, haec Constitutio ut dicti fifties 
circa diem »S. Michaelis eadem modalitate qua antiquitus cou- 
svevit eligantur.2') Pro Judice Pagensi Officiales sedis in Facie

J) V. ö. St. I. k. 11. Cz. 1. §. 
a) V. Ö. St. I. k. 1. Cz. 1. S.
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communitatis Pagor. Kis Ápold, Nagy Ludos et Toporcsa can
didant tria aut quatuor subjecta, quae pro capaciorib. repu
tant, eligunt tandem Incolae Pagorum pluralitate votor. Judex 
neo electus Statim coram officialibus nominat aliquot subjecta 
pro munere Juratorum, et Purgaronum1) ob eundo habilia, et 
sic fiunt cum Consensu Offiium sedis Judicis Pagensis ac totius 
Pagi. In Pagis N. Ápold, Doborcka, Szász orbo, et Ketsch 
praemissa tractantur, in domo Parochiali sub Pastorum Prae
sidio Offles Pagorum Kodu Pojana, et Kcrpenis creantur in 
domo Judicis illius Pagi, in cujus Territorio habitant v. g: 
Kodenses in N. Ápold, Pojanenses in Doborka, Kerpenisenses 
in Szász Orbo, in omnibus tamen nihil fit sine consensu Offiium 
sedis. Judex ubique unus habetur. Jurati autem, qui simul et 
Contributionis II. Exactores ubique duo excepto Pago Pojana 
qui quamvis sit omnium maximus unum tantum Juratum habere 
consvevit, compensando defectum, per multitudinem Purgaro
num, denique Kcrpenis et Pago Rétsch, qui ob paucitatem 
Incolarum itidem unum tantum Juratum habent, Purgarones 
in Pagis Kodu Kcrpenis, Rétsch, Kis-Apold, Nagy Ludos, et 
in opp. Mercur. duos, in N. Ápold, et Doborka tres, in Pojanna 
et Szász Orbó quatuor, in Toporcsa unum haberi constitutum 
est. — Associantur cuivis Officiolatui* 2 3) Pagensi duodecim senio
res Jurati.'1)

4-0 C i r e>a c o m  n <1 e m F u n c t i o n e s  e t  Sa l i  a r i a.

Praedescripti Officiales Pagenses cum sibi in adjutorium 
associatis duodecim senioribus Actuario item Ludi Magistro 
Loci,4) seu ut dicere amant Rectore Scholae in Causis mino
ribus, et imprimis ex transgressione Statutorum politiae emer
sis judicant, et finaliter sententias pronuneiant, ac ubi Partes 
non acquiescunt, appellant ad Forum ordinarii Judicatus Sedis.5)

- Moxdicti Rectores Scholae sub titulo scribarum seu nota
rio. Pagi publicor, distincto a communitatib. Salario gaudent.

Judex Pagensis seu Willicus6) praeter Politiae curam atque 
Pontium viarum, Territoriorumque Custodiam generali termino 
Contra rotulariatum tenet Juratis de administrandorum caete- 
rum administratione providens ex Parte Pagi, Jurati autem de 
bonificandor. bonifieatione prospiciunt in his omnibus Purga ro-

