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H O R N YÄNSZKY VIKTOR K Ö N Y V N Y O M D Á JA .



Az olvasónak üdvöt!

Jogtörténeti emlékeink: a magyar törvényhatóságok jog
szabályai gyűjteményének ll-dik kötetével, vagyunk szerencsé
sek, öt év múltán ismét megjelenni a mívelt olvasó közön
ség előtt.

Ez alkalommal újabb bemutató előszót írnunk nem vala 
szükséges, mert czélunk és törekvésünk, a mely a tudomány 
érdekében, a kutatás nehéz és fáradságos munkájára indított 
minket, gyűjteményünk közkézen forgó s már sok ízben, többek 
által kútfőül is használt I-ső kötetéből, mely az erdélyi részek 
régi törvényhatóságainak jogszabályait foglalja magában, a szak
értő közönség előtt eléggé ismeretes.

Köztudomású az a méltányló elismerés is, a melyben a 
bírálat részesítette munkánkat úgy az időszaki, mint a napi 
sajtó terén,1 de mert némely vélt hiányok és kifogások is, az 
elismeréssel kapcsolatosan, kifejezésre jutottak, mi a tárgyilagos 
és szakértő hirálattal szemben mindig érzett tartozó tisztele
tünknél fogva kötelességünknek ismerjük, hogy azok közül a 
lényegesebbekre, rövid megjegyzéseinket megtegyük.

Arra a kifogásra, hogy a gyűjteménybe fölvett statútu
mokra nézve miért választottuk az 1800-dik ével záró határ
időnek és miért nem jöttünk le egész 1848-ig, vagy miért nem 
állapodtunk meg a magyar jogélet 1791-dik évi gyökeresen 
átalakító reformmozgalmainál ? Feleletünk az, hogy a magyar 
municipiumoknak belső önélettevékenysége a jogszabályok auto
nom alkotása tekintetében, már a XVIII. évszáz közepe táján

1 Lásd «Századok» 1888. évfolyam III. füzet.
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teljesen vége felé közeledelt és a haldoklás processusa a dicas- 
terialis felsőbb rendeletek számának és minden irányban való 
kiterjesztésének növekedésével megfordított arányban annyira 
meggyorsíttatott, hogy azon évszáz második felében, a felsőbb 
rendeletek végrehajtásának módozatai meghatározásán, astatu-' 
tarius régi alkotások összegyűjtésén és némely pótló intézkedések 
megtételén kívül, már csak ritkán • találkozhatunk akár a jog,- 
akár a culturtörténetre nézve jelentősebb alkotásokkal. Az átmenet 
pedig e téren egy meghatározott évhez köthető nem lévén: az 
1800-dik évnek — a kerek egységnél fogva — körülbelül záró 
határidőként való fölvétele,, a viszonyoknak leginkább megfelelt.

Gyűjteményünk hiányául fölemlítették továbbá azt is, hogy 
nem adtuk a statútumok alkotásának bár rövid történetét. Érré 
egyebet nem felelhetünk, mint azt, hogy az egyes statútumok 
keletkezésének története — rendszerint — meg van azoknak 
saját szövegében irva, azokkal a bevezetésben csaknem kivétel 
nélkül előforduló megokolásokkal, a melyek mindenütt világot 
derítenek az, alkotásra indító okokra és körülményekre. Általá
ban pedig a mi a statútumoknak, mint a magyar particularis 
jogalkotás legelsőrendű küllőinek története megírását illeti, meg
győződésünk szerint annak megírása -úgy, hogy, hozzá a való 
tények és ne nagy részben a hypothesisek legyenek az alapot 
szolgáltató tényezők, csak akkor következhetik lie. a mikor 
hazánk összes municipiumainak, mindenkora statútumait a levél
tárak poros aktáiból és regi jegyzőkönyveiből, napvilágra hozni 
sikerülend.

Terjedelmes bírálata tárgyává tette gyűjteményünk első 
kötetét Jakab Elek akadémiai rendes tag is,1 a kinek kifogásaira 
már volt szerencsénk felvilágosító, helyreigazító és megnyugtató 
észrevételeinket, a Történelmi társulat 1888. évi november 2-án 
tartott nyilvános ülésében felolvasni,1 2 a miért azokra itt is 
reflectálni szükségfölöttinek tartjuk.

Meg csak azt jegyezzük meg, hogy a nagyérdemű Magyar 
Tudom. Akadémia kívánságához képest, gyűjteményünk jelen

1 «Századok» 1888.' évfolyam VI. és VII. füzet.
2 t.aed «Századok» 1888. évfolyam IX. füzetében kiadva.



ll-dik kötetét, az előzőnél sokkal terjedelmesebb, olyan jegy- 
zelekkel láttuk el — különösen a.vármegyei statútumokat —* 
a melyekben az egyes magyar jogintézmények, jogéletünk min- 

i irányzatában és fejleményeiben — rövidre vonva — kidom- 
' borítást nyertek; mi által munkánk a collectiók keretén kívül 
emelkedve a jogirodalom terén is szerény helyet követel magának.

E IT-dik kötetünknek — mely régi felosztás szerint — 
a tiszáninneni kerület vármegyéinek, szabad kerületeinek és 
városainak statútumait öleli magában, anyaghalmaza oly nagy 
vala. hogy azt a technikai könnyebb elbánás czéljából két részre 
kelle osztanunk. Ebben rejlik oka annak, hogy müvünk: Tomus
11. volumen 1. és Tomus II. volumen 2. felosztás alatt lát nap
világot.

Kolozsvár. 1889. deczember hava.

Dr. Kolosvári Sándor. 
Dr. Óvári Kelemen.
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MUTATO.

Corpus statutorum II. A



A.

TÁRGY ÉS TARTALOM SZERINT.

I. Magánjog.
II. Büntetőjog

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

hajtó hatalom.
V. Rendi és nemzetiségi viszonyok.

VI. Hadügy.
VII. Közrendészet.

VIII. Adó és pénzügy, közmunka és egyéb szolgáltatások.
IX. Egyház, vallás és iskola.
X. Gazdaság, ipar és kereskedés.



TÁRGY- ÉS TARTALOMMUTATÓ.*

I. M AGÁNJOG.

Ad ásvevés bécsi súly szerint 475.
Adásvevés mérték szerint 146.
Adásvevés pozsonyi mérték szerint 

475.
Adásvevése asszúszőló'nek 418.
Adásvevése barmoknak vásár alkal

mával 1.18.
Adásvevése bornak 405.

^  Adásvevése holmiknak praesidiariu- 
soktól 228.

Adásvevése lopott marháknak tilos 
257, 258, 289.

Adásvevésnél forgalomban levő 
pénzt el nem fogadók fenyítése242.

Adásvevésnél igaz mérték haszná
lata 144.

Adósság iránti per 451.
Adósság tiszta, lásd liquidum de

bitum.
•V Adóssága szökött jobbágynak miként 

hajtandó fel 104.
Adóssága visszakövetelt jobbágynak 

miként egyenlítendő ki 454.
Arányosság fuvarozási teherben 304.
Armales. lásd nemes levél V. alatt 

147.
Armalisták, lásd V. alatt.

A r és árszabályozás lásd X. alatt. 
Árva, lásd gyámgyermek és IV. alatt 

is 497.
Árverés, lásd III. alatt.

Becstelen személyek keresztelése til- 
tatik 223.

becstelenség: hitszegés 103.
becstelenséggel sújtandó a hűtlen 

ügyvéd 214.
Becstelenségi eset 225.
Becsű 30.
Becsűje elárverezendő marháknak 

290.
Becsűje irtványnak 494.
Becsületsértés lásd II. alatt is.
Becsületsértés, mint violentia 418.
Betegség, mint menlségi ok 7, 230.
Bevallások tétele hiteles helyek előtt 

124. 125.
Bér. lásd X. alatt.
Bigamia. lásd II. alatt.
Birság, lásd II. alatt.
Birlokfelosztás conpossessorok közt 

387. —
Birtokjogok el-és visszafoglalása ese

tében idézés, 99. 100.
Birtokháborítás 252.
Birtokos egyén választása a percep- 

torságra 464.
Birtokos nemesek alatt kiket kell 

érteni 324.
Birtoktalanok szavazása nem számít 

483.
Biztosíték vadászástól való tartóz

kodás iránt 472.
Bor lásd X,- alatt.

* Jegyzés. A számok a lapokat jelölik.
A*



IV MAGÁNJOG.

(,'zímeres levél, lásd armalis V alatt.
Colonusok újonnan beköltözők köz- 

tebermentességi ideje 398, 400.
Conpossessoratus italmérésnél 353.
Conpossessoratus közt birtokfelosz

tás 387.
Conpossessoratusi viszony 246.
Conpossessorok kötelessége falusbiró 

választását illetőleg 441.
Conpossessorok részére adózási 

arány megállapítása 459.
Conpossessorokhoz juttatása köröz

tető leveleknek 473.
Convenlionatus. lásd szegődött.
Curialis nemesek katonaszállásadás

tól mentesek 401
Curialis telken lakók adózása 322.
Curialisták 390
Curialisták,adóhátralékosokkal szem

ben való eljárás 355.
Cseléd, lásd X. alatt.
Csere iránti per 451.

Dehonestatio, lásd becstelenílés.
Deserta sessió. lásd elhagyott telek 

alatt.
Dézmás szőlőkben asszúszőlő külön

választását földesúr elrendelheti 
405.

Díj, lásd homagium alatt is.
Díj, élő 128.
Díj (eljárási) fizetése a bíróknak 404.
Díj kegyelmezés esetében 204. 206.
Díj nem illeti az alispánt gonosz

tevők üldözésénél 199.
Díja alispánnak becsületsértési eljá

rásért 341.
Díja alispánnak hivatalos eljárásban 

'394.
Díja alispánnak violentiális esetek

ben 343.
Díja eljáró bírónak 489.
Díja hóhérnak elitéit vagyonából 194.
Díja jegyzőnek kiküldő levélért 342.
Díja megyei ügyészeknek 416
Díja nemeslevél kihirdetésének 213.
Díja okmányok kiadásának 210
Díja okmányok kiállításának fele 

részben a jegyzőt illeti 2.
Díja peres irat kiadásának 174.
Díja széksértésnek 311.
Díja szolgabirák fáradságának 253.
Díja szolgabirónak liquidum debitum 

esetiben 299.
Díja szolgabirónak violentiális ese

tekben 313.

Díja (napi) tisztviselőknek 394.
Díja törvénykezésnek 265.
Díjaknak, perfelvótelekből befolytak

nak felosztása 307.
Díját megkapott alispánt becsületsér

tés birságából semmi sem illeti 342.
Dos 380.
Dos iránti megintés 13.

Ejgyházhelyi nemesek, lásd V. alatt.
Egyletek büntetés alá vonása 440.
Eladása hegyaljai bor czímén ve

gyített bornak tilos 405.
Eladása igás marhának 504.
Eladása jobbágy állománynak tilos 

495.
Eladása a marháknak az adózás 

kikerülése czéljából tilos 306.
Eladni örökséget töröknek tilos 272.

„ Elhagyott jobbágytelek felhasználása 
földesura által 16.

Elhagyott telek benépesítése 353, 
390.

Elhajtott marhák kuruczok által 289.
Elköltözött jobbágyok visszaadása 

351.
Előjognak, nemesinek bitorlása til- 

tatik 485.
Elővásárlás tilalma 443.
Elővásárlása bornak szüretkor 290.
Elzálogosítani örökséget töröknek 

tilos 272.
Emberdíj, lásd Homagium 140.
Erdő. lásd X. alatt.
Erőszak, lásd violentia.
Erőszakkal elfoglalt javak szóbeli 

per útján követelendők 23.
Erőszakos elfoglalása javaknak 99. 

497.
Eskü alatt örökös jobbágyságra kö

telezés 35, 36.
Eskü, becslő 53, 54.

Életkor befolyása adózásra 323.
Életkor befolyása communis inqui- 

sitiónál való kihallgatásra 372.
Életkor befolyása káromkodók bün

tetésére 453.
Élődíj mint büntetés 389.
Értéke körmöczi aranynak 386.
Értéke nagybányai aranynak 386.

Felelősség adóhátralékért 419.
Felelősség szökevény jobbágy adó

jáért 442.
Felelőssége megbízónak violentiális 

esetben 267.



MAGÁNJOG. V

Felelőssége szökött jobbágyot vissza
adni vonakodónak 365..

Fiuk az elhagyott vagy beteg szülők 
segélyére lenni tartoznak 412.

Fiúk és leányok tanúskodása szü
lők mellett 180.

Fiúk, mint szüleik örökösei adó- 
mentessége 461.

Fiúk nőtlenek beleegye ;és nélkül a 
szülőket el nem hagyhatják 412.

Fiúk, 12évettúlhaladtak adózása 322.
Fizetés kezes által 139.
Fizetésképtelenség miatt letartózta

tás 104.
Foglalás esetében eljárás 38, 39, 46.
Foglalása javaknak 497.
Foglaló szolgálati szerződésnél 411.
Földesúr bíráskodása 217.

» eljárása jobbágy nevében 
277.

Földesúr engedélye nélkül jobbágy 
kezessége mily összegig terjed
het? 335.

Földesúr jobbágyi haszonvételeket el 
ne vonja 356.

Földesúr és jobbágy közötti viszonv
482. -

Földesúr jobbágyait védeni tartozik 
356.

Földesúr kötelessége gonosztevőket 
megbüntetni 95, 147.

Földesúr kötelessége szökött jobbágy 
adóssága fölhajtása körül 104.

Földesúr kötelessége szökevény job
bágyot kiadni 474.

Földesúr meghallgatása nélkül job
bágy egyházi adóval nem terhel
hető 145.

Földesúr mulasztása esetében alis
pán intézkedik 472, 449.

Földesúr mulasztása esetében szol- 
gabiró joghatósága paraszt fölött 
476.

Földesúr öröklése definiált jobbágy 
után 373

Földesúr részéről bűnpártolás 203.
Földesúriak csűr bírái 480.
Földesurak közül, kik mentesíthet

nek szolgálat czírnén adózás alól 
400.

Földesurak vadásznijogosítottak 432.
Földesurak vegyék el a fegyvert 

jobbágyaiktól 472.
Földesúré az elbujdosott jobbágy 

marhája 81.
Földesúri bíráskodás 36. 37. 82. 91. 

116. 167. 249. 334. —

Földesúri hatalom 82. 140.147. 152
Földesúri hatalom jnráskodásra 334.
Földesúri hatalom nem terjed ki a 

bűnesetek ellátására 398.
Földesúri impensio 228.
Földesúri Ítélet végrehajtása 213.
Földesúri szék jobbágy kisebb ha

talmassága esetén 92. 93.M
Földesúrnak elfogott gonosztevők 

nem adandók ki 190.
Földesúrnak kiadandók a gonosz

tevő parasztok 270.
Földesúrnak, mint jobbágy után örö- 

kifttnek terhe 388.
Földesúrtól birságfizetés jobbágyért 

167.

(íazda, lásd X. alatt.
Gondnok számadásra vonása 496.
Gondnokság alatt állók állapotáról 

való jelentéstétel 497.
Gyámgyermek vagyonának meg

védése 389.
Gyámgyermekek állapotáról teendő 

jelentés 480.
Gyámgyermekek perének felvétele 25.
Gyámhatóság lásd IV. alatt.
Gyámi kötelesség 389.
Gyámok számadása 496.
Gyepük megcsinálása, lásd X. alatt.

Halászat szabályozása 491.
Halászat tilalma 472.
Használatba való visszahelyezés 497.
Haszonbérbeadó adókötelessége 160.
Haszonbérbe paraszt italmérési jo

got nem vehet 353
Haszonkölcsönbe adása lovaknak 

czigánvok részére 499.
Hatalmaskodás, lásd violentia.
Hitbér, lásd Dos.
Hitelben katonáknak szeszes italt 

adni tilos 492.
Hiteles hely. lásd IV. alatt.
Hitelessége okmányoknak 292.
Hitelező a fizetésképtelen adóst ma

gának tarthatja 104.
Hitelező jobbágy házára nem me

het 122.
Hitelező kielégítése jobbágy vissza

követelése esetében 454.
Hitszegés, lásd II. alatt.
Homagium dolgok ki nem adása ese

tében 289.
Homagiuma erejéig vállalhat kezes

séget a jobbágy 140.



VI MAGÁNJOG.

Homagium, kegyelmezés esetében 
204. 206.

Homagium megosztása 206.
Homagium vivum, lásd ‘elődíj alatt.
Hozomány, lásd paraphernum alatt
Hús, lásd X. alatt.

Idegen levelek eltartóztatása 380.
Idegenek 486.
Idegenek kiutasítása 473.
Idegenek utazása útlevéllel 472.

-Időszámítás új naptár szerint 49. 
50. 58, 74.

Igaz becsű 30.
Indebita, lásd méltatlanság.
Infamia, lásd becstelenség alatt.
Ingatlan csak ingók után lehet végre

hajtás tárgya 139.
Ingatlanok végrehajtás tárgyai 139, 

152, 187.
Ingatlanok erőszakos elfoglalása 497.
Ingatlanok zálogkép lefoglalása adó 

fejében 323
Ingatlanokra adóvégrehajtás 355.
Ingó javak elvétele 42.
Ingó lefoglalása adó nem fizetése 

miatt 323.
Ingók erőszakos elfoglalása 497.
Ingók, gonosztevőknél találtak, kit 

illetnek 77, 78. 248, 258. 449.
Ingók végrehajtás tárgvai 139. 152, 

187, 280.
Ingókra adóvégrehajtás 355.
Ingónak kiadási kötelezettsége 284.
Inscriptio, lásd zálogolás alatt.

—Irtás szabályozása 494.
Irtvány után jái’ó tartozása a más 

földesúr földére költöző jobbágy
nak 409.

Italmérés 85, 86. 110, 157. 183.
Italmérés esti harangozás után tilos 

296.
Italmérés földesúr engedelme nélkül 

parasztokat nem illet 360.
Italmérés haszonbérlői adókötele

sek 401.
Italmérés joga taxas nemeseket nem 

illet 308.
Italmérés szabályozása 95, 352, 482, 

489.
Italmérés tilalma isteni tisztelet ide

jén 477.
italmérésre alkalmaztatás 162.
Italt mérők 123.

Javak confiskálása 77.78.
Javak el és visszafoglalása 99, 497.

Javak erőszakos elfoglalása miatti 
perben, pár nem adatik 55.

Javak visszaváltása 380.
Javaknak erőszakkal elfoglaitaknak 

visszaszerzése 268.
Jegyajándék, lásd paraphernum.
Jobbágy állomány elidegenítésének 

tilalma 495.
Jobbágy elszökött elleni eljárás 1Í6.
Jobbágy elszökött adóhátraléka 506.
Jobbágy háza 16.
Jobbágyköltözés elősegítésének bün

tetése 389. ,
Jobbágy költözködő tartozása irt

vány vagy szőlő után előbbi föl
desurának 409.

Jobbágy nem önjogu személy 140.
Jobbágy szabadságolása 43.
Jobbágy után öröklő földesúr terhe 

338.
Jobbágyvisszakövetelési perek bíró

sága 3.
Jobbágy visszakövetelése iránti pe

rek végrehajtása 4, 13.
Jobbágynak, deficialtnak hátralékos 

tartozását az öröklő földesúr fizeti 
373.

Jobbágyok elhagyott telkei után 
adófizetés 16.

Jobbágyok elszököttek visszabocsá- 
tása 365.

Jobbágyok szököttek javainak lefog
lalása 346.

Jobbágyok szököttek kiadása 339.
Jobbágyok peres ügyében az itélő- 

birák felerésze kívántatik 4.
Jobbágyok szököttek visszaadásának 

kötelessége 474.
Jobbágyok elszököttek visszakövete

lése 156, 197, 271, 328, 361, 368.
Jobbágyok földesúr bírói hatósága 

alatt állnak 217.
Jobbágyok költözködése 1. 40, 42. 

70, 390, 408.
Jobbágyok peren kívül visszaadása 

318
Jobbágyok szökevények adójának 

fizetése 442.
Jobbágyok szökevények elfogása 348.
Jobbágyok tisztviselők által ingyen 

munkára nem alkalmazandók 394.
Jobhágyok törvény elé állítása 207.
Jobbágyok törvény elé állításának 

módja 161.
Jobbágyok visszakövetelése eseté

ben határidő tűzendő 1.
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Jogi személvek büntetés alá vonása 
440.

Jogtudósok jelenléte impensiónál 
466.

Jószáglefoglalás az adózás és fuva
rozás kikerüléséért más megyébe 
költözőktől 331.

Jószágvesztés árulás esetében 513.
Jószágos nemesek megjelenése gyű

lésen 275.
Jószágtalanok idézés * nélkül elfo

gása 372.
Jószágtalan nemesek gyűlésen kép

viselete 275.
Jótállás homagium alatt 361.
Jus possessionalium, lásd ingatlan 

tulajdon 139.

Kamatszedési tilalom megszünte
tése 419.

Kaszálók. lásdX. alatt.
Kárával másnak senki sem gazda- 

godhatik 497.
Kármegitélés 319.
Kármegtérítési eset hadi czélra el

vett marhák és szekerekért 307.
Kár megvizsgálása 425.
Kár megvizsgálása szolgabirók által 

203.
Kárnak, tizedbelinekliquidálása szol- 

gabiró által 100 frt erejéig 273.
Károk, katonák által okozottak meg

térítése 33. 34.
Károsodás alapján adóleszállítás 426.
Kártérítés adóvégrehajtásnál vissza

élő tisztviselőkkel szemben 354.
Kártérítés behajtott marha elpusz

tulása esetében 500.
Kártérítés erdőégetés esetében 408. 

502.
Kártérítés hamis játék czimén 420.
Kártérítés javak erőszakos foglalása 

esetében 268.
Kártérítés katonaszállítás alatt el

pusztult marháért 479.
Kártérítés kertelés elhanyagolása 

okán 491.
Kártérítés községek s biráik ha

nyagságából eredő károk eseté
hen 442.

Kártérítés közszolgálatban elhullt 
marháért 374. 378.

Kártérítés mezőharaszt égetés ese
tében 408.

Kártérítés módja 1 frt erejéig 212.
Kártérítés talált dolog megtartása 

esetében 431.

Kártérítés tábori fuvarozás esetén 
szenvedett kárért 366.

Kártérítés tisztviselővel szemben 392.
Kártérítés megyei tisztviselők ré

széről általok történt fizetések 
esetében 437.

Kártérítés tizedszedés alkalmával 
szenvedett kárért 28.

Kártérítés ügyvéd részéről 215.
Kártérítése jobbágy-szabadságolás 

költségeinek 53. 54.
Kártérítési kötelesség a jobbágyok 

haszonvételeit elvonó földesúrnak 
356.

Kártérítési kötelesség katonák mér
téken felüli élelmezése alapján 
463.

Kártétel disznók által 490.
Kártétel kémények rosszkarban tar

tása által 495.
Kártétel pásztorok által 492.
Kártétel szőlőkben 310.
Kártételnél eljárás 489.
Kártétel esetében bírói szemle 25.
Kártétel vízlefolyás gátlása által 491.
Kereskedés, lásd X. alatt.
Kertelés. lásd X. alatt.
Kezesség birságban elmarasztaltért 

150.
Kezesség bűnösért 373.
Kezesség fogoly szabadonbocsátása 

esetén 452.
Kezesség melletti szabadonbocsátás 

303.
Kezesség nem főbenjáró bűnösökért 

354.
Kezessége jobbágyoknak 122. 139.
Kezesség jobbágyoknak földesúr en

gedélye nélkül meddig terjedhet ? 
335.

Kezességi eset 326.
Kezesség parasztok részéről homa- 

giumok erejéig 431.
Kézadás szolgálati szerződésnél 411.
Királyi ember lásd III alatt.
Kisebb hatalmaskodás lásd violen

tia 267
Kiváltása árverés alá tartozó mar

háknak 290.
Kiváltása katonai szállásadóért zá

logolt vagyonnak 298.
Kiváltságolt ügyek sorrendje 444.
Koczkajáték tilalma 420.
Kótyavetye 290:----------------
Kölcsönadás czigányoknak 499.
Kölcsönadás katonák részére tilos 

492.
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Költözés, lásd X alatt.
Köröztetés. lásd IV. alatt.
Kötelezés örökös jobbágy Ságra 35. 36 
Kötelező levél liquidum debitum- 

nál 284.
Közbeeső 30.
Közbirtokos, lásd compossessor alatt.

Lakás nélküli emberek szolgálatba 
menni vagy colonatusba lépni kö
telesek 411.

Lakásnélküliek garázdálkodása 235.
Lakhelv. mint illetékesség alapja

483.'
Legeltetés 239.
Legeltetés külön 238.
Legeltetés szabályozása 246.
Legeltetés ugar mezőn 274.
Libertini lásd szabadosok.
Limitatio lásd X. alatt.
Liquidum debitum 123, 284.
Liquidum debitum behajtása rend

kívüli esetben 302.
Liquidum debitum esetében illeté

kesség 319.
Liquidum debitum esetében kiküldő 

levél 246.
Liquidum debitum eseteben költség 

megállapítás 302.
Liquidum debitum esetében szolga- 

biró díja 299.
Liquidum debitum esetében szolga

iam hatásköre 328.
Liquidum debitum felhajtása 282. 

319. 367. 403. 489.
Liquidum debitum iránt törvény

szünet alatt is el kell járni 269.
Liquidum debitum ügyében kikül

dés 197.
Liquidum debitumként terheli kár

térítési kötelesség a földesurat a 
ki jobbágyait megrövidíti 356.

Liquidum debitumnál alispán hatás
köre 334.

Literae, lásd III. alatt.

M adarászat tilalma 471.
Malom, lásd X. alatt.
Malomtartás 293
Marha, adó fejében lefoglalt vissza

váltása 313.
Marha-állomány miként limitálandó 

adózás tekintetéből ? 306.
Marha becsértékének fölfedezése eskü 

alatt 479.

Marha elvétele forgalomban levő 
pénz el nem fogadása esetében 86.

Marha, gonosztevőtől elvett, kit il
le t? 81.

Marha szabott áron felül el nem 
. adható 138.

Marha behajtása 110
Marhabehajtás szabályozása 500.
Marhaelhajtás 226. 238.
Marhák árszabás szerint adandók' 

el 138. '
Marhák behajtottak bejelentése a 

hatóságnál 417.
Marhák behajtottak köröztetése 417.
Marhák behozatalának tilaima 139.
Marhák elfogása 67.
Marhák erőszakos elfoglalása 67.
Marhák külön legeltetése 239.
Marhák vásárlása marhalevél mel

lett 259.
Marháért, katonaszállítás alatt el

pusztultért járó kártérítés 479.
Marhatartása csiirbiráknak 480.
Marhatartás kötelessége fuvarozás 

czéljából 330.
Megbízás útján elkövetett violentia 

267. 446
Megbízás ügyvédi 267. 481.
Meghatalmazás kiállítása 448.
Megölése lopott marháknak tilos 

289.
Mezei rendőrség, lásd X. alatt.
Mezei rendőri áthágás 490.
Méltatlanság esete 177.
Méltatlansági büntetés 446.
Mérték, lásd X. alatt.
Mészárszék vizsgálás 203.
Munkabér meghatározás 362.
Munkabéri szerződés érvénytelensége 

zsidó és keresztény közt 505.
Munkadíj megszabása 433.

Nemes, lásd V. alatt.
Nyelvváltság 127. 337.
Nyugtatvány elárverezett marha vé

telárától 501.
Nyugtatvány fuvar és előfogatok 

teljesítéséről 462.
Nyugtatványa hadipénztár főnökei

nek 437.
Nyugtatvány hadi pénztárba folyt 

összegekről 428.
Nyugtatvány katonák részére telje

sített szolgáltatásokról 428.
Nyugtatvány tiszti fizetésekről szóló, 

kicserélése 438.
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Nvugtatványvétel eszközölt kiadá
sokról 317.

Nyugtázás teljesített közmunkáról 51.

()fficialis. lásd tiszt.
Okmányok hitelessége 292.
Osztály iránti per 447. 451.
Osztály osztoztató parancs nélkül 

273.
Osztály végrehajtása 244.
Osztálylevél lásd literae divisionales 

III. alatt.
Osztályatyaíiák adózása 34.
Osztályügvekben alispán hatásköre 

401.
Osztályügyekben osztoztató parancs 

mellőzése 342.

( Iregkor. mint felkelés alólj men
tességi ok 294.

Öröklése földesúrnak definiált job
bágy ntán 373.

Örökléssel járó teher 388.
Örökös adómentessége 460.
Örökös hallgatásra büntettetik a 

hűtlen ügyvéd 214.
Örökösre adómentesség nem terjed 

ki 419.
Örökösre számadási kötelezettség 

átszáll 90.
Örökség iránti per.
-Örökséget töröknek eladni tilos 272.
Összesketése nem szabad személyek

nek tiltatik 223.
Özvegyek mentessége felkelés alól 

241.
Özvegyek pereinek fölvétele 25.
Özvegység mint mentességi ok fel

kelés alól 294.

Paraphernum 380. .
Paraphernum iránt megintés 13.
Pálinka, lásd X. alatt.
Pásztor, lásd X. alatt.
Polgári állás különbsége fuvarozás 

tekintetében 304.
Polygamia, lásd büntetőjog II. alatt.
Praediálisták adóhátralékosok ellen 

végrehajtás 355.
Praediálisták adózni vonakodók ja 

vainak zálogczímen lefoglalása 
344.

Privilegium, pallosjogr’a vonatkozó 
előmutatandó 417.

Procutatoria constitutio, lásd meg
bízás.

Pusztatelkek után adózás 67.

Reversalis adása megjobbulás Ígé
retével 373. 4

Révjoggal bírók érdekeinek meg
óvása 501-

Robot teljesítése szabadságolt job
bágynál 54.

Serfőzés, lásd X. alatt.
Sessio négy tesz ki ‘/i portát 391.
Silentium, lásd örökös hallgatás 

alatt.
Statutum által halálbüntetés nem 

állapítható meg 471.
Statútumok kihirdetése a megyében 

70.
Statutam megyei hatályának kiter

jesztése szabad királyi városokra 
475

Statutum és törvény viszonya egy
máshoz 308.

Statútumok érvényéhez főispán és 
a főnemesek beleegyezése szük
séges 53.

Statútumok kötelező ereje 182.
Statútumok meg nem tartásának 

büntetése 243.
Súlyok egyenlősége 475.
Szabad költözése nem nemes lako

soknak 413.
Szabadon bocsátottak, mint félne

mesek 357.
Szabad költözködés 483.
Szabadon bocsátás 483.
Szabadosok 183.
Szabadosok adómentessége 483.
Szabadosok alispán bíráskodása alatt 

352.
Szabadságolás 361.
Számadás, lásd IV. alatt.
Számadási kötelezettség örökösökre 

átszállása 90.
Szántóföldek, lásd X. alatt.
Szárazvám eltörlése 321.
Szegődött szolga adómentessége 480.
Személv letartóztatása 33. 42. 44. 

77. 78. 104.112. 187. 217. 235. 255.
Szerencsejátékok 419.
Szerencsejátékok tilalma 97. 477.
Szerződés által kizárható jogorvos

lat 287.
Szerződéses italmérők adókötelesek 

401.
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Szerződés szóbeli szolgálatba lépés
nél 411

Szerződés zsidó nyelven alá nem 
irható 486.

Szerződések szolgálatiak 326.
Szerződéssel törvényszünet kizárása 

287.
Szerzett vagyonával felel a jobbágy 

kezességért 140.
Széksértés 20. 97. 135. 136. 311.
Szék törés büntetésének fölvétele tiszti 

ügyész által 421.
Szolgák, lásd X alatt.
Szolgálat felmondása 411.
Szolgálati idejöket ki nem töltő cse

lédek visszakövetelése 411
Szolgálati szerződések 326. 411.
Szökevény jobbágyok, 1. jobbágy 506.
Szökevények elvett ingói kit illetnek 

77 78.
Szökött jobbágyok visszakövetelésé

nek eljárási módja 361.
Szőlő, lásd X. alatt.
Szülők és gyermekek közötti vi

szony 412.

Talált dolog bejelentése 431
Talált dolgok visszaadása 284.
Talált dolgon osztozás 431.
Tartozása irtvány vagy beplántált 

szőlő után, más földesúr földére 
költöző jobbágynak 409.

Tartozások törlesztése költözködés 
esetén 413.

Taxa, lásd Vili. alatt
Taxalisták adózásának biztosítása 

419.
Taxás nemes részéről italmérés vio- 

lentiát képez 308.
Taxás nemesek alatt kik értetnek 324.
Telek, mint adófelosztási alap 459.
Testi fogyatkozás, mint mentességi 

ok felkelés alól 294.
Tilalmasok megtartása 229.
Tisztei nemeseknek vadászhatnak 

432.
Tized, lásd VIII. alatt.
Törvények polgáriak érvénye kato

nákra nézve 512.
Tulajdonosnak lopott marhák vissza

adása 289. I

I j foglalása javaknak 38. 39. 46.
Urbárium 489. 494.
Utalvány átkelő katonaság részére 

teljesítendő fuvarról és előfogat- 
róí 462.

Utalvány melletti megvei kiadások 
317.

Utalványa hadbiztosoknak 437.
Utalványok az adópénztárból esz- 

kózlendő fizetésekre 464.
Ufcsora. ennek tilalma és büntetése 

521.

Ügyvéd, lásd III. alatt.

hadászat paraszt részéről 471.
Vadászat tilalma 68. 186. 432. 496.
Vagyon lefoglalás adó nem fizetés 

miatt 189.
Vagyonlefoglalás faluról falura köl

tözőktől 395.
Vagyonravégrehajtás adóért 396.
Vám. lásd Vili. alatt.
Végrendelkezés hiteles h e ly  előtt 

124. 125.
Vérrokonság mint bírói érdekeltségi 

ok 1-599.
Vételára elárverezett marhának kit 

illet 501.
Violentia birsága 44.
Violentia birságának mennyisége 307.
Violentia dija kit illet ? 308.
Violentia elkövetése megbízott által 

446.
Violentia esetei 67. 92 118. 210. 

218. 226. 267.275. 298.308.351. 
354. 409. 418. 490. 497.

Violentia esetében biró díja 446.
Violentia esetében elfogás nem en

gedtetik 168.
Violentia esetében eljárás módja 368.
Violentia esete háború idejében is 

elbírálandó 298.
Violentia esetében perköltség 329.
Violentia had idején 56.
Violentia megbízás folytán elkövetve 

267.
Violentia ügyeiben illetékesség 319.
Violentialis esetbe kapitányok ne 

elegyedjenek 171.
Violentialis esetekben bíráskodási 

díj előre fizetendő 343.
Violatio sedis, lásd széksértés.
Visszafoglalása javaknak 44.
Visszakövetelése szökött jobbágyok

nak 348.
Visszaváltása javaknak 380.
Vízlefolyás gátlása tilos 490.

Zálog iránti per 451.
Zálogbaadása jobbágy tenuta post- 

fundualisnak 495.
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Zálogból váltott jószág termése kit 
illet 298.

Zálog-czímen praedialistáktól lefog
lalt javak visszaváltási módja 344.

Zálogkénti lefoglalása vagyonnak 
adó nem fizetése miatt 323.

Zálogolás katonai sz "lásadóért 297.
Zálogos jószág kiváltása 402
Zálogperekben illetékesség 319.

Zálogváltás 336. 341. 367 
Zálogváltás kisebb summa megki- 

nálásával 345. 402.
Zálogváltási perek 325. 327. 
Zálogvétel bírságolás esetében 72. 
Zsellér adóztatása 46. 52.
Zsellérek generális inquisitional 193. 
Zsellértelket mivelők 385.
Zsidók, lásd V. alatt. 4

II. BÜNTETŐ JO G .

Akasztott ember levevőjének bün
tetése 188.

Becstelenités. lásd I. alatt.
Becsületsértés büntetése 97. 340.
•Becsületsértés elbírálása kit illet 446.
Becsületsértés ésetében való eljárás 

328. 341.
Becsületsértés esetében szolgabiró 

eljárása 403.
Becsületsértési ügyek 380.
Bigamia 242.
Bigamia büntetése 219.
Birság alispán és szolgabirák javára 

eső' 71.
Birság a bíróé 112. 447.
Birság eredete 68
Birság erőszakosság esetében 44.
Birság fegyverrel gyűlésen megje

lenés miatt 24. 40.
Birság foglyok szükségletére fordí

tandó 488.
Birság gonosztevők fel nem jelen

tése miatt 218.
Birság gonosztevők megfogásánál se- 

gédkezés megtagadásáért 162 192.
Birság hatósági pecsét megvetése 

miatt 172.
Birság kegyes czélra 435.
Birság kertelés elhanyagolása miatt

110.

Birság közszükségekre fordítása 70. 
71.

Birság lövöldözés esetében 207.
Birság megoszlása 46. 70. 73. 85. 

86. 88. 93. 110. 117. 139. 145. 
151 167. 200. 203.204.222,228. 
236. 243. 260. 262. 276. 297.311. 
314. 333. 310. 450.

Birság megyei kiküldetés el nem 
vállalása miatt 7.

Birság megyei szükségletre 44. 83.

Birság pecsét megsértés esetében 200.
Birság perben meg nem jelenés ese

tében 3.
Birság tallérokban 137.
Birság vadászat esetében 68.
Birság védelmi fegyver kéznél nem 

tartása miatt 109. , .
Birsága ajtónállói tisztet nem tel

jesítőnek 182.
Birsága alispáni pecsét megvetésé

nek 189.
Birsága annak, ki akasztott embert 

leveszen 188.
Birsága falusbiróság el nem vállalá

sának 88. 89. 128
Birsága felülni vonakodóknak 246.
Birsága forgalomban levő pénz el 

nem fogadásának 87.
Birsága gonosztevők elfogásában ha

nyag kapitányoknak 186.
Birsága gyűlésből vagy törvényszék

ből engedély nélkül távozóknak 19.
Birsága hamis mérték használatának 

144. 176. 204. 222.
Birsága hatóság iránti engedetlen

ségnek 295.
Birsága impensio elmulasztásának 

257.
Birsága jogtalan italmérésnek 183. 

482.
Birsága kárt okozó molnároknak 203.
Birsága kémények tisztán nem tar

tásának 495.
Birsága megyegyűlésen meg nem 

jelenőknek 18. 58. 117. 164. 222.
Birsága statutum meg nem tartásá

nak 243.
Birsága szitkozódásnak 187. 340.
Birsága törvényszéken lármázóknak 

15. 75.
Birsága veszekedőknek 41.
Birságfizetés földesúr által jobbágy

ért 167.
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Bírságolás adó nem fizetés okán 36. 
Bírságolás esetében zálogvétel 7. 
Birságelás törvény útja mellőzésé

vel 501.
Boszorkányság, mint bűntény 168. 
Börtönbe magánosok által küldött 

foglyok szabadon bocsátása 414. 
Börtönőr díjj 292.
Börtönőr díja bürftjs vagyonából 194. 
Börtönó'r díja elítéltek után 218. 
Bűnösök megkegyelmezése 204. 
Bűnpártolás 68. 81. 169. 192. 203 

228. 257. 266. 357.
Bűnpártolók 109.
Bűnpártoló tettessel egyenlően bün- 

tettetik 227.
Bűntársak 449.
Büntetés : akasztás 5. 68. 118.

> árúczikk elvesztése 85. 86. 
129. 133. 144. 242.

Büntetés : becstelenség 49. 159. 214. 
225

Büntetés: belátás szerint 471. 475. 
» bírság 7. 9. 15. 18.19. 24. 

40. 41. 44. 58. 68. 75. 78. 82. 87.88. 
89. 96. 98. 109. 110. 113. 117. 128. 
129. 130. 132 139. 144. 162. 164. 
172. 176. 182. 183. 186. 188.189. 
192. 200. 203. 204. 207. 218. 219. 
222. 223. 228. 236. 237. 243. 245. 
246. 257. 261. 265. 275. 279. 283. 
285. 287. 293. 295. 297. 301. 305. 
311. 314. 317. 318. 320.330,336. 
339. 340. 342. 349. 359. 365. 366. 
367. 371. 395. 398. 434. 435. 440 
451. 464. 469. 471. 476. 477.479. 
482. 491. 495. 504. 505.

Büntetés : botozás 113. 139. 152. 179. 
200. 211. 235. 238.354.357.378. 
414. 430. 431. 435. 453. 470. 473. 
476. 477. 485. 490.491.494. 499. 
500. 501. 503. 505.

Büntetés : börtön 408, 429. 472. 473, 
479. 498. 502.

Büntetés : elkobzás 78 106. 418. 440.
475. 4Ö2. 504.

Büntetés: élődíj 389.
> érdem szerint 35.
» fegyver elvétele 137. 251.
» fejvesztés 192. 220. 224.

257. 370.
Büntetés: fogság 147.

» forbát 36. 37. 61. 105.
» balál 7. 65. 227. 228. 235.

238. 259. 260. 266. 513.
Büntetés: hivatalvesztés 111. 132. 

159. 225. 392. 467.

Büntetés: homagium 81. 235. 284. 
340.

Büntetés: időszaki botozás 430.
» kaloda 436.
> karóbahúzás 193. 272.
» kétszeres értékben 297.

300. 323. 469.
Büntetés : kiközösítés megye kebelé

ből 217.
Büntetés: kínzás 408.

» kövezés 321.
» levelesítés 65. 81. 167.

169. 174. 257. 384.
Büntetés: marhaelvétel 139.

» megcsapatás 296. 297.
» nemesség el nem ismerés

232.
Büntetés: nyársbahúzás 230.

» nyelvváltság 337.
» nyilvános botozás vásár

alkalmával 408.
Büntetés : orrcsonkítás 74. 75.

» örökös hallgatás'214.
» pálczázás 187. 281. 297.

453.
Büntetés: pelengérezés 187.

» pénzbeli kizárása 417.
» proscriptio, 1. levelesítés.
» szakállevágás 223.
» személyes letartóztatás 85.

86.

Büntetés: talio, lásd forbát.
» tárgy elvétele 472.
» testfenyítés 82. 321. 472.
» testületből kizárás 384.
» vesszőzés 235. 238.
* vérbirság 13. 28. 36. 37.

38. 123. 151. 208. 449. 504. 
Büntetése adó fel nem hajtásának 

112.

Büntetése akasztott ember levevőjé- 
nek 188.

Büntetése becstelenítésnek 97. 340. 
» bírókat becsmérlőknek

484.
Büntetése birónak mulasztás miatt 

133.
Büntetése engedetlenkedőknek 403. 

» erőszakos foglalásnak 46.
» esküdtnek bírói szemlét

megejteni vonakodónak 26. 
Büntetése éjjeli őrködés elmulasz

tásának 366.
Büntetése falunak 230.

> gonosztevő hajdúknak 65.
» gonosztevőknek 53. 70.
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Büntetése gyűlésen kiabálóknak 72. 
150.

Büntetése idézésre meg nem jelenők- 
nek 358.

Büntetésejogtalanitalmérésnek 85.80.
Büntetése katonai bűntényeknek lásd 

«Hadügyben» VI. alatt.
Büntetése körözvények eltartóztatá- 

sának 160.
Büntetése közbéke megrontásának 71. 

» közgyűlésen meg nem je
lenőknek 391.

Büntetése lovas katonák fizetését 
nem teljesítőknek 240.

Büntetése megyegyűlésen meg nem 
jelenőknek 17. 82. 105.

Büntetése megyei küldöttséget el nem 
vállalóknak 83.

Büntetése menlevél nélkül költözők 
fel nem jelentőinek 414.

Büntetése menlevél nélkül költözők 
le nem tartóztatóinak 414.

Büntetése rakonczátlankodó kato
náknak 60.

Büntetése serfőzés tilalmát megron- 
tóknak 73. 76.

Büntetése statútumok meg nem tar
tásának 182.

Büntetése szándékos erdőégetésnek 
408.

Büntetése titoktartás megszegésének 
127.

Büntetése tolvajoknak 5.
» törvényszéken lármázók- 

nak 15. 75.
Büntetése törvényes végrehajtást 

megakadályozóknak 61.
Büntetése új naptár szerinti ünne

pek meg nem tartásának 74.
Büntetése vétkes erdó'gy uj toknak 408. 

» violentiának 307.
Büntetést nem törli el a kiegyezés 

emberölés esetében 360.
Bűntető hatalom, lásd hatalom IV. 

alatt.
Bűntevők kiegyezés esetén el nem 

fogandók 167.
Bűntény : állattal közösülés 372.

» becstelenítése a bíráknak
232.

Bűntény becsületsértés 368.
» bigamia 199. 513.
» boszorkányság 372.
» bűbájosság 199. 372.
» bűnpártolás 199.
»' czégéres bűnösök oltalma

512.

Bűntény csalvetés 513.
Bűntény : csoportosulás 106.

» ellenszegülés hatósági in
tézkedésnek 295.

Bűntény : ellenszegülés a hatóság
nak 280.

Bűntény : ellenszegülés végrehajtás
nak 440.

Bűntény : emberétetés 372.
» engedetlenség hatósági pa

rancs iránt 281.
Bűntény : erdőégetés szándékos 408 

» erdőégetés vétkes 408.
» erőszak 512.
» erőszakos elvétele dolgok

nak 417.
Bűntény: felségsértés 512.

» gyilkosság 213. 372. 512.
» gyújtogatás 199. 513.
» hamis esküvés 512.
» hamis hitűség 372.
» hamis pénzkészítés 513.
» hamispénzzel való élés 513.
» hanyagság közjövedelmek

beszolgáltatásában 441.
Bűntény : haramiaság 42. 199.

» házasságtörés 199. 213.513.
» házégetés 372.
» hitszegés 102.
» hűtlenség 372. 502.
» istenkáromlás 372. 512.
» káromkodás 38. 81. 82. 179.

211. 219. 231. 234.269. 270.317. 
320. 452. 470. 485.

Bűntény : kegyetlenség 512.
» király ellen törekedés 372.
» királyi jogokkal való élés

512.
Bűntény : közcsendháborítás 118.

» latorság 512.
» latorság okozása 372.
» latrok lappangtatása 372.
» lélekmondás 97.
» lopás 372. 512.
» magzatmegölés 370. 372.
» orgazdaság 372. 512.
» ország ellen törekvés 372.
» öngyilkosság 512.
» paráznaság 372.
» pártütés 512. 513.

polygamia 219. 242. 513.
» ragadomány 512.
» sebesítés 512.
» soknejüség 199.
» szándékos öncsonkítás 512.
» szentegyháztörés 372.
» szidalmazása papoknak 113.
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Bűntény : szitkozódás 38.
> támadás közhatóság ellen

148.
» testi sértés 149.
» titok elárulás 266. 384.
» tolvajlás 199. 213. 512.
» vérfertőztetés 513.
« vérontás 36. 53. 151. 449.

470.
Bűntény elitélése nem tartozik a 

földesúri hatalom körébe 398.
Bűntény ismétlése 479. 505.
Bűntényei katonáknak lásd VI. alatt.
Bűntények elkövetése esetén kiegye

zés 6.
Bűntények katonaiak lásd «Hadügy- 

ben» VI. alatt.
Bűntények, melyekre nézve polgá

rok s katonák egy törvény alatt 
vannak 512.

Bűnlénynyel gyanúsítás 146
Bűnügyek, lásd III. alatt.

Coniiscálás lásd elkobzás. 
Compositionalis rendszer 6. 
Csúfolása keresztyén felekezelnek 

513.

Díj. lásd 1. alatt.
Dúlok elfogása 166.

Emberölés ellátásának sorrendje 111.
Emberölés esetében alispán saját la

kásán biráskodhatik 10.
Emberölés esetében eljárás 101.

» » eskütétel 83.
» » pár kérés 99.
» > felebbezés kizá

rása 11.
Emberölés szándékos és vétlen 6.
Emberöló'k elfogása 360.

figetők elfogása 166.

Felségsértés bírósága 510.
Fogoly, lásd III. alatt.
Forbátbüntetés lásd «büntetés» alatt.
Főben nem járó bűnesetekben szolga- 

biró eljárása 416.
Fűben nem járó bűnténynyel vád

lott foglyok kezességen bocsátása 
354.

(jonosztettel való gyanúsítás 146.
Gonosztevők, lásd VII. alatt is.
Gonosztevők 33. 82. 146. 168. 199. 

» büntetése 53. 70.
» büntetésére alispánnak

hatalom adatik 57. 58.
Gonosztevők elfogása magánfél által 

168.
Gonosztevők elfogására hatalom ada

tik 33. 35. 186.
Gonosztevők elfogottak elleni eljárás 

195.
Gonosztevők elitélése esetében feleb

bezés kizárása 233.
Gonosztevők elitélése törvényszünet 

alatt 266.
Gonosztevők ellen alispán mindenütt 

eljárhat 127.
Gonosztevők elleni eljárás 53. 135.
Gonosztevők elleni eljárásra utasítás 

211.
Gonosztevők elleni inquisitio 105.174. 

211. 219.
Gonosztevők élelmezése 292.

» ki nem adása a földes
úr részére 190.

Gonosztevők letartóztatása 263.
» letartóztatottak kihall

gatása 452.
Gonosztevők megfogására segédke- 

zés 162. 171. 176. 192. 318.
Gonosztevők megőrzése 25“.

» nyomozása 81.
» parasztok földesúrnak

kiadandók 270.
Gonosztevők szállítása 147.
Gonosztevők üldözése 14. 94. 95. 

96. 153. 166. 168. 217.
Gonosztevők üldözésénél lictor fize

tése 404.
Gonosztevők vallatása 249.
Gonosztevőknél talált ingók 5. 248. 

258. 449.
Gonosztevőkre való felügyelet 1 IS.
Gonosztevőktől elvett marha kit 

illet? 81.
Gyilkos, lásd gonosztevő alatt is.
Gyilkos 33. 34.
Gyilkosok elfogása 166.
Gyúj togatok lásd gonosztevők alatt is.
Gyújtogatok 33.

» üldözése 14.
Gyújtogatása erdőnek 471.

Halálbüntetés statutum által nem 
állapítható meg 471.
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Halálbüntetés végrehajtása 454.
Házasságtörés büntetése 74.
Házasságtörők lásd gonosztevők alatt 

is.
Házasságtöró'k gyermekeinek keresz

telése tiltatik 223.
Hitszegettek azok, kik törvényt tenni 

vonakodnak 103.
Hitszegők, lásd gonosztevők alatt.
Hűtlenek elfogandók idézés nélkül 

372.

Ju s  gladii lásd «pallosjog» IV. alatt.

Káromkodók 1. gonosztevők alatt is. 
» elleni ejárás 238. 383.
» ellenében falusbiró tiszte

200.

Káromkodók feljelentésének köteles
sége 238. 296.

Kihágásai katonáknak 437.
Kóborlók lásd VII. alatt.

Latrok üldözése 14. 168.
Levelesítési eset 167.
Levelesítés közlése szomszédmegyék

kel 433.
Lopott dolgok megvevőinek bünte

tése 228.
Lopott marhák adásvevésének tilal

ma 258.
Lopott marhák beszolgáltatása a 

hatósághoz 289.

Magzatmegölés megelőzése 487.

^őrablók lásd «gonosztevők».

Orgazdaság 259.

Orvok elfogása 166.

Öngyilkosság 484.
Ördöngösök elfogása 166.

Pallosjog lásd IV. alatt.
Paráznák elfogása 166.

Habló lásd «gonosztevő».

Szándékos emberölés 7.
Szitkozódás büntetése 187.

» keresztel tével és leiké
vel 113.

Testi büntetés ki által hajtassák 
végre 238.

Tettenkapott gonosztevő letartózta
tása 255.

Titok (hivatalos) tartás megszegésé
nek büntetése 384.

Tolvaj lásd «gonosztevők».
Tolvajok büntetése 5.

» elfogása 166.
» elfogásánál segédkezés 229. 

230.
Tolvajok üldözése 14.

"V érbirság elmarasztalás után vehető 
fel 164.

Vérbirság esetében eljárás 48.
» felhajtása 52.
» kiküldő levél nélkül fel

hajtása 27. 38.
Vérbirság kirovása 28.
Vérbirsági ügyek lörvénysziinet alatt 

is elítélendők 269.
Vérfertőztetők lásd «gonosztevők».
Vérontás esetében való eljárás 61. 

277.
Vérontás esetében földesúri bírás

kodás 36. 37.
Vérontás iránti perek közgyűlésen is 

ellátandók 59.
Vétlen emberölés esetében kiegye

zés megengedése 61.
Vizsgálat gonosztevők ellen 149.
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III. E L JÁ R Á S .
(Büntető, polgári, peres és perenkivüli.)

Actio fiscalis 418.
Admonitio dos és paraphemum iránt 

13.
Admonitio eszközlése 287.
Admonitio eszközlése a szolgabiró 

(ltján 264.
Admonitio kisebb sommával zálog

váltásnál 402.
Admonitio kisebb sommával zálog

váltó perben 346.
Admonitio mellőzése zálogváltó per

ben 327.
Admonitioban eljárhat a helyettes 

szolgabiró 450
Alaptalan vád büntetése 476.
Allegatio mellőzése az eljárásban 

451.
Alperes zálogváltási perben 325.
Alperessége jobbágynak 277.

Árverezése behajtott marháknak 501.
Árverés alá tartozó marhák kivál

tása 290.
Átküldő levél lásd literae transmis- 

sionales.

Becslő eskü 479.
Bíráskodás (megyei) fejlődése 4."
Bíráskodás folyama tisztújítás hiá

nyában 345.
Bíráskodás földesúr részéről vador- 

zás esetében 36. 37.
Bíráskodás háború idején 232.
Bíráskodás községi 168.
Biiáskodás törvényszéken kívül 67.
Bíráskodása alispánnak saját laká

sán 10.
Bíráskodása egyháznak 115

> földesúrnak bűnügyek
ben 334.

Bíráskodásban részvétele esküdt ül
nököknek 416.

Bíráskodási díj fizetése 404.
Bíráskodásra szükséges a birói eskü

tétel 79. 80.
Biró lásd IV. alatt.
Birói parancs osztoztató 273. 342. 

» parancsok alapján indított pe
rek 23. 250.

Birói szemle lásd oculata.

Birói tanácskozás alatt bíróság tag
jain kívül mások jelen nem lehet
nek 19.

Bírósági cselekmények bevezetése 
jegyzőkönyvbe 424.

Bíróság lásd II. alatt
Birságos esetekben szolgabiró mikép 

járjon el 416.
Birságügyekben kiküldő levélre nincs 

szükség 287.
Bizonyítás hiteles 84.
Bizonyítás szökött jobbágy vissza

követelésénél 361.
Bizonyítás vérbirijág kirovása eseté

ben 28.
Bizonyítékok javak visszaadatása 

iránti perekben 268.
Bizonyságlevél kiállítása marha el

pusztulásáról 479
Börtönbe elhelyezése magánfoglyok

nak 452.
Börtönhelyiség kijelölése 292.
Bűnper fölvételének ideje 177.
Bűnügyekben földesúri bíráskodás 

36. 37. 334.
Bűnügyekben páradás a tanúvallo

másokról 10.
Bűnügyek közgyűléseken is ellát

hatók 380.
Bűnügyekben jobbágy kezessége 335
Bűnügyekben tanú személyes elő

vezetése 249.

Certificatio lásd «idézés» is.
» szomszéd ügyében 226.
> zálogperben 327.

Citatió lásd «idézés».
Collateralis attestatio 248.
Collateralis attestatio lásd «tanúval- 

latás».
Collateralis tanúvallomás hitelesítése 

448.
Communis inquisitiót alispán és 

szolgabiró végez 371.
Communis inquisitio végrehajtál 

módja 372. *
Condescensio lásd «perleszállítás».
Condescensiója az ügynek a biró 

utódára 447.
Dies fatales 445.
Díj lásd 1. alatt.
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Egyezkedés bűnperben 169.
Egyezkedés esetében okmánydíj 446.
Egyezkedés perben meg van enged

ve 167.
Elfogatása gyanúsított személyeknek 

198.
Elfogatása gonosztevőnek magánfél 

által 168.
Elfogott gonosztevő kinek adassák 

ki? 176.
Elfogottak fuvarozása 167.
Eljárás módja becsületsértés eseté

ben 368.
Eljárás emberölés esetében 101.

» erőszakos foglalás esetében 
38. 39.

Eljárás főben járó bűntettekben 416.
Eljárás gonosztevők ellen 53. 105. 

135. 199.
Eljárás gyanúsított nemesek ellen 

106.
Eljárás idézésnél 100. 101.

» káromkodók ellen 383.
Eljárás lehet vérontás esetében köz

gyűlés tartama alatt is 59.
Eljárás liquidum debitum esetében 

‘264.
Eljárás megbízás folytán elkövetett 

violentia esetében 267.
Eljárás, rendkívüli, futás közben el

fogott gonosztevők ellen 340.
Eljárás szökött jobbágy ellen 116.

» vérbirság esetében 48. 53..
» vérbirság kirovása esetében

28*.
Eljárás vérontás esetében 61. 151. 

277.
Eljárás violentia esetében 368.
Eljárási díj fizetése a tisztviselőknek 

404.
Eljárásra való felhatalmazás gonosz

tevők ellen 173.
Eljáró közegek török hódoltságban 

265.
Ellátása közdolgoknak 111.
Ellenállás 489.
Ellenbeszéd beadása az ügy érde

mében 329.
Elmarasztalási birság 279.
Előadása felebbvitt pereknek 455.
Érdekeltsége bírónak 83. 16Э. 265. 

399. 448.
Eskü, lásd 1. alatt is.
Eskü alatt tanuságtételre kötelesek 

a nem nemesek 394.
Eskü alatti vallomások kivétele 448.'

Eskü : felfedező 478.
» tisztító 105.
» vérbirság kirovása esetében 28. 

Esküt tenni vonakodók büntetése 83. 
Eskütétele tanúknak 476.
Evocatio lásd «idézés». 
Extraserialitás 158. 159.

» fejlődése 8
Extraserialiter elintézendő ügyek 8. 

25. 34. 35.

Felebbezés 116.
» birtokon belül 264. 273.

327.
Felebbezés birtokon kivül 148. 268.

277. 328. 335. 336. 451. 489. 
Felebbezés katonai bűnügyekben 1. 

VI. alatt.
Felebbezés kizárása 88. 208. 233.

» megyei gyűléshez 315.
329.

Felebbezés megvei törvényszékhez 
37. 242. 380. 383.

Felebbezés széksértés esetében 20. 
» . » » bir

tokon belül nincs megengedve 136. 
Felebbezés vérbirság kirovása ese

tében 53. 152.
Felebbezés zálogváltási perekben 

336.
Felebbezett ügyek sorrendje 30.250. 

444.’
Felebbvitel ‘ emberölés esetében 11. 
Felhajtása okmány díjaknak 210. 
Feljelentése gonosztevőknek 218.

» káromkodásnak 296. 
Fel nem jelentése káromkodásnak 

238.
Felperes elmarasztalása perköltség

ben impensió esetében 455. 
Felperes részéről fizetendő perfel

vételi díj 507.
Felperessége jobbágynak 277. . 
Felülvizsgálata a*vérontási perben 

hozott Ítéletnek 61.
Felvétele bünpernek 177.
Félpróba kiegészítése 454.
Fiscus, megyei, lásd «tiszti ügyész» 

IV. alatt.
Foglyok ellátása 452.
Foglyok szabadon bocsátása kezes

ségibe 303. 354. 452.
Fogoly gonosztevők kihallgatása 452. 
Formulája kiküldő levélnek 380. 
Földesúri bíráskodás, lásd I. alatt.

Corpus statutorum II. В
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Gyanúsítás 146
Gyanúsított szolgák elfogatása 343.

Halasztás a biróság részéről 136.
I lalálra ítéllek után várnagyot illető 

díj 218.
Határideje inquisitióknak közzéteen

dő 211.
Határidő kitűzése 207.

» kitűzése hely távolsága sze
rént 299.

Határidő kitűzése jobbágyok vissza
követelése esetében 1.

Határidő jobbágynak törvény elé 
állításában 161.

Határidő megtartása eljárásban 299.
Hatáskör jobbágyok bűntényeinek 

elítélésénél 398.
Hatáskör kiterjesztése 114.

» körülírása 393.
» liquidum debitum esetében

284. 367.
Hatáskör osztályt illetőleg 273. 447. 

» területi tekintetben 29. 30.
32.

Hatáskör zálogkiváltásnál 336. 341. 
367.

Hatásköre alispánnak 319. 333. 350. 
*18.

Hatásköre alispánnak osztályos 
ügyekben 342. 401.

Hatásköre alispánnak és .szolga- 
birónak becsületsértés.és violentia 
esetében 368.

Hatásköre alispánnak zálogváltópe
rekben 402.

Hatásköre íalusbiráknak 213. 436. 
» haditörvényszéknek 508.
» megyei törvényszéknek 33.

213.
Hatásköre parasztbiráknak 102.

» szolgabiráknak 3. 165. 
287. 309. 334. 342.

Hatásköre szolgabiráknak liquidum 
debitum esetébén 403. 489.

Hatásköre szolgabiráknak polgári pe
rekben 381. 383.

Helyettesek kiküldetéseknél 332.
Helyettesítése bírónak 165.

»' szolgabirónak esküd
tek által 295.

Hitelesítése collateralis tanúvallomá
soknak 448.

Hivatalból való üldözése gonoszte
vőknek 168.

Hóhér, lásd IV. alatt.

Idézés alispáni pecsét mellett 9.
» egyszerű 268.
» emberölési perben 102.
» élőszóval 135 
» » tiltatik 224.
» és elmarasztalás nélkül nem 

hajtható fel a vérbirság 164.
Idézés följegyzése a jegyző által 33. 

» harmadnapra 326.
» helye háborúban 299.
» helyszínén 470.
» hiányossága miatti perleszál

lás 142.
Idézés litterae praeceploriae mellett 

51.
Idézés módja- 200. 206. 263. 450.

» nemei 21.
» nélkül elfogandók a hűtle

nek 372.
Idézés párja 196.

» pecsét mellett 167.
» személyes megjelenésre 178.
» szolgabiró vagy esküdt által

alispáni pecséttel 72.
Idézés szomszédos vármegyéből es

küdt által 226.
Idézés szökött jobbágyok visszakö

vetelésénél 272.
Idézés tiszti ügyész keresetére 475. 

477.
Idézés tizenötöd najlra szóljon 171. 

» török által veszélyeztetett
helyekről 206. 207.

Idézés zálogváltási perekben 325.
Idézése a-Lengyelországba szököttek

nek 77. 78.
Idézése a nemeseknek gonosztett 

esetében 35.
Idézése parasztnak szolgabiró által 

116.
Idézése tanúknak eskütételre 476.
idézésre meg nem jelenők büntetése 

353.
Idézésről jelentéstétel 56. 99. 100.
Idézéssel kezdett ügyek sorrendé 250.
Idézést követő három törvényszéki 

határidőben a per felveendő 136.
Idézőlevél hátára szolgabiró mit sem 

irhát 116.
Idézőlevél szerkesztése 22.
Idéző levelet pecsétje alatt alispán 

bármikor kiadhat 22.
Igazságot szolgáltatni vonakodók 

büntetése 103.
Igazságszolgáltatás gyorsaságára való 

igyekezet 458.
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Igazságszolgáltatás tisztujítás hiá
nyában meg nem akad 345.

Igazságszolgáltatás pavasztbirák által 
102 .

Igazságszolgál tatásra való kötele
zettség 19.

Illetékes bírája a jobbágy visszakö
vetelő pereknek 3.

Illetékesség 319.
Illetékesség bűnügyekben 483.

» és hatáskör 105.?
» katonaügyekben lásd VI.

alatt.
Illetékesség zálogváltóperekben 327.
Illetékessége szolgabiráknak és es

küdteknek 4.
Impensio, lásd «földesúri bírásko

dás» I. alatt is.
Impensio 147. 152.

» alkalmával szolgabiró díja 
455.

Impensio elmulasztásának következ
ménye 228. 257.

Impensio kötelessége *249. 4 
» szabályozása 335.
» szolgabiró és esküdt jelen

létében 455.
Inhibitio 23.
Inquisitio, lásd «nyomozás» is.

» bűnt tevő nemes ellen 169.
» communis 174. 175.
» erőszakos foglalás esetében

497.
Inquisitio esküdtek által 295.

» eszközlése 287.
» » évnegyedenkint

219.
Inquisitio generalis évnegyedenkint 

tartandó 211.
Inquisitio generalis végrehajtása 193. 

» határideje közzéteendő 211.
» párjának kiadása 249.
» szolgabiró útján 264.
» ünnepmegszentségtelenítés

esetében 477.
Inquisitiónál kiket kell kihallgatni 

199.
írásbeli idézés 200. 206.

» » rendeltetik el 221.
írásbeliség fejlődése 111.
ítélet fölötti tanácskozás 510.
ítélethozásnál bírák száma 4, 13.
ítélő levél. 1. «literae sententionales».

Jegyző lásd IV. alatt. 
Jegyzőkönyv, bírósági 13. 23.

Jegyzőkönyv, büntetőperben 102.
» határozatok bevezetése

czéljából 421.
Jegyzőkönyv, tanuvallomási 11.

» vezetése szolgabiró ál
tal 425.

Jegyzőkönyvbe vezetése kivetett adó- 
’ nak 319.

Jegyzőkönyvek bekötése 423.
» évenkinti vezetése 376.

407.
» felolvasása gyűlés be

zárása előtt 423.
Jegyzőkönyvek letisztázása 423.

» tartalma a főispánok
nak bemutatandó 423.

Jogorvoslatok kizárása 60. 61. 152. 
187. 203. 204. 243. 268. 298.440.

Jogorvoslatok kizárása szerződés út
ján 287.

Juristitium, lásd «törvényszünet».

Karhatalom 300.
Kegyelmezés, lásd IV. alatt.
Kereset emberölés esetében 102.

» osztály iránt 447.
» személyes 23.

Kérdőponlok communis inquisitiónál 
372.

Kérdőpontok előzetes közlése a ta
núkkal 448.

Kérdőpontok melletti vallomás kö
telessége 476.

Kiadása gonosztevőknek 147.
Kiadványért járó díjak 283. 445.
Kiadványok megyei pecsét alatt 376. 

» pecsétlő széktől 481.
Kiegyezett bűntevők nem fogan- 

dók el 167.
Kiegyezés 6.

» az emberölőke t nem men
tesíti az elfogás alól 360.

Kiegyezés esetében saliarium nem 
fizetendő 142.

Kiegyezés vérontás esetében 53.
Kihallgatása letartóztatott gonosz

tevőnek 452.
Kihirdetése nemes leveleknek 208. 

213.
Kiküldetés birtokfelosztásnál 387.

» tanuvallatásra 32.
» tizedbeli kár folyósítása

esetében 273.
Kiküldetésekben alispán helyettesé

nek eljárása 359.
Kiküldés alispán által 197.
Kiküldés gonosztevők ellen 173.

B* .
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Kiküldéseknél helyettes hatásköre 
332.

Kiküldő levél 273. 295. 309.
. » » formulája 380.
» » liquidum debitum ese

tében 240.
Kiküldés nélküli eljárás 172.
Kiküldő levelek érvényének tartama 

445.
Kiküldő levelek kiállításának módja 

445.
Kiküldő leveletnem igénylő ügyek 287.
Kínvallatás 198.

« alkalmaztatásának módja ‘
454.

Királyi ember alkalrqazkodjék régi 
naptárhoz 50.

Kiszállás díja 94.
Kótyavetye 228.
Költség idézésért járó 226.
Költség megállapítása liquidum de

bitum esetében 302.
Ivölláég megítélése violentia esetében 

319.
Költségei a büntető Ítélet végrehaj

tásának 194.
Köröztetés lásd IV. alatt.

Lefoglalása szökött jobbágyok javai
nak 34t>.

Letartóztatás 77. 78. 112.
» káromkodás esetében

235.
Letai'tóztatása gonosztevőknek 217.

nemeseknek 33. 42.44.
» parasztnak 255.

szitkozódóknak 187.
» ■ szökött jobbágynak

adósságért 104.
Letartóztatása tettenkapottaknak 255.
Letartóztatottak ügyének sorrendje 

444.
Lqvata, lásd «Perfelvétel», alattt is.

» 8. 9. 19.
■» sorrendje 13.

Levelesítés 1Q6.
Litterae adjudicatoriae 24.

» admonitoriae 13.
» attastatoriaé 11.
» birsagionales 35. 44.
» citatoriae 22.
» divisíonales 46.
» exmissionales ' (1. «kiküldő

.levél* alatt is) 23..26. 39. 61. 73. 
84.88. 130.

Litterae exmissionales jelentősége 92.
» judiciales 56.

Litterae judiciales csak egyszer 
adandók ki 52.

Litterae patentes, lásd «nyilt levél». 
» praeceptoriae 13.
» » hatálya idézéseknél 51.
» procuratoriae 23.
» . protestatiortales 45.
» relatoriae 22. .
» remissionales 13.
» requisitoriae 1Q9.

. » sententionales 26.
» transmissionales 46.

Magánkérvények a generalis gyű
lések elé tartoznak 365. 

Makacsság 489.
» következménye 208. 

Makacsságból marasztalás 23. 
Makacssági ’ítélet hatálytalanná té

tele 24.
Mandatum lásd .«bírói parancs». 
Megbékéllés lásd «egyezkedés». 
Mfegintés. lásd «admonitio». 
Megjelenés kötelessége 9. 23. 
Megjelenés kötelessége eskütételre
■ 476.
Meg nem jelenés, lásd «Makacsság is.

» panaszos perben 40. 
Megyei- bíráskodás fejlődése 4.

» pecsét használata 291.

Novum lásd «perújítás». • 
Nyargalópénz fizetése 167.
Nyilt levelek megyei karokhoz és 

rendekhez 456;
Nyomozása gonosztevőknek 82.

Oculata revisio 25. 26. 45.
» revisio adó megállapítha- 

tása czéljából 460.
Oculata revisio eszközlése 287. 425. 

•» » végrehajtása szolga-
biró által 264.

Oculata revisióról jelentéstétel- 98. 
Okmánydíj fizetése 2. . 
Okmánykiállítási díjak fizetése 445. 
Okmányok a levéltárba beadandók 

418.
Okmányok felfedezése eskü alatt 478. 

■ » kiadása officialisok pe
csété alatt 291.

Okmányok taxája megállapíttatik 451. 
» kiadásának kötelessége a 

jegyző részéről 174.
Okmányok után jegyzői díj 210.

■ Oppositio, lásd «ellenállás». 
Osztályügyekben való eljárás 342.
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Osztályűgyekben szolgabiró hatás- 
köre 381

Üsztoztató parancs, lásd «bírói pa
rancs».

Panasz írásban vagy élőszóval em
berölési perben 102.

Panaszosper 39.
Pár miről adassák 55.
Pár nem adatik panaszról ember

ölési perben 102.
Páradás 150. 329.

» birói jegyzőkönyvekből 103. 
» bűnügyekben tanúvallalá- 

sokról 10.
Páradás idézésekről 196.

» inqtjisitiónál 249.
> megintő levelekről 14.
» tanúvallomásokról 56.
» ügyvédi megbízásokról 23. 
» zálogváltás iránti kereset

ről 325.
Párkérés emberölés iránti perben 99.
Pecsétadás alispán által 197.
Pecsétje alispánnak tiszteletben tar- 

landó 72.
Pecsétlőszék kitűzése 329.

» tartása 416.
Pecsét megsértése esetében eljárás

200.

Pecsét megvetésének büntetése 189. 
» melletti idézés 9. 22. 167.
» » tanúskodás 72. 83.

Pecsétnek, alispáninak. nem enge- 
delmeskedők büntetése 130.

Per alispán előtt mily összegért in
dítható 212.

Per katonai bűnügyekben, lásd VI. 
alatt.

Perbehivás. lásd «idézés».
Perbeszéd, lásd «allegatio».
Perek birói parancs alapján kezdve 23. 

» évi kimutatásának felterjesz
tése 423.

Perek pecsétlőszéken nem adhatók 
elő 103.

Perek zálogváltásiak 325.
Peres irat kiadásának díja 174.
Perfelvétel lásd «levata» is.
Perfelvétel, díja 507.

» meddig eszközlendő 136.
» nemesek ellenében 249.
» tanúvallomás párjának ki

adása esetében 56.
Perfelvétel zálogperben 325. 327.
Perfolyam rövidítése 329.

Perfolytatás megyegyűlés előtt 135.
Perköltség fedezése adózás útján 

32.
Perköltség impensio esetében 455 

» megítélése 316.
.. violentia esetében 329.

Perleszállás 135. 136. 142.
» biróváltozás esetében 185. 

a parasztok elleni per
ben a perfolyamatot nem füg
geszti fel 116.

Perleszállás meg nem engedése 91. 
263.

Perleszállásnak nincs helye tiszt
változás okán 216.

Perletétel tisztujítás esetén 341.
Perújítás esete 24.
Polgári peres ügyekben alispán el

járása 380.
Procurator, lásd «ügyvéd».
Prohibitio szolgabiró útján 264.
Protocollum, lásd «jegyzőkönyv».

líegius, lásd «királyi ember».
Repulsio lásd «visszaűzés».
Rövid per 99. 134. 246. 489.

» » violentia esetében 168.
» perekben költségek megítélése 
317.

Series 8. 13. 19. 25. 30. 111. 250. 
420. 421. 444. 457.

Series az ügyek régisége szerint 201. 
» kieszközlése 250.
» nyilvántartása 33.

Sommás per 45.
Sor, lásd «series».
Soronkívüliség lásd «extraserialitas».
Szabadonbocsátása foglyoknak ke

zesség mellett 303. 354 452.
Szabadonbocsátása megyei börtönbe 

magánosok által küldött foglyok
nak 414.

Szabadságolása jobbágynak 53. 54.
Személyes megjelenés 23.

» megjelenésre idézés 178.
Szóbeli idézés 135.

» panasz 39.
Szóbeliség 23.

Tanácskozás bűnügyben hozandó 
Ítéletnél 510.

Tanácskozás katonák bűnügyeiben, 
lásd VI. alatt.
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Tanúbizonyság ereje halál esetén 84.
Tanubizonyítás. hiteles 84.
Tanubizonyítást szolgahiió más já

rásban is végezhet 32.
Tanúk eskütétele 476.

» katonai bűnügyekben, lásd VI. 
alatt.

Tanúk szállítása 167.
» személyes elővezetése 249.

Tanúkkal közlendő kérdőpontok 448.
Tanúskodás pecsét mellett 83.
Tanúskodása fiúknak, leányoknak 

szülőik mellett 180.
Tanúskodási kötelesség 0.
Tanúvallatás alispáni pecsét mel

lett 72.
Tanuvallatás előzetes 84.
Tanúvallatásnál szolgabiró díja 253.
Tanuvallatások kivétele 448.
Tanuvallatásról jelentéstétel 56.

» parádés bűnügyek
ben 10.

Tanúvallomás kérdőpontokra 476.
Tanuvallomási jegyzőkönyv 11.
Tanúvallomások bevétele esküdtek 

által 295.
Tanúvallomások érvényessége 448.
Tanúvallomásokról adandó párok 56.
Tanúzás nemes részéről saját vár

megyéjén belül 172
Tanúzás kötelessége idézett nem ne

mes részéről 394.
Táblabirák. lásd IV. alatt.
Terminuson kívül becsületsértési ese

tekben rövid eljárás 341.
Tiszti kereset, lásd «actio fiscalis.»
Tortura lásd «kínvallatás».
Törvény elé állítása gonosztevő job

bágyoknak 174.
Törvény elé állítása jobbágynak 207.
Törvénykezés mely ügyekben foly 

háború idején 298.
Törvénykezési cselekvények közgyű

lés idején is eszközölhctők 56.
Törvénykezési ügyek intézése 393,
Törvényszék, lásd IV. alatt.
Törvényszünet 18. 156.

» alatt is elintézendő
ügyek 266. 269. 287.

Törvényszünet alól kivétel 284.
» idején való eljárás

451.
Törvényszünet kizárása sze.rződés 

útján 287.

Törvény útjának mellőzésével bír
ságolás 504.

Tudósítólevél, lásd «literae relato
riae» is.

Tudósítólevélről páradás 156.

Úgy átszállása az eljáró bíró utód
jára 447.

Ügyvéd 178.
Ügyvéd biró is nem lehet 158.
Ügyvéd eljárása törvényszéken kivid 

214.
Ügyvéd kártérítési kötelessége 215.
Ügyvéd kötelessége per vitelében 155.
Ügyvéd visszaéléseinek büntetése 214.
Ügyvédek bíróság előtti viselkedése 71.
Ügyvédi megbízás kiállítása 448.

» » violentialis eset
ben 267.

ligyvédvisszahivás 11.
Üldözése gonosztevőknek 14.
Ülnök, lásd IV. alatt.

V altatása gonosztevőknek 249.
Vád alaptalanságának következmé

nye 477.
Vádlott katonai bűnügyekben, lásd 

VI. alatt.
Válasz a keresetre 24. 25.
Védelem tiszti ügyész által 453.
Végrehajtás adóért 396. 466.

» becstiletsérlósi perben
329.