*) Polgárok.
2) Tgy neveztetett a szász községek tanácsa,
3) Vagyis: senatores.
J) Községi iskolamester.r‘) Elnöke s tagjai elíisorolvák c statutum 1. pontjának elején.
11 A német nvelvíí forrásokban aunviszor említett Harm.
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nes tum villico, tum Juratis sunt a manibus a pedib. Specia
liter aggravatus est Villicus oppidi Mercuriensis cum procura
tione Fraejuncturarum ex universa sede erga nudum Salarium 
20 Hf. e Cassa U])])idi pendendum. — In Fagis Kis-Apold, N. 
Ludos, et Toporcsa ante adventum normativi illius Caeo Regii 
circa Contribuonis exactionem Offles Fagenses quottannis de 
renumeratione sua cum Comniunitatib. conveniebant, cum autem 
nunc juxta illud Fagi integram Offlium suor. Contributionem 
]>raestare teneantur, de dicta Conventione ulterius nihil scire 
volunt; In Kodu Fojanna, et Kérpenis antea scitu Nro pro 
studio et Labore nihil habuerunt, ideo supportationem Serviti
orum Pagensium ceu summum onus tlendo deprecabantur, 
'renent adhuc in Fagis N.-Ápold, Doborka, Szász Orbó. et 
Rétscli Constituones suas circa renumerandos Villicos in parato 
aere et Naturalibus pro superandis expensis nomine. Fagi in 
Villicum cadentibus et praeter propter in uno Marjano modi- 
caque Avena a quovis Ibitre Familias ac in genere uno Vase 
Vini quadragenario a tota communitate consistentibus. — In 
quovis Fago inprimis autem in saxonicis ordinatius ad huc 
habentur, minores etiam Communitates vulgo vicinitates seu 
Nachbarschaften vocitatas singularibus Articulis circa puritatem 
platearum, ignis securitatem, vigiliam nocturnam, ac diurnam, 
et in genere decorum et honestatem domesticam provisas, qui
bus Unus et ysdem aetate provectior sub titulo patris vicino
rum vulgo Nachbar Vater seu Altnachbar praesidet. — Format 
et hoc Collegium in sua Sphera Forum aliquod a quo ad 
Senioratum Fagi appellatur, dicunt für die dorfs Altschaft 
nehmen; Ambo ista Collegia, sen Fora si per Emphasim sic 
dici possunt, paenas a Transgressoribus Politiae desumunt.

5-0 C i r c a v a r i a  a l i a  O b j e c t  a.

1- о Judex R. ex antiquissima Constitutione per specialem 
Juramenti Formulam obligatur Fores suas querulantibus diu 
Noetuque. patere pati.1 >

2 - 0  Secretarius Judicialis ex Constitutione Seebergia.ua 2) 
dirigit Divisoratus Offitium.

il-о Farochi in Divisione quartarum8) cum Regio Fisco 
semper libertatem habuerunt unam eligendi. 1 2 3 * * * *

1) Lásd ez esküt a 003. lapon.
2) Szeberg, királybiztosnak (1753—1780.) regulatioja.
3) Vonatkozik a dézmára, melynek egy negyede az 1012. évi

Bathori (labor-féle u. n. privilegium restitutorium értelmében a tiscust.
3/4 része pedig a szász papságot illeti. V. ii. az 1012. évi nov. 20. tar
tott szeltem orsz. gy. határ. 4. p. (Szilágyi i. ш. VI. k. 254. 1.). AG. 11.
K. 10. Gz. 4. art. Dipl. Leop. 2. p.



4 - 0 Itidem Constitutio Seebergiana est, ut Pagorum 
Incolae, non quivis ad semel, verum ex quovis impleto Cado1) 
sigillatim Decimas Vini Pastoribus praestent, nullibi autem in 
praxin adhuc vigentem deducta est nisi in Nagy-Apold.

ő-о Diaconus N. Apoldensis ab immemoriali tempore 
Sedecimam etiam a Quarta Fiscali desumit.

(i-o Ante cultum Divinum matutinum aeque ac Vesperti
num vincas bostros aliosque fructus domum ferendi Causa 
frequenter nemini licitum est.

T-о Valachis penes Pagos Saxonicos directe Pecorum 
Custodiae tine commorantibus domos Solidiores Horrea, et 
Cellaria aedificare permissum nunquam fuit.

5- о In Doborka et Torcularia habere et Vinum ante Cir
culationem Decimalem Domum ferre Valachis a. Saxonibus apud 
ipios illud ad interim in hospitio seu deposito tenere solent 
pariter interdictum est.

18. század végéről 

Seyenrár városi 
Senatusconsulttm■*)

Nach dehme wir in Erfahrung genohmen, wasz gestalten 
die zum Nutz und Besten der Jungen Eheleütte gemachte 
Löbliche Hochzeit polizey dermaszen in ein Abnehmen kom
men dasz in kurzem zu befurchten, es mögte das übel zum 
detriment der ganzen Bürgerschaft^, viel ärger werden als 
zuvor, gestalten bey zunehmenden schweren Landes Plagen, 
die Pralereyen und Verschwendungen dermaszen in Schwang 
gehen, dasz Wunder wie manchen armen jungen Eheleiitten 
nach der Hochzeit ein eignes Hembd auffm Leibe bleibet, umb 
nun solchen Übel vorzukommen, haben wir ausz Pflicht unsers 
Amptes die vor etlichen Jahren Publicirte bochzeit Ordnungen 
von neuem übersehen und wiederhohlen wollen auch von 
neuem geordnet und Beschlosszen: dasz

1. Der Wittmann oder Jungeseile so sich in den Stand 
der heil. Ehe setzen wil, sich keines weges unterstehe ver
borgener weise Ringe zu wechseln, noch weniger sich zu ver- 
schweren, oder heimlich ohne der Eltern, oder derer so an 
ihrer stelle, wiszen und Einwilligung3) Versicherungen zu stiff- 
ten: sintemahlen diese als Gott und der Ehrbahren weit unge-

<>;>(> SZÁSZ N К MZ KT I É s  T Ö R V ÉN Y H A TÓ SÁ G I STATITTI'MOK.

*) Kád.
*) A segesvári városi levéltárban 1908. sz. a.
3) Lásd St. II. k. 1. ('/,. ‘2. ,‘í. §§.
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fällige- unehrlich- mul unehrliche actus oder Verkuppelungen 
schärft' verhotten, auch vor null und nichtig erkläret sind; 
sondern es soll

2. Ein jeder sich umb eine seinem und dem gemeinen 
Stand und wesen gemasz- und anständige Person vernunfftig, 
auch nach Vatterlandes Gebrauch, Ordnung und manier umb 
sehen, sich umb dieselbige bey denen es, Secundum leges 
divinas et humanas, gebühret, bewerben und da er wegen 
seines Verlangens schon versichert:

3. Durch Einen Ehrlichen mann Freuen schicken, ihm 
einen Vermählungs-King zur Auszwecliselung mit geben: wel
cher denn die Freyung geziemend verrichtend, von der Braut 
sampt ihren Eltern, oder die an Eltern stelle sind einen Ring 
dem Bräutigam zum Document der geschehenen Vertranung 
wieder bringen, worinnen der gantze Vermahlungs Actus, hisz 
anff ilie Pristerliche Copulation, so viel als völlig gethan, und 
hiermit

4. Das unnutz- und schädliche Braut Vertrinken, die 
Ceremonie von freundeinbitten, auch alle dergleichen t'resz- 
und sauffereyen bey unauszbleiblichem schweren Einsehen völ
lig und auff ewig abgeschatf't seyn und bleiben sollen, wenn 
nun die obigergestalten Vermählte Personen Zit der Vertrauung- 
Consummation und Hochzeit schreiten wollen, so sollen

5. Die Vertrauete dem biszhero observierten fromblichen 
Gebrauch nach vor Gott in dem heiligen Beicht und Commu
nion »Stuhl auch den hoch Ehrwürdigen Hl. Stadt Pfarr sich 
anmelden von dem Stand der heiligen Ehe, ut moris est infor
mieren, alsofort darauf auf- öffentlicher Canzel verkündigen 
hiszen, und in solchen Stand christlich und mit Andacht 
tretten.

(i. Den Bräutigam sollen nicht mehr als 2 Mans- die 
Braut nicht mehr als 2 Weibes Personen zur gewöhnlichen 
Zeit in die Kirche begleiten, woselbst die Copulation verrich
tet werden soll, womit die Ceremonie und Praerogatio der 
auszwelzigen Hochzeitgäste Männer und Weiber, Jungsgesellen 
und Jungfern völlig cassiret wird.

7. Die Begabungen taugen lang nicht zu wasz die Ver
schwendung importiret, und kompt den jungen Ehe Letitten 
die auff diese Weise angestellete Ersparung zum besten, ist 
also die Ceremonie vom Gaben völlig eingestellet, doch ist 
nicht verhotten nach der Hochzeit den jungen Ehe Leütten 
eine christliche Beysteuer, sonders wasz in die Haushaltung 
dinnet zu schicken an verhotten, zuuiahlen diese, so die freund 
schafft darzu verbindet.