■Végrehajtás bejelentése a megyének 
120.

Végrehajtás birságért 280.
» díja kit illet? 41.
» elleni oppositio 489.
» főispán által 120.
» ideje előre kitűzendő 

413.
Végrehajtás ingókra s ingatlanokra 

152.
Végrehajtás jobbágyvisszakövetelési 

perekben 3. 4.
Végrehajtás kiküldő levél nélkül 

61. 72.
Végrehajtás liquidum debitum ese

tében 282. 319.
Végrehajtás megakadályozásának 

büntetése 270.
Végrehajtás nyilvánossága 448.

» megyegyülésből való ki
küldéssel 392.

Végrehajtás a per alkatrésze 448.
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Végrehajtás szitkozódásért bírságolt 
ellen 187.

Végrehajtás szolgabirák és alispánok 
által 126.

Végrehajtás tanúkra rótt bírság ese
tében 476.

Végrehajtás tárgyai ingók s csak 
ezek után ingatlanok 139.

Végrehajtás testi büntetés esetében 
238.

Végrehajtás török által veszélyezte
tett helyen 282.

Végrehajtás török hódoltsági terüle
ten 91.

Végrehajtás zálogper esetében 319. 
327.

Végrehajtása gonosztevők ellen hozott 
Ítéletnek 233.

Végrehajtása halálos Ítéletnek 454. 
» osztálynak 244.

Végrehajtási díj a végrehajtás nap
ján fizetendő 69.

Végrehajtási hatáskör liquidum de
bitum esetében 334.

Végrehajtási illetékesség 4.
» terminusok megtartása 

299.
Végrehajtásnak ellenszegülés 44, 440.
Végrehajtásra határnap lűzendő 449.
Végrehajtásról teendő jelentés 98.
Végrehajtást megakadályozok fele

lősségre vonása 61.
Végrehajtást szolgahiró más járás

ban is teljesíthet 30.
Végrehajtást szolgahiró járáson kívül 

nem teljesíthet 29. 30. 32.
Visszahelyezés a birtokba 497.
Visszaitélése erőszakosan elfoglalt 

javaknak 268.
Visszaüzés esete 24.
Vizsgálati fogság 147.

Zálogváltóper 402.

IV. ALKOTMÁNY, KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZET, TÖR
VÉNYHOZÓ, b ír ó i é s  v é g r e h a jt ó  h a t a l o m .

A  blegatusok aprincipálisokmegbizá- 
sával jelenjenek meg a gyűlése
ken 365.

Ajtónálló tisztje 312.
Ajtónállók a gyűlés idején 24. 182. 

393.
Ajtónállók törvényszék-tartás alatt

112.

Alispán, lásd tisztviselők is.
» adómentessége 16.
» által való összehívása gyű

lésnek 420. 482.
Alispán bíráskodása 228.

» bíráskodása marhák elfog
lalása esetében 67.

Alispán díjai 17. 29. 30. 206. 394. 
439.

Alispán díja perleszállás esetén 142. 
*■ » nemeslevél kihirdetése

után 213.
Alispán díja végrehajtásnál 41. 69. 

» eljárása katonai kihágások
kal szemben 234.

Alispán engedélye nélkül gyűlésről 
vagy törvényszékről távozni nem 
szabad 19.

Alispán érdekeltsége 83. 457.
» és jegyző sallariuma 50.
» és szolgahiró mindennemű

végrehajtásban eljárhatnak 12.
Alispán évnegyedenkint inquisitiót 

I ártson 219.
Alispán fizetése 132. 200. 280.

» hatalma gonosztevők bün
tetésére 53. 70.

Alispán hatásköre 309. 319. 320. 327. 
328. 350. 418. 447.

Alispán hatásköre birtokfelosztásnál 
kiküldés mellett 387.

Alispán hatásköre communis inqui- 
sitiónál 371.

Alispán hatásköre liquidum debitu- 
moknál 334. 367.

Alispán hatásköre osztályoknál 273 
401.

Alispán hatásköre polgári perek el
látásában 380.

Alispán hatásköre sürgős kiadások 
fedezésénél 378.

Alispán hatásköre zálogváltási ügyek
ben 341. 367 402.

Alispán hivatása 457.
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Alispán idéző levelet bármikor ki
adhat 22.

Alispán intézkedési hatalma gyűlé
sen kívül 422. 458.

Alispán intézkedési joga földesúr 
mulasztása esetében 449.

Alispán joga gonosztevők üldözésé
ben 14. 35. 57. 58. 127. 199.

Alispán joghatósága székhelyén kí
vül 231.

Alispán kijelölése 320.
Alispán lictornak gonosztevők üldö

zésénél évi fizetést határozhat 404.
Alispán mentessége felkelés alól 294, 

» pecsétje 9. 22. 83. 197.
» pecsétjének megvetése 189.

200.

Alispán pecsétjének tartozó engedel
messég 72. 130. 172.

Alispán saját lakásán is biráskod- 
hatik 10.

Alispán számadása 248.
Alispán távozása megye hírével 481. 

» teendője faluk szökése ese
tében 389.

Alispán teendője javak erőszakos 
elfoglalása esetében 38. 39.

Alispán tiszte a megyegyűlésen 421. 
» tisztujítás alatt még hivatalá

ban marad 33.
Alispán választása és megerősítése

120.

Alispán-választási föltételek 199.
» helyettes hatásköre 319. 359.

447.
Alispáni porták megszüntetése 200. 

» székhely 231.
Alispánt és szolgabirót illető bir

ság 71.
Assessor, lásd táblabiró.

Árva jobbágyok adómentessége 443. 
Árvabizottság teendői 496.
Árvák pereinek fölvétele 25.

» vagyonának megvédése 389. 
Átvizsgálása pénztári nyugtáknak 

464.

Bírák díja okmányok után 445.
» » violentia esetében 446.
» eljárási díja 489.
» esküdtek titoktartás kötelessége
111.

Bírák eskütétel nélkül nem bírás
kodhatnak 79.

Bírák gyalázásának büntetése 187. 
» helyettesítésének esete 165.
» mily sorrendben üljünk a tör
vényszéken 19.

Bírák száma itélelhozásnál 13.
Bíráskodás, lásd III. alatt.
Biró érdekeltsége 83. 165. 265. 399. 

448.
Biró illetménye elfogott tolvaj va

gyonából 5. 450.
Biró nem lehet ügyvéd 158.

» saját ügyében senki sem lehet 
268.

Bírói hatósága egyháznak 115.
» » földes úrnak gonosz
tevők fölött 167.

Bírói kiküldésnek módja 445.
» szék tartása 92. 120.

Bíróság, lásd törvényszék is.
» összealkotása 19.

Bírósági közegek török hódoltságban 
265.

Bírósági székhely megállapítása 19.
Bíróságok állandósítása 12.
Biró változása esetén ügy condes- 

centiója 185. 216. 447.
Bizottság gyógyszertárak vizsgála

tára 444.
Bizottság kiküldése adókivetésre 319.
Bizottsági tagok napidíja 480.
Bizottságok összeállítása 468.
Bizottságokban való részvétel sza

badsága 480.
Biztosok számoltatásra alkalmazva 

379.
Börtönőr, lásd II. alatt.
Búcsúztató szók tartásának ideje 

313.

Commissarius számadásának vizs- 
Benépesítése elhagyott teleknek 353. gálása 437.

390. , Commissariusi számadás 429. 465.
Bevándorlás tilalma 190. » tiszt elvállalásának
Bírája magának elfoglalt javak Visz- kötelessége 325.

szavételénél senki sem lehet 268. Commissariusi utalvány 462.
Bírák a hivatalos okmányokat levél- Commissariusnál való bejelentése a 

tárba helyezzék 455. katonai kihágásoknak 437.
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Előadása a gyűlésen ki vili lett in
tézkedéseknek 458.

Eltávozása tisztviselőnek alispáni 
engedélylyel 433.

Engedetlenkedők fenyítése 403.
Eskü alatt tisztség elvállalása alól 

mentség nem engedtetik 337.
Esküje falusi bírónak a teljesített 

közmunkáról 51.
Eskü — hivatali — alól lemondás 

még nem mentesít 134.
Eskü letételének kötelessége bírák 

részéről 79. 80.
Eskü tevése katonai tisztviselők-ré

széről 225.
Eskütétele gyógyszerészeknek 444.
Esküt tenni vonakodó táblabiró bűn

tetteik 44.
Esküt ülnökök egyszer tegyenek 218. 

224.
Esküdt által idézés szomszéd vár

megyéből 226.
Esküdt eljárási díja 265. 394. 439. 

451.
Esküdt egymaga alispáni pecséttel 

idéztet 72.
Esküdt felügyelni köteles adólajstrom 

készítésénél 31.
Esküdt fizetése 80.
Esküdt jövedelme 280.

» mint adóvégrehajtó helyettese 
467.

Esküdt sail ári urna jobbágy elbocsá
tási ügyben 32.

Esküdt ülnökök bíráskodása 416.
» » gyűlésekenmegjele-
nési kötessége 359.

Esküdtek és szolgabivák illetékes
sége 4.

Esküdtek hatásköre 265.
» hivatása 263. 427.
» kötelessége mai om vizsgálat

nál 203.
Esküdtek, mint szolgabiróhelyettesek 

295.
Esküdtnek, bírói szemlét megejteni 

vonakodónak büntetése 26.
Esküdttársak — engedetlenek — meg

fenyítse 427.
Exactor, lásd adóvégrehajtó VIII. 

alatt 460.

Falu insurgálási kötelessége 176.
Falu megbirságoltatása 230.
Faluk kötelessége gonosztevők ül

dözésére 108.

Faluk, szomszédosak, közreműködé
se utak igazításainál 474.

Faluknak földesúrtól nyert jurisdic- 
tiója 478.

Falunként! megosztása az adónak 
424.

Faluról falura költözködés tilalma 
395.

Falusbirák becstelenítésének bünte
tése 484.

Falusbirák a csavargókat bejelent
sék 434.

Falusbirák. engedetlenek, bünteten
dők 433.

Falusbirák esküje teljesített köz
munkáról 51.

Falusbirák felelőssége adóhátralék
ért 419

Falusbirák felelőssége szökevény job
bágy adójáért 442.

Falusbirák hanyagsága közjövedel
mek beszolgáltatásában 441.

Falusbirák hanyagságának követ
kezménye 453.

Falusbirák hatásköre 102. 213. 436. 
» iránti engedelmesség 483.

káromkodó parasztokat 
büntethetnek 200. 238. 317.

Falusbirák kinevezése 150.
» kötelessége égő erdő oltá

sa körül 408.
Falusbirák kötelessége gonosztevők 

üldözésében segédkezni 192. ,
Falusbirák kötelessége katonai fuva

rok előállításánál 314.
Falusbirák kötelessége a költözkü- 

dőkkel szemben 414.
Falusbirák kötelességet mulasztók 

büntetése 431.
í'alusbirák közreműködése adófel

hajtásnál 310.
Falusbirák megbirságoltatása 230.

» megbüntetése hanyagság 
miatt 321.

Falusbirák részéről körlevelek továb
bítása 473.

Falusbirák választása 88. 343. 371. 
476.

. Falusbirák választása földesúr által 
162.

Falusbiráknak adótárgy felfedezésé
re irányuló esküje 460.

Falusbiráknak, körlevelek továbbí
tásában hanyagoknak, büntetése 
473.

Falusbiró nemes ember házára nem 
mehet 110.
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Falusbiró őrjávási kötelessége 65 66.
Falusbirói tiszt kezdete 441.
Falusbiróság elvállalásának köteles

sége 88. 343.
Falusbiróság sorrendje 128. 283. 331. 

379. 411.
Falusbiróságot szabadon bocsátottak 

viselni nem tartoznak 358.
Falusbiróságot a nemességet vindi

káló és nemesi curián lakó ide
genek nem viselnek 385.

Falusi hadnagyok és tizedesek ha
tásköre 260.

Falusi kapitány végrehajtási hatal
ma 133

Fegyver, lásd VI. és VII. alatt.
Fiscalis actio 41?-'.
Fiscus, megyei, lásd tiszti ügyész alatt 

is 323.
Fiscus, megyei, fizetése 416.

» » széktörés büntetését
felhajija 421.

Fiscus, megyei, teendője erdőgyujtás 
esetében 430.

Főispán birtokán is gyakorolhatja 
alispán a maga hatalmát 121.

Főispán fogadalma 202.
» hivatása 119. 121.
» mikor tartson tisztújító szé

ket 202. 237. 320.
I’őispán tisztújítást nem tartván, a 

bíráskodás folytattatik 345.
Főispán szavazata alispán-válasz

tásnál 120.'
Főispán tudtával hivandó össze a 

megyegyűlés 420. 456.
Főispánnal titkos ügyeknek előzetes 

megbeszélése 393.
Földesúr, lásd I alatt.

Gyámhatóság kötelessége 496.
Gyűlés lásd «közgyűlés» és «megye

gyűlés» alatt is,
Gvűlés megkezdésének időpontja 285. 

432.
Gyűlés, mint felebbezési forum 329.

» összehívásának módja 421. 
456.

Gyűlés particularis összehívása 422. • 
4 8.

Gyűlés tárgyainak sorrendje 457.
Gyűlés tárgysorozatának közzététele 

421
Gyűlések alkalmául esküdt ülnökök 

megjelenése 359.
Gyűlések határideje kitűzendő 222. 

468

Gyűlések idején a tisztviselők ellá
tása 305.

Gyűlések tartásának helye 209. 291. 
306. 365. 482.

Gyűléseken jegyző jelen legven 197. 
4z2.

Gyűléseken az ablegatusok princi
pálisuk megbízó levelével jelen
jenek meg 365.

Gyűléseken fegvverrel megjelenni 
tilos 24. 112. 163.

Gyűléseken megjelenés kötelessége 
222. 363. 365.

Gyűléseken való képviselet 187. 275. 
Gyűlésből csak alispán engedelmé- 

vel távozhatni el 19,
Gyűlésből idegenek kiűzendők 24.

» távozás tilalma 148. 222.
Gyűlésen adókivetés 319. 320.

» meg nem jelenők büntetése
58. 164. 275. 276. 469.

Gyűlésen parasztok nem jelenhet
nek meg 312.

Gyűlésen való tanácskozás rendje 
421.

Gyűlési ebédköltségek felszámítása
311.

Gyűlési határozatok végrehajtásának 
ellenőrzése 457.

Gyűléskor ajtónállók alkalmazása
312.

Hadnagyság elvállalása 283.
Hajdúk, megyeiek, alkalmazása 379. 

» visszaélései elleni intézkedés 
467.

Hajdú, mint adóvégrehajtás közege 
466.

Hallgatódzásnak, törvényszék tartása 
alatt, büntetése 7.

Hatalom, büntető 508.
Határozatok felolvasása a gyűlésben 

420.
Határozatokat, megyeieiket. csak a 

megye változtathat meg 393
Hatáskör lásd III. alatt.
Hatóság ellen szegülök letartóztatása 

270.
Hatósági személyek intézkedéseinek 

ellenszegülés 295. 313. 314. 315.
Hatósági ügyek sorrendje 250.
Hatóságnak nem engedelmeskedő!« 

büntetendők 433.
Hatóságnak, világinak segédkezése 

papok fizetésének felhajtásánál
113.



ALKOTMÁNY, KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZET STB XXVII

Helyettes szolgabirák hivatása 459.
» * napidíja 451.

Helyettesítése szolgabirónak 51. 
Helytartótanácshoz felterjesztendő ki

mutatás 42,4.
Hiteles helyek 124 125 
Hivatalos levelek hordozása TÍZ. 239. 

302. 330. 360.
Hivatalos mulasztás fenyítése 235. 

« okmányok levéltárba he
lyezése 173.

Hivatalos teendő elmulasztása bír
sággal'suj táti к 133.

Hivatalos titoktartás kötelessége 158. 
Hivatalvesztéssel büntetendő a tiszt

viselő. a ki saját jószágán ingyen 
munkáltat valakit 392.

Hóhér 235.
» fogadás 5.
» díja elitéit vagyonából 194.

Hóhérok szállítása 223.

Igazságszolgáltatás, lásd III. alatt. 
Impensio, lásd eljárás.
Interpellatio a megyegyűléshez 458. 
Ispán joga gonosztevőket üldözni 14. 
Ilólőmesterek hatásköre 252.

Jegyző díja kiadványok után 174. 
209. 283. 445.

Jegyző díja makacssági Ítélet hatá
lyon kívül tétele esetében 24.

Jegyző, lásd tisztviselők is
» díj fizetése előtt okmányt 
kiállítni nem köteles 2.

Jegyző hivatása 422. 424. 457.
» helye a törvényszékben 197. 

helyettese 424.
» kötelessége adó bevezetése 
körül 164.

Jegyző kötelessége idézésnél 33.
» mentessége fölkelés alól 294. 
» a sorrendet kifüggeszti 445. 
» napidíja 29. 206. 394. 439. 
» teendője a gyűlésen jelen
levők nevének jegyzőkönyvbe ik
tatása 376.

Jegyző teendője sorrend-megállapí
tásnál 201. 260.

Jegyzői díj nemes levél kihirdetése 
után 213.

Jegyzőkönyv, lásd III. alatt.
Joghatóság gyakorlása török hódolt

ságban 251.

Joghatósága a királyi táblának ka
tonák fölött 510.

Kapitány, lásd VI. és VII alatt is. 
» állítása nemes községek

ben 343.
Kapitányok, mint ajtónállók 393.
Kegyelmezés 204.

» kizárása 65.
» díja 206.

Kerületi adóvégrehajtók feladata 465.
Képviseltetés a gyűlésen 275.
Kiadványok, lásd III alatt.
Kijelölése alispánnak 320.
Kiküldetés, lásd III. alatt.
Kimutatás adófizetés állapotáról 428
Királyi tábla joghatósága katonák 

fölött 510.
Királynál való kérvényezési főispán 

pártfogolja 121.
Kiszállása tisztviselőknek 37.
Körlevelek körülhordása 473.
Köröztetett barmok után mikor nem 

jár tartásdíj 415.
Köröztefés, lásd VI1. alatt is.
Köröztetése levelesítésnek szomszéd 

megyékkel 433.
Köröztetése marhabehajtásnak 417. 

» tolvajoktól elvett bar
moknak 415.

Körözvény felfogásának büntetése 
ICO.

Körözvények tovább küldése 403.
Körözvényeket nemesek nem hor

danak 404.
Követküldés 242.
Követség elvállalása 279.
Követségben eljárók adómentessége 

271.
Követségi költségek 280.
Közbéke megzavarói elleni intézke

dés '71.
Közdolgok mindenekelőtt elintézen- 

dők gyűlésen 111.
Közgyűlés, lásd «gyűlés» és «megyei 

gyűlés» alatt is.
Közgyűlés elébe minő tárgyak tar

toznak ? 392. 402.
Közgyűlés háború idején 231.

» idején is teljesítendők a
bírói cselekvények 56.

Közgyűlés kezdetének ideje 181.
» összehívása 482.
» összehivásánakmódja3/6.
» tartása 391.
» tartásának helye 376.
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Közgyűlésen bűnügyek is ellátlat- 
nak 380.

Közgyűlésen jelenlevők nevének jegy
zőkönyvbe írása 376.

Közgyűlésen megjelenés kötelessége 
297. .

Közgyűléseken meg nem jelenők 
bűntettetnek 391.

Közgyűlési ebédek eltörlése 397.
» határozatok érvénye 182.
» jegyzőkönyv vezetése 376.

Közgyűlést illeti a jog tisztviselőket 
a birtokosok statusába fölvenni 386.

Közhatósági segédkezés egyházi tar
tozások felhajtásánál 145.

Közintézkedések megmagyarázása a 
nép részére 425.

Közlése árszabásnak szomszéd me
gyékkel 439.

Község, lásd falu.
Községi bíráskodás terjedelme 168.
Közügyek elintézése a magánügyek 

előtt 420.
Közügyek közgyűlésen intézendők el 

392.
Küldöttség elvállalásának kötelezett

sége 95.
Küldöttség részére adózás 42.
Küldötlségben való eljárás köteles

sége 7.
Küldöttségek csak elibök utalt ügyek

ben járjanak el 393.
Küldöttségek és particularis gyűlések 

aclái a közgyűlésnek bejelenten- 
dó'k 392.

Küldöttségek számának meghatáro
zása 392.

Küldöttségi költségek fedezése 34.

bakhely változtatás tilalma adózás 
és fuvarozás czéljából 330.

Lem<mdáseskü alól nem mentesít 134.
Lengyelországba szököttek elleni el

járás 77. 78.
Levéltárba beadandó okmányok 418. 

» helyezése hivatalos ok
iratoknak 455. 477.

Levéltár registratiója 424.
Lictor évi fizetése 404.
Literae lásd III. alatt.
Literae currentes 17.
Lőcse, mint bíróság székhelye 19.

Mágnások, lásd V. alatt.
Mandátumok, felsőbb hatóságiak 

végrehajtása 418.

Másod falusbiró 441.
Megbízó levél 242.
Meghívó gyűlésbe 456.

» köröztetése 469.
» . országgyűlésre lásd regalis.

Megyehatósági parancsoknak enge
delmeskedés 280.

Megyeház építésére adózás 175.
Megye kebeléből kiközösítés 217.

» szükségére fordítandó birság 
354.

Megyei gyűlés, lásd «közgyűlés» és 
«gyűlés» alatt is.

Megyei gyűlés, mint felebbviteli szék 
315.

Megyei gyűlés összehívás 17. 18. 
420.

Megyei gyűlésből végrehajtások el
rendelése 392.

Megyei gyűlések csak elibök tartozó 
ügyekben járjanak el 393.

Megyei gyűléseken hirdetendők ki az 
ármális levelek 147.

Megyei gyűléseken megjelenés 71. 
105. 148. 152.

Megyei gyűléseken fegyverrel meg
jelenni tilos 24. 87. 112. 163.

Megyei gyűléseken is tárgyalható a 
gonosztevők elleni bűnper 135.

Megyei gyűlésen lármázok büntetése 
71. 75. 112. 150.

Megyei gyűlésen meg nem jelenők 
büntetése 82. 117.

Megyei gyűlésen rakonczátlankodók 
büntetése 137.

Megyei törvényszék hatásköre 34. 
213.

Megyei határozatokat egyesek meg 
nem változtathatnak 393.

Megyei küldöttségnek elvállalására 
való kötelezettség 83.

Megyei külön adókönyvek vezetése 
406.

Megyei pecsét alatt kiadványok 376. 
» számoltató biztosok alkal

mazása 379.
Megyei szükségletekre adózás 66. 67. 

» tisztviselők távozása alispáni 
engedélylyel 433.

Mentesség falusbiróság tiszte alól 
385.

Mentesség a .megyei közgyűlésen 
megjelenés kötelessége alól 18. 58.

Mentességi okok kiküldetés el nem 
vállalása esetében 7.

Mutató készítése a jegyzőkönyvek
hez 424.
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Naplóvezetés 481.
Naptár (uj) behozatala 49. 50. 58. 74.
Nádor felhívására felkelés kötelezett

sége 241.
Nádor javára adózás 80.
Nádornál való kérvényezési főispán 

pártfogolja 121.
Nemesek, lásd V: alatt.
Névfelvétel kötelezettsége zsidóknak 

486.
Nyargaló díja 295.
Nyolczadoe törvényszék eredete 49.

Octavalis. lásd nyolczados.
Országgyűlés alatt törvénykezés 28Í.
Országgyűlési követek (regalisták) 

megyei adómentessége 117.
Országgyűlési követek részére adó

zás 48.
Országgyűlésre meghívás 48.

Összeírás katonaellátás czéljából426.
Összeírása czigányoknak 498.

» zsidóknak 486.

Pallosjog a jászói prépostságnál 354. 
» privilégiumának előmuta- 

tása 417.
Pallos joga földesúrnak 334.
Pallosjoggal bírók hatósága 436. 453. 

» » részéről impensió
455.

Parasztbiró jurisdictiója nemes fölött 
159.

Particularis congregatio, lásd «gyű
lés» alatt.

Pecsétlő szék 103.
» » tagjai 481.

Perceptor, lásd VJII. alatt.
Perceptoralus. lásd VIII. alatt.

Sedria, lásd «törvényszék» és «bí
róság» alatt.

Sorrend, lásd III. alatt is.
Sorrendje a falusbiróság viselésének 

331.
Statutum, lásd I. alatt.

. Sürgős esetekben való intézkedés 
424. 425. 458.

Szabadságolása megyei tisztviselők
nek 481.

Szavazatjog birtoktalanokat nem il
let 483.

Szavazata távollevőknek nem szá
mít 247.

Szavazás érvénye 488.
Szavazati jog kit illet 483.

» joga táblabiráknak 391.
Szavazni feleség jogán nem lehet 

483.
Számadás, lásd VIII. alatt.
Szepesi városok 1Q8.

» elzálogosítása 45.
Szolgabirák. lásd tisztviselők is.

». alispáni pecséttel egy- 
magok idézhetnek 72. 73.

Szolgabirák alispánokat, érdekelte
ket, helyettesílnek 83.

Szolgabirák behajtják az ügyvéd ál
tal megtérítendő károkat 215.

Szolgabirák communis inquisitiónál 
371.

Szolgabirák díjai 132. 206. 253.394. 
439. 451.

Szolgabirák díja impensió esetében 
455.

Szolgabirák díja liquidum debitum 
iránti ügy esetében 299.

Szolgabirák díja végrehajtás után 41.
Szolgabirák esküdtekkel a  gyűlések 

tartása idejét kihirdessék 363.
Szolgabirák és esküdtek által rakon- 

czátlan katonák kiűzendők 55.
Szolgabirák fizetése 280.

» gondoskodjanak a há
ború idején házokat elhagyók ha
zatéréséről 371.

Szolgabirák a gyűlés határidejét ki
hirdessék 222.

Szolgabirák hatásköre 3. 264 '273. 
283. 287. 309. 319. 327 328. 342. 
446. 447. 448. 458. 475. 489

Szolgabirák hatásköre adófelhajtás
nál 355.

Szolgabirák hatásköre.beesületsértési 
ügyek ellátására 403.

Szolgabirák hatásköre liquidum de- 
bitumoknál 367. 403.

Szolgabirák hatásköre polgári pe
rekben 381. 383.

Szolgabirák hatásköre zálogváltási 
ügyekben 341. 367.

Szolgabirák hátáskörének kiterjesz
tése 104.

Szolgabirák hatáskörének területi 
terjedelme 29 30 165.

Szolgabirák helyettesei 51. 459.
» » hatalma 450.

Szolgabirák hirdessék ki a statútu
mot 70.

Szolgabirák hivatalos okmányaikat 
levéltárba adni kötelesek 418.
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Szolgabirák intézkedése sürgős ese
tekben 425.

Szolgabirák jelenléte földesúri bí
ráskodásnál 82.

Szolgabirák kártérítési kötelessége 
katonai élelmezés alkalmából 463.

Szolgabirák kezébe adott barmok 
közhírré tétele 415.

Szolgabirák kiszállási díja 37. 94.
» kötelesek a malmokat 

megvizsgálni 203.
Szolgabirák kötelessége adóvégre

hajtás előtt 377.
Szolgabirák kötelessége egy forint 

erejéig kártérítési összeget felhaj
tani 212.

Szolgabirák kötelessége szülőjüket en
gedetem nélkül elhagyó fiúkkal 
szemben 413.

Szolgabirák mentessége felkelés alól 
294.

Szolgabirák mértékeket megvizsgál
ják 369. 398. 440.

Szolgabirák saliarium fölvétele mel
lett idéznek 22.

Szolgabirák sallariuma jobbágy el
bocsátási ügyben 32.

Szolgabirák tanuvallatásra az egész 
megyébe kiküldhetők 32.

Szolgabirák távozása alispáni enge
d é lly e l 433.

Szolgabirák teendője az éjjeli őrkö
dés ellenőrzése körül 379.

Szolgabirák teendője katonai fuva
rok összeírása körül 377.

Szolgabirák teendője a katonák ga
rázdálkodásai ellen 236.

Szolgabirák teendője a körlevelek to
vább küldése 403.

Szolgabirák teendője mészárszék vizs- 
gálása 203.

Szolgabirák teendője okmánydíj be
szedése 210.

Szolgabiró miként járjon el a bir- 
ságos.és főben nem járó bűnese
tekben 416.

Szolgabiróság hivatása 425.
Szomszédmegye statútumainak el

fogadása 254. 269.
Szóváltás előidézésének büntetése 7.

Táblabirák eskütételi kötelessége 44. 
218.

Táblabirák 4. 2. jegyzet.
Táblabirák helyettesei 390.

kellő számáról gondos
kodó 415.

Táblabirák kiküldése számadások 
eszközlésére 465.

Táblabirák kinevezése 379.
> napidija 394.
» rendkívüliek, eskütétele 224.

Táblabirák szavazási joga 391.
» száma 379.
» titoktartása 225.

Tanácsosság elvállalásának köteles
sége 301.

Tárgyalás a gyűlésen 457.
» rendjének fentartása gyű

lésen 457.
Tiszti ügyész általi védése szegé

nyeknek 453.
Tiszti ügyész fellépése gyűlésben meg 

nem jelenők ellen 469.
Tiszti ügyész fellépése mértékkel való 

visszaélés esetében 475.
Tiszti ügyész fellépése ünnep meg 

nem tartása esetében 477.
Tiszti ügyész keresete paráznaság 

esetében 479.
Tiszti ügyész kiküldetése árvák 

ügyében 497.
Tisztség elvállalása alól eskü alatti 

mentség nem engedtetik 337.
Tisztújítás 32. 33.

» esetén perek leteendők 341.
Tisztújító gyűlés 164.

» gyűlésen megjelenés 270.
» szék tartása 237. 320.
» » tartásának ideje 202.

Tisztváltozás ideje 237.
Tisztviselők adója a megyei pénz

tárnál fizetendő 333.
Tisztviselői engedelmesség a felebb- 

valók iránt 300.
Tisztviselők eljárási díjának fizetése 

404
Tisztviselők ellátása gyűlések idején 

305.
Tisztviselők fölvétele a birtokosok 

statusába 386.
Tisztviselők fizetése évnegyedenként
■ 438.
Tisztviselők fizetése perceptor áltál 

külön vezetendő 406.
Tisztviselők a földesurak jobbágyait 

ingyen munkára ne alkalmazzák 
394.

Tisztviselők halálával okmányok le
véltárba helyezése 478.

Tisztviselők hatalma lemondásuk 
után 134.

Tisztviselők, hivatalosan eljárók, bán
talmazása és sértése tiltatik 340.
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Tisztviselők iránt tartozó tisztelet és 
engedelmesség 17.

Tisztviselők kik tarthatnak adómen
tes szolgákat? 397. 400.

Tisztviselők, megyeiek fizetése 17.
>• mentessége felkelés alól

‘241 294.
Tisztviselők mentessége katonai fu

var és élelmezés alól 339.
Tisztviselők napidíja 394.

» pecsétje alatt okmányok
kiadása 291.

Tisztviselők saját jószáágaikban 
munkára senkit sem szoríthatnak 
392.

Tisztviselők sallariumukat el nem 
engedhetik 142.

Tisztviselők szabadságolása 481.
» visszaélése adóvégrehaj

tásnál violentiát eredményez 364.
Tisztviselőség tartama 313.
Titkos ügyeknek előzetes megbeszé

lése főispánnal 393.
Titoktartás kötelessége 111. 127. 132. 

225. 384.
Török hódoltságban adózás 276.

» » eljáró bírói kö
zegek 265.

Török hódoltságban joghatóság gya
korlása 251.

Törököknek alárendelt falusbirák 66.
Törvény és statutum egymáshoz való 

viszonya 308.
Törvényszék, lásd bíróság is.

» építésére adózás 175. 
» évenkint hányszor tar

tandó 380. 391.
Törvényszék joghatósága katonák 

fölött 510.
Törvényszék, megyei, alkatelemei 

135.
Törvényszékre való megjelenés kö

telezettsége 19.
Törvényszékről való eltávozás föl

tétele 19;
Törvényszék szervezete 4. 2. jegyz. 

» tartásának elhalasztása 
48.

Törvényszék tartásának elrendelése 
457.

Törvényszékek tartásának helye 209. 
243. 306. 444. 482.

Törvényszékek tartásának ideje 12. 
13. 15. 197. 401. 444. 468.

Törvényszék tartásának idején ehéd- 
adás 19.

Törvényszék tartásának kihirdetése 
380.

Törvényszék tartásának köröztetése 
421.

Törvényszék tartásának napja 324. 
» tartását gyűlések nem

gátolhatják 468.
Törvényszék ülnökeinek teljes szá

ma 468.
Törvényszékek csak törvényszék elé

be tartozó ügyekben járjanak el 
393.

Törvényszéken fegyverrel megjelenni 
tilos 136. 137.

Törvényszéken jegyző helye 197.
kik tartoznak jelen

lenni? 152.
Törvényszéken rakonczátlankodók 

büntetése 137.
Törvényszéken szóváltás előidézé

sének büntetése 7. 25. 26.
Törvényszéken ülő bírák ülési sor

rendje 19.
Törvényszéken zajt ütők büntetése 

15 25. 26.
Törvényszéki bírák napidíja 438. 

439.
Törvényszéki épület 10.

» » emelésére adó
vettetik 31.

Törvényszéki ülnökök számának ki
egészítése 468.

Utasítás gonosztevők elleni eljárás 
tekintetében 254. 255.

Ügyész megyei, lásd fiskus alatt is. 
Ügyvéd, lásd III alatt.
Ülnökök, lásd táblabirák alatt.

Választása alispánnak 120.
» falusbirónak 88. 89. 476.

Választásnál távollevők szavazata 
nem számít 247.

Vallásszabadság, lásd IX. alatt.
Vallás szabad gyakorlata 120.
Várnagyok díja elitéllek után 218.
Város (szabad) megyei árszabást 

megtartatni köteles 138
Városokra való kiterjesztése statu

tum hatályának 475.

Zsitvatoroki békekötés 276.
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V. RENDI ÉS NEMZETISÉGI VISZONYOK.

Ármálista adózása 505.
» felkelésben személyesen 

vesz részt 78. 79.
Ármálisla íbld'esúrnak kilenczedet 

fizet 78. 79.
Ármálista tizedet a királynak nem 

fizet 78, 79.
Ármálisták adókötelessége 206.

» adó limitálása 468.
garázdálkodók 265.

» • katonai fuvar tartozása
339.

Bárók csűrbirája 480.

Czigányok 131.
Czigányok dohányzásért adózzanak 

396.
Czigányok életmódjának szabályo

zása 498.
Czigányok földalatti lakásának szét- 

rontása 498.
Czimeres levél 147.
Czimerleveles, lásd ármálista.

Egyházlielyi nemesek adózása 3 1. 
Egyházhelyi nemesek megyei gyűlé

seken megjelenése 18.

1” élnemesek a szabadonbocsátottak 
357.

Főnemes adózása 46. 130. 
Főnemesek követküldésre nem adóz

nak 122.

Görögök kereskedése 418.

Idegenek, lásd I. alatt is.
Idegenek gyűlésből kiűzendők 24

Jobbágy, lásd I. alatt is.
Jobbágy adóztatása 46.—
Jobbágy, bűntettel gyanúsított, el

fogása 146.
Jobbágy egyházi adózása 145. 
Jobbágy, elköltöző, elveszti szőlőjét 

és szántóját 30. *•

Jobbágy, elszökött, fölkeresése 116.
Jobbágy eskü alatti kötelezése örö

kös szolgálatra 35. 36.
Jobbágy fölötti bíráskodás, lásd föl

desúri bíráskodás 111. alatt.
Jobbágy itálmérési joga 81. 84.
Jobbágy kezessége 122. 139.
Jobbágy kezessége földesúr engedé

lye nélkül mily összegig terjedhet 
335.

Jobbágy költözése 40. 43. 70. 390.'
Jobbágy, megszökött, adósságának 

felhajtása 104.
Jobbágy, megszökött, visszakerítése 

40.
Jobbágy nem önjogú 140.
Jobbágy nevében földesúr perleke

dése 277.
Jobbágy, szabadon bocsátottnak al

kalmaztatása 29.
Jobbágy szabadságolása 43. 53. 54. 

483.
Jobbágy tartozása irtvány vagy plán

tált szőlő után. a ki más földesúr 
földére költözik 409.

Jobbágy tizedfizetése 27.
Jobbágy vadászattól eltiltatik 68.
Jobbágyok bűntényeit a megyei tör

vényszék Ítéli 398.
Jobbágyok, elszököttek, kiadása 339.
Jobbágyok kötelessége gonosztevőket 

üldözni 153.
Jobbágyok puszta telket mivelők 

adózása 67.
Jobbágyok szabadonbocsátási ügyé

nek seriese 30.

Kunok adózása 216.

Lengyel szolgák kiűzendők 190.
Lengyelek 141.

Mágnások adózása 322.
Mágnások csűrbirája 480.
Mágnások és más nemesek gyűlé

seken végig legyenek jelen 365.
Mágnások, mini táblabirák. napi 

díja 439.
Mágnások portákkal nem bírók adó

zása 307.
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Nemes adózása 5. 35. 36. 130. 322.
Nemes adózása házi pénztárba 61. 

37. 165.
Nemes adózása királyhoz küldöttek 

költségeire 34.
Nemes adózása perköltségekre 32. 

» árszabás ellen vétő. bünte
tése 139.

Nemes birtokos alatt ki értetik 324.
'Nemes kötelezettsége sövények be

fogására 109.
Nemes tized fizetése 27.
Nemesek, adóportákkal t nem birók. 

adózása 307,
Nemesek birságoltatása falusi biró 

által 110.
Nemesek, birtoklalanok letartóztatása 

195. 255.
Nemesek, curialisták katona szállás 

alól mentesek 401.
Nemesek csürbirája 480.

» egyedül esküsznek adóhát
ralékuk befizetése bizonyítására 77.

Nemesek ellenében perfelvétel 249. 
, * elleüi inquisitió 219.

» előjogaikban megtartandók
120.

Nemesek falusbiróságot vállalni nem 
kötelesek 283.

Nemesek felkelési kötelessége go
nosztevők üldözésére 176. 318.

Nemesek fóruma 213.
» gonosztett esetében idézen-

dűk 35.
Nemesek gonosztettel gyanúsítottak 

proscriptiója 105.
Nemesek gonosztettről vádlottak el

len inquisitió eszközlendő 168.
Nemesek, gyanúsok, közszolgálatra 

szorítandók 362.
Nemesek házára falusbiró nem me-
т hét 110.

Nemesek hid és palló csinálására 
kötelesek 110.

Nemesek idézése 77. 78.
» eskü tételre 475.

» joga elhagyott jobbágytel
kekre 16.

Nemesek, jószágosak, idézése 255.
» » megjelenése

gyűlésen 275.
Nemesek katonák ellen fölkelési kö

telessége 236.
Nemesek, káromkodók. büntetése 

321.
Nemesek, kik adózni vonakodnak 232.

Nemesek körleveleket tovább vinni 
nem kötelesek 404.

Nemesek kötelessége segédkezni tol
vajok elfogásában 230.

Nemesek közreműködése idézésnél 
450.

Nemesek letartóztatása, lásd letar
tóztatás is III. alatt 42. 44. 112.

Nemesek, más megyebeliek, ügyei
nek soronkívülisége 8.

Nemesek megkülönböztetése vagyon 
alapján 32. 34. 36. 42. 45.

Nemesek megyéjökön kívül nem 
tanúskodnak 172.

Nemesek mikor kötelesek fuvaro- 
rozásra 304.

Nemesek parasztbiró alá adhatják 
magukat 15,9. ,

Nemesek 1 /.t portával nem bi-
. rók katonaszállásadással tartoznak 

390.
Nemesek residentiával nem birók. 

is mégcsapathatók a káromkodás
ért 372.

Nemesek saját vagy más földén la
kók bejelentés mellett szabadon 
költözhetnek 414.

Nemesek seregből elszökők, bünte
tése 512.

'Nemesek taxások adózása megye
ház építésre 175.

Nemesek taxások alatt, kiket kell 
érteni 324.

Nemesek taxások italt ne mérjenek 
308.

Nemesek taxások katonai fuvar tar
tozása 339.

Nemesek tetten kapottak, elleni el
járás 195.

Nemesek törvényszéken jelen lehet
nek 152.

Nemesek vadászati jogosítványa 432. 
» városokban lakók, polgári 

bíróság alatt állanak 357.
Nemesek vérbirsága 36. 37.
Nemesi curián lakó idegenek, ma

gokat nemeseknek tartók, falus- 
bíróságot viselnek, ha paraszti föl
det is miveinek 385.

Nemesítés szabálya 79.
Nemesítés hatása adózásra 276.
Nemeslevél kihirdetése 147. 208. 213.
Nemesi jogok bitorlásának tilalma 

485.
Nemesség igazolása 485.
Nem nemesek eskütételre való idé

zése 476.
Corpus statutorum И. С
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Nem nemesek felkelési kötelessége 
236.

Nem nemes ingóinak elvétele 42. 
» » megidéztetvén, eskü
alatt tanuságtételre köteles 394.

Nem nemesnek, seregből megszökő- 
nek, büntetése 612.

Németek garázdálkodása 236.

Paraszt, lásd jobbágy is.
Paraszt, árszabás ellen vétő. bünte

tése 139.
Paraszt elleni per 116.
Paraszt esküje harmadmagával 77. 

» földesura engedélyével va- 
dászhatik 432.

Paraszt fölött szolgabiró joghatósága 
földesúr mulasztása esetén 477.

Paraszt, gonosztevő, földesúr által 
büntetendő 213.

Paraszt gonosztevők földesúrnak 
adandó ki 270.

Paraszt idézés nélkül megfogható 
77. 78.

Paraszt italmérése 183. 363.
» italméréstől tiltatik 482.
» letartóztatása 255.
» vérontása paraszt ellen 470.

Parasztnak dohányozni tiltatik 431. 
» törvényszéken fegyverrel

megjelenni tilos 136. 137.
Parasztnak vadászat tiltatik 186. 

472. 496.
Parasztok elleni inquisitio 219.
Parasztok, engedetlenek, büntetése 

433.
Parasztok felkelése gonosztevők ül

dözésére 318.
Parasztok, idegen földet művelők, 

adózása 309.
Parasztok, káromkodók. falusbirák 

által is büntethetők 238.
Parasztok kezessége homagium ere

jéig 432.

Parasztok malmot bírók, adózása 
293.

Parasztok nemesi curián lakók, 
adóznak a költségek után 374.

Parasztok nemesi curián lakók, 
adózni és katonát élelmezni tar
toznak 331.

Paraszt távoltartása a gyűléstől 312.
Paraszttól a fegyver elveendő 472. 

496.
Philisteusok adózása 216.
Praediálisták adózni kötelesek 344.
Praelatus, lásd IX. alatt.

Ráczok kereskedése 443.
Rendi különbség befolyása büntető 

perben 277.
Ruthén papok visszaélései 223.
Ruthének bigamusok 242.

» többnejüek büntetése 219.

Szabadosok adójának limitálása 468. 
» védelme tiszti ügyész ál

tal 453.
Szolgák, lásd X. alatt.
Szolgák védése tiszti iigvész által 

453.
Szökevény jobbágy visszakövetelése 

esetében adósságának kiegyenlí
tése 454.

Taxás nemesek lásd I. alatt.
Török, lásd VI. alatt.
Török által veszélyeztetett helyen 

idézés 206. 207.
Török által veszélyeztetett helyen 

végrehajtás 282.

Zsidó haszonbérlők keresztény szol
gát nem tarthatnak 504.

Zsidók kereskedése 418. 443.
Zsidók kóborlásának tilalma 506.
Zsidók nevet fölvenni kötelesek 486.

VI. HADUGY.

Agyúk, fegyverek az ellenségtől 
nyertek beszolgáltatása 517. 

Árulás föl nem jelentésének bünte
tése 513.

Árulók büntetése 513.

Árulók pártfogóinak büntetése 513.
» segítőinek büntetése 513. 

Auditor teendői. 509. 510.
Átkelő katonaság ellátásának sza

bályozása 462. 464.
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Hajvívás tilalma 517.
Bűntény: elszökés a seregből 511. 

» lopás, tábori 516.
Büntetés: árestom 508. 511. 516. 

i becsület elvesztése 511. 
517.

Büntetés: farmatringozás 512. 516.
» kellékei 511.
» kirekesztés a seregből 511.

514
Büntetés : kitevés veszedelmes helvre 

511. 514 515.
Büntetés : közmunka 516.

» . lóról való leszállítás 511.
» megkövetés 511.

megpirongatás 508. 511.
> nemei 511.
» név- és becsületvesztés 

514.
Büntetés: pálczázás 512.

» stroff várta 511.
» tisztségből kivetkeztetés 

511.
Büntetés: tisztség elvesztése 517. 

j> vasraverés 508. 511. 514.
» várrabság 511. 516.

Büntetése az árulás föl nem jelen
tésének 513.

Büntetése az árulóknak 513.
> » árulók segítőinek 513. 

a commandóban ellen
állásnak 513.

Büntetése az ellenséggel szövetke
zésnek 513.

Büntetése az ellenséggel harczolni 
vonakodónak 514.

Büntetése elpártolt és vissza nem 
térő seregnek 516.

Büntetése az engedetlenségnek 513. 
«• fegyver és montur zálogba 

adásának 517.
Büntetése felsőbbekkel szemben el

lenmondásnak 513.
Büntetése felsőbbekkel feleselésnek

513.
Büntetése harczban kötelességét nem 

teljesítő tisztnek 515.
Büntetése harczban kötelességükéi 

nem teljesítő katonáknak 515.
Büntetése a mustrát megcsaló ka

pitánynak 517.
Büntetése a pártütésnek 513.

» a részegségnek a strázsán 
514

Büntetése a strázsaállás szándékos 
elmulasztásának 514.

Büntetése strázsa-kiállás utáni lár
mázásnak 514.

Büntetése strázsán elalvóknak 514 
Büntetése strázsán nem talált lisz

teknek 514.
Büntetése strázsáról eltávozóknak

514.
Büntetése szökevényeknek 516.

» tábori lopásnak 516.
» tábori sánczok és redoták 

elhagyásának 515.
Büntetése ütközet alatt prédának, 

fosztogatásnak 516.
Büntetése a várerősség feladásának

515.
Büntetése a várfeladásról parancso- 

latt előtt szólóknak 515. 
Bűntettekről felveendő jegyzőkönyv 

511.

Commendans büntetése ki erősséget 
végszükség esetén kívül fölad 515.

Darabont, lásd gyalogkatona 80.
Ductorok esküt tegyenek 225,
Duellum, lásd bajvívás.

Ellenállás commandóban 513.
Ellenséggel harczolni vonakodók bün

tetése 514.
Ellenséggel szövetkezés büntetése 

513.
Ellentmondás felsőbb tisztekkel szem

ben 513.
Engedelmesség megtagadása, mint 

katonai bűntény 513.
Eskü-formája hadbíróknak 320.

» » tanúknak hadi bírás
kodásnál 520.

Eskü formája tiszteknek és katonák
nak 519.

Esküje katonának 512.
Ezredes büntető hatalma 508.

Fegyverek és hadieszközök tisztán 
tartása 517.

Fegyveres készültsége falusiaknak 
1Ö9.

Felebbezés kizárása 510.
Feleslés felsőbb tisztekkel szemben 

büntettetik 513.
Felkelés 241.

» alóli mentesség 241.
C*
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Felkelésben armalisták személyesen 
részt vegyenek 78. 79.

Felkelés csoportosulás esetében 106. 
» gonosztevők üldözése czél- 

jából 153.
Felkelés katonák ellen 236.
Felkelés közteher hordozást meg

tagadók ellen 340.
Felkelésre alkalmatlanok adózása 

294,
Felkelés szabályozása 241.
Felkelni vonakodók büntetése 241.
Felscher 511. 512.
Felségbántásl és hűtlenséget képez 

várnak végszükség esetén kivül 
feladása 515.

Főbb tisztek fölötti büntető hata
lom 508.

Főcommandans joghatósága 509.
Fuvarozás, tábori 366.

Generális 234.
» tiszte 291.

Grand profos 510.
Gyalogosok által talált marhákkal 

mi történjék 289.
Gyalog katonák díja adóvégrehajtás

nál 354.
Gyalog katonák kiküldése csoporto

sulás esetében 106.
Gyalog katonának kiszolgáltatása 

szökés esetében 80. I

I Iáború idején elkövetett erőszak 56. 
» » közgyűlés 232.
» » minő törvénykezés

foly 298.
Háborús időkben házakat elhagyók 

s ide-oda költözködők hazatérési 
kötelessége 371.

Hadbírók esküformája 320.
Hadbiztosok utalványaira fizetések 

nem eszközölhetők 437.
Hadi czélra elvett fogatok kártérí

tése 307.
Hadi foglyok, zsákmányok beszol

gáltatása 517.
Hadi pénztárfőnökök nyugtatványai- 

ra pénz nem adható 437.
Hadi pénztár nyilvántartása 422.

» házi pénztár egyesítése 464.
» szabályzat 508. 521.
» törvények kihirdetése 519.
» » változtatása és pót
lása 519.

Haditörvényszék alkata 509.

Hadügyi törvényszék hatásköre 508. 
Hajdúk 71. 131.

» gonosztevők elleni intézke
dés 65.

Hajdúk letartóztatása 291.
» szabadok 291.

Hűtlenséget képez az ellenséghez 
szökés .516.

Idézés seregelpártolás esetében 516.
Illetékesség kisebb bűntettek eseté

ben 508.
Illetékesség nagyobb ügyekben 509.
Insurgálás. lásd felkelés alatt.
Insurrectio szabályozása 294.
Insurrectionalis tisztek a rendes ka

tonákkal egyforma hadi törvények 
alatt 515..

Insurrectio, lásd VII. alatt.
ítélet kihirdetése sereg előtt 510.

Jegyzőkönyv fölvétele katonai bűn
tettekről 510.

Jeladásra — trombita, dobszó — meg
jelenés kötelessége 518.

Kapitányok esküt tegyenek 225.
» felelőssége gonosztevők 

letartóztatását illetőleg 263.
Kapitányok kezéhez szolgáltatandó 

birság 246.
Kapitány, a mustrát megcsaló bün

tetése 517.
Kapitány, segítséget nyújtson polgári 

hatóságnak 78. 87.
Katonák által elkövetett büntettek 

234.
Katonák által okozott károk 48.

» » » > megté
rítése 33.

Katonákat élelmezni a nemesi cu- 
rián lakó parasztok is tartoznak 
331.

Katonák borvásárlási joga 290.
» egymást megbecsülése 518. 
» eskü formája 519.
» élelmezése 236.
» elitélése polgári hatóság ál

tal 510.
Katonák kártételtől tiltatnak 518.

» harczban kötelességet nem 
teljesítők büntetése 515.

Katonák zsoldja 517.
Katonaellátás czéljából összeírás 426.
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Katonák, erőszakoskodók, megyei 
hatóság által büntetendők 60.

Katonaeskü 512.
Katonák, fizetésesek, a kóborlók elfo

gására 357.
Katonák, garázdálkodók elleni in

tézkedés 236.
Katonák, hópénzért megszolgáljanak

121.
Katonai élelmezési adózás 333.

» év 476.
» év kezdete 441.
» fuvar és élelmezés taxás

nemesek és ármálisták által 339.
Katonai fuvarozás 377.

» fuvarról való gondoskodás 
314.

Katonai karhatalom használata 300.
» rendes és rendkívüli fuva

roknak összeírása 377.
Katonai szállásadással portával 

nem bírók is tartoznak 390.
Katonai szállásadástól mentes cu- 

riális nemesek 401.
Katonai végrehajtás adóügyben 466.
Katonákkal gonosztevők üldözése 

153.
Katonák kihágásainak kiderítése 427.

» » megtorlása 427.
■ » kihágást elkövetők, feljegy
zése esküdtek által 428.

Katonák kiszolgáltatása polgári bí
róságnak 510.

Katonáknak átadandók a csavargók 
434.

Katonáknak kölcsönt adni tilos 492.
» szeszes italt hitelbe adni 

tiltatik 492.
Katonák nyargaló díja 295.

» rakonczátlanok kiűzése 55. •
Katonákra kiterjedő hatálya polgári 

törvényeknek 512.
Katonaság, átutazó, részére szolgál- 

, tatandó fuvar s előfogat 462.
Katonaság részére nyújtandó élelem 

462.
Katona szállásadás alól mentesek a 

Szolgák 387.
Katona-szállásolás 286. 377.

» szállásolási adó 297.
Katona szállítás költségei 438.
Katonák számára adózás 42.

» » fuvarozás 287. 427.
Katonáktól marháknak megvétele 

tiltatik 258.
Katonatisztek elszállásolása 434.

» lakásai 475.

Katonatisztek részére szolgáltatott 
széna s zab 462.

Katonák zsákmánya 289.
Kuruczok állal elhajtott marhák 

289.
Kurvák és ágyasok, tisztátlanok a 

seregnél nem töretnek 518.

Lázitás tilalma 519.
Lovas-katonák adóvégrehajtásnál 

igénybe vettek fizetése 354.
Lovas-katonák fizetése 239.
Lovasok kiállítása 75. 76.

Mentesség a felkelés alól 294.

Őrt álló megtámadása, mint katonai 
bűntény 513.

Parancsnok általi meglenyítése a 
katonák kihágásainak 428.

Parancsnok hivatása katonai kihá
gások megtorlására 437.

Pártütés bűntényt képez 513.
Per elkészítése 509.

» formája 509.
Pert érdemlő ügyek megállapítása 

509.
Praesidiariusoktól holmik mily föl

tét alatt vásárolhatók 228.
Préda-fosztogatás ütközet alatti ti

lalma 516.’

llabkatona zsoldjának kórházszük
ségleteire fordítása 512.

Részegség büntetése a strázsán 514.
Rögtünbiróság kizárása 510.

Sereg-elpártolás esetében idézés 516.
Seregtől engedetem nélkül elmara

dás tilalma 518.
Strázsa-állás szándékos elmulasztá

sának büntetése 514.
Strázsa-kiállás után lármázás tilal

ma 514.
Strázsák becsületének bántalmazása 

513.
Strázsán ejalvók büntetése 514.
Strázsáról eltávozók büntetése 514.
Species facti elkészítése 509.
Subordinate, lásd engedetlenség.
Szavazás Ítélethozatalnál 510.
Szállásadók megbecsülése 518.



XXXVTIl KÖZRENDÉSZET.

Százados büntető hatalma 508. 
Szendi'ő várához adózás 38. 
Szökevények büntetése 516.
Szökés ellenséghez hűtlenséget ké

pez 516.
Szövetkezés (complott) tilalma go

nosztevőkkel 519.

1 amik esküformája hadi bírásko
dásnál 520.

Tanúkkal való szembesítés 509.
Táborból ki s bejárás tilalma 516.
Tábori lopásban részes tiszt bünte

tése 517.
Tábori sánczok és redoták elhagyá

sának büntetése 515.
Tisztek esküformája 519.
Tiszt, katonák kenyerét visszatartó 

büntetése 517.
Tiszt, katonák zsoldját eltartóztató 

büntetése 517.
Tisztek kötelességöket harezban nem 

teljesítők bűntetteinek 515.
Tisztek, strázsán nem találtak bün

tetése 514.
Tiszt, tábori lopásban részes bünte

tése 517.
Tizedesek esküt tegyenek 225.

Török hódoltság területén végrehaj
tás 91.

Törökök garázdálkodása elleni óv
intézkedések 66.

Törökök pártfogóinak büntetése 67.

Ütközet alatt préda-fosztás tilos 516.

) ádlott szembesítése tanúkkal 509.
Várfal építéséhez adózás 45.
Várnagyok díja elitéit gonosztevők 

után 218.
Várnak utolsó szükség esetén kívül 

feladása felségárulás és hűtlenség
515.

Várfeladásról parancsolat előtt szó
lam tiltatik 515.

Végvárakhoz adózás 38.
Végvárak körül teljesítendő köz

munka 47.
Végvárak részére élelemszállítás 286.
Vicegeneralis 234.

Zenebonát vagy pártütést keltő sza
vak büntetése 513.

Zsákmány hadi beszolgáltatása 517.
Zsákmány felosztása 289.

VII. KOZRENDESZET.

Becstelen szókkal illetni katonákat, 
kóborlók elfogására küldötteket, 
tilos 357.

Bejelentése talált dolgoknak 431.
Beteg lovak egészségesekkel nem 

tartandók 238.
Betegnek ital adható istenszolgálat 

tartama alatt is 477.
Bilincsbe verése igazoló levél nélkül 

utazóknak 108.
Bizonyítvány cseléd elbocsátásáról 

487.
Bort nem adhatni el vargáknak 101.

Csavargók, lásd kóbor-lók. 
Csavargók átadása a katonaságnak 

434.
Csavargók letartóztatása 255. 
Cselédeknek limitált bérnél többet 

adók fenyítése 333.

Csendlmborítás 132.
Csoportosulás elleni intézkedés 106.

Darabont foglyok kisérésére 176. 
Decuriók alkalmazása és fizetése 349. 
Dohányzás tilalma 261. 265. 293. 

324. 430.
Dohányozás tilalma és büntetése 

348.
Dorbézolás tilalma 312.
Dőzsölés tilalma 293.

Elfogása gonosztevőknek 166. 
Ellenőrzése a hús igaz mértékkel 

mérésének 410.

Éjjeli égések megelőzése 473.
Éjjeli őrizet 473.
Éjjeli őrködés elmulasztásának bün- 

' tetése 350. 366. 378.
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Éjjeli őrködés szervezése 349. 350.
Éjjeli őrök elrendelése 281.
Éjjeli tánc? tartama 470.
Éji csendháborítás tilos 160. 251.
,296 .

Éji dorbézolás tilalma 312.
Érvágás orvos hire nélkül tiltatik 

487.

falusbirák büntetése az éjjeli őrkö
dés elmulasztása esetén 378.

Falusbirák káromkodókat bejelente
ni kötelesek 354.

Falusbirák szabadságol lakat tarto
zásuk teljesítése előtt ne bocsás
sák el 361.

Falusiak közreműködése gonoszte
vők üldözésében 96.

Felügyelők kirendelése káromkodik 
ellen 452.

Fegyverek elvétele paraszttól 472. 
496.

Fegyverrel megjelenés megyegyűlé
sen 24. 163.

Fegyverrel megjelenni törvényszéken 
til tátik 40.

Fegyver tartása titokban 472.
Fegyverzettel legyenek felkészülve 

falusiak 109.
Fegyver, lásd VI. alatt is.
Fonókák tilalma 97.

Gonosztevők, lásd II. alatt is 186.
Gonosztevők följelentése 1. II. alatt 

is 105.
Gonosztevők megfékezése főispán 

segélyével 121.
Gonosztevőknek üldözése fegyveres 

erővel 118.
Gonosztevők üldözése faluk által 

108.
Gyógyszerészek esküre köteleztetnek 

444.
Gyógyszertárak évi megvizsgálása 

444.

Hadnagyok, falusiak, hatásköre 260. 
265.

Hajdúk alkalmazása és lizetése 349. 
Hajdúknak nem szabad csoportosu

lásban részt venni 106.
Harang jeladásra összejövetel 349. 
Húsbecsülők és felügyelők kirende

lése 369.
Húsfelügyelők alkalmazása 410.

Idegenek összeírása 108.
Igazolása idegennek 473.
Igazoló levél nélkül utazók letartóz

tatása 108.
Insurrectió gonosztevők üldözésére 

176. 318. 368.

•Juhászok, pásztorok, faluban lak
janak 215.

Kapitányi segély polgári hatóság 
részére 78. 87.

Kapitány kiküldése gonosztevők el
len 168.

Kapitányok felügyelete éjjeli őrkö
désre 366.

Kapitányok közreműködése gyűlési 
rend fentartásában 312.

Kapitányoknak, kik gonosztevők el
fogásában hanyagok, birsága 186.

Kapitányok tiszte 254.
Kapitányok útján idézés 450.
Kapitányok violentialis esetekbe be 

nem avatkozhatnak 171.
Káromlás, lásd II. alatt.
Kártyajáték tiltatik 98. 160. 477.
Kémény tisztán tartása 473.
Kihirdetése árszabályozásnak 337.
Kiutasítása idegeneknek 473.
Kóbor czigányok elleni intézkedés 

498.
Kóborlók csolnakba való fölvételé

nek tilalma 501.
Kóborlók elfogatása 166.
Kóborlók elleni inquisitio 219.
Kóborlók elleni intézkedés 500.
Kóborló nemesek elleni eljárás 195.
Kóborló zsidók 506.
Kóborlók, kinek bírói hatósága alá 

tartoznak 483.
Koczkajáték tiltatik 98. 160. 420.

477.
Koldusok 132. 149.
Koldusok kiutasítása 19 .
Koldusoknak igazoló levéllel kell 

birniok 108.
Korcsmázás tilalma 132.
Köröztetése marhabehajtásnak 501.
Közbiztosság iránti intézkedés 108.
Közerkölcsiség iránti gondoskodás

478.
Közerkölcsiséget megóvó intézkedé

sek 98.

Lakmározás tilalma 435.
Lakosok összeírása 108.
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Lefoglalt hús szegények közt kiosz
tandó 342.

Letartóztatása adóhátralékosoknak 
419.

Letartóztatása erdó'gvujlogatóknak 
429.

Letartóztatása éjjeli dorbézolóknak 
312.

Letartóztatása idegeneknek 473.
Letartóztatása szabad hajdúknak 291.
Letartóztatása szolgálaton kivid álló 

cselédeknek 326.
Letartóztatottnál talált dolgok 449.
Litterae patentales. lásd igazoló le

vél.
Lopása mezei terményeknek biintet- 

tetik 69. 70.
Lopott marhák iránti eljárás 289.
Lövöldözés tilalma 207. 296.

Marha levelek 259.
Megelőzése erdei károknak 502. 
Megvizsgálása kéményeknek 495. 
Menlevél 137.
Mérték, lásd X. alatt.
Mérték ellenőrzők 143.
Mérték felülvizsgálás 203.
Mezei rendőrség, lásd X. alalt.

.Nőtlenek paráznasága 479.

1 Irvosok mint gyógyszertárvizsgálók 
444.

Őrködés idegenek útjai fölött 472. 
Őrök a faluban 230.
Őrzése marháknak 502.
Összeírása lakóknak 108. 
Összejövetelek tilalma 471.

Pásztor által okozott károk 492. 
Pásztorkodás szabályozása 492. 
Pásztorok, helyöket vagy nyájokat 

elhagyók, passus nélkül élfogan- 
dók 412.

Pásztorok, kertelést elpusztítok, bün
tetése 491.

Rendfehtartás közgyűlés alkalmával 
312.

Rendőri tisztségek 281. 
Részegeskedés tilalma 296.

Salvus cónductus. lásd igazoló levél 
is 108.

Segédkezés gonosztevők üldözésében 
192.

Segédkezés kötelessége gonosztevők 
elfogásában 162.

Segédkezés tolvajok elfogásában 230.
Sóvizsgálat 493.
Sörházak 28.
Strázsa, lásd őr.
Szabad menlevéllel nem hirók le- 

tartóztalása 350.
Személyes letartóztatás, lásd II. alatl 

is 108.
Szemétnek útczára hányása 504.
Szüléskor bábaasszonyok meghívá

sának elmulasztói bűntettednek 
370.

Táncz tilalma 132. 160. 293. 297. 
470. 477.

Tekergők 149. 153.
Terhesség állapotának bejelentése 

370. 487.
Terhesség bejelentése gazda által 487. 
Tilalma erdőpusztításnak 498. 
Tilalma munkának ünnepnapokon 

477.
Tisztítása kéményeknek 494. 
Tizedesek, falusiak, hatásköre 260. 

265.
Tobzódás eltiltása 160.
Tolvajok merényleteinek megelőzése 

500.
Tűzhely tisztítás 473.
Tűzvész megelőzése 495.

Ujjongatás tilalma 296.
Útlevél 501. 506.
Útlevél mellett való utazása idegen

nek 472.

1 Idözése gonosztevőknek 217.

Veszekedések megelőzése iránti in
tézkedés 504.

Veszekedés tilalma 296.
Veszekedők birsága 4L 
Vizsgálata a sónak 493.

Zenéltetés tilalma 160. 293. 297.
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Adó beszedése katonai végrehajtás 
útján 466.

Adó bérlet után 418.
» egyházi kivetése jobbágyra 145. 
» elleni felszólalás 377.
» falunkénti felosztása 424.
» felhajtás 112.
» felhajtása falusbirák segítségé
vel 310.

Adó felosztása 459.
» felosztásának ideje 436.
» felosztásának kimutatása 424. 
» lovasok tartására 75. 76.
» alapok megnevezése 339.

Adóba betudása elpusztult marha 
értékének 479.

Adóbehajtás igazságosan eszközöl
tessék 428.

Adóbehajtók 419.
» hatásköre 210.

Adóból kiadások miként eszközlen- 
dők 317.

Adóért lefoglalt marhák visszaadása 
313.

Adólizetés elhagyott jobbágytelek 
után 16.

Adófizetés haszonbérbe adoll föld 
után 460.

Adófizetés ideje havonkint 354.
Adófizetésben a gazdag segítse a 

szegényt 60.
Adófizetésró'l kimutatás 428.
Adóhátraléka szökevény jobbágyok

nak 507.
Adóhátralék fölvétele 77. 292.
Adóhátralékról való feleló'sség 419.
Adóhátralékok megelőzése 467.
Adóhátralékos praediálisták és cu- 

rialistákkal szemben való eljárás 
355.

Adóhátralékosokkal szemben per
ceptor tiszte 332.

Adóhátralékról szóló kimutatás 428.
Adója a tisztviselőknek a megyei 

pénztárból fizetendő 333.
Adóját szökevény jobbágynak ki 

fizesse 442.
Adójegyzó'könyvek 424.
Adó jegyzőkönyvre vezetése 164.

Adókivetés az akasztás díja fedezé
sére 5.

Adókivetés gyűlésen 319. 320. 322. 
» kulcsa 306.
» a marhájokat csalárdság

ból eladókra 306.
Adókivetés nem állomány (sessio) 

után, hanem elvetettgabona meny- 
nyiség után 306.

Adókivetési bizottság 319.
» szemle 460.

Adókönyvek külön vezetése 406.
Adókötelezettsége a nemesi curiákra 

költözött jobbágyoknak 364.
Adólajstrom 319.

készítés módja 31.
A dóle irás 338.
Adóleirás módja 376.
Adóleszállítás elemi csapások ese

tében 426.
Adólimitatió 468.
Adómegterhfeltetés esetében orvoslat 

349.
Adómentesek szolgáltatása 419.
Adómentesítési jog terjedelme föl

desuraknál 400.
Adómentesség 117. 162. 184. 287. 

320. 374. 443. 460. 461. 480.
Adómentesség esetei 122. 253.

» mértékének megálla
pítása 461.

Adómentesség szolgálat czímc alatt 
397. 400.

Adómentesség új építkezés okán 395.
Adómentessége alispánnak 16.

» deserta sessiókra te
lepülő jövevényeknek 353.

Adómentessége deserta sessiókra te
lepülőknek és építőknek 390.

Adómentessége szolgáknak 364.
» uj colonusoknak 398.

400.
Adópénztárból kiutalandó fizetések 

464.
Adószedő, lásd perceptor IV. alati. 

» becstelenítése tilos 310. 
» kötelessége adólajstrom 

készítésénél 31. 57.
Adószedők a falu részéről választva 

441.
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Adót, mely ki volt vetve, csak köz
gyűlés engedhet el 375.

Adótárgy eskü alatti fölterjesztése 
4ti0.

Adóvégrehajtás 35. 310. 323.
eló'tt értesítés 377.

* katonai segélylyel 354.
módja 355.

» vagyonra 396.
Adóvégrehajtási garas 467. 
Adóvégrehajtásokban követendő el

járás 429.
Adóvégrehajtó, lásd exactor.

havi jelentései 465. 
helyettesítése 467.

Adóvégrehajtók kötelességmulasztá
sának következménye 467. 

Adóvégrehajtók visszaélései elleni 
intézkedések 465.

Adózás borban 295.
» hornyuk után 322.
» disznók után 322.
» egyházi, felhajtása 145.
» eke szerint 43. 45. 46. 52. 
» eladótfigás ТйаЖа után 504. 
» esetében nvugtatvánv kiállí

tása 201.
Adózás serfőzés után 247.

» szándékosan elhagyott tel
kek után 459.

Adózás tehén után 322.
> terményben 292. 300.
» tisztviselők fizetésébe 50.
» török hódoltságon 276.
* törvényszéki épület emelésé

re 31.
Adózás tyúkkal 42.

■> vagyonosság szerint 36.
várfal építésére 45.

» vetések után 322.
» végetti összehívása czigá- 

nyoknak 498.
Adózás végvárak javára 38.

» zabban 42.
Adózása curialis leiken lakó szaba

doknak 322.
Adózása ármálistáknak 216. 505.

» cselédeknek 326.
» egyházhelyi nemeseknek31.
* felkelésre képteleneknek 

294.
Adózása falusbiráknak 162.

» idegen földet szántóvető 
parasztoknak 309.

Adózása italmérés haszonbérlőinek 
400.

Adózása kereskedőknek 333,

Adózása korcsmárosoknak 333.
» a kunoknak 216

Adózása mágnásoknak és nemesek
nek a kik adóportával nem bír
nak 307.

Adózása molnároknak 185. 293. 307. 
322. 333. 394.

Adózása nemeseknek 61. 67. 322. 
» osztályos atyafiaknak 34 
» - parochiákon lakóknak 394.

PhilisteUsoknak 216.
» ser-és pálinkafőzőknek 322. 
». serfőzőknek 400.
» szabad curián lakóknak 

394.
Adózása szabadosoknak 184. 333. 

» szolgáknak 320. 387.
» szolgáknak dohányzásért 

396.
Adózása taxás nemeseknek 322.

» taxásoknak dohányzásért 
396.

Adózása tisztviselők szolgáinak 333. 
» zselléreknek 333.
» zselléreiket mi velő lakosok

nak 385.
Adózással és katonák élelmezésével 

a nemesi curián lakó parasztok 
is kötelesek 331.

Adózni vonakodók büntetése 130. 
189. 232.

Adózás és fuvarozás kikerülése czél- 
jából lakhelyváltoztatás tiltatik 330.

Adózás gyermekek részéről 323.
» házi pénztárba 41. 46. 66.

67. 80. 165. 271.
Adózás iskola építésére 31.

» jármas barmok után 385.
» juhok után 322.
* kapu szerint 46.
» kecskék után 322.
» királyi küldöttség javára52.
» küldöttség költségeinek fe

dezésére 42.
Adózás lisztben 38.

» lovak után 322.
» malom után 247.
» megyeház és törvényszék

építésére 175.
Adózás megyei' szükségletekre, lásd 

adózás házi pénztárba.
Adózás méhek után 322.

» nádor számára 80.
» országgyűlési követek részé

re 48.
Adózás ökrök után 322.

» pálinkafőzés után 229.
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Adózás perköltségekre 32.
» porták szerint 34.

Adózó jobbágyok megszökése elleni 
intézkedés 507.

Adóztatása nemeseknek 5. 34. 35. 36. 
Aranypénz értékének meghatározása 

386.;— :

Bevétel s kiadásról számadás 465. 
Birságfizetés megyei házi pénztárba 

235.

Cseh garasok forgalma 128.

Dézma, lásd tized.
Dica megállapítása 460.
Dicator, lásd adószedő.

» számadási kötelezettsége 89. 
Díj, lásd I. alatt.
Dohányzási adó 396.

Ebédek, közgyűlésiek, eltöröltetnek 
397.

Ebédadás törvényszék tartása ide
jén 19.

Ellátása katonaságnak 426.
» tisztviselőknek gyűlés idején 

305.
Eleségadó 292.
Előfogat adása kapuk száma szerint 

96.
Előfogatok átutazó katonák részére 

462.
Elszállásolása katonatiszteknek 433.
Eltartása bíráknak 451.
Esküvel bizonyítása adóhátralék be

fizetésének 77.
Exactor, lásd adóbehajtó.
Exactorok kinevezése megyei pénz

beli tartozások fölvételére 393.

Eleiem szolgáltatás átkelő katona
ság számára 236. 462.

Értesítés adóvégrehajtás előtt 377.

Falu szeriben, parasztföldön lakó 
exemtusok falu terhét hordozzák 
369.

Fedezése katonák szállításával járó 
költségeknek 438.

Fizetés megye háziszükségleteire 153.

Fizetése esküdtnek 80.
» küldöttségnek 95.

lovas katonának 75. 76. 239. 
» tisztviselőknek évnegveden- 

kinl 438.
füzetesek eszközlése a perczeptora- 

tusból 464.
Forspont, lásd fuvarozás.
Fuvar átutazó katonaság számára 

462.
Fuvar és előfogat szolgáltatás sza

bályozása 462. 464.
Fuvar és élelmezési tartozása taxás 

nemeseknek és ármálistáknak 339.
Fuvar körüli visszaélések bejelentése 

462.
Fuvarnak, katonainak, kirendelése 

427.
Fuvarnak, katonainak, összeírása 

426.
Fuvarozás alóli mentesség 287.

» katonaság számára 287.
» kirendelésének módja 425

kivetése 330.
» • rendes 377.
> rendkívüli 377.

szabályozása 300. 384. 
tisztviselők javára tiltatik

458.
Fuvarozása mezei lakosoknak 394.
Fuvarról való gondoskodás 314.
Füstadó 66.

Garas értéke 129. 133.
Gratuitus labor, lásd ingyen munka.

Házi pénztárba adózás 41. 46. 48. 
62. 189.

Házi pénztárba fizetendő birság 44. 
431.

Házi pénztárból fedezendő költségek
438.

Házi pénztárból fedezendő napidíjak 
438. 439.

Hópénz katonáknak 121.

Ingyen munka 295.
» munkával sanyargatás tilal

ma 425.
Ingyen munka tisztviselők számára 

nem követelhető 394. 458.
Ispánok (földesuraké) vagyon után 

quartélytartással tartoznak 397. 
400.
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Jobbágyok nemesi curiára költözői
tek. adókötelesek 364.

Kapu. lásd porta.
*■ szerint adózás 46.

Katonaszállásadás alól mentesek a 
ciiriális nemesek 401.

Kiadás eszközlése a perceptor által 
alispáni megbízás útján 429.

Kiadások bejelentése .megyegvűlés 
elé 429.

Kiadások, rendkívüli sürgősség okán 
tettek, bejelentése 378.

Kiadások utalványok mellett esz- 
közlendők 317.

Kilenczedel az armalista tartozik a 
földesúrnak fizetni 78. 79.

Kivetett adót ki engedhet el 376.
Közjövedelmek beszolgáltatásában 

tanúsított hanyagság 441.
Közmunka kivetése 96.

» teljesítéséről szóló nyug- 
tatvány 51.

Közműn ka váltság' 90.
» váltságról "számadás 90. 

végvárakhoz 47.
Közpénztárból segély nem adatik 

469.
Közszolgálat nem teljesítésének fe

nyítése 237.
Közszolgálatra kötelezettség 281.

» szorítása, a gyanús
nemeseknek 362.

Közszolgáltatás 286.

Lengyel garas 86. 87.,-——-—
Levélhordás 330.
Limilatiója marháknak adókivetés 

czéljából 306.

Megszökött faluk hátraléktartozá
sainak felhajtása 489.

Megyei adó alól való mentesség 117. 
» tartozások fölvétele külön 

exactorok által 393.
Mentesség, lásd adómentesség.

Napi díja bizottsági tagoknak 480. 
» » helyettes szolgabirónnk
451.

Napi díja törvényszéki ülnököknek 
438. 439.

Naplóvezetés 481.

Negyedporla négy sessiót számíl 
39 i.

Nemesi curián lakó parasztok adóz
nak a külsőségek után 374

Nyugtázása adónak 201. 481.

Perceptor 139.
» generalis 428.

havonkinti kimutatása 465. 
» kötelessége angariánként a

kiadásokról és hátralékokról kivo
nat készítése 378.

Perceptor kötelessége közkiadások
nál 378.

Perceptor particularis 428.
» a tisztviselők fizetését külön

vezesse 406.
Perceptor megyei számadása 406.

» számadásai elleni nehéz
ségek 423.

» számadáskötelezettsége 481.
» tiszta adóhátralékosokkal

szemben 332.
Perceptoratus 315. 462-
Perceptoralis pénztár 422.

számadási okiratok el
készítése 478.

Perceptoratusba szolgáltatandó vé
telára elárverezett marhának 501.

Perceptoratus hivatása 428. 464.
Perceptoratushoz folyó birság 315. 

» közvetlenül fizeten
dők az adók 332.

Perceptornak birtokos egyén tétes: 
sék 464.

Perceptorok kötelessége adórestan- 
sokkal szemben 396.

Perceptorok piaczi árt tartsák a 
szükségletek beszerzésénél 397.

Perceptorok számadásának megvizs
gálása 437.

Pénzforgalma 129. 133.
Pénzérték meghatározása 242>------
Pénztárnak, hadinak állásáról ki

vonatkészítés 422.
Pénztárvizsgálat 464.
Pipaadó 396.
Polturák forgalma 128.
Porta összeíró bizottság 468.

» szerint adózás királyhoz kül
döttek költségeire 34.

Porták alispánnak ingven nem jár-
■ nak 200.
Porták összeírása 31.

Quartirium, lásd szállás.
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llegestrum, lásd adólajstrom. 
Hevisiója évenkint kétszer a köz

szolgáltatásokról szóló nyugtáknak 
378.

Kovó. lásd dicator.

Salláriuma alispánnak 132. 142.
» alispánnak, jegyzőnek 29. 

30. 50.
Salláriuma megyéi tisztviselőknek 17.
Saliarium jár idézésért a szolgabiró- 

nak 22.
Sallárium jobbágy szabadonbbcsá- 

(ási ügyben 32.
Salláriumot a tisztviselők el nem 

engedhetik 142.
Sallárium zabban 30.
Sallárium, lásd 'fizetés.'
Sillitlg poltura 242.
Szabad curiákon lakók vagyonuk 

után adózzanak 394. .
Szabadosok a falusi parasztokkal 

egyenlően adózzanak 333.
Szabadságoltak községből, tartozásaik 

teljesítése előtt el nem boesátan- 
dók 361.

Szállásadás katonaság részére 236. 
377.

Szállásadás kötelessége */4 portával 
nem biró nemeseknek 390.

Számadás adókról 164.
» gvűlési ebéd költségekről 

311
Számadás módja 481.

» vizsgáló bizottság 423. 468.
Számadása megyeiperceptornak 406.
Számadása tisztviselőknek 248.
Számadási kötelezettsége örökösök

nek 90.
Számadások eszközlése 465.

megvizsgálása 429. 436.

Számadások tisztviselők fizetéséről 
438.

Számadásoknál jelenléte a jegyző
nek 422.

Számoltató biztosok, megyeiek alkal
mazása 379.

Számvevőszék (calculatoria et ratio
naria) tartása 464. 478.

Számvizsgáló hivalal 429.
Szolgák közűi kik tartoznak porla 

szerint adózni 387.
Szolgálat czíme alatt kik lehelnek 

adómentesek 397. 400.

Tallér 137.
Tartozások törlesztése szabad köl

tözködés esetében 413.
Taxa megállapítása követség alkal

mából 280.
Taxa megtörtént fizetésének bizo

nyítása 77.
Terhét az engedély nélkül költözők

nek a falu és bírája hordozza 414.
Tized, királyi lizetése 161.
■Tized felhajtása az jz t fizetni vona- 

kodók ellen 112.
Tized fizetés alól kivétetik az arma- 

lista 78. 79.
Tized fizetése pénzben 27.

* fizetés nemes részéről. 27.
Tizedben ejtett károk folyósítása 273.
Tizedszedő által okozott kár meg

térítése 28.
Tizedszedők királyiak 27.

Vagyon összeírás adózás czéljából 
339.

Vámilleték átszállított szeszes italok 
után 358.

Vámilleték nem jár a saját szük
ségre szállított ital után 358.

Vectura, lásd fuvarozás alatt.

IX. EGYHÁZ, VALLÁS ÉS ISKOLA.

Advent, mint törvénykezési idő- Lgyházi bíráskodás 114. 116. 
szak 91. Egyházi tartozások felhajtásánál kül-

hatósági segédkezés ИЗ.
Batykók. lásd Ruthén papok V. Egyházi tartozások teljesítése 144. 

alad. Egyház részére esendő birság 477.
Erkölcstelen énekek és mesék tilalma 

98.Czintermek. 145.
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Esperesek kötelessége 160. 
Esperesváltozás és megerősítés 63

Felekezetek közötti viszony 113. 
123.

Harangozás nyugodalomra 296. 
Húsvétikor táncz tiltatik 470. 
Húsvét megszentelése 435.

Idegen felekezelek ünnepei megtar
tására valakit kényszerítni nem 
szabad 385.

Iskolaépítés 159.
Iskolaépítésre adózás 31.
Iskolák építési kötelessége 144. 145.
Istentisztelet előtt pálinkát adni tilos 

160.
Isteni szolgálat előmozdításába czélzó 

intézkedések 477.
Istenszolgálat alatt italmérés 477.
Istentisztelet végezte előtt táncz 

tilos 477.
Istentisztelet után kezdődik a gyű

lés 432.
Istentisztelet végzése 123.
Istenkáromlás 82. 113. 296. 452. 

473. 512
Istenkáromlás, lásd II. alatt is ká

romlás szónál.
Istenkáromlás communis inquisitio

nal első kérdés 372.

Jászói prépostság «jus gladii» bir
tokában 354.

Karácsonkor táncz tilos 470.
Karácson megszentelése 435.
Káptalan 114. 115.
Káptalani tag napidíja 439.
Káromkodás bejelentése 354
Káromkodás büntetése, lásd II. alatt.
Káromkodásért még a nemesek is 

megcsapatnak 372.
Kegyes czélra fordítandó birság 435.
Keresztelése becstelenek s házasság

törők gyermekeinek tilos 223.
Keresztyén felekezeteknek csúfolása 

bűntényt képez 513.
Keresztyén szolgát zsidó árendás 

nem tarthat 505.

Lélekmondás 97.

Mindszentek ünnepe, mint a kato
nai év kezdete 441.

Öngyilkosok teste megégettelik 481.

Papi fizetés 146.
Papok a vallás fölött ne czivakbd- 

janak 63
Papok fizetésének felhajtása 113.
Papok kötelessége hivatalukban szor- 

galmatoskodni 146.
Papok, mint bűnszerzők 220.
Papok szidalmazása tiltatik 113.
Parochia építés 159.
Parochiákon lakók vagyonuk után 

adóznak 394.
Patronus 113. 123. 145.
Penitentia tartás 297.
Plébániák építésének kötelessége 144.
Plébános, alaptalanúl vádoló, bün

tetése 477.
Plébános molnárának adózása 293.
Plébánosok, távollevők, szavazata 

nem számít 247.
Praelatusok csűrbirójának adómen

tessége 480.
Pünkösdkor tánczolni nem szabad 

470.
Pünkösd megszentelése 435.

Senior, lásd esperes.
Szentek káromlása 452. 512.
Szentségek szidalmazása 452. 512.
Szitkozódás lélekkel 38. 81.
Superintendensek kötelessége 160.

Templomok építésének kötelessége 
144.

Tized, lásd Vili. alatt.

Urjövet idején lakmározás tiltatik 
435.

Űrnapján vásártartás tilalma 435.

I nnepek megszentelése 74. 261.
.. « 7 .
Ünnep megtartására idegen feleke

zetűt szorítani tilos 385.
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Ünnepnapokon tánc* és ivás tilos Vanásosérzületelsértő büntetlek 478.
Vallás szabad gyakorlata 113. 120. 

Ünneptörés büntetése 296. Vasárnapi tánczolás 470.

X. GAZDASÁG, IPAR ÉS KERESKEDÉS.

Alamizsna közpénztárból nem ada
tik 469.

Aranynak megállápítottértékben való 
elfogadása 386.

Aszuszőló' adásvevése 418.
» külön szedését • dézmás 

szőlőkből földesúr elrendelheti 405.
Aszuszőlőnek külön választása til- 

latik 405.

Állat és terménybeli adózás a ná
dor számára 80.

Ára zabnak és árpának 292.
Árkok igazítása 474.
Árpaadó 40. 292.
Árpa ára 292.

> ellopása a mezőről 69.
Árpából pálinkát főzni tilos 320.
Árszabályozás 142. 488.
Árszabás közlése szomszéd megyék-
. kel 439.

Árszabás közzététele 138.
Árszabása eladásra szánt dolgoknak

439.
•Őrmeghatározásaelárverezendő mar

háknak 290.
Ármeghatározása búsnak 336. 342. 

369. 410.
. Órszabása kézműveseknek 142.

» terménynek 42. 
tyúknak 42.

«Srúk árszabása 439.
Árulása dohánynak tilos 262. 266.

Barmok birókézbe adottak és tol
vajoktól elvettek visszaadása és 
tartásdíja 415.

Bér fizetése gabonában 503.
ifiére gulyásnak 502.
liére szolgáknak és szolgálóknak 

333. 411.
Béres szolgák adómentesek 397. 400.
Béresek szolgálati idejének kezdete 

435.
Bérért szolgálók szolgálati idejének 

kezdete 435.
Bérlet utáni adózás 418.

Bérlő, zsidó, nem tarthat keresztyén 
szolgál 505.

Bodnármunka szabályozása 488. 
Bőrárulás 85. 86.
Bőr elkobzása 418.
Bor elővásárlása szüretkor 290. 
Borkészítés aszuszőlőből 418. 
Borkivitel tiltalik 141. 105.
Bornak, hegyaljainak, más borral 

összevegyítése tilos 405.
Borjú utáni adózás 322.
Bőr elővásárlásának tilalma 443. 
Bőrvásárlás tilalma 101.
Búzából pálinkát főzni tilos 320.

(.’zéhek büntetés alá vevése 440. 
Cseléd szolgálati ideje 487. 
Cselédszegődletés ideje 326.
(felédnek, szolgálatnélkülinek letar

tóztatása 326.
Csáp utáni adózás 46.
C.séplése a tizednek 161.
Esolnakok tartásának tilalma 501. 
C.sűrbirák marhatartási joga 480. 
Csűrbiró adómentessége 480.

Deserta sessiókra építők adómen
tességi ideje 390.

Disznó, utáni adózás 322.
Disznók kóborlása 490. 
Disznópásztor tartása 503.
Dohány 261. 265.

Ebédadás közgyűlések alkalmával 
311.

Ebédköböl 161.
Egykenyéren élők adómentessége 

443.
Egykenyéren élők lölkelési kötele

zettsége 294.
Eke szerinti adózás 43. 45. 52. 
Erdőégetés esetében való kártérítés

408.
firdőgyujtás elleni intézkedések 471. 
Erdőgyujtás tilalma 429. 
Erdőgyulások meggátlása 502. 
Erdőkerülők 502.
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Erdővágás 494.
Erdők védelme pusztítás ellen 118. 
Ei'dőpusztílás elleni intézkedés 498.

Élelmezése gonosztevőknek 292.
» gulyásnak 503.

Élelmi szerek szállítása 280. 
Építések katonatisztek elszállásolása 

czéljából 433.
Építészek munkadíja 433.
Érték.. lásd 1. alatt.

l'aeszközök árának meghatározása 
439.

Fonóház 97.
Forgalmi összeköttetés Lengyelor

szággal 141.
Forgalmi összeköttetés a szomszéd 

tartományokkal 141.
Forgalomban levő pénz el nem 

fogadásának következménye 242.
Földesúr. lásd 1. alatt.
Földmivelésre való szorítása czigá- 

nvoknak 498.
Földmivelők, más megyébe költözők, 

visszahozása 390,
Fuvar díja 287.
Fuvarozás, lásd VIII. alatt is 288.

(jrabonaadó 300. 460.
Gabonában való bérfizetés 503. 
Garas értéke, lásd VIII. alatt is 133. 
Gazda és cseléd közötti viszony 

326.
Gazda kötelessége 487.
Gazdag segítse a szegényt adózás

ban 60.
Gazdagodás másnak kárával 497. 
Gönczi hordó nagysága 439. 488. 
Gulyásokra vonatkozó intézkedés 

502.
Gyepcsinálás kötelessége 229. 
Gyümölcsből pálinkát főzni szabad 

320.

Hajósok, kóborlókat fölvevők, bün
tetése 501.

Halászat, lásd I. alatt.
Halászháló 491.
Háló fonás 472.
Házak jó kéménynyel látandók el 

495.

Hidak és pallók építésére nemes 
ember is köteles 110.

Hidak jókarban tartása 474, 
Hidcsinálás 159.
Hús árának szabályozása 342. 369. 

410. 439.

Igavonó marba utáni adózás 460. 
Igásmarha elidegenítése 504.
Ingyen munka, lásd Vili. alatt. 
Irtvány. lásd I. alatt.
Ispánt, birtokos urak tarthatnak 397. 
Italmérés, lásd I. alatt.

Jégkár megvizsgálása 425. 
.légkárosultak adómentessége 462. 
Jobbágy, lásd 1. alatt.
Jószág, lásd I. alatt.
Juhászok faluban lakjanak 215.

» szolgálati idejének kezdete 
435.

Juhászoknak, pásztoroknak, a faluba 
nem költözőknek büntetése 215. 

Juhok utáni adózás 322. 460.

Kapa utáni adózás 46.
Kaszálók erőszakos elfoglalása 497.
Kecskék utáni adózás 322. 460.
Kereskedés bőrökkel 443.
Kereskedése görögöknek 418.

» zsidóknak 418.
Kereskedők adózása 333.
Keresztelőpénz szedésének tilalma 

434.
Kertelés 491.
Kertelések jókarban tartása 491.
Kerülők adómentesek 397. 400.
Kémények megvizsgálása 473.

» tisztítása 494.
Kézimunka közczélra 96.
Kiszállás kocsin vagy lóháton 37.
lvorcsmáros istentisztelet idején italt 

nem árulhat 477.
Korcsmáros italméréssel visszaélő, 

büntetése 84. 85.
Korcsmáros mely óráig engedheti 

meg a tánczot 470.
Költözése jobbágynak 1. 40. 42. 70. 

390. 408. ' <.
Költözködés földesúr engedelmével 

413.
Költözködés megyei hatóság enge

delmével 413.
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Költözködő libertinusok visszahozása 
390.

Kijltöző jobbágy vagyona " elrejtésé-' 
nek büntetése 389.

Kőműves munkadíja 433. 
Közgazdasági ügyek intézése 393. 
Közmunka, lásd VIII. alatt 90.

Lakások, katonatisztek számára 475. 
Látópénz szedésének tilalma 434. 
Legeltetés, lásd I. alatt 274.
Lengyel garasok forgalomban 86. 87. 
Limitatio, lásd árszabás is. 
Limitatiója cselédek bérének 333.

‘ • hüs árának 336.
munkadíjnak 433.

» vecturának 384.
Liszt, mint adófizetési eszköz' 38.
Ló' utáni' adózás 322.
Lovak haszonbérbe adása 499.

» tartása czigányok által 498. 
Lovakat pásztorok nem tarthatnak 

412.

Madarászat, lásd I. alatt.
Majoros; lásd csűrbiró.
Malmok felülvizsgálása 203.
Malmok utáni taxa 247.
Marha, 'lásd I. alatt.
Mesteremberek keresztelő s látópénzt 

nem szedhetnek 434. 
Mesteremberek lakmározása 435. 
Mezei lakosok fuvarozása 394.
Mezei rendőri kihágások büntetése 

69. 70.
Mezőégelés lilaima 408. 
Mezőharasztégetés a szomszédok

nak előre bejelentendő 408. 
'Méhkas utáni adózás 322.
Mérték 488
Mérték, bécsi. 398. 405.

» . budai 143. 153. 176. 221.
» kassai 353.
» pozsonyi, alkalmazása 398.

440.
Mérték használata 176.

* szerint adásvevés 145. 
Mérlékliitelesítés 143. 440. 
Mértékigazi tás 146. 
Mértékszabályozás 143. 
Mértékvizsgálás 203. 506.
Mérték egyenlősítése 440. 475. 
Mértékek megtartása 398. 
Mészárszék, lásd I. alatt.
Miveit telken építők adómentessége 

460.

Molnárok adózása 185. 993. 322. 
Munkától tartózkodás ünnepnapokon 

261. 477.

Napszámos adóztatása 46. 
Nyargalás, lásd kiszállás.

Oltása égő erdőnek 408.

Ökör utáni adózás 322.

1 ’álinka. behozásának tilalma ,358.
Pálinka árulása istentisztelet előtt 

. tiltatik -160.
Pálinkafőzés 229. 320.
Pálinkafőzés tilalma 231.
Pálinkafőzők adózása 322.
Pásztorok erdőkben tüzet ne csinál

janak- 502.
Pásztorok, kerítést elégetők, bünte

tése 491.
Pásztorok lovakat nem tarthatnak, 

lovuk lefoglalásának büntetése 
alatt 412.

Pásztorok szolgálati idejének kez
dete 435.

Pénz elfogadási kényszer 86.
Piaczi ár megtartása 397.
Postálkodás 233. 239.
Postálkodás török hódoltságban 302.■
Puszta telkek 67.

Rétekben esett elemi kár fölvétele 
426.

Robot, lásd I. alatt.

Segély közpénztárból nem adatik 
469.

Serfőzés 73. 76.
Serfőzés utáni taxa 247.
Serfőzők adózása 322. 401.
Sert idegen helyről behozni tiltatik 

73. 76.
Sindely árának megszabása 439. 
Sóvizsgálat 493.
Sövény kerítés vetések körül 109:----
Szapornyiczás lovak elleni védeke

zés 238.
Szapu 146.
Szántóföldek erőszakos elfoglalása 

497.
Corpus statutorum II. Г>
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Szánlóját, szőlőjét elveszti a költöző 
jobbágy 30.

Szegények ingyen képviseltetése a 
perben 507.

Szegények ügyeinek sorrendje 110. 
250. '421.

Szegények pereinek fölvétele 19. 25.
Szegények védelme tiszti ügyész 

által 453.
Szénáról számadás 481.
Szilvából pálinkát főzni szabad 320.
Szolgák adózása 320.
Szolgák és szolgálók bére 333. 411.
Szolgák, conventionatusok. birtok 

hiányában nem adóznak 374.
Szolgák generalis inquisitiónál 153.
Szolgák gyanúsítása bűnténynyel 

146.
Szolgálatban levők a gyűlésen meg

jelenni nem kötelesek 18.
Szolgálat: örökös jobbágyság 35. 36.
Szolgálat teljesítés, mint mentségi 

ok, a gyűlésen meg nem jelenés
ért 58.

Szolgának, elszököttnek, elfogatása 
474.

Szőlő elkobzása 418.
Szőlő' elvesztése jobbágy részéről 30.
Szőlőgyepű 159.
Szőlőhegyekkel biró községekben 

italmérés 95. 157.
Szőlő után járó tartozása a más föl

desúr földére költöző jobbágynak
409.

Szőlőkár felvétele 426.
Szőlőkben erőszakos kártétel 310.
Szőlőmunkások bére meghatározása 

362.
Szüretkor bort elővásárolni nem 

szabad 290.

Telién utáni adó 322. 460.
Termése zálogos birtoknak 298. 
Tilalma a borkivitelnek 405. 
Tilalmak megtartásának kötelessége 

229.
Tilalma szeszesital behozásának 482. 
Tőrvetés 472.
Tűzhelyek megvizsgálása 473. 
Tűzifa vágása 494.
Tűzkár megvizsgálása 425.

Tűzkárosultak adómentessége 253. 
443. 461.

Tyúkkal adózás 42.

Ugannezők fölszabadítása 274.'-----
Uj építkezők adómentessége 395. 

460.
Uj települők adómentessége 443. 
Utak. hidak jókarban tartása 430. 

» igazítása 474.
» szélessége 430.

Utasoknak ital adható istentisztelet 
idején 477.

Ű tczák szélességének megállapítása 
504.

Útkészítés 159.
Útonjárók legeltetési joga 275.

Vadászat, lásd I. alatt.
Vagyonosság befolyása adózásra 34. 

36. 38. 41. 45.
Vargák elleni intézkedés 101. 
Vásárkor keresztelő s látópénz nem 

szedhető 434.
Vásárokon közzéteendő az árszabás 

138.
Vásárokon szerencsejáték liltalik 

420.
Vásáron való kikiáltása marhabehaj

tásnak 417.
Vásártartás ideje 435. 
Vendégeskedés, dorbézolás tilalma 

312.
Vetésben okozott kár megvizsgálása 

426.
Vetések körüli sövények befogása 109. 
Vetés mennyisége, mint adóalap 306. 
Vetések után való adóztatás 309. 

322.
Vinczellérek adómentessége 397. 400. 
Vizáradás okozta kár megvizsgálása 

425.

Zabadó 42. 292.
Zab ára 292.
Zabból pálinkát főzni szabad 320. 
Zab ellopása mezőről 69.
Zab mint sallárium 30.
Zabról való számadás 481.
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TÖRVÉNYHATÓSÁGOK SZERINT.

A bánj 28. 29. 30. 32. 33. 37. 38 
39 40. 41. 42. 43 45.47.48. 49. 
50. 51. 52. 60. 61. 71. 72. 75. 77. 
79. 80. 81. 85. 86. 88. 96. 99. 
100. 101. 102. 128. 132. 133. 136. 
139. 154. 158. 159. 175. 187. 200. 
202. 203. 204 205. 206.207.231. 
234. 235. 254. 265. 283. 285. 290. 
291. 294. 298. 299. 300.318.319. 
320. 321. 322. 323. 331.332.333. 
342. 345. 351. 352. 353.354.360. 
361. 364. 365. 366. 385. 389. 390. 
400. 403. 405. 409.

Bereg 27. 89. 90. 153. 162. 164 
173. 176. 208. 242.281.313.314 
315. 399. 400. 401. 487—508. 

Borsodétól 53. 54. 55. 56. 82. 83. 
91. 92ГЭЗ. 105. 106. 147. 156. 
226. 232. 260. 295. 296.297.300. 
311. 327. 328. 329. 330. 340. 350 
361. 368. 371. 386. 387. 397. 398. 
399. 415. 416. 417.418. 419.484. 
485. 486. 487. 521.

Gömör 44. 55. 57. 74. 78. 79 . 84. 
103. 118. 137. 142. 143. 145.146. 
156. 161. 193. 197. 208.209.210. 
211. 212. 222. 224. 225.244 250. 
251. 252. 258. 265. 266. 267. 268. 
274. 275. 276. 277. 278.279.280. 
284. 301. 302. 306. 307. 308. 309. 
312. 315. 357. 362. 391. 392. 393.
410. 420—456. 484.

Heves-K.-Szolnok 216. 227. 232.
243. 246. 247. 248. 253. 262. 263. 
264. 269. 271. 272. 273. 282. 283. 
286. 291. 294. 303. 304.305.306. 
309. 310. 311. 318. 324. 325. 326. 
336. 337. 338. 343. 345.355.356.

357. 358. 367. 383. 406. 107. 408. 
412. 413. 414. 419.

Ilont, (kis) 334. 335. 336.

Sáros 61. 62. 63. 67. 68. 69. 73. 
74. 76. 99. 103. 111. 112. 113. 
122. 123. 124. 126. 130. 135.138. 
185. 287. 288. 289. 290. 292. 293. 
302. 358.

Szepes 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 
22. 23. 24. 25. 26. 45. 52. 59. 64. 
91. 94. 96. 97. 98. 107.108. 113.
114. 117. 118. 130. 131.132. 133. 
134. 148. 149. 160.181.182.183. 
184. 185. 238. 242. 456—484.

Torna 57. 58. 59. 65. 66. 70. 71. 
72. 81. 87. 95. 96. 109. 110.
115. 116. 117. 119. 127.136.150. 
151. 152. 162. 172. 173.175.179. 
186. 206. 213. 214. 215. 217. 218. 
230. 233. 236. 313. 317.323.324. 
339. 341. 371. 394. 396.402.404.

Ung 1. 2. 3.4. 5. 6. 15. 35.36. 51. 
53. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 
171. 180. 188. 189.193. 195. 196. 
198. 199. 208. 219. 228.229.235. 
239. 240. 241. 245. 253.265.269. 
270. 271. 338. 349. 350. 359. 360. 
362. 363. 365. 366. 369. 370. 373. 
374. 375. 376. 377. 378.379.380. 
381. 382. 384. 385. 388.389. 394. 
395. 396. 401.

Zemplén 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
14. 31. 32. 33. 34. 36. 41.44.46. 
52. 66. 121. 129. 140. 141. 144. 
157. 163. 174. 176. 177. 178. 185. 
186. 189. 190. 191.201.223.229. 
237. 238. 242. 248. 249. 250. 
508-520.

П*





1552.
Ungmegyei statutum.

Deliberatum est, ut quicunque judices et juratos nobilium 
ad petendum colonos expostulat et evocaverit, ab isto die prae
senti petitionibus colonorum praefigant.1

Eredetije Uiupnegye levéltárában, Unqvár, Prot. II. Gen. Congr. 
Fol. 11.

1555.
U. a.

Communitas unanimiter et uno voto, transmigrationem 
colonorum, deposuit2

U. o. fol. 23.

1 Vagyis terminust tűzzenek ki. — A jobbágyok elleni igazság
szolgáltatás, az impensio, egyik alkatelemét képezte a földesúri hatóságnak, 
az u. n. jus territorialenak, melynek úgy jelentését, mint alapját s jellegét 
érdekesen fejtegeti Pancratius Mihály (Tractatus poíitico-historico-juridicus, 
Kassa, 1668. a Horváth J. J. bibi. Pozsony, 1787. II. köt. 141—143. 11.). 
Miután a földesurak jobbágyaik fölötti joghatóságukat magánjoguknak 
tekinték, az ezek ellen kért igazságszolgáltatást a panaszos félnek meg
tagadni is jogosítva érezték magokat. Az ez által veszélyeztetett jogrend 
érdekében Zsigmond kii’ály 1405. évi 11. végzeményének X. czikkében az 
ispán, alispán vagy szolgabirák kötelességévé teszi, hogy az igazság
szolgáltatást, az ezt megtagadó földesúrnak magok elé való idézésével 
sommásan eszközöljék. Ezen törvény alapján fejlett ki szokás útján a 
földesúri impensiónak azon módja, melyet a HK. III. R. 26. czime ir le, 
s a melynek megtartása érdekében hozatott jelen statutum is. — Ide
vágnak: HK. II. R. 23. ez. 2. §. III. R. 25. ez. 3 - 6 .  §. Az 1351: 18, 
1405: (I.) 5., 1504: 16. ez. 2. §.,1514: 10., 11., 1609 : 29. ez. 9., 10. §., az 
ezt ismétlő 1613 : 23. ez. 12., 13. §., az 1635 : 17., 1638 : 27., 1729: 41, 
1836 : 10. (Lásd alább az 1613. évi borsodmegyei statutum 2. jegyz. is.)

3 ~A jobbágyok, mig közhatóság alatt állottak, személyes szabad
ságukból kifolyólag szabadon is költözhettek, de midőn a nyugatról betoluló 
hűbéri eszmék behatása alatt nálunk is meggyengül a közhatalom, a job
bágyok személyes — s ezzel együtt költözési — szabadsága is áldozatául 
esik az elhatalmasodó birtokosok uralmi vágyának, önző gazdasági érdekei-

1Corpus Statutorum II.
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1556.
Ungmegyei statutum.

Conclusum est, quod si quispiam nobilium, literas aliquas 
extrahere vult, extunc medietatem pretii,1 notario persolvat, si 
non solverit, minime literas scribat, nisi prius restituerit. •

Eredetije Ungmegye levéltárában, Ungvár, Trot. 11. Gen. Congr. 
föl. 25.

nek, s csak az országnak a végzetes tátárdúlás által felidézett sanyarú 
helyzete képes a már aristocratikus kinyomatu országgyűlést arra indítani, 
hogy a jobbágyok szabad költözését az egyesek önkénye ellenében ótalma 
alá vegye. A Kovachich Márton György (Supplementum ad vestigia Comi
tiorum apud Ilungaros. Buda, 1799—1801. czimű) munkájának I. köt. 
181—182. 11. olvasható 1298 : 70. és 73. czikkelyek (R. Károly idejéből) 
jogtörténetünkben az elsők, melyek a jobbágy szabad költözését törvényileg 
biztosítják. Innen kezdve majdnem öt hosszú századon á l e kérdéssel a 
törvények végtelen sora foglalkozik, melyeket a íendeknek a legkülönbö
zőbb magánérdekek befolyása alatt hullámzó szeszélye sugal, csak ritkán 
sikerülvén ezekkel szemben egyes királyoknak, a jog legfőbb őreinek, a 
pártatlan igazság követelményeinek legalább időlegesen érvényt szerezni. 
Bizonyítják ezt magok a megalkotott törvények, nevezetesen az 1405 : ( I ) 
fi., 1405 : (II.) 14—10., 1435 : (II.) 7. ez. primus et secundus casus ; az 
1444: 19. ez. (Kovachich József Miklós, Monum. Vet. Legisl. 32. L), az 
1445: 22., a Szilágyi-féle 1458: 15. ez., az 1468: 11. (Kovachich Suppl.
II. k. 204. 1.), 1471: 16. ez., 1474 : 14., 1486 : 39., 1492 : 93., 94., 1495 : 22., 
1504: 16., 1514: 14. ez. 4. §. és 25. ez.. 1546 : 39. ez. 1547 : 26., 1548 : 32., 
1550 : 34., 35., 37—39. ez., 1552: 8., 1553: 10., 12., 13., 1556: 27—33. ez., 
1566: 27., 1608: (K. u.) 13., 1723: 26., 1791. 35. az utóbbinak érvényét 
fentartó későbbi törvényekés 1836: 4. ez. Lásd. még. HK. III. R. 25. ez. 
2. §., úgyszintén Zsigmond királynak 1397. évi rendeletét (Schwartner 
de Scultetiis 153.1.), 1410. és 1422 évi mandátumait (Suppl. I. köt. 321. 1.), 
az 1771. évi decz. 24-én 6422. sz. a. kelt kir. resol. és II. József 1785. 
évi 23,219. sz. nevezetes rendeletét.

A rendeknek azon ingatagságát, határozatlanságát, melyet a jobbá
gyok költözésének kérdése tárgyában főkóp a XVI. sz. közepe táján tanú
sítottak, felhasználták a már nagymérvű autonómiához jutott megyék, 
hogy e tárgyban saját particularis érdekeiknek megfelelőleg önállóan ren
delkezzenek, a mint ezt Ungmegye is jelen statútumával tévé. — Ezen 
megyei rendelkezésekben azután a törvényhozás is kénytelen volt meg
nyugodni (1608 : 13. t.-cz.). — A jobbágyok legrégibb jogállására nézve 
lásd Hajnik Imre «Magyar alkotmány- és jogtörténelem,» Pest, 1872. 140..
141., 223, 224. 1. A jobbágyok költözésére nézve Pfahler Károly: Jus 
Georgicum, Keszthely, 1820. LXXVI—CXXXV. 1. és Palugyay «Megye- 
rendszer», Pest, 1844. I. k. 73. s kv.

1 Pretii vagyis taxae. Az okmányok kiállítása után a megyei tiszt
viselőknek járó illeték a XVIII. századig törvény által megállapítva nem 
volt, e hiányon részint a szokás, részint a statútumok segítettek. Az 1298 : 
77—80. t.-cz.(Suppl. 1.190.1.),az 1435:10-12., 1446:42., I486. 74., 76., 1492:
95., 98., 99., 1523 : 57., 1609 : 72., 74., t.-czikkek nyomán, melyek a hiteles 
helyek és személyeknek okmánykiállítási díjait limitálták. Az 1723 : 34. 
t.-cz. kilátásba helyezte e díjaknak törvény útján leendő szabályozását, a mi 
azonban elmaradt; minek következtében e díjakat az 1735. évi legf. rendelet
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1559.
U ngm egyei statú tum ok.

I.
Repetitiones jobbagionum 1 hactenus inchoatae et in pro

cessibus existentibus in processu maneant et juxta terminos 
quintum decimum diem judices nobilium fet jurati nobiles exeeu- 
tioni demandare possint.2

Eredetije Ungmegye levéltárában, Üngvár, 1’rot. II. Gen. Congr. 
fol. 36.

szabályozta úgy a királyi s kerületi táblák, mint a káptalanok, conventek 
s megyék részére. Ezen limitatio taxarum olvasható Szegedi János Tyro- 
ciniumá-ban (Nagy-Szombat, 1767.) Part. II. tit. 21. 372. s kv. 1.

1 Jobbagio egyjelentésü a «colonus» és «rusticus» szókkal. E szó ] 
eredetével és régibb genericusabb jelentésével sokan foglalkoztak. Lásd 
különösen B arta l György Commentariorum ad historiam status jurisqűej 
publici Hungáriáé libri XV. Pozsony, 1847. 1. köt. 211. s köv. 1. — 
Kollár Ádám, Historiae jurisque publici regni Hungáriáé amoenitates.! /|Л' 
Becs, 1783. V. II. С. II. 73. ч köv. 1. — Palugyay Imre, «Megyerend-j 
szer». I. к. 50. 1. — Legújabban Vámbéry Á rm in. «А magyarok eredete»! 
Budapest, 1882. a 314, 315. 1.

2 Az összehasonlító jogtörténet megczáfolhatatlan tanúsága szerint 
a szolgák sorsa a legenyhébb addig, a mig a patriarchalis család maga 
fölött álló hatalmat nem ismer, a midőn tudniillik a szolga a családapa 
ugyanazon hatalmának van alávetve, mint a feleség és gyermekek, vagyis 
a midőn a szolga is a család tagjakép szerepelvén, azzal a legbensőbb 
életközösségben él. A mint azonban a patriarchalis családok fölött az 
államhatalom megalakul, a családi élet folyton veszít a maga bensőségé- 
ből, s ezzel kapcsolatosan a szolga állása is folyton sanyarúbb lesz; 
de még ekkor is kedvezőbb az addig, a mig az állam maga is patriar
chalis jelleggel bir, semmint akkor, a midőn az patrimonialissá válik. 
Ugyané mellett szól a szökevény-szolgák visszakövetelésére s visszaadá
sára vonatkozó törvényeink története. Mig a jog az állam patriarchalis 
jellegének uralma idején a szolgáktól a személyiséget mereven megtagadta, 
alig fordul elő azoknak megszökése, a minthogy sz. István II. Decr. 23. 
és sz. László III. Decr. 29. fejezetén kivül a megszökötteknek visszaadása 
körül nem is intézkednek törvényeink. Mihelyt azonban a patrimonialis 
jelleg kezd uralomra vergődni, a rabszolgaságot felváltó, s bizonyos mérv
ben jogképesített jobbágyok szökése is gyakoribb; a röghöz kötöttségnek 
1514-ben történt megállapítása után pedig épen mindennapi jelenséggé 
válik. Innen a szökevény jobbágyokra vonatkozó törvények nagy száma, 
u. m. 1514: 28—30., 1522: 58., 1523: 52. (Kovachich Suppi. II. 552. 1.), 
1530: 13. (Dr. Fraknói Vilmos: «Magyar országgyűlési emlékek», Buda
pest, 1874: I. köt. 255. 1.), 1547 : 29., 1548: 45., 1556 : 31., 1588: 42. 
1613; 36., 1618: 48., 1622 : 27., 28., 1625: 54, 1635: 51., 52., 1638: 67.,
1647 : 133., 1655 : 44,1659 : 70., 1662 : 34, 1681 : 67., 1715 : 101., 1723 :
60. t.-cz.; innen az ugyané tárgyban alkotott nagy számú megyei statú
tumok, hogy az országos törvények érvényét foganatosítsák. Jelen statutum 
az 1556 : 31. t.-czikket kívánja effectuálni.

1*
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II.

Statutum est, ut quilibet, quemcunque juratorum, vel judi
cum nobilium, cuiuscunque processus, indifferenter, ad execu- 
tionem, in causa jobbagionum, educere poterit.1

Eredetije Ungmeyye levéltárában, Uni/vár. Prot. II. Gen. Conyr. 
föl. 74. •

III.

Deliberatum est, ut si omnes jurati assessores et judlium, 
in sede non intererunt, etiam dummodo media pars intersit, in 
facto jobbagiorum, libere eadem pars media, judicium facere 
possit.2

U. o. fol. 76.

1 Hazai törvénykezési rendszerünkben kezdettől fogva fennállott 
azon elv, hogy a biró jurisdictiója csakis saját hivatalos kerületére terjed 
k i ; törvényes kifejezésre jutott ez elv már sz. László III. Decr. 10. fej. s 
azután is az 1222: 5. és Zsigmond kir. II. (1405.) végz. 8. ez. — Hogy a 
gyakorlatban is követték, bizonyítja а HK. II. R. 65. ez. 2. §. és 
Kittonich 1619. évi Directio Method, cap. IV. qu. 12., 15. — Az 1723: 
31. t.-cz. az életbeléptetett kerületi táblákra is kiterjesztő az elvet, s csak 
az 1729 : 35. t.-cz. 7. §. üt ez elven rést. Egyes megyék azonban, mint 
ez a fentebbi s későbbi statútumokból is kitetszik, attól már korán 
kezdtek eltérni.

2 A megyék bíráskodási joga igen szűk körrel indult meg. — Első 
stádiuma abban nyilvánul, hogy a kebeléből választott szolgabirák és

/ segédeik, az esküdtek, részint önállóan bíráskodnak csekélyebb jelentőségű 
ügyekben, részint pedig a megyei ispán vagy alispánnak székén ennek, 
úgy szintén a nádori köztörvényszéken — generale judicium — a nádor
nak birótársaiként szerepelnek, mit részökre az 1291: 5. és 14'. t.-cz. 
(Endlicher István : Rerum Hungaricarum Monumenta Arpadiana, Sangalli, 
1849. a 616. és 617. 1.) biztosítanak; majd meg, az 1298 : 26. t.-cz. tanú
sága szerint (Endlicher 637. 1.) az ispánnal vagy alispánnal együttesen a 
nemesek mindennemű ügyeiben bíráskodhattak, a midőn t. i. a nádor 
köztörvényszéket tartani elmulasztotta. E hatáskörüket azonban megnyir
bálta Róbert Károly, ki az 1298 : 45—4:8. t.-cz. szerint (Kov. Suppi. I. 
144—150. 11.) bűnügyekben csakis a vizsgálatot bízta rájok, de nem az 
it.életmondást is. A megye aűlönömiáfáhák fokozatos Tejlődésével azon Idea' * 
is mind erősebb" gyökeret kezd verni, hogy a törvényszék nem az ispáné 
illetőleg alispáné, hanem a megyéé, mivel kapcsolatban az ispáni vagy 
alispáni szék lassanként kibővül s átalakul megyei székké : sedes judicia
ria comitatus vagy röviden «sedria»-vá. A fordulópont e tekintetben Mátyás 
király uralkodásának idejére tehető, a mikor is — mint ez első Ízben az 
148&: -бОг-t.-czikkből kitetszik — nemcsak hogy az illető megye nemesei

“kebeléből kellett, hogy vegye a főispán a maga alispánját, hanem ez utóbbi 
is a megyeközönség színe előtt kellett, hogy hivatali esküjét letegye. Bevég- 

! zettnek ez átalakulás csak akkor mondható, a midőn az alispán már a
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IV.

Universitas nobilium notum facit, quod ipsa cum nobili
bus Sebasteano Zrythey et Benedicto Somogy ad officium 
comitis, ad suspendendum fures 1 in annum praesentem denuo 
conventionem fecit, quibus ad saliarium eorum de singulis 
personis singulorum dominorum nobilium singulos decem dena
rios, a portis autem singulis singulos quatuor denarios provisit 
(sic) ita quidem, quod (ip)si fures ipsos et latrones ab 
annis tribus in furto reperient, condigna poena punire quan
titatemque rerum eorum, ut in articulis superinde editis de
claratur, pro se auferendi habeant potestatis facultatem;2 si

megyei közönség által választatott, mihez való jogát az 1548: 70. t.-cz. 
ismeri el először.

Ez átalakulásnak felelnek meg az időközben használt elnevezések : 
előbb említtetik (1298 : 48.) a sedes Vicecomitis és a sedes Comitum 
Parochialium (1435 (II.): 3. t.-cz. ; e mellett egyszerűen a sedes judiciaria 
(1435 : 7., 1447 : 22.), majd divatba kezd jönni (1471 : 28. t.-cz.) a sedes 
judiciaria Comitatus (kivételesen 1486 : 65. sedes jud. Nobilium), mely 
utóbbi elnevezés lassankint kizárólagossá lesz.

E törvényszék alkatelemei, valamint ezeknek száma iránt idó'nkint 
különbözően intézkedtek a törvények ; az ispán vagy alispán mellett tagjai 
voltak az 1291: 5. és 14. t.-cz. értelmében n négy szolgabiró; az 1298: 45. t.-cz. 
szerint a 12 esküdt, kik közül négy mint szolgabiró szerepelt; az 1486 : 
8. t.-cz. megyénkint több-kevesebb esküdt beválasztását kívánja; az 1492 : 
53. t.-cz. ez esküdteket kihagyja, de az 1527 : 6. t.-cz. újból 12 esküdtnek 
választását szabja meg, kiknek a gonosztevők nyomozásában kell közre
működniük, mig végre az 1613: 24. t.-cz. a rendkívüli ülnököket, az u. n. 
táblabirákat rendszeresíti, kiknek számát a megyék saját szükségleteikhez 
képest állapíták meg. Miután a törvények az iránt sem intézkedtek, hogy 
érvényes Ítélethozatal szempontjából hány bírósági tagnak kell a sedria 
tartása alkalmával jelen lennie, errőUis a statútumok vagy a szokás gon
doskodtak, mely utóbbi a nyolczados törvényszékek tagjainak számára 
vonatkozó (1545 : 34. ez. 3. §., 1557 : 13., 1559 : 38. ez. 6. §., 1563 : 24. t.-cz. 
6. §.) törvények útmutatása nyomán négy táblabirónak jelenlétét kívánta, 
kikhez a szolgabiró és esküdt (u. n. törvényes bizonyság) já ru lt; valamint 
benn ült, de szavazás joga nélkül a jegyző és ügyész is. E szokást vette 
számba az Id. törv. szab. I. 27. §-a is. — A sedria eredete s korábbi 
fejlődésével foglalkozik : H ajn ik  Imre  i. m. 237., 343. 11. — B arta l Gy. 
i. m. II. k. 206—208. 1. — Palugyay  i. m. I. köt. 199. 1. — L a d á n yi 
Gedeon, «Magyar alkotmánytörténet» 42., 72., 104., 128., 183. 11.

1 A tolvajokra а HK. I. 15. ez. által kiszabott büntetés — akasztás — 
a királyság kezdetétől fogva dívott, sz. István II. Decr. 40., 41., sz. László 
II. D. 14. fej.

2 Az itt hivatkozott articulusok : az 1486 : 55., 1492 : 74. t.-cz. és 
HK. II. R. 55. ez., melyek szerint a gonosztévőknél elfogatásuk idején 
talált dolgok a bírót illették.
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quis tamen in homicidium casuale ’ comisisset et cum suo 
adversario interim concordasset,2 propterea iidem comites

1 Hogy ezen kifejezés alatt nem a beszámítást teljesen kizáró véletlen, 
hanem a beszámítható vétkes emberölés értendő', kétséget nem szenved. 
A véletlenül esett rossznak is megtorlása oly egészen kezdetleges művelt
ségi állapotot tételez föl, mely a természet öntudatlan és az ember öntu
datos erői közt különbséget még nem ismervén, mindkettő működésének 
eredményét minőségileg azonosítja, a mikor is a megtorlás nem a bünte
téssel, hanem a megboszulással egy jelentésű, melynek mérve függ a 
tett által érintettben fölkeltett kellemetlen, fájdalomérzetnek s a megboszulás 
czéljából rendelkezésére álló erőnek nagyságától. Ha tehát valamely nép 
a tárgyilag azonos eredményű tények büntetésének kiszabásánál már az 
alanyi mozzanatokra is tekint, teljes biztossággal következtethetünk arra, 
hogy ama legprimitívebb műveltségi fokon túl van, s az embert a tőle 
teljesen független, neki be nem számítható véletlenért felelőssé nem teszi. 
Ez alanyi momentumokat pedig — épen az emberölés tekintetében — 
számba veszik törvényeink már sz. Istvántól kezdve. Lásd. István 11. D. 13. 
és 16. fej., 1471 : 28. t.-ez. 6. §., 1486 : 51., 1492 : 82., 1563 : 38., 63., 1588 : 
43. t.-cz., valamint НК. 11. R. 44. 54. és III. R. 5. ez. 4. §.

2 A bűnösnek a sértettel, illetőleg a sértetthez tartozókkal való 
megbékélése az egész középkoron át, sőt azon túl is lehető volt európa- 
szerte, a középkorban uralgott büntetési rendszernél t. i. az u. n. kiegye
zési rendszernél (systema compositionale) fogva. Nem egy bizonyos nép 
vagy kornak, hanem egy meghatározott jogi s társadalmi culturfoknak 
sajátja e rendszer, annak, a melyen a társadalomban élők már ösztön- 
szerűleg érzik a köz- és magánjog közti különbséget, a nélkül, hogy erről 
s a kettőnek egymáshoz való viszonyáról reflectálnának, s a melyen ugyan 
már a társadalom fölé emelkedő állam is érezteti hatalmát, de ez még 
nem jutott oly tekintélyhez, hogy az őt egyedül megillető térről az egy
koron teljesen autonom családot kiszoríthassa. A jogi gondolkozás és a 
társadalmi szervezet e fejletlenségéből könnyen megmagyarázható, miért 
nem tekintetett egyrészt egész sora az objectiv jogrend ellen irányzott 
cselekvényeknek bűntényekként és miért bízatott másrészt úgy az ilyen, 
mint a bűntényeknek tartott cselekvónyek által sértett jogok helyreállítása 
is kizárólag vagy legalább első sorban a felek szabad egyezkedésére, csak 
akkor sujtatván büntetéssel, ha a felek kiegyezni nem tudván vagy nem 
akarván, az államhatalom segélye vétetett igénybe. A mint aztán az állam 
közjogi eszméje az öntudatban fokozatosan érlelődött, a bűntény termé
szetét és hatásait illetőleg is a közjogi elem mind élesebben kidomborult, 
szemben a magánjogi elemmel; az érdekelteket a bűntény következményei
nek megállapítása iránt illető egyezkedésnek köre is folyton szűkült, mig 
végre annak tárgyává csakis a magánjogi elem vált. De a sértettnek még 
ezután is kiutalt díjak, bírságok, sok időn át tárták fönn emlékét a magán
egyezkedés eltűnt jogának.

Hazai büntetőjogunkban a felek kiegyezési szabadságának a nemzet 
közjogi irányú gondolkozásánál fogva, a közhatalom könnyű szerrel vet
hetett s tényleg vetett is korlátokat a királyság megállapításától kezdve, 
minek folytán a kiegyezési rendszer távolról sem birt nálunk akkora jelen
tőséggel. mint a magánjogi irányzatnak kedvező gondolkodású germán 
népeknél. De azért nálunk is a valóságos bűntényeknek elég tekintélyes 
számában volt helye a felek egyezkedésének, sőt a XIV. és XV. század
ban. a midőn hazánkban a hűbéri eszmék virágzó korukat élték, a com
positio minden oly bűntettre nézve meg volt engedve, melyek közvetlenül
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huiusmodi homicidas non, sed ex animo deliberato delinquentem 
punire possint.1

Eredetije Unymegye levéltárában, Ungvdr, Prot. I I . Gen. Gongr. 
föl. 79.

1559.
Z em plén m egyei sta tú tu m ok .

I.
Deliberatum est, quod cum comitatus aliquos certos suos 

aliquo e medio sui elegerint (sic) et illi abire nollent, birsagio seu 
mulcta duodecim florenorum irremissibiliter puniantur.2 Exceptis 
illis, qui digna excusatione se excusare possent, qui videlicet in
firmi, vel aliud genus negotii necessitate urgente acciderit.

Eredetije Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhely, Prot, ab 
anno 1568. ad 1665. m anu N otarii Michaelis L iterati de Thiba de
scriptum. Prot. A. Nr. 1. 101. I.

II.
Deliberatum est, quod siquis non advocatus in conspec

tum sedis tempore sui negotii advenerit et aliquas vociferatio
nes effecerit, mulcta seu birsagio unius floreni puniatur in

magánjogokat is sértettek. Ezenfelül a királyi hatalmat is egyes büntetések 
kiszabásánál nem egyszer vezérelte azon elv, hogy a büntetésnek a sértett 
felet kell mindenekfölött kiengesztelnie. Végre oly bűntetteknél is, melyek 
a királyság kezdetétől fogva közbüntetéssel sujtattak, szokásban maradt a 
kiegyezés még azután is, hogy a törvény ezt határozottan tiltá. A mondottak 
igazolásául szolgáljanak sz. István, sz. László és Kálmán királyok végzemé- 
nyeinek büntetőjogi rendelkezései egyátalán, de különösen sz. István II. 
D. 13—16., 25., 32.. 33., sz. László I. D. 32., II. D. 1. és III. D. 18. fej. 
Továbbá az 1351: 9.. Ш 5  : 5., 1439 :31., 1447 : 34, 1471:28., 1486. 51.,
55., 1492: 74., 82., 1563: 38.. 1655: 26.' t.-cz. HK. II. 55. ez.

1 Az emberölésre, tekintet nélkül a szándékosságra, csak ha «sine 
justa causa» követtetett el. már az 1471 : 28. t.-cz. a halálbüntetést szabja, 
a mennyiben a tettes a megöltnek rokonaival ki nem egyezett; de az 
1486 : 51. és 1492 : 82. t.-cz. az «ex animo deliberato, praeconcepta malitia 
elkövetett emberölés, tehát gyilkosság esetén az egyezkedést k izárja; 
különben az emberölésre egyátalán ezen törvények is épen úgy, mint a 
HK. I. R. 15. ez., II. R. 42. ez., III. R. 5. ez. és az 1563 : 38. ez. a halál- 
büntetést föntartják, csakhogy ez utóbbi törvény az animo deliberato 
commissum homicidium tekintetében újból helyet ad az egyezkedésnek.

2 Azon gyakori küldöttségek, melyek a megyei congregatio meg
bízásából a megye közönségét érdeklő ügyekben a megyén belül vagy
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stanti,1 vei si sub fenestra subaudiret, sive sit nobilis specialis, 
sive nobilis unius sessionis.

Eredetije Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhely, Prot, ab 
anno 1558. ad. 1565 m anu  Notarii Michaelis L itera ti de Thiba de
scriptum  Prot. A. Nr. 1. 103. 1.

III.

Deliberatum est, quod Causas nobilium alterius comitatus 
extra seriem 2 omnium causarum levare3 et adjudicare debent.

U. o. 104. l.

más megyékben; avagy a központi kormánynál eljárni hivatva voltak, 
nemcsak napidíjakat nem húztak, hanem az 1486: 64. t.-cz, rendelkezése 
daczára még úti költségeiket sem kapták mindig m eg; miért is sokan 
vonakodtak e küldetést elvállalni, a mely bajon a megyék a vonakodókra 
szabott birság útján törekedtek segíteni.

1 Ezen rendelkezés a bírói tekintélyt, méltóságot, s az eljárás 
komolyságát kívánta biztosítani, kiegészítvén az országos törvények ren
delkezéseit, melyek ugyané czél érdekében a királyi curiában illetőleg az 
ország nagy biráinak törvényszékein a nyilvánosságot korlátolák (1486 : 
68. és 1492 : 42. t.-cz.), a megyei sedrián pedig a fegyverrel való meg
jelenést tiltják (1486 : 65. és 1492: 79. t.-cz.).

2 A series azon sorrend, melyben a peres ügyek biróilag elintézen- 
dők ; erre nézve pedig mi lehetett természetesebb irányadó, mint az egyes 
ügyek megindításának (idézés) időpontja. Lehettek azonban, a mint hogy 
tényleg voltak is bizonyos indokok, melyek e természetes sorrendtől való 
eltérést tettek szükségessé, a miből némely ügyekre nézve a bírói gya
korlat útján a soronkívüliség kedvezménye — beneficium extraserialitatis — 
fejlett ld. Ez ismét a sorozatos és soronkivüli ügyek — causae seriales 
et extraseriales — megkülönböztetésére vezetett. A jogállapotnak azon 
ziláltságában, melynek az erélyes Mátyás királyt követő kor a XV. század 
végétől szemtanúja volt, a series is a legnagyobb önkénynek volt kitéve, 
melynek véget vetni, az e tárgyban alkotandó országos törvények voltak 
hivatva. S csakugyan, ez időtől fogva kelnek s újulnak meg időről időre 
azon törvények, a melyek részint a serialis ügyek rendjének pontos meg
tartását követelik (1498 : 5., 1500: 3., 4., 1550: 51., 1563: 25., 1566 : 21., 
1723 : 32. t.-cz.), részint megjelölik azon ügyeket, mely az extraseria- 
litas kedvezményére méltók, minők : a causae novi judicii (1492 : 52. t.-cz. 
HK. II. R. 77. ez.), dotalitiorum et paraphernalium (1500 : 16.), az ország- 
gyűlés tartama alatt elkövetett violentiák (1567. 39. t.-cz.), a végvárak 
átadóinak bűnperei (1601 : 12.), a causae pauperum, viduarum et orphano- 
rum (1550: 53., 1563: 51., 52., 1723: 32. t.-cz.), novae occupationes 
(1504 : 6., 1588 : 29. t.-cz.). Ezen elvi alapot nélkülöző, casuisticus törvény- 
hozás természetesen korántsem meríthette ki mindazon eseteket, melyek a 
soronkívüliség kedvezményére méltán igényt tarthattak, ép azért ismét csak 
a bírósági gyakorlatnak jutott a szerep a törvény által hagyött hézagot 
kitölteni, valamint a törvénybe igtatott vagy jobban mondva odavetett 
eseteket tüzetesebben értelmezni s ily módon előkészíteni a törvényhozás
nak az ügyek soronkívüliségéről intézkedő elvi jellegű határozatát, mely 
az 1729 : 43,t .-czikkben van letéve. Ez alapon aztán a XVIII. század ratio-
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1561.
Z em p lén m eg ye i statú tum ok.

I.

Deliberatum est, quod ex quo antea quoque in anno videlicet 
1550. per praedecessores nostros deliberatum fuit, quod quicunque 
ad sigillum domini vicecomitis testari,1 vel in processu juris venire 
negligeret, nobilis vel ignobilis indifferenter in onere fl. 12 con
vincantur et graventur (sic) eandem igitur deliberationem prae
decessorum nostrorum in eodem vigore per omnia relinquimus.

Ered. Zemplénmegye levéltárában, S  -A.-Ufliely. Frot. A. Nr. 1. 180.1.

nalismusának befolyása alatt álló tudomány és gyakorlat — melynek ered
ményét a curiai döntvények (Planum tabulare. Pars prima V. De Extra- 
serialitate) tüntetik fel — a soronkívüliség kérdését elvileg annyira kifejté,' 
hogy e részben a seriest szabályozó 1807 :10. t.-cz. újabb intézkedés vagy 
változtatás szükségét fenforogni nem látta.

Minthogy a törvények említést is alig érdemlő kivétellel (1663. 62., 
1688 : 29. és 1723 : 32. t.-cz.) csakis felsőbb bíróságok előtti sorrend illetőleg 
soronkívüliségre terjeszkedtek ki. a megyei törvényszékekre folyton az e 
törvényeket szem előtt tartó gyakorlat és a megyei statútumok voltak 
irányadók. A series kérdésével tüzetesebben foglalkoznak : Kittonich, D. 
Meth. С. I. qu. 6., С. IV. qu. 17. §. 4., С. XI. qu. 2., Huszty István, Juris
prudentia practica, N.-Szombat, 1766. Liber I. tit. XXXIII. 6., 7. — 
Fleischhacker Jakab : Institutiones juris Hungarici. Pozsony, 1796. Lib. 
III. С. XV. Georch Illés: Honnyi Törvény, Pest, * 1809. III. könyv. 
7 2 -7 9 . §§.

8 A pert fölvenni. A levata az idézést követő perelőkészítő cselek- 
vény volt, melynek lényege abban állott, hogy felperes az alperesi meg
jelenésre kitűzött batáridőben a bíróság előtt a keresetlevél (libellus actio
nis) s az idézést tanúsító okmány előmutatása melleit kívánta, hogy a 
keresetben specificált s perbe vitt jog fölölt igazság szolgáltassák. A levata 
eszközlésének módjára nézve lásd Huszty István i. m. I. k. 39. ez. Fleisch- 
backer i. m. 111. к. XII. f.

1 A bírói hatalom közvetítése azon czélból. hogy a tanuk vallo
mást tegyenek illetőleg e végre a bíróság előtt megjelenjenek, szükségtelen 
volt addig, a mig a tanuk vagy helyesebben az eskü társak kizárólag a 
családból, nemzetségből vétettek : a családi érzület bensősége szent köte
lességévé tette a többi családtagoknak, hogy a perben álló családtag mel
lett síkra szálljanak. De midőn a családi bensőség tágultával a családtagok 
e kötelességérzete is meglazult, s a perlekedő felek a családi köteléken 
kívül állók tanúságára is reászorultak — a mi sz. Istv. II. D. 3. és 19. 
fejezetéből kitetszőleg már a királyság kezdőkorában bekövetkezett — a. 
felek a közhatalom segélyét voltak kénytelenek igénybe venni, mit ez 
kezdetben akként nyújtott, hogy (valamint a perbeidézés esetében is) bírói 
hatóságának jelvényét, a pecsétet, előbb a fél által, majd saját közege 
(régente praestaldus) által küldötte meg a tanuságtételére felhívottnak, ki 
a pecsét vétele után, ha meg nem jelent a bíróság előtt, mint a pecsét
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II.

Deliberatum est, quod dominus vicecomes non tantum in 
facie sedis, ubi tot probi nobiles in unum convenerunt, sed 
adhuc in aedibus suis1 ex parte huiuscemodi homicidarum2 judi
cium semper administrare habeat potestatem, autoritatem.

Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhely, Prot. A. Nr. 1.182. 1.

III.

Deliberatum igitur est: quod in causis criminalibus paria3

vagyis bírói hatóság megvetője bűnhődött (Sz. László I. D. 42. f. III. D.
3.. 25., 26. f.)

Pecsét mellett vallatá a tanukat a megyei sedria is keletkezése első 
idejétől fogva, hacsak a fél önmagára nem állítá a bíróság elé, mi kez
dettől fogva szabadságában állott, vagy ez a maga kebeléből nem küldötte 
ki inquisitióra valamelyik tagját, a mi idővel divatba jött, vagy végre ha 
a tanuvallatás nem előzetesen történt vallató parancs (mandatum com- 
pulsorium) mellett a királyi vagy nádori ember által, később a megye 
közönsége vagy alispánja részéről kiküldött szolgahiró és esküdt útján is, 
(1351: 23. HK. II. R. 27., 28., 31. ez. Kitt. C. 6. qu. 4 ,  6., 24., 27. és C. 
7. qu. 8., 9., 11.), mely utóbbi, nem lévén authentica inquisitio, előbb 
hitelesítendő volt, hogy Ítélet alapjául szolgálhasson. A pecsét azonban 
nem a megyei, hanem az alispáni pecsét (sigillum compulsoriale) volt, 
mert a sedria fejlődésének első szakában a megyének még nem volt 
saját pecsétje ; a midőn pedig egyik-másik megye ilyenre szert tesz (lásd 
az 1546 : 9. t.-cz. 3. § ), majd meg a midőn az 1550 : 62. t.-cz. azt kívánja, 
hogy valamennyi megyének legyen pecsétje, a szokás már szentesítette 
volt az alispán pecsétje melletti tanuvallatást. A tiszti pecsétet megvető 
által fizetendő birság megállapítása a megyei statútumokra tartozott.

1 Amaz ősrégi, a vallás gyakorlatával természetszerűleg összefüggő 
szokás, hogy a bíróság szabad ég alatt tartatott, századokon át fen- 
maradt. (Lásd 1298 : 29. t.-cz. Endlichernél 638. 1.) A régi népbiróságok mellé, 
majd az azok helyébe lépő királyi bíróságok azonban az illető bírók 
házában (curia) tartattak (Sz. István II. D. 50. Sz. László III. 3. f., 1222 :
5.. 8.. 9. — 1231 : 13., 19., 20. ez.); de a haladó civilisatió mindennemű 
bíróságot meg akart védeni az idő viszontagságai e lő l; e czélból, a meny
nyiben a népesebb közönség részvételével tartott bíróságok a bírák saját 
házaiban el nem férhettek, köz-, nevezetesen egyházi épületek vétetnek 
igénybe (1298: 29. t.-cz.). Lassankint azonban külön bírósági épületek 
állíttatnak e czélra, s miután a megyék is az 1514 : 57. t.-cz. által enge
délyt kaptak megyeházak építésére s ilyeneket tényleg építettek is, az 
1535 : 37. t.-cz. a visszaélések megelőzése szempontjából (lásd Fraknói 
orsz. gy. emlékek I. k. 509. 1.) megkövetelhette, hogy az ispánok bírói 
ténykedésüket magán a törvényszék helyén fejtsék ki, a mely rendelkezés 
természetesen az ispán helyettesére, az alispánra is kiterjedt. .A szóban 
forgó statutum ezen követelmény alól tesz kivételt.

2 Nemcsak a gyilkosokat, hanem egyáltalán a malefactorokat Ítél
hette él saját házában. (Lásd S s ir m a y : Notitia Hist. Comit. Zemplén. 
78. 1. 240. §).

3 P á r ; a perben producált okmányoknak az ellenfél által kérel-
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litterarum attestatoriarum 1 ex sede nostra judiciaria non scri
bentur neque emanantur, quia manifestos homicidas esse neque 
ad appellationem partis in curiam regiam transmittuntur.2

Zemplenmegye levéltárában, S.-A.-Ujhely, Prot. A. Nr. 1. 183. I.

IV.

Deliberatum est, ut quilibet litigantium post latam quoque 
et finalem sententiam procuratorem suum revocare potest.3 '

U. o. 192. l.

mezett és a bíróság által kiadott másolata. (Kitt. С. IV. qu. 1.) ; czélja a 
párvételnek, hogy alperes az ellene indított per mibenlétéről kellő isme
retet szerezvén, óvatos lehessen s magát könnyebben védhesse.

1 Másként litterae testimoniales inquisitionales ; vagyis az eszközölt 
tanuvallatásról készült jelentés ; mai nyelven szólva : tanuvallomási jegy
zőkönyv.

2 Támpontot nyújt ezen statutum azon következtetésnek, hogy a 
HK. III. R. 11. ez. 7. §-ában felemlített azon szokás, mely szerint a pol
gároknak főbenjáró büntetést és halálos Ítéletet tárgyazó pereiben a felebb- 
vitel ki volt zárva, a nemesekre is kiterjedt, a minek helyessége mellett 
szól még az 1563 : 41. t.-cz. is, a mely a bevett szokás ellenére a gyil
kosoknak — tekintet nélkül a rendi állásra — a felebbvitelt megengedi. 
De következtethető ebből az is, hogy a felebbvitel feltételéül megkiván- 
tatott, miszerint a tett nyilvánvaló vagyis a bűnös tetten kapott vagy 
egyébként notórius legyen. Azonban a dolog természetéből s а HK. I. R. 
9. ez. 2. §-ból könnyen megmagyarázható, hogy régenten — miként a 
nyugatibb népeknél, úgy nálunk is — minden nyilvánvaló bűntény eseté
ben mindenkire nézve ki volt zárva a felebbezés, noha a későbbi praxis 
(lásd. Kitt. С. VII. qu. 4. §. 3. és Pauler Büntetőjogtan 1865. II k. 413. 1.) 
eltekintve a nyilvánvalóságtól a büntető perekben egyátalán nem adott 
helyet a felebbezésnek. de csak a nem nemesek tekintetében, habár az 
1729 : 30. t.-cz. hasonirányú intézkedése e részben nemesek és nem neme
sek közt különbséget nem tett. Az 1791: 43., 1836 : 17., 1844 : 6. t.-cz. 
28. §. e) és 7. ez. 5. §-nak a felebbvitel útját mind szélesebb alapon 
egyengető rendelkezései nyomán végre az id. törv. szab. II. (Bűnvádi eljá
rás) 4. §. a  felebbvitelt minden büntetőperben megengedte.

s A HK. III. R. 6. ez. 2. §-ból kitetszőleg országos szokás szerint 
is ugyanígy volt megengedve a megyei törvényszéken az ügyvédi visz- 
szahúzás.

A revocatio procuratoris ideája önkénytelenül született meg, mihelyt 
szokásba kezdett jönni, hogy a felek megbízott (ügyvéd) által folytassák 
peröket; e szokás eredete pedig szorosan összefügg a bírósági székhelyek 
állandósításával (lásd 10-ik lapon 1. j.), ami gyakran nemcsak terhessé tette, 
de lehetetlenítette is a bírói székhelytől távol lakó félnek közvetlen ügy
ködését a bíróság előtt. Ezen, a gazdasági élet lendiilésével s a jogrend
szer folytonos bonyolulásával mind fontosabbá váló intézmény további 
fejlődése aztán a germán, de különösen a kánoni s illetőleg római jog
elemek folyton érezhetőbb befolyása mellett megy végbe. A i'evocatio 
procuratoris fogalmáról és módjáról szólnak: HK. II. R. 79—81. ez.,
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V.
Deliberatum est, quod a modo deinceps judicia in spatio 

trium dierum fieri atque celebrari possint et valeant,1 praesen-

1492 : 51., 1500: 13., 14. cz. 2. §. 15.cz., 1504: 15., 1550 : 56., 1729. 39.. 
1807 : 8. t.-cz. 1. §., nemkülönben Kitt. С. VIII. qu. 22—27. Huszty : Juris
prudentia practica I. к. 28. cz., Szegedy Tyrocinium N.-Szombat, 1767. 
II. R. 79—81. cz. — Fleischhacker i. m. III. k. 26. fej.

1 A hajlamot, a bíróságoknak meghatározott, rendes időben való 
tartására, minden nép, a magyar is, már műveltségének azon kezdetleges 
korából öröklé, a mikor a jogszolgáltatás még — mint a vallásos élet 
kiegészítő része — a vallásos áldozati gyűlésekben ment végbe. E rendes 
bíróságok azonban az életviszonyoknak csak valamelyes tágultával is a 
jogélet szükségleteit ki nem elégíthették ; hiszen ritkán, csak a nagy nem
zeti ünnepek alkalmával tartattak. E szükségleten segíteni az alkalom- 
szerűleg tartott bíróságok voltak hivatva, melyeket amazokkal szemben 
rendkívülieknek nevezhetni. A fejlődés előbbrehaladtával ezen időhöz nem 
kötött, rendkívüli bíróságok is mind nagyobb szerephez ju tn ak ; sőt, a 
keresztény vallás meghonosultával, a midőn nemcsak a világi érdekek 
elkülönülnek a vallásiaktól, hanem a keresztény egyház a királyi hatalom 
által az ünnepeken eszközlendő igazságszolgáltatást is eltiltatja (Sz. László 
I. D. 38. f. — Kitt. С. IV. qu. 12.), a rendes bíróságokat is egészen hát
térbe szorítják, egyedüli kivételével a székesfehérvári törvénynapoknak 
(1222: 1., 1231: 1., 1267: 8., t.-cz.), melyek azonban a XIII. század 
második felétől kezdve szintén enyészetnek indulnak már. De nem nél
külözhette az igazságszolgáltatás a határozott időhöz kötött bíróságokat. 
Ilyeneket létesített Kálmán király a synodusok neve alatt (Kálmán I. D. 2. f.), 
melyek magok ugyan alkotójokat nem élték túl, de fenmaradt eszméjök- 
kel elősegítek később az u. n. nyolczados (bizonyos ünnepek nyolczad- 
napján kezdődő és meghatározott időn át működő) bíróságok keletkezését; 
majd meg azt, hogy a többi bíróságok : kir. curia, nádori köztörvényszé
kek, helytartói törvényszék — csírája a későbbi hétszemélyes táblának — 
(1536 : 16., 48.. 1567 : 26. t.-cz.) szintén meghatározott időben tartassanak. 
A tapasztalatból aztán csakhamar kézzelfoghatólag észlelhető volt, bogy 
egyrészt mily előnyöket nyújt a bíróságoknak rendes időben tartása, úgy 
az objectiv jogrendnek, mint a subjectiv jogok érvényesítésének, másrészt 
meg, hogy mily hátrányokkal jár ezekre nézve azon körülmény, hogy a 
bíróságok működése csak is napok bizonyos számán át tarto tt: ép azért 
könnyű volt a hátrányok orvoslásának eszközét is felismerni. Ezen eszköz, 
a bíróságok állandósítása, előbb oly formán, hogy a bíróságok a megtar
tásukra rendelt időponttól kezdve addig kötelesek megszakítás nélkül mű
ködni, a míg vagy az eléjök került bizonyos ügynemek, vagy az ügyek 
egyátalán el nem intéztettek (1486 : 26. cz. 4. §., 1550 : 57., 1553 : 20.. 
1556: 35., 1559 : 39., 1655 : 49. t.-cz. stb.), utóbb pedig akkép, hogy a 
bíróságok egész éven át — a törvényszünetek kivételével — folyton bí
ráskodjanak (1723: 25., 29., 31., 1792: 16. t.-cz.).

A mint nem voltak közömbösek az országos bíróságok tekintetében 
az azok megtartásának idejéről intézkedő törvények, ép úgy nem voltak 
jelentőség nélküliek a megyei törvényszékekre nézve, országos törvények 
hiányában — (kivételével az 1550: 37. t.-czikknek) — a hasontárgyú 
megyei statútumok, melyek eleve esetről esetre, utóbb állandóan szabták 
meg a sedriák tartásának idejét, de mindig tekintettel a törvényszünetekre 
(1. a 18. lapon az 1567. évi szepesmegyei statutum 3. jegyz.), utóbb ezek is 
némely megyében állandósulnak, miként az országos bíróságok, mig végre
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tibus duodecim judicibus, vei si in integro numero duodecim 
fieri forte nqn contingeret, extunc tantum cum sex judicibus ju
dicium et justiciam administrare possit et valeat.1

Eredetije Zemplénmegye levéltárában. S.-A.-Ujhely, Prot. A. 
Nr. 1. 194. 1.

1562.
Z em plén m egyei sta  tu tumok.

I. •
Feria secunda proxima ante festum Epiphaniarum domini 

in Oppido Zemplén.
C onclusum  est p er  u n ive rs ita tem  n obiliu m , quod 15 

abhinc die, a die scilicet praesenti numerando, dies celebrabitur 
judiciaria duobus diebus, feria scilicet secunda, et tertia, ita 
quod deinceps amodo in posterum sedes judiciaria duobus cele
bretur diebus, feria secunda leventur literae remissionales,2 bir- 
sagium sanguinis et literae praeceptoriae, quae levari poterunt; 
feria autem tertia vetus prothocolon assummatur veteresque 
causae ex eodem leventur et adiudicentur.3

V. o. 249. I.

II.

Universitas nobilium comitatus Zempliniensis notum facit, 
quod licet antea ipsa in negotio admonitionum dotis et rerum 
paraphernalium hoc modo usa fuerit, quod tres litterae admo- 
nitoriae superinde solitae fuerunt emanari et sic postea exinde 
responsio fieri, sed hoc taliter conclusisset, quod amodo deinceps 
solummodo unae literae superinde emanentur, post quarum ema
nationem responsio ipsa subsequatur et fiat.4

az 1785. évi febr. 7-én kelt rendelet azok állandósítását minden megyének 
meghagyta.

Hogy meddig tartsanak a sedriák, a statútumokon kívül irányadó 
volt az 1663 : 30. t.-cz.

1 Lásd 4. 1. 2. jegyz.
2 Litterae adjudicatoriae remissionales, visszaküldő levél, melyben 

a kir. curia a megyéből hozzá felülvizsgálás végett felküldött pert ennek 
felülvizsgálása után végrehajtás végett visszaküldi. Lásd 1492 : 73. t.-cz. 
Hk. 111. R. 7. ez. — Kitt. С. X. qu. 5.

3 Lásd a seriesre nézve 8-ik lap 2. jegyz.
4 Az admonitio, megintés, átalában azon cselekvény, mely által
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Item, quia causantes solent paria literarum admonitoria- 
rum post emanationem earuni accipere, sed amqdo deinceps 
post emanationem non possint accipere; sed si accipere volu
erint, una simul conscribantur parti utrique.1

Item per universitatem nobilium est conclusum, quod 
dominus comes et vicecomes fures, latrones incendiarios et alios 
malefactores ubivis persequi et per suos homines ad id specia
liter deputatos persequi facere possint.2

Eredetije Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Vjheh/, Erőt. A. Nr.
1 . 2 7 5 - 2 7 6 .  1.

valaki tudatja mással, mit akar, hogy ez utóbbi tegyen vagy abbahagy
jon. E helyütt a bírósági admonitióról van szó, szemben a bíróságon 
kívülivel. Jogi következménye csak az előbbinek volt, névszerint az annak 
eleget nem tevőt büntetés érte, a megintett-egyén jóhiszeműségének véget 
vetett, az elévülést megszakította, míg az utóbbi — egyedüli kivételével 
a debitum liquidumnak, melyre nézve a praescriptiót megakasztotta, jogi 
következménynyel nem járt. Országos szokásjogunk értelmében a nőt a 
hitbér és jegyajándék összegének felvételére szükségkép — de csak egy
szer — meg kellett inteni, mielőtt ellene ez összeg felvételére és a javak 
kibocsátására irányuló kereset megindíttatott volna, nehogy ez leszállít- 
tassék. A háromszori megintés eltérő megyei szokásnak, illetőleg statútu
moknak tulajdonítandó, melyeknek főkép törvénykezési dolgokban volt 
igen szabad mozgási terök.

Az admonitio eseteire s szabályaira nézve lásd: НК.. I. R. 60, II.:
20., 21., 24„ 71. ez., I486: 25., 1492: 65.. 1622: 16., 60., 1638: 28.. 29., 
1647: 106., 1655: 52., 1659: 43., 1662: 35, 1681: 30., 1715: 69., 101., 
1723 : 62., 1729 : 24. ez. 6., 9. §§. és 37. t.-cz., 1807 : 8. t.-cz, — Szegedy 
Тугое. II. R. 24. tit.

1 Czélja ezen intézkedésnek a per késleltetésének meggátlása, amint
hogy ugyan e czélból közös gyakorlat szerint (lásd. Kitt. С. IV. qu. 4.) a 
kereset mása is már idézés alkalmával szokott elküldetni alperesnek.

2 Mindaddig, míg az egyén ellen elkövetett bűntett által csak az ő 
családja vagy ez is volt megsértettnek tudva, s a családtagoknak köteles- 
ségök, de meg elegendő erejök is volt a sérelmet megboszúlni: a gonosz
tevővel maga a család bánt el. A család ősi szervezetének s ezzel együtt 
hatalmának is gyengültével azonban, az mindinkább a föléje kerekedett 
állam segélyét kénytelen igénybe venni, s mentül inkább jut az állam 
önönmagának s hatalmának öntudatára, annál kevésbbé törheti a büntető
hatalomnak maga a sértett általi gyakorlását, már csak azért is, mert a 
sértett annak gyakorlásában, vezérelve a boszu érzetétől, képtelen volt 
igazságos mérték alkalmazására. Mind a mellett az állam még soká kény
telen elnézni, hogy a tetten kapott bűnös a sértett vagy hozzátartozói 
kezéből vegye büntetését, a mi mellett feltűnő bizonyítékot szolgáltat a 
HK. III. R. 32. ez., mely szerint a tetten kapott gyilkost, gyujtogatót és 
házasságtörőt nemcsak a mezővárosok és helységek, hanem a nemesek 
is megbüntethették.

A gonosztevők elítélésére a megyei ispánokon, majd a vérhatalom- 
mal (jus gladii) felruházott u. n. szabad ispánokon (liberi comites) s sz. 
kir. városokon kívül első sorban a nádor volt hivatva (Zsigmond II. végz. 
4. ez ), ki ezt az u. n. generale judiciumon eszközlé, egyúttal azonban az
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1562.
*

U ngm egyei sta tu tu m .

Quia clamores facere . . .  in- sede iudiciaria nonnulli non 
cessant, igitur confclusum per universitatem nobilium est, ut 
amodo deinceps quicunque clamores 1'acerq non cessant, ammo- 
niti per dominum vicecomitem, si ad secundam ammonitionem 
clamare non cessaverint, in uno floreno convincentur, et super 
eiusmodi uno floreno de rebus convicti cuiuscunque speciei 
existit, idem dominus vicecomes debitam satisfactionem impen
dere et impendi facere eundemque unum florenum exigi facere 
possit.1

Ungmegyei levéltárban, Unijvár, Prot. II. Gen. Cungr. fol. 94.

1567.

S zep esm eg ye i sta tú tum uk.

i.
S ta tu tu m  comitatus super colonos deserentes suas domos terrasque et 

de censu superinde solvendo.