■3. Diesemnach soll von Dato ins kunft'tig die aller Vor-
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nelmiste Hochzeit aus/, nicht mehr als 12 Personen, Beyderley 
mann und weiblich geschlecht, worinnen nun keine exception 
zu machen, der Gast sey einheimisch oder frembd, geistlich 
oder weltlichs Standes, auch so gar die Leiblichen Vatter und 
Mutter der jungen Elieleutt mitverstanden, hilfft also nichts 
ein häufen Neben hochzeitvatter zu bestellen; Niedrigem aber 

usz 10. 8. 0 oder weniger Personen, nach des N. fw. w. If.1) 
Bürgermeisters Erkiintnüsz bestehen.
i i). Bei doppelt trippelt und quadreppelten Hochzeiten 
sollen die Gäste dennoch nich nacheinander gedoppelt, getrip
pelt etc. werden, gestalten Zwey Brüder, Zwev Schwestern. 
Bruder und Schwester Vatter Sohn und Tochter dennoch nur 
ausz einer fand lie sind.

10. Die Auf wartung wird der Bräutigam mit zwey drey 
„Biblischen Brüdern oder Schwägern, auch die Brauth mit 2.
3. Leiblichen Schwestern oder Schwägerinnen bei, auch voi
der Hochzeit von solchen Zwey die Einladung verrichten.

11 Die durch die Nachbarvatter geschehene Langweilige 
Handschlags- auch Händchen hohlens Geremouie, wird hiermit 
gleichfals aufgehoben, gestalten der freymann bey Wechselung 
der Hingen solches schon verrichtet. Die Aufnehmung zu Mann 
und Weib geschiehet ftirm Gott und dem Priester. Die Insi
nuations Complemens bey der Verlobten beyderseits Elter und 
freunden kann füglich nach geschehener Copulation im Hoch
zeit hausz verrichtet werden.

12. Die aufwartende Bruderschaften, Nachbarinnen, Viele 
Weiber in der Küchel werden Bey solcher Gelegenheit wenig 
zu schaffen haben, inmaszen die Bewirtlnmg 12 oder weniger 
Personen des Bräutigams und der Brauth Eltern durch ihr 
Gesind leicht verrichten können, wenn zumahl Schwestern 
und Schwägerinen die Handlangen helfen. Es werde auch

13. die Beschenkungen von Schnupfftüeher auch ander 
Sachen sowohl an freunde als den freymann gantz abgethan, 
doch kann Brauth und Bräutigam sich nach Belieben am 
Hochzeitag morgens Beschenken, gestalten wo sie wasz Besit
zen ohne dem alsdann ihnen beyden ist.

14. Das Strauszchen Binden wird gantzlich eingestellet, 
denn es wird keine Braut so einfältig sein, dasz sie ihrem 
Bräutigam und Vatter nicht ein Strauszchen allein könnte bin
den, damit die bey diesem Acte geschehene Löffeleyen ver
hüttet werden.

15. Umb 10 I hr soll das erste Gericht bey Straff H. 5. 
auffn Tische stehn und sollen mehr Speisen als ein Kraute

‘) Namhaft, fürsichtig, wohl weisen Herrn.
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fleiscli, Eyrlawend D oder Pfefferkraut ein .Soliis/,cl gebrattenes 
und das gewöhnliche liusz und Brodt (so nennen wir liier die 
Speisen) bey Straff t'. 12 nicht aufgetragen werden, es habe 
denn der Ж  ww. II. Consul ein Sohiszel von tischs erlaubet 
specialiter, die l’ralereyen zwischen das gesottene, gebrattenes 
zwischen das gebratfene gebackenes u. so fort zu vermissen 
ist in totuin verbotten.

Hi. Musieieren, sowohl in der Kirche als im Hochzeit 
Haus auch tantzen ist völlig abgeschafft, es sev denn erlaubt, 
von Nf'ww. Bürgermeister, zu welchem letzteren 2 oder 3 Jung
gesellen oder Jungfrauen ausz der freundschafft können gela
den werden, welche mit einem trunk Wein und Stück Brodt 
unterm Tantzn Vorlieb nehmen werden, wer den zugelaszenen 
Numerum überschreitet soll für jede Person —  f. 3. zur 
Straffe tragen.

17. Die Musicanten sollen sich von der besten Hochzeit 
mit f. 3, von der Mittlern mit f. 2, von einer geringeren mit 
f. 1, begnügen lassen.

‘) Tojásleves.
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