Conclusum est unanimi voto et suffragio universitatis 
dominorum et nobilium, ut amodo deinceps ii, qui colonorum

országot elárasztó gonosztevőket is az u. n. proclamata congregatiókon 
nyomozta. E proclamata congregatiók tartása (1435 : 4, 1439 : 29), majd 
— a generale judiciumnak eltörlésével (1486 : 1.. 1492 : 35.) —• a gono
szok elítélése is a megyékre bízatott, eleve a királytól esetről esetre kikért 
engedély alapján, utóbb pedig egyátalán (1514 : 33.). Eljárásuk sikerének 
azonban több akadály állott útjában : hatalmas főurak sem a gonosztevő
ket nyomozó vagy üldöző hatósági közegeket nem bocsáták be birtokaikba, 
sem az ott tartózkodó gonosztevőket nem akarták megbüntetés végett ki
adni ; a szabad ispánok is minduntalan megkegyelmeztek a gonosztevők
nek, magok a megyei közegek is nem egyszer igen lanyhán teljesítők 
kötelességeiket, mi egyrészt a gonosztevők szerfölötti elterjedését nagyon 
előmozdító, másrészt pedig a gonosztevők nyomozása, üldözése és elítélése 
s pártolóik megbüntetésére vonatkozó statútumok és törvények egész soro
zatát tette szükségessé. A statútumokat, fó'kép az egymással tartalmilag 
azonosokat, helyesebb oeconomia kedvéért, valamennyit közölni nem tar
tók szükségesnek ; a bevágó törvények a fentebb érintetteken kívül : 14-47 : 
21, 1481: 14., 1486 : 38., 48, 1492 : 80—82, 1495: 19., 1514 : 33., 37., 
1518: 35., (bácsi), 1527 : 6., 1546: 25., 1548: 48., 50., 1557 : 23., 1563 :
28., 1599: 36., 1608: 2., 1618: 66., 1622: 64., 1625: 13., 16.; 1638:
60., 1649: 52., 82.; 1655: 26, 38.; 1659: 15., 16.; 1662: 36., 1681: 18..
19., 42.; 1687 : 14., 1715. 48., 1729 : 35.

1 L. 8. 1. 1. jegyz.
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deserentium suas domos, terras arabiles in commune 1 reliquis 
colonis concedunt, iidem coloni teneantur eo modo usque ad 
novam connumerationem portarum per regni dicatorem fiendam 
censum solvere; qui vero nobiles talium colonorum terras ad 
suam curiam pro proprio ipsorum usu applicare volunt, id 
ipsum facere possunt.1 2 Quia libertas nobilitatis haec estima, ut 
quilibet nobilium propriis suis bonis libere ut valeat atque pos
sit sine ullo censu, secus est ratio colonorum.3

Eredetije Saepes vármegye levéltárában , Lőcsén, as 1608-ban 
összegyűjtött statútumok közt, melyek аз 1611—1623. évi 9. ss. jegyző
könyvbe íra ttak  át.

II.
Statuta  Comitatus Scaepusiensis per omnes ordines et status una n i

m iter pro legibus inviolabilibus facta.

Quoniam dominus vicecomes noster pro tempore constitutus 
plurimas et innumeras curas et fatigias istius comitatus prae
sertim tempore turbulento sustinebit, ipsius bona et subditi ab 
omnibus contributionibus in usum communem comitatus limita
tis, de caetera ob id immunes et exemti sint, durante tamen 
suo dumtaxat officio.4

1 Az ingatlan birtok történetéből meglehetős biztossággal következ
tethetni arra, hogy valamint a teljesen szabad (allodialis), úgy az ebből 
alakult, magánszolgálatokkal terhelt haszonélvezeti (jobbágy) birtok is 
kezdetben nem az egyesek (jobbágyok) külön, hanem azok összeségének, 
az in concreto vett communitásnak közös birtokát képezte, a melyet t. i. 
az nem mint abstract egység, hanem mint concrét sokaság használt, s 
csak lassankint létesülnek e mellett s nem ritkán ebből a külön jobbágyi 
birtokok, melyek a gazdaság belterjes űzésének folytonos emelkedésével 
magok is mind mennyiség, mind jelentőség tekintetében amannak fölébe 
emelkednek.

2 Mert а НК. Ш. R. 30. ez. 7. §. szerint «terrae proprietas ad domi
num terrestrem spectat». Az 1647 : 27. t.-cz. 7. §. értelmében az elköltöző 
jobbágy háza is a földesúré lett. Miután az 1666 : 27. t.-cz. a jobbágy 
szabad költözését újabban biztosította, jelen statútumnak is megvolt a 
maga gyakorlati fontossága.

3 А HK. I. R. 9. czímére támaszkodó ugyanazon felfogás észlelhető 
itt, melyet az adózás történetében hires 1741 : 8. t.-cz. is visszatükröztet: 
hogy t. i. az adó a birtokost s nem a birtokot terheli.

4 Valamint az állam már azon időben, a mikor még legfontosabb 
szükségleteit alattvalóinak közvetlen, ingyenes szolgálata útján fedezte, 
ezenfelül a kormányzat feladatainak megoldhatása szempontjából még 
azok adózásaira is reászorúlt: úgy a megyék is, mihelyt önkormányzatuk 
köre csak némileg terjedt, ennek sikeres eszközölhetése végett kénytele
nek voltak saját lakóik adózását igénybe venni, mihez való jogukat min
den rendű és rangú lakóikkal szemben az 1486 : 64. t.-cz. biztosította is ;
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Item ut vicecomiti, judlium et juratis assessoribus, cuique 
videlicet ipsorum, juxta status et conditionis ipsorum exigentiam 
ab omnibus statibus et ordinibus suus debitus honos et reveren
tia reddatur, ac denique in omnibus etiam licitis et honestis 
rebus solita obedientia deferatur.1

Salarium quoque tam domino vicecomiti quam judlium et 
notario antiquo more statuit comitatus solvendum.2 Ita tamen, ut 
judlium aut personaliter literas currentes, aut per cursores suos, 
quando et quoties opus fuerit, diligenter ad singulos nobiles suorum 
processuum perferre curabunt, et sic indicere publicas congregatio
nes sub poena dupli, absentibus modo subscripto generaliter impo
sita, ipsi comitatui sine ulla gratia statim deponere3 erunt astricti.4

s valamint egészen természetesnek látszott az, hogy az államnak szolgál
tatandó adózásokra csak azok köteleztessenek, kik annak kormányzatában 
saját tevékenységűkkel részt nem vesznek, úgy a megyékben is méltá
nyosnak, igazságosnak tekintetett, hogy a megyei szükségletek fedezésére 
az u. n. házi pénztárba való adózás alól kivétessenek az e szükségleteken 
saját szolgálatukkal segítő tisztek, tehát első sorban legfőbb autonom kö
zegük : az alispán, a ki szolgálatáért a megyétől fizetést nem húzott s csak 
is különböző bírságokból, okmányilletékekből (taxa) és az országos subsi- 
diumból kijáró sallariuinból szedte jövedelmeit. (Lásd. alább a 2. jegyz. is) 
V. ö. 1536 : 32., 1546: 11., 1550: 31., 1567: 10., 1569 : 13., 1599: 16., 
1600: 6., 1609: 62., 1617: 38. t.-cz.

1 A megyei tisztviselők és intézkedéseik iránti tiszteletlenség és 
engedetlenség oka nem mindig a szabadosságra való hajlamban, hanem 
az ősi időkből fönmaradt azon felfogásban is rejlett, hogy a tisztviselő 
csak primus inter pares, mi különösen a terjedt birtokaiknál fogva hatal
mas főurakra birt azon hatással, hogy a kisebb hirtokú megyei tisztvise
lőket semmibe se vegyék.

2 Tehát ebben az időben e megye tisztviselőinek már volt állandó 
fizetősök, mely a házi pénztárból (1186 : 61. t.-cz.) fedeztetett. Csak nehezen, 
itt-ott még csak a XVIII. században honosodik meg az állandó fizetés 
intézménye ; e helyett inkább utólag, több éven át teljesített hű szolgála
tok jutalmáúl szavaztatik meg egyik-másik tisztviselőnek valamelyes tisz
teletdíj ; s a hol a fizetések rendszeresíttetnek is, azok szerfölött csekélyek. 
Ezért kénytelenek törvények és statútumok a megyei tisztség elvállalását 
büntetés terhe alatt meghagyni, egyúttal meg eltűrni, hogy ugyanazon 
egyén egy időben több tisztséget viseljen, vagy több megyének szolgáljon, 
a mi különösen a jegyzői tisztre nézve áll, a melyre különben is kevés 
volt az alkalmas személyek száma. V. ö. az előbbi lap 4. jegyzettel.

3 Helyesebben : deponenda, t. i. a legott következő pontban megál
lapított 12 frt büntetés kétszeresének letétele mellett.

* hlogy az autonom megyék megalakulta előtt, a magyar királyság 
kezdetétől fogva nemcsak országos gyülekezetek (congregationes generales 
V . c. regni), hanem a kir, tisztviselők igazgatására bizott várkerületekben 
is külön-külön, vagy többekben együttesen vidéki gyülekezetek (congr. 
particulares, provinciales,) tartassanak, szükségképi követelménye volt a 
nemzetet átható erőteljes szabadság- s társasulási szellemnek) Az Árpád
korszakból fönmaradt törvények (Sz. László III. 1., Kálmán I. 2.) s 
okmányok tanúsága szeiánt ezekre a király, nádor, alnádor, várispán, 
vagy valamely kir. kiküldött bivta össze az illető várkerületek lakosságát,

2Corpus Statutorum II.
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Ad congregationes vero publicas comitatus, siquis nobilium 
ad illorum talem notificationem non venerit, et alias absentiam 
suam rationabiliter excusare non potuerit, exceptis servitoribus 
dominorum in servitiis et negotiis dominorum suorum tum tem
poris existentibus ac etiam, qui in aliis comitatibus habent 
residentiam, si ampliora bona habuerit, in poena florenorum 
12, unius autem sessionis in dimidietate de facto convincatur.1 
Et si judlium negligenter fecerit executionem, dominus vicecomes 
in eo duplum accipiat. Ex unius sessionis nobilium una familia 
si non plures, unus tamen semper interessé teneatur.

Fiet autem publicatio congregationis arduis negotiis cogen
tibus, quae nimirum sine consensu comitatus decerni non 
possunt.

Cum magistratus sit custos utriusque tabulae et legum,3 
ipsiusque incumbat officio, ut nullum tempus fasti ! in vacuum

melynek nem nemesi eleme volt azokban soká túlnyomó. A megyei auto
nómia csírázásától kezdve (XIII. sz. II-dik fele) azonban, ennek fejlődésé
vel párhuzamosan, nemcsak a nem nemes elem szorul ki onnan fokozato
san, annyira, hogy a XVI. században azok mint a nemesi közületeknek 
gyűlései, kizárólag nemesekből (s testületi nemességgel biró városok kül
dötteiből) állottak: hanem egyrészt a congregatióknak a király, nádor vagy 
kiküldött által egybehivatása is lassankint abba marad, másrészt pedig a 
főispánon kívül a megyei közönség által választott alispánok is hívhatnak 
össze megyegyűléseket (1550 : 25., 1563 : 30., 1569 : 11. t.-cz.); sőt szokás 
útján magok a megyegyülést alkotó rendek is elrendelhették azok meg
tartását, a határnap közzétételéről az alispán a szolgabirák közvetítésével 
gondoskodván.

1 A nemzet, illetőleg kisebb közületeinek gyűlésein, lévén azok egy
úttal áldozati gyűlések is, megjelenni ősi időkben vallásos kötelesség volt. 
E kötelességérzetet a vallásos összegyülekezések tekintetében a középkor 
sajátos szellemi irányánál fogva könnyű szerrel sikerűit ébren tartania a 
keresztény egyháznak ; de a különvált világi érdekekre vonatkozó gyűlé
sek tekintetében e kötelességérzet a királyság létesültétől kezdve csak
ham ar nagy hanyatlásnak indul, főkép a vidéki gyülekezeteket illetőleg, 
melyeknek, szemben az erőteljes királyi hatalommal s az ezt szolgáló 
közegekkel, igen jelentéktelen szerep jutott osztályrészül. Ennek alapján 
már Kálmán király (I. D. 2. f.) kénytelen birsággal (judicium) fenyegetni 
a synodusra megjelenni vonakodókat. Ezen bírságolás — még pedig az 
1435 : ( I I .) : 7. art. 7. casus szerint: három márka vagyis 12 frt erejéig — 
a megyei gyűlésen való megjelenésnek is kényszereszközeként folyton 
gyakorlatban maradt, melyet a megyei statútumok még akkor is kény
szerülnek hangsúlyozni, a midőn a megyék a politikai életnek kiváló fon
tosságú közegeivé válnak, miután az időközben gyarapodott életgondok 
között inkább éreztetett a kötelesség terhe, sem mint a politikai jogok 
gyakorlatának fontossága.

2 Isteni és emberi törvények. A két tá b la : Mózes két kőtáblája 
(10 parancs), melyeken az isten és emberek iránti kötelességek elő- 
szabvák.

8 Azon idő, melyben birói széket tartani nem volt tiltva; ellen
kezője : a dies nefasti, feriae vagy juristitium, törvényszünet. A törvény-
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debeat relinqui, ideo quotiescunque a publicis negotiis licuerit, 
juris et justitiae administrationem continuo faciat1 et causas 
pauperum pariter et secundum ex consuetudine solita comitatus 
seriatim 2 discutiendas levabit.

Ad celebrationem autem judiciorum enim praeter judlium 
et juratos assessores penes dominum vicecomitem nemo cogatur 
venire. Ideo statutum est, ut duodecim nobiles per vicecomitem 
et judlium denominentur,3 semper in administratione iudicii 
sub poena (lor. 12. comparere teneantur.4 Dominus vero vice- 
comes mensam administrabit tempore judicii.

Item ex sede judiciaria aut congregatione publica nemo 
nobilium absque licentia vicecomitis sub poena unius lloreni 
statim solvenda assurget et abibit.

Sedes porro judiciaria et congregatio comitatus amodo in 
posterum fiet semper in Leuscha, ubi judlium et jurati assesso
res, dum interfuerint apud mensam, primos sibi accubitus juxta 
gradus dignitatis eligent.5 Omnibus quoque negotiis comitatus 
usque ad finem eorum personaliter intererunt post causantium 
etiam ex facie sedis emissionem. Sub deliberationibus omnes, 
qui non sunt jurati in comitatu, cum causantibus exeant et 
praeter judices atque juratos in domo judiciaria tunc alii non 
permaneant,3 nisi aliquis nobilis ex alio comitatu, qui meretur

szüneteket pedig azon idők képezték, melyekben mivel vallásos köteles
ségek, fontos közszolgálatok vagy kiváló gazdasági munkák teljesítésének 
voltak szentelendők, a perlekedés csakis ez érdekek veszélyeztetésével 
történhetett volna. Áz idők folyamában meghonosult ezen törvényszünetek 
mind egybefog!alvák az 1723,: 29. t.-cz.-be. Az 1792 : 16. s azt kiterjesztő 
későbbi törvények az országgyűlés ideje alatti törvényszünetet szünteték 
meg, míg az 1840 : XV. (11. R.) 201. §-a váltóperekre nézve csak a vasár- 
és ünnepnapokat jelölé ki törvényszüneti napokul, a minek nyomán aztán 
a törvénykezésre nézve egyátalán azok váltak kizárólagos szünnapokká.

1 Lásd 12. 1. 1. jegyz.
2 Lásd 8. 1. 2. jegyz.
3 E szó után kimaradt a «qui».
4 A megyei sedria alkatelemeire nézve lásd. 2. 1. 4. jegyz.
5 Utánzása a kir. tanácsban dívott szokásnak, melyről HK. I. R.

2. ez. 3. §. emlékezik meg.
6 Úgy azon rendelkezés, mely szerint a birótársakon kívül senki 

sem kötelezhető a bírói széken való megjelenésre, valamint az is. hogy a 
netán megjelentek nem lehetnek jelen az ítélet körüli tanácskozásnál: 
szorosan egybefügg a népbiróságoknak szakértő, tudós bíróságokká való 
átalakulásával, a mely átalakulás nálunk, bár még igen csekély mérvben, 
de már a XV. század óta folyamatban volt (1498: 2. t.-cz. 5. § , 1642: 
29. t.-cz. (pozsonyi) 2. §., 1672: 4. t.-cz. 4. §., 1674: 16. t.-cz. jogtudós 
bírákat is kívánnak).

Azon időben ugyanis, a mikor minden egyesnek gondolkozása 
azonos volt az összeségnek gondolkozásával, s a kezdetleges viszonyok
nak megfelelő primitiv jog, mint az egész nép közvetetten szellemi functiója,

2*
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ex comitatus voluntate interessé judiciis, alioquin si non exive
rit, tenetur judex nobilium florenum 1. ab eo exigere.

Item, siquis autem tempore congregationis nobilium aut 
inter protestandum vel quacunque alia ex causa nullo habito 
respectu loci et personarum, illicita dehonestatione injuriosa et 
minatoria verba insolenter contra quempiam ausu temerario 
profuderit, et per hoc turbaverit congregationem, quisquis tan
dem is extraneus sive intraneus fuerit, sed mox in  p o e n a  
v io la tio n is  sed is  ju d ic ia r ia e  convincatur, quam si non appel
laverit suis modis, dominus vice comes exequatur. Tit. 69. 
Part. 2.1

Si vero aliquis in sede judiciaria poenam violationis sedis 
judiciariae incurrerit, eam suis modis iuxta decreta et antiquas

mindenki által mélyebb reflexió nélkül, mintegy ösztönszerűleg felismer
hető s alkalmazható volt: a megnyugvást az iránt, hogy a biró s társai 
valamely concret esetben valóban a helyes jogszabályt alkalmazták, csakis 
az nyujtá, hogy a biró által nyomban kihirdetett Ítéletre nézve a jelenlevő 
nép saját jogi érzésének is kifejezést adott, a mit megtenni szent köteles
ségének tartott. A társadalmi viszonyok bonyolultával azonban a jog fel
ismerése és alkalmaztatása is folyton behatóbb tanulmányt igénylő mes
terséggé válik, mely lassankint egy, kölönösen егте hivatott osztálynak : 
a jogászoknak válik hivatásszerű foglalkozásává. Ez időtől fogva a jogtól 
mind jobban elidegenedő nép kötelességszerű megjelenése elveszti régi 
jelentőségét, a körültekintő tanácskozást igénylő Ítélet megalkotásánál való 
jelenléte pedig épen hátráltatólag hat nemcsak a bírói vélemény megal
kotására, hanem ennek szabad nyilvánítására is.

1 A széktörés fogalma a nemzeti gyűlések helye körűi táplált ős
kori nézeteknek csak halvány reminiscentiája, melynek lényegét sem 
Werbőczy (НК. II. R. 69. ez.), sem az ő nyomán Kittonich (D. M. С. IX. 
cju. 22. §. 1.) nem határozza meg híven. A gyűlés helye a gyűlés alkal
mával jelenlevőnek hitt istenség oltalma alatt álló vallásos, szent hely 
volt. a melyet ép ezért mindenki szóval és tettel tisztelni tartozott; tisz
tességtelen beszéd vagy cselekvény a hely megszentségtelenítéseűl tekin
tetvén. Ugyanezen tisztelet tárgyaivá lettek aztán a templomok, akár a 
régi vallásos, akár más helyeken emelkedtek legyen azok, s kiterjeszté azt 
a szent megszokás a későbbi bírói székekre is, a hol az isteni s emberi 
törvények szerint volt az igazság kiszolgáltatandó, s következetesen, ré
szeseivé kellett hogy legyenek az idővel megalakult sedriák is, sőt itt-ott, 
az ősi szellemnek megfelelőbben, részesültek abban a sedriáktól idővel 
megkülönböztetett megyei gyülekezetek, congregatiók i s ; míg végre orszá
gos törvény (1723: 57. t.-cz. 2. §.) a széktörés büntetését (25 márka =  
100 frt) minden megye congregatióiban excedálók ellenében megállapí
totta. De az ősi szellemet már megérteni nem tudó kor, attól eltérőleg, a 
széktörés fogalmának súlypontját Werbőczytől kezdve nem a bírósági hely 
szentségének, hanem a bírói tekintélynek megsértésébe fekteté, minek 
folytán egyrészt széksértést nem látott abban, ha valaki a bíróság helyén 
ugyan, de nem a bírói szék tartása idején beszélt vagy cselekedett tisz
tességellenesen, másrészt meg a bíróság színhelyén kívüli dehonestatiókra 
is kiterjeszté azt. (16-19 : 94.)
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consuetudines regnicolarum1 partes contra se prosequendi habe
bunt facultatem.

Ezen statútum ok 1608-ban gyüjtettek egybe s utóbb beírattak az 
1611—1623. évekről vezetett jegyzőkönyvbe. Találhatók Szepesmegye 
levéltárában, Lőcsén, Prot. Nr. 9. a  37. s köv. lapokon.

III.
Cum mala consuetudine introductum sit in comitatum, 

quod nimis tarde progrediantur ab initio causae per simplicem 
citationem 2 inchoatae, ut vix querulantes in quinta vel sexta

1 Ezek: HK. II. R. 69. cz., az 1435 (II.): 7. cz. 3. casus; 1486:
58., 1492 : 67. t.-cz., melyekhez járultak utóbb még az 1635 : 89., 1647 : 
16. t.-cz. 4. §., 1649 : 94., 1655 : 108., 1723 : 57. és 1729 : 28. t.-cz. 19. §.

2 Azon korban, a mikor még magok a nemzeti, törzsi, ági gyüle
kezetek képezték a bíróságokat, külön idézése annak, a ki ellen e bíróság 
előtt panasz volt teendő, szükségtelen vala : hiszen a gyűlésen mindenki 
köteles volt megjelenni, a meg nem jelent pedig a gyűlésen jelen volt 
hozzátartozóitól értesülhetett az ellene emelt vádról. De több, mint való
színű,, hogy az ügy nemcsak az utóbbi esetben, hanem egyátalán nem 
került legott tárgyalás alá, mert az egyes ellen emelt vád által annak 
egész családja volt érdekelve, ennek pedig időt kellett engedni, annak 
elhatározására, vájjon a vádat magára vállalja-e, avagy tagját önmagára 
hagyja ? valamint arra is, hogy a Vádlott, illetőleg családja, az ellenféllel 
kibékülhessen, vagy, legalább fontosabb ügyekben a vád alóli tisztázásra, 
a védekezésre előkészülhessen. Ha ez áll, a mi fölött kételkedni aligha 
van alapos ok, minden nehézség nélkül megmagyarázhatjuk magunknak 
egyrészt azon szokást, hogy később, a midőn az igazságszolgáltatás kö
zegei a királyi bíróságok voltak s ezek elé alperes külön idézendő volt, 
ez csak többszöri idézés után marasztaltatott el, mint makacs, másrészt 
meg azt, hogy némely perek több bírói szék tartását (terminus), tették 
szükségessé (longus litis processus), mások pedig már a legelsőn voltak 
eldöntendők. (Brevis litis processus ; lásd alább az abaujmegyei 1614. évi 
statutum vonatkozó jegyzetét.)..

A fentebbi statutum keletkezési idejét megelőzőleg (а HK. II. R. 
18. cz. tanúsága szerint) a keresetek különféleségéhez képest az idézésnek 
is különböző nemei dívtak már, melyekről tüzetesen értekeznek Kitt. C. 2., 
Huszty i. m. I. könyv 38. cz .; Szegedi Тугое. II. R. 18. cz. — Ezek egyike 
volt a szóban forgó statútumban érintett egyszerű idézés (citatio simplex), 
mely szerint alperes csak átalánosságban, az ország törvényei szerint, a 
kereset substratumát képező ügylet specificus kitüntetése nélkül hivatott 
perbe, szemben az értesítőlegessel (citatio insinuationalis), mely szerint a 
perbehivás az ügy specificus leírása melleit történt. Miután a simplex 
citatio mellett perbehivottnak, ha a kitűzött terminusra meg nem jelent, 
meg nem jelenésének okadatolására, valamint a megjelentnek a kellő vé- 
dekezhetés czéljából a kereset, majd a felperes által használt egyéb okmá
nyok párjának kivételére, saját bizonyítékai beszerzésére stb., újabb és 
újabb terminusok adattak, az ügy eldöntése a végtelenségig elhúzódott, 
mely bajon az országos törvények, mivel az eljárás módozatát tüzetesen
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sede .judiciaria possint venire ad responsiones solitas, idque non 
ob multitudinem causarum, sed propter procuratorum vanas et 
non necessarias prolongationes fieri soleat. Quare per dominum 
vice comitem nostrum unanimi totius universitatis nobilium 
istius comitatus nostri scepusierisis voto et suffragio atque 
consensu statutum est ut amodo deinceps dominus vicecotnes 
causantibus ipsis ubi et quandocumque fuerit requisitus, suo 
sigillo et manus suscriptione communitatis literas citatorias 
expedire possit, quas sibi prout actor ipse voluerit, pro sua 
industria absque omni errore conficiet, et judlium sui processus 
assignabit.1 Qui accepto suo salario,2 confestim citabit adversam 
partem ad quindenam3 in sedem noßtram judiciariam, suae , 
quoque citationis factae seriem diligenter super ipsas literas 
citatorias absque ullo defectu annotabit et statim in prima sede 
judiciaria executionem suam ordine ac publice sub juramento 
juxta publicas regni constitutiones referet.4 qua relata mox

meg nem szabták, hasztalan törekesznek segíteni azzal, hogy a pereket 
három vagy négy terminuson bevégzendőknek jelentik ki (1298. 62., 
1351 : 25., 1439 : 33—35., 1486 : 4. 19., 1492 : 54. t.-cz.) ; a mulasztást a 
megyék, a törvénykezés tekintetében élvezett terjedt-autonomiájoknál fogva 
alkoiott statútumaikkal kénytelenek pótolni. '

1 A perbehivásnak régibb módjai (lásd Hajnik J. i. m. 345. s köv. 1.) 
a bírói pecsét melletti, a fél s bírói kiküldött (pristaldus), utóbb a kápta
lan vagy convent bizonysága mellett a bírói kiküldött által eszközlöttek 
voltak, mely utóbbi a király, vagy az Qrszág rendes biráitól nyert idéző 
parancs (mandatum evocatorium) mellett vitetett véghez. A megyékben 
ez utóbbinak nyomán a megyei közönség nevében kiállított idéző parancs 
(literae citatoriae) melletti perbehivás vált a rendszerintivé. Az idéző pa
rancsnak a maga keltén kívül magában kellett foglalnia az idéző biró s 
a felek neveit, a  per tárgyát, a helyet, hova s az időpontot, a mikor a 
félnek meg kellet t jelennie ; közöltetett az érdekelt féllel a káptalani vagy 
conventi bizonyság mellőzésével egyedül a megye hatósági közegei által.

2 Ezen salarium az 1546 : 37 t.-cz. értelmében, mely tüzetesen csak 
az alispánét állapítja meg, úgy látszik egy forint volt; az 1609: 75. t.-cz. 
szerint a szolgabirót csak 12 dénár illeté, mit az 1730 : máj. 25-én kelt 
rendelet is megad neki.

3 A 15-öd napra való idézés a germán jogból átvéve már rég szo
kásban volt, a midőn azt a törvények (1462 : 1., 1538. 19. — 1608 : (K. u.)
4., 1609 : (K u.) 29., 1613 : 23. stb.), valamint a statútumok elrendelték.

4 Az idézések, tanuvallatások, szóval a bírói meghagyások executió- 
járól az exequáló káptalani bizonyságok s bírói kiküldöttek is kötelesek 
voltak törvényeink értelmében eljárásuk eredményéről jelentést tenni, a 
mit u. n. literae relatoriae, v. Iit. testimoniales utján tettek, még pedig, 
miután az eljárásuk alkalmával régtől fogva tapasztalt visszaélések az 
ezekre szabott büntetések daczára (lásd Kálmán király I. D. 30. fej , 
1351: 21. t.-cz.) minduntalan ismétlődtek, amazok eljárásuk előtt, emezek 
meg az után hűséges eljárásuk tekintetében esküt tenni köteleztettek 
(1435 : (II.) 8., 1486 : 10.. 1492 : 43. t.-cz.); ez eskü alatti jelentéstételre 
kötelezi jelen statutum a szolgabirákat is, a kik különben már hivataluk
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adversa pars aut per se aut per procuratorem suum cum literis 
procuratoriis, ut moris est, paria1 earundem postulabit, eaque 
in sequenti statim sede cum serie executionis et factae relatio
nis authenticae extradentur (exceptis causis per mandatum3 
inchoatis vel repetitionis bonorum violenter occupatorum 3 ver
baliter factae); quae tamen prius iam notarius sedis in proto- 
colon inscripta habeat,4 et sic in tertia sede secundum seriem 
levata causa et literis citatoriis per actorem vel eius procura
torem in judicio reproductis et exhibitis in causam attractus 
(si modo se non absentaverit) respondere teneatur. Quod si 
actio erit personalis,5 personaliter, in aliis vero per procurato
rem suum penes literas tamen procuratorias comparebit; una 
porro vel altera partium se absentante, penes literas procura
torias et citatorias vel paria citatoria suis modis judicialiter 
convincantur.6 Et literas in .proxima sede judiciaria adiudica- 
toria sententia per non venientiam aut absolutionales vel prae- 
scriptionales,7 quae antequam sigillatae, publicatae et adversae 
parti extradatae fuerint; si non fuerit absentatio contumaciae,8 
liceat cum denariis 50 notario dandis prae manibus eius adhuc 
repertas inhibere,9 et eodem in termino, si eundem series tan
get, sine dilatione ad actionem respondere vel causam conti
nuare oportebit.10* Si vero apud adversae partis manus habe-

elfoglalásakor is szolgálati esküt tenni voltak kötelezve. (1435 : 1., 1486 :
78., 1492 : 83. t.-cz.)

1 Lásd 10. 1. 3. jegyz.
3 Értetik a mandatum praeceptorium, * mely a keresetet magában 

foglaló libellus actipnis-t pótlá, s melylyel rendszerint szokás volt a pert 
megindítani.

3 Az elfoglalt javakba való visszahelyezés, melyet az 1563. 48. t.-cz. 
a megyék hatáskörébe utalt, u. n. panaszos per utján történt, melynek a 
kisebb hatalmaskodás (violentia) eseteiben egyátalán helye volt. Az ebben 
követendő eljárást szabályozza az 1608: (K. u.) 4. t.-cz.

4 A királyi bíróságokra nézve is szabály volt (1498 : 5., 1600 : 3.,
4., 1550 : 61. t.-cz.), hogy az idéző leveleket keltök szerint az itélőmes- 
terek vagy Írnokok lajstromba (Regestum judicialium v. signaturae) iktas
sák, a sorrend megállapíthatása és szigorú követhetése szempontjából.

5 Értendő alatta azon kereset, melynek bírói tárgyalása végett 
alperes saját személyében, nem pedig csak ügyvéde útján való megjele
nésre idéztetik. HK. II. R. 20. ez. Kitt. С. II. qu. 4. 1723 : 32. t.-cz. 2. §.

6 Alperes meg nem jelenésének folyománya a sententia per non 
venit, felperesének pedig az absolutio ex paribus.

7 Talán literae proscriptionales, melyek a büntető perben saját 
személyében való megjelenésre idézett, de meg nem jelenő ellenében 
bocsáttattak ki.

8 Azaz, ha elmaradását igaz okkal menteni tudja.
9 А HK. II. R. 58. cz.-nek megfelelőleg.

10 Ezen intézkedés pótlását képezi az alábbi (V.) statutum.
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buntur, exmissionales literae penes easdem literas adjudicatorias 
expediantur et executio fiet,.1 Cui, si noluerit et non erit, con
tumaci novo judicij1 2 vel repulsione 3 erit obviandum.

IV.
Item tempore congregationis nobilium non minus quam 

cum sedes judiciaria celebratur, omnia honeste et decenter fiant. 
Et nemo nobilium sed neque exterorum armatis manibus locum 
hujus nostrae congregationis in posterum ingrediatur, alioquin 
judlium arma a nobilibus aufferre possit, et nonnisi sub mulcta 
lloreni 1. solvenda, congregatione (f in i ta P) restituet.4 Exteros 
autem una cum armis expellat. Quae in hac re exequenda 
petites domini comitis, qui de cetero pro janitoribus constituen
tur foris et intra locum sedis judiciariae, vel congregationis ex 
commissione vicecomitis adjuvare debebunt.5

V .
Statutum est, ut fracta et deposita per non venit senten

tia, notario denarij 50, dentur et teneatur in causam attractus 
sine dilatione in instanti ad actionem actofis respondere. Si

1 Mert sem az ispán, sem az alispán vagy szolgabiró a megyei 
közönségnek a sedriából kiadott kibocsátó levele (lit. exmissionales) nélkül 
rendszerint végrehajtást nem teljesíthetett (1495 : 16., 17., 1613 : 23. t.-cz. 
8. §.). Kivétettek a violentialis esetek, a mint ez az 1608. (K. u.) 4. 
t -cz.-ből s az alább következő több statútumból is kitűnik (lásd p. o. az 
1570. évi abaujmegyei, az 1591. évi szepesmegyei, 1605. évi sárosmegyei 
statútumot stb.).

2 Novum simplex, melylyel csak a végrehajtás befejeztével extra 
dominium élhetett a fél.

3 Kiterjesztése а HK. II. R. 75. ez. 5. §-nak, mely a contumaxnak 
csakis a hűtlenséget kimondó Ítélet végrehajtása ellenében enged repulsiót.

4 Azon régi időben, a midőn még a nép rendes, főfoglalkozása a 
harcz, az akarat s jog érvényesítésének első eszköze a fegyver volt. s a 
megtartott gyűlésből nem egyszer egyenesen az itt elhatározott háborúba 
is kellett indulni : a szabad férfinak ősi jelvénye, a fegyver nélkül senki 
sem jelenhetett meg a gyűlésen. S ezen fölfegyverkezve való megjelenés 
szokásától, mint az ősöknek kedves örökétől, akkor sem tudtak meg
válni sokan, a midőn az a szelídebb erkölcsök, békésebb szellem s fej
lettebb jogérzületnél fogva nemcsak szükségtelen, hanem a jogrendre nézve 
épen veszedelmes is volt, ámbár az 1486: 65., 66. és 1492 : 79. t.-cz. 
azt tiltá.

5 A megyei ispán hajdújának ajtónállói tisztét az ország rendes 
biráinak törvényszékén az 1482 : 42. t.-cz. 7. §. szerint azoknak embere 
teljesíté.
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mandatorum paria vel actionis acceperit, ad alteram sedem judi
ciariam sequentem respondere tenetur in causam attractus.1

Eredetije Ssepesmeyye levéltárában. 1’rot. 4. ab Anno 1647—1592. 
Fol. 1—2. Innen  átírva as 1611—1623. évi jegyzőkönyvbe. 37. s köv. I.

VI.

Quotiescunque temporis commoditas a reliquis molestiis 
et legitimis impedimentis pacem, et cum sufficientia dabit, domi
nus vicecomes judicia in singulis quindenis, cum consensu 
domini comitis et comitatus, more solito tempestive publicare 
et juxta officii atque vocationis suae exigentiam pro asserenda 
quiete publica administrare non negligat, eaque durent per duos 
dies continuos,1 2 quorum in die primo juxta publicas regni con
stitutiones pauperum, viduarum et orphanorum,3 in secundo 
vero ditiorum causae seriatim ad judicandum levari debeant.4

Ita tamen, quod mandata et causae extra seriales utroque 
die seriem praecedant, principe loco discutiantur.5

Item. Siquis querulantium ad damni revisionem 6 autho-

1 Lásd 2d. 1. 10. jegyz.
3 Lásd 12. 1. 1. jegyz.
3 T. i. az 1550. 53. és 1563. 51., 52. t.-cz. Lásd. az 1723. 32. 

t. cz. is.
4 6 Lásd a 8. 1. jegyz.
e A revisio ocularis, bírói szemle, a bizonyítási anyagnak a biró, 

mint ilyen által vagyis hivatalos minőségben s saját érzékei utján való 
közvetetlen észlelése azon czélból, hogy vitás ügyben a való megállapíttas- 
sék. Jelentősége, mint minden egyéb bizonyítási eszközé, a bizonyítási 
rendszer alapelvétől függ. A régi magyar bizonyítási rendszer alapelve 
pedig az, hogy nem magának a ténynek, hanem a fél által a tényből vont 
s jogilag formulázott állításban kifejezett következtetésnek valósága álla
píttassák meg. Erre utalnak a bizonyítás kifejezés (meggyőződés vagyis 
bizalom  keltése a bíróban a fél állításának valósága iránt) és a régibb 
bizonyítási eszközök legtöbbjei: a fél esküje, eskütársak, párbaj. Ugyan
azért azon esetben, ha a tényből maga a biró vonhatta ki a jogi állítást, 
nevezetesen, ha a tény az Ítélő bíróság szeme előtt folyt le, vagy ez a 
tényt annak megtörténte után saját érzékeivel közvetetlenűl észlelhette ; a 
fél bizonyítására szükség nem volt. A bírói szemle tehát, miután a fél 
következtetésének valósága mellett a bíróság saját tagjai a leghitelesebben 
tanúskodtak, felmenté a felet a bizonyítástól, miért is az szívesen vétetett 
igénybe ; .de a bizonyítás a fél kötelessége lévén, a szemle tárgyát is ő 
kellett hogy a bíróság elé állítsa, mi különösen a büntető perekben volt 
eszközölhető a tetten kapott bűnös elővezetése s a corpus delicti előmu- 
tatása által, majd meg azon esetben, a midőn a megszemlélendő tárgy 
maga nem vitethetett a bíróság elé. a szemle a hely színén ejtetett meg.

А HK. II R. 41. cz. 1 §-ból következtethetni, hogy oculata revisió- 
nak (mely az 1486: 14., 16., 1492: 57. s 1504: 5. t.-cz.-ben említtetik)
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ritate vel sigillo vicecomitis judlium evocaverit et ille emissus 
fuerit, ac juratus assessor per eundem judlium requisitus 1 
cum eodem talem revisionem venire recusaret, in poenam 
florenorum 12. convincatur, quam dominus vice comes exigat 
et exequatur.

Item. Turpis et nedum hominibus nobilibus sed vel ru
sticis ipsis indigna res est, ita omnium, qui recte sentiunt, de 
moribus judicio detestandum esse videri debet, quod in publico 
congressu judiciorum vel congregationis nobilium plerique hac 
vel illa injuria se nuper affectos fuisse praetendentes, occasione 
earum, ubi sano et exquisito consilio ac aliis remediis juridicis 
maxime opus foret, cum suis affectibus imperare nequeant, 
insano quodam furore ad quaevis illicita media et valde inepta 
proruere et tali relatione accepta injuriam vindicare fortassis 
per nimiam judicum indulgentiam aut spem in suis asstantibus 
aequalibus collocatam non revereantur, taliumque licentia eo 
processerit, ut idiotae in locum nostri convuentus immodestis 
clamoribus completum foris audientes, tanquam ad inusitatum 
spectaculum accurrant et non rideant saltem, sed adminentur 
potius conditionem nobilium ab omni modestia et gravitate sic 
degenerasse, quod contemptum facile et imbellionem in ipsos 
pariat, non sine gravi scandalo, quod ne in posterum fiat, una
nimiter statutum est.

Eredetije Ssepesmegye levéltárában, Lőcsén, m in t az előbbi 
sta tu tum .

* 1570.
Ahaujmegyei statutum.

Communi omnium totius comitatus voto, voluntate et 
suffragio constitutum est et decretum, ut dominus vicecomes et 
judlium sine literis exmissionalibus 2 et sententionalibus3 ad

birói kiküldés mellett csak is ingatlanok erőszakos elfoglalása esetében 
volt helye, de nem egyszerű kártételek esetében, melyekben a bizonyítás 
a fél esküje által történt, míg a megyei statútumok vagy szokás útmu
tatása mellett az 1638 : 27. t.-cz. is ekendelé a károk bírói becslését, a mi 
természetesen a birói szemlét is involválta magában.

1 A szemle a fél bizonyítását helyettesítvén, a bizonyítás szabályai 
szerint ennek is legalább két egyén által kellett eszközöltetnie.

2 Lásd. 24. 1. 1. jegyz.
3 Az Ítéletet magában foglaló levél (itélőlevél), melynek kiadási 

módozata iránt intézkedik már az 1486 : 20., 1492 : 69., 1500 : 11. és 12. t.-cz.
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exequutionem perceptionis birsagii florenorum 12. ab illis, qui 
in negotio ostensionis sanguinis 1 succubuerint ;1 2 et si tempore 
ostensionis ^anguinis comprobationi utrisque partibus datur,3 
utraque pars testimonia colligere debet, alioquin neutri par
tium detur.

Abnujineyye levéltárában, Kassán , 11570 - 1573. évekről szőlő 2-ik 
sz. jegyzőkönyv, föl. 10.

1571.

Beregmegyei statútumok.

I. • .
Quod nos universitas nobilium comitatus de Bereg, matura 

intra nos deliberatione praehabita, decernentes, quod quicunque 
pro decimis frugum decimatoribus suae regiae majestatis pecu
niis satisfecerint et penderint,4 si coloni alicujus magnatis aut 
nobilium dominorum excommissione dominorum suorum pendent, 
extunc ille, dominus aut nobilis llorenos viginti quatuor dominus 
vice comes (sic) exigere queat. Si vero coloni alicujus posses
sionis ex propria voluntate pendunt, domino terrestri duodecim

•  .

1 Vérzést okozó s u. v. vérbirságot maga után vonó testi sértés.
2 Hozzáértenetek a kimaradt exeat. ♦
3 T. i. locus datur. •
4 Az egyházi tized, fizetve a föld termékei és állatok szaporulata 

után, a kereszténység első' századaiban a hívek önkénytes adománya, ala
mizsna volt, melynek nyújtását azonban, az adakozási hajlam hanyatlá
sával, az egyház, hivatkozással a szentirás egyes helyeire zsinati határo
zatok, majd meg a világi hatalom, névszerint Nagy Károly, rendeletek 
által az egész kereszténységre nézve kötelezó'vé tette ; mint ilyen, mint 
egyházi adó, szerepelt nálunk is, a királyság első idejétől kezdve, s pro- 
vocálta népszerűtlenségénél fogva minduntalan a törvényhozás intézkedé
sét arra nézve, hogy ki által, kinek részére, miből, hogyan és mikor fizet
tessék az.

Ámbár a tized törvény szerint (1222 : 20., 1498 :49. t.-cz.) termé
szetben volt fizetendő, mégis szokásos volt, azt itt-ott pénzen megváltani 
(lásd 1495: 41. t.-cz.). Concrét esetekben való beszedése folyton különböző 
nehézségekkel járván, az élvezetére jogosítottak kezdik azt bérbe adni, a mi 
a törvények által előbb (1481 : 8. t.-cz.) ellenzett, а XVI. sz. közepétől 
fogva (1546 : 55. t.-cz. stb.) pedig elismert szokássá lett.

A véghelyekhez közel fekvő helyeken a tized bérbe vétele a  király 
előjoga volt (1566 : 68., 1569 : 27. t.-cz.), sőt időnkint a tized minden bér 
fizetése nélkül is átengedendő volt a király részére a várak és véghelyek 
megvédésének könnyebb eszközölhetése végett; innen neveztettek a tize
dek «decimae regiae»-nek is, a melyek ép a jelen statútumnak is tárgyát 
képezik. — (A tizedek rövid történetét adja Lányi Károly : Magyar egy
ház történelme, átdolgozta Knauz Nándor, Esztergom, 1866. a 377—382. 11.)
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florenos pendere teneantur. Quod si vero contigerit, decima- 
torem in alicujus bona condescendere, nos pari voto et con
sensu, damnum patientem et cui illatum damnum extitit, nos 
coadunatis omnibus illum contentare non gravabimur.

Beregmegyei levéltárban, Beregszászon, Prot, ex 1609—1571.
169. 1.

Nos universitas nobilium comitatus de Bereg unanimi delibe
ratione decrevimus, quod amodo deinceps aliquis nobilis alterum 
nobilem coram vice comite, judlium in effusione sanguinis birsagii 
condemnare voluerit, ex tunc ipse vicecomes una cum judlium ad 
eundem nobilem, qui alterius sanguinem effuderit, prius per 
attestationem docere debeant,1 et si docere poterint, extunc ipse 
vicecomes una cum judlium cum literis universitatis nobilium 
solum brevibus eundem (sic) birsagium sanguinis effusionis 
extorquere valeant.

Si vero ille nobilis, ad quem queremonia ab altero nobili 
facta fuerit, ad fidem solius actoris submittit, teneatur ipse 
actor juramento ad eundem nobilem in causam attractum aggra
vare, si juramento aggravare poterit, extunc ipse vicecomes 
eum judlium super illum birsagium, similiter cum literis univer
sitatis nobilium exigere valeant. Quod si in causam attractus 
in attestatione caruerit, extunc vicecomes' cum judlium super 
illufn praemisso modo exigere valet.

U. o. 152. I. 22. pont.

Sedes iudiciaria comitatus Abaujvariensis deliberavit, con
stituit et ordinavit, quod extra sedem in faciebas possessio
num procuratorem etiam non iuratus2 agere et causas pro
sequi possit.

Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prot. 2. föl. 14.

1 A vádnak tanúkkal való bizonyítása, mint a vádlóra nehezedő' 
teher, szakítás a régibb bűnvádi eljárás bizonyítási elvével, mely szerint 
a vádlottat illeté első sorban azon kedvezmény, hogy magát a vád alól 
esküvel tisztítsa.

2 Az ez időben még fennállott törvények (1481 : 17. t.-cz. 4. §. és

II

Abcmjmegyei stututumok.

I.
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II.

Comitatus uno omnium voto, voluntate et suffragiis depu
tavit in rationem saliariorum de paratis pecuniis comitatus 1 
domino vicecomiti llorenos centum, notario vero (lorenos tri
ginta duos.2

Abnujme<iye levéltárában, Kassán, Prot. 2. föl. 20.

III.
Comitatus una omnium voluntate constituit processus 

quatuor judlium in exequutionibus observandos esse, ita, quod 
nisi rationabilis adsit causa, unus judlium extra suum proces
sum in alterius iuridicam exequutionem nequeat peragere.3

Statuit praeterea et decrevit comitatus omnium suffragiis, 
quod nullus nobilium colonum licentiatum 4 ipso decimo quinto 
die 5 per judlium praefixo ablegare aut ad alios labores et negotia 
cogere debeat neque posset, ut talis suis rebus coram judlium 
debito modo intendere possit. Alioquin in poena convincetur 
articulorum.0

U. о foil. 21.

1567 : 27. t.-cz.) értelmében ugyanis a procuratornak patvarsági esküt (ju
ramentum calumniae) kellett letennie, mielőtt valamely concrét esetben 
ügyködhetett volna. Ez esküt egyébiránt a canonjognak köszönhetjük, mely 
azt viszont a római jogból vette át Tartalma, mint a Kitt. C. 12., qu. 
9. §. 1.-ből közlött formula antiqui juramenti-ből is látható, arra irányult, 
hogy az ügyvéd igaztalan pert tudva föl nem vállal, abban törvényesen 
nem jár el, azt haszontalan kifogásokkal nem húzza-halasztja, megbízója 
ellenfelével össze nem játszik. Az 1574: 34  t.-cz. által ismét meg lön 
szüntetve.\

'  TT agyis a házi pénztárból, melyhez adózni az 1486: 64. t.-cz. 
által tétetett a nemesek kötelességévé. Lásd 16.1. 4. jegyz. Ezen adózás alól 
azonban később a nemesek, támaszkodva a HK. 1. R. 9. cz.-ben meg
örökített nobilitaris praerogativára, kivonták magokat, de az armalista 
nemesek mindig fizették azt (L. 1537: 21. 1630: 30. t.-cz. 6. §. 1715: 
57. t.-cz. 1. §. és 1723 : 6. t.-cz. 4. §. és 1805 : 1. t.-cz. 17. §.)

2 A salariumra nézve lásd 61. 1. 4. jegyz.
11 Lásd 2. 1. 1. jegyz.
J Colonus licentiatus azon jobbágy, ki az illetékes szolgabiró s 

esküdt jelenlétében a terragium (két magyar dénár) lefizetése mellett el- 
költözési szándékát kijelentvén, arra a szolgabirótól engedélyt nyert.

5 Az 1556 : 28. t.-cz. ugyanis, mely jelen statútumot megelőzőleg 
utoljára szabályozta a szabad költözés módját, az ez ügyben esküdtársá- 
val eljáró szolgabiró által a költözési szándék nyilvánításától számítandó 
15-dik napot tűzeti ki a tényleges elköltözésre.

6 Név szerin t: az 1547 : 29. és 1550: 37. t.-cz., valamint az ezeket 
módosító 1556 : 30. t.-cz. A jobbágyok költözését illetőleg lásd 1. 1. 2. j.
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IV

Comitatus deliberavit, quod colonus alio migrans amittit 
vineam et terras arabiles per aestimationem.1

Abanjmegye levéltárában, Kassán, Prot 2. föl 22.

1572.
A b a u jm egyei sta tú tum ok.

I.

Comitatus decrevit, ut indifferenter judlium exequutionem 
peragere voleant sine exceptione in quolibet processu.2

Abaujmegye levélt. Kassán. Prot 2. föl, 2ti.

H.

Comitatus ad suplicationem dicatoris et judlium ex spe
ciali benignitate deputavit de singulis iudicibus medium cubulum 
avenae et de singulis portis in salarium vicecomitis et notarii 
denarios 25.3

и. о. föl. 33.

HI.
Totus comitatus uno (sic) omnium voluntate et paribus 

suffragiis priorem consuetudinem in levationibus causarum obser
vatam approbando, denuo constituit et ordinavit, quod prima 
dies sedis judiciariae, hoc est feria secunda, indifferenter iuxta 
ordinem judlium, leventur omnes causae ad sedem appellatae4 
et lieentiationes colonorum aliis diebus subsequentibus, iuxta 
seriem superinde conscriptam.

U. o. fol 36.

1 Miután a HK. III. R. 30. cz. 7. §. szerint «az egész föld tulaj
donossága a földesúrra néz és tartozik», magát az állagot természetesen a 
jobbágy el nem adhatta ; de másrészt, «munkájának bére és jutalma» őt 
illetvén, ezt jogosan kívánhatta. A statútumban érintett becsii alatt a HK. 
említett czíme szerint (egybevetve azt az 1625 : 58. t.-cz. 6. §-val) a szől- 
lőket s irtványokat illetőleg az igaz (condigna), a szántókra nézve pedig 
a közbeesőt (communis aestimatio) kell értenünk.

2 Lásd. 4. 1. 1. jegyzet. — 3 Lásd 17. 1. 2. jegyz.
4 Régibb törvényeink (1556 : 28. t.-cz.) csak a jobbágy szabadon



MEGYEI STATÚTUMOK. Hl

1572.
Z en ip lén m egyei sta tú tum ok.

I.

Communi omnium voto conclusum est, ut superfluus ille 
abusus dicatorum in connumeratione portarum sinistre intro
ductus aboleatur, nimirum, ut singilatim nomina colonorum et 
inquilinorum quarumvis possessionum in regestum conscribi, per 
dicatorem judex et juratus nequaquam patiantur:1 quod et 
praeterea nonnisi secundum contentum articulorum publicarum 
constitutionum superinde editarum annorum 67: 1467 2 in omni
bus punctis et appendicibus dicationis 3 procedant.

Zemplénmej/yei levélt. S.-A.-Vjhely. Prut. A. Nr. 2. 465. 1.

It.
Item deliberatum est. ut quicunque nostrum jobagiones 

habet, pro aedificatione domus in qua judicia in hoc comitatu 
celebrantur4 et subtus eius schola pro studiosis aedificetur, 
singulum unum tlorenum Solvere': item nobiles unius sessionis 
singuli singulos denarios 33 solvant, etiamsi locum residendae 
in alio comitatu haberet (sic.).

U. o. Prot. A. Nr. 1. 353. I.

bocsátása tárgyában hozott határozat ellen bejelentett felebbvitelt rendelik 
soron kívül felvétetni, míg a felebbezett ügyeknek egyátalán soronkívüli
ségét csak az 1729 : 43. t.-cz. 4. és 7. §§. állapítja meg ; de Kitt. С. XI. 
qu. 2. §. 2. tanúsága szerint a praxisban rég soronkívüliek voltak azok. 
Lásd különben 2. 1. 8. jegyz.

1 Törvényeink (1435 : (I.) 6., 1537 : 3. 1545 : 26.) szerint sem a 
jobbágyak neve, hanem a jobbágytelkek (porták) száma volt az adólajs
tromba vezetendő, mert ez utóbbiak szolgáltak az adókivetés alapjául.

3 Ezen törvényre való utalás hibás ; úgy látszik az 1567 : 7. t.-cz.-re 
akar a statutum hivatkozni.

3 Lásd alább az 1612. évi beregmegyei statutum illető jegyz.
4 Lásd 10. 1. 1. jegyz.
6 A törvényekben ezenkívül még a nobiles jobbagiones vagy portas 

non habentes nevezete alatt is előfordulnak. Ámbár hazai jogunk azon 
sarkalatos elve, hogy a nemesek megannyian egyenlők (1351: 11. ez., 
HK. I. R. 2. Cz.); szakadatlanúl fennállott s ennek értelmében az egyház- 
belyi nemesek »"többiekkel (nobiles possessionati) jogilag ugyanazon sza
badságot élvezték : mégis, a mióta minden jog és kötelezettség a birtok 
tartozékaként kezd szerepelni, elkerülhetetlen volt, hogy a nemességgel 
járó jogok gyakorlata és kötelezettségek teljesítése tekintetében a szegé
nyebb és vagyonosabb nemesek közt tényleges különbség ne érvényesítse 
magát, a minek példáival úgy a statútumokban, mint a  XV. század óta 
hozott kir. végzeményekben is lépten-nyomon találkozunk.
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I l l

Deliberatum est, ut judlium singuli, dum ad probandum 
exmittuntur, libere in toto comitatu etiam in processu alterius 
judlium procedere possint.1

Zemplénnwyye levéltárában. S.-A.-Ujhely, Prot A Nr. 2. 312. 1.

1573.
Z em plén m egyei sta tu tu m .

Deliberatum est, prout antea quoque conclusum fuerat, ut 
siquis florenum unum 2 judlium et jurato pro salario in abli- 
centiatione vel repetitione colonorum solvere nollent, extunc 
liberum sit ipsis quoque an ablicentient, vel istic relinquant.

Г. n 391 l

1574.
A bau jm egyei s ta tú tu m ok

I.
Comitatus uno omnium consensu constituit et decrevit in 

subsidium expensarum per Georgium Cheby et alios litis con
sortes ad causas ratione sui officii motas, factarum, de singulis 
personis nobilibus possessionatis denarios 50., de mediocribus 
denarios 25, de minoribus denarios 121/2.3

Abaujmegyei levéltár. Kassán. Prot, ex 1574—1578. föl. 1.

II.
'fotus comitatus uno omnium consensu conclusit: quod 

intra 15. diem salutato domino comite pro nova electione 
vicecomitis, sive intra illud tempus fuerit praesens sive non.

1 Lásd. 4. 1. 1. jegyz.
3 Ennyi volt az 1516 : 37. t.-cz. értelmében a szolgabiró napidíja. 

A jobbágy szabadságolása módját körülírja az 1556 : 28. t.-cz.
8 Ezen megadóztatás az I486 : 64. t.-cz. szellemében történt, mely 

a megye közköltségeit a nemesek által vagyonuk arányában kívánja fe
deztetni.
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confirmatus maneat in officio, et pro 15. die celebret sedem 
judiciariam.1

Abnujmegyei levélt. Kassán. Prot. ex 1574— 1578 föl. 3.

* III.

Universitas nobilium decrevit uno consensu, dandas esse 
literas domino vicecomiti judlium et juratis assessoribus super 
plena autoritate et potestate capiendi malefactores publicos, 
incendiarios, adulteros et adulteras, homicidas.1 2

U. о fol. 9.

1574.
Z em plén m egyei s ta tu tu m .

Communi omnium voto conclusum est, ut notarius sedis 
judiciariae singulas et quaslibet citationes, quas judlium refe
runt, etiam in hospitio semper annotare3 possit, neque hoc 
obstet, si casu sedes judiciaria celebrari intermitteretur, nihilo
minus ad eundem terminum scribat.

Zemplénmegyei levélt., S.-A.-Ujhely, Prot. A. Nr. 2. (102. 1.

1575.
Z em plén m egyei sta tu tu m .

Deliberatum est communi omnium voto, quod si qui mili
tum bona in hoc comitatu habentium, damna aliqua nobilibus 
vel ignobilibus intra ambitum huius comitatus commorantibus 
intulerint vel aliqua injuria et violentia praedictorum colonos 
temere affecerint,'4 de damnis et injuriis illatis, statim ad sedem

1 Lásd 12. 1. l . j .
3 Lásd 14. 1. 2. jegyz.
3 A series megtarthatása czétjából. Lásd 23. 1. 4. jegyz.
4 A katonák fegyelmezése mindenkor a legnehezebb feladatok közé 

tartozott; valóságos mesterség az, mely erélyen és tapintaton, hosszú ta
nulmány- és tapasztalaton kívül még a szolgálat állandóságát is föltéte
lezi ; miért is már csak ez utóbbinak hiányánál fogva is lehetetlen volt, 
az állandó hadseregnek felállítása előtt (1715 : 8. t.-cz.) a királyi, illetve

3Corpus .statutorum II.
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judiciariam comitatus primitus celebrandam citentur, et causae 
eiusmodi violentiae, extra seriem 1 aliarum .omnium causarum 
leventur et discutiantur.

Zemplénmegyei levéltár, S.-A.-Ujhely, Prőt. A. Nr. 2. 760. 1.

157( 1.

Z em plén m egyei sta tu tu m .

Deliberatum est, ut singuli' dominorum nobilium portas 
4 vel ultra possidentium, ad expensas oratori et nuncio ad 
Majestatem Suam ordinato, ilorenum unum contribuant; portam 
vero unam, denarios quinquaginta; ii vero, qui fratres eondi- 
visionales sunt, et portae eorum minime dicantur, singuli solvant 
denarios quinquaginta;2 dimidietatem unius curiae nobilitaris 
possidentes denarios 12*/2, unam saltem curiam possidentes 
denarios 25.3

U. o. 1016. 1.

nemzeti seregben s bandériumokban a katonai fegyelem fentartása. Telve is 
törvénytárunk a katonák által elkövetett károsítások, kihágások, és bűn
tények ellen hozott törvényekkel. Ezek legnagyobb részére mindazáltal 
első sorban az állandóknak nevezhető zsoldos csapatok magatartása szol
gáltatott okot, mert a mellett, hogy jobbára idegenek lévén, az ország s 
lakói iránt kíméletet nem éreztek, még zsoldjokat sem kapták meg ren
desen s így sokszor kénytelenek voltak pusztítás, rablás által életfentar- 
tásukról gondoskodni. Az excedálók elítélése előbb a kir. curiára tartozott 
(1436: (I.) 9, 1486: 31. t.-cz.); később a kapitányok kötelességévé tétetett 
az (1622 : 35., 1523: 21., 1543 : 25.. 1545: 44., 1552. 14. t.-cz. stb.), kiknek 
mulasztása esetén ismét a curia bíráskodott (1569 : 44. t.-cz.); sőt az 
1563 : 37. t.-cz. szerint a király által kiküldött bírák is eljártak a  katonai 
kihágásokban ; de mivel ezek mindannak daczára elharapództak, elítélé
süket a megyék is hatáskörükbe vonták, mihez való jogukat a törvények 
is elismerik (1588 : 22. t.-cz. 10. §., 1608: (K. u.) 2. t.-cz., 1622 : 53., 
1625: 16., 1649 : 81. 1659. 15. 1681: 8., 1715 : 43 t.-cz.), míg az 1655: 
7. és 1723: 11. t.-cz. a katonákat a szorosan vett katonai és bűnügyek 
kivételével egyenesen a megyei törvényszék által rendelik elítéltetni.

1 Lásd 2. 1. 8. jegyz.
2 Ily módon lettek összeegyeztetve a családiság és egyéniség tekin

tetei ; mert az előbbi szempontból az osztályos vérek részbirtokaira együt
tesen, mint közös családi birtokra, kellett volna a felvett kulcs szerint 
nagyságuknak megfelelő adómennyiséget egyszeresen kiróni; utóbbi tekin
tetből pedig mindeniket mint külön birtokot, nagyságuk arányában, meg
adóztatni.

3 Látnivaló e statútumból, kik értendők a nobiles possessíonati, 
mediocres és minores alatt. Lásd 31. 1. 1. jegyz., 32. 1. 3. jegyz.
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1576.
Ungmegyeí statútumok 

I.

Deliberatum est communi voto omnium, ut domini nobiles 
possessionati de singulis personis, singuli denarios viginti quinque 
contribuant, alii vero possessione carentes quindecim denarios. 
Qui, si in hac eadem ipsa sede judiciaria persolventur, bene 
quidem, alioquin literae birsagionales 1 reficiantur, et cum solitis 
birsagiis exigantur.

UngmJt/ye levéltárában. Ungvdr, Prot. III. ex 1571—1587. föl. 154.

II.
Communi omnium voto decretum est. ut Egregius Fran- 

ciscus de Thiba vicecomes authoritatem et facultatem habeat 
exeundi contra publicos malefactores, utpote fures, latrones, 
incendiarios, adulteros et. convicio in Deum blasplemo animae 
videlicet convitiantes, eosdem captivandi et juxta demerita eorum 
puniendi, authoritate etiam per Magnificum Dominum Franciseum 
Drugeth de Homonna supremum comitem nostrum eidem con
cessa. prout idem auxilium dicto viceeomiti nostro per nun- 
cium suum promisit. Quod si vero publicus malefactor nobilis 
existeret, citari faciat, et statim in prima sede absque serie 
omni levare et levatam discutiat juridice ac secundum demerita 
puniat.1 2

V. o. fői. 172.

1577.
Ungmegyei sta tutum.

Deliberatum est, quod colonus quispiam, si juraverit sponte 
alicui dominorum nobilium super eo, quod se vigore articulo-

1 Valamint az országos adó a törvény, úgy a megyei a statútumok 
által meghatározott időben lévén befizetendő (1546: 10. t.-cz.), a késedel
meseken bírsággal (14.45: (11.) 7. <|uintus casus, 1492: 26. t.-cz. szerint 
3 márka) járó végrehajtás útján szedetett az be. A végrehajtással meg
bízottaknak kiadott kiküldő levél ez esetben literae birsagiales v. lit. mul- 
ctae — neveztetett (1546 : 4L, 1546: 11. t.-cz.), épen úgy mint a peres 
ügyben meg nem jelent alperes ellenében a felperes kérelmére hozott 
makacssági határozat.

2 Lásd 14. 1. 2. jegyz.
4*



1577.
Zemplénmegyei statutum.

Communi omnium voto decretum est, quod d у mini nobiles 
possessionati colonos habentes ad futuram sedem judiciariam 
pendant denarios 50, alii vero egentiores denarios viginti quinque, 
ceteri vero egentissimi denarios 13.1 2 3

Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhely, Prot. A. Nr. 3. 370. 1.

1578.
Ungmegyei statutum.

Deliberatum est, quod, si improperatur et ostendetur effusio 
sangvinis coram comitatu, tunc si nobilis est, qui effudit san- 
gvinem, citetur ac in facie loci, ubi effusio sangvinis patrata 
fuerit, jure pendeatur et si nobilis nocens compertus fuerit, 
solvat florenos 12, alioquin is, qui queremoniam de effusione 
sangvinis fecit, solvat poenam talionis ;4 si vero rusticus effudit

1 T. i. az 1556 : 27. és 1566 : 27. t.-cz., melyek a statútumot meg
előzőleg a jobbágyak szabad költözését biztosíták.

2 E szó a jegyzőkönyvben hiányzik.
3 Lásd 31. 1. 5. jegyz.
4 A szoros értelemben vett poena talionis, forbátbüntetés, azon 

elven sarkal, hogy a tettes oly roszszal lakoljon, a mely az általa oko- 
zottal mennyiségileg és minőségileg azonos. Kifejezést talált ezen elv a 
római XII. táblás törvény: «Si membrum rupit» ismeretes tételében ; de 
ennél sokkal határozottabban a zsidók törvényhozásában, különösen Mózes
III. 24, 20. eme kijelentésében : törést törésért, szemet szemért, fogat 
fogért adjon; a milyen sebet máson ejtett, olyat kényszeríttessék szen
vedni. (Lásd még Mózes II. 21. 24 ; V. 19., 21., és Máté V. 38. is)

Minél kezdetlegesebb még valamely büntetőjog, annál kizárólago- 
sabban hódol büntetési rendszere ezen elvnek, mert az ebből folyó bün
tetés sem egyéb valójában, mint a tettesen a közhatalom által vett boszú, 
mely a sértett közvetetlen boszujától csak a mérték megszabottsága által 
különbözik. A mint aztán a jog gyermekkorától távozik, a talio is kezd 
tünedezni.

Hazai törvényeinkben a tulajdonképi taliónak csak egy példájával
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rum 1 a domino terrestri priori auferre (п о п у  poterit, haeredi- 
tarius colonus erit, et nunquam deseret juramentum eius obser
vari et nunquam dimitti debet.

Ungmegye levéltárában, Unrjvár, Prot. III . föl. 203.
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sangvinem, tunc ad instantiam laesae et conquerentis partis 
dominus eius det judicium infra spatium quindecim dierum 
coram uno judlium et jurato nobili.1 Si nocens compertus fuerit, 
solvat birsagium domino terrestri, alioquin comes vel vice- 
comes egrediatur birsagium exigere florenos 12, quod si aliqua 
partium judicio ipsius domini terrestris coram judlium et jurato 
nobili in facie talis loci facto consenlifre) noluerit, liceat huc 
ad sedem nostram appellare.

Ungmegye levéltárában, Ungvári, Prot. III . f. 290.

1578.

A b a u jm eg ye i s ta tu tu m .

Deliberatum in negotio judlium et juratorum, hogy ha az 
biró avagy az esküdt az ő tisztük szerint, a hova hí vattainak, 
ha az ő maga lován avagy kocsiján megyen, huszonnégy pénzt 
vegyen nyargalásába; ha lovat avagy kocsit adnak alája, csak 
per denarios 12 vehessenek, a hol pedig lovat avagy kocsit 
adnának alájok, s nem vennék, hanem, hogy az ő lován akarna 
menni, az fizetésnek okáért, az olyannak ugyancsak az tizenkét 
pénzt adják.2

Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prot. II. ex 1578—1584. föl. 4.

találkozunk, nevezetesen (Sz. István II. D. 47. f.) a testcsonkítás esetében. 
De soká föntartá magát a jelen statútumban is érintett, tágabb értelem
ben vett talio, az t. i., mely szerint a bűnös azon büntetéssel sujtatott, 
melylyel ő maga mást akart sújtatni. Az erre vonatkozó forráshelyek 
(Sz. László D. II. 6 f. 3. §., HR. I. R. 25 ez., 1486 : 54., 1492 : 70., 1567 :
9., 1574: 23., 1604: 18., 1715: 7. t.-cz. 8. §., 1723:63. t.-cz. 16. §.) azon
ban egytől-egyig a mellett taniiskodnak, hogy a büntetés ezen neme a 
hazai jogunkra jelentó's behatásu kánoni jognak köszönte alkalmaztatását, 
mert miként ebben, (lásd pl. Can. Calumpniator 2. С. II. Q. 3 .: «Calum
niator si in accusatione defecerit, talionem, recipiat», vagy can. qui non 
probaverit 3. С. II. Q. 3., vagy can. qui crimen 4. С. II. 8., úgy szintén 
can. qui calumpniam C. v. Qu. 6.), úgy azokban is csak a hamis vádlót 
(calumniator) érte ezen büntetés.

1 Lásd 1. 1.1. jegyz.
1 Ez a díjszabály egyez azzal, melyet már az 1298 : 76. t.-cz. a 

hiteles helyi bizonyságok részére megállapított, a kiknek napi díját azonban 
utóbb az 1446 : 42. t.-cz. 18. §., az 1486 : 75. t.-cz. 1. §. és az 1492: 95. 
t.-cz. 15. §. tekintet nélkül arra, vájjon önmagok vagy az illető fél alkal
matosságán szállnak-e ki, 12 dénárra teszik.
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1579 .

Abaujmegyei statútumok.

I.
Item statutum est: hogy minden .jobbágyős nemes embör 

az zöndörői háznak szükségére két-két köböl lisztet, és az egy 
házhelyi nemös embör egy-egy köböl lisztet adjon, kiki mint 
önnön maga mondja, vitesse be, és jövő virágvasárnapig; mert 
valaki akkorra be nem viteti, két-két forinttal birságoltassák 
meg de facto; ezt pedig Komornik Pál kezébe szolgáltassák.

Az vérbirság dolgába az vármegye azt végezte, hogy vala
kire az vért mutatják, az ispán uram kimenjen és ott, comperta 
rei veritate, az vérbirságot1 megvehesse azon, az kire az vér
birság háramlik.

Az lélekkel való szitkokra meg azonképpen kimehessen 
és megvehesse.1 2

Abuujmegye levéltárába)!,, K assán, Prot. II. ex 1578—1584. föl. 16.

II.
Statutum comitatus juxta continentiam articulorum 

super nova occupatione bonorum possessio nariorum.
Unanimi totius comitatus consensu et approbatione, per

lectis tenoribus et continentiis articulorum publicarum constitu
tionum super violenta bonorum occupatione et detentione inter 
caetera editarum, cum ex iisdem tenoribus articulorum, tum 
vero recepta et approbata aliorum quoque comitatuum circum- 
vieinorum consvetudine.

Deliberatum est,
ut quicunque dominorum et nobilium super eiusmodi bonorum 
nova occupatione 3 et detentione noviter facta, contra occupato-

1 A vérbirság : 12 ft Lásd 27. 1. 1. jegyz. s alább az 1583. évi 
Abaujmegyei stat.

2 A lélekkel való szitkozódást hazai törvényeink (1563: 42., 1659:
42., 1723: 110. t.-cz.) mint istenkáromlást büntetik. A szokás és gyakorlat 
azt az istenkáromlás egy különös (indirect) fiijának tekintette, mely. első' 
Ízben szigorú megfeddéssel. ismétlés esetében pénzbírsággal vagy botozással 
biintettetett. Lásd Bodó Mátyás : «Jurisprudentia criminalis», Posonii 1751. 
pars II. art. 49. §. 11.

3 Új foglalás (1588 : 29. t.-cz. 7. §.) alatt a középkorban azt értet
ték. melynek megtörténte óta még egy egész év (a germán eredetű népek
nél 1 év és 1 nap) még nem telt el.

A birtok, s első sorban az ingatlan, mely a középkorban a meg-
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rem vel autem detentorem talium noviter occupatorum bonorum 
vicecomiti et judlium comitatus in sede judiciaria querimoniam 
in posterum verbali propositione detulerit, statim ex ipsa eadem 
sede, in qua querimonia praemisso modo facta fuerit, vicecomes 
ad instantiam partis laesae seu querulantis unum judlium exmittat 
ad illum vel illos, contra quem vel contra quos talis querimo
nia porrecta fuisse dinoscetur : et talem cum admonitione seu 
repetitione noviter occupatorum bonorum ad futuram sedem 
comitatus judlium primitus et immediate celebrandam in prae
sentiam vicecomitis et judlium citet citra ulterioris prorogatio
nis 1 confidentiam; ubi si ambae partes comparuerint, earum 
propositiones et allegationes verborum utcunque flendae audian
tur, non tamen dilatoriae, sed ad rem faciendae, iis auditis, in 
eadem sede, quae jam altera dicitur, vicecomes partibus termi
num brevem et competentem praefigat, ad quem terminum cum 
literis universitatis nobilium comitatus exmissionalibus ad lacies 
bonorum vel locorum noviter et violenter occupatorum accedat, 
ibique vicinis et commetaneis, testibus scilicet ambarum partium 
rite examinatis, si compererit, vicecomes querelam laesae partis 
ita, ut fecit esse, per hocque bona occupata a parte querulante 
vel eius praedecessoribus legitimis violenter adempta fuisse, 
extunc vicecomes sufficienti et de jure admittendo documento 2 
jam praehabito bona talia noviter occupata vigore articulorum

élhetésnek, a magán- és köztevékenységnek soká majdnem egyedüli s 
mindig legkiválóbb alapját képezte, sokoldalú védelemben részesült.

Hazai jogunk szerint nemcsak a birtokos önhatalmúlag ellene sze
gülhetett a birtokháborítónak, hanem, birtokától megfosztatván. abba ön
hatalmúlag vissza is helyezkedhetett (HK. 1. R. 68. ez. és 111 R. 22. ez.) 
vagy magát birtokkereset (actio possessoria) segélyével a bíróság által 
helyeztethette vissza, a mi vagy sommás úton (1542 : (pozs.) 5. t.-cz.) — 
miként a jelen statutum szerint is, — vagy ünnepélyes úton (processu 
queruloso) történt. S mivel egyrészt egész vagyoni jogunk alapfogalma 
a birtok volt, melylyel szemben — eltérőleg a korán abstract fogalmak
hoz emelkedett római jogrendszertől — a tulajdon nem ellentétet, hanem 
csak hatványozottabb birtoknemet képezett, másrészt pedig az erőszakos
kodásban gyönyörködő középkor alatt a jogtalan birtokfoglalások napi
renden voltak ; e birtokkereseteknek nemcsak jogilag nagy jelentőségök, 
hanem tényleg igen bő alkalmaztatási terök is volt.

1 A halasztást foglalás esetében az 1464 : 12. t.-cz. is tiltja.
2 Ez a bizonyíték csakis a foglalás és az azt megelőző birtok 

ténye körül foroghat, mert épen abban áll az actio possessoriának saját
sága, hogy egyrészt felperes a maga igényét kizárólag birtokának s a bir
tok jogellenes elvesztésének tányéré alapítja (fundamentum usus) míg 
másrészt alperes is csak ezen állítás tagadásával, nem pedig a kérdéses 
birtok fölött őt netán megillető valamely jogának ellenvetésével védheti 
magát, a jog az actio petitoria tárgyát képezvén. (Lásd 1622 : 6. t.-cz. 
ö. §.) Helye volt az esküvel való bizonyításnak is (1596 : 49. t.-cz.). de
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et authoritate sibi vice comit i scilicet iisdem articulis attributa 1 
reddat, et restituat parti laesae, inhibitione, contradictione et 
repulsione non obstante.2 Et sic ne patiatur vicecomes occupa- 
torem vel detentorem annum unum integrum in dominio bono
rum occupatorum explere.3

Si vero occupator vel detentor citatus non comparuerit, 
eius non comparitione nihil obstante, procedat vicecomes cum 
literis exmissoriis juxta formam praescriptam.

Abaujmeyye levéltárában, Kassán, Prot, ex 1578—1584. f. 84— 85.

III.

S ta tu tu m  est :

Quod quieunque alligato gladio sedem judiciariam istius comi
tatus ingrediuntur, juxta decreta et continentias decretorum regni 
puniantur florenis 3.4

V. o. fői. 22.

IV.

Totius comitatus voto et suffragio conclusum est, ut illa 
odiosa et injuriarum ansa e medio huius comitatus nobilium 
tollatur, transmigrationem colonorum comitatus ipse deposuit,5 
demptis fugitivis colonis, qui de dominio dominorum suorum 
clam aufugissent: tales vigore articulorum B superinde editorum 
repeti et reduci possint.

V. o. fol. 72.

nem volt szokásos az okmány általi bizonyítás, mert nem igen volt alkal
mazható (HK. II. 50,-cz. 3. §.)

1 Ügy az 1542 : (pozs.) 5., mint az 1563 : 48. t.-cz. adja az ispán- 
és alispánnak azon hatalmat, hogy a foglalót a birtokból kidobva, abba 
a károst visszahelyezze. Lásd még e tárgyban az 1435 : (II.) 4., 5., 1439 :
29., 1486:22., 24., 1492: 59., 1504: 8. t.-cz. Továbbá az 1588:29., 1608: 
(K. u.) 29., 1613 : (K. u.) 23. t.-czikkeket, melyek az eljárást magát is 
körülírják, valamint az 1622. (K. u.) 6., 1638 : (K. u.) 27.. 1802. 22. és 
1807. 13. t.-cz.

3 Már az 1553 : 21. t.-cz. is kizárja a jogorvoslatot. Hasonlókép az 
1588: 29. t.-cz. 3. §.

3 Nehogy t. i. a birtokától elesett egy egész év eltelése miatt csakis 
solennis per útján kénytelenüljön magát visszahelyeztetni. A sommás úton 
visszahelyezettnek fenmaradt még azután is joga az erőszakos foglaló 
büntetését külön keresettel kívánni az 1514 : 26. t -ez. 2. §., 1543 : 3. 1563 : 
48. t.-cz. 7. §. alapján.

4 Lásd 24. 1. 4. jegyz.
5 Lásd 1. 1. 2. jegyz.
6 Lásd 3. 1. 2. jegyz.
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1579.
Zemplén megyei statútumok.

I.

Communi voto decretum est, ut dominus vicecomes in 
iis executionibus, in quibus judlium adest ex parte sua, tertiam 
partem judlium assignet, excepto tamen eo, si quando causa 
aliqua in facie sedis deponitur cum onere, tum omnis solutio 
vicecomiti saltem et non judlium cedit.1

Zemplénmegye levéltárában. S.-A.-Ujhely, Prot. A. Nr. 3. 37. I.

II.
Communi universitatis nobilium voto decretum est, ut 

pecunia judicum 1 2 concedatur executed dicae, sed ea conditione, 
quod dimidietatem judlium distribuat.

U. o. 140. I.

15K 0.

Zemplénmegyei statutum.

Communi voto totius universitatis nobilium decretum est, 
quod vociferantes tloreno uno mulctentur,3 et ex hospitio equus 
illius auferatur, vel si equo careret, gladius huiusmodi vocife
rantis adimatur.

Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhely, Prot. A. Nr. 3. 740. 1.

1580.
Abaujmegyei statútumok.

I.

Azt végezte az vármegye, hogy minden jószágos nemes ember4 
denarios 20 adjon; az kinek egy zsellére vagyon, den. 10., az

1 Eltérő intézkedés az 1435 : (II.) 3. t.-cz. rendelkezésétől, mely sze
rint a bírságok egyátalán két egyenlő részre oszlanak az ispán és a szolga- 
birók közt.

2 Vagyis azon birság, mely az adóvégrehajtásért fizetendő. Lásd 
35. lap, 5. jegyz.

3 Lásd 1. 1. 8. j.
4 Nobilis possessionatus. Lásd 34. 1. 3. j.
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kinek semmije nincs, den. quinque fizessen a Kassára menő 
követeknek.

Abaujmerjye levéltárában. Kannán. Prot. ex 1578— 1584. fül. 158.

II

Az vármegye az németek lovak tartására minden kapura 
egy-egy köböl zabot rendölt adni, és hogy ennek az zabnak 
beszolgáltatására gondot viselő Fay Istvánnak mindön kaputól 
egy-egy pénzt, item : mindön kapu után az zab mellett egy-egy 
tyúkot vigyenek be.

Item az kinek zabja nem volna, árpát vegyenek; de min
dön köbölért per den. 40. rendölt az vármegye, az zabért per 
den. 25.

Az tyúknak az ára den. 3.
Item minden négy-négy kaputól egy-egy szekér szénát 

vegyenek.

U. o. föl. 165.

III.
Totus et universus comitatus uno ore ac pari voluntate 

domino vicecomiti eam potestatem dederunt, ut universos tam 
nobiles, quam ignobiles, si in manifesto latrocinio deprehensi vel 
accusati fuerint, et tunc dominus vicecomes falis nobilis etiam 
curiam suam invadere et eosdem captivare 1 ac juxta merita 
eorum punire1 2 possit; si vero talis malefactor tam nobilis quam 
ignobilis formidine poenae aufugeret, universa eiusdem bona 
mobilia domini vicecomites adimere possint.3

U. o. föl. 165.

IV.
Az vármegye azt rendölte, hogy az mely falukon kaput4

1 А HK. I. R. 9. ez. 2. §. alapján, mely a  nemesnek letartóztatását 
a tettenkapott (manifestum) haramiaság esetében megengedi.

* А HK. I. R. 15. ez. értelmében a haramiák (latrones) pallos általi 
halállal büntetendők, de a gyakorlatban a conerét bűntény minőségéhez 
képest a bíróságok egyéb halálnemet is alkalmaztattak. Lásd Bodó i. m. 
III. rész. 85. art. VI. §.

3 Analogia utján való kiterjesztése a törvény azon intézkedésének, 
mely a gonosztevőknél elfogatásuk alkalmával talált ingóknak a biró általi 
elvételét engedi meg. Lásd 5. 1. 2. jegyz.

4 Kapu, porta, a Robert Károly által honosított telekadó kulcsa; 
eredetileg (1342. évi rend. 19. §. a Corpus jarisban) akkora házas job-
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nem rónak,1 az olyan falut az szolgahiró megjárja és valamely 
embörnek egész ekéje 2 vagyon, per denarios 25 adjon, az kinek 
fél ekéje, per den. 12 '/2, az kinek nincsen, per den. 5. vehesse
nek rajtok.

Ahaujmegye levéltárában., Kannán, Prot. ex 1578—1584. föl. 172.

1581.
Ä bau jm egyei sta  tutum .

Totius Comitatus voto iterum est permissa transmigratio 
colonorum.3

U. o. foil. 186.

1581.
B orsodm egyei sta tu tu m .

Conclusum est per universitatem comitatus, ut quia antea 
quoque usitatum fuit, qui coloni se licentiari faciunt,4 nec tamen 
discedunt, sumptus5 domini sui recentis, ad quem migrare 
proposuerunt, juxta limitationem judicis, et jurati iidem coloni 
licentiati refundere debeant et sint obligati.

Eredetije Bornodmegye levéltárában аз 1577—1582. vezetett 
jegyzőkönyv 342. lapján.

bágytelek, melynek kapuján széna — vagy szalmával megrakott szekér 
beférhet, neveztetett porta integra-nak, szemben a verőczével (porta mi
nor, valva), mely után az adóegység fele volt fizetendő (1411 : 2.). A porta, 
mely már а XV. században egyértelműnek vétetett a sessióval (1468 : 14 
t.-cz. Kovachich Suppi. II. 197. 1., 1507 : 3. t.-cz. 5. §.), azután még azon 
esetben is használtatott, az adókulcs jelezéseül, midőn nem a birtok, ha
nem általán a vagyoni érték vétetett az adózás alapjául. (Lásd a pozsonyi 
kamara véleményét az 1567. évi országgyűlés előterjesztése tárgyában. 
Fraknói Orsz. emlék. V. K. 104. 1.).

1 Oly falukra van itt vonatkozás, melyek lakóit nem jobbágyok 
(kapuk), hanem zsellérek alkották. (Lásd alább az 1582. és 1590. évi 
Abaujm. st.)

3 Más szóval: négy vagy hat ökre van, a melyekkel t. i. egy ekét 
önmaga egészen elláthat (lásd 1647 : (K u.) 36. t.-cz. 1. §), míg az, ki 
csak két ökröt foghatott ekéje elé, fél ekés volt.

3 A szabad költözést a jobbágyoktól megvonja. Lásd 1. 1 2.jegyz.
4 A jobbágynak a korábbi úrtól való szabadságoltatása miként tör

tént, lásd 1550: 37. és 1556 : 28. t.-cz.
6 Az új földesúruak ezen költségeit okozhatták az előbbi t.-czben
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1581.

G öm örm egyei sta tu tum .

Anno domini 1581. Feria 2a. post Festum beati Johannis 
Baptistae.

Dominorum nobilium comitatus Gömöriensis una omnium 
voluntate et communibus suliragiis pro firma lege inviolabiliter 
observari statuerunt et determinarunt, quod quia multi nobiles 
et etiam dominus vicecomes fecissent querelam, multos esse 
tales contumaces, qui facta semel exequutione iuridica, ea mi
nime curata, per praedictam exequutionem domini vicecomitis 
et judlium bona restituta, violenter reoccupare non formidant, 
inulta super hujusmodi exequutione convitia in dehonestationem 
dictorum domini vicecomitis et judlium tendentia . . .  . tiunt, a 
modo in posterum hujusmodi male agentes et contra exequutio
nem juridicam semel factam opponentes hoc modo restringan
tur, videlicet dominus vicecomes, cum domino capitaneo Zendrő- 
viensium, acceptis primo litteris comitatus birsagionalibus, talem 
nobilem protervum vel contumacem exequutionemque praemis
sam turbantem, vigore praemissarum literarum birsagionalium 
captivare possint et super talem birsagium violentiae centum 
florenos faciens exigere et percipere possint et valeant,1 non 
obstante praerogativa nobilitari talis nobilis, facta primo cita
tione ; si non comparuerint (sic), tandem dicti domini vice
comes et capitaneus praemisso modo procedere debeant.

Eredetije Gömörmegyc levéltárában Rimaszombatban, h o t .  
1571—1587. föl. 46.

1582.
Z em plén m egyei sta tu tum .

Communi voto totius universitatis nobilium decretum est, 
ut qui pro assessore sedis judiciariae deliguntur et jurare nolunt,2 
florenis duodecim mucltentur ad necessitatem comitatus con
vertendis.

Zemplénmeyye levéltárában, S.-A.-Ujliely, 1'rot. Nr. 3. 1116. I.

érintett terragium, a kiküldötteknek járó díjak, a jobbágyoknak régi urok- 
nál fennálló, de általa netán kifizetett tartozások.

1 Az 1507 : 2. t.-cz. értelmében a birói végrehajtás utján másnak 
eladott javak visszafoglalása hűtlenség esetét képezte; később azonban 
(lásd 1662 : 29., 1681: 31., 1723 : 33 , 1729 : 34. t.-cz.) a reoccupator a 
violentialis poenának dupplumával =  200 frttal lön büntetve.

2 A hivatali eskü letételét kívánja már az 1435 : (II.) 1. t.-cz.
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1582.
S zepesm egyei sta tu tum .

C o n t r a  t r e d e c i m  O p p i d a n o s .
Anno Domini 1582, Sabbatho proximo post festum S. 

(leorgii Confessoris. Unanimi totius comitatus voto et consensu 
decretum est, ut amodo deinceps officialibus arcis Lyublio et 
tredecim oppidis Scepusiensibus eminentissimo regi Poloniae 
impignoratis,1 nullae eis literae protestationales 2 vel oculatae 
revisiones vel aliae spb qualicunque forma emanantes ex hoc 
comitatu Scepusiensi sub sigillo authentico extrudentur, nec 
protestationes eorundem admittantur, tamdiu, donec nostri 
judicatui se submiserint et ad conventus comitatus immediate 
sese obligaverint.

Ssepesmegye levéltárában, Lőcsén, Prot. в. ex 1011—1623.

1582.
A b a u jm eg ye i sta tu  tumok.

I.

Conclusum est communi omnium voto et consensu, ut ad 
juvandam emancipationem Petri Monaky et aedificationem muri 
Agriensis primarii nobiles possessionati 3 singuli singulos binos 
llorenos, qui vero in integris curiis nobilitaribus resident, inqui
linos habentes, et proprio aratro seminaturam facientes singuli 
singulum unum florenum; medias vero curias nobilitares haben
tes, propriumque aratrum4 den. 50; quivero status sunt et con
ditionis humilioris, tres unam curiam possidentes, den 25., alii 
his humiliores den. 127a. Hoc dilatum est in sedem proxime 
venturam maturius concludendum, ut interim primarii quoque 
et potiores nobiles certificentur.

Abaujmegye levéltárában, K assán, Prot, ex 157S—15S4. föl. 210.

1 Ezt a 13 várost a 24 szepesi város közűi Lublyó, Podolin. Gnezda 
városokkal s 13 faluval együtt 1412-ben Zsigmond király zálogosítá el 
I. Ulászló lengyel királynak. Visszacsatoltattak ezek Lengyelország első 
felosztása után (1772.).

2 A bíróság által adott bizonyságlevél arról, hogy valaki jogának 
fentartása czéljából más ellenében tiltakozott.

3 Lásd 34. 1. 3. jegyz.
4 Lásd 43. 1. 2. jegyz.
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1Г.
Conclusum est ex unanimi voto et consensu universitatis 

nobilium comitatus Abaujvariensis, hogy mint az előtt 1 az 
szolgabirák az főnemös emberön két forintot vettek, most is 
kettőt vegyenek; a kin egyet, most is egyet vegyenek ; a kin 
pedig 50 vagy 25 és consequenter, azonképpen legyen most is, 
a jobbágyokat kapura per den. 25. item; a hol pediglen kapu 
nincsen de jó zsellérek vannak, kik ő maguk ekéjével szántanak, 
den. 25: a Jd pedig czimborával szánt, den. 12 г/2 ; a ki pedig 
csépével es kapájával él den. 5; ezt pediglen tizenötöd napra 
ki kellessék szedni.

Abailjmegye levéltárában. Kassán. Prot. ex 1Г>78—1GS4. föl. 211.

46

1583.
Zem plénm egyei sta tú tu m ok .

I

Communi voto totius sedis judiciariae decretum est, ut si 
divisionales producuntur et ineattus non comparebit, extunc 
statim literae transmissionales1 2 scribantur penes divisionales.

Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhely. Prot. A. Nr. 3. 1230. 1.

II.
Unanimi voto ac consensu huius comitatus nostri sancitum 

et decretum est. quod tempore restitutionis universorum bono
rum infra anni revolutionem 3 occupatorum vel occupandorum, 
vicecomes cum judlium pro tempore constitutus vigore articu
lorum publicarum constitutionum annorum 1542. et 1543. et 
aliorum articulorum super bonis recenter occupatis editorum et 
sancitorum, non tantum bona occupata restituere spoliatis, sed 
pro poena violentiae, violentiae nimirum occupationis, ipsum oc- 
eupatorem in florenis centum (p a r tim )  actori, partim pro judicibus

1 Lásd az előbbi statútumot.
3 A per rendjét teljesen magába ölelő átküldő levél, melyet a 

felebbezni kívánó peres félnek а HK. III. 36. szelént az ítélethozatal után 
először, legkésőbb másodszor tartandó törvényszéken kellett kivennie, hogy 
azt a felebbviteli hatóságnál bemutassa.

3 Lásd 38—15. 1. irt jegyzeteket.
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cedere habentibus, gonvincere {debet) et tenetur, et statim legi
timam execu (tion em )1 impendere possit.1 2

Zempléninegye levéltárában, S.-A.-Vjhély, l ’rot. A. Nr. 4. 11. I.

1583.
Abauj megyei statútumok.

Conclusum est per universitatem comitatus Abaujvariensis, 
ad subsidium arcis Sendrő non laboratores, sed pecuniam ex 
hoc comitatu dare debere,3 ita tamen, ut structura munimenti 
ex lapidibus fieri debeat, ea tamen conditione hoc subsidium 
promittitur : ut dominus Generalis, et dominus Claudius Russei 
spondeant, colonos huius comitatus ad nullos alios labores com
pellere se velle.

Abaujmegye levéltárában, Kassán. Prot, ex 1678— 1684. /'. 231.

1 A zárjelek közti szavak a jegyzőkönyvből kitépvék.
2 Ügy az új foglalásnak violenliakénti minősítése, mint a reá sza

bott birság nagysága s ennek a biró és fél közötti egyenlő felosztása 
megfelel а HK. II. 67. ez., az 1490 : 55. s 1563 : 48. t.-cz.-nek ; lásd még 
az 1625: 55. t.-cz. is,

3 A várak jó karban tartása azok urainak joga és kötelessége volt 
mindenha ; tehát a királyság kezdő szakában kizárólag a királyé, később 
(XIII. századtól kezdve) magánvárak engedélyezése folytán, ezekre nézve 
a magánuraké. A király — vagy a későbbi közjog szellemének megfele- 
lőleg az ország — várai fentartásához szükséges munkák eleve, a meny
nyiben az erre kötelezett várnépbeliek által teljesíthetők nem voltak, utóbb 
pedig a várnépbeli elem elenyésztével egyátalán királyi jövedelemből vol
tak fedezendők. E jövedelmek azonban a rossz kezelés következtében, de 
különben is elégtelenek lévén, a királyok, az e czélra többször ország- 
gyűlésileg megszavazott rendkívüli adók daczára, a népet a várak kö
rül ingyen teljesítendő kézi- vagy igás munkára kezdik kényszeríteni, 
mi ellen a nemzet eleinte törvény utján tiltakozott (155;?: 5., 1554:
8., 9. t.-cz.), de utóbb, engedve а XVI. század szakadatlan háborúi kel
tette szükség kényszerűségének, ez ingyenmunka (gratuitus labor) követe
lését megengedte, hol 6 (1557: 6., 1559: 18., 1663:20., 1566: 14., 1598:
28.. 1602 : 13. t.-cz), hol meg 12 napon át (1567: 17., 1569: 19. 1574: 5., 
1578 : 27. t.-cz.); intézkedvén egyúttal az ezzel egybekötött visszaélések 
ellen s megengedvén e munkának törvény által meghatározott pénzmeny- 
nyiségen való megváltását (1563: 21., 1574:6., 1578: .35. t.-cz ). Abauj
megye az 1559: 21.. 1567 : 17., 1569: 19., 1578 : 27. t.Tcz. értelmében volt 
kötelezve, hogy az ingyenmunkát Szendrő vára részére teljesítse.
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II.

Conclusum est per universitatem comitatus huius, in facto 
birsagii sangvinis, ut si nobilis fuerit, citetur, cui dominus vice- 
comes terminum praefigat in sede judiciaria, et deinde ad 
faciem loci exeat, ibique rei veritate comperta, procedat vice- 
com es; de ignobilibus quoque idem est conclusum, iiquoque 
florenis 12 puniantur.

Abaujmegye levéltárában. Kassán. Prot, ex 1578—1584. f. 231.

• . III.
Conclusum est, ut pro sumptibus legatis 1 ad proxime 

ventura comi l ia ituris contribuatur, nec per primarios viros et 
personas plus quinquaginta denariis, quam anno superiori etiam 
contributum, similiter ad comitia abeuntibus, et sic consequenter 
pro conditione cuiusque descendendo.

U. o. fol. 242.

IV.
Conclusum est ex unanimi voto et consensu concordi 

comitatus, judicia differri debere, tum quia mandatum suae 
Majestatis de inquisitione contra milites suae Maiestatis damna 
inferentes1 2 3 est allatum, inquisitioque tanti momenti tempus 
requirat, desideretque justum et competens, quia vero manda
tum aliud quoque suae Maiestatis est allatum, quo mandatur, 
ut ad comitia Posonii proxime ventura legati deligantur iisque 
et pro aliis comitatus necessitatibus sumptus3 sunt contri
buendi et exigendi, ac id quoque justum tempus requirat, ideo 
quoque judicia differri debere, propter jam jam instans tempus 
abitus legatorum delectorum.

Praeterea consvetudinem comitatus ab antiquo observa
tam eam fuisse, ut post producta comitatui mandata, ejusmodi 
regalia de comitiis allata, judicia nunquam celebrari4 consve-

1 Az országgyűlésre küldött megyei követek költségeire való adózás 
csak 1572. után honosul meg, a mióta tudniillik a követküldés állandó
sulván:—7f—köznemeseknek az országgyűlésen fejenkint való megjelenése 
végkép megszűnik. Az alkotmányfejlés szempontjából szerfölött fontos eme 
jelenség történetét, mély alapossággal adja Hajnik Imre akadémiai szék
foglaló becses értekezésében: «A nemesség országgyűlési fejenkint való 
megjelenésének megszűnése.» Budapest. 1873.

2 Lásd 33. 1. 4. jegyz.
3 Lásd az előbbi statutum 1. jegyz.
4 E szokásnak az alapul szolgáló 1507: 12. t.-cz., mely az or

szággyűlés tartásának idejét a kezdő időpont megjelölése nélkül jelenti
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visse, ideo nunc quoque comitatum inhaerere suae eonsvetudini 
pristinae.

Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prot, ex 1678—1684. /'. 242.

1584.
A ba u jm eg ye i sta tú tum ok.

I.
Communi voto et consensu totius universitatis nobilium 

comitatus huius Abaujvariensis conclusum est, quod sub amis
sione honoris nem ( in i liceat) ex hoc comitatu juxta novum 
Kalendarium.1 ..........Tyrnaviae pro judiciis octavalibus 2 com-

ki törvényszünet idejéül, szabad tért hagyott. Tüzetesebben határozza meg 
az 1655: 49., és ehhez csatlakozva az 1723 : 29. t.-cz. e törvényszünetet. 
Lásd különben 18. 1. 3. jegyz.

' Ez a Gergely-féle naptár, melynek használatát XII. Gergely pápa 
a tridenti zsinat megbízásából a régi, Juliani, naptár helyébe az 1582. 
évben rendelte el a keresztényeknek, de a  melyet csak Olaszország, His
pánia és Portugal fogadott el azonnal. Hazánkban legelőször a liptóvár- 
megyei plébánosok kalandos társulata fogadta azt el az 1583. oct. 18-án 
nagyszámú világiak jelenlétében tartott fraternitási gyülekezeten a megyei 
karok és rendek képviseleténe к beleegyeztével. Országszerte való haszná
latát hosszú vonakodás után csak az Í588 : 28. t.-cz. rendelte e l ; de még 
az 1599: 45. t.-cz. is szigorú büntetés terhe alatt kénytelen azt újból 
meghagyni.

<" Nyolczados törvényszék (említve már az 1454 : 10. t.-cz.-ben), 
Kálmán kir. alatt (1. I. I). 2. f.) tartott zsinati bíróságok példá

jára bizonyos ünnepek nyolczadjain évenkint 4, vagy legalább is kétszer 
tartatott, noha а XV. század egész másodfelében (lásd 1478 : 13., 1486 :
3.. 1492 : 40., 1498 : 2. t.-cz. stb.) ez ünnepek utáni 15-öd vagy rendsze
rint 20-ad napon vette kezdetét. Voltaképen kir. törvényszék, nem egyéb, 
mint magának a kir. curiának egy különös alakzata, a minthogy az 1486 : 
20. t.-cz. azt sedes judiciaria Regiae Majestatis- vagy Tabula-nak is ne
vezi, mely tényleg a XVIII. század kir. táblájává alakult át. Miként a 
curia egyátalán, úgy az octavalis törvényszék is kezdetben csak akkor 
volt tartható, ha a király az országban volt, még pedig csak a király 
tartózkodása helyén. Lassankint önállósul, Ítélhet a király székhelyén, ha 
ő nincs is ott (1464: 5 . 1486: 68. t.-cz.), honnan a felebbezés a szoro
sabb értelemben vett kir. curiához (ad interessentiam aut praesentiam 
Regiae Majestatis (1500: 7. t.-cz.), illetőleg a XVIII. században hétsze
mélyes táblává alakult helytartói törvényszékhez történt. (1572: 4., 6., 
1574 : 16. t.-cz.). Miután a nyolczados törvényszék a curiából ennek önálló 
alkatelemeként kivált, a kir. székhelyen kívül másutt is volt tartható 
így, tartatott Pozsonyban, Kassán, Lőcsén, Eperjesen, N.-Szombaton (1548:
19., 1552 : 44., 1554 : 16., 1555 : 2., 1569 : 39. t.-cz. stb.). Megalakult az 
ország nagybirái, helyettesei, itélőmesterei s a király vagy országgyíPés 
által a fő-, majd a köznemesek sorából is kiszemelt ülnökökből. (1464:
5., 1478: 2., 1495: 8., 1507: 3., 1566: 22., 1572: 4 -  6. t.-cz. stb.) V

Corpus statutorum II
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par(ere), prout universitas nobilium huius comitatus s(e) obli- 
gamine minime eo venturum obligav(era£, si) autem aliqui 
fratrum nostrorum aliquid ex(inde) acciperent detrimenti, tunc 
eos in publico con(ventu) cum regnicolis reliquis defendemus, 
sub eodem praescripto obligamine; quicunque autem pro regio 
homine 1 usque ad publicum conventum proxime effuturum ad 
executionem causae literis adjudicator iis iuxta stylum novi 
Kalendarii emanatis se capitulari vel conventuali testimonio1 2 
adjunget, amissione honoras) punitus habeatur.

Abaujtnegye levéltárában, Kassán. Prot, ex 1578 — 1684. a teljesen 
elrongyollott 297. levélen.

II.

Alia congregatio, feria quarta post resurrectionem domini
1584. in Göncz conclusum est unanimi voto et consensu uni
versitatis nobilium comitatus, hogy tisztességre vesztett legyen 
valaki az octáván az új Kalendáriumhoz tartja magát és a 
szerént akar perleni, hanem ha fel megyen, az ó kalendárium
hoz tartsa magát minden.

и. о föl. 296.

1585.
A b a u jm eg ye i s ta tu tu m .

Decretum est unanimi voto et consensu comitatus pro 
sallario3 anni praesentis domini vicecomitis et notarii ad sin-

1 és 2 A bírói megintés, idézés, tanúvallatás, határjárás, iktatás, 
itéletfoganatosítás, szóval a legtágabb értelemben vett executio eszközlé
sével megbízott közeg kezdetben (Sz. László I. D. 40.. III. 12., 13., Kál
mán I. D. 28 — 31., 51 f., 1222 : 9., 1231. 20 — 22. ez.) pristaldusnak, az 
1298: 12. t.-cz.-ben már homo domini regis, az Anjouk korától fogva 
(lásd 1351 : 10. ez. 2. §.) pedig folyton homo regiusnak neveztetett.

Valamint az 1231 : 21. t.-cz. által a pristaldusok, úgy a regiusok is 
csak cum testimonio capituli vel conventus, tehát hiteles hely kiküldöttje 
(fidedignitas) bizonysága mellett járhattak el megbízatásukban. (Lásd 1298 :
12., 1351 : 21., 22., 1404: 9., 1435 : (II.) 8., 1486 : 8., 10., 1492 : 43., 
53. t.-cz. 2. §., 1495: 9., HK. II. R. 19. ez., 1723: 39. t.-cz).

A homo regius a királyi curiából keit azon mandátumban, mely- 
lyel a kérdéses executio elrendeltetett (m. praeceptorio-executionale), je
löltetett meg, miután az 1486 : 8. t.-cz. azon intézkedése, hopy a megye 
egy-egy évre maga válaszsza ki azokat, már az 1492 : 53. t.-cz. 2. §. által 
be lett szüntetve. A mennyiben a kir. curia tisztviselőinek sorából 
nem szemeltetett ki, azon megye nemesei közül volt veendő, melyben 
eljárnia kellett.

3 Lásd 17. 1. 2. jegyz.
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gulas quasque portas quorumlibet dominorum et bonorum atque 
etiam nobilium singulos 25 denarios deputandos esse.

Abaujmegye levéltárában, Kassán. Prot, ex 1684—1690. föl. 84.

1587.
A b a u jm eg ye i sta tu tu m .

Decretum est. ut ubi schedae de exolutis gratuitis labori
bus.1 produci per colonos non possunt, juret judex eius anni, 
quod eius anni pecuniam laborum gratuitorum huic vel illi 
assignaverit; judice vero anni eius anni demortuo, alter judex 
eiusdem anni, vel eo quoque absente, senior, cui restitutio con
stat, juret juxta contenta articulorum anni 1563. Art. 7— item 
anni 1574. art. 8. — Hi judex juraverit, judlium, ad cuius 
manus assignasse juraverit, promptuare debebit.

U. o. fol. 206.

1587.
U ngm egyei sta tú tum ok.

I.

Deliberatum est, ut si qui ex judlium nostris infirmus 
exstiterit, alter judlium in eodem processu existens, tam ad 
citandum ac alias executiones exire possit, iuxta antiquam con
suetudinem nostram.1 2

Ungmegye levéltárában, lingvär, Prot. I II . ex 1571—1687. f. 290.

II.

Deliberatum per comitatum est, quod si super aliquibus 
literis praeceptoriis exhibitio cepta fuerit, tunc, etiam si excedat 
citatio sexagesimum diem, citatio semper locum habet.3

U. o. fol. 323.

1 Az e statútumban idézett t.-czikken felül lásd még 47. 1. 3. jegyz.
2 Törvények a bírák helyettesítéséről egyátalán nem intézkedtek. 

Lásd különben 4. 1. 1. jegyz.
8 Alapja e rendelkezésnek а HK. I. R. 33. cz.-ben van, mely szerint 

az ilyen literae praeceptoriae csak a keltüktől számítandó 60 napig bír
nak érvénynyel.

4*
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1588.
Z em plén m egyei sta tu tu m .

Unanimi comitatus consensu conclusum est, ut amodo 
imposterum, in facto emanationis literarum judicialium antea 
ter emanari solitarum, unae tantum emanari deberent, non plures.1 
propter vitandos longiores processus.

Zemplénmegye levéltárában, 8  -A.-Ujhely, Prot. A. Nr. 4. 734. 1.

1590.
A b a u jm eg ye i sta tu tu m .

Communi omnium consensu decretum est: ut inquilini in 
curiis nobilitaribus degentes, quieunque eorum integro aratro 1 2 
araturam facit, singuli singulos 20 denarios contribuant; qui 
vero medium haberent aratrum, singulos 10, et sic consequen
ter iuxta proportionem facultatis eorum, pro legatis ad suam 
Maiestatem Regiam : egregiis videlicet Nicolao Zokoly et Michaeli 
Kellemesy dandis.

Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prot, ex 1584—1590.

1591.
S zepesm egyei s ta tu tu m .

Anno Domini 1591. Sabbatho proximo post festum Beati 
Nicolai Episcopi comitatus unanimi voto conclusit, ut amodo 
deinceps in exactione birsagii3 sang vinis servetur mos antiquus 
a viginti ferme annis introductus, nimirum, ut si quis ex hujus 
nostri comitatus nobilibus vel etiam eorum servitoribus et sub
ditis hujus comitatus nostri vicecomiti se per quempiam cruen
tatum esse ostenderit, ex tunc mox et de facto adjunctis 
duobus aut tribus judicium celebrare ac per partem convictam 
birsagium sangvinis percipere et exigere possit,4 non obstante 
remedio appellationis5 nostri in praesentiam fiendae vel

1 Lásd 13. 1. 4. jegyz.
2 Lásd 43 1. 2. jegyz.
8 A vérbirság 12 frt volt. Lásd 38. 1. 1. jegyz.
4 Tehát kiküldő levélre nem volt szükség. Lásd 26. 1. 2. j.
6 Ezen esete az u. n. birtokon kívüli fölebbvitelnek a törvények

ben nem említtetik.
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conventione1 inter partes post ostensionem sangvinis forte 
fiendae.

Szepesmegye levéltárában, Lőcsén, az 160S-ban összegyűjtött s az 
1011—1623. évi 3. sz. jegyzőkönyvbe vezetett statútum ok közt.

1592.

U ngm egyei sta tu tu m .

C om m u n is conclusio et delibera tio  de la tron ibus.
Unanimi consensu et voluntate universitatis nobilium co

mitatus de Ungh conclusum est, ut dominus vicecomes, praesens 
et futurus, pro tempore constitutus, vigore literarum universi
tatis nobilium superinde conficiendarum et emanandarum, con
tra cuiusvis generis malefactores, contra quos aeque per quos
piam specialis fuerit convocatio, in brevi termino tali vocanti 
praefigendo, exeat et in omnem eventum ac per omnes oppor
tunas occasiones eiusmodi malefactorem capiat eundemque non 
pactatione pecuniaria vel aliarum rerum mobilium et immobi
lium ablatione ac privatione, sed secundum delicti exigentiam, 
sub amissione officii sui punire et supplicio affici facere debeat.

Haec tamen constitutio ea ratione firma esse possit, si 
dominus supremus comes et reliqui domini magnates huic con
clusioni et deliberationi consenserint et executionem praescrip
tam in bonis suis inchoari permiserint.1 2 3

Eredetije Ungmegye levéltárában, Ungvdr. Prot. I V . Gén. Gong. 
fol. 264.

1592.

B o rso d m eg ye i sta tu tu m .

Ex unanimi voto, et consensu universitatis nobilium hujus 
comitatus decretum e s t3 ut amodo inposterum successivis sem
per temporibus, quicumque colonorum ablicentiatorum apud 
eundem dominum, unde ablicentiatus fuerat, remanserit, pro 
expensis ejus, ad cujus instantiam ablicentiatio facta luerat, duo

1 A felek egyezkedési jogára nézve lásd 6. 1. 2. jegyz.
2 L. 14. 1. 2. jegyz.
3 Lásd 43. 1. az 1581. évi borsodmegyei statútumot.
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floreni so lvan tu r sine ju ram en to  ejusdem  ac to ris ; si vero  is 
con ten tu s esse noluerit, probet, a u t ju re t  in supp lem en tum .’

Eredetije Borsodmegye levéltárában az 1582—1592. vezetett jegy
zőkönyv 886. lapján.

1594.
Borsodmegyei statútum.

D ecretum  est unan im i consensu  c o m ita tu s : u t coloni licen- 
ciati, qu icunque curru libus, e t ju m en ta lib u s o p e r is 1 2 inserv ire  
suis dom inis te rrestrib u s solent, penden te  quoque appella tione 3 
in  sedem  com ita tus eodem  m odo, p ro u t su a  cu jusque conditio  
est, singulis septimanis,- singulum  unum  diem  serv ire  ten ea tu r, 
ita, u t si duodecim  boves, vel ju m e n ta  decem, vel octo, sex, 
4 au t duos, au t circ iter habeat, e t p o s tu la tu m  fuerit, u t  in teg ra  
ope cu rru li au t jum em ali ad  lab o ran d u m  dom ino suo  te rre s tri 
incum bat, ita  lab o ra re  te n e a tu r ;  a lio q u in  pro singulo die s in 
gulum  unum  florenum  d a re  teneatur.

Eredetije Borsodmegye levéltárában az 1592—1611-ig vezetett 
jegyzőkönyv 306. lapján.

1 Az eskü a régi magyar bizonyítási eljárás alapelve mellett (fen
tebb 25. 1. 6 jegyz.) mint fő bizonyítási eszköz, önálló jelentőséggel b ir t; 
a kánoni jog behatásával azonban, valamint a régi alapelv eltűnt, úgy az 
eskü is régi jellegét veszítve, kisegítő intézménynyé v á lt; mint ilyen sze
repel az а HK. II. R. 32. cz.-ben, s így mutatja be azt a Dir. Meth. is 
(C. 6.). Midőn tehát a jelen statutum a becslőesküt, mely az 1492 : 22. 
t.-cz. értelmében még önálló, főesküként szerepelt, pótesküként engedi 
meg, csak hódol az eskü tanára nézve az időtájt uralgó felfogásnak. Az 
eskü kérdésére vonatkoznak az imént érintett helyeken kívül m ég: HK. 
II. 33—40. ez. 1298:49., 1435: (I.) 9., 1492: 72.. 1500: 18., 1514:5., 6., 
1518: (bácsi) 29., 1596: 49.. 1609: 29. t.-cz. 11. §.,1613: 23 ,1622 : 14.,
75., 1638: 27., 1659: 43 , 1723: 53., 1729: 26., 27., 30. t.-cz. v

2 A földesúr és jobbágy közti viszonyt rendező jog, -a parasztjog, 
vagy mint utóbb nevezték, az úrbéri jog, melynek forrását a földesúri 
kiváltságok és a földesurak s jobbágyaik közt kötött egyezségek mellett 
főkép a földesúri községekben képződött külön szokás alkotta, ép ez okból 
a részletekben bírt ugyan községenkint eltérő sajátságokkal, mégis a job
bágysági viszonynak mindenütt azonos természeténél, az ország gazdasági 
s társadalmi viszonyainak hasonszerűségénél s a nemzeti jogérzület kö
zösségénél fogva lényegében egyöntetű volt. Minden nehézség nélkül von
hatta tehát az országos törvényhozás is a jobbágysági viszonyt saját sza
bályozása körébe, s válhatott ez alapon a parasztjog, a nemesi s városi 
jog mellett, az országos jognak harmadik ágává, a minek már a XVI. 
század elején jelentkezik. A többi közt a szolgálmányok is, melyekre a 
jobbágyok földesuraik iránt kötelezvék, törvény által szabályoztattak ; így 
az 1351: 6., 1514: 14—20., 1548: 33—38., 1553: 11. t.-cz.

3 A mely felebbezéssel a licentiatióra hivatott szolgabiró és esküdt-
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1595.

Gömörmegyei statútum*

De expellendis m ilitibus in  bona nobilium  co ndescenden 
tibus, ib idem que sine pecu n ia  v ictitare et v io lentias exercere  
volentibus.

Anno 1595. F e ria  2 -d a  p rox im a post F estu m  B. A ndreae  
Apostoli. U nanim i voto  e t consensu  totius un iversita tis  nobilium  
com ita tu s G öm öriensis conclusum  e t sancitum  e s t: quod si 
m ilites aliqui in  bonis nob ilium  condescendere voluerin t, ib i
d em que vio len tias ex ercu erin t et sine pecuniis v ic tita re  vo lue
rin t, is in cuius bonis fuerin t, certificatis superinde jud lium  el 
ju ra sso rib u s , te n e a n tu r  iidem  jud ices nobilium  e t ju ra sso re s  
n ostri, assum ptis penes se ce rtis  p rim ariis nobilibus in ipsorum  
processibus degentibus, te n e a n tu r  sub  ipsorum  officio eosdem  
m ilites expellere ju x ta  c o n ten ta  articu lorum  1 nov issim ae co n 
stitu tion is pub licae  F osonii superinde  conditorum .

* Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. 
Nr. 13. Fol. 181—198. Anno 1698. Die 29. Decembris in  Oppido Pel- 
söcz. a mely időben és helyen tartott közgyűlés alkalmával, az 1595-ik 
évtől 1698-ig alkotott, s megbízás fo lytán nemes M uraközy M árton és 
Szentim rei Sámuel által kiszemelt statútum ok összeirattak és közzé- 
tétettek. Számos megyei sta tu tum  azonban, a melyeket illő helyükön  
közlünk, e gyűjteményből kim aradt, vagy nevezettek által kihagyatott.

1595.

Borsodmegyei statutum.

Unanim i voto e t consensu  u n iversita tis  nobilium  com ita tus 
B orsodiensis decretum  e s t : in bonis violenter occupatis se rv a n 
dum  esse  processum , qui a n te a  o bserva tu s fu it.2

Item , p a r i a 3 om nium  producto rum , si pa rtes  voluerin t, 
e x tra d a n d a  esse, si ad  causam  eam , de qua con trovertitu r, p e r
tinean t, exceptis bonorum  occupation ibus, in qu ibus non  d a b u n 
tu r  p a r ia ,4 sed in  aliis ex tra  . . . .  bonorum  occupationes.

társának határozatában meg nem nyugvó fél a törvények értelmében 
élhetett. (1547 : 11.. 1556 : 28. t.-cz. 8. §.)

1 Az 1595. évi 27—29. t.-cz. Lásd fentebb 33. 1. 4. jegyz.
2 Lásd 38—40. 1. jegyzeteit.
3 Lásd 10. 1. 3. jegyz.
4 Pár adása ugyanis ellenkezett volna a sommás per természetével.
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Item  in  sim plicibus violentiis 1 d u ra n te  bello litteris ju d i
cialibus 2 m in im e utendum  esse.

Item , licea t etiam  tem pore  congregationis jud ic ia , e t a tte s
tationes p e r  judlium , e t ju ra to s , ac  etiam  citationes, e t alia 
accessoria, si occasio tu lerit, rep o rtan d a  e t inscrib i facere.3

Item , a tte s ta tionum  e x trad a ta ru m  p a r ia 4 ita  dabun tu r, u t 
in eodem  term ino  causa  le v a r i5 possit, ita  u t si m ane  ex tra - 
dabun tu r, si post m eridiem  ju s  adm in istrab itu r, c a u sa  levari

•
1 A simplex violentia valakinek személyén vagy vagyonún gonosz 

szándékból tettlegesen ejtett jogellenes sérelem, a mennyiben az a sze
mély vagy tárgy minőségénél, avagy a sérelem súlyosságánál fogva a 
nagyobb hatalmaskodás fogalma alá nem vonható. Miután az ily viplen- 
tiák (erőszakoskodások) vagyis kisebb hatalmaskodások esetében hozott 
Ítélet а HK. II. R. 42. ez. 4. §., és 67. ez. pr. egyszerűnek neveztetik, 
szemben a főbeli büntetésre vagy fejváltságra irányulókkal, neveztetett 
egyúttal maga a kérdéses violentia is simplexnek. A violentialis esetek 
fölött egyáltalán, a gonosztevők mentül -gyorsabb megfékezhetése végett, 
háború idején is törvényszék volt tartandó. Lásd 1518 : (tóin.) 17., 1553: 26., 
1595 : 36. t.-cz., melyet az 1596 : 38. t.-cz. ismét hatályon kívül helyezett.

* A litterae judiciales vagy birsagiales (HK. II. R. 59. ez) azon 
okmány, mely az alperes meg nem jelénése esetében felperes kérelmére 
hozott és kijelentett Ítéletet foglalta magában, vagyis a mai nyelven szólva: 
makacssági végzés. Ennek alapján készül a tulajdonképeni itélőlevél (1. 
sententionales), mely az Ítélet végrehajthatása végett adatik ki a bíróság 
által. A judiciales litterae után még joga lévén a meg nem jelenés miatt 
elmarasztalt alperesnek inhibitio (eltiltás) jogorvoslatával élni, hogy a sen
tentionales lit. kiadását meggátolhassa: a judiciales kizárása a végrehaj
tás gyorsításának eszközéül akart szolgálni.

3 Nemcsak a természetet, hanem az ember értelmi világát is uralja 
az a törvény, mely szerint a fejlődésnek az általánostól a különös, az 
elkülönületlen egységtől az elkülönült tagosultság felé kell haladnia. Ezen 
fejlődési törvényt látjuk érvényesülni az igazgatásnak és törvénykezésnek 
egymástól való elkülönítésében is. Századokon át egymásba folyt, osztat
lan egységet képezett a kettő ; összeforrottságukat a középkori jurisdictio 
fogalma jelölé, mely még mai nap is mind a kettőt, de mint egy nagyobb 
egésznek különvált, bár szervesen összefüggő tagozatait jelenti. Mind a ket
tőnek közegei is, melyek hosszú időn át azonosak voltak, csak lassankinl 
különülnek el, nevezetesen : a megyéket illetőleg egyrészt a megyei con- 
gregátio mint az igazgatásnak, s a sedes judiciaria, sedria, mint a tör
vénykezésnek közege kezd szerepelni (a kettőnek szervezetére nézve lásd 
4. 1. 2. jegyz.; és 17. 1. 4. jegyz.). a nélkül azonban, hogy ez elkülönülés, 
akár hatáskörüket, akár szervezetük elemeit tekintve, teljesen végbe ment 
volna, ez csak a legújabb kor műve lévén. A közegek és hatásköreik ezen 
fokozatos elkülönülése mellett jő lassankint szokásba a megyékben külön 
jegyzőkönyveknek, u. n. prothocola politica és pr. juridica vezetése, az 
előttök és áltatok elintézett ügyek bevezetése czéljából.

4 Lásd 10. 1. 3. jegyz.
й Lásd 9. 1. 3. jegyz.



MEGYEI STATÚTUMOK. 57

possit. Si vero  in duobus d iebus 1 sedes ce leb ra ta  luerit, altero 
tam en  die leve tu r e jusm odi causa.

Eredetije Borsodmegye levéltárában az 1502—1611. vezetett jegy
zőkönyv 409. lap.

1595.

Gömörmegyei statutum.

De n o n  consignandis fugitivis, tabern is  cu riensibus, pasto 
ribus e t quo rum cum que pecorum  e t pecudum  inquilinis, item 
in tra  sep ta  nobilitarium  cu ria ru m  existentibus, a d icatione quoad  
persan is exem ptis.

Eodem  ja m  p rae la to  A nno  (t. i. 1595.) F e ria  proxim a 
2 -d a  post Festum  B. B arn ab ae  A p o sto li: conclusum  e t sancitum  
est com m uni voto u n iversita tis  nobilium  com ita tus G öm öriensis, 
quod fugitivi, quandoquidem  ii p ro  m iserabilibus perso n is  h a b en 
tu r, item  tab ern ae , in qu ibus continue e t sine in term issione 
v ina, cerev isia  dom inorum  te rre s triu m  e d u c illa n tu r; item  p asto 
res q u o rum cum que  pecorum  sive pecudum , etiam  si duo vel 
tres in  uno  pago  re p e ria n tu r; item  inquilini in tra  se p ta  c u ria 
rum  nobilitarium  h a b ita n te s : item  sim ilibus, conclu sum  est, u t 
d icatores non  nom ina  p e rso n a ru m  d icatarum  in suo  regestro , 
verum  num erum  dom iniorum  consignen t.1 2

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. 
Er. Id. föl. IS I—19S, a M uraközy Márton és Ssentim rey Sámuel-féle 
gyűjteményben. L ásd a 36-ik lapon a * jegyzetet.

1597.

Tornámegyei statútumok.

U niversitas nobilium  com m uni eorum  voto ju x ta  co n ten ta  
generalium  regni articu lorum , constitu tionum  e t d ec re to ru m ,3 
p raefa to  dom ino vicecom iti, cum  judlium , super om nes fures, 
la trones, incend iarios et alios publicos m alefactores, item  san - 
gvinum  innocen tium  effusores, b lasphem ias in an im am  dicentes,

1 Az 1563 : 50. t.-cz. csak megengedi, de nem kötelezi arra a me
gyéket, hogy törvényszékeiket 3—4 napon át egyfolytában tartsák.

2 Lásd 31. 1. 1. jegyz.
3 L. ezek nagy számát 14 1. 2. jegyz.
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puniendi, m u lc tand i p rivand ique  p lenariam  au th o rita tem , a tque  
om nim odam  po testa tis  facu lta tem  concessit.

Abaujmegyei levéltár, Kassán, Prot, ex 1659—1670. fői. 35.

II.
I t e m .

Si ju d ices  nobilium  necessita te  ita  postu lan te , ex com 
m issione eiusdem  dom ini vicecom itis, hic in co m ita tu  nostro, 
generalem  conventum  seu congregationem  prom ulgabun t, et 
aliquis ex nobilibus in p rim a  congregatione, in secunda, sic et 
in te rtia , con tum acia  ductus, postpositis p rae fa to rum  jud lium  
prom ulgation ibus venire, in teressé , seu co m p are re  neqqiret, 
ex tunc idem  dom inus v icecom es ta les quoque nobiles, in  uno 
floreno m u lctare , a tque p riv a re  possit et v a le a t,1 au th o rita te  
eidem  in  h a c  quoque p a rte  a ttrib u ta , nisi a q u a ru m  exundatio  
et in firm itas eosdem  re tineat.

V. o.

1599 .

Tornamegyei statutum.

Anno 1599. 12. Maji in generali congregatione in Tborna celebrata.

Statutum est.
U t si quis nobilium  in  isto com itatu  nostro  degentium , ex 

com m issione dom ini v icecom itis et jud lium  nostro rum , con tu 
m ac ia  ductus, in genera lem  hu ius com itatus n ostri congregatio 
nem  ven ire  neglexerit, ex tu n c  pro p rim a in floreno uno, se
cunda  in  sex, tertia  item  vicibus, in duodecim  florenis hunga- 
rica lib u s m u lc te tu r.3 Hoc ta rnen  addito, si ta lis  con tum ax , nullis 
ra tionab ilibus causis d e ten tu s fuerit, m andatoque  dom ini vice
com itis se  tan tum  opposuerit, ac  palam  co n tra  vo lun ta tem  dicti 
v icecom itis absentaverit. S ecus enim  erit, si eundem  exundatio 
nes aq uarum , grauissim i m orbi, vel vero a liq u a  serv itia  dom ini 
sui detinuerin t, nam  p ro p te r  eiusm odi ra tionab iles  e x c u sa tio n es3 
m inim e puniri debeant.

Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prot, ex 1659—1670, föl. 35.

1 L. 17. 1. 4. és 18. 1. 1. jegyz.
2 L. Ugyanott.
3 Az itt felsorolt mentségi okoknak mintaképéül а HK. II. R. 59. 

ez. szolgált.
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1599.

Szepesmegyei statutum.

U nanim i voto conclusum  est per un iversitatem  dom inorum  
nobilium , u t novum  K alendarium  1 ju x ta  constitu tiones publicas 
regni p e r h u iu s  com ita tus n ostri tam  dom inos nobiles, quam  
eorum  subditos singulos rec ip ia tu r, sub  poena in ipsis co n stitu 
tion ibus 1 2 expressa.

Item , u t  pro puniendis m alefactoribus, ju x ta  constitu tiones 
regni, dom ino vicecom iti a u th o rita s  detur, u t exm issionalibus 
accep tis  facta t officium.3

Szepesmeaye levéltárában, Lőcsén, Prot. ti. ex 1502—1599. 87. I.

1599 .

Tornamegyei statútumok.

I.
Anno 1599 Feria quarta proxima post Festum Beati Laurentii Martiris 

congregatio generalis in oppido Thorna celebrata.

C om m uni om nium  voto s ta tu tu m  est, u t deinceps om nes 
causae , ra tio n e  ostensionis effusionisque sangvinis m otae  vel 
m ovendae, e tiam  in generalibus co n g reg a tio n ib u s4 nostris post
h a c  fiendis ren idean tu r, ac tandem  huiusm odi effusores sangvinum  
secundum  dem erita , ac  etiam  an tiquam  istius com ita tu s nostri 
T h o rn en sis  consvetud inem  p u n ia n tu r 5 et ab  huiusm odi m alis 
facinoribus p e r h an c  an tiq u am  legem  nostram  coh ibean tu r, ne 
u ltra  hu iusce m odi m ali fom es in te r accolas nostros pulu lari 
videatur.

Tornameyye Kassán levő levéltárában. Fase. 1509—1587.

1 Lásd 49. 1. 1. jegyz.
3 Ezen büntetés az 1599 : 45. t.-cz. szerint az egyháziakra nézve 

papi jövedelmeik elvesztésében, városok és földesmakra nézve pedig 
10(10 frt fizetésében állott.

8 L. 14. 1. 2 j.
4 L. 56. 1. 3. jegyz.
5 Ezen hivatott korábbi statutum nincs meg ; de az effusio sangvinis 

esetében követendő eljárás és kiszabandó büntetésre nézve 1. 26. 1. az 
1570. évi abaujmegyei statútumot, továbbá 28. 1. 1571. évi bereg-, és 48. 
1. az 1583. évi abaujmegyei statútumot.
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II

Egyenlő akara tunkbó l ezt végeztük, és helin hagytuk, hogy 
valaki m i várm egyénkben  lakozók közül az  m o stan i P osonhan  
végeztetett articu lusok  és rendeletek  ellen ab b ú l szó t ind ítana, 
hogy az  gazdagabb  jobbágyok  az  szegényt m eg n e  segi(tsék) 
az m in t m eg vagyon ny ilván  articu lusokban  Írva, hogy az gaz
dag az  szegény t m egsegítse,1 ellent ta r ta n a  benne, és az felől 
m egnevezett posoni articu lusok  ellen tám adna , te h á t az  ollyan 
em beren va lak i legyen vagy nem es em ber, vagy nem telen, az 
mi v iceispanonk  reá  m enjen, úgy hogy h á  re á  m egbizonyoso
dik, és vakm erőképpen  nem  ak a rn a  engedni, az  a rticu lusokban  
ren d e lte te tt végzésekkel re á  m enjen és tizenkét forintig m eg- 
bün te ttessék  az olyan em ber, főképpen az  rovásp én z  dolgában. 

•
Tornamegye Kassán levő levéltárában Fasc. 1569—1587.

1600.

Abaujmegyei statutum.

S ta tu tu m  est per un iversita tem  nobilium  com ita tu s Abauj,- 
variensis, quod siquis nobilium  se m ilitiae dedens a liquas vio
len tias in  bonis tam  m agnatum  quam  alio rum  nobilium  hoc 
belli tem p o re  exerceret, ex tunc  talis violens p e r  p artem  laesum , 
ad genera lem  congregationem  sive sedem  ju d ic ia riam  com ita tus 
c ita tu s  p rim um , et postea  convictus sine  om ni ju rid ico  rem edio 
s ta tim  e t defacto, iux ta  suum  dem eritum  p er dom inum  vice- 
com item  p u n ia tu r.1 2

Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prot, ex 1591—1618. föl. 105.

1601 .

U. a.
U nanim i voto e t consensu  u n iv ersita tis  nobilium  com itatus 

A bau jvariensis  conclusum  est, u t effusiones sangvinis m inores

1 Vonatkozás az 1699 : 6. t.-cz. 7. §-ra, mely az ez évi hadi költ
ségek fedezésére minden jobbágy-és zsellérház után 2 —2 frt subsidiumot 
vetett ki, melyből 50 dénárt a földesúrnak magának, 150 dénárt pedig 
a jobbágyaknak és zselléreknek kellett fizetniök, de a 8. §. szerint oly 
módon, hogy a gazdagabb a szegényebben segítsen, vagyis az egyházra 
eső subsidiumot vagyonuk arányában hordozzák. Lásd még az 1542. 

. (beszlerczebányai) 27. t.-cz. is.
2 L. 33. 1. 4. jegyz.
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deinceps per jud lium , quorum  processu i negotium  incum bit, 
rectificentur, ut ii ad  decim um  qu in tu m  diem a  die effusionis 
sangvinis, co ram  ipsis com parean t, jud ic ium que superinde  rec i
p ian t, quo judicio  ipsorum  si p a rtiu m  aliqua co n ten ta  esse nol
let, ex tunc  liceat jud ic ium  ad  co m ita tu m  pro su(perrevisione 
et) approbatione, sive tunc sedes ju d ic ia ria  vel vero congregatio  
ce leb ra(retur) p rovocare. Et tandem  sine ullis literis ad jud ica- 
to riis  exm issionalibus ad  execu tionem  rei p ro ced ere .1 Si vero 
o sten so r indebite sangvinem  ostenderet, tunc poenam  talionis 
in ca tto  abso lva t.1 2

Abcnijmefiye levéltár cihán. Kassán, Prot, ex 1591 —1618. föl. 120.

1602.
U. а.

U nanim i voto et consensu to tius com ita tus A bau jvariensis  
conclusum  est, ut ad com m une necessarium  com ita tu i potio res 
nobiles 25 denarios, m ediocres 12 d enario s , inferiores u n a m  h ab 
eam  co n trib u an t.3

V. o.

1602.

Sárosmegyei statútumok.

I.

S ta tu tu m  est ex unan im i voto et consensu un iversita tis  
nobilium : quod am odo im posterum  qu icum que dom inorum  n o 
bilium  vel eorum  coloni et jobbag iones in  quibuslibet legitim is 
exeeutionibus, co n tra  dom inos v icecoinitem . judlium  ju ra to sq u e  
assesso res insu rrexerin t, nec exequu tiones ju x ta  eorum  officium 
debito m odo peragere  perm iserin t, ta les  contum aces exeeu tiones 
c o n tra  ju ra  regni in te rtu rba to res . ad in s tan tiam  et querem on iam  
dom ini vicecom itis, jud lium  vel ju ra tis  assessoribus s tátim  et de 
facto etiam  in congregatione p rim itus ce leb randa  com parer# , 
ra tionem  huiusm odi in te rtu rba tion is exeeutionis reddituri effica
cem  exinde absque u lterio re  d ilatione nullis penitus iu rid icis 
rem ediis u ten tes poenam  super hu iusm odi tu rb a to ru m  leg itim a-

1 L. 24. 1. 1. jegyz.
“ L. 36. I. 4. j.
3 Babka, idegen pénz, melynek forgását az 1526 : 37. t.-cz. közfel

kelés idején megengedte.
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rum  executionum  in generali decreto  superinde san c itam  incur
re re  debean t et ten ean tu r. '

Sárosmeqye levéltárában, Eperjesen. I’rot. Nr. 7. Ab anno 
1585— 1604. Fol. 545.

Г.2

1 Azok a törvények, a melyekre a jelen statutum utal, fölötte sú
lyos büntetést szabtak az «igazságtétel» vagyis a törvénykezés terén 
azokra, a kik a törvényes végrehajtásoknak ellene szegültek. Ennek oká
ról tájékozást adnak Verbőcsi (HK. II. R. 74. czím) következő' szavai: 
«quoniam priscis temporibus utraque pars tam scilicet vincens, quam 
etiam convicta, tempore executionis alicuius sententiae, vel judiciariae 
deliberationis, magna hominum multitudine : saepe etiam bellico apparatu 
in alterutrum contendere saevireque. et crebro strages maxima inter par
tes subsequi consveverat. etc». Azon kor jogfogalmai szerint a joguralom 
megvalósításának, s a nyers erő fölibe emelkedésének érdeke igazolhatja 
az 1464: 19. t-czikket részletesebben kifejtő 1486 : 67. t.-czikknek amaz 
intézkedését, a mely a hűtlenség büntetésével rendeli sújtani azokat a 
nemes urakat, a kik a fő, vagy alispánnak, nemkülönben az 1492 : 75. 
t -ez. értelmében a szolgabiráknak, a törvényes végrehajtásban erőszakkal 
ellenszegülni merészelnének. Az ugyanezt cselekvő szolgákat, vagy jobbá
gyokat pedig földesurok 25 márka büntetés alatt a főispán kezébe, s ille
tőleg az 1547 : 32. t.-cz. 1. és 2. §. értelmében a vármegye törvényszéke 
elő adni, és önmagát az iránt, hogy az illetők tudtán és megbízásán 
kívül cselekedtek, két nemes embernek esküjével tisztázni volt köteles; 
fennállván ez önmagát tisztázásnak kötelessége azokra az esetekre is, a 
midőn a végrehajtást megakadályozó szökevény szolgák és jobbágyok 
elfogatva, tettüket urokra hárítani igyekeztek volna.

A törvényeknek hasonló védelmében részesültek a peren kívüli 
végrehajtások is, mint pl. a jószágba iktatások (statutiones), visszaiktatá- 
sok (restatutiones), határjárások, (reambulationes), idézések (evocationes) 
sat., a melyeket hajdan (HK. II R. 19. ez. szerint) a királyi udvartól 
kiküldött vitézek (aulae regiae milites) és kurialisok (curiales), majd a 
királyi és nádori emberek (homines regii et palatinales) és a káptalanok 
és konventek — mint hiteles helyek — kiküldöttei szoktak végezni.

A kiszabott fej és jószágvesztés, mint hűtlenségi büntetés alól az 
1543. 30. t.-cz. rendelése szerint még a királyi kegyelem sem mentesít
hető a cselekvőt. Az Ítéletek végrehajtásánál azonban csak akkor, ha az 
erőszakos ellenszegülés másodízben történt (binaria repulsio); mert a HK. 
11. R. 73. czíméből olvashatólag (1. Kittonich Cap. V. qu. 18—22.) ősi, leg
régibb időkből eredő szokás, valamint később az 1536. 11. t.-cz, alapján 
is egy arany márka (72 mft.) díjnak lefizetése mellett, a végítéletek végre
hajtását az arra kiküldötteknek visszaűzésével (repulsio) egyszer meggá
tolni szabad volt

A XVI. század közepe táján valamivel szelidebb és emberiesebb 
irány tör magának utat az itéletes végrehajtást megakadályozó erőszakos 
cselekvények elbírálásánál. Nem annyira a végrehajtást gátló cselekvény 
ténye magában, mint az ez által megsértett jognak nagysága kezdi befo
lyásolni a büntetés mértékét. A jogérvényes Ítéletek végrehajtása, mint a 
jogrendnek követelménye, más garantiákat is keres : mint a legsúlyosabb 
büntetéssel való fenyegetés. Már az 1547: 32. t.-cz. a végrehajtás meggá
tolása czéljából a nyilvánosan és fegyveres kézzel föikelőket, csak az 
esetben sújtja hűtlenség büntetésével, ha az eljáró alispánt vagy szolga- 
birót megölnék. A végrehajtóknak gyalázó és becsmérlő szavakkal illetése:
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S ta tu tu m  est ex u n an im i voto et consensu  u n iversita tis  
dom inorum  nobilium , u t quem adm odum  un iversita s  nobilium  
an tea  e tiam  sta tu isse t et rev eren d u m  dom inum  Jo a n n e m  Balo- 
ghum  ad officium sen io ra tu s  ju x ta  electionem  fra te rn ita tu m  
confirm asset usque unius an n i spatium , nunc quoque eadem  
un iversitas denuo statu it, u t exp leat annum  suum  in  senio- 
ra tu , dom ini fratres e tiam  agnoscan t eundem  p ro  seniore. 
Ac deinceps de religione in te r fra tres nulla sit d ispu ta tio , sed 
dom inus sen io r u n a  cum  fra trib u s  h ab ea t m utuam  in te lligen tiam  
in servandis disciplinis e t coercend is in  m alis m oribus e t v ita  
scandalosa, articu li au tem  p e r sen iorem  praesen ta ti p e r  totum  
corruent et c o rru a n t.1

Sárosmec/ye levéltárában, Eperjesen. Prot. Nr. 7. Ab anno  
1685— 1604. Fol. 650.

a repulsio díjával; ugyanazoknak megverése, vagy elfogása : a nagyobb 
hatalmaskodás (major potentia) büntetésével sujtatott; a megszökött és 
ura által elő nem állíthatott végrehajtást gátló szolgának vagy colonus- 
nak pedig : homagiuma megfizetésében volt a büntetés kimondva.

A XVII. század vonatkozó törvényei többnyire a megelőző s itt már 
említett törvényeket erősítik meg (1. 1666 66. t.-cz.) részint a végrehajtás 
ellen kifejtett erőszak ellensúlyozása módjáról és legyőzéséről gondoskod
nak (1638: 27. t.-cz. 3. § , 1669 : 44. t.-cz.) részint pedig a szenvedett 
károk és fölmerült költségek megtérítésén kívül fizetendő homagialis bün
tetésről (60 nehéz márka) intézkednek (1681 : 31. t.-cz. 1608 : 3. t.-cz. p. 
cor), míg végül a cselekvényt az 1723: 10. t.-cz a nagyobb hatalmasko
dás egyik esetéül minősíti.

1 A reformatio után a felsőmagyarországi részekben számos ref. 
egyházközség volt, a melyek egész 1734-ig magok fölött püspöki kor
mányzatot el nem ismerve, s csak esperességekké alakulva, saját espere
sük (senior) igazgatása alatt állottak. Ilyen esperességek voltak 1-ször: 
a borsod-gömör-kishonti, a XVIII. század elején hat körben, 135 anya
egyházzal. 2-szor : Az ungi 117 anyaegyházzal. 3-szor: A zempléni négy 
körben, 86 anya és számos leányegyházzal. 4-szer : az abauj-torna-sárosi, 
nyolcz körben 108 anya és számos leányegyházzal. Ez utóbbi esperes- 
ségre vonatkozik a statutum, a melyből kitetszőleg a lelkészi kar (frater
nitas) által megejtett esperesválasztás a vármegye közgyűlésének megerő
sítése alá tartozott. Hogy a senior-választás csak egy év tartamára szólott, 
magyarázatát abban leli. hogy a lelkészek is csak egy évre választattak, 
kapcsolatban az u. n. papmarasztás intézményével, mely szerint a hívei 
szeretetét kiérdemelt lelkész, minden év leteltével újból megválasztható-— 
megmarasztható — volt. A disputatio kifejezésben a hitelvek feletti vitat
kozásokra történik utalás, a melyek az ekkor már különválva levő két 
prot egyház lelkészei között még mindig napirenden voltak. Az egyházi 
disciplina tekintetében a gönczi, 1566-ban Károli Gáspár alatt tartott zsi
nat Canonai és az úgynevezett «Felsőmagyarországi czikkek» voltak érvény
ben. (Lásd Kiss Áron -A XVI. században tartott magyar reformatus zsi
natok végzései» czímű műve 708. s k. 1.)

II.



64 MEGYEI STATÚTUMOK.

1604.
Ssepesmegyei statutum.

Anno 1(504. die 20 Novembris Leuchoviae in generali dominorum et 
nobilium congregatione contra malefactores statutum.

Quia hoc tem pore d istu rb iorum  et belli 1 ex num ero  nobi
lium  p arite r  e t ignobilium , h a jd o n e s2 se s im u lan te s  sub  nom ine

1 Itt Bocskay Istvánnak, az 1606. évi bécsi békekötést megelőző
leg, Rudolf császár többi idegen zsoldosokból álló hadai ellen folytatott 
háborúra, s a szétdarabolt ország pártvillongásaira történik utalás.

2 H aydones: Az 1557 : 23. t.-czikkhez vetett megjegyzés szerint a 
magyar «hajtó» szótól származtatott hajdúk, vagy latinosán Haydones 
elnevezéssel különböző értelemben találkozunk régi törvényeinkben és 
okmányainkban. így nevezték :

а) Az ökörpásztorokat (bubulcos, tt. Ulászló VII Decr. 60., 61. 
Art ), a kikre nézve a fegyverviselés, bárhol és bárki által elfogathatás s 
megfenyítés, ismétlés esetében pedig lenyakazás büntetése alatt tiltva volt.

б) A szabad hajdúkat (1597. 24. t.-cz.) vagyis azokat a többnyire 
gyalogos és lovas, merész és kalandor katonákat, milyeneket «servientes» 
név és czím alatt minden zsoldfizetés és katonai fegyelem nélkül a mág
nások és nemes urak közül is sokan tartottak váraikban és jószágaikban ; 
míg mások senkinek hatalma alatt nem állva, mint kóborlók (Haydones 
vagabundi) jártak szerteszét az országban, tolvajság, rablás, útonállás s 
egyéb gonoszságok kísérvén útjokat és kirándulásaikat, a melyeket tettek 
úgy a török által elfoglalva tartott részekbe, mint más békés falvakba 
a magok hasznára s urok táplálására, zsarolván a keresztyén népet, 
elhajtván barmait s erőszakkal elvivén egyéb ingóságait. A törvényhozás 
bár súlyos büntetéseket szabott mind a hajdúkat tartó urakra, mind az 
azok által elkövetett gonosz cselekvényeknek megtorlására ; de hogy ez 
mily kevés eredményre vezetett, azt a XVt. század közepétől, csaknem 
a XVII. végéig terjedő idő alatt hozott törvényeknek egész sorozata bizo
nyítja. Névszerint az 1557 : 23. t.-cz. a nemes urakat s ezek tisztjeit, a 
kik szabad hajdúkat tartanak s azok gonoszságait meg nem büntetik, a 
király — s ennek távollétében — helytartója által, ugyanazon büntetéssel 
rendeli sújtani, mint magokat a gonosztetteket végrehajtó hajdúkat. Majd 
az 1595: 31. t.-cz. és pedig megújítva az 1596: 28 , 1597 : 23., 1598; 29. 
sat. t.-czikkeket — az urakat hűtlenséggel, a hajdúkat pedig fejvesztéssel 
sújtja; míg az 1601: 27. t.-cz. azoknak kiirtására a mágnások és nemes 
urak általános fölkelését rendeli el. Az 1604: 12. t.-cz. már a vármegyék 
s illetőleg ezek fő- és alispánjainak közreműködését veszi igénybe a haj
dúk kipusztítására (V. ö. az 1602: 19., 1603 : 11., 1608 : 20., 1613 : 22. 
t.-czikkekkel.) E körülmények mulatnak reá a jelen statutum alkotásának 
okaira is. Azonban a törvényhozási és törvényhatósági intézkedések siker
telensége annak is tulajdonítandó, hogy ez időszak párttusáiban és pol
gárháborúiban a hajdúknak kiváló szerep juttatott részökre. Bocskay 
István is ilyenek segélyével vívta győzelmeit, kikét aztán nemesi kivált
ságokkal ruházott föl. Innen :

c) A kiváltságolt hajdúkat (Privilegiati milites), a kik az úgyne
vezett hajduvárosokban telepíttettek le (Nánás, Dorogh, Hatház, Böször-
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et titulo haydonum  p riv a ta s  in ju rias ulciscendo, a ssu m tis  secum 
sibi sim ilibus asseclis, tam q u am  publici m alefactores ad  domos 
et cu rias  nobiles, im o e t b o n a  ac  ju ra  po ssessio n aria  irruun t 
et invaden tes nobilium  sim ul e t ignobilium  b o n a  spo lian t, de
p ra e d a n tu r  e t diripiunt, itin e ran tib u s vias percludun t, eos spo
liant, igne quoque in sid ian tu r et m inan tu r, vel a lios subo rd inan t 
e t substituunt. H ujusm odi itaque publica m aleficia e m edio tol
lere condigno rem edio  volentes, s ta tu tum  est pub lico  om nium  
voto e t decreto, u t ta les  m alefactores publicos a d  in stan tiam  
partis  queru lan tis , e x tra  om nes jud iciorum  term inos, quando- 
cum que dom ino v icecom ite nostro  vacaverit, in  su i p raesen tiam  
citari faciat, qui, si n o n  com paruerit, p ro s c r ib a tu r ; si autem  
idem co m paruerit, e t ta lis  convictus fuerit de m aleficio  per 
inquisitionem , tunc sine  ullo rem edio  juridico, sive nobilis, sive 
ignobilis sit, d eb ita  m ortis  p o en a  irrem issib iliter e t s ine  u lla  spe 
gratiae , a ffic ia tu r.1

Ssepesmegye levéltárában, Lőcsén, Prot. 9. ex 1611—1623.

1604.
Tornamegyei statútumok.

I.
Anno 1604, Feria quarta proxima post dominicam Quasimodo in gene

rali congregatione in Thorna celebrata.

Quod, si aliqui ju d ices  v illani T ure is subjecti, singulis diebus 
tem pore m atu tin o  te rm inos e t m etas ea ru m  v illarum , q u a s  in h a 
bitant, non  c ircum iverin t, vestig iaque T urearum , p ra e te re a  p o r
tus, et tran s itu s  fluviorum , non  c o n sid e rav e rin t: 2 tu n c  tales

mény, Vámospércs, Szoboszló stb.) és más községekben (1609: 9. és 
1618 : 1. t.-cz.).

d) A határszéli hajdúkat (confmiarii). a kiket az 1563 : 23. t.-cz. 
a határszéli helyeken és végvárakban nélkülözhetleneknek jelez, nem 
csak azért, hogy a török alá vetett népet engedelmességben és a felség 
joghatósága alatt tartsák ; hanem azért is, hogy mint gyalogkatonák oly 
helyeken lehessenek, a hová a lovasság el nem juthat (1604 : 12., 1618 : 
52. t.-cz.) végül

e) A névleges hajdúkat, a kik az országban szerteszét barangoló, 
kóborló és garázdálkodó közönséges gonosztevők voltak, magokat hajdúk
nak nevezve és czímezve. A statutum szövegéből kitetszőleg — kizárólag 
ezekre vonatkoztatja intézkedéseit.

1 Egész terjedelmében újból megerősíttetett 1623-ban október 21-én 
Lőcsén tartott vármegyei közgyűlésen.

2 A törökök ugyanis a nekik hódolni kényszerült faluk határain 
túl is folyton jártak rablókalandokra, melyek megelőzése, illetőleg

5Corpus statutorum II.
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jud ices negligentes com perti, per F ranciscum  K ato n a , baculis 
e t verberibus, bene excipiantur. Qui vero  praesidio S zendrőviensi 
proxim iores sunt, ii suprem o cap itaneo  Szendrőviensi, si quos 
rum ores T urearum  intellexerint, vel vestigia eo rum  contem plati 
fuerint, indicare illico et sine u lla  m o ra  tenentur.

Abaujmegye levéltárában, K assán, Prot, ex 1659—1070. föl. 36.

II.
Congregatio dominorum nobilium comitatus Thornensis feria sexta pro
xima post festum exaltationis sanctae erucis in oppido Thorna anno

1604 habita.

Unanim i vo to  e t pari consensu  conclusum  est, u t pro 
diversis istius com ita tus nostri quotidianis expensis a d  diversas 
necessitates 1 erogandis de singulis fumibus (sic)2 singuli qu in 
quag in ta  denarii p e r dom inos jud ices nobilium  sub  birsagio 
duodecim  flo renorum  hungarica lium  exigantur.

Toroamec/ye levéltárában, Kassán, Fase. 1509—1587., felette 
elmosódott és elrongyollott jegyzőkönyv töredéke.

1605.
Zemplénmegyei statútum.

Conclusum  est com m uni com itatus consilio , u t ubique 
in tra  am bitum  com itatus Zem pliniensis, in  oppidis, villis et civi-

megtorlása szempontjából a faluk határainak szorgos megvizsgálása vált 
szükségessé ; erre pedig legalkalmasabb közegekül a falusi birák jelentkez
tek, kik a töröknek megbódolt falvakban is a megyei hatóságnak marad
tak alárendelve. A török hódoltságok viszonyait minden oldalról kitünően 
ecseteli Salamon Ferencz : «Magyarország a török hódítás korában, Pest, 
1864» czímű müvében.

1 L. 32. 1. 3. jegyz.
2 Ez a füstpénz, mert nem a jobbágytelek, a porta után, hanem a 

tűzhely után, de fumis, caminis, vagy (mint az 1566. febr. 19. kelt s 
az országgyűléshez szóló kir. előterjesztésben, Fraknói i. m. V. K. 3.3. 1. 
olvassuk) per fumos seu viritim fizettetett.

A királyság kezdetén e füstpénz «liberi denarii »-nak neveztetett, 
mivel a személyök szerint szabadok fizették (lásd a pécsváradi egyház 
részére kelt okmányt 1015-ből, Fejér Cod. dipl I. T. 296. 1.), míg Bélá
nak 1226. évi (C. D. T. 3. V. 2. p. 87.) privilégiuma (fratribus montis 
Sanctae Mariae) libertini denarii, vulgo fu m a rii  név alatt említi azt. 
Szlavóniában I. Ulászlótól kezdve (lásd Kov. Suppi. II. 242. 1.) az addig 
szokásos évi rendes adó, a mardurinae (nyestbőradó) helyébe a füstpénz 
(pecuniae fumales)lép életbe; s noha az 1474: 4., valamint az 1475: 2.
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tatibus quorumcunque nobilium juribus nempe possessionariis 
ubivis habitis, contributiones per comitatum generali consilio 
pro communi necessitate1 deputandas, judices ac jurati cives 
quorumcunque oppidorum, villarum et civitatum, sive per unum 
annum, sive per duos, tres aut ultra, supra dominos terrestres 
territorii et possessionum intra sese, reluctatione domini terres
tris vel cuiusvis colori, sub poena florenorum duodecim,2 toties 
quoties aliqua reluctatio fieret, irremissibiliter exigendorum, 
obstare non valente, deputare, rectilicare et imponere exigereque 
debeant. Ita tamen, ut in limitatione quantitatis contributionis 
ditiores sublevent pauperiores,3 si qui vero foret inter colonos, 
qui supra suas sessiones aliam quoque desertam coleret et pos
sideret, pro sua propria possessione, solvat tantum, quantum 
alii pro integra sessione, extra suam vero possessionem, deser
tam, quam possideret, ab ea nedum solvat.4

Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhely, Prot. A. Nr. 6 .161 .1.

1605.
Sárosmegyei statutum.

Statutum e s t: Hogyha valakik találtatnának, akár nemes 
személyek, akár parasztok, kik akárkiknek jószágokat vagy akármi 
névvel való marhájokat elfoglalnák, vagy elvennék hatalmasul, 
akár penig hatalmasságokat cselekednének: tehát ispán uram
nak szabadsága legyen ad partis instantiam, csak házátúl is 
kimenni5 azok ellen, mely dologban semmiféle törvénybeli orvos
ságokkal ne élhessen, hanem csak házátul ispán uram ad pri
mam certificationem kimenjen, és ha az panaszló félnek igaz 
querimoniája találtatik, mindjárast azon napon eleget tegyen, 
mind az büntetésről, s mind az foglalt jószágot megadni tar-

t.-cz. határozottan követeli, hogy az adókivetés az anyaországban porták 
s nem turnusok (kürtők) szerint történjék, mégis II. Lajostól kezdve már 
gyakran fumatim szedetik az adó. Lásd 1522 : 15., 16. Vest. Com. 521—522. 
1., 1523: 23. Suppi II. К. 531. 1.

1 L. 32. 1. 3. jegyz.
2 Az adózni vonakodókat az 1492 : 26. t.-cz. is 3 márka =  12 írt 

birsággal sújtja.
3 Az adó arányos felosztásának ez elvét már az 1537 : 7. t.-cz. 

hangsúlyozza s még határozottabban fejezik ki azt az 1542 : (bbányai): 27., 
az 1542 : (pozsonyi): 9., az 1546 : 6. és 13. s az 1599 : 6. t.-czikkelyek.

4 Czélja e rendelkezésnek a pusztatelkek benépesítésének előmoz
dítása.

6 Lásd 24. 1. 1. jegyz.
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tozzék,1 az mint az szerencsi articulus tartja, ispán uram acco- 
modálja magát hozzá.

Statutum ez is, hogy ha valakik találtatnak, akár neme
sek, akár parasztok legyenek, kik az latrokat, az törököket 
imide, amoda falukra vagy hegyekre hordoznának és kalauz- 
kodnának, azfélék ellen is ispán uramnak szabadságot adtunk, 
hogyha valakik panaszolkodnának és kikinek azok ellen azon 
articulusunk continentiája szerint, úgy mint publicus malefae- 
torok ellen, kimenjen és megbüntettesse, kit akasztással, kit érde
mek szerint való büntetéssel.1 2

Sárosmegye levéltárában, Eperjesen, Prot. Nr. 4. ab anno 1605— 
1621. föl. 2.

1606.

Sárosmegyei statútumok.

I.

Statutum e z : mivel hogy az vadak fogására az szegény
ségtől3 sok kaszák és csők tetetnek, ki miatt ember halál is 
következett, és az szegénység is teljességgel az vadászásnak 
adta magát,4 ki miatt az földes uraknak is nem kicsin károk 
vagyon, annakokáért az vármegye tiltja az vázasokban és falu
kon levő lakatgyártókat, hogy az féle kaszákot tizenkét forint 
birság alatt büntetesse, ne csináljanak, és az egyébféle vadakra 
is az csőkrakásből tizenkét forint birság alatt büntetése legyen. 
Ha penig az ura tudná es hírével lenne az urának, hogy az 
mely jobbágya akár kaszát, akár csőköt hányna, az földes uron 
toties quoties meg nem szűnik, megvehesse az szolgabiró az 
tizenkét forintot, és az vármegye szükségére convertáltassék alfélé 
birság.5

Sárosmegye levéltárában, Eperjesen, Prot. Nr. 4. ab anno 1605— 
1621. 10. lap. Медиjitta to tt 1600 és 1642-ben.

1 L. a 38. 1. az 1579. évi abaujmegyei stat.-hoz írt megjegyzéseket.
2 L. 14 1. 2. jegyz.
3 Vagyis parasztnép.
4 Az 1504': 18. t.-cz. 1. §. tilalm a: «quod . . . nemo colonorum 

et rusticorum . . . venationes . . . item aucupia . . . quovis modo, et 
quavis arte exercere praesumat» tehát ily módon lett kijátszva

5 A birság a legkezdetlegesebb bíintetésnemek egyike. Csiráját 
feltalálhatjuk már amaz ősrégi korban, midőn a családok magok fölött 
még hatalmat el nem ismervén, a rajtok illetőleg tagjaikon ejtett sére
lemért önmagok erőszakosan álltak bossziit a sértőn, erőszakkal szereztek 
magoknak elégtételt. De ez erőszakos boszúnak hátrányos következmé-
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II.
Statutum e z : mivelhogy az nemes uraim akármi kicsin 

dologért kiliiják ispán uramot és az exequutioért semmi nélkül 
kell hozzá fáradni. Mivelhogy egyébkor is ez volt az szokás, 
hogy flór. 12 legyen jutalma ispán uramnak egy exequutiótul, 
azért mostan is renováljuk azt az statútumot, hogy minden 
exequutióban megadassák az for 12 1 ispán uramnak, az suc
cumbens parstul, de facto die exequutionis; kiről ispán uram. 
ha az pars nem akarná is megadni, de facto exequáljon.

Sárosmegye levéltárában. Eperjesen, Prot. Nr. 4. ab anno 
1005—1621. 15. lap. Медиjitta to lt 1609 és 1642-ben.

III.

Statutum est: Mivelhogy sok lator támadott mindenfelől 
ez vármegyében, kik éjszakának és napnak idején, más ember 
zabjára, árpájára és egyéb vetésére mennek, és ellopnak kévén- 
kint az marhában, kit pedig ugyan az mezőben csépelnek el, 
és az fennálló zabot is fosztják:2 végezte az vármegye, hogy az 
honnan kihiják, az szolgabirót esküdtivei, azonnal bázátul kime
hessen, és efféle latrot megfoghasson, és az vármegyében behoz-

nyeit sértő és sértett egyaránt érezték, azok megelőzése tehát mindenik- 
nek érdekében állott. A merően anyagias érzelmű s gondolkodású emberre 
nézve e czélra természetesen semmi sem jelentkezhetett alkalmasabb esz
közül, mint valamely vagyonérték szolgáltatása, mely úgy a sértettnek 
esetleges kárát kipótolván, mint a sértő felet is — mivel bűnösségének 
beismerésével járt — megalázván, a sértettnek bosszúérzetét teljesen 
kiengesztelhette. S midőn később a családok fölé fejlett közület vette 
kezébe a sérelmek megtorlásának eszközlését, a sértő és sértett közös 
megállapodása helyett, a büntetéskép fizetendő érték — birság — nagy
ságát önmaga határozta m eg; s mivel a tettes nemcsak ellenfelének, 
hanem a tagjai jogának megvédésére hivatott közület érdekeit is sérté, 
ennek részére is volt birság fizetendő, melyet a közület vagy a concret 
esetben tényleg védelmet nyújtó közegének díjazására, vagy valamely 
más szükséglet fedezéséi-e fordított. E századokon át fenmaradt felfogás
nak szükségképeni következménye, hogy ha a büntetendő tény nem 
directe valamely magánfél, hanem — mint a jelen statutum által con- 
templált esetben is — maga a közület ellen van irányozva, az egész bir
ság a közületet illeti.

A birságnak a megye közszükségleteire való fordítását különben 
országos törvény is elrendeli. (1659. 16., 1662. 36.)

1 Ugyanennyiben állapítja meg a végrehajtás díját az 1547 : 33. t.-cz., 
holott az Í546 : 37. t.-cz. egy forintnyi napi dijat szabott elő.

3 Az ilynemű gonosz szándoku kártételeket az 1840 : 9. t.-cz. 10 §. 
a mezei rendőrség körébe vonta s elkövetőiket tolvajokként rendelte bűn
tetteim.
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hasson és bűntettessé. Ha pedig nem bizonyos az személy, ki 
cselekedte legyen, inquirálhassa az szolgabiró az esküdtei, hogy 
az lator kitalálódjék és úgyis megfogattassék.

Sárosmegye levéltárában, Eperjesen, Prot. Nr. 4. ab anno 
1605—1621. 19. I. Megujittatott 1609. és 1642-ben.

1607.
Tornamegyei statútumok.

I.
Anno 1607. Feria quarta post dominicam Jubilate in sedria in Thorna

celebrata.

Unanimi voto et pari consensu nostro, pro commodo et 
utilitate universitatis dominorum nobilium istius comitatus Thor- 
nensis conclusum est: quod, si qui rustici deinceps de loco in 
locum migrare voluerint, tunc non aliter quam prius justas et 
legitimas rationes contra dominos eorundem terrestres reddant, 
alias nequaquam in alium locum migrare permittuntur, ut patet 
in decreto Ferdinandi 1550. articulo 37.1

Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prot, ex 1659—1670. föl. 36.

II.
Eodem anno, feria quarta post dominicam Apostolorum in generali con

gregatione in Thorna celebrata.

Domino vicecomiti data est plenaria facultas, et omni
moda potestas, universos et singulos malefactores, fures, prae
dones, adulteros, homicidas, virginum et mulierum raptores, 
incestuosos, incendiarios, ad animam maledicentes, et omnes 
execratores, iuxta demerita eorum puniendi,2 sub mulcta 12 
florenorum, quorum duae partes ipsis judicibus, tertia vero pars 
ad usus publicos3 universitatis convertetur. Ipsi vero judlium 
tenentur ubique in pagis praesentem nostram constutionem 
publicare.

U. o.

1 L. 1. 1. 2. jegyz.
2 L. 14. 1. 2. jegyz.
3 L. 68. 1. 5. jegyz.
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1608.

Tornamegyei statutum.

Anno 1608. Feria secunda post festum Matthaei Apostoli in generali con
gregatione in Thorna celebrata.

Communi totius universitatis istius comitatus voto et 
voluntate decretum e s t : ut quilibet nobilis posthac si justa 
excusatione se excusare non poterit, quam ob causam ad 
congregationem comitatus venire recusaverit, tunc super tales 
vicecomes florenos 12 exigere possit et valeat,1 quorum media 
pars ad comitatus necessitates vertatur, alteram mediam partem 
vicecomes pro se cum judicibus nobilium habebit.1 2

Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prot, ex 1659—1670. föl. 36.

1608.

Abaujmegyei statútumok.

I.

Conclusum est ex unanimi voto et consensu universitatis 
dominorum nobilium comitatus Abaujvariensis: quandoquidem 
nonnulli nobiles personae immemores nobilitatis suorum (sic) 
contra hoc regnum Hungáriáé comitatumque suum ad Hajdo- 
nes 3 soliti sunt conferre, sicque publicam pacem turbare; ideo, 
si imposterum aliqui nobiles tales reperiri possent, qui pacem 
publicam turbare niterentur et clam vel occulto cum Hajdoni- 
bus contra regnicolas mutuum consensum haererent consiliaque 
inirent: extunc contra tales observetur Wladislai regis decreti 
sexti articulus octavus per dominum vicecomitem in omnibus 
punctis et articulis.4

Abaujmegye levéltárában, Kassáin, Prot, ex 1595—1618. föl. 211.

1 1 j . 18 1. 1. jegyz.
2 L. 68. 1. 5. jegyz.
3 L. fentebb 64. í. 2. jegyz.
4 Az 1507 : 8. t.-cz., melyre e statutum hivatkozik, az ország tör

vényei ellen nyíltan ténykedő, azokat vakmerőén megszegő nemesek elle
nében, a mennyiben a király összes birtokaikat elvonni s másnak ado
mányozni vonakodnék, a megyei ispánokat, alispánokat és közönséget 
hatalmazza föl. hogy azokat tetszés szerint megbüntethessék s összes 
javaikat közprédára bocsássák.
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II.
^Statutum est: hogyha ennek utánna az nemes uraim az 

vármegye gyűlésében vagy törvényszékiben, az mint szokásul 
vöttek, hogy ispán uram admonitiójára nem silealnak, hanem 
nagy kiáltással vannak, az olyan contumaxokat, hogy ha ennek 
utánna, akár kik legyenek az nemes uraim, akár prókátorok, 
ad primam vel alteram admonitionem nem sil'eálnak és enge
detlenek lesznek, egymásnak szavát prókátorok vagy parsok 
meg nem hallgatják: tehát ispán uram az contumaxok ellen 
törvényt kérhessen, tamquam magistratus, mely contumax toties 
quoties valamennyiszer deliberál az vármegye róla, mindenkor 
egy-egy forinton maradjon,1 melyet irremissibiliter ugyan az 
szék vagy gyűlésnek helyén exequáljon ispán uram, vagy az 
szállásárul is az lovát elvitethesse, mig az poenát meg nem adja.

Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prot. ex 1595—1618. föl. 214.

Anno 1609. 7. Octobris in generali congregatione in Thorna celebrata.

. Communi totius universitatis dominorum nobilium con
sensu parique voluntate conclusum est: ut deinceps sigillum 
domini vicecomitis quilibet nobilis honoret, ac eidem ratione 
inquisitionis,1 2 in quibuscunque negotiis fienda, sub poena 12 
florenorum per judlium illius processus, sine misericordia et 
irremissibiliter exigendorum locum det.

Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prot, ex 1659—1670. föl. 36.

Hogy imposterum mind nemes és nemtelen obtemperáljon 
az viceispán uram pecsétének sub poena flor, duodecim, mely 
pecséttel egy szolgabiró avagy csak egy esküdt nemes ember 
is citálja az bizonyságra, avagy egyéb dologra ispán uram elei-

1 L. 8. 1. 1. j.
2 L. 9. 1. 1. jegyz.

1609.
Tornamegyei statutum.

. 1609.
Abaujmegyei statutum.



MEGYEI STATÚTUMOK.

ben in exequutionibus, a kik penig contumaxok találtatnának, 
ispán uram de facto exmissionalis nélkül exequálhassa az poenát 
nempe fl. 12.1

Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prof. ex 1695—1618. föl. 230.

73

1609.

Sárosmegyei statútumok.

I.

Statutum est ex communi consensu universitatis domino
rum nobilium comitatus Saaros, ratione coctionis cerevisiae, quod 
domini judlium istius comitatus in foris hebdomadariis in civi
tate Bártfa proclamari curent, imposterum nullum colonum 
sive rusticum cuiscunque domini magnatis ac nobilis in hoc 
comitatu nostro Saarosiensi a dicta civitate Bartfaensi intra duo
rum milliarium spatium cerevisiam coquere,1 2 multominus ex 
aliis comitatibus et regnis coctam invehere, sed illam aut a 
domino suo terrestri aut ex civitate Bartfaensi sive ad usum 
proprium, sive ad quaestum accipere debere; contrarium facien
tes non solum in ablatione eiusmodi cerevisiae repertae, verum 
etiam poena duodecim florenorum mulctatum iri. Post publica
tionem autem hoc modo factam, dominis civibus civitatis dictae 
Bartfaensis invigilandum fore, per ipsosque, ubi forte quem con
trarium facere invenirent, judlium eius processus authoritate 
istius statuti evocandus ex sedria vel congregatione comitatus, 
qui hoc modo evocatus ad locum et domum contra facientis 
una cum ipsis civibus, vigore huius constitutionis et emissionis, 
exire tenebitur, cerevisiamque vel contra hanc comitatus con
clusionem et publicationem a rustico coctam vel ex alio comi
tatu et regno invectam, comperta tamen prius mera rei veritate, 
auferre ipsumque insuper delinquentem in praedicta poena flor. 12 
ex bonis illius mulctare, quorum duae partes comitatui, tertia 
autem ipsis civibus cedere debebunt.

Sárosmegye levéltárában, Eperjesen, Prot, ab anno 1605. usque 
1621. 68. I.

1 L. 9. 1. 1. jegyz.
2 E szerint csak a várostól két mértföldnél távolabb lakó paraszt

nak volt a serfőzés megengedve, holott a törvény ilynemű korlátot nem 
szabott, mint ez a királyi curiának egyik döntvényéből (dec. Я. ad subla
tionem Beneficiorum Curialium) is kitűnik, mely szerint az «usus Braxa-
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II.
Statutum est: hogy minden faluban és vármegyében az 

innepnapokat az új kalandarium szerint megtartsák,1 ha kik 
contumaxok találtatnának, ispán uramnak authoritása legyen, 
rajtok flór. 12. irremissibiliter exigálni pro mulcta toties quoties. 
A hova ispán uram nem érkezik, egy szolgabiró es egy esküdt 
az mulctát az falun vagy privata personákon megvehesse abscis
sis omnibus juridicis remediis.

Sárosmegye levéltárában, Eperjesen, Prot, ab anno 1605 — 1621. 
83. lap.

1609.

Gömörmegyei statutum.

De abscissione particulae carnis seu corporis ex naso in 
adulterio compraehensis.

Anno 1609. Feria 2-da proxima post Dominicam Oculi, 
imo anno 1610. die ultima Martii in oppido Gömör, universitas 
dominorum nobilium communi suffragio statuit: ut in posterum 
in adulterio 2 compraehensi, sive vir, sive foemina extiterit, ad

torii» az 1598:35. t-cz. azon rendelkezése alá nem esik, hogy t. i. «be
neficium Educilli Curiis peculiari superinde Privilegio dotatis, competat». 
(Planum tab. Pozsony. 1800 : 136. 1.).

1 L. 49. 1. 1. j.
2 Házasságtörésről, ennek természeténél fogva, valamely népnél 

csak attól fogva s csak annyiban lehet szó, a mikor s a mennyiben a 
női communismus megszűnvén, a nő a férfinak individuális hatalma alá 
kerü lt; s mivel a nő kezdetben merev alárendeltje, jog nélküli szolgája 
volt a férjnek, természetesen csakis a nő részéről volt az férjével szem
ben elkövethető. De miután ez értelemben századokon át dívott, akkor 
sem változott meg fogalma, midőn idők folytával a nőnek is elismertet
tek a férjjel szemben álló individuális jogai. Csak a keresztény egyház 
és joga nyilvánítá a házassági hűségnek e triviális megszegését a férj 
részéről is házasságtörésnek, természetszerű folyományaként a házassági 
viszonyról alkotott magasztos fogalmának (c. 19., 20. és 23. C. 32. qu. 5.). 
A házasságtörés ezen fogalmával azonban csak lassankint tudta a keresz
tény egyház a keresztény vallásra tért nemzetek gondolkodását áthatni. 
Nálunk e fogalom már Kálmán király alatt el volt fogadva, mint ez tör
vényei I. K. 61. fej.-ből kitűnik, mely nemcsak házasságtörő nőről, hanem 
egyátalán házasságtörőkről (adulteri) szól, s e fogalom aztán fenmaradt 
mind mai napig, a HK. III. R. 32. ez. 2. § , az 1514:47., 1522: 36., 1878 : 
5. t.-cz. 246. §. tanúsága szerint.
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cognitionem commissi, abscissione particulae carnis seu corporis 
ex naso puniatur.1

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. 
Nr. 13. Fol. 181- 198. a Muraközt/ Márton és Ssentimrey Sámuel-féle 
gyűjteményben. Lásd as 55. lapon * jegyzetet.

1610.

Abaujmegyei statútumok.

I.
Statutum est: hogy az mint előtt i s 1 2 el volt végezve, 

hogy ha ispán uram az kire esküdtet^ kiküldene az esküdtek 
közöl, és ki nem megyen, egy forintig ispán de facto megbün
tetheti az contumaciáért, azon széknél, az kik nem hallgatnak 
és contumacia ducti kiáltanak.

Abaujmegye levélt. Prot. ex 1595—1618 föl. 232.

II.

Statutum est, hogy palatínus urunk és generalis urunk 
parancsolatjára vettettük fel az jobbágyok portájára az az minden 
négy porta után az ország végezése3 szerint egy egy lovast. 
Mely lovast tartozik az földes ura az jobbágynak megtartani

1 Hazai törvényeink a házasságtörő feleséget, mivel tette sokkal 
súlyosabb következményeket von maga után, sem mint a házasságtörő
férjé, emennél súlyosabban is büntették. Eltekintve attól, hogy a férj első 
ízben tetten kapott nejét büntetlenül megölhette (Sz. László I. K. 13. f., 
HK. I. R. 105. ez. 1. §.), ősi időben (mint Bonfinius lib. II. Dec. I. 
állítja) egymáshoz hajtott fákhoz vagy lovakhoz kötve tépetett sz é t; sz. 
László (I. K. 20. fej.) és Kálmán (it. K. 8. f.) törvényei ugyan egyházi 
fenyítékkel is megelégesznek, de azért a szokás folyton a halálos bünte
tést tartá fönn, míg a házasságtörő férj, a biró belátása szerint lett bün
tetve. (HK. III. R. 32. ez. 2. §.), mi mellett a nő még a bűnös férjétől való 
elválást követelhette. A haladó műveltség a törvény, illetve szokás túl- 
szigorának, valamint a férj és nő büntetése közti aránytalanságnak enyhí
tését követelte, mi a törvény intézkedései hiányában az ország egyes 
részeiben statútumok utján történt, míg utóbb az országos gyakorlat rövi- 
debb-hosszabb ideig tartó szabadságbüntetésben állapodott m eg; s ez 
álláspontot foglalja el mai büntetőtörvénykönyvünk is. (Lásd 187- : V. 
t.-cz. 246. §.).

3 T. i. egy 1608. statútumban. Lásd 72. 1.
3 Ez az 1608 : 65. t.-cz., melynek ép végrehajtási módozatát álla

pítja meg e statutum.
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ilyen formán, hogy minden falu bírája megjelezvén igazság sze
rint az jobbágy számra, kire mi esik, ez ki mely földes urnák 
mennyi jobbágya vagyon, kiki az ő urának jelentse meg, meny
nyit kelljen fizetni, és igy az földes ura tartozzék mindjárást 
azt az pénzt vagy azon jobbágyától vagy más által szolgabiró 
kezéhez küldeni,1 sub poena duppli per judlium irremissibiliter 
exigenda. Ezeknek penig fizetések minden lóra per florenos 3, 
denários 20 minden hóra, az ország végezése2 szerint.

Az kivel megszolgáltak az portás lovasok, azt a szegény
ség fizesse meg, az elébbi felvetés szerint tartoznak fél hó
pénzt adni.

Abaujmegye levélt. Prot. ex 1595—1618. föl. 233.

1610.
Sárosmegyei statutum.

Conclusum est: megújította az vármegye az előbbeni vége- 
zést 3 az serfőzés és áruitatás felől, úgy hogy amodo imposte- 
rum senki jobbágya és zsellére, paraszt embere sert ne f'őzzen, se 
főzessen, se másunnan ne hozzon, hanem mint régentén, most 
is és ezután az braxationis, educillationis cerevisiae praeroga- 
tivája tulajdon csak az uraké és nemeseké és szabad városoké 
legyen. Az ki ez ellen cselekszik, az sert valaki reá talál, elve- 
hesse vagy fenekét kivághassa impune, és ezenkivöl az szolga
biró illius processus ad cuiusvis instantiam cum literis exmis- 
sionalibus kimehessen és flor. 12. vehessen az contraveniens 
emberen, toties quoties. Ezt penig az statútumot az szolgabirák 
uraim sine mora az szabad városokon kiáltassák meg.

Sár okinegye levéltárában, Eperjesen, Prot. Nr. 4. 115. I. Megujit- 
tatott 1642. és 1643-ban is.

' Minthogy a töröknek az országba való befészkelése folytán ennek 
békéje folyton veszélyeztetve volt, a megyei nemességnek állandóan készen 
kellett tartania a birtoka arányában kiállítandó katonaságot, melynek 
zsoldját maga a nemesség tartozott, még pedig havonkint előre, fizetni 
(Lásd az 1522: 13., 1553: 16., 1598: 7. t.-cz. 4  §.. 1599: 18., 1602: 8., 
1609 : 12. t -ez. 2. §.). De mert pontosan nem fizetett, a katonák kényte
lenek voltak fentartásuk eszközeit erőszakos úton beszerezni. Ennek meg
előzése végett rendeli e statutum a zsoldnak hivatalos kézhez való beszol
gáltatását.

2 1609: 12. t.-cz. 2. §.
3 Vonatkozás az 1609. évi statútumra. Lásd 73. 1. 2. j.
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1610.

Abaujmegyei statútumok.

I.

Deliberatum est, ut hol taxa 1 restantiák vannak az nemes
ség rendén, hogy sola in persona jurái az nemes ember, hogy 
megadta akármely esztendőbeli taxát, contentus legyen rovó és 
bíró uramék. Az parasztság penig. úgy mint az biró,1 2 harmad
magával tartozik megeskünni, de az restantiát de facto sine 
gravi poena exigálja.

Abaujmegye levélt. Prot, ex 1595—1618. föl 231.

II.
C onclusum  est

per universitatem dominorum nobilium: Hogy ispán uram az 
nemes személyeket, kik Lengyelországban mentek volt, azokat 
szolgabiró uraimék által ad futuram sedem vel congregationem 
personaliter cOmparealni certifiealtassa, az parasztságot penig, 
kik bementek volt, azokat minden embernek szabad megfogni 
személyeket, az magok marhájoknak tempore oaptivationis har
madrésze az ki megfogja, az két része az földesuráé legyen.3

Az lengyel marha penig ispán uram kezében adassák. Az 
nemeseknek és jobbágyoknak efféléknek exequáltassék az ország 
articulusa4 szerint poenája. Az paraszt személyit penig mind 
nagyságos és nemes ember, és az fiscus jószágában szabad

1 E tág jelentésű szó alatt e helyütt a megyei házi pénztárba be
szolgáltatandó adó értendő, mert csak ezen adózásra nézve lehetett a 
nemes is hátralékban.

2 A mint ezen statútumnak az országos adóhátralékok behajtásáról 
szóló törvényekkel (különösen pedig az 1550: 29. t.-cz. 2. §-val) való 
egybevetéséből kitűnik, a községi biró esküje odairányult, hogy az adót 
az arra hivatott közegnek beszolgáltassa.

8 A marháknak nemcsak Lengyelországba, hanem egyáltalán a 
külföldre való kivitelét régibb törvényeink ismételten tiltják, részint azért, 
hogy azokban az ország szükséget ne szenvedjen, részint meg azért, hogy 
az idegen országban eladott marha ára fejében kapott idegen pénz beho
zatala, meggátoltassék, s hogy a harminczadot az idegenek fizessék, midőn 
az idebenn vásárolt s magyar pénzzel fizetett marhákat a határon átviszik. 
Ide vonatkoznak : 1495 : 27., 1498 : 31., 1504 : 28., 1507 : 10., 1514 : 66., 
1525. (rákosi) 8. t.-cz. Yestig. 578. 1.

4 1498 : 31., mely azonban a tettenkapás esetét contemplálja, a miért 
is jelen statútumtól eltérőleg a nemes embert is bárki által elfogatni 
engedi.
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megfogni. Nobilium vero bona statim et de facto per dominum 
vicecomitem, eo vero absente, per judlium in suo confiscantur. 
Jam vero confiscata vigorem sortiantur, quae confiscatio ad 
necessitates comitatus convertatur, his vero insufficientibus, 
dominus supremus capitaneus harum partium sit auxilio.

Abaujmegye levélt. Prot, ex 1595—1618. fail. 232.

КИО.
Gömörmegyei statutum.

De dandis, per armalistas dominis terrestribus nonis, decimis vero ex 
certa ratione suae Majestati denegandis.

Anno 1610. Feria 2-da post Quasimodo habita congrega
tione per universitatem dominorum nobilium, unanimi voto deli
beratum et conclusum. Quod nobiles annales 1 litteras habentes

1 A magyar nemzet előtt a nemességnek fogalma ősi időktől fogva 
mindaddig, míg annak gyakorlati jelentősége fönmaradt, a mások felett 
kiváló közszolgálatokra való képesítettségben rejlett, melynek alapját 
kiváló testi vagy lelki erő képezte. Ugyanezért ősi időben mindenki, de 
csakis az, ki a közönségestől eltérő, kiváló közszolgálatot tett, nemesnek 
ismertetett el, úgy hogy a nemesítés lényegében a közszolgálat jutalma 
(laurea virtutis) volt. De a minden kezdetleges míveltségü nép azon phy
siologicus nézeténél fogva, bogy a gyermek ereiben a szülő vére buzog, 
s hogy a szülő a vérrel együtt saját testi és lelki tulajdonait is közli a 
gyermekkel, csakhamar nemesekül ismertette el a vezetésben, vitézségben, 
bíráskodásban, bölcs tanácsadásban stb. kiválóknak ivadékait is, ha mind
járt ezek önmagok ily kiváló érdemeket a közügy körül tényleg nem is 
szereztek. így lett a közszolgálaton kívül még a születés is a nemesség 
megszerzésének többé el nem enyésző alapjává, melyhez a keresztény 
házasság fogalmának elsajátítása folytán (non sunt duo, sed una caro, 
HK. I. R. 48. ez. 1. §.) a házasság is szegődött. 1 nemesi közszolgálatot, 
ugyancsak ősi időkből öröklött fogalmainál fogva, kizárólag hadi és politikai 
tevékenység kifejtésében látta a m agyar; az ezen kívül álló, különben 
bármily productiv és a hazára üdvös foglalkozást nem nemeshez illőnek 
tartá ; ezért volt századokon keresztül lehetetlen s később is csak leg
ritkább kivételkép lehetséges az utóbb érintett tevékenység alapján nemesi 
állást nyerni. Más oldalról viszont, mivel a hadi és politikai tevékenység, 
melyre a nemes az őt megillető jogok élvezése fejében folyton kötelezte- 
tett, jövedelmező ingatlannak birtoka nélkül kifejthető nem v o lt: a szüle
tésénél fogva nem nemesnek nemesítése birtok adományozása nélkül 
nem történhetett, úgy hogy a köztevékenység s vele együtt a nemesi 
minőség is egészen a birtokhoz fűződött. A nyugati államokban a keresz
tes-hadjáratokat közvetetlen követő időben a birtok, — az ipar és keres
kedelem nagymérvű lendülete, majd a testületi szellem erőteljes kifejlése 
folytán, — régi jelentőségéből folyton veszítvén, a nemesítés birtok adomá
nyozása nélkül is annál inkább lehetővé vált, mivel a nemesi jogok alanya 
a nemesi testület volt, s az egyes nemes csak mint annak tagja — mivé 
már születésénél fogva lesz — részesül ama jogokban ; ámde a római
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a sua Maiestate, non teneantur ad manum suae Maiestatis ullam 
ded mam 1 dare: quia propterea est exemptus, ut prorogatione 
(sic) nibilitari gaudeat, necessitate postulante in bellicas expe
ditiones personaliter ea t/ Secus est in dandis nonis3 per 
dominum suum terrestrem percipiendis. Quia juxta contenta 
generalis decreti4 rex jus alicujus magnatis, domini vel nobilis, 
collatione litterarum armalium vel nobilitationis, nobilitare illi 
personae vel homini, dare et conferre non possit.

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombat, Prot. Nr. 
13. Fol. 181—WS. a M uraközy és Szentimrey-féle gyűjteményben. Lásd  
55. lapon * jegyzetet.

1611.

Abaujmegyei statútumok.

I.

Statutum est. Hogyha ennek utánna valaki az nemes uraim 
közöl, akárkik legyenek, kik az törvényre nem esküdtek,0 az

jogi tanok mind mélyebb behatásával az uralkodó az ő plenitudo majes- 
tatis-ánál fogva, valamint a törvénytelen születést törvényesnek, úgy a 
nem nemest is nemesnek declarálhatta. Adva volt ily módon a birtok
adományozás nélküli nemesítés lehetősége, keletkezett az u. n leveles 
nemesség, Francziaországban már a XIII. század végén Bátor Fülöp alatt 
(noblesse de lettre), Németországban a XIV. század közepén IV. Károly 
alatt (nobilitas codicillaris. Briefadel), a honnan a nemesítés ezen módja 
Zsigmond király alatt a XV. században hozzánk is átszivárog s megindul 
a czímerleveles nemesség (nobilis armalis, armalista) creálása (HK. I. R. 
6. ez., 1609 :33., 1622: 17. t.-cz. 1. §,, 1630 : 30. t.-cz., 1655: 36., 1741: 
19. t.-cz. pr.).

1 Ezen kir. tizedre nézve 1. 27. 1. 4. j.
2 Az armalisták, mivel nem volt nemesi, hanem legfölebb jobbágy

vagy polgári birtokuk, csakis személyökre nézve, quoad personam, ismer
tettek el nemesekül (lásd 1595: 6., 1613: 4. t.-cz.); ugyanazért, mint 
a birtokos nemesek, ők is személyes fölkelésre (insurrectio, 1588. 19.. 
1598: 22., 1622: 21., 1662: 5. t-cz. 17. § , 1681: 46. t.-cz. 16. §., 1741: 
63. t.-cz.) köteleztettek ; valamint a birtokos nemesség, úgy a czímerleveles 
is csak rendkívüli esetben adózott országos, nevezetesen hadi czélokra s 
csak ilyenkor fizette a királyi tizedet (lásd 1595: 6., 1596: 10., 1598: 15., 
1599: 7 ,1609 : 65., 1647: 26. t.-cz.); ezenfelül ő is adózik a megyei házi 
pénztárba (1630: 30.. 1649: 17., 1723: 6. t-cz. 4. §.). mi alól a tényleg 
katonáskodó armalistát az 1805. 1. t.-cz. 17. §. fölmenti, míg az 1751: 19. 
t.-cz. az insurgens armalistát minden taxa alól mentesíti.

s A kilenczed beszedését m ár az 1351 :6. t.-cz tette a földesurak 
kötelességévé. Különben nemcsak ezt, hanem az egyház részére, illetőleg 
bérbeadás esetén, a bérbevevő világi földesúrnak járó tizedet is tartozott 
fizetni az armalista. (1613: 4. t.-cz és 1647: 95. t.-cz. 10. §.

4 Értendő alatta а HK. I. R. 6. ez.
6 A magyarság is, ép úgy, mint minden más népe a középkori
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törvényben benne maradnának, de facto in una marca gravis pon
deris, florenos 4 faciente, convincaltassék, mely poenát viceispán 
uram maga vagy egy szolgabirája által vigore istius statuti, abscissis 
omnibus juridicis remediis, toties quoties cselekszi, exequál- 
hasson/ irremissibiliter ugyan eodem die, in loco et die sedis.

Abaujmegye levélt. Prot, ex 1595—1618. föl. 236.

II.

Item végeztük azt is, hogy palatinus urunk ő nagyságá
nak asztalára pro honorario minden kaputul egy-egy tulkot, 
három kapu után egy ludat és egy-egy köböl zabot adjunk. Ez 
felett két yágó ökröt, kit Komornik uram vegyen meg.

Végezték ezt is: hogy az rovó mellett való juratusnak 
fizetésére, et alias publicas necessitates comitatus minden kapu
tul az tavali rovás szerint ötven ötven pénzt szedjenek de facto.

U. o. föl. 239.

III.

Statutum est, hogy valamely falu az reá felvetett gyalogot, 
az hova az szükség kivánja, és az vármegye rendeli, tempes
tive elő nem állatja és hamar ki nem löki, vagy hadnagya 
hire nélkül el jönne, tehát szolgabiró uram megtalálására az 
ollyan falu tartozzék, az földes urat is requirálván, az ollyan 
elszökött drabantot megfogni és szolgabiró uram kezéhez fog
ságban adni, ha penig megfogni nem akarnák, tehát szolgabiró 
uram esküdtivei arra az contumax falura kimenvén és az dra- 
bantnak triplum fizetését exigálja az poenára, annak felette az

Európának, mely erőteljes szabadságérzettől volt áthatva, az igazságszol
gáltatást nem bizta kizárólag egy személyre, a bíróra, hanem birótársakat 
rendelt melléje, kifejezést adván ez által azon ideának, hogy a bírói hata
lom alanya nem a biró, hanem a szabad társakból álló köziilet ; egyszers- _ 
mind pedig elejét vette annak, hogy a biró a maga hatalmát a közsza
badság rovására növelje. így, midőn a XIII. század második felében 
(lásd Hajnik Imre Alkotmánytört. 237. 1.) a nemesek fejledező megyei 
közületében a szolgabirák intézménye megalakúi, ezek mellé legott esküd
tek is rendeltetnek birótársakúl, kik aztán a megyei törvényszéknek is, 
legelső megalakulásától kezdve, folyton kisebb-nagyobb számmal tagjai 
maradnak (lásd 5. 1. 2. jegyz). Hű szolgálatok leghatalmasabb biztosítékát 
az eskü volt képezendő, a melylyel a vallásosság már kezdettől fogva 
mindéi} még oly fontos Ígéretet is a legünnepélyesebbé s legszentebbül 
kötelezővé tett, s melynek letételét, mint hivaialos működésük egyik 
szükségképi feltételét, a birótársaktól is a szokás, majd utóbb a törvény 
is (I486 : 8.) megkövetelte.

I
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elszökött drabanttól az számát kitölteni tartoznak, az ki ez ideig 
meg nem tartotta, inquirálván azokon is, triplum exequáltassék.

Abaujmegye levélt, prot. ex 1595—1618. föl. 246.

IV.
Statutum est. Mivel az sok gonoszság telette megbövölt: 

ispán uram tiszte szerint biráit melléje vevén, minden oppidu- 
mokra, falukra ebben az vármegyébe ki menjen, és az latrok 
felől inquiráljon, holott latrok találtatnak. Peracta inquisitione 
megfoghassa és érdeme szerint megbüntesse;1 ha penig aféle 
latrok ispán uram előtt elbujdosnának, proseri báltassék 2 és az 
latornak marhájából pro labore suo ispán uram tizenkét forintig 
occupáljon, az maradék marhája az földes urának marad. Hogy 
ha penig post inquisitionem et proscriptionem a földes ura párt
ját fogná az latornak, tehát az dominus terrestris in sedem judi
ciariam vel congregationem comitatus sub poena hornagii latro
nis citáltassék.3

U. o. fol. 247.

V.
Eodem die (21. Julii) unanimi voto et consensu delibera

tum est, hogy az kik ennek előtte az lelket elmondották szida
lommal, tarn de praeteritis quam de praesenti, exequálhasson 4 
ispán uram.

U. o. fol. 250.

1611.
Tornamegyei statutum.

Congregatio universitatis nobilium comitatus Tliornensis anno 1611. in 
Oppido Thorna habita.

Communi totius universitatis dominorum nobilium consensu 
et voluntate conclusum et decretum est: contra universos fures,

‘ L. U. I. 2. j.
3 A proscriptio, levelesítés, a biróság által, a kézhez nem kerít

hetett gonosztevőnek elfogatására adott engedély, mely az elkövetett bűn
tény közlése mellett szokott a hatóságokkal köröztetni. A proscrihált elfo
gatván. megbüntetés végett birájának kiszolgáltatandó volt. (14-05. (I.) : 
5. t.-czikk.).

3 Tehát ezen statutum, mely szemlátomást az 1563 : 38., 40. és az 
1608 : 2. t.-czikkből, mint alapból indul ki, csakis a jobbágy állapotú go
nosztevőkre szó l; a nemesi rendhez tartozó gonosztevők levelesítése az 
említett törvények értelmében csak akkor következik be, ha biróság elé 
idéztetvén, ott meg nem jelentek.

4 Á lélekkel való szitkozódás büntetését lásd 38. 1. 2. j.
Corpus statutorum II. 6
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praedones, incendiarios, adulteros, fidefragos, in animam dicentes 
et blasphemantes et alios publicos malefactores, contra quos 
conqueruntur, dominus vicecomes cum sibi adiunctis judlium 
exire possit, et tam nobiles, quam etiam ignobiles iure mediante 
secundum demerita ipsorum puniri possit et valeat. Ita tamen, 
si dominus eorum terrestris tales punierit, dominus vicecomes 
non mulctet, neque puniat.1 In animam autem dicentes et bla
sphemantes in flor. 12. punire habeat authoritatem. Si qui 
autem impares reperiuntur solvendo lior. 12 ex bursa, solvant 
ex dorso.1 2 3

Tornamegye levéltárában, Kassán. Fase. 1569—1587. elrongyol
tott s elmosódott jegyzőkönyvi töredék.

1611.
Borsodmegyei statutum.

Ex unanimi voto comitatus decretum est: Quod quia non
nulli dominorum nobilium ad congregationes generales vel par
ticulares per judices nobilium aut juratos per birsagia duode
cim florenorum convocantur, neque venire consveverunt,; ideo, 
qui venire vocati neglexerint, et si debito modo excusare non 
potuerint, tales in birsagiis duodecim florenorum, statim exigen
dorum, convincantur.8

Item statutum est : Quod judices nobilium, et jurati sibi 
adjuncti, ex commissione ipsius comitatus aut vero solum modo 
domini vicecomitis, ad judicia, ubi dominus terrestris de colonis 
vel servitoribus alicui querulanti judicium juxta contenta arti
culi4 noviter editi, facere voluerit, exire possint et valeant.

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskolczon, az 1592—1611-ig 
terjedő jegyzőkönyv 862. lapján.

1611.
Gömörmegyei statútumok.

• I.
De mulcta fi. 12. personarum idonearum legationes subire recusantium, 

medietatem ejusdem comitatui cedenda.
Anno 1611. die 17. Octobris statutum est communi suffra

gio : Quod si quis persona sufficiens et idonea extiterit ad

1 L. 14 1. 2. j.
2 L. 38. 1. 2. j.
3 L. 17. 1. 4  18. 1. 1. jegyz.
4 Utalás az 1609. évi 29. t.-cz. 9. és 10. §-ra. Lásd 1. 1. 1. j.
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legationes expediendas et pro communi bono totius comitatus 
legatione fungi nollet, ex tunc, nisi legitimam habuerit excusa
tionem, in 11. 12. muletetur 1 per vicecomitem, cujus medietas 
in necessitates inclyti comitatus convertenda.1 2 3

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. Nr. 
13. Fol 181— 198 id. gyűjteményben. L ásd az 55. lapon * jegys.

П.

Anno 1611. die 29 Decembris Statutum est: Hogy ha 
fő vagy viceispán pecsétjére, a szolgabiró requisitiojára vala
mely nemes vagy paraszt ember meg nem akarna esküdni,8 
statim et de facto 12 fton maradjon, kit, rescisso omni remedio, 
megvehessenek rajta in causa homicidii. Quod tamen extensum 
habetur ad alia etiam negotia, medietate ad necessitates comi
tatus concedenda.

U. o.

1612.
Borsodmegyei statutum.

Deliberatum est unanimi voluntate: Quod dominus vice- 
comes in suo proprio negotio contra alios quosvis, et alii simili
ter contra eundem dominum vicecomitem, ratione et praetextu, 
qualiscunque injuriae, vel damni, unum qualemcumque judicem 
nobilium, ex domo propria,4 loco personae vicecomitis, in 
vicecomitem capere, petere et evocare posset et possent5 6 * tam 
intra, quam extra sedriam.

Eredetije Borsodniegye levéltárában, Miskolcion, 1612—1630. 
terjedő jk v  887. lapjain.

1 L. 7. 1. 2. j.
2 A birság másik fele része bizonyára a bírságoló alispáné volt. L. 

68. 1. 5. jegyz.
3 Mint tanú. Lásd 9. 1. 1. jegyz.
4 Tehát a megyei közönség részéről kiküldetésre, exmissióra nem

volt szükség.
6 Folyománya ez intézkedés а HK. II. R. 22. czikkben hangoz

tatott azon elvnek, hogy fél és biró senki sem lehet ugyanazon perben.
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1612.

Gömör megyei statutum.

De acceptandis mortuorum fassionibus et judlium per comitatum exmis- 
sorum collectis attestationibus admittendis.

Anno 1612. die 20. Februarii deliberatum est: Az colla
teralis attestatiónak 1 annyiban, a kik megholtanak volna és az 
halálok megbizonyosodnék, helye vagyon és bizonyíthatni. A kik 
penig élnek, annyi résziben hic in judicio contradictorio helye 
nincs, hanem ha személy szerént volnának is.2 Az szolgabiró

1 Collateralis attestatio, perenkívüli, jdazgtes tanúvallomás, mely 
collateralis inquisitio, előzetes vallatás által vétetik ki, vagyis, még mi
előtt a tanúvallomást kivánó fél exponens-ügyét perbe vinné, úgy hogy 
már ennek birtokában kezdi meg a pert. A tanúvallatás ezen nemének 
keletkezése következőleg fejthető meg.

A családi élet régi bensőségének lazultával (1. 9. 1. í. j.) a peres 
fél mind nehezebben állíthatta elő a kellő számú eskütársakat, kik első 
sorban az ő magánjoga körül forgó, tehát polgári perben állításának, 
mint igaznak elfogadása melleit esküdtek: miért is, ha valamely jog
viszony létesítésénél mások véletlenül jelen nem voltak, kénytelen volt 
oly egyéneket odavinni, kik az előttük történtekről saját közvetetlen tapasz
talatuk alapján Ítéletet mondhattak, vagyis tanúkról kellett gondoskodnia. 
E tanúkat a rokonsági kötelék mellett a szomszédsági kötelék jelentőségé
nek fokozatos emelkedésével mindinkább a szomszédok sorából vette a 
peres fél s miként a hovatovább csak bűnügyekben használt eskütársakat, 
úgy azokat is önmaga kellett, hogy a bíróság elé állítsa, s csak ha ez 
nem sikerült, idéztette őket a közhatalom utján, a mely utóbbi idézési 
módja a tanúknak, idővel rendszerintivé vált. S mivel a bizonyítás 
régi elve szerint (lásd 25. 1. 6. jegyz.) a tanúk a féllel együtt a jogviszony- 
alapjául szolgáló tények jogi hatálya fölött is nyilatkoztak, e tekintetben 
tehát vele egységet képeztek, érdekében állott a félnek a tanúkat véleke
désük iránt a per megindítása előtt kihallgatni. Ennek eszközlésére eleve 
csak akkor, ha saját erejével nem boldogult, utóbb pedig rendszerint, 
szintén a közhatalom segítségét vette igénybe. Ez előzetes kihallgatása a 
tanúknak utóbb annyira megszokottá lön, hogy akkor sem ment ki divat
ból, midőn a XIV. századtól kezdve a jogrendszerünkbe folyton nagyobb 
erővel beható kánoni jog a bizonyítás régi alapelvét az újabbal helyette
sítette, s a tanúk hivatásává, merően a száraz tények valósága körüli 
nyilatkozást te tte; csakhogy megváltozik indító oka, mert ez időtől fogva a 
fél azért veszi igénybe az előzetes tanúvallatást, hogy a jogalapító tények 
körül netán fenforgó kételyeit a per tényleges megindítása előtt eloszlassa, 
vagy magát biztosítsa, nehogy a tanú által szolgáltatható bizonyíték annak 
feledékenysége, halála avagy egyéb ok miatt kárba menjen.

3 Az előzetes tanúvallomások ugyanis csakis az exponens helyze
tének könnyítésére vétettek k i ; aztán nem is a perben eljáró bíróság 
vagy ennek valamely kiküldöttje teljesítő az inquisitiót; hanem régebben 
(1351: 23., 1435. (II.): 4 , I486: 14., 1492: 53. t.-cz., HK. II. R. 21.cz.) 
a királytól vagy az ország valamely nagy bitójától az exponens által 
kikért vallató parancs alapján a kir. ember, vagy szolgabiró és esküdt a 
káptalannak v. conventnek, mint hiteles helynek egy kiküldöttével eszközölte
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és esküdt által szedett bizonyságok helyesek, mert ex judiciaria 
deli berat ioné bocsáttattak ki.1

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. Nr, 13. 
Föl. 181—198. id, gyűjteményben. L . as 55-ik lapon * jegys.

1612.
Abaujmegyei statútumok.

I.

Statutum est. Mivel az vármegyében levő nemes uraim 
panaszkodnak azon, hogy az parasztság miatt az bor és ser 
áruitatásáért nagy fogyatkozásban vannak.2 Annak okáért az 
vármegye egyenlő akaratbúi statuálta azt, hogy az mi az bor- 
árultatást illeti az paraszt rendtől, accomodálja magát a vár
megye az Ferdinánd király ő felsége 1550. esztendei pozsonyi 
36. articulusnak continentiájához, hoc addito, hogy ha az paraszt 
ember az nemes ember ellen borára bort áruitatna, és kezdetne, 
tehát szabad legyen az nemes embernek az viceispánt akkor- 
belit avagy az szolgabirót egy esküdtivei kitkit az ő processusá- 
ban vagy vármegyéből, vagy házától, és akár holott találhatja, 
az ollyan contumax és boráruló paraszt ember ellen sine literis 
exmissionalibus semennyi terminust neki nem hagyván, statim 
et de facto sine ulla excusatione ad faciem talis possessionis, a 
hol lakik az ollyan paraszt ember, kimenni és az kikezdett 
borát elvenni, et insuper propter contumaciam talis rustici flor.
12. exequalhasson de rebus et bonis mobilibus, in duabus judi-

azt. s csak a XVII. század végétől kezdve tartotta a praxis, az eljárás 
egyszerűsítése czéljából elegendőnek, hogy azt a szolgabiró és esküdt — 
előbb csak nem nemes, utóbb azonban mindenki ellenében — a megyei 
ispán vallató parancsa vagy az alispán megbízása alapján végezze. Ugyan
ezért az ily collateralis attestaliók rendszerint nem szolgálhattak közvetet- 
lenűl a bírói Ítélet alapjául, hanem előbb hitelesítendők voltak oly módon, 
hogy a tanúk a bíróság színe elé idéztetvén vagy liozzájok bírósági hatá
rozat alapján a szolgabiró esküdttársával kiküldetvén, újból kihallgattattak, 
mely alkalommal korábbi vallomásaikat szabadon visszavonhatták, mó
dosíthatták vagy változallanúl föntarthatták. De mivel az előzetes vallo
mást is a közhatalom közegei eszközlék, s mivel a tanú vallomása előtt 
föleskettetett, a biró ezt is mint hitelesítettet Ítélete alapjául vehette, ha 
abba a peres felek beleegyeztek, vagy a tanú meghalt s vallomása egyéb 
körülményekkel ellentétben nem állott. (L. Kitt. Dir. Meth. С. VII.)

1 Az eljáró bíróság határozatából kiküldöttek által kivett tanúval
lomás-1. i. authentica volt.

2 L. alább az 1620. évi sárosmegyei stat. vonatk. jegyz.
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cibus, in tertia parti quemlanti dandis et persolvendis. Hasonló
képpen az paraszt embernek ne legyen szabad az nemes ember 

(borára) serére, sert áruitatni; ha penig afféle paraszt contumax 
paraszt emberek találtatnának, tehát azok ellen is kiki hasonló
képpen cselekedjék, és azon poenája exigáltassék, mint szinte 
az bor áruitatás dolgában, az poenája toties quoties fuerit, exe- 
quáltassék. Az mely korcstnáros paraszt ember contumax volna, 
és tizenkét forint ára marhája nem volna, ő maga személyében 
fogattassék meg 1 és mind addig tartassék viceispán uram által, 
vagy szolgabiró uram által, inig meg nem adja az flór. 12.

Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prot, ex 1595 -1618. 264 —265

II.
Végezte azt az vármegye az fejér lengyel garas felett, 

hogy minden ember, nemes, nemtelen, az jó fejér garast el
vegye ;2 ha penig valakik contumaxok találtatnának és el nem

1 A fogság, börtön, a modern büntetőcodexeknek eme legkedveltebb 
büntetésneme a középkorban, mint a bűntettekre kirótt közfenyíték csak
nem teljesen ismeretlen vo lt; a nyers erkölcsi érzület előtt sokkal eny
hébbnek tűnt föl, semhogy azt kielégíteni alkalmas lett volna. Annak 
daczára, hogy a világi büntető rendszerbe élesen beható egyház ezen 
szabadságbiinietést a rómaiaktól (a kiknél azonban szintén nem büntetés
kép alkalmaztattatott) a maga büntető rendszerébe átvette s amabba is 
bejuttatni törekedett: csak a városoktól, a humanisticus civilisatio ezen 
legtermékenyebb terjesztőitől, melyek e büntetésnemnek legkorábban adnak 
helyt büntetőszabványaikban, terjed az el s válik alkalmazása uralkodóvá 
mind szélesebb körben. De korán felhasználja a leleményes középkor a 
személy letartóztatását a magánjogi igények teljesítésének kényszereszkö- 
zekép. A szerződés vagy magánjogi vétség alapján kötelezett adós előbb 
önként, majd a hitelező által kényszerítve válik ennek ideiglenes szolgá
jává, kit is az addig tart magánál, míg szolgálatával tartozását le nem 
rója, vagy hozzátartozói őt ki nem váltják.

Ily magánjogi kényszereszközkép ismerik el a személy letartózta
tását idővel a szokásjog, az állam törvényei, az egyes közületek statútumai 
is, csakhogy a vele űzött kiáltó visszaélések megelőzése végett tiltják bár
kinek magánúton való letartóztatását, s csak bírói Ítélet alapján engedik 
azt meg. (L. 1405. (I.): 7., 1435. (II.) и 6., 13—16., I486 : 29., 1492: 24., 
89—92. t.-cz. НК. II. R. 48. 68 ez.) A börtönt egyes bűntényekre kisza
bandó közfenyítékkép elrendelte ugyan már igen korán a királyi hatalom 
(Sz. bászló törv. II. K. 8., 9., 16. fej.), de czélt nem ért ; csak az egy
háziakra lel az alkalmazást (1435. (II. ) : 8. t.-cz. 2. §., 1492. 43. t.-cz. 
5. §.), míg a világiakra nézVe csak az ellenök indított büntetőper "lefoly- 
tathatása, s a büntetésnek kiszabhatása, illetőleg a már kiszabottnak végre- 
hajthatása czéljából vétetik igénybe. (L. 1439: 27.. 1486: 33., 1604: 18., 
1608. (K. u.) 2., 1622: 65., 1625: 13.. 1655: 38., 1687: 14., 1723: 
5. t.-cz.).

3 Hogy az idegen pénzek forgásából úgy a kir. kincstárra, mint az
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vennék az jó fejér garast, requisitus az szolgabiró eius proces
sus, csak házátul is, akár utában is, tehát tartozzék biró uram 
elmenni, és az féle contumaxon az tizenkét forintot vegyen, és 
azon felül az marhát, az ki az vásárlásban vagyon, elhajtsa és 
oda vezesse'1 mely poenának és elvött marhának az fele biró 
uramé, az másik fele penig a vármegye szükségére commo- 
dáitassék.2 Hogy ha penig az szolgabirák insufficiensek lennének 
ennek exequutiőjára, az vármegye capitanii, simul vei divisim 
constituti, auxilio legyenek és az kapitányokkal szolgabiró uraim 
az féle poenával osztozzanak.

Abaujmer/ye levélt., Kassán, Prot. ex 1595—1618. föl. 271.

1612.

Tornamegyei statutum.

Anno 1612. Feria prima ante Dominicam Francisci.

Pari omnium voto et unanimi consensu decretum e s t: ut 
a die praesenti, in futurum nemo ex dominis nobilibus in sed- 
riam armis instructus sub poena floreni unius, juxta contenta

ország lakóira háromolható kár távol tartassák, azoknak s köztük a len
gyel pénzeknek is forgalomba hozását a törvények nem egyszer tiltják a 
forgalomba hozott pénz, s ezenfelül hol az árúk, hol meg az összes vagyon 
elkobzásának, hol ismét még halálbüntetésnek terhe alatt is (1489: 11, 
1492: 31., 1507: 11., 1514: 66., 1525: 23., 1526: 35., 37., 1548: 51., 
1569: 18., 1574: 20., 1578: 19., 1600: 21., 1613: 28., 1618 19. t.-cz.). — 
Minthogy azonban a hazában vert pénz sokszor oly silány értékű volt, 
hogy elfogadását büntetés terhe alatt minduntalan el kellett rendelni 
(1405. ( I )  18. t.-cz. 3. §., 1537: 25., 1548: 51, 1550: 49., 1554: 17., 22.; 
1630 : 9. t.-cz.j, másrészt meg nem is veretett mindig annyi, hogy a for
galmi szükségleteket kielégíthette volna: az ország lakóit, különösen a 
szomszédos országokkal élénkebb kereskedelmi összeköttetésben levő határ
széli megyékben, a szükség vitte rá, hogy a forgalmat idegen pénzekkel 
eszközöljék; s igy nemcsak, hogy a folytonos tilalmak keveset használ
tak ; hanem maga a törvényhozás is engedve a kényszerűségnek, olykor
olykor a határszéli megyékben, vagy háború idején egyátalán, az idegen 
pénzzel való élést kimondottan meg is engedte (pl. 1492 : 31., 1526 : 37. 

* t.-cz.), s ez alapon hozhatott egyik-másik megye oly statútumot, mely az
idegen pénz elfogadását büntetés terhe alatt elrendeli.

1 Ugyanazon büntetés ez, melyet a hazában vert pénz elfogadását 
elrendelő (az előbbi jegyzetben érintett) törvények szabnak ki, megtoldva 
a megyei hatóság parancsát megszegőkre rendszerint kivetni szokott 
birsággal.

2 Lásd 68. 1. 5. jegyz.
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decreti U ladislai regis deer. 1. art. 79 . anni 1492 . in trare  
a u d ea t.1

Abaujmegye levéltárában. Kassán. Prot, ex 1659—1670. föl. 36.

1612 .

Abaujmegyei statutum.

Anno 1612. 14. die Maii celebrata est sedria judiciaria in Oppido Göncz.

C om m uni om nium  nobilium  voto  statuálta  azt az vár
m egye. h ogy  ha va lam ely  falu az b iróságválasztásb an  elő  nem  
m ehet, és el nem  igazíthatja , authoritas adatott m indenik szo lg a -  
bírónak és  egy -eg y  esküdtnek, hogy  ad requisitionem  talium  v illa n o -  
rum, csak  h ázáb ó l is k im ehessen , és szolgabiró uram  auditis et in 
tellectis am barum  partium  excusation ib us, b írót vá la szszon , h o g y  ha  
penig szolgabiró uram  elvá lasztja , és  az tiszte t is  fel nem  ak arn á  
venn i, teh át szolgabiró uram  afféle con tu m axon  statim  et de 
facto irrem issib iliter llor. 12. exeq u á lh asson ,2 m ely  e lvá lasztást

1 L. 24. 1. 4 jegyz.
2 Midőn a nemzet állandó letelepedése folytán a vérség személyes 

jellegű alapján nyugvó legalsóbb fokú közületei, a nemzetségek, lassankint 
a szomszédság dologi kapcsa által összefűzött községekké alakultak át, 
ezekben továbbra is fönmarad, sőt erősebb (mert dologi) alapot nyer az 
amazokban már vastag gyökeret vert társasultság elve, mely a többi közt 
azt is követelte, hogy a közület önmaga jelölje ki azon egyént, ki ügyei
nek vezetésére hivatva legyen. S ez . elv teljesen akkor sem veszíté el 
érvényét, midőn a községeknek földesúri hatalom alá kerültével meg- 
támadtatik az uraság elve által, melynek értelmében a jog, a községnek 
elöljárót adni, a földesurat illeti meg. A földesúri községek is vagy magok 
választják előljárójokat (bíró, villicus, judex loci), a földesúr utólagos jóvá
hagyása mellett, vagy a földes úr előre jelöl ki egyéneket, a kik közül a 
község választ; s ez utóbbi választási mód kivált oly községekben fejtik 
ki, a melyek már eredetileg földesúri hatalom alatt ennek területén ala
kultak. Nem a földesúrnak magán, hanem a községnek köztisztje lévén, 
hatásköre sem a földesúri kötelékből, hanem a társultsági kapocsból eredő 
viszonyokra vonatkozott s legnagyobb részben szokás útján fejlett, megyei 
statútumok vagy országos törvények csak kis mértékben érinték azt. Teendői 
kiválóan közgazdasági, de közigazgatási természetűek is voltak : felügyelt, 
hogy a községi földek a községi határozat megállapításának megfelelően 
miveltessenek ; számadás terhe alatt kezelte s a község rendes vagy rend
kívüli szükségleteire fordította a községnek a földeiből vagy egyébünnen 
befolyt jövedelmeit; felügyelt a községi pásztorokra, utak, hidak és sán- 
ezokra ; gondoskodott a közmunkák pontos teljesítéséről, melyekre a köz
ség lakói kötelezvék; közreműködik a marhák által a vetésekben 'okozott 
károk megbecslésénél (HK. III. R. 33. ez. 3. §.); elfogja a gonosztevőket, 
még a kárt tevő katonákat is (1543 : 25. t.-cz.); az országos contributio 
s a megyei házi pénztárba fizetendő adónak a község lakói közti föl
osztása, behajtása s beszolgáltatása alkalmával a községben megjelent
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senki az  várm egyére sem m i okon  n e ap p ellá lh assa . helyt se  
adjon a z  ap p e lla tió n a k : ez pen ig  a z  bírság dividatur inter v ice-  
com item  et quatuor judlium .

Abaujmegye levéltárában, Kassán, prot. ex 1595—lfílS . föl. 267.

1612.

Beregmegyei statutum.

U nan im i voto  parique suffragio in  praesen te dom inorum  
nobilium  congregatione statutum  et con clusu m  est. u t annis  
superioribus universi nobiles, v icecom ites, ju d ices nobiles, qui 
scilicet d icatores fuere, et ad quorum  m anu s d ica regia, p ecu 
n iae item  gratuiti laboris, a liae  etiam  om n es e t  quaelibet per
venerunt et ad com m unes privatasque com ita tu s n ecessita tes  
im positae sunt, a hodierna die, intra quindenam  coram  dom ino  
Ladislao L oniay, de om nibus et singu lis p ecu n iis ad se  se  leva 
tis et perceptis, sufficientem  ration em  dare d eb ean t et ten ean tu r.1

adóbiztos (dicator) tőle vette ki az esküt az iránt, hogy a község lakóinak 
minden portája bevonatott az adózásba, hogy valamennyien vagyonuk 
arányában fizettek, a befizetett adóról neki adatott nyugta, melynek 
hiányában a fizetés megtörténtét, úgy azt is esküjével bizonyította, hogy 
az illető adójával nincs hátralékban (1552 : 4. t.-cz. 5. §., 1554: t.-cz. 4. §., 
1557 : 3. t.-cz. 5. §., 1559 : 12. t.-cz. 4., 5. §., 1563 : 7.. 1567 : 6., 1593 : 7., 
1596 : 5. t.-cz. 5. §., 1598 : 14., 1609 : 62. t.-cz. 2. §.). Ezzel szemben mentes 
volt a földesúri szolgálattól, a subsidium fizetésétől (1546 : 13., 1609 : 62. 
t.-cz. 2. §.): egykoron a papi tized fizetése alól is, mert e helyett a tized- 
szedőt (decimator) a tizedszedés tartama alatt élelemmel s lakással látta 
el, mit már az 1481: 7. t.-c.z. odamódosított, hogy a tizedszedőnek csak 
két fogás ételt, két véka zabot, két tortát s két pint bort szolgáltasson ; míg 
az 1498 : 51. t.-cz. a tizedszedőt arra szorítván, hogy saját költségén éljen, 
a községi bírót is a tized fizetésére kötelezte.

A mig a parasztot is élénkebb közszellem hatotta fit, bizonyára 
nem vonakodott a falusibiróság elvállalásától, mely alkalmat nyújtott neki, 
hogy a közérdeket egy évig szolgálja; de midőn benne a földesúr részére 
folyton fokozódó mérvben teljesített magánszolgálatok terhe alatt a köz
szellem kialudt, ezen szintén folyton növekedő teendőkkel járó tisztségtől 
elidegenedett, oly annyira, hogy — a mint e statútumból is kitűnik — 
birság terhe alatt volt annak elfogadására kényszerítendő.

1 A «dicare» kifejezés legelőször IV. Bélának az esztergomi érsek 
javára 1263. ífdott privilégiuma 7. pontjában. (Endlicher Monum. 502. 1.) 
fordúl e lő ; jelentése: adóztatni, adót kiróni; «dica» annyi, mint adó
rovás, rovatai, dicator=adórovó. Értetett pedig a dica alatt általán az 
adó, contributio, mind az évi rendes adó, melyet Róbert Károly lucrum 
camerae czím alatt rendszeresített (L. 1298 : 60., 1342 : 19. §.. 1351 : 4.. 
1563: 9., 1566: 9., 1596: 6 és 16. t.-cz.), mind pedig a király által 
esetről esetre kért és a rendek által megszavazott rendkívüli adó (az
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Et si com periretur, ut hujusm odi pecun iae apud ipsos essen t et 
sisterent a  d ie exigendae ra tion is com putando, ad  15 diem , de 
pecun iis om n is generis apud se  se  reservatis, sa tisfaction em  
im pendere iidem  sint obligati. Q uod si facere nollent, dom ini 
vicecom ites, m oderni pro tem p ore constituendi de et super ipsis 
pecuniis apud sese  reservatis, de bonis ipsorum  m obilibus et 
im m obilibus, authoritate n ostra  h o c  in puncto attributa, om n i
m odam  satisfactionem  im pendere possin t et valeant. D einceps  
vero p raesen s m odus et ordo per com itatum  observetur. Item  
ab anno 1 6 0 4 . dictus dom inus L adislaus Loniay, h oc negotium  
in  facie  com itatus referre debeb it, quom odo e t qualiter per 
dictos d icatores jud icesque n ob ilium  ratio s it  data. P raesen s  
autem  ratio intelligatur etiam  ad  haeredes et su ccessores eorum , 
qui m edio tem pore e v iv is  ex cesseru n t aut forte exced eren t.

Beregmegye levéltárában, Beregszász, Prot. 5. ex 1602—1653. 
80. és 81. I.

1471: 11. t.-czikkben említett taxa extraordinaria, taxa pro subsidio vagy 
az 1474 : 1. art. óta egyszerűen subsidium). Miután az adó a jobbágy- 
tetkek, porták (1. 42. 1. 4. j.) után vettetett ki, ezek pedig mennyiség és 
minó'ség tekintetében folytonos változásnak voltak kitéve, a régiek meg
szűntek, újak létesíttettek, egészek felosztattak, azonkívül némelyek bir
tokosaiknak sajátszerü, kíméletet parancsoló helyzeténél fogva vagy törvény 
értelmében vagy különös privilegium által hosszabb-rövidebb időre men- 
tesíttettek: szükséges volt az adózó portákat minduntalan összeírni. E 
czélra küldetnek ki megyénkint az adórovók vagy adóbiztosok (dicatorok), 
kiket csak ritkán, kivételesen választ maga a mgye (1. 1474 : 4., 1548 : 26., 
1578: 2 . 1593: 7 , 1630: 5.. 1635: 1. t.-cz.), rendszerint a király, illetőleg 
a királyi kamara nevezi azokat ki, meg pedig minden megye számára az 
illető megyének birtokosai közöl egy tisztességes, megbizbató embert, a ki 
mellé maga a megye is választ egy nemest. Ezeket, miután előbb lelki- 
ismeretes eljárásra esküt tettek, az illető szolgabiró esküdttársával vezeti 
községről községre, hol is a községi biró odavonásával Írják össze a por
tákat lajstromba (regestum). A regestum az összeírás (connumeratio) után 
tartandó megyei congregation rectificáltatik, a királyi kamarának a megye 
pecsétje alatt felküldetik, egyúttal az alispánnak a megyegyülésből bírságo
lási engedély (litterae birsagiales) adatik, melynek alapján azoktól, kik a kitű
zött időben a dicatornak az adót be nem fizetik, ezt három marca kirovása mel
lett hajtja be, a miben a szolgabiró segédkezik neki (lásd 1546 :9 —12., 1554:
4., 1555:3 , 1557: 3., 1559: 12., 1563: 6., 1566: 6., 1567 : 7.,10. ; 1569:
11.. 13; 1596; 5., 1598: 8., 1609 : 62. stb. t-ez.). Néha költségkímélés végett 
maga az alispán küldetett ki dicatorul, a ki szánj adás terhe alatt közvetet- 
lenűl szolgáltatta be az adót a kir. kamarába, miként azt a tulajdonképi 
dicatornak kellett tennie (1550 : 22., 31., 33. t.-<̂ :.). Ezenfelül a megyei 
szükségletek fedezésére kivetett adó beszedésével is a megye nemesein 
kívül néha az alispán is megszokott bízatni (1554: 20. t.-cz.), valamint 
törvény értelmében ő szedte be az ingyenes munkáért fizetendő váltság- 
pénzt (1578 : 30., 1. 47. 1. 3. jegyz. is). Minthogy mindezen pénzek 
közvetetlenül vagy közvetve a megyeközönség érdekeit is érintették, termé
szetes volt, hogy az ezek kezelésével megbízott megyei közegek magá-
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1613.
Szepesmegyei statutum.

C onclusum  unanim i v o to : quod s i in aliis com itatibus  
celebrabitur sedes jud iciaria  in  A dventu, 1 ex tunc dom inus v ice -  
com es per currentales literas m edio dom inorum  judlium , u n i
versitati dom inorum  nobilium  certum  diem  ad celebrationem  
sed is jud iciariae, etiam  h ic  in S cep u sio  indicere debebit.

Szepesmeqye levéltárában, Lőcse, 8. sz. jkv. ab anno 1605 — 
1613 521. I.

1613.
Borsodmegyei statútumok.

I.

Statutum  est. H ogy ha ispán  uram , avagy  szolgab iró  
uraim ék  evocáltatn ának  pro ex ecu tio n ib u s,2 s i propter m etum

nak a megyének beszámolni tartoztak, mit az ingyenmunkaváltság tekin
tetében a törvény is előszab (1593: 17, 1596 : 53. t -ez.)

1 A karácsont megelőző úrjöveti négy hét sem törvény, sem orszá
gos szokás értelmében nem volt általános törvényszüneti idő ; mivel azon
ban a keresztény egyház kezdettől fogva szentes időnek tekintette, egyes 
megyék sem szoktak ez időben bírói széket ta rtan i; a reformatió terje
désével e szokás, mint különben is a pontos igazságszolgáltatás érdekei
nek megnein felelő, mindinkább kellett, hogy elavuljon. Hogy e részben 
egyik megye magát a többi, különösen a szomszédos megyék magatar
tásához kösse, javasolta a czélszerüség, mert törvényszünetet tartó megyék
hez szóló megkeresései idézés, tanúvallatás, végrehajtás stb. iránt ezek 
törvényszünete alatt foganatosíthatók nem lettek volna.

2 A kötelesség, hogy a pernyertes fél a bírói Ítélet végrehajtása 
végett is ugyancsak a birói hatalom közvetítését vegye igénybe, még sok
kal később ju t általános elismeréshez, mint a kétes, vitás jogok birói úton 
való megállapításának kötelessége. A népéletben mélyen meggyökeredzett 
szokásokat, a minő a jogok önhatalmú érvényesítése, a jogsértésekért ön
hatalmúlag vett elégtétel is volt, lehetetlen egyszerre kiirtani. Ugyanezért 
a birói Ítélet is kezdetben eredményezhette ugyan azt, hogy a pervesztes 
fél a nyertest minden további nélkül kielégíteni siessen, valamint biztosí
tékot is nyújthatott a nyertesnek arra nézve, hogy a bíróság ahhoz juttatja, 
a mihez való joga benne kimondatott: de nem birt oly hatással, hogy a 
nyertes fél kötelezve is érezze magát a birói segély igénybevételére.

Az ítélet önhatalmú végrehajtása tényleg még századokon át t a r t ; 
felperes a magához tartozókkal alperest erőszakosan veti ki birtokából, ez 
övéivel ellenszegül, a mig végre az 1298 : 59. és 51. t.-cz. az erőszakos
kodásnak elejét veendő, a birói foglalást kötelezővé teszi. De a magán 
erőszak nem csak hogy nem megy ki ezzel végkép a divatból, hanem 
alperes részéről a repulsio enyhébb alakjában rqég jogos intézménykép 
be is illeszkedik a jogrendszerbe.
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Turearum  ad faciem  loci nem  m ernének  m enni, tehát ottan  
liberam  habeant facultatem , m ás a lkalm atosabb  és  bátrabb  
h elyre term inálni ad partium  requisitionem . És a z  actio  az  h e ly 
nek  m ivoltáért le n e sz á lla sso n .1

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskőlcson, as 1612—1680. 
terjedő jkv. 71. lapján.

II.
Statutum  est, vo tis  u n a n im ib u s: H ogy in  casu et facto  

m inoris p o ten tiae ,2 úgy m int verberation is etc., ha  az földes

Eszközlék a végrehajtást kezdetben'a bíróságok végrehajtó tisztjei: 
pristaldusok (Kálmán törv. I. k. 30. f.), kik a XIII. század végétől a királyi 
emberek homo regius (illetőleg nádori, báni stb. emberek) neve alatt 
szerepelnek. Az 1231 : 21. t.-cz. keltétől fogva azonban, részint visszaélé
seik meggátlása, részint meg tekintélyük emelése végett csak az egyházi 
testületeknek, káptalanoknak és konventeknek, mint hiteles helyeknek, kikül
döttei társaságában foganatosíthatták a végrehajtást, mihez törvény (1486 : 8, 
1492: 63.. 1495: 9. t.-cz.) és szokás annyira ragaszkodott, hogy ily hiteles 
helyi bizonyság nélkül eszközölt végrehajtása a regiusnak hatálytalan volt. 
(HK. II. R. 21. ez.) De a XV. század közepétől fogva, a midőn egyrészt 
a megyék önkormányzatával törvénykezési tekintélyük is önálló irányban 
fejlett, másrészt meg az egyházat sem környezé az egykori tekintély nim- 
busa : a megyék saját bíróságaik Ítéleteinek végrehajtását a hiteles helyi 
bizonyságok közvetítése nélkül kizárólag saját világi közegeikre kezdik 
bizni. Csakhamar a törvény is (1486: 67 , 1492: 73., 75., 1495: 16. t.-cz. 
stb.) elismeri az ispán, alispán, szolgabiró végrehajtási jogosultságát, mely 
is annyira szokásossá válik, hogy már a XVII. század elején Kittonich 
(D. M. С. X. qu. 5.) őket említi első sorban a megyék végrehajtó közegei- 
kép, mig a királyi embert s hiteleshelyi bizonyságot csak mellékesen 
szerepelteti. A megyei praxis aztán abban állapodott meg, hogy a megyei 
törvényszék Ítéletét az alispán a szolgabiróval és esküdttársával, az alispáni 
székét a szolgabiró esküdttársával, a szolgabiróét pedig önmaga vagy 
esküdttársa hajtá végre. De annak jeléül, hogy a végrehajtás a megye 
nevében s az ő tekintélyének örve alatt eszközöltetik, a megye közönsége 
a sedriából esetről esetre külön megbízást (litterae emissionales) adott 
nekik, mely nélkül eljárásuk érvénytelen volt (1492 : 16. t.-cz.), az 1807 : 
8. t.-cz. 7. §-a az eljárás könnyítése czéljából az exmissiót szükségtelennek 
jelenté ki.

1 A végrehajtásnak ugyanis, mivel közvetetlen czélja volt felperest 
alperes ingatlan vagy ingó dolgainak birtokába helyezni, rendszerint a 
hely színén, még pedig a szomszédok és határosok jelenlétében (HK. íí. R. 
74. ez. 3. §.) kellett eszközöltetnie. A török háborúk idején azonban vesze
delmes volt egyik-másik helyen az executió (statutio) teljesítése végett ki- 
szállani, s igy szokásba Jött, azt az ellenségtől nem veszélyeztetett helyen 
foganatosítani, mit a  statutiora nézve már az 1563 : 45. t.-cz., utóbb pedig 
általán a végrehajtási actusra nézve az 1647 : 77. t.-cz. is érvényes el
járásúi ismer el. mely miatt alperes az executió ellen kifogással nem élhet.

2 A potentia (hatalmaskodás), mint közös jellegű cselekvények egész 
categoriáját felölelő fogalom jelölésére szolgáló műkifejezés, a magyar jog
ban a XIII. század vége* előtt alig volt ismeretes; mert a természetökre,
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úr törvénynek  állatja az  jobbágyát,®  s m egm aradna va lam in  az 
jobbágy, az a z  m aradtság h árom  részre o sz o ljo n : egy ik  része

lényegükre nézve azonos, de az érzékek előtti jelentkezésükben változatos 
jelenségeknek egy genericus fogalomba való egyesítése abstractiót igényel, 
erre pedig a szellemnek a logikai következtetésben nagyobb edzettsége 
szükséges, semmint a milyennel a fejlődés örök törvényei szerint bármely 
nép a művelődés kezdetleges stádiumában bir. A még gyermekded gon
dolkozáséi népek egy ideig egyáltalán nem képesek, majd meg soká nem 
hajlandók arra, hogy valamely jelenségnek érzékileg szemlélhető, bármily 
jelentéktelen sajátságától eltekintsenek, s a jelenségek összehasonlításánál 
azoknak teljes concret individualitását vetik latba, minek következménye, 
hogy külső tünetekben egyező, de belső lényegben különböző tények is 
azonos elbírálás alá esnek, s megfordítva, természetükben egyező, de 
formájokban különböző mozzanatok eltérő bánásmódban részesülnek. Ily 
merően concret gondolkozásnak természetes folyománya a roppant ca- 
suistica, mely a kezdetleges jogban s mindenek fölött a büntetőjogban 
uralkodik.

Hazai jogunkban is találkozunk ugyanazon jelenséggel. így neve
zetesen régibb törvényeinkben, (pl. Szent István II. k. 33. 46—48. f . ; 
Szent László II. k. 8. fej.; Kálmán I. k. 32. fej.), a későbbi időkben a 
potentia fogalma alá eső azonos vagy legalább nagyon rokon természetű 
cselekvények, mint egészen magokban álló, isolált bűntények vagy vétségek 
szerepelnek, a nélkül, hogy mint potentia generalisáltattak volna ; s ha 
a XIII. században kelt törvények (pl. 1291: 10., 1298 : 11. t.-cz.) használ
ják is már a potentia kifejezést, ez alatt nem a közös természetű cselek
vények egy nemét, hanem magát a hatalmat, az erőt értik, melylyel egyes 
cselekvények elkövettetnek. Az öszszerü tényeknek elvont általánosítása a 
XIV. század elején már megtörtént, mert az 1298. évi törvények Róbert 
Károly korából származott néhány czikkében (1298: 45., 50 . 54.. 56.,
59., 79.) már általában a hatalmaskodás ténye, factum potentiae, képezi 
a rendelkezés tárgyát, sőt Pál országbírónak egy 1328. évi iktató parancsa 
(Zichy-okmánytár I. k. 311. 1.) egy általános hatalmaskodási birság (judi
cium potentiale, 50 marka =  200 frt) fizetését is elrendeli.

Ez általánosítás megtörténvén, a fejlődés további folyamában lehe
tővé vált, a potentia általános fogalma alá összesített erőszakos cselek
vények genericus csoportjában külön, specificus csoportokat is megkülön
böztetni, mely megkülönböztetés alapjául az erőszakos cselekvények által 
okozott sérelem nagysága szolgált. A legfontosabb magánérdekeket leg
súlyosabban sértő erőszakos cselekvények ugyanis a nagyobb hatalmas
kodás (major potentia) neve alatt egy külön categoriakép váltak el a 
többieknek, mint Kisebb hatalmaskodásnak (minor potentia, violentia) 
categoriájától. A rendi alkotmány virágzó korában dívott nézeteknek meg
felelően persze a rendek elsejének, a magánjogi szempontból egységes 
nemesi rendnek magánérdekei lévén a legfontosabbak, a nagyobb hatal
maskodás is csak a nemesség személye vagy vagyona ellen elkövetett 
legsúlyosabb erőszakoskodások eseteit ölelhette föl. Ezen elkülönöző spe
ciális csoportosítás már meg volt a XV. század elején ; már az 1435 (II): 
4. t.-cz. 1. §. és az 1439: 29. t.-cz. 2. §-a szól az «actus potentiarii 
majores*-ról. de hogy mely cselekvények töltik be a nagyobb hatalmas
kodás körét, ezt első Ízben csak az 1486 : 15. t.-cz. tünteti föl. Ezzel kap
csolatban megalakul a kisebb hatalmaskodásnak is azon fogalma, mely 
fentebb (56. 1. 1. jegyzet) olvasható. A cselekvények, melyek ez utóbbi 
vétség tényálladékáúl szolgálnak, annyifélék, hogy azok taxatíve elő nem
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az sértett felnek földes uráé, az m ásik az sértett em beré, az  
harm adik a z  szo lg a b iró é4 és egyéb  fizetése n e leg y en  az szolga- 
birónak akkorbeli n y a rg a lá sá ért.5

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskolcion, a z 1612—1630. 
terjedő jkv. 72. lapján.

1613.
S zepesm egyei statútum ok.

I.

S u p e r  i n q u i s i t i o n e  m a l e f a c t o r u m .

Ut v iceco m es com itatus instar aliorum , a ccep tis  sub sigillo  
com itatus literis 6 ad u n iversos et quoslibet p u b licos m alefacto-

sorolhatók, magok az országos törvények azoknak egész sorozatát emle
getik. (Lásd 1492: 55., 1514: 26., 51., 1522: 57., 1563: 48., 1588: 29., 
1608 : [K. u.] 4„ 1609 : 29., 1613 : 23., 1647 : 88., 1649 : 86. t.-cz. 22. §., 
1655: 48., 59., 1659: 54., 58., 1662: 29., 1681: 20.. 21., 39., 44 , 1723: 
13. t.-cz. 3. és 15. §. és 7., 8., 10., 12., 74. t.-cz., 1729 : 42 t.-cz. 8.. 10. §§., 
1802 : 22., 1807 : 20. t.-cz. 3. §., 21. t.-cz. 11. §.)

3 Mig ugyanis a nemesember a maga illetékes bírája elé megjele
nésre volt idézendő', a jobbágyot földesura, mint illetékes bírája (1. 1. 1. 
1. jegyz.), a maga jiriszéke (sedes dominalis) elé rendelni, törvény elé 
állítni (sistere et juri statuere) volt jogosítva s egyszersmind kötelezve 
(1. HK II. R. 23. ez. és 1635: 17., 1638: 27. t.-cz.), mit ha fölperes köz
vetetten panaszára nem tett. a fő- vagy alispán széke elé idéztetett azzal, 
hogy illető jobbágyait is törvény elé állítsa ; ha e meghagyásnak meg nem 
felelt, ő is, jobbágya is, birsággal sujtatott, egyúttal az alispáni szék a 
jobbágyok fölött a panasz tárgyában Ítélt. De ha megjelenvén, igazság
szolgáltatást (impensio) Ígért, csak az esetre sújtatott birsaggal, ha Ígére
tét beváltani elmulasztá; ismételt vonakodás esetében újból birság alá 
esett, a jobbágyak felett pedig az alispáni szék Ítélt. (L 1405 (II.): 10. t.-cz. 
HK. III. R. 26. ez.) Ezen hosszadalmas procedura azonban később oda mó- 
dosúlt hogy felperes legott az alispán vagy szolgabirónál emelt panaszt s 
ez utasította a földesurat az impensio eszközlésére s vonakodás esetén már 
első Ízben is felperes az alispáni szék előtt jártatta te perét mind a föl
desúr elten a kiszabandó birság iránt, mind pedig a jobbágy elten a ke
reset tárgya iránt. (1609 : 29., 1613: 23. t.-cz. Kitt. Centuria Dub. The
sis XCV.)'

4 Alperes a HK. III. R. 26. ez. 6. §. szerint az okozott károk meg
térítésén felül 40 frt díjban marasztaltatott, a mely egészen fölperest illeté. 
A jelen statútumban elrendelt díjfelosztás megfelel a fentebb (68. 1. 5. jegyz.) 
jellemzett felfogásnak.

6 Vagyis az úriszéken való megjelenésért, minthogy a földesúr 
régebben csakis egy vagy két szolgabiró (HK. III. R. 26. ez. 7. §.), később 
pedig csak a törvényes bizonyság (szolgabiró és esküdttársa) jelenlétében 
szolgáltathatott törvényt (L. 1609 : 29. t.-cz. 9., 10. §§ , 1613 . 23. t.-cz.
12. §., 1635: 17.. 1836: 10. t.-cz.)

6 T. i. litteris exmissionalibus. L. 24. 1. 3. jegyz.
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res, ad eoque im proborum  corruptos et dep ravatos m ores et 
praeter v iam  hom in um  tabernariorum  secundum  regni constitu 
tiones generales, per com itatum  ubique locorum  persequendos  
et corrigendos inqu irendi et puniendi tales, habeant potestatem , 
facultatem . Ita tam en, ut v icecom es p rivilegiatos d om in os nobi
les, ut arcis S cep u sien sis  dom inos ex  K ésm árk, fam ilias M ariassy, 
B erzev iczy  et re liquos, quorum  priv ileg ia  m agni cup iant, prim um  
adm oneat, ut ta les m alefactores in  sua  p o testa te  ex isten tes  
puniant, qui s i fecerint, b en e quidem , sin m inus, u tatur officio 
suo  p o stu la to .1

Ssepesmegye levéltárában. Lőcsén, prot. Nr. 9. ex 1611—1623.

II.
D e  l e g a t i o n i b u s  o b e u n d i s .

U t quoties n o m in e  com itatus legatio  aliqua subeunda  
fuerit, id oneas ad ea m  rem  deligat com itatus p ersonas, n ecesse  
est, quae per ord inem  peragatur, et e lectu s, certo  sa lario  per 
dom inum  v iceeom item  illi dato, legationem  eam  om n in o  obire 
ten eatur.2

U. o.

1618.

Tornamegyei statútumok.

I.
Anno 1613. Feria tertia post Epiphaniarum, in generali congregatione in

Thorna celebrata.

Sancitum  et con firm atum  est, ju x ta  con ten ta  constitution is  
Ferdinandi regis an n i 1550 . P oson ii ed itae, ut n em o e x  colonis  
seu  jobb agion ibu s tam  dom inorum  m agnatum , quam  dom inorum  
nobilium , in com ita tu  T hornensi ex isten tiu m , ubi prom ontoria  
adjacent, a  festo  D ivi G eorgii M artyris u squ e ad  festum  Sancti 
M ichaelis A rchangeli, v in a  educillare audeat. L óca  au tem  pro
m ontoriis caren tes (sic), a  festo n ativ itatis S a lva tor is, usque  
ad festum  S an cti M ichaelis A rchangeli, sub  poena florenorum  
duodecim  et a m iss io n e  v in i educillati, educillare p ra esu m a t.3

Tornamegye levéltárában, Kassa, prot. 1659—1670. föl. 36.

1 L. 14. 2. jegyz.
2 L. 7. I. 2. jegyz.
3 E statutum egyrészt csak nyiltan fejezi ki azon következtetést,
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II.
Eodem Anno feria secunda ante Blasii Episcopi in generali congregatione 

in Thorna celebrata.

Statutum  est ab  un iversitate nob ilium : H ogy az nyilván  
v a ló  latrokat, a  k ikh ez va lam i sorok  volnának, az  szolgabirák  
esküdtekkel egyetem ben , a  m ely  faluban akarnák m egfogni, a 
fa lunak  lakosi tartozzanak , sub poena florenorum  12, m elléje  
állan i, tam  in p o ssess io n e  dom inorum  m agnatum , quam  in 
p o ssess io n e  nobilium  é s  m egsegítsék  fogn i.1

Tornamegye levéltárában, Kassán, prot. 1660—1670. föl. 36 
Úgy esek, m int as ast megelőző torna,megyei statútum ok a  megfelelő 
évekről vezetett részben elmosódott, részben- megcsonkított jegyzőkönyv
ből íra ttak át a 4. szám ú  (1659—1670.) jegyzőkönyvbe.

1613.
Abaujmegyei statutum.

Statutum  est quod  dom ini judlium , quilibet in ipsorum  
p rocessibus, ad p raestan d os gratuitos labores, secundum  regni 
an tiq uam  consvetudinem , a  singu lis quatuor portis co lon ica lib us  
tam  dom inorum  m agnatum , quam  nobilium  et cap itu lorum  sin 
gulum  currum cum  sex  jum entis, ac a singulis portis singu lum  o p e
rarium  m anualem  in  quindena, ubi con versi sunt, exp ed ire tene, 
antur, qui per sex  d ies labores m ore usitato praestare cogu n tu r.2

Abaujmegye levéltárában, Kassán, prot. 1595—1618. fol. 288.

1613.
Ssepesmegyei statutum.

Contra eos, qui temerario ausu alios contemnunt et illicitis quandoque 
et contumeliosis afficiunt verbis, statutum est anni 1613. die 30 Decembris.

Siquis praeterea nobilium  ex jactantia  an tiq u itatis su ae  
fam iliae, (sicuti h a cten u s quidam  facere non  erubescunt), non

melyet az 1500: 36. t.-cz mint magában értődőt levonni szükségtelennek 
tartott, másrészt meg kiegészíti azt a rendelkezés áthágójára mérendő 
büntetés kiszabásával, a mivel a törvények közöl csak az 1655: 31. 
t.-czikkben találkozunk. Az italmérésre nézve lásd 1620. Sárosm. St. jegyz.

1 L. 14. 1. 2. jegyz.
2 L. 47. 1. 3. 'jegyz.
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habita  ratione co m m u n is libertatis et sortis h u m an ae , dom inum  
v icecom item , judlium , aut ju ratos sedis ju d ic iariae  assessores  
n on  tantum , sed  q u o sv is  etiam  alios nobiles, s iv e  in  facie sedis 
jud iciariae, sive in congregation ibus, sive in  lo c is  et tem poribus 
lusjrae, s ive  in  ex ecu tio n e  aliqua jud iciaria ve l ex a c tio n e  con 
tributionum , d icae aut restantiarum , sim ul et b irsagii occupatos  
tem erarie  se se  o p p o n en s praeter ullam  justam  ca u sa m , illicitis, 
in hon estis  et con tu m elio sis  verbis affecerit. S i ex teriu s factum  
fuerit, c ita tion e p raem issa : si vero  in sede v e l congregatione, 
ex tu n c  m odo h a cten u s usitato, extraserialiter to tie s  quoties in  
florenis centum , irrem issib iliter exigendis, m u lc te tu r .1 Et e con 
verso  ip si etiam  jud ices, s i ta le quid propter officii exigentiam  
com m iserin t, eandem  p oen am  subire sin t ob ligati et astricti.2

Szepesmegye levéltárában. Lőcsén, prot. Nr. 9. ex 1(111 — 1623.

1614 .

S zepesm egyei statú tum ok.

I.
Statutum comitatus contra lusores alearum et foliorum, item contra eos, 
qui spiritum sanctum non formident blasphemare et domos scurriles seu 

fonóházak impie retinent.

Q uandoquidem  in h a c  tanta  rerum  om niu m  varieta te  per- 
versaq u e m undi et secu li hujus perversi m ira v icissitud ine, in 
qua om n ia  quasi per p raecep s ad interitum  ferri videntur, 
in  u n iversum  citra  se x u s  et conditionis hom in um  discretionem , 
tam  horrendae n om in is  divini b lasph em ationes, execrationes, 
perjuria, lé lekm ond ások, lusus alearum  et cartaru m  tota nocte  
helluationum , clam orum , ^gruentationum n ecn on  a lia  enorm ia  
supra, quam  cred i p otest, in vu lgo  exu b erent m ala , ut nisi 
tem p estiv iu s ta lia  m a la  praecidantur, m etuendum  est, n e m a
jores ind ignation is d ivinae, quam  hactenus exp erti sum us, 
p oen as n obis accergam us. Gravi itaque totius u n iversita tis  dom i
norum  e t  nobilium  com ita tu s hujus scep u sien sis co n silio  super- 
inde habito, unanim i con sen su  statutum  est, u t am od o  deinceps 
in h o c  com itatu  n ostro  scep u sien si talia m a la  p raecip ue vero  
lé lekm ondások , fonóh ázak , pen itu s interdicta habeantur, atque

1 Az ilynemű dehonestatio a széktörés fogalma alá vonatott. L. 20. 1. 
1. jegyz.

3 А HK. II. 71. ez. alapján, mely a dehonestálót a nyelvváltság 
büntetésével sújtja, ez pedig 100 irtot tett.

C o r p u s  s ta tu to r u m  I I . 7
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ut statim  et de facto jud lium  ex  praesenti con gregatione nostra  
ad jud ices suorum  processuum  literas currentes scr ib an t et penes  
literas exm issiona les superinde sib i p lenaria cum  p otesta te  et 
facultate a  com itatu datas, proh ibeant et interdicant, ut dictum  
est, lélekm ondások. n om in is Spiritus Sancti b lasph em ationem , 
deinde fonóházak, scurriles et o b scen as dom os, con ven ticu la , in  
quibus fila ducuntur, a leae  et lu sus cartarum  variaeq ue scurriles  
et ob scen ae can tiones ac  fabellae ad luxuriam  p ro v o ca n tes exer
centur. Item  tabernae cerev isian eae ultra horam  n o ctis  nonam  
om n in o  interdicantur sub  poena florenorum  duodecim , per e o s 
dem  jud lium  irrem issib iliter a  jud ice p ossession is, qui ta lia  per
m itteret sciens, ex ig en d a .1

Szepesmegye levéltárában, Lőcsén, prot. 9. ex ann is  1011—1623.

II.
De relationibus executionum.

A nno dom ini 1 6 1 4 . feria secu nd a proxim a p o st Laetare  
statutum  est, quod judlium  ex m issu s per dom inum  v ieecom item  
ad celebrandam  qualem cum que ocu latam  rev ision em ,1 2 au t ex ecu -  
tio n em ,3 solus, absente suo  jurato, cum  quo in ejusm odi rev ision e  
aut execu tion e fuerat, per se  non  possit referre in sed e  ju d ic ia 
ria vel congregatione suam  execu tionem , etiam  leg e  regni id 
non  adm ittente,4 sed adsit p en es se  juratus assessor, cu m  quo  
in execu tion e  fuerat. R ela tion es autem  in papiro, prout fuerint 
expeditae, notario porrigantur.

Szepesmegye levéltárában, Lőcsén, prot. Nr. 9.

1 A vallásos érzületet sértő lélekmondásokat illetőleg 1. 38. 1. 2. j. 
A közerkölcsiséget veszélyeztető társas összejövetelek s érintkezések egé
szen kivül maradtak a törvényhozás intézkedési körén: mert azok nem 
a külső jogrend, hanem merően az erköcsi élet viszonyait érintvén, ezen 
sajátos természetöknél fogva a törvényhozás sphaeráján kivül állanak. 
Az I486 : 66. t.-cz., mely meghagyja, hogy az ország lakosai országos és 
heti vásárokra adni-venni s korcsmákba inni fegyver nélkül járjanak, 
továbbá az 1791 : 31. t.-cz., mely a hazárdjátékokat eltiltja, sem a köz- 
erkölcsiség, hanem a közbiztosság, illetőleg a vagyoni érdekek megóvása 
szempontjából hozattak.

2 L 25. 1. 6. jegyz.
3 L. 91. 1. 2. jegyz.
4 A végrehajtás foganatosítása végett kiküldöttt közegeknek köte- 

lességök, eljárásuk eredményéről jelentést tenni, annyira természetesnek 
látszott kezdettől fogva, hogy a végrehajtókról szóló törvények ezt külön 
elő sem szabják, csak a beadott jelentések körül mutatkozó hiányok és 
viszásságok eltávolítása czéljából kellett a törvényeknek ismételten meg-
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1614.
Sárosmegyei statutum.

Statutum est, quod in causis homicidiorum, tempore rela
tionis citationis 1 per judlium factae, in causam attracta pars 
paria ‘‘ petere tenetur, cui in proxime tunc futura sedria comi
tatus Saaros paria authentice extradabuntur ita, ut pars in 
causam attracta in alia sedria post extractionem respondere 
tenebitur. Nec tempore levationis3 buiusmodi causarum paria 
dabuntur.

Sárosniegye levéltárában, Eperjesen prof. Nr. 4. 241. 1.

Statutum et unanimi voto parilique omnium suffragio con
clusum est, ut pro evitandis illis abusibus et inconvenientiis, quae 
in asscriptione certificationum4 sive actionum penes breves 
articulos5 in facto occupationis, reoccupationis bonorum et

hagyniok, hogy a kiküldöttek eskü alatt és a valónak megfelelően tegye
nek jelentést. (1435: (II.): 8., 10., 1486: 10. t.-cz. 3. §., 1492: 43., 1559: 
50. t.-cz.)

1 L. 21. 1. 2. és 22. 1. 3. jegyz.
2 L. 10. 1. 3. jegyz.
3 L. 8. 1. 2. jegyz.
4 A certificatio jelentette az id ézést ál tálcán, úgy az evocatiót mint 

a citatiót, melyek elseje csakis a királyi curia elé, utóbbika pedig kiváló- 
lag a megyék elé s néha a curia elé tartozó ügyekben történt idézésnek 
is volt műszava ; de már a XVII. században az evocatio et citatio együt
tesen szokott használtatni a megyei bíróság idéző leveleiben. (Kitt. C. 2. 
qu 10.) A jelen statutum által érintett hatalmaskodás esetében eszköz- 
lendő idézést a törvények (1608. [K. u .] : 4., 1609: 29. és 1613: 23. t.-cz.j 
is certificatiónak nevezik.

5 Vagyis keresetek, melyek a törvény értelmében u. n. rövid folya
mai ú perek szerint voltak elítélendők ; magok a rövid perfolyamot elren
delő. kiválóan pedig a hatalmaskodás eseteire vonatkozó törvények : «breves

pereknek rövid és hosszú folyamat (brevis és longus litis pro-
21. 1 2. jegyzet) szerinti megkülönböztetése a XIII. századvégéig 

nem lelhető. Míg az élet s ebben különösen a forgalmi viszonyok igen 
egyszerűek voltak, oly peres ügy sem merülhetett föl, mely az azt felvevő 
bírósági gyülekezeten ennek együttléte idején el nem intéztethetett volna ;

1614 .

Abaujmegyei statútumok.

I.
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jurium possessionariorum aliarumque injuriarum et violentiarum 
illationis fundatarum emergere solebant et hujusmodi asscriptio 
certificationum peractarum non mediocre damnum parti acto- 
reae importaverat, ita, ut ea condescendisset.1 Amodo in poste
rum domini judlium nihil quicquam actionibus vel certificatio-

mivel azonban megtörténhetett s tényleg meg is esett, hogy a panaszos 
ellenfele azon — első — gyülekezeten, melyen panaszt tett, nem volt 
jelen, be kellett várni a legközelebbi — második — gyűlést, hogy ellen
fele, ki az ellene emelt panaszról időközben rokonai vagy szomszédjai 
utján értesült, azon megjelenvén, magát védhesse ; sőt, ha szabad a ké
sőbbi idők intézményeiből a korább fennállottakra következtetnünk, nagyon 
valószínű, hogy, ha alperes a második gyűlésre sem jelent meg, az ügy 
csak a harmadikon döntetett el, mert Szent László törvényei 11. k. 42. fej. 
szerint csak az, ki a harmadik idézésre sem jelenik meg, lesz pervesz
tessé, s Kálmán törvényei I. k. 64. fej. szerint is a harmadik conciliumon 
(bírói gyűlésen) volt az ügy befejezendőAAz életviszonyok bonyolultával 
oly ügyek is kerültek a bíróság elé, melyek teljes cognitiója egyik-másik 
okból egy és ugyanazon terminusban nem eszközöltethetett, a mi aztán 
alapúi szolgálhatott a pereknek fentebbi megkülönböztetésére: hosszú 
folyamatúnak az tekintetvén, mely több terminuson át folytattathatott. E 
megkülönböztetést aztán a törvény is magáévá teszi (lásd 1298: 62. t.-cz) 
egyszersmind pedig, hogy az ez által lehetővé vált nagy huzavonának 
elejét vegye, a hosszú perre szánt törvényszakok számát is megállapítja, 
előbb 3-ban (1298 : 62., 1351 : 25., 1439 : 34 t.-cz.), később 4-ben. (1486 : 
4., 19., 1492 : 54. t.-cz. 1., 2. §.) Ezzel szemben a rövid folyamaté per 
az volt, melynek egy terminusban kellett befejeztetnie s a mely csak 
kivételesen — nevezetesen okmányok előmutatásának szüksége forogván 
fönn — volt egy következő terminusra is átvihető. (1298 : 47., 1435 (II) : 
15. t.-cz. 1. § , 1439: 30, 1447: 31., 1486: 6. t.-cz. 2. §., 1492: 54. t.-cz. 
3 , 4. §.) így értelmeztetett e megkülönböztetés még Werbőczy korában 
(L. HK. I. R. 45. ez. 1. §., 60. ez. 2. §., 11. R. 18 ez. és 86. ez. 6—11. §. 
1525. (hatv.): 31. ez.) A törvények félreértése vagy öntudatos elferdítése 
folytán azonban a gyakorlatban később egészen más értelem tulajdoníttatott. a 
mennyiben t. i. a hosszú pernek azon jelentőséget tulajdonították, hogy 
abban alperes egymásután négyféle védelemmel illetőleg perorvoslattal 
(u. m. contradictio, inhibitio, prohibitio, repulsio) élhet, melyek mindegyike 
a pernek külön Ítéletet igénylő megannyi külön szakát létesíti, mikép ezt 
Kittonich (C. 8. qu. 28.) kifejti. (Lásd Frank Ignácz, A közigazság törvé
nye. Buda, 1846. II. R. 1. darab, 77. 1. — Kelemen Im re: Institutiones 
juris hungarici privati. Buda, 1818. Lib. 111. 251. 1.) Néhány emberöltő 
alatt szerzett tapasztalat folytán az is megállapítható lett, mely ügyek 
tartozzanak az egyik vagy másik fajta perhez. Névszerint a rövid folya
mat alá esett az 1298: 46. t.-Gz.-ben már em lített: factum potentiae, 
homicidii, injuriarum, furti, latrocinii et aliorum similium, melyek sorát 
а HK. II. R. 18. ez.-ben előszámlált ügyek egészítették ki.

1 Az idézés leszállott vagyis olybá vétetett mintha meg sem 
történt volna, úgy hogy azt újból kellett volna eszközölni (Kit. C. 4. qu. 
10.), a mely leszállítás nemcsak a bíró részéről proprio motu vagy fel
peres kívánságára, hanem valamely percselekvényben fenforgott alaki 
hiba miatt alperes által tett kifogásnál fogva is bekövetkezhetett. V. ö. 
1566 : 24. t.-cz. HK. II. R. 82., 83. ez.
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nibus in dorso asscribant,1 séd seriem peractae certificationis do
mino vicecomiti tempore et loco executionis suo modo fideliter 
referre tenebuntur.

Abaujmegye levéltárában, Kassán, prot. 1595—1618. föl. 304.

II.

Conclusum est unanimi voto parique suffragio et volun
tate totius comitatus Abaujvariensis. Hogy mivel az szepsi 
vargák oly contumaxok, hogy sem vármegyéjeknek, sem vara
soknak engedelemmel nem akarnak lenni, ideo az mi vár
megyénkben levő falusiak és mezővárasiak sehol az szepsi 
vargáknak bort pénzekért ne adjanak; lm ki az ellen cseleked
nék, az falu vagy mezővárosi bírója afféle emberen büntetésért 
mindenkor egy forintot vehessen, és az vargátul is az bürt 
elvehesse, sőt az szepsi piatzon se vehessen az szepsi varga 
bürt, mig az vidéki vargák elegendőt nem vesznek; ha kilöm
ben cselekesznek, az várasbirája tőle az bürt elvehesse és vegye 
és azonfelül tizenkét forintot vehessen rajta. Interim az szepsi 
vargák ellen az vármegye protestaltatott az conventben Jászón, 
hogy az vargákra vigyázzon Szepsiben az sokadalomkor vagy 
vásárkor, bízta az vármegye Tury Istvánra in persona domini 
vicecomitis, mint vármegye nagyjára, ki mellé a szepsi biró is 
két embert adjon, kik continue reájok vigyázhassanak, hogy ha 
az falusi bírák reá nem vigyáznának az falukon, és az bőrt az 
falukon megvenni engednék az szepsi vargáknak, és nem bün
tetné az biró az embert, az bőrt sem venné el az vargátul, 
viceispán uram statim et de facto csak házátul is kimehessen 
és afféle szófogadatlan falusi bírót tizenkét forintig megbüntet
hessen. Az szepsi vargáknak penig, valahol ki az uj vár
megyében vagy úton vagy mezőn, falun bőrt talál és kaphat, 
szabad tőlök elvenni és magának tartani.

U. o. föl. 306-307.

I I I .

Statutum est. In prosequutionem causarum homicidiorum 
hic ordo et modus observetur in hoc comitatu Abaujvariensi. 
Statutum est per universitatem dominorum magnatum et nobi
lium : Hogy ennekutánna, az mely nemes embernek atyafiát, 
vagy nagyságos uraiméknak, városoknak és conventeknek, káp
talanoknak jobbágyát valakik megölnék, az homicidium causá-

1 Némely megyében meg épen azon szokás dívott, hogy az idézés
ről szóló tudósítás az idézőlevél hátára Íratott. (L. Kit. С. XI. qu. 10.)
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jának actora, az kit prosequutiója competal, coram sede judi
ciaria vel congregatione istius comitatus vagy oretenus vagy in 
scriptis tegyen contra homicidam panaszt1 szabad legyen vele 
az panaszló fél, ha leíratja az protocolumban vagy nem ; de az 
querelának páriáját nem kell kiadni1 2 az in causamattraetusnak 
tempore levatae causae. Meg lévén az querela, szolgabirót kérjen 
ki ad citandum. Az szolgabiró az ki járásában vagyon az homi
cida, ad instantiam actoris ex commissione domini vicecomitis 
citálja az in causamattractust, és in tunc proxime futura sedria 
comitatus referálja, az citatiot miképen peragálta.3 Referálván, 
az citatiót notarius uram, mindjárást in eadem sede judiciaria 
tempore relationis beírja az protocolumba, és beírván, de facto 
levatát4 5 írjon ad postulationem actoris notarius uram, és az 
actor az actióját proponálja contra in causamattractum. És ha 
páriáját veszi az aetiónak és szolgabiró relatiójának az in cau- 
samattractus, megadatik juridice neki; de az querelának nem 
engedtetik; a modo deinceps hic modus observetur in causis 
homicidiorum.

Abavjmecjye levéltárában, Kassa, prot. 1595—1618. föl. 316.

1616.

Abaujmegyei statutum.

Statutum est. Hogy ha ennek utánna valamely nemes 
ember az falu színin az polgári széken 6 valamely paraszt ember
rel törvényt kérni akarna, és az paraszt bírák és esküdtektől, 
az paraszt személy alperes lévén, azt kívánná, hogy az actor 
nemes ember kösse le magát és szabadságát, hogy ha succum- 
bálna, az paraszt bírák igazat tehessenek.6 Azért az nemes 
ember nem tartozik szabadságát lekötni, hanem az paraszt

1 Hogy emberölés esetében nem köz-, hanem magánvádló lépett
föl a bíróság előtt a tettes ellen, az folyománya volt a bűntettek körül 
akkoron dívott nézeteknek. (Lásd 6. 1. 2. jegyzet.)

3 Minthogy panaszló a maga vádját csak később formulázta a 
keresetben, a panasz párja kiadásának czélja nem volt. L. 10.. 1. 3. jegyz.

3 L. 99. 1. 4. jegyzet.
4 L. 9. 1. 3. jegyzet.
5 Vagyis falusi bíróság, partsztbiróság előtt, mely a községi bírótól 

(judex loci) és esküdtekből (jurati) alakult, s a parasztok fölött a helyi 
szokás által megállapított csekélyebb jelentőségű, később az 1840 : IX. t.-cz. 
6. §. értelmében legfeljebb 12 frt értékig terjedő ügyekben biráskodott.

0 Azaz a nemesember is elmarasztaltathassék a községi bíróság 
által, a paraszt részéről ellene támasztott keresetben.
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bírák, esküdtek tartoznak törvényt tenni; ha penig törvényt az 
nemes embernek nem tennének, hitszegettek lesznek mind bírák 
s mind esküdtek, soha ez után bizonságot, esküdtséget afféle 
contumaxok nem viselhetnek.

Abaujmegye levéltárában, Kassán, prot. ex 1595—1618. föl. 408.

1616.
Sárosmegyei statutum.

Statutum e s t : hogy ennek utánna, mikor valaki requisi- 
toriát1 hoz ad perquirenda literas et literalia instrumenta, 
nec non requirendos processus ex protocollo comitatus extra
hendos, akárkik ellen legyenek az processusok vagy levelek, 
párt senki instantiájára nem tartoznak az birák adni, hanem 
csak annak, az ki requisitoriát h oz; ha valakinek processus 
vagy levelek keresése leszen vagy lenne, hozzon magának 
requisitoriát.

Statutum e s t : hogy az pecsétlő székkor,2 mikor törvényszék 
nincsen, valami törvényre menendő dolog és causa vagyon vagy 
lenne, se ispán uram, se az szolgabirák ne referáljanak holmi 
processualis causákat.

Sárosmegye levéltárában, Eperjes, prot. ex 1605—1620. 310. I.

1616.
Gömörmegyei statutum.

Эе debitis per colonum fugitivum legitime repetitum et 
restitutam, creditoribus intra comitatum quidem ad terminum 
medio judlium et jurati praefigendum; extra vero comitatum si 
ducatui, statim et de facto, ad valorem duntaxat substantiae 
suae persolvendis extendendaque judlium et jurati in executione 
procedentium authoritate.

Amo 1616. die 18. Januarii communi suffragio comitatus

1 Mandatum requisitorium (levélkereső hirói parancs), mely a ki
rálytól vagy az ország valamely nagy tórájától volt kikérendő.

'* Pecsétlőszék, sedes sigillatoria, oly megyei gyűlés, mely első sor
ban küldöttségek, különösen országgyűlési követek választása, ezeknek 
adandó utasítás, királyi leiratok tárgyalása végett tartatott.
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conclusum est: Quod si colonus fugitivus1 legitime repetitus 
fuerit1 2 et jure restituitur domino priori, ac colonus iste fugiti
vus vel domino terrestri, vel aliis rusticis, debitus extiterit. tem
pore restitutionis talium colonorum repetitorum ac restitutorum, 
coram judlium et jurato nobili, per quos tales rustici resti
tuuntur, de singulis debitis admonendus erit dominus terristris, 
per quem jure obtentus est,3 ut comperta rei veritate, inter 
quindenam satisfacere cogat; si poterit satisfacere de bonis et 
rebus suis, bene quidem; alioquin, si minus sufficienter ad sol
vendum extiterit, ex tunc colonus ipse legitime repetitus et resti
tutus, sola sua in persona capiatur per dominum terrestrem 
et manibus creditorum sui tradatur, eo usque detentus habeatur, 
quo de omnibus debitis satisfactum fuerit quoad plenum.4 Judi
cibus nobilium autem eam dedimus et concessimus authorita- 
tem, ut non saltem de 20 fl. ut moris fuit, sed usque quanti
tatem debitorum plenam executionem peragere possint ac valeant 
in praemissis casibus. Si vero colonus fugitivus ad diversum 
comitatum traduceretur, ex tunc eo statim facto satisfactio 
coram judlium et juratis nobilibus impendenda ac debita, aut 
ille rusticus solvat duntaxat debita.

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombat, prot. Nr. 13. 
Föl. IS I—198. id. gyűjt. L . 5ő-ik lapon * jegyzetet.

1 L. 3. 1. 2. jegyzet.
2 A gazdának azon joga, hogy a csak élő dolognak tekintett rab

szolgáját elszökése esetében ép úgy, mint bármely más elveszett dolgát, 
bárhol hozzájuthatott, egyszerűen birtokába vegye, megillette később a 
földesurat is megszökött jobbágyát illetőleg. Tehette ezt közvetetlen önmaga, 
vagy a hatalma alatt levők közvetítésével (1514: 30., 1556 : 31. t-cz.); 
ha nem férhetetL hozzá, mert más földesül- birtokában volt, ezt a szolga- 
biró s esküdtje által a községi biró vagy földesúri officialis útján annak 
visszaadása iránt megintette ; ha e megintésnek nem volt eredménye, a 
szolgabiró s esküdt határidőt tűztek ki, a melyen a jobbágy tartózkodási 
helyén megjelenendők voltak azon őzéiből, hogy ez előttök adassét vissza 
régi urának, első Ízben száz, másodízben kétszáz forint bírság, larmad- 
izben birtokvesztés terhe alatt. (1547 : 29.. 1556 : 31. t.-cz. 3—6. §., 1622 : 
28., 1659: 70., 1715 : 101., 1723 : 60. t.-cz.)

3 Mert de jure a földesúrnak impensiója megszökött jobbágya fölött 
sértetlenül fönnállott.

4 A HK. III. R. 28. ez. szerint a jobbágy egyelőre csak 15 napra 
adatik ki hitelezőjének, ki is, ez idő alatt követeléséhez nem jutván, csak 
akkor tartóztathatja le a jobbágyot a követelés teljes kielégítése idejéig, 
ha ez nem Ígérné eskü alatt, hogy szerzeménye harmadrészét tartozása 
lerovására fordítandja, vagy ez iránt tett Ígéretét meg nem tartaná. Csak 
ezen rendelkezést módosítja a statutum a szökevény jobbágyok tekin
tetében.
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1016.

Borsodmcgyei statútumok.

I.

Statutum e s t: Ut quicumque per judices nobilium ex do
mini vicecomitis commissione, utad congregationes ingredientes (sic) 
sub aliqua poena requisiti non comparerent, liceat eidem domino 
vicecomili poenam praememoratam exigere, juxta decreta et 
constutiones Regni.1

Eredetije Borsodmegye levéltárában, az 1612— 1630. terjedő jkv  
254. lapján.

II.

De malefactoribus,2 passim in comitatu divagantibus, una
nimi voto statutum est: ut dominus vicecomes juxta exigentiam 
officii® sui, ubicumque tales reperire poterit, captivare habeat 
authoritatem, qui vero eorum, ad curiam aliquorum nobilium 
auffugientes se transferrent, et ad petitionem domini vicecomi
tis ad manus eiusdem resignare recusaret, in tali casu, nobilis 
ille teneatur ad sedem vel congregationem dicti comitatus tales 
malefactores juri statuere :4 ita tamen, ut si sine praescitu 
huiusmodi nobilium malefactores praetacti auffugerent, nobilis 
ille homagium eorum fugitivorum malefactorum persolvere tenea
tur :5 si vero per suspicionem apud dominum vicecomitem ille 
nobilis accusaretur, ut nimirum praememoratos malefactores 
volens eliberasset, ex tunc purget se juramento solius perso
nae,8 quod nisi praestaverit, in poena talionis7 convincatur 
ipso facto. De malefactoribus ignobilibus suspectis vel accusatis

' A birság 12 frt volt. L 18 1. 1. jegyzet.
8 L. 14. 1 2. jegyzet.
a Az 1614: 37. t.-cz óta t. i. az alispánnak kötelességei közé tar

tozott a szolgabirákkal és esküdtekkel a gonosztevőket nyomozni s elfogni. 
Az 1648 : 50. t.-cz. értelmében ez évnegyedenkint volt eszközlendő.

4 Az 1486 : 48. t.-cz. 2. §. értelmében meg kellett Ígérnie, hogy a 
gonosztevőt törvény elé állítandja, különben birtoka elfoglaltatott, míg az 
1514: 17. t.-cz. szerint az, ki a gonosztevőt a hatóságnak ki nem szolgál
tatta, ennek díját fizette.

6 Ez intézkedés megfelelt az 1486: 38. és 1492: 80. t.-cz. rendel
kezésének. L még UK. III. R. 32. ez. is

6 Az 1514: 42. t.-cz azon praesumptióból indulván ki, hogy a 
nemes a gonosztevőt szándékosan bocsátotta el, föltétlenül kellett magát 
tizedmagával teendő esküvel tisztítania, különben a gonosztevő homa- 
giumában marasztaltatott el.

7 Vagyis azon büntetéssel sujtatott, melynek a gonosztevő maga 
vettetett volna alá, ha bíróság elé állíttatik vala. L. 36. 1. 4. jegyzet
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statutum est: ut dominus vicecomes eiusmodi suspectos capiat 
ac deinde inquirat contra eosdem. De possessionatis vero nobi
libus suspectis statutum est: ut tales nobiles per dominum vice- 
comitem tanquam magistratum at comitatum evocentur, facta 
superinde inquisitione, ubi procrastinatione sine ulla, respondere 
teneantur si vero non comparuerint, proscribantur.1

Eredetije Borsodmeyye levéltárában, Miskolcson, as 1612—1630. 
terjedő jk v  254. lapján.

III.

Statutum est: Quod quia omnibus palam sit, quod undique 
homines tumultuosi, et publicae pacis osores magnum confla
rent exercitum,1 2 erectis passim ad id signis et vexillis; ideo, ut 
in proxima particulari sede judiciaria com ital us Borsodiensis in 
Aszaló celebrata conclusus articulus3 in suo vigore et esse 
maneat, conclusum est. Hoc tamen addito, quod a singulis 
portis duo pedites bene armati mittantur, maiori vero ingruente 
necessitate, quilibet viritim insurgere debeat,4 id quod domini 
judlium quilibet in suo processu statim ubique sub amissione 
capitis publicare debeant. Et insuper universos et quoslibet tam 
nobiles, quam etiam ignobiles, nec non hajdones 5 6 in hoc comi
tatu habitantes, prohibeant sub amissione et direptione uni
versorum bonorum rerumque mobilium eorum, ne in hujus
modi exercitum tumultuariorum abire debeant. Qui vero jam 
abiissent, illis indicetur, ut quam primum ad propria redeant; 
alioquin universa illorum bona et res mobiles direptioni pa
tebunt.

Eredetije Borsodmeyye levéltárában, Miskolcson, as 1612—1630. 
terjedő jegyzőkönyv 277. lapján.

1 E részben alapúi szolgál az 1608 (K. u .): 2. t.-o.z. A proscriptiora 
nézve lásd 81. 1. 2. jegyzet.

2 Erre az országban ép ez időben folyt belzavarok bőséges alkal
mat nyújtottak.

s Ez a határozat a levéltárban feltalálható nem volt.
4 Az 1553: 4. t.-cz. óta ily particularis insurrectióra, az ország 

valamely várát vagy vidékét fenyegető komolyabb veszély elhárítása ezél- 
jából gyakran kötelezik a törvények a megyéket. E statútumot megelőző
leg : 1553: 4., 1554: 10.. 1556: 22., 1566: 18., 1567: 23., 1574: 11.,
1578: 10., 16Ó9 (K. u.): 65., 1613: 18. t-cz.

6 L. 64. 1. 2. jegyzet.
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1616.

Szepesmegyei statutum.

Nos universitas dominorum magnatum et nobilium comi
tatus Scepusiensis memoriae commendamus tenore praesentium 
significantes, quibus expedit, universis. Quod nos unanimi om
nium nostrorum consensu et voto parili conclusimus atque 
determinavimus: Quandoquidem hoc guerrarum et intestinorum 
disturbiorum temporibus insolenta vulgi et plebejorum, imo do
mesticorum quoque, alumnorum externorum et subditorum con
tra dominos terrestres, heros et benefactores liberorum, item 
erga parentes, fratrum denique et' consanguineorum ad invicem 
irrepserat in his dulcissimae patriae nostrae visceribus* gras
sandi libido, ita ut nec pater a filio, frater a fratre, hospes ab 
hospite, sanguis a sanguine, vicinus a vicino tutus secu- 
rusque permanere poterit, sed infidelibus et inopiis (sic) vagabun- 
disque hajdonibus, latronibus sese associantes, domos dominorum 
magnatum et nobilium, parochorum et plebejorum hostiliter et 
modo praedonico invadere, res et bona domibus in iisdem 
repertas et inventas, simul cum iunctis pecudibus pecoribusque 
distrahere et abigere pro libito consueverant, experientia testis 
est. Equorum numero cum adhuc perplures passim in regno 
reperiantur, qui aviditate huiusmodi rapinarum et praedarum 
incitati, victum sibi labore manu parare minime volunt, sed ex 
rapinis et praeda illum constare debere necessarium ducant, 
atque exinde sese in omnem fortunae casum exponere non 
formidant, sicut hoc proxime praeteritae aestatis et autumni 
subsequentis horrida acta et exitus truculenti demonstrarunt. 
Nullus mons, nulla vallis, imo rubeta et nemora ubique hic in 
Scepusio latronibus ac praedonibus plena ferebantur; plurimis 
in locis nec nobiles, nec parochi, imo et ignobili quoque statu, 
qui aliis locupletiores existimantur, in suis domiciliis potissimum 
noctu manere non sunt ausi, sed rebus, substantiola facultati
busque suis in civitates, fortalicia aliaque munitiora loca devec
tis, collocatis, singulis fere diebus circa vesperam tutioris per
mansionis gratia recipere sese coacti fuere. Et hinc itiajorem 
adhuc grassandi in nobilitatem et alterius status homines latro
nes huiusmodi et praedones sumserunt sibi licentiam. Ne itaque 
in posterum ejuscemodi latrocinia, domorum invasiones et de
spoliationes itinerantium, caedes, depraedationes et id genus 
maleficiorum genera per quoscunque ita temere et impune pat
rari queant, imo ut in tales debito modo animadverti, agniti 
reprehendi et capi queant, unanimi omnium nostrum, ut prae
missum est, voto, parili suffragio et mutuo consensu



108 MEGYEI STATÚTUMOK.

S t a t u t u m
atque decretum exstitit, ut ubique locorum, tam in civitatibus 
et oppidis, quam etiam villis et possessionibus intra ambitoria 
istius comitatus Scepusiensis, nullis dominorum aut nobilium 
civitatumque liberarum et oppidorum nec aliorum specialium 
bonis exceptis, omnes et singuli incolae et inhabitatores, domos 
et residentias habentes per judices et juratos cives loci, per capita, 
una cum tota familia conscribantur et singulorum hospitum 
sive incolarum simul et familiae eorundem nomina diligenter 
consignentur, ut exinde elici et animadverti queat, quae personae 
suspectae, quaeve probae et omni suspicione carentes exstiterint. 
Peregrinantes vero vel per comitatum proficientes, nullas paten
tes literas a suis dominis aut a magistratu habentes, ubique in 
civitatibus, oppidis et villis, praesertim simul, cum notum homi
nem ibidem habuerint, capiantur, captique in vinculis detineantur, 
tamdiu, donec documento sufficienti se probos homines fore 
comprobaverint; • siquidem impossibile censemus, quod ejusmodi 
latrones et praedones suspecta eque personae aliquando se in 
oppida et villas hospitatum non conferrent. Quod vero huius- 
modi peregrinantes et itinerantes, praetactas literas patentes 
salvi conductus a dominis suis vel magistratu habeant, vicini 
comitatus superinde per dominum vicecomitem requirendi 
erunt. Et quia mendici quoque multi sunt, quorum nonnulli 
eleomosynam non merentur, plerique vero praedonibus victum, 
plumbum, pulveres et id genus necessaria suppeditare dicuntur: 
ii quoque a suis magistratibus, ut literas patentes habeant, 
dignum censetur; alioquin ex comitatu expellantur. Item quodsi 
alicubi locorum in silvis, nemoribus aut vallibus, tales praedo
nes, et fures, aliique publici malefactores visi vel auditi fuerint, 
ille vel illi, qui eos viderit vel certo intellexerit, ad propinquius 
oppidum vel villam statim se conferre, domino loci illius vel 
judici aperiat, ac indicet. Quo intellecto dominus vel judex loci 
illius vicinis oppidis et pagis significare, eosque ad insurrectio- 
nem et persecutionem eiusmodi latronum vel praedonum monere 
et eogefe teneatur. Qui si requisiti insurgere et persequi nollent, 
vel non curarent, quovis modo, tales contumaces in poena 
fl. 12 per dominum vicecomitem irremissibiliter in bonis domi
norum et nobilium indigenarum regni huius Ungariae, toties 
quoties in praemissis culpabiles fore reperti fuerint, exigendo
rum. In ditione autem arcis Lyublio et XIII. Oppidorum Scepu- 
siensium pertinentiarumque eorum per illustrissimum dominum 
capitaneum, vel eo absente, per dominum vicecapitaneum puni
antur. In singulis oppidis, villis et possessionibus, siquidem armis
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regnum hoc Hungáriáé adeptum et defensum, modo simul armis 
quoque tutari et defendi debere certum est, requiritur, ut ubique 
locorum oppidani et villani pixides, bombardas et id genus ar
morum genera prae manibus habeant, ut innuente necessitate, 
publicäe paci et quieti succurri possit, injungendum ubique in 
Scepusio censetur sub mulcta flor. 12. per dominum terrestrem 
irremissibili ter exigendorum. Sunt praeterea multi, qui eiusmodi 
latrones et praedones non solum hospitio excipiunt, verum etiam 
victualia aliaque necessaria illis administrant; ii quoque de 
merito eorum puniantur et in fautores talium per dominum 
vicecomitem serio animadvertatur. Datum Leucsovia, feria tertia 
proxima post dominicam Judica, loco videlicet et altero die 
celebrationis sedis nostrae judiciariae. Anni Domini millesimo 
sexcentesimo decimo sexto. 1

Szepesmec/ye levéltárában, Lőcsén, Prot. 0. ex 1611 — 1623.

1616.
Tornamegyei statútumok.

I.

Decretum et conclusum est: Hogy minden nemes ember, 
a7. ki falun és városban lakik, tehát az közönséges paraszt embe
rekkel egyenlő igát tartoznak viselni az vetések körül való 
sövényeknek befogásában.1 2 Hogyha pedig az ott való bírónak 3 
harmadik parancsolatjára az vetési körül valamely nemes ember

1 L. 14. 1. 2. jegyzet.
2 Valamely ingatlannak elhatárolása eredetileg annak kifejezése 

volt, hogy az illető birtok az elhatároló családjának magán, s nem a 
közös határban egyesült közületnek közös tulajdonát képezi, s mivel a 
lakház a hozzátartozó udvarral vált legkorábban családi magántulajdonná, 
ennek bekerítése volt természetesen a legkorábbi. De a község gazdasági 
közérdekei, melyek szorgos szemmeltartására a község minden tagja köte
lezve volt, egyenesen meg is követelték, hogy az egyesek azon birtok- 
részeikre, melyek felől marháik másoknak magán, vagy az egésznek köz
gazdaságában könnyen kárt tehettek, a kártétel megakadályozására szük
ségelt minőségű kerteléseket állítsanak s azokat jó karban is tartsák. A 
gazdasági érdekközösség később is fönmaradt a község összes lakói közt., 
a mikor valamennyien vagy legnagyobb részükben földesúri hatalom alá 
kerültek, ámbár ez utóbbi esetben a jobbágy sorsára jutott parasztok s 
a szabadságukban megmaradt nemesek között a jogi érdekközösség meg
szűnt; ép azért a fentebbi kötelezettség alól, mely egészen a birtokhoz 
fűződött, tekintet nélkül birtokosa személyes viszonyaira, a nemes sem 
vonhatta ki magát.

3 L. 88. 1. 2 jegyzet.
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sövényét avagy rését lie nem fogja, tehát az falusi bíró meg
bírságolhassa ; ha pedig az birságnak az terhét valamely nemes 
ember meg nem akarja fizetni, tehát valamennyiszer birsággal 
meghagyja az falubeli bíró, a hol efféle dolgok történnek; és ha 
barmát az vetésről valamely embernél az faluban lakozők közül 
behajtják,1 alioquin ne tartozzék elbocsátani, hanem az rés felől 
lőtt bírságot megvehesse az bíró toties, quoties az biró birság
gal nekie meghagyta; de házára menni authoritas nem enged
tetik.2 Hasonlóképpen tartozzék minden nemes ember az parasz
tokkal hidat és pallót3 megcsinálni, ha jobbágya nincsen, abban 
a helyben; ha nem cselekeszi penig, azért az felyül megirt és 
megspecificáltatott módon megbirságoltassék, mert az közönséges 
igazságból nagy vétek magát embernek kivonni.

Tornamegye. Kassán levő levéltárában, prot. 1659—1670. föl. 37.

II.
Eodem Anno, Feria 3-tia, ante misericordiarum in generali congregatione 

in Thorna celebrata.

Statutum est, hogy contra decretum regni, egyik nemes 
ember, az másik, avagy földes úrnak korcsmán lévő borára reá 
ne kezdjen, hanem az bor áruitatás egymás után ordine légyen, 
az mely nemes ember akar bort áruitatni. De az paraszt ember 
a nemes embernek, avagy földes urnák az ország .statutumja 
ellen se bort, se sert ne merjen kezdeni.4 Ha pedig contumacia 
ductus, valamely paraszt ember reá kezdene, azon járásban 
levő akkorbeli szolgabirót requirálván, tartozzék statim et de 
facto ki menni és azon az paraszt személyen tizenkét forintot 
vehessen; az 12 forintnak két része a bíróé, az harmadik része 
az panaszló félé.0

V. o.

1 A kártételben talált marhák behajtása (invagiatio pecorum. HK. 
III. R. 33. ez.) az önhatalmú zátogotásnak maiglan is dívó egyik legrégibb 
neme, melynek czélja volt egyrészt a károsított kezébe bizonyítékot nyúj
tani a kárttevő marha tulajdonosa ellen, másrészt pedig neki anyagi 
alapot nyújtani, melyből kárát megtéríttethesse.

2 Vagyis végrehajtás útján a nemestől a bírságot be nem szedheti, 
mert az nem áll az ő joghatósága a la tt; ép e miatt engedtetik meg kény
szereszközkép a behajtott marhának a birság megfizetése idejéig való 
bentartása, holott közönséges szabály szerint (HK. III. 33. ez.) az harmad
napon a hatóság kezeihez lenne szolgáltatandó.

3 A 109. 1. 2. jegyzet alatt érintett oknál fogva.
4 I.. 1620. sárosra, statutum jegyz.
5 L. 68. 1. 5. jegyzet.
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1617.
S á ro sm eg ye i sta  t utum .

Statuta seu decreta comitatus Saarossiensis.

P rim u s. Hogy ha valaki az bírák és esküdtek közül az 
ö kegyelmek közt forgó titkos dolgot kiviszen és aperiál, és az 
vármegyével akarmi szin alatt nem akarna egyezni, az oly biró 
avagy esküdt priváltassék esküdtségétül és azután soha az esküd
tek közé be ne vehessék.1

Secundus. Az gyűlésekben és törvényszékben observál- 
tassék mindeneknek előtte az publicum, azután az panaszok 
proponáltassanak, beírva, nem kiáltással, avagy ad calamum 
dictando, patienter egymást meghallgatván.1 2

Tertius. Hogy az causansoknak, kiknek causájok vagyon, 
primo die sedis az homicidium és pauperum, defficientibus illis, 
az senilis causák leváltassanak: de ez az ordo observáltassék, 
hogy az mely causánsnak pori vagyon, az törvényszék estin, 
vagy házánál tempestive notarius uramhoz menjen és requirálja 
arrul. hogy ő neki ilyen causája vagyon: azért az törvényszék
ben bevallja, notarius uram is, az causáknak motioját ahhoz

1 Ily hivatali titok tárgyát képezhette a többi közt az, hogy melyik 
biró milyen véleményt nyilvánított valamely concret Ítélet meghozatalánál. 
A rendelkezés, hogy a biró hivatali titkot tartani köteles, szükségkép föl
tételezi, hogy a régi igazságszolgáltatás egyik főjellemvonása, a korlátlan 
nyilvánosság, többé a megyékben fönn nem állt, a mi ismét szorosan 
összefügg a régi népbiróságoknak jogtudós bíróságokká való átalakulásá
val (1. 19. 1. 6. jegyzet), mert ennek folytán a megyei közönség és bírósága 
nézeteinek egykori osztatlansága is megszűnt, a bírák többé nem egy
szerűen csak tolmácsolják az osztatlan egész jogi gondolkozását, annak 
érzését, akaratát, hanem az egészétől elkülönült gondolkozás, érzés és 
akarat repraesentansai is.

2 Az Írásbeliség törvénykezési eljárásunkban csak igen lassan tört 
magának utat. Nemcsak az általános írástudatlanságnál, hanem a kezdet
leges bírósági szervezetnél fogva is, más, mint a  legtisztább szóbeli eljárás 
lehetetlen volt. A királyi hatalom megalakultával is fönmarad még egész 
terjedelmében a szóbeli eljárás, de czélszerűségi szempontok csakhamar 
javalják, legalább a szóval hozott Ítéleteknek Írásba foglalását, mi a király 
s bírói helyettesei curiájában alkalmazott Írástudó egyénekre, jegyzőkre 
(clericusok) bizatik : mert hát az Írásba foglalt Ítéletek könnyítik a bíró
ságnak az eljárást, a félnek meg a bizonyítást, ha az itéletileg megálla
pított jog netán ismét kétségbe vonatnék, újabb bírói eldöntés alá kerülne. 
A XIII. századtól kezdve, a mióta az idézések, tanuvallatások, iktatások 
s mindennemű executióknál a hiteles helyek közreműködése lett sza- 
bálylyá, az Írásbeliség tere mindinkább tágól, mert ezek a közreműködésre 
irásbafoglalt bírói parancsok utján szólíttatnak fel, a pecsét átadása általi 
idézést Írásbeli váltja föl, a tanók vallomása leiratik s az eljárásnak miként 
lett foganatosításáról is Írásban tétetik jelentés. Ennél is nagyobb tért
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képest, seriest csináljon, és az causákat seriatim vegye; ha 
penig az causansok notarius uramat ante sedem super levatione 
causarum nem requirálják, notarius uram azoknak causájokat 
tartozik leválni azon székben.1

Quartus. Az ajtónálló, esküdt közül legyen: ha ki fegy
verre jünne be gyűlésben avagy törvényszékben: régi országunk 
törvénye szerint vetessék el tűle, és egy-egy forint legyen az 
birsága.2

Quintus. Hogy ha kik találtatnak, hogy kiáltanának, és 
ispán uram harmadik szólítására meg nem csendesednének, non 
obstante praerogativa nobilitari, ispán uram azféle inobediensek 
felől de contumacia törvényt várjon, de facto etiam cum deten
tione personae azonnal flor. 12. exequáljon, abscissis omnibus 
juridicis remediis appellatione, toties quoties; az maradtság az 
biráké leszen.3

Sextus. Hogy az szolgabirák szorgalmatosán exigálják az 
felvetett rovást, ne várjon több additiót az elsőre két hét alatt, 
mert ha más additio ott éri, biró uramon az első additio jószágá- 
bul mindjárást ispán uram exequálja cum poena duppli, nisi 
sese rationabiliter excusare poterint.4

Septim o. Az praedicatoroknak az régi szokás szerint, a 
hol az ő jövedelmek akár decima 5 szerint, akár másképpen 
való alkvás szerint megjárt, és az patronusuk vagy egyebek az

hódít az Írásbeliségnek a kánonjog szerinti eljárás, melynek ismerete foly
ton terjed részint gyakorlatilag, a terjedt hatáskörű hazai szentszékek 
utján, részint elméletileg, a magyarok által is sűrűn látogatott külföldi 
különösen olasz egyetemek tanítása utján. E kánonjogi eljárás befo
lyásának volt eredménye azon jegyzőkönyvi eljárás, mely a XV. század 
végétől kezdve a megyei törvényszéki praxisban meghonosúl, még pedig 
annál könnyebben, minél inkább vegyülnek az anyagi jogba is az idegen 
jogi elemek, melyek is azt annyira bonyolíták, hogy mind fölismerése 
mind gyakorlati alkalmazása nehéz mesterséggé vált, minek folytán nem
csak, hogy a nagy laicus közönség közömbös lett a concrét ügyek tár
gyalása iránt, hanem a joggal szakszerüleg foglalkozó bíráknak is gyakran 
lehetetlen volt az élőszóval lebonyolított ügy egyszerű hallása után legott 
Ítéletet hozniok. S ezen formában, mely szerint a keresettől kezdve az 
Ítéletig az egész perfolyamat a jegyző által a jegyzőkönyvbe Íratott, az 
Írásbeliség a XVIII. század elejéig meg is maradt, a midőn t. i. az 1723: 
34. t.-cz alapján mind a keresetnek, mind a perbeszédeknek a bírósághoz 
külön iratokban való beterjesztése honosodik meg.

1 L. 8. 1. 2. j.
2 L. 24. 1. 4. jegy.
3 L. 8 1. 1. j.
4 L. 89. 1. 1. j.
6 A prédicatoroknak már Sz. László törv. I. K. 33. f. értelmé

ben a községök által fizetett egyházi tized negyedrésze járt; néhol azon
ban annak ’/„-át, vagy csak egy ’/10-át kapták. L. 1495: 50. t.-cz. és fen
tebb 27. 1. 4. jegyzet.
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6 igaz jövedelmeket meg nem adják, vagy ez ideig meg nem 
adták, ispán uramnak egy szolgabirő és esküdtivei, és ha több 
leszen is, authoritas adatott, hogy az quaerulans instantiájára 
ez statumnak (sic) erejével ez féle vakmerő emberek ellen, kik 
az praedicatorok ellen jövedelmeket megtartják, kimehessen, és 
abscissis omnibus juridicis remediis ordinariis et extraordinariis, 
de bonis talium de poena florenorum centum irremissibiliter, 
toties quoties factum fuerit, exequálhasson. Hogy ha penig oly 
contumax ember találtatnék, ki ispán uram executiójának nem 
engedne, vármegyénk egyenlő akaratbul az olyan engedetlen 
ellen kimenjünk és exequáljuk cum restitutione et poena con
tumaciae; az féle contumaxoknak az vármegye semminemű 
dolgában ne tartozzék szolgálni. Az praedicatorok penig ne szi- 
dalmaztassanak, akárkitől is, mert ha ezután affélék találtatná
nak, azok is száz forinton maradjanak 1 az praedicator ellen, 
comperta rei veritate, kinek executiója ut supra legyen meg. 
Hanem minden renden való patronusok hasonlóképpen az 
parasztság vagy szolgarend, hasonlatosan az egyházi rendek 
trium religionum 2 egymást megbecsüljék, mivel az három religio 
exercitiumja szahadságos.

N yolcsadik . Az biráknak adassék külön külön, exmissio- 
nalisok 8 mellett inquiráljanak, az kik kereszteltével és leikével 
szitkozódnak, comperta veritate, ispán uramnak referálják, holott 
hanvan találtatnak, az ispán uram akaratjából büntettessenek 
singuli in poena flor. 12., qui autem bona vel res non habent, 
baculo vapulentur.4

Sárosmegye levéltárában, Eperjes, Prot, ex 1605—1620. 310. 1.

1 6 1 7 .

S sepesm egyei sta tu tu m .

Statutum super causis forum spirituale concernentibus, anno 1617. die
2. Octobris.

Unanimi voto et parili consensu constitutum est ut causae 
forum spirituale alioquin concernentes,5 de quibus quidem in

1 Nyelvváltság (emenda linguae) ezímén а HK. II. R. 71. ez. alapján.
2 T. i. a katholika, ágostai és helvét hitvallás.
3 L. 24 1. 1. j.
4 L. 88. 1. 2. j.
r> A keresztény egyház, magasztos hivatásának teljes öntudatában, 

páratlan buzgalommal törekedett az álladalmi és társadalmi élet minden 
ágában önmagának és közegeinek befolyását gyarapítani, hogy ama hiva-

8Corpus Statutorum II.
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comitatu hoc Scepusiensi nimis raro auditur, si forte alicubi 
enasci contingeret, extunc causa, non ad capitulum Agriense,

tásának híven megfelelhessen. A többi között fáradozott birói hatalmának 
kiterjesztésén i s ; és egyrészt saját eró'teljes szervezete, másrészt a hííbéri 
elemektől nyomott állami hatalom gyengesége, párosulva a népek vallásos 
buzgóságával s tapasztalatból merített azon meggyőződésével, hogy a val
lás-erkölcsi alapon nyugvó egyház részéről ügyeiknek igazságosabb meg
oldását nyerhetik, semmint az erőszakra támaszkodó világi hatalom 
részéről, a középkorban tényleg lehetővé tette, hogy birói hatáskörébe 
vonjon számos oly ügyet, melyek természetöknél fogva az alá nem 
tartoztak.

Hazánkban is, mióta a keresztény vallás meghonosult, sikerült a keresz
tény egyháznak saját bíróságai, a szentszékek, hatáskörét nagy mértékben 
kiterjeszteni, eleve a nép s királyok, még pedig a leghatalmasabbak val
lásos buzgóságánál és helyes politikai tapintatánál fogva, mely a még 
alig szervezett állam s a hatalmas egyház közötti békés viszony szilárdí
tásának szükségét éreztette velők ; a XIII. századtól kezdve annak végéig 
pedig a királyi hatalom gyengeségénél fogva, mely az erőteljes egyházi 
hatalommal való szembeszállást lehetetlenítette.

Már kezdettől fogva a magyar egyház bíráskodási hatalma alá tar
toztak magát az egyházat, s a kiváló védelmében részesített özvegyeket 
s árvákat illető ügyek, valamint a kánonjog követelte privilegium fori 
alapján a clerusnak —• alsóbb és felsőbb rendűnek — minden, úgy sze
mélyes mint dologi, úgy polgári peres mint büntető ügyei, de csak a 
mennyiben ők voltak az alperesek (Szt. István törv. II. K. 2., 3., Szt. 
László II. K. 13., III. K. 25., Kálmán I. K. 5., 6., 14., 65., II. K. 11. 
fej. , az 1222. évi libertas Clericorum 1. és 2. p., Endlich. Mon. Arp. 
417. 1.) ; csak, ha a clericusnak valamely jobbágy ellen volt keresete s a 
földesúr nem akart igazságot szolgáltatni, idéztethette az a jobbágyot is 
az egyházi szék (sedes spiritualis) elé. (L. 1440: 3. t.-cz. Kovachich Suppl.
I. K. 216. 1.).

Minthogy a határvonal az egyházi ügyek (res ecclesiasticae v. 
causae forum spirituale tangentes) és a világi ügyek (res profanae, causae 
forum saeculare concerventes) közt elvileg megvonható nem volt, e körül
mény egyrészt újabb ingert nyújtott az egyháznak, hogy birói hatáskörét 
kiterjeszteni megkísérelje, másrészt pedig, egyes concrét ügyek minőségére 
nézve könnyen kétség merülvén fel, az egyházi és világi bíróságok között 
hatásköri összeütközésekre adott alkalmat, melyek eloszlatását a törvény 
(1405. (I.): 14. és 1405. (II .) : 12. t.-cz.) a királynak tartá fönn, a míg 
végre a szokásnak sikerült az egyházi bíróságok elé tartozó ügyeket meg
állapítania, a melyeket utóbb a törvényhozás is oda tartozóknak ismer el 
Ezen ügyek voltak :

I. a hit, a hittitkok és szentségek körüli ügyek ; oly vétségek és 
bűntények, melyek a tettes javítására czélzó egyházi fenyítékek vagy ex
communicatio alá esnek; a hamis eskü és eskiiszegés bűnténye ;

[I. egyházi tized, uzsora, egyháziak s nők megverése, fosztogatása, 
vérontás ;

III. házassági ügyek s járulékai: gyermekek törvényességének kér
dése, hitbér és jegyajándék, hitbérbiztosíték (donatio propter nuptias) ; 
leány-negyed; végrendeletek ; özvegyek és gyámoltalan személyek ügyei. 
(L. 1458 : 9., 1462 : 3., 1464 : 7., 1471: 17., 1492 : 46. t.-cz.).

De viszont, minthogy azon szellem, mely a XIV. századtól fogva
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sicut jam consvetudo invalescit, sed ad capitulum Scepusiense,1 
quemadmodum antehac semper in usu erat, dirigatur.

Ssepesmegye levéltárában, Lőcsén, Prot. Nr. 9. 46. lap.

1617.

Tornamegyei statútumok.

I.
Anno 1617. Feria 2-da post Dorotheae in sedria in Thorna celebrata.

Statutum est: Hogy ha valamely nemes ember, paraszt 
jobbágyok avagy paraszt szolgák felől,2 más nemes embertől az 
brevis articulusnak 3 continentiája szerint, cum acquisitione copia
rum, törvényt kéret ;4 ha ad faciem loci ki mennek, tartozzék

Európa nyugatán az egyházi hatalomnak s ezzel együtt a világi ügyekben 
való befolyásának fokozatos hanyatlását, ellenben az állami hatalomnak 
erősbülését, folyton növekvő önállóságát lépten-nyomon eredményezé, las- 
sankint hozzánk is eljutott: ennek behatása alatt az egyház bírói hatalma 
nálunk is mind jobban s jobban visszaszoríttatott. a) Mindenekelőtt súlyo
sabb bűntények, pl. felségsértés, hűtlenség, szándékos gyilkosság, rablás 
esetében a papok is a világi bíróság által Ítéltettek el (szokás) ; b) majd 
az ingatlan birtok megszerzésére irányuló s átalában a birtokjogot érintők 
(ratione juris possessionarii) vonatnak el a forum spirituálétól (1462: 3. 
t.-cz. 4., 7. §§. ; 1498 : 62 , HK. II. R. 52. ez., 1647 : 16. t.-cz.).

c) csakhamar a tizedügyek is a világi bírósághoz utasíttatnak el
bírálás végett (1486 : 45., 1608 (K. u .) : 5., 1613: 19.. 1635 : 23. t.-cz.);

d) követték ezeket a hatalmaskodás esetei, akár papok, akár ő 
ellenükbe mások követték legyen el azokat (1498 : 8., 1500: 13., HK I. 
R. 12. ez. II. R. 42., 48. 67. ez., 1609: 29., 1613: 23. t.-cz.);

e) nemsokára a hitbér és jegyajándék (1500 : 16., 1552 : 28., 1647 : 
16. t.-cz.), aztán

/)  a leánynegyed kérdéseit (1545 : 36., 1552 : 2., 1647 : 16. t.-cz.)
g) az özvegyek s gyámoltalanok ügyeit is a világi biróság elé tereli 

a törvény (1550 : 53., 1563 : 51. t.-cz.) illetőleg szokás ; utóbb
h) a végrendeletek is csak az alakiság (solennitas) tekintetében 

képezhetik a szentszékek cognitiójának tárgyát, míg a papok ingóira s 
adósságaira vonatkozó perek egészen kivétetnek hatáskörükből (1647 : 15., 
1715 : 27. t.-cz. 3. §.), úgy hogy a jelen statutum keltekor tényleg igen 
szűkre volt már szabva az egyházi bíróságok hatásköre.

1 A szebeni prépost t. i. a püspökihez hasonló hatalommal lévén 
felruházva (1. Wagner Károly: «Analecta Scepusii», Récs, 1774. II. Rész 
283. 1) szentszéket is tarthatott.

2 Vagyis a jobbágy ellen.
3 L. 99. 1. 5. jegyz.
4 L. 94. 1. 3. jegyz. A szolgabiró t. i. a nála panaszttevő felperes

8*
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az nemes ember a sérült félnek törvényt tenni, és ha condes- 
censiót1 talál az copiában,2 szabad légyen condescendáltatni, 
de azzal in suspenso ne maradjon az pör, hanem procedáljanak 
ad ulteriora, és cum tota serie per viam apellationis hozzák 
be az vármegyére,3 és revideálja az vármegye, utrum sit legi
tima condescensio, nec ne ?

Tornamegye Kassán levő levéltárában, Prot. 1659—1670. föl. 37.

II.
Eodem Anno post nativitatis В. Virginis feria 2-da in sede judiciaria in

Thorna celebrata.

Comitatus constituit, ne in futurum in dorso certification is 
quicquam per judlium scribantur (sic!), verum in termino per 
eundem factam certificationem referat domino vicecomiti et 
causa est, quandoquidem judlium sunt idiotae,4 et partibus maxima 
dilatio et expensae factae sunt inanes.

U. o.

III.
Eodem anno feria 2-da ante Michaelis, in sedria in Thorna celebrata.

Statutum est, egész vármegyéül, hogy az vármegye az 
szökött jobbágyoknak 5 felkeresésében és feladásában, tartja és 
accomodálja magát az anni 1556. esztendőbeli 31. articulusnak 
continentiája szerint,6 és a mint ennek előtte in usu volt, ez
után is az szerint akarunk véle élni. Az szolgabirő ad faciem 
loci a hol az szökött jobbágy, exeat, és vel medio judicis, vel 
officialis certificet a kitül felkérték, és terminust is praefigaljon 
competenset.

U. o.

panasza vagy keresete párjának elküldése mellett intette meg a földes
urat az impensiora. (1613 : 23. e z ).

’ L. 100. 1. 1. jegyz.
2 A copiának tudniillik egyeznie kellett az originaléval.
3 A UK. III. R. 25. ez. 4. §. és az 1613: 23. t.-cz. szerint a megye 

volt a földesúri impensióval szemben a felebbviteli forum.
1 Magyarázatul szolgál az 1614. évi abaujmegyei statutum rendel

kezésének. 1. 100. 1. 1., 101. 1. 1. jegyz.
5 L. 3. 1. 2. jegyz.
6 L. 104. 1. 2. j.
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1618 .

Tornamegyei statútumok.

I.
Anno 1618. die 9. Maji in generali congregatione in Thorna celebrata.

Statutum et decretum est. Ut quilibet nobilis posthac ad 
congregationem vel ad sedem nostri comitatus celebrandam, si 
non intraverit, praesertim in magna necessitate, prima vice in 
fioreno 1., secunda vice in florenis 2, si se rationabiliter excu
sare non poterit, convincatur,1 una pars domino vicecomiti cum 
judlium. altera comitatui cedat.1 2

Tornamegye Kassán levő levéltárában, Prot ex 1659—1670. föl. 37

II.
Eodem anno feria secunda ante Thomae Apostoli in sede judiciaria in

Thorna celebrata.

Statutum est. Hogy valakit az vármegye közül ennek- 
utánna regálissal hínak,3 ne tartozzék az vármegye köziben 
fizetni.4

U. o.

1618 .

Ssepesmegyei statutum.

Statutum est unanimi voto et consensu totius universitatis 
dominorum et nobilium comitatus Scepusiensis, consentientibus 
etiam XIII. Oppidanorum comite et judicibus, ut Clingones am
plius hic in comitatu non accipiantur.

Szepesmerjye levéltárában. Lőcsén, Prot. Nr. 10. ab anno 
1614— 1622. 281. lap.

1 L. 18 1. 1. j. *
2 L. 68. 1. 5. j.
3 T. i. az 1608. (K. u .): 1. t.-cz. értelmében királyi meghívóval az 

országgyűlésre megáinak.
4 A házi pénztárba, az 1486 : 64. t.-cz. alapján.
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1619.
Gömörmegyei statutum.

De admonendis damnificantibus restituendisque rebus per ignorantiam 
ablatis contra contumaces jure procedendi authoritate.

Anno 1619. die 28 Martii communi consensu et pari 
suffragio comitatus statutum e s t : Quandoquidem circa occupa
tiones terrarum arabilium, violentas defalcationes foenilium in 
pratis ac succissiones arborum in silvis et aliorum quorumvis 
vel minimorum negotiorum, vel casuum vel potius praetensio- 
nes variae inconvenientiae ac molestationes contra miseram 
nobilitatem ad invicem emerserint, unde videntur miseri nobiles 
in dies pessumdari et facultatibus suis omnibus exhauriri: ideo 
determinatum est: ut amodo in posterum deinceps, si quae 
occupationes, defalcationes, succissiones lignorum et similia con
tingerent per ignorantiam vel aliocumque casu et non de indus
tria : ex tunc eaedem terrae (arabiles), foenilia defalcata, arbores 
absectae et similia per judlium, in cujus processu existere dig
noscitur, repetantur benevole et restituantur; ac si restituta 
luerint eis, a quibus sunt ablata, bene quidem; alioquin contra 
tales tanquam contumaces et violentiae patratae conscios acce
datur, juxta continentiam art. 23. A. 1613. Posonii super qui
busvis violentiis novissime editi et renovati, prout hactenus 
consvetum est.1

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rim aszom batban. Prot. Kr. 13. 
Fol. 181—198. id. gyűjt. L ásd  a 66. lapon * jegyzetet.

1619.
Szepesmegyei statutum.

Constitutum est praeterea (15. Julii): ut statim scribantur 
currentes per comitatum, de et super eo, ut nimirum penes anti
quam comitatus consvetudinem judices processuum sub poena 
patibuli advigilent super latrones praedones et incendiarios.3 
Sintque omnes, tam pauperes quam opulentes, tam nobiles quam 
ignobiles, parati ad arma capienda contra insultus quosvis rem- 
publicam et communem tranquillitatem turbatores: praecipue 
autem, siquid idem Novoforenses moliri vellent.

Szepesmcgye levéltárában. Lőcsén, Prot. Nr. 10. 300. lap.

1 L. 92. 1. 2. jegyzetet.
2 L. 14. 1. 2. jegyzet.
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1619
Tornamegyei statutum.

Feria secunda ante conversionis В. Pauli Apostoli in sedria in Thorna
celebrata.

Conditiones per dominum Paulum Rákóczi Supre
mum Comitem comitatus istius Thornensis, tempore solen- 
nis suae installationis acceptatae consuetudinem antiquam  
ejusdem comitatus exprimentes.1

Ut nobilitas et alius cujusvis status et conditionis homines

1 A megyei fó'ispáni méltóság a régi várkerületi ispáni (comes 
parochialis) tisztségből fejlett kiXA míg a várkerület egyszerűen a királyi 
közvetett (vidéki) kormányzat eszközölhetése czéljából létesített tagozat 
volt, maga az ispán is merően királyi tisztviselő jellegével b ir t; a mint 
azonban a várkerület az álladalmi önkormányzat legfontosabb intézmé
nyévé (megyei municipiummá) alakúi, az ispán is egyrészt az államnak, 
vagy — azon kor felfogása szerint — az országnak, az országot jelké
pező koronának előkelő tisztévé s ugyanakkor egyúttal a megyének is 
legfőbb igazgatási közegévé lesz. A megye, egyrészt m int az egyén és 
állam közti összefüggést közvetítő közület, hivatva volt úgy a maga tag
jainak egyéni czéljait az államhatalom részéről való elnyomatás ellen 
megvédeni, mint az állam czéljait az egyéni szabadság túlhajtása által 
megvalósulásukban érhető veszélytől megóvni; másrészt pedig, mint önálló 
testület, helyi önczéljai megvalósítása végett saját tagjainak szolgálatát, 
közreműködését, volt kénytelen igénybe venni. A mig a külön individuális 
érdekek a megyei életben résztvevő tagok összeségében, mint sokaságban, 
a helyi particularis érdekek pedig magában a megyei közületben, mint az 
e sokaság felett álló ’egységes testületben lelték képviseletüket, az állami 
általános érdekeket a főispán repraesentálta. De hogy e különböző — bár 
egymást kiegészítő érdekek egyaránt megvalósulhassanak, a megye külön
böző irányú tevékenységét egységesen össze kellett tartani, a mit ismét 
csakis a legmagasabb érdekek képviselője, a főispán eszközölhetett, a kinek 
ép ezért az állami általános érdekeken kívül még a megyének particularis 
köz- és az egyeseknek individuális magánérdekeit is szemmel kellett tar
tania. A megye önkormányzata lassú fejlődésének megfelelőleg kezdetben 
túlnyomólag államtisztviselői minősége áll előtérben, idővel ugyan megye
tisztviselői jellege is folyton növekvő mértékben jut elismeréshez, de a do
mináló mégis amaz marad. E mellett tanúskodnak — egyebektől elte
kintve — a legszólóbban: hogy a megyei autonómia első csírázása 
idején a főispán kinevezésében és még azután is soká annak elmozdítá
sában, a király saját tetszése szerint járhatott el, a nélkül, hogy az illető 
megye speciális érdekeinek tekintetbe vételére kötelezve lett volna : hogy 
egy és ugyanazon időben ugyanazon megyének több főispánt, vagy meg
fordítva több megyének egy közös főispánt adhatott, sőt a főispáni mél
tóságot örökösen is ajándékozhatta, hogy a főispán a király kezébe tette 
le a hivatali esküt; hogy hatalmát még a bíróit is, a megye által válasz
tott hatósági közegek odavonása nélkül gyakorolta, s még sokáig a régi 
várkerületi ispánok nevét (comes parochialis) is viselte.

Ezzel szemben már a XIII. század végétől kezdve megkivántatott, 
előbb, hogy a főispán a nemes honfiak (1291 : 3., 1-471: 15. t.-cz.) később.



120 MEGYEI STATÚTUMOK.

praerogativa nobilitari gaudeant,1 in suis libertatibus et praero
gativis per eundem conserventur.

Ut unusquisque in libero exercitio religionis conservetur.2
Ut quia electio vicecomitis hactenus penes nobilitatem 

praecise fuit, confirmatione saltem supremi comitis accedente, 
ita nunc et in posterum quoque sua spectabilis ac magnifica 
dominatio consuetudinem hanc observabit. Vocem tamen unam 
in electione ejusdem vicecomitis habebit.3

Ut sedes judiciarias administrari juvet. Ipsémét etiam in 
anno ad minus ter vel quater sedriam ingressus, causantes 
audiet,4 judiciariam deliberationem, insufficientibus vicecomite et 
judlium, executioni5 demandet, servatis de jure servandis.

Ad nullius simplicem instantiam, executionem aliquam

hogy az illető megye tekintélyes birtokos és arra alkalmas nemesei közül 
vétessék (1186: 60., 1198 : 57., 1525: 33. Suppi. III. k. 43. 1., 1554: 19., 
1638 : 33., 1647 : 75. t  -ez.), vagy épen г megye által ajánlott egyén ne
veztessék ki (1536 : 36., 1638 : 27. t.-cz. 4. §., 1723 : 56.); majd meg, bogy 
a megye alapos panaszára hivatalából kitétessék (1536 : 36., 1548: 66.); 
továbbá, hogy minden megyének külön, de ne örökös főispánja legyen 
(1291: 2., 1486: 60., 1498: 44., 57., 1504: 3., 1519 : 14. t.-cz. Suppi. II. 
459. 1.) Az esküt már a XVI. század közepe táján a megye színe előtt 
tehette le (1542 : (pozs.) 28.. t.-cz.), második felétől kezdve pedig kötelezve 
volt erre (1552 : 38., 1553 : 30,1555 : 52. t.-cz.); míg bíráskodásához már 
a XIII. sz. végétől fogva a szolgabirák közreműködése kivántatott meg 
(1291 : 5. t.-cz.), sőt az 1495 : 16. t.-cz. értelmében még végrehajtást sem 
foganatosíthatott a megye megbízása (literae exmissionales) nélkül; végre 
а  XV/ sz. utolsó negyede óta a régi comes parochialis elnevezés mellett 
mindsüröbb a comes comitatus-féle elnevezés, mig a XVI. század közepe 
óta amaz végkép kimegy a divatból.

A főispán államtisztviselői jellegének dominálásából könnyen megért
hetni, miért nem elégedtek meg egyes megyék, különösen a királyi, hata
lom absolutisticus törekvései korában, a nekik letett főispáni esküvel, 
hanem ezenfelül, épúgy mint az országos rendek a királytól, ők is a 
főispántól még külön pontozatok elfogadását követelték, a minőket a sző
nyegen forgó statutum is tartalmaz, л

1 Lásd НК. I. R. 9. ez.
2 Az 1606. évi bécsi békekötés 1. articulusát beczikkelyező 1608. 

(K. u .) : 1. t.-cz. értelmében. .
8 A főispáni méltóság és a megyei autonómia (1.129.1.1. jegyz.) imént 

ecsetelt fejlődési menetének felelt meg, hogy mig régebben a főispán az 
alispánt tetszése szerint rendelhette ki, az 1291 : 4. t.-cz. szerint azzá 
csak nemes embert tehete tt; később (1486 : 60. 1492 : 80. t.-cz.) magának 
az illető megyének nemesei közűi kellett azt kiszemelnie; nemsokára 
(1504: 2.) ennek megválasztásában is a megyei nemesség hozzájárulásá
hoz lett kötve, mig végre (1548 : 70. t.-cz.) maga a megyei nemesség — 
melylyel mint annak tagja maga is szavazott — választá, ő pedig a vá
lasztottat megerősíté. E jogát módosítá aztán az 1723: 56. t.-cz.

1 L. 12. 1. 1. jegyz.
5 L. 91. 1. 2. jegyz.
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faciet, nisi signifacato primum negotio comitatui, et accepta a 
comitatu informatione.1

Ut ad compescendos insolentes et refractarios, in negotio 
publici boni, hominibus suis armatis compescere semper sit 
paratus; et vicecomiti in executione contra malefactores auxi
lio sit.1 2

Ut si qua necessitas ingrueret, suam Majestatem vel vero 
dominum Palatinum aliquo libello requirere, suas quoque partes 
interponat, et causam comitatus coram eisdem promoveat.3

Demum, si qui violenti, nobilitatem aut miseram plebem 
in hoc comitatu opprimentes, reperirentur, sua magnifica domi
natio in id incumbat, ut talibus patriam infestantibus obviam 
iri, petulantiaeque eorum retundi queat.

Ut in bonis quoque, domini supremi comitis, dominus vice- 
comes et judlium juris ordine eandem authoritatem habeant, 
quam in aliorum dominorum magnatum et nobilium.4

Tornamegye Kassán levő levéltár.. Trot, ex 1658—1670. föl 38.

1620.

Zemplénmegyei statutum.

Unanimi voto et decreto dominorum nobilium comitatus Zempliniensis
statutum est.

Hogy az Kassai gyűlésbe végeztetett lovasoknak és gyalog 
tartásában három holnapig az kik Munkács alól oszlottanak el, 
az mely lovasnak az nemes emberek, az gyalogoknak pedig az 
mely város avagy falu negyedik hóra hőpénzt adott volna, és 
arról meg nem szolgált; s minthogy nemes, gyalog vagy dra- 
bant, tartozzék minden halogatás nélkül megtéríteni és meg
adni az kitül felvötte az pénzt. Ha pedig contumacia ducti meg 
nem akarnák adni, tehát ad requisitionem az szolgabirák cum 
sibi adiunctis kimehessenek, és non obstante ullo juridico reme
dio, statim et de facto megvehesse. És annak az ki oda adta

1 L. 24. 1. 1. jegyz.
2 Kötelezik őt erre a törvények is. L. 14. 1. 2. jegyz.
2 Mert állásánál fogva a megye és király közt ő a hivatott közvetítő.
4 Mert birtokánál fogva a főispán is a nemesi közületnek tagja s 

mint ilyen a megyei közegek hatósága alól nem vonhatja ki magát, a 
minthogy ezen elv az 1495: 15.. de különösen az 1514: 50. t.-cz.-ben is 
elismerésre jut. Az 1536 : 36. t.-cz. szerint is csak a hivatali eljárása ellen 
tett panasz fölött Ítél a király.
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az katonának avagy drabantnak, megadják vigore praesentis 
statuti.

Zemplénmegye levélt. S.-A.-Ujhely, Prot A. Nr. 6. 336. lap.

1620.
Sárosmegyei statútumok.

I.
Statutum est, quod bona magnatum contributionem 25 

denariorum pro legatis Cassoviam ad conventum missis impo
sitam non solvant, cum peculiares legatos ibidem habuerint.1

Sárosmegye levéltárában, Eperjes, Prot. Nr. 9. föl. 1-

II.
Statutum est: hogy ennekutánna az kezesség dolgában1 2 

ilyen ordo observáltassék; hogy noha az paraszt emberek köt
hetik magokat, de mindazáltal contra praerogativam dominorum 
házra nem mehet az creditor, és violentiát nem exerceálhat, 
hanem találja meg földes urát felőle legitime, és igy az ura 
tartozzék compellálni ad satisdationem; ha penig nem csele
kedne, egy szolgabiró esküdtivei mindjárást satisfactiót impen- 
dáljon, abscissis omnibus juridicis remediis, comperta prius mera 
rei veritate.

U. o. fol 3.

1 Lásd 1583. évi afiaujm. stat. 4S. 1. 1. jegyz.
2 Kezesség (Fidejussio) legrégibb törvényeinkben — bár különböző 

vonatkozásokban — legtöbbnyire a bűntényekre s egyéb jogellenes cselek- 
vényekre s ezek visszatorlására tett intézkedésekkel kapcsolatban említ- 
tetik (Sst. László  II. decr. 1. fej. 3. §. K álm án  I. decr. 42. fej. HK. I. 
R. 125. ez. HK. III. R. 33. ez. 1647 : 79. t.-cz.) a nélkül, bogy mint a 
magánjogi kötelmek biztosítására szolgáló járulékos kötelezés, közelebbi 
meghatározásban részesült volna. Kétségtelen azonban, hogy a kezesség
nek úgy a delictumokból eredő kártérítéseknél, mint a szerződéseken ala
puló kötelezési viszonyoknál helye lehetett s úgylátszik a kezességi mel
lékkötelezésre nézve is irányadónak tekintetett az 1486 : 17. t.-cz. 1. §. és 
az ezzel egyértelmüleg intézkedő 1492 : 38. t.-cz. ama rendelkezése, hogy : 
«Secundum quod, se quisque obligavit judicium et justitiam percipiat», 
mely alól — a kezességet külön is kiemelve — az 1536: 59. t.-cz. tette 
azt a kivételt, mely szerint az erőszakkal kicsikart kötelezések nem érvé
nyesek. Különösen a jobbágyok kezességére nézve v. ö. alább az 1628. 
évi abaujmegyei statulumhoz 1 alatt irt jegyzetet. 140. lap.



MEGYEI STATÚTUMOK. 123

III.
Statutum e s t: bogy az elmúlt posoni ország végezésének 

5. articulusához tartsák magokat1 az Szent Györgyi egyházhoz 
való patronusok, és mind az két fél tartson magának praedi- 
catort, és az nagyobbrészről praedicaljanak elsőben az szent 
egyházban, annak utánna az minor pars praedicatora praedi- 
caljon, és az jövendő ország gyűléséig az parochiában az augus- 
tana confession levő patronusok, úgy mint a kik felesben van
nak, tartsanak praedicatort.

Sárosmegye levéltárában, Eperjes, Erőt. Nr. 9. föl. 6.

IV.
Statutum est: Ut domini judices nobilium in causis liquidi 

debiti2 birsagio sangvinis 3 necnon contra educillatores cerevisia-

1 Ezt az országgyűlést Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és a ma
gyarországi részek ura hívta össze 1619. évi novemb. ll-re  Pozsony váro
sába, Forgács Zsigmond akkori nádor á l ta l; a mint ez az 1619. évi oki. 
20-ról Pozsonyban kelt leveléből kitetszik. (Lásd Kováchich Márton 
György «Supl. ad. Vest, comitiorum apud Hungaros» czímű miivé III. köt. 
387. s k. 1.) Ez országgyűlésen számosán jelentek meg az ország rendei 
közül s heves kitörések között némely egyházi és világi főurak s főkép 
a Jezsuiták ellen kemény végzéseket hoztak (L. B uda i E sa iás  «Magyar- 
ország históriája II. köt. 196. s k. lap), de azoknak érvényességét, a felső- 
magyarországi részek kivételével*— el nem ismerték; mivel a II. Ferdi- 
nánd-pártiak által amaz országgyűlés törvényessége is kétségbe vonatott. 
A magyar törvénytár szerkesztői sem vették föl e czikkeket; Kováchich 
sem közli id. müvében ; de olvashatók a Hevenesi-féle gyűjt. IX. Tom. 
423. lapján. Bethlen Gábor 1620. február 20-áról Kassán kelt levelével e 
czikkeket megerősítette.

2 L iquidum  d eb itu m : tiszta, nyilvánvaló adósság elnevezése alatt 
szerződésen alapuló, határozott időben és helyen teljesítendő s az adós 
által is elismert bizonyos mennyiségű pénzbeli adósságot értettek elő
deink. Az 1486 : 29. t.-cz. valamint az 1492 : 92. t.-cz. következő rende
léséből : «si quis autem causabitur, sibi aliquem debitorem fore mani
festum, hoc est si debitor fuerit apertus et manifestus, qui debitum 
huiusmodi non negat, quique vulgari et materno sermone «szembe való 
adós» nuncupatur ; talis etiam debitor detineri et ex parte ejusdem juxta 
regni consvetudinem judicium fieri valeat» kitetszőleg nem nemes adósát 
a hitelező bárhol letartóztathatta s az ország régi szokásai szerint el
ítéltethette. Tiszta adósság esetében a paraszt-adósokkal szemben a rendes 
eljárás alól való kivételességről tanúskodik a jelen statutum rendelkezése 
is. (V. ö. 1492: 90. t.-cz. НК» II. R. 68. ez. III. R. 28. ez., valamint a 
Planum Tabulare 26. Dec. Liquid. Deb. és az 1659 : 31., 1723 : 32. t.-cz. 
10. §. és lásd H uszti Istv. Jurisprudentia practica seu Commentarius 
Novus in jus Hungaricum» müve Liber II. Tit. VIII. Pag. 23. és Frank  
Ignácz : «A közigazság törvénye Magyarhonban, müve I. R. 658. 1.)

3 Birsagium  sanguin is  lásd 27. 1. 1. jegyz. 38. 1. 1. jegyz. és 
48. 1. II. statútumot.
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rum 1 rusticos pendente (sedria ? ) ..........nobilium procedere pos
sint et valeant.

Sárosmegye levéltárában, Eperjes, Prot. Nr. 9. föl. 8.

1621.

Sárosmegyel stu tu tum ok.

I.

Statutum. e s t: Interim quod capitula et conventus instal- 
labuntur, per regnicolas quaelibet fassiones et testamentariae

1 Educillatores cerevisiarnm : A szeszes italoknak (bornak, pálin
kának és az itt szóban forgó sörnek) mérési, vagy áruitatási joga a leg
régibb szokások szerint kizárólag a nemesi fekvó'ségek tulajdonához kap
csolt jognak tekintetett. A jobbágyok (coloni) eleintén csak földesuruk 
elnézése vagy engedélye alapján — s épen ez okon a különböző helye
ken különböző módon és feltételek mellett — részesülhettek annak gya
korlatában. A XVI. század közepe óta az önkény és tetszés szerintiség 
uralmát a szeszes italok mérése tekintetében a törvény — s kivált a 
XVIII. század folyamán kibocsátott számos kir. rendelet intézkedései vál
tották föl. A jobbágyak eleintén földesuruk beleegyezése nélkül még szőlőt 
sem termelhettek s engedély mellett is csak dézma (tized-, kilenczed-, hegy
vám) fizetés kötelezettsége s a termelt bornak — önhatalmúlag megsza
bott ára megtérítésével — elvétele mellett. Nem egy helyütt a jobbágyok 
földesúri borkimérési szolgálatok teljesítésére szoríttattak, s a köztök 
urnánkint, amplioránkint kiosztott földesúri bornak önhatalmúlag megálla
pított ára megfizetésére szoríttattak még akkor is, ha a bort inni nem 
szoktak vagy nem akartak.

Az 1550 : 36. t.-cz. kimondja legelőször is azt, bogy a földesurak 
a jobbágyok borát — máskép mint az idegenek által is megígért árnak 
megfizetése mellett — el nem vehetik, megjelöli azt az időt, a melynek 
tartama alatt a jobbágyokat a bormérés joga megilleti. Olyan helyeken, 
a hol szőlőhegyek (Promontoria) nincsenek, minden év szt. Mihály napjá
tól karácsonyig, a hol pedig ilyenek vannak, ugyanattól szt. György napig 
a borin érés juga a colonusokat illeti. A mérés módját illetőleg, a mint ez 
az 1559 : 51. t.-cz.-ből kitetszik, a jobbágyok eleinte sorban gyakorolták a 
bormérést, de az 1785. évi 1376. sz. a. kelt rendelettel ez a községre 
szoríttatott, szabadon mérhetvén a község egy, vagy több korcsmában, 
az 1550; 36. t.-cz. 4. §. és az 1655: 31. t.-cz. tanúsága szerint csak saját 
termésű, majd kir. rendelet alapján az 1771. éven innen bármely más 
helyről beszerzett borát.

Az év többi részében a szeszes italok .mérési joga továbbra is földes
úri jog maradt; ide értvén a világi és egyházi birtokos testületeket és a 
privilegizált Curiae nobilitares birtokosait; az 1567 : 38. t.-cz. 4. §. szerint 
teljesen szabadon, az 1598 : 35. t.-cz. értelmében pedig, a házak seriese 
szerint, egyedül azon az 1553 : 12. t.-czikkben kimondott megszorítással, 
hogy jó bort és igaz mértékkel mérjenek, és ha e szolgálatra Colonusokat 
alkalmaznak, ezek az idő alatt egyéb földesúri szolgálatok alól mentesek
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dispositiones secundum superinde sancitum articulum confici1 
queant ac in singulis congregationibus comitatus nostri sigillari

legyenek s minden eladott 32 pint bor után 4 dénár mérési díjban ré- 
szesíttessenek. (1550 : 36. t.-cz. 7. §.).'

A mi különösen a serfőzést illeti, erre kiemelendő a Decisio 3. 
«De causis ad sublationem Beneficiorum Curialium promotis» amaz indo
kolása, hogy a curialisták a serfőzést azért űzhetik, mert a fent idézett 
1598: 35. t.-cz. egyedül a bormérésről rendelkezik (L. Tab. Instr. XXVI. 
Czövek-féle kiadás 239. 1. V. ö. különben még Frank id. m. I. R. 407. és 
408. 1.).

1 Hiteles helyek. (Loca authentica, credibilia, testimonialia). A káp
talanok és conventek hiteles helyekül szereplésének kezdetét a régi 
idők homálya borítja. Úgy látszik, hogy a bizalom és a szükségesség 
egyformán tényezők voltak arra. hogy hazánkban a kereszténység elter
jedésének első két századában keletkezett nagyszámú szerzetes monosto
rok, apátságok, prépostságok, kolostorok s egyéb vallásos collégiumok 
és rendházak, tagjaiknak Írástudása, míveltsége s a papi állásnál fogva 
nemcsak a vallási, hanem a társadalmi életre is kiható befolyása által, 
csakhamar oly tekintélyre és bizalomra tettek szert, hogy úgy a belvil- 
longások között, mint háború idején a honfiak családi leveleiket megnyug
vással adták azoknak őrizete alá, s másfelől az Írás mesterségében járat
lanok a szükségtől kényszerítve fordultak hozzájok a létrehozott külön
böző jogügyleteknek Írásba foglalásáért. Jernei János «A magyarországi 
káptalanok és konventek, mint hielmes és hiteles helyek története» czímü 
értekezésében (L. Magyar történelmi tár 1855. évfolyamát, kiadva a M. 
Tudom Akadémia tört. bizotts. által) 33. magyar káptalannak és 37 kon- 
ventnek adja rövid történetét, az ezek által időnkint használt nagyobb és 
kisebb hiteles pecsétek lenyomatának közrebocsátása mellett, a melyben 
nagy szorgalommal vannak kiszemelve a hazai okmánytárakból és irók 
müveiből (Fejér Codex Diplomaticus-ából, Bárdossy, Bél, gr. Battyáni, 
Horváth Istv., Jankovits Miklós, Katona, Kerchelich, Kemény, Kovachich, 
Koller, Pray, Schwartner stb. müveiből) azok az oklevelek, a melyekből 
szószerint vett idézetekkel igyekszik földeríteni a káptalanok és konven
tek hiteles helyek minőségében való szereplésének nyomait.

A törvényes hitelességnek (fide dignitas) legelső alapját — csak
nem egykorulag az angolországi hiteles helyek szervezésével (1227) a 
káptalanok és konventek eljárására és kiadványaikra nézve II. Endre 
király 1231. évi Decretumának — melylyel az ország szabadságát ismét 
megerősítette — 21-dik Articulusában látjuk letéve. (Lásd Kovachich 
Márton György «Vestigia Comitiorum apud Hungaros» czímü műve 113. 
lapján.) Azon okból ugyanis, hogy azj országban a Pristátdok hamis 
eljárása miatt sokan szenvednek sérelmet és kárt, itt mondatik ki leg
először, hogy a Pristáldok testimoniumai, a megyei püspökök, vagy a 
káptalanok  bizonyító levelei nélkül nem csak érvénytelenek, hanem ma
gok a Pristáldok is fontosabb esetekben csak azoknak, csekélyebb fon- 
tosságúakban pedig, a szomszédos konventeknek vagy klastromoknak 
bizonyító leveleivel igazolhatják magokat. Kétségtelen azonban — a mint 
az előbb idézett czikkhez maga Kovachich is megjegyzi s a Jernei által 
adott idézetek is bizonyítják — hogy a káptalanok és konventek előtt, 
már e törvényt megelőzőleg is régi szokásnál fogva, a könyvbe iratás 
által biztosabb emlékezetben tartás, s per esetében a könnyebb bizonyít-
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et extradari possint. Quarum paria 1 per notarium referentur 
aut protocolo inferantur.

Sárosmegye levéltárában, Eperjes, Prot. Nr. 9. fol. 21.

IT.
Statutum est: Dominus vicecomes sic et judices nobilium 

in quibuslibet executionibus - procedere dehinc poterunt.

U. о.

hatás czéljából, történtek végrendelkezések, fiuváfogadások, osztályok s 
egyéb különböző tárgyú szerződéskötések. A törvény keletkezését köve- 
tőleg pedig — ha nem is kizárólag — már az idézéseknél (Evocationes) 
határjárásoknál (reambulationes) és egyéb törvényes actusoknál is a káp
talanok és konventek kezdenek alkalmaztatni.

Megjegyzendő továbbá, hogy Zsigmond  királynak a csornai konvent 
pecsétét és hiteles helyi minőségét megerősítő 1393. leveléből kitetszőleg 
(L. Fejér. Cod. Dipl. Tom. X. vol. 2. Pag. 100) vagy a régi szokások, 
vagy külön királyi privilégiumok alapján, a káptalanoknak mindenike 
birt hitelességgel: «in causis possessionariis, contractibus, inquisitionibus, 
testimoniis, processibus, ac aliis quibuscumque actis et negotiis in iudi- 
cio et extra indicium agitatis», de már a kisebb konventek előbb az 
«örökös» s majd az egyéb levelek kiadásától is el voltak tiltva. Ugyan 
ezt tanúsítják az 1486 : 59., 1492 : 89. t.-czikkek is. (V. ö. 1498: 11. 
t.-czikkel). Idő folytán a hiteles helyek száma folyton csökkent. Némelyek 
teljesen elenyésztek. Mások büntetésből vesztették el hiteles pecsétjüket. 
Az 1728. évi törvénykezési reformok pedig, a bírói eljárás terén gyako
rolt befolyásukat, pl. az idézéseknél, tanúvallatásoknál és végrehajtások
nál teljesen kizárták. A legújabb időig csak a székes káptalanok  (kivéve 
a rozsnyóit és kassait) és a feírsaskáptalanok közül, csak a pozsoni és 
chászm ai káp ta lan ; valamint a konventek közűi: a pannonhalm i, 
zalaapáti és a világi papok által kezelt: garan melletti sz. Benedek - 
rendü, s végül a premontreiek csornai, jászói és leleszi konventjeik tár
ták meg hiteles helyi minőségöket. Az erdélyi részekben a gyulafehérvári 
káptalan és a kolozsmonostori konvent sorakoztak a többi hiteles helyek
hez, a melyeknek levéltára ma már a budapesti országos levéltárba van 
beosztva.

Jogéletünk 1848-ban történt gyökeres átalakúlásaig az 1723. évi 
reformok után még az ünnepélyes ügyvédi meghatalmazások, tiltakozások, 
jogfentartások, adományos beiktatások, örökvallások és végrendelkezések 
sth. fontosabb eseteiben jártak el a hiteles helyek. Különben szerveze
tükre, hatáskörükre és eljárási módjokra nézve országos törvényeinknek 
egész sorozatát találjuk törvénytárunkban. (Mindezekre lásd még Kovács 
Pál «de Locis credibilibus» Pest 1835. czlmü m űvét; valamint jeles tan- 
könyviróink közűi: F rank Ignácz id. m. 148. 1., Wenzel Gusztáv «Ma
gyar és erdélyi magánjog» I. K. 401—407 1.)

1 Paria: 1. az 1561. évi zemplénmegyei statútumhoz irt 3. jegy
zetet 10. 1.

2 Executionibus: 1. az 1613. évi borsodmegyei Statut. 2. jegy
zetét 91. 1.



vulgo fejes apró poltorák dictis). Acceptare nolentes judex pos
sessionis vel oppidi illius, ubi id fieret, eo vero non sufficiente, 
judlium superinde inquisitus, ablatione rerum venalium, aut 
interim divenditarum pretio et valore punire et muletare possit 
et valeat.

Abaujmegye levéltárában, K assán, Prot, ex 1619—1632.
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1622 .

Zemplénmegyei statutum.

Statutum item est, ut omnis generis recens moneta, grossi 
nimirum trium cruciferorum, iuxta constitutionem Sopronien- 
sem, denarios quatuor saltem valeant et ubique acceptentur per 
quoslibet indifferenter; contra facientes et acceptare nolentes 
per judices illius loci, ubi res venalis venderetur, sub confisca
tione rerum venalium puniantur. Nolentibus autem judicibus, 
per judlium comitatus nostri Zempliniensis judices illorum loco
rum puniantur. Domini autem magnates et nobiles, si qui contra 
fecerint, per dictos judlium sub poena florenorum 12 irremissi- 
biliter puniantur, unanimi voto et consensu dominorum magna
tum et nobilium comitatus Zempleniensis conclusum est. Interim 
autem judlium ubique in omnibus oppidis, villis et possessioni
bus publicent praesentem (sic!) statutum et conclusionem comi
tatus Zempliniensis.1

Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhely, Prot. A. Nr. 6. 434. I.

garasokra való redukálása már Károly 1342. évi Decret. 24. §-a által 
elrendelve volt — elfogadása országszerte köteleztetett.

1 Zemplén vármegye jelen statútumának bevezetésében jelzett 
soproni országgyűlés épen abban az évben, azaz : 1622-ben tartatott. Az itt 
alkotott 77. Art. 1. §. következő szavai: «Ut singuli grossi trium cruci
ferorum modo currentes, tantumdem valeant in Hungária, quantum in 
aliis vicinis provinciis, hoc e s t ; tres cruciferos, vel autem quatuor 
denarios H ungaricos: ejusmodique grossi 26. constituant unum
florenum Hungaricalem» a pénz forgalmi értékére nézve általában köte
lező határozmányokat foglalnak magokban, a melyeknek végrehajtását 
czélozta a jelen statutum is, a törvénynek mintegy kiegészítő sanctióját 
idván meg az ellene cselekvőkre szabott büntetésben s ennek kik által 

d módon való felhajtásában. (V. ö. az 1557 : 14. t.-czikkel és Károly 
%ri Decr. 24. §-val.) *

* o r u m  II . 9
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1622.
Sárosmegyei statutum.

Statutum comitatus. Dominus vicecomes etiam conqueri
tur, quod sigillo suo prohibitorio 1 vel attestatorio 1 2 nullus honos 
tribuatur a plerisque rusticis, neque illi pareatur, frustraque 
opponatur poena florenorum 12 erga non obtemperantes, cum 
nemo eius vigore unquam birsagietur; pro eo conclusum est 
uno consensu et voto: Quod de hinc quicunque illi non paru
erit, judlium eiusdem processus, in quo talis contumax habi
taverit, cum uno ex juratis assessoribus ipso facto irremissibi- 
liter in tali llorenos 12. exigere et extorquere queat et valeat, 
ita tamen, si se rationabiliter excusare non poterit.

Sárosmegyei levéltár, Eperjes, Prot. Nr. 9. fail. 24.

1623.
Szepesmegyei statutum.

Quandoquidem non ita diu abhinc, nonnulli valde praeju
dicantes communi libertati et justitiae abusus irrepserint in 
medium comitatus in eo, quod quidam e dominis et nobilibus 
non habita communis justitiae ratione, propria ducti temeritatis 
cavillatione et immunitatis praetextu, se a nonnullis contributio
nibus publicis comitatus eximunt et cavillationes, nescio quas, 
adducunt, quae quidem contributiones in necessitates publicas 
et communes comitatus imponi solent: Deliberatum imo statu
tum est unanimi consensu tam magnatum quam nobilium totius 
universitatis, ut in posterum, in et super tales sive sint domini, 
sive nobiles, quicunque contumacia ducti tales contributiones 3 
per comitatum limitatas dare recusarent, nollent, aut quibusvis 
sub cavillationis coloribus et praetextibus eas detinere niteren
tur, dominus vicecomes et judlium simul vel divisim constituti, 
penes exmissionales,4 abscissis omnibus remediis, exeundi, eos-

1 Azon pecsét, mely alatt a HK. III. R. 33. ez. szerint a vetések
ben, rétekben, erdőkben való kártétel eltiltatik.

2 Sigillum compulsoriale is, mely alatt a tanúvallomás tét' 
bagyatik meg. Lásd 9. 1. 1. jegyz.

3 Az 148(5: (54. t.-cz. alapján.
4 Lásd a 24. 1. 1. jegyz.
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demque per omnia opportuna birsagiandi plenariam atque cun
ctam habeant potestatem et facultatem.

Ssepesmer/ye levéltárában, Lőcsén, prot. Nr. 11. ab anno  
1G23—1G33. 40. I. .

1624.

Szepesin egy ei statútumok.

I.
S t a t u t u m  de  C y g a n i s .

Et quia hoc exuberatissimo et sceleratissimo omnium 
periculorum ferventissimo disturbiorum tempore, in quo omnia 
per praeceps ad interitum ferri, et sensim atque seorsum verti 
videntur, nec quo perspicias, tutum locum invenies. Etiam gens 
illa Aegiptiaca Cyngarorum, quae alioquin miserabilis ob affli
ctam et erroneam vitam esse deberet, assumto in se mendaci 
habitu et nomine, armis etiam instar hajdonum procincti, pos
sessionem comitatus invadant, miseram plebem ad certa hono
raria sibi praestanda compellant, ac quod detestabile, equos 
miserae plebis furantur et in vicinam Poloniam abducant, cum alio
quin misera plebs satis superque afflicta et multiplicibus bellicarum 
tempestatum fragoribus et contributionibus exhausta, vix ani
mam trahere possit. Eapropter communi voto constitutum est, 
ut absque omni mora, statim et de facto omnes et universi soda
litii Cygani, tam ex pagis quam oppidis et civitatibus comitatus 
istius exturbentur et eiiciantur, nec unquam amplius in medium 
comitatus admittantur. Ac siquis sive dominorum, siue nobilium 
aut etiam civium partes eorundem in se assumtas, eosdem 
tueri et defendere niteretur, quovis modo, extunc ejusmodi de
fensor statim per judlium illius processus in comitatus congre
gationem post primitus celebrandam citetur, rationem de prae
missis sive per se, sive per procuratorem suum redditurus 
efficacem.1

1 A czigányok kelet felől legkésőbb a XV. sz. elején vándorolhattak 
be Európába, nevezetesen hazánkba is, mert innen már 1417. óta baran
goltak főnökeik, a vajdák alatt Nyugat-Európába, előbb Németországba, 
majd Schweizba, Olaszországba, később Francziaországba, még később 
Hispániába, sőt a XVI. század elején Angliába is. Sajátszerü szokásaik, 
ravaszságuk, s főleg kóbor életmódjok miatt csakhamar magokra vonták 
a policzia figyelmét. S miután javíthatatlanoknak találtattak, az egyes 
államok, kezdve Spanyolországon a XVI. századtól kezdve, egymásután 
kezdték területökről kikergetni ; a mi czélra nem vezetvén, czivilizálásuk 
kísértetett meg, nálunk főkép Mária Terézia 1768. és 1773. évi, majd
II. József 1782. évi rendeletéi által, de szintén sikertelenül.

9 *
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Idem statuitur et de mendicis, qui ignoti absque literis 
dominorum suorum aut vicinorum ostiatim circumeunt.

Szepesmegye levéltárában, Lőcsén, Prot. Nr. 11.94.1.

И .

Conclusum praeterea, ut judlium scribant currentales ad 
omnes suorum processuum judices, deque statuto comitatus 
choreas, clamores nocturnos, tabernas et alia, quae in statuto 
comitatus specificantur, interdicant sub poena tlorenorum 12.1

U. o. 99. I.

1624.
A b a u jm eg ye i statútum ok.

I.

Statutum etiam est: Quod dominus vicecomes tempore 
executionis praescriptae judiciariae decisionis, nullum aliud sala
rium habere poterit, praeterquam id, quod ex praescripta dimi
dietate antelatae ipsi cedet. In posterum etiam in similibus 
simile judlium.1 2

Abaujmeqye levéltárában, Kassán, 1619—1632. évi jegyzőkönyv 
föl. 162.

II.

Statutum est: Quod quia plerique dominorum jurassorum, 
in vilipendium aliorum quoque statutorum nostrorum publico
rum superinde conclusorum, ante prolationem judiciariarum 
nostrarum decisionum, sese ex domo sedis judiciariae proripien
tes, easdem nostras decisiones, alterutri partium detegerent, quin 
et sententiam uniuscuiuscunque nostrum causantibus notare 
facerent, unde non raro judicibus sedis maximae extra sedrias 
exprobrationes objicerentur. Quare, ne imposterum id fiat, sed 
neque alia quaelibet abdita et arcana comitatus per quetn-

1 L. 98. 1.1. jegyz.
2 Ámbár az 1609 : 75. t -ez. a szolgabiró részére az alispánénál 

kisebb végrehajtási napidíjat állapít meg, e statutum mégis nem ezen, 
hanem a bírságoknak az alispán és szolgabirák közti egyenlő felosztását 
elrendelő 1435. (II): 3. t.-cz. álláspontjára helyezkedik.
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piam in propatulum adducantur, serio, sub officii assessoratus 
amissione, praecavendum unicuique decrevimus.1

Abaujmegye levéltárában, Kassán, 1619—1732 jegyzökv. föl. 167.

133

III.

Feria secunda proxima post festum Conceptionis beatis
simae semper virginis Deiparae 9. Decembris celebrata est sedes 
judiciaria comitatus Abaujváriensis in oppido Göncz, in qua ex 
unanimi totius universitatis dominorum magnatum et nobilium 
consensu sancitum est. Látva az mostani nagy alkalmatlanságot, 
és sok difficultásokat, melyek nem csak ezen vármegyében, de 
más vármegyékben is irrepáltanak az öt pénzes garas 1 2 miatt, 
mellyekben sokan csak válogatva nem kicsény kárt szereznek, 
közönségeset pedig minden rendeknek. Annakokáért, hogy min
den renden való ember az kassai, munkácsi és nagybányai öt 
pénzes garast, mellyeket Urunk ő felsége neve alatt vertenek, és 
még szintén igen meg nem részesedtenek, áruban bocsátott 
marháinak elvesztése alatt, avagy ha ez nem találtatnék, mar- 
hájábul és javaibul extorqueálandó 12 forint büntetés alatt el
vegye.3 Melynek executiójára plenaria authoritása legyen vice
ispán, szolgabiró és avagy falusi kapitány uraméknak simul vei 
divisim. Az melly városi biró penig valamely panaszló félnek 
instantiájára modo praedicto meg nem büntetné az pénz el 
nem vevőt, tehát azon az város biráján viceispán, szolgabiró 
avagy kapitány uraim in suis processibus, simul vei divisim 
száz forintot, az falusin penig 40 forintot irremissibiliter vehes
senek.

U. o.

1625.
Ssepesmegyei statútum.

Statutum anni Domini 1625. die 5. Maji, et postmodum 
anno Domini 1628. die X. Julii unanimi consensu tam domini

1 L. 111. 1. 1. j.
2 Törvényeink közül csak az 1723 : 68. t.-cz. állapítja meg a garas 

értékét öt dénárban, az 1351 : 4. t.-cz. szerint 6., az 1557: 14. t.-cz. 
szerint pedig csak négy dénár tett egy garast.

3 Pótló rendelkezés az 1612. abaujmegyei statútumban (86. 1. 2. j. 
alatt) említett törvények büntető szabványaihoz.
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supremi comitis perpetui comitis Adami Thorso de Bethlen- 
falva, quam reliquorum dominorum magnatum et nobilium 
comitatus istius Scepusiensiis confirmatum et relictum.

Be authoritate domini vicecomitis, judlium et aliorum jura
torum in judiciis, post resignationem officiorum, quoad- 
usque vel confirmabuntur vel alii deligantur, in haec

verba:
Quandoquidem dominus vicecomes cum sibi adjunctis jud- 

lium et notario de more solito et antiquitus semper per comi
tatum, de resignatione 1 officiorum certificatur, ac paullo tardius
culo, ab ipso domino supremo comite sive de confirmatione 
modernorum vicecomitis et judlium cum notario, sive de electione 
aliorum resolutio1 2 sequatur, interea autem intercidunt nimis 
ardua in comitatu negotia etiam juridica revisione indigentia, 
ne in posterum justitia vim patiatur et innocentes opprimantur 
statutum et conclusum est tam ipsius domini supremi comitis, 
quam dominorum magnatum et totius universitatis nobilium 
unanimi consensu, ut in posterum semper et ubique, tametsi 
dominus vicecomes cum sibi adjunctis judlium cum notario 
officium resignet, juramento tamen se non exsolvit, neque exe
mit. De cetero in posterum semper plenariam habeat potesta
tem et facultatem, tam penes breves 3 novissimarum regni con
stitutionum articulos evocatus, quam alias judicandi causas, in 
terminis sub officiolatu ipsius partibus datis simul et exeq nendi 
plenarie et cum effectu, non obstantibus procuratorum allega
tionibus et exceptionibus.

Ssepeumegye levéltárában, Lőcsén, I ’rot. Nr. 9. 46. 1.

1 A megye által választott tisztviselők, még pedig sem a legré- 
giebbek (szolgabiró, esküdt), sem a későbbiek (táblabirák, alispán, jegyző) 
hivatalának tartama nem lévén megállapítva, a tisztújító szék (sedes 
restauratoria) megtartása a régi tisztviselők lemondása után új tisztviselői 
kar megválasztása czéljából határozott időközhöz kötve nem volt. Külön
böző időkben tartatott az nemcsak a különböző, hanem ugyanazon me
gyében is ; többnyire azonban, mivel a törvény (1435. (II.) : 2., 1486 : 8., 
1492 : 34. t.-cz.) legalább a szolgabirákra és esküdtekre nézve, legalább is 
egy évre tették kötelezővé a tisztség viselését, évenkint volt tisztújítás, 
míg végre az 1723 : 56. t.-cz. egyöntetűséget létesített, három évi (s csak 
különös szükség fenforgása esetében rövidebb) időközökben rendelvén el 
annak megejtését. Későbbi változásra nézve lásd 1870: 42. t.-cz.

2 L. 119. 1. 1. j. és 120. 1. 3. jegyz.
3 L. 99. 1. 5. j.
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1626.

Sárosmegyei statútumok.

I.
Feria -í-ta proxima post dominicam septuagesimarum, hoc est 11 februarii 

congregatio celebrata in Eperies.

Statutum superius comitatus hujus nostri de Sáros contra 
publicos malefactores, ex generali inquisitione per totum comi
tatum nostrum peracta, manifestatos ac de cetero quoque mani
festandos conditum. Ex universitatis dominorum magnatum et 
nobilium comitatus istius nostri communi et aequanimi suffragio 
melioratum extitit, bis proxime subnexis punctis: Quatenus 
dominus magistratus contra tales malefactores juxta attributam 
per comitatum eidem domino magistratui facultatem verbaliter 
duntaxat et non scriptotenus citationem medio illius judlium 
nostri, cuius nempe processui incumberet, peragi curet, quorum 
quidem judlium fide dignae relationi fides adhibeatur, et in eo 
casu condescensioni quoque locus nullus detur. Liberum sit 
praeterea malefactores actore competente et legitimo (prout in 
praetacto superiori statuto comitatus declaratum esset) desti
tutos in generali quoque congregatione comitatus nostri super- 
inde ex alia congregatione nostra generaliter publicata, domino 
tamen vicecomite, quattuor judlium. jurato notario, ac reliquis 
sedis nostrae judiciariae assessoribus, quo fieri poterit, pleniori 
numero praesentibus, citata, modo praemisso, parte adversa, in 
citatione non existente causam motam vel movendam levari et 
ad exitum usque litis iuxta modum praescriptum prosequi curare. 
1’raesens vero statutum prout et reliqua statuta nostra hac de 
re antea facta, absente domino supremo comite nostro, etiam 
ad vicecomitem comitatus nostri sese extendant.1

Sárosmegye levéltárában. Eperjes, Prot. Nr. 9. ex 1620—1640. 
Fol. 74.

II.
Statutum comitatus : Quandoquidem in sententiis et poenis 

violationis sedis ex consueta appellatione ad curiam regiam 
multae et ferme detestandae absurditates invasisse intelligantur, 
unde appellationis eiusdem remedio nonnulli freti eandem poenam

1 A gonosztevőkre 1. az 1662. évi zemplénin, statuf. 2. jegyze
tét 14. lap.
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incurrere nil formidarent. Ob hoc de cetero publico universitatis 
nostrae Sarosiensis statuto serio caveatur, ut si quis de cetero ean
dem poenam incurrit, appellationis remedio, quoad poenam, intra 
dominium inter nos uti non liceat, stanteque sede onus eiusdem cum 
viginti quinque marcis levis ponderis, totidem florenos hunga- 
ricales constituendis, dumtaxat; soluta tamen sede, non nisi cum 
25 Marcis gravis ponderis centum florenos hungaricales facien
tibus deponi possit.1

Sárosmegye levéltárában, Eperjes, Prot. Nr. 9. ex 1620—1640.
fői. 92.

1626.
Abaujmegyei statutum.

Statutum est, Quod si quispiam causantium amodo in pos- 
sterum quempiam, quacunque de causa, contra se evocari, ac in 
sedem comitatus judiciariam citari1 2 fecerit, causam nihilominus 
eandem tribus immediatis sedriis post citationem celebrandis, 
levari3 facere praetermiserit4 (nisi id fiat per dilationem judi
ciariae sedis): extunc talis citatio pro condescensa 5 habeatur, 
neque in causam attractus teneatur ulterius eidem actori causa 
in eadem, ad eandemque citationem judicio stare.

Abaujmegye levéltárában, K assán, az 1619—1632. évi jegyző
könyvben, fői. 216.

1626.
Tornamegyei statutum.

Anno 1626. feria secunda post Laetare in generali congregatione in 
Thorna celebrata.

Armatus sedem judiciariam intrans, si rusticus est, au-

1 A széktörésre s ennek büntetésére 1. Szepesmegye 1567. évi sta
tútuma 1. jegyzetét 20. 1.

2 L.21. 1. 2. jegyzet és 99. 1. 4. j.
3 L. 9. 1. 3. j.
4 A perek felvételében sorrend volt tartandó, melyet a felek előle- 

ges szorgalmazására a jegyző állapított meg (1. 111. 1. sárosmegyei statu
tum 3. pontját). Ha felperes a maga ügyének a seriesbe való fölvételét 
szorgalmazni elmulasztá, az a következő, s újabb mulasztás esetében az 
azutáni törvényszéki terminusra m a ra d t; s mivel alperes, a makacsságból 
való elmarasztaltatást elkerülendő, mindenik terminuson megjelenni volt 
kénytelen, ê  felperesi mulasztás roppant hátrányokat okozott neki. — 
Ezeket akaija a statutum csökkenteni.

5 L. 100. 1. 1. j.

136
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ferantur ei arm a; si nobilis, arma perdit, et unam marcam 
solvet .judici. Math. maj. art. 57. Ulad. 79.1

Tornamegyének Kassán levő irattárában, prot. ex 1659—1670. 
föl. 39.

1626.
Gömörmegyei statutum.

Anno 1626. Die 10-a Augusti in possessione Berzete celebrata congrega
tione statutum est.

Quod, quia essent nonnulli ex nobilibus comitatus hujus 
Gömöriensis, qui in congregationem aut sedriam ejusque comi
tatus ingressi, ibidem in congregatione aut sedria nullo habito 
salvi conductus,1 2 honestatis, praecipuorumque virorum respectu, 
clamores, jurgia et rixas excitare movereque non formidantur, 
neque vererentur, hac insolentia caeteri quoque ac similes actus 
perpetrantes, se se oppenere praesumant: communi omnium 
voto et suffragio statutum est conclusumque, ut deinceps, si qui 
in ipsa congregatione aut sedria comitatus hujusmodi rixas, 
clamores et jurgia concitaverint, tales statim et de facto in 
poena centum talléromra imperialium 3 per dominum supremum 
comitem aut viceeomitem, abscissis omnibus juridicis remediis, 
de bonis et juribus possessionariis eorundem irremissibiliter exi
gendorum convincantur.

Eredetije Gomörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. Nr.
5. 1625—1638. Fol. 40.

1 Voltaképen az 1486 : 65. és 1492 : 79. t.-cz. L. 24. 1. 4. j.
3 Azon szabad ótalomlevél, melyet a meg nem jelenése folytán a 

biróság által már elmarasztalt bűnös nyert a királytól, a végre, hogy 
letartóztattatását kikerülve, a biróság előtti védekezése lehetővé tétessék.

3 Ámbár kétségtelen, hogy a szóban forgó viselkedés a széktörés 
fogalma alá tartozik (1. 20. 1. 1. j.), mégis, mint látjuk, a statutum arra 
nem a törvények által (1. 21. 1. 1. j.) kirótt, rendszerint 25 márka vagyis 
100 frt büntetést szabja. Ennek okát csakis abban véljük föllelhetni, hogy 
a statutum a jelzett cselekvényt, mint a széksértés egyik legsúlyosabb 
esetét a közönségesnél súlyosabb büntetéssel is akarja illetni, részben az 
által, hogy a tettes még az 1622: 77. t.-cz. szerint is 100 dénárjával 
számítandó s 100 frt helyett (az 1625 : 39. t.-cz. szerint 120 dénárjával 
számítandó) 100 tallért legyen köteles fizetni; részben pedig, s főleg az 
által, hogy magát giránkint egy, illetőleg két forint fizetésével meg ne 
válthassa, a mit а HK. II. R. 89. ez. alapján meg kell vala engedni, ha 
a büntetés nem tallérokban, hanem girák szerint vagy forintokban 
vettetik ki.
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1627.
Sárosmegyei statutum.

Statutum inditi comitatus Sarosiensis in congregatione ipsorum die vigesima 
sexta mensis novembris anni 1627. conclusum.

Akarván az nemes ország végezésinek a limitatio felől 
satisfaciálni,1 az elmúlt időkben bizonyos személyeket deputál- 
tak volt, mindenféle mesterembereknek munkájoknak és marhá- 
joknak az eladásban és vételben való elrendelésére laborálván, 
azért az dologban mindeneket in scriptum redigáltanak és com- 
prehendáltanak. Approbálván azért mi is azt unanimi consensu 
et voluntate, úri és nemes rend egyaránt végeztük, hogy in 
foris nundinalibus és hebdomadalibus, városokon, falukon mind
járást azon limitatio publicáltassék, az vásáros helyeken in 
publicum locum írva fölfüggesztessék, hogy minden rendek, min
denféle marhákat a szerint adjanak és vegyenek, melyeket akár 
úri rend, akár nemes rend, vagy magok, vagy transgrediálná- 
nak az vásáros helyeknek bírái, respectu personarum postposito, 
minden rendeknek, az kik drágábban akarnának adni marhá- 
jokat, az drágábban és az limitatió felett eladandó marhát 
impune elvehessék, comperta prius rei veritate. Minthogy pedig 
az szabad városok közül némelyek azon dologban contrariál- 
kodni akarnának velünk, propter conservationem authoritatis et 
praerogativae comitatus, adtuk teljes hatalmat az tekéntetes és 
nagyságos Rákóczy Pál urunknak, főispánunknak, hogy a modo 
in posterum, valamely szabad város az maga jurisdictiójában 
levő mester és áros emberekkel ezen limitatiót, mely ő vele 
együtt végeztetett és concludáltatott, nem observáltatná, mind
járást az szolgabirákkal az egész vármegyében publicaltassa, 
hogy se űri, se nemes rend, se magok, se jobbágyok, sem szol- 
gájok, és akármi conditionis és aestimationis homo legyen, semini-

1 Az ország végzése, a melyre itt közvetetlenűl hivatkozás történik 
az 1625: 40. t.-cz., a mely az egyes vármegyék fő- és alispánjainak 
teszi kötelességévé, hogy az egyházi és világi főurak, köznemesek s a 
sz. kir. városok közgyűlésén, mindennemű élelmiszereknek, árú és ipar- 
czikkeknek árát és a munkának bérét meghatározzák. Az előző században 
kimondott árszabályozás elvének keresztülvitele ez alkalommal a vár
megyék és sz. kir. városok közgyűléseire bízatott ; egyik érdekes bizony
ságául annak, hogy néha az országgyűlés maga bízott némely törvény
hozási functiókat a törvényhatóságokra. Még az 1538 : 26. t.-czikk végén 
az élelmi czikkeknek, u. m. gabonának, bornak, húsnak, emlős és szár
nyas házi állatoknak stb. árszabályozását magától a törvényhozástól látjuk 
végrehajtva. (V. ö. az 1628. évi gömörm. stat. 1. jegyzetével 144. 1.)
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nemű eladni való marhát, akárminő névvel neveztessenek azok, 
semmit be ne merjenek hozni, se titkon, se nyilván, mely tilalom 
ellen, ha az úr és nemes rend maga vétene, az városban viten- 
dett marhának elvesztése kívül, toties quoties cselekedné, az 
akkorbeli Sáros vármegyei viceispán, comperta rei veritate, ex 
rebus mobilibus, iis insufficientibus, etiam ex juribus possessio- 
nariis száz forintot vehessen 1 irremissibiliter favore, odio, timore 
et complacentiis, respectuque personarum postpositis sub eo 
puncto, quo ad officium suum obstrictus est, megvehesse és meg
vegye, fele része fáradságáért maradjon és perceptor uram 
kezébe az számadásra fordíttassék; ha pedig jobbágyuk avagy 
szolgáik akár egyéb rendbeli emberek cselekednék, az inspec- 
torok minden velek levő marháját elvehessék, sőt ő magokat is 
jól megbaculálják, és ha ki titkon cselekednék, megbizonyodván, 
az szolgabirák, kiki az ő processusában, az ilyetén emberen 
negyven forintot vehessen marhájábul: fele fáradságáért marad
ván, fele az perceptor kezében administráltassék hüti szerint, 
igazán engedelem nélkül eljárván az dologban.

Sárosmegye levéltárában, Eperjes, Prot. Nr. 9. föl. 123.

1B28.

Abaujmegyei statutum.

De sponsionibus et fideiussionibus colonorum.

Quandoquidem saepe usuvenerit, quod coloni dominorum 
praelatorum, baronum et magnatum ac nobilium et civitatum 
quarumvis, pro amicis, cognatis benevolisque ipsorum, ob aliquam 
causam, per dominos talium'terrestres, vel alios aliquos detentis, 
aut alia quavis necessitate circumventis, fide jubere et sese 
sponsores offerre obligareque et astringere, sicque talibus detentis 
aut aliqua necessitate circumventis subvenire, demissionem ex 
vinculis impetrare, vel ab aliqua impetitione, certis sub cautelis, 
modis et conditionibus exemptionem et immunitatem comparare 
consueverunt; postea vero tales eliberati, et absoluti, non curata 
amicorum suorum fideiussione pro ipsis facta, promissis suis 
seu obligationibus minus satisfacere, sicque sponsores suos 1 2

1 Az árszabály ellen cselekvők büntetésére nézve hasonló értelem
ben intézkedik később az 1659: 71. t.-cz. azzal az eltéréssel, hogy a 
nemeseken fölvett 100 frt és a parasztokon fölhajtott 40 írt összegnek
2/3 részét rendeli a vármegye közszükségeire fordítandónak és csak , /3 ré
szét a végrehajtó alispánnak, vagy szolgabirónak (V. ö. 1715: 79. tör- 
vényczikkel.)
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defraudare et in discrimen abducere soleant, eo interim, cui 
dicta fideiussio facta est, suos sponsores secundum obligationis 
ipsorum continentias persequente. Unde non levis hactenus inter 
causantes superinde extitit controversia et differentia, quod 
nimirum quidam dominorum terrestrium non fuissent passi 
neque sivissent contra tales fideiussores colonos suos, secun
dum obligationem ipsorum, partem damnificatam procedere, 
causantes colonos, inscio domino ipsorum terrestri, nullam prope 
facere fidejussionem, cum personae rurales non essent sui juris, 
sed omnis ipsorum facultas ex dictorum dominorum suorum terres
trium arbitrio penderet. Cui quidem contrarietati, ut certus modus 
praescribatur, debitusque finis imponatur; ex unanimi omnium 
statuum et ordinum hujus comitatus voto et consensu delibe
ratum est et statutum: quod amodo imposterum, quilibet colo
norum dominorum praelatorum, baronum, magnatum et nobilium, 
ac civium, quovis etiam inscio et irrequisito domino suo ter
restri, pro amicis, cognatis pariter et benevolis, pro quibus 
nimirum voluerint, sponsionem seu fideiussionem facere, seque 
obligare possit et valeat1 usque tamen dumtaxat ad homagii 
s u i1 2 summam ex bonis ipsius propriis per se acquisitis, si suc
cumbat, exigendam, et non ultra, non obstante hac in parte 
domini sui terrestris authoritate.

Abaujmegye levéltárában, Kassán, az 1619—1632. évi jegyző
könyv, föl. 282.

1628.
Zemplénmegyei statútumok.

I.
1628. die mensis februarii in generali congregatione comitatus Zemple- 

niensis in oppido GálSzécs celebrata.
Quia vero in eductione vinorum a dominis Polonis varia 

incommoda, ineffabiles injuriae, damnorum illationes, regnicola-

1 A jobbágyok kezessége tekintetében a jelen statutum hosszú be
vezetése eléggé föltűnted amaz okokat, a melyek az idő szerint az egye
temes kötelezési jog hiányában és a saját jobbágyaikra nézve érvényre 
emelt különböző földesúri urbáriumok egységes elvet nélkülöző disposi- 
tióival szemben, a törvényhatóságok közgyűléseit is arra indították, hogy 
a jobbágyok magánjogi helyzetének s cselekvésképességének, az önkény 
helyett törvényes alapokra fektetése iránt törekedjenek. Az a fölfogás, 
hogy a jobbágy nem «sui juris» személy a fenforgó kérdésben, engedni 
kénytelen oly irányban, hogy az saját homagiuma mértékéig és szerzett 
javait terhelőleg, földes urának tudta és beleegyezése nélkül is vállalhas
son kezességet. (V. ö. előbb az 1620. évi sárosmegyei statútumhoz a ke
zességről irt jegyzettel 122. 1.)

2 A homagiumra  nézve lásd a zemplénmegyei 1659. évi statut. 
és az 1714. évi ungmegyei statutum vonatkozó jegyzeteit. '
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rum ipsoruinque rerum arestationes, adulterinarum monetarum 
introductiones, in regno dietim crescere liquet. Ideo requisitioni 
serenissimo domino principi, domino eorum clementissimo 
superinde factae, universorum dominorum praelatorum, magna
tum et nobilium comitatus Zempleniensis, de praesenti quoque 
adhaerentium, referunt se se ad publicas regni constitutiones 
Posonienses anni 1609. art 43. de et super non eductione 
vinorum sancitas, suplicantes demisse suae serenitati, domino 
ipsorum clementissimo, quatenus sua serenitas Sacratissimum 
quoque Romanorum Imperatorum Dominum Dominum Clemen- 
tissimum et Dominum comitem et Palatinum, per peculiares 
suos nuntios superinde requirere dignetur, hocque clementer 
efficere velit, ut juxta praemissas publicas regni constitutiones 
superinde sancitas, eductio vinorum per totum regnum ubique 
sub poena in eodem articulo descripta, severe interdicatur 1 et 
per quosvis illaese et illibate observetur.

Zemplenmegye levéltárában, fasc. 223. Nr. 215. — Megújíttatott 
az 1667. ápr. 15. Szerdahelyen tartott közgyűlésen.

II.

S ta tu tu m . Anno Domini die 12. mensis Septembris in 
Zemplin in sedria ratione salarii domini vicecomitis et judlium

1 Az 1587: 15. t.-cz. 3. §. tanúsága szerint a magyar boroknak 
kivitele még a XVI. század vége felé a szomszéd Ausztriába és Stiriába 
szabad volt. De az 1609 : 43. t.-cz. — a melyre a statútumban hivatko
zás történik — a bor elkobzásának büntetése alatt általában eltiltotta 
annak az ország határain kívül vitelét. Egyedül az idegeneknek (Extraneis) 
engedi meg azt, hogy az országban borokat összevásárolhassanak s a 
harmincza.i fizetése mellett kivihessenek. Zemplénmegye közgyűlése a 
törvényben kimondottnál, a lengyel borszállítók által okozni szokott kel
lemetlenségekre, méltatlanságokra, hamis pénzeknek behurczolására és az 
okozott károkra hivatkozva, még nagyobb megszorítást, vagyis a borok
nak még az idegenek által való kivitele lehetőségének is kizárását czé- 
lozta. Hogy ez intézkedés túl ment azon a határon, a melyet a törvény- 
hozás szem előtt tartott, igazolja az 1630: 39. t.-cz., a mely bizonyára 
az országos harminczad jövedelmekre is tekintettel, az előbb idézett 
1609 : 43. t.-czikket, minden további megszorítás mellőzésével erősíti m eg; 
egyedül azon rendelkezéssel pótolván meg azt, hogy a kamara, illetőleg 
a fő és alispánok, büntetésül a nem vigyázó harminczadosokon, a kiviteli 
díj lefizetése nélkül kivitt boroknak értékét hajtsák föl. A XVII. század 
közepén innen kisebb-nagyobb megszorítások mellett, inkább a szomszédos 
ausztriai tartományokba, sőt béke idején még a távolabbi országokba is 
a magyar boroknak kivitele lehető volt ; s a fejleményeket a statu
tum intentiójával ellentétben inkább a szabadság, mintsem a megszorítás 
irányában haladni látjuk. Lásd az 1659: 59-, 1662 : 42., 1681 : 45., 1715 : 
75., 1723 : 781, 1741: 27. t.-czikkeket.
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in executionibus proficiscentium 1 deliberatum est: Quod si 
causantes certificationes eorum per inanimadvertentiam male 
conscripserint, ipsaque certificatio 1 2 in facie loci aut facie sedis 
condescensa fuerit, ex tunc tali in casu, dominus vicecomes 
modernus et futuri, semel saltem 12 florenos a parte evocante 
percipere et levare possint, ac de caetero quoque ipsi ad par
tis querulantis instantiam exire debeant et teneantur; sicque ipsi 
pro prima et unica vice persoluto salario sint contenti. Idem 
quoque est intelligendum, quod si ad terminum non exiverint 
dominus vicecomes vel judlium, et partes ante exitum concor
daverint, pars evocans nullo salario teneatur. Hoc etiam addito, 
quod dominus vicecomes salarium judlium et penes se exislen- 
tium juratorum, partibus litigantibus condonare nequeant. Hujus
modi autem salarium actor praestare teneatur.

Zemplénmegye levéltárában, Prot. !). 559. 1. -  Megujittatott 16G7. 
(ípr. 15.

1628.
Gömörmegyei statu t u ток. 

i.
De rebus mercimonii operisque mechanicorum et aliorum institutorum

limitandis.

Anno 1628. die 11. septembris statutum est: quod quia 
valor et praelium omnium mercimoniorum in hoc comitatu pas
sim, adeo aucti sint, ut omnia majori quam par esset vende
rentur praetio, sic etiam mechanici et operarii majorem quam 
antea soliti erant exigerent taxam a rebus per artificium ipso
rum confectis. Ad tollendum itaque hunc abusum et libertatem 
omnium institutorum et operariorum communi omniumque suffra
gio statutum est : ut omnes res et mercimonia limitentur, et 
operum certus modus praescribatur: juxta quem tam instituto
res; quam operarii merces suas vendere et taxam exigere 
debent,.3

Eredetije Gömörmegye levéltárában. Rimaszombatban. Prot 
Nr. 13. Fol. 181—19S.

1 Az alispánok salláriuroára nézve 1. a szepesmegyei 1507. évi 
Statut. 16. 1 4. és 17. 1. 2. jegyzetét.

2 A certificatióra nézve 1. Abaujmegye 1614 évi statútuma 4. j. 
és ugyanazon megye 1650. évi statútuma 1. jegyzetét.

s Lásd előbb az 1627. évi sárosmegyei statútumhoz írt jegyzeteket 
138. lap.
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I I .
De cubulis commensurandis, aequioribus retinendis et sigillo notabili sig
nandis, mensurisque vini justam Budensem accomodandis, mulctandisque 

contra limitationes facientibus.

Anno 1628 die 2. mensis Octobris communi suffragio deli
beratum et sancitum est: quod videlicet certi ad id deputati 
nobiles, et praecipui viri tam Rosniobányaienses, quam et 
Josvaienses cubulos lapideos mensurare curent diligenter; et si 
iidem ambo cubuli aequales invenientur, aequalitur (sic), si vero 
alter illorum aequior aut justior reperietur, tunc ille cubulus 
observetur, ac omnes in hoc comitatu Gömöriensi existentes cubuli 
ad eundem cubulum mensurentur et aequalientur, ubique teneantur. 
Cubulique modo praemisso mensurati signentur sigillo notabili co
mitatus. Quod sigillum dominus supremus comes jcurabit confici et 
singula oppida quinos aut senos cubulos, modo praemisso signa
tos, ad communem usum intertenere teneantur. Quantum attinet ad 
rectificationem mensurarum vini, in eodem statutum est: quod 
ubique juste mensurenter et ubi majores justae reperientur, 
quam Rudensis justa esset, manere deberent. Ubi vero minores 
reperientur, ad mensuram sive justam Budensem rectificentur.1 
I ’orro ad inspectionem et observationem limitationis pro inspec
toribus et animadversoribus deputati sunt domini judices nobi-

1 B u d a i mérték.,_Már Zsigmond király 1105. évi II. Decr. 1. Art. 
és III ' Decr. 6. ArT elrendeli, hogy az országban a súly-, folyadék- és 
íirraértékek a Buda városi (régi) mértékekhez igazíttassanak s így a 
sz. királyi és mezővárosokban, várakban és falvakban, szóval az ország 
határain belül mindenütt — kivéve az egyházi tized és hegyvám (tributum 
montium) szedésénél alkalmazottakat — hús, bor, gabona és egyéb 
élelmi szerek mérésénél a forgalomban egy és ugyanazon mértékek 
használtassanak; a mérés tárgyát képező dolgok elvesztésének büntetése 
alatt. De hogy ez intézkedés eredményre nem vezetett, s a különböző 
vidékeken különféle mértékek használatát, a népéletben a régihez való 
conservativ ragaszkodásnak még napjainkban is tapasztalható szívósságá
nál fogva, ki nem zárta, bizonyítja II. Ulászló 1405. évi V. Decr. 17. Art.; 
valamint az 1588: 16. t.-cz., mely Zsigmond előbb idézett Decretumának 
újból megerősítése mellett, a mértékeknek a budai régi mértékhez igazí
tását (Rectificatio mensurarum) úgy a sz. kir. városokban mint a falvak
ban az alispánok köjtelességévé teszi; s a kiigazított mértékekkel való 
élésre utalja a falusi birákat és földesurakat is. E törvényekkel egyező 
s ezeknek végrehajtását czélzó jelen statutum a szabályszerű mértékek 
megyei pecséttel való megjegyzése iránt tesz czélszerü, az ellenőrzést és 
összehasonlítást könnyítő intézkedést. Megjegyzendő azonban, hogy még 
később az 1655 : 31. t.-cz. bevezető czikkében is sürgetve látjuk az 
országban használt különböző mértékeknek a pozsonyi mértékhez — 
mely teljesen egyezett a budaival — való igazítását. (V. ö. az 1715 : 63. t.-cz. 
4. §. határozmányaival.)
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Hum cum sibi adjunctis juratis assessoribus; ita videlicet, ut 
quilibet eorum in ipsorum processibus, procedere valeant et 
debeant: habeant tamen dependentiam a domino vicecomite. 
Qui quidem judices nobilium et jurati assessores taliter proce
dere debeant: quod si videlicet res vendenda 12 fl. praevaleret, 
aut eosdem 12 fl. superaret et excederet, vendens autem et 
emens limitationi se non accomodaret, domini judices nobilium 
et jurati assessores eosdem 12 fl. hungaricalibus mulctare debeant 
irremissibiliter. Ubi vero vendibilis 12 fl. non adaequaret et 
ipsi mercantes limitationem non observarent, tunc domini judi
ces nobilium et jurati assessores rem ipsam vendibilem adimere 
debeant et tandem easdem (sic) res, quam et 12 fl. in usum 
comitatus ad manus domini vicecomitis tradere et assignare; 
ipsis tamen certa parte proventum per comitatum pro labore 
deputatis debeant et teneantur.1

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. 
Nr. 13. föl. 181—19S.

1629.
Zemplénmegyei statutum.

Anno Domini 1629. die 24. mensis Januarii in sede judiciaria comitatus 
Zempleniensis in oppido Zemplen celebrata.

Quia autem in aedificatione templorum, domorum paro- 
cbialium, scholarum et cimeterii redituque et proventu, qui ad 
ecclesias persolvi debentur, varias dissensiones multa incom
moda dietim emergere constat, ut autem templa, domus paro- 
chiales, scholae et cimeteria per contumaces et inobedientes non 
deserantur et desolentur reditusque et proventus ne abalienentur 
et per nonnullos occupentur, per universitatem dominorum 
nobilium comitatus Zempleniensis statuitur: quod contra tales 
contumaces et inobedientes quicumque ab aedificatione templo
rum, domorum parochialium, scholarum et cimeteriorum se se 
abstraxerint, reditusque et proventus ecclesiarum reddere et res-

1 As árszabályozásra nézve II. Ulászló 1504. évi V. Deer. 17. Art. 
következő' soraiból: «Pretium juxta locorum abundantiam vel caristiam 
rerum emendarum vel vendendarum fiat» kitetszőleg, még a XVI-ik 
század elején árszabályozás nem létezett s az 1538 : 26. t.-czikket tekint
hetjük első árszabályozó törvénynek, egyelőre csak az élelmiszerekre, de 
a mely szabályozás később mindennemű árú- és iparczikkekre kiterjesz
tetett. L. előbb az 1627. évi sárosmegyei statútumhoz írt jegyzeteket 
138. lap.
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stituere recusaverint, solutiones item ad membra seu auditores 
ecclesiarum unius ejusdemque confessionis ac religionis nobiles 
ac ignobiles pro necessitate ecclesiarum vel parochorum ipsorum 
concernente per communitatem oppidorum et villarum impositas 
et limitatas praestare noluerint, ex tunc ad eorundem locorum 
judicum seu parochorum instantiam per judices nobilium nostros 
cujus scilicet processui eadem loca incumberent, totiesquoties com
perta rei veritate juxta exmissionales eisdem judicibus nobilium 
datas poena 12 ilorenorum hungaricalium, in commodum eius
dem loci in una, medietate vero in altera judicibus executori- 
bus cedendorum eo facto mulctent habeantque mulctandi facul
tatem articulis, super occupationibus et detentionibus parochialium 
proventuum contra potentatos editis, salvis et illaesis permanenti
bus. Hoc addito, quod invitis dominis terrestribus locorum colo
nis eorum easdem solutiones imponere nequeant. Abstineat 
autem misera quoque plebs, quod tempore pacis res eorum 
quaslibet ad templa ne inferant, praesertim autem ubi domus 
seu curiae nobilitares existunt, ne tempore quoque belli res 
eorum ad templa conferantur. Quod si vero contumatia ducti 
misera plebs id facere neglexerit, patronus loci easdem res eici- 
endi habeatque mulctandi facultatem.1

Zemplénmegye levéltárában. S.-A.-Ujhely, Fase. 223. Nr. 216. — 
Szin tén  megujíttatott 1661-ben.

1629.

Gömörmegyei statu tumok.

I.
Ut plebanis et praedicatoribus in foro comitatus sub poena П. 12 mensura 
rectificata, seu szaputa Rosnaiensi saliarium solvatur neque ii alia quam 

quae est recepta, vendere et emere sub eadem poena ausint.

Communi voto: Minthogy az elmúlt napokban ez Gömör 
vármegyében az köbölmérték igazíttatott mindenütt az rosnyói

1 Az országos törvények a törvényesen bevett egyházak saját 
templomaira, czíntermeire iskolai és parochialis épületeire, valamint a 
parochialis jövedelmekre nézve is bárki által és bármi tekintetben való 
megtámadások ellen biztosítást Ígértek ugyan (1. 1647: 5., 12. és 14. 
t.-czikkeket; továbbá az 1681: 26. t.-cz. s később az 1728 : 71. ; 1741: 16.; 
1790/1 : 26. t -ez. ; v. ö. még az 1774. évi novemb. 28-áról kelt kir. 
resolutióval); de sanctiót arra nézve, hogy a templomok, iskolák s egyéb 
parochialis épületek fölépítése és fentartása czéijából a hívek tartozá
sait s egyházi szolgáltatásait meghatározó egyházi szabványok mikép 
hajtassanak végre, magokban nem foglalnak E sanctiót adja meg a

10Corpus statutorum II.
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k öb ölh öz 1 annak okáért, m indenütt az  papoknak és  praediká- 
toroknak  az  ő sallarium okban  járó buzájokat, avagy  ta vasz io -  
kat, akar n em es em berek  legyenek , akár paraszt em berek  
legyen ek , az  m egigazított és com m uniter b evett szap u va l adják  
és fizessék  m eg, sub poena in  ip sa  lim itatione specificata  12. 
n em pe fi. kiről exequ áljon  az  n em es várm egyén ek  egy  szo lga -  
birája esküttével. E con verso  az  pap é s  praedikátor uraim  azon  
b evétete tt öreg m értékkel vegyenek  és  adjanak, sub praescripta  
p o en a  m odo praem isso  exigenda és  h iv a ta lo k b a n  is legyenek  
szorga lm atosb b ak .

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban. Prot. 
Nr. 6. (1625 -  1638.) Föl. 104. Felvétetett a M urakösy és Ssentimrey- 
féle gyűjteménybe is. Prot. Nr. 13. Föl. 181—198.

II.
De non incaptivandis colonis et servitoribus nobilium apud vicecomitem 
leviter de aliquo maleficio accusatis modoque contra tales procedendi in 

Art. 13. anni 1625 expresso.

A nno 1629 . D ie 19. M ensis F ebruarii. Q uandoquidem  in  
h o c  com itatu  G öm öriensi in p un itione m alefactorum  nonnulli 
a b u su s irrepserunt, qui abusus p raerogativae nobilitari m ultum  
praejudicare videntur, praesertim  in  ta li casu, quod si v idelicet  
co lo n i aut servitores aliquorum  dom inorum  terrestrium  ob levem  
a liq u am  susp icionem , per dom inum  v icecom item  judlium , aut 
a lio s  captivabuntur, licet non sit ev id en s crim en , tam en  hujus
m odi colonum  aut servitorem  m odo p raem isso  captivatum , iidem  
v iceco m es et jud lium  absque ulla  requ isition e dom inorum  ter
restrium , in arcem  Szádvára  suprem i dom in i com itis, in  com i
tatu  T h ornensi ex isten te  constructam , m anibus ejusdem  dom ini 
com itis, aut officialium  suorum  m ittere, tradere et assignare  
so len t, ubi dici non  potest, quanta prem untur et onerantur m i
ser ia  e t  captivitate, etiam  si nullum  habeant m eritum . Ad to l
lend os igitur hujusm odi abusus com m u n i om nium  vo to  et suffra
gio  statutum , u t a  m odo deinceps si quorum  dom inorum  et 
n ob ilium  colon i au t servitores coram  dom ino v icecom ite  a ccu 
sabuntur aut propter aliquod crim en  per eosdem  dom inorum  
vicecom itu m , jud lium  et a lios captivabuntur, iidem  dom in i v ic e 
co m e s  et jud ices nobilium  debeant se  se  accom odare con stitu -

jelen statutum a kimondott büntetésben s annak felhajtása módozataiban, 
nem ellentétben a törvényekkel, hanem azoknak hiányait pótolva.

1 Lásd az 1628. évi gömörmegyei statútumot «De Gubulis Com- 
mensurandis» és annak jegyzetét, 143. 1.
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tion ibus regni in art. 13. anni 1625 . declaratis, e t  dom inos  
terrestres ipsorum  adm oneant, ut ipsi hujusm odi m alefactores  
co lo n o s au t serv itores su os ad requisitionem  d om in i v icecom itis  
secundum  dem eritum  suum  punire debeant, qui s i quidem  im 
p en sionem  prom iserin t et judicium  fecerint bene quidem , a lio- 
quin si jud icii im pensionem  non  prom iserin t tand em  dom inus 
v iceco m es p rocedat secundum  articu los. A c insuper hujusm odi 
cap tivatu m  m alefactorem , pro fideli con servation e , non  extra  
com itatum , sed  in  m ed io  hujus com itatus situ atum  ad aliquam  
arcem  aut fortalitium  m ittat, unde ad sedem q ue judiciariam  
adduci curet pro deb ita  p oen a ip sis in fligen d a ,1

Statutum : in deductione autem  m alefactorum  ta lis  m odus 
observandus. U t tam  n ob iles quam  etiam  ign ob iles, ad  requisi
tion em  dom in i v icecom itis , nob iles quidem , sub  2 4 . ignobiles  
vero  sub 12 florenorum  hungaricalium  poena, n isi rationabi
lem  h abeant excu sa tion em , ta les m alefactores e o  q uo  idem  
dom inus v ic ec o m e s  jusserit com m ittentur.

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. Nr.
6. Fol. 104. Fölvéve id. gyűjt, és Prot. Nr. 13. Fol. 181—198.

1680 .

Borsodmegyei statutum.

P rius statu tum  huius com itatus incliti B orsod ien sis, d e et super 
publication ibus litterarum  arm alium  m elioratum  est, h o c  m odo, 
quod v id elicet eju sm od i litterae arm ales tam  in  sed ib u s jud icia
riis, quam  vero generalibus et particu laribus hu ius com itatus  
con gregation ibu s su ccess iv e  celebrandis indifferenter publicentur, 
a c  in  tertiaria  sed r ia  vel congregatione, nu lla  ta m en  in terve
n ien te con trad iction e, vel prohibitione, im petratoribus extru
d entur.1 2

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskolcson, 1030—1039. 
terjedő jk v  123. lapján.

1 Lásd az 1562. évi zemplénmegyei statutum 2. jegyzetét, 14. 1.
2 A privilégiumok érvényességének feltételeit meghatározó Ilii. 

II. R. 12. czímének analógiájára az armalis levelek érvényességének is 
feltételéül vétetett a szabályszerű kihirdetés. Ugyanis az 1630 : 30. t. ez. 
5. §-a kifejezetten rendeli az armalis (nemes) leveleknek azon vármegyében 
való kihirdetését, a melyben az ily módon megnemesített egyén lakik; 
de a nélkül, hogy a kihirdetésnek módjáról közelebbi meghatározást 
foglalna magában. E mód meghatározásában a törvényhatóságok nem
csak mint a törvények végrehajtásának szervei jelentkeznek, hanem

10*
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1630.
Ssepesmegyei statútumok.

I.

S t a t u t u m  C o m i t a t u s .

C om itatus S cep u sien sis  in tellecta  illustrissim i d om in i co m i
tis n ostr i suprem i prop ositione unanim i om nium  ord inum  co n 
sen su  decernit, ut siquis con tra  dom inum  v icecom item  indebite  
insurgeret, authoritatem  ejus jud iciariam  alleviando, ta lis  in pri
m itus celebrandam  sedem  jud iciariam , vel congregationem  com i
ta tu s leg itim e citatus, com p erta  rei veritate, in p oen a  in  legibus 
regn i statu ta  convincatur, fiatque contra ejusdem  ( s i c !) execu tio  
am pu tatis om nibus jurid icis rem ediis m edio d om in i suprem i 
co m itis  ve l hom inis ejusdem  sa lva  appellatione ex tra  dom inium . 
Si vero  contra alios ju d ices sim iliter indebite d eliq u erit, cita tus  
m edio dom ini v icecom itis, unius ju d ic is  nobilium  et alterius 
jurati assessoris com ita tus fiat execu tio . S i autem  ip se  dom inus  
v iceco m es vel aliquis ex  jud icibu s nobilium  aut ju ra tis  a sse sso 
ribus sim ile  quid perpetraverit, de facto, praevia  c ita tion e, com 
perta re i veritate eidem  p o en a e  p raem issae Subjaceat.

Ssepesmegye levéltárában, Lőcsén, prot. Nr. 11. 344. lap.

II.
In hac sede confirmatoria. (Lőcse, 29. jul.)

Statutum  est firm iter observandum , quod q u ia  saep issim e  
fiat, u t tem pore publicatarum  per dom inum  v icecom item  g en e
ra lium  congregationum  1 quum  interdum  in gen tissim a  publicam  
n ecessita tem  concernentia  occurrant n egotia  n im is p au ci n ob i
lium  a c  dom inorum  ve l eorum  ablegatorum  con ven ian t, n ec  in 
R em  P ublicam  com m un e con su ltum  concernunt. Im o vero  etiam  
ii q u i conveniunt, non  con tinu ata  d e publicis n eg o c iis  tracta 
tion e au t finali con clu sion e a ssu rgen tes ex  dom o con gregation is  
d iscedu nt et dom inum  v icecom item  in  arduis n ego tiis  so lum

mint a végrehajtásnak mikéntjét is szabályozó testületek. V. ö. alább a 
maga helyén közölt 1652. évi ungmegyei és az 1664. évi tornamegyei 
statútumok hasonló intézkedéseivel is. Lásd az 1622: 17. és 1655 : 36. 
t.-czikkeket.

1 A megyei gyűlésekre nézve lásd 1567. évi szepesmegyei stat. 
4. jegyzet, 17. 1.
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cum  judiium  et notario  relinquunt, interdum  cu m  form andae  
essen t com m uni co n sen su  h u c  atque illuc n u n ciis  com itatus  
ablegandis in stru ctiones, easdem  in  caput dom ini v iceco m itis  et 
notarii deturbant, ac  inde fiat u t siquid praeter u n iu s cu iusque  
libitum  in  tafibus n egociis scribatur, ip sis dom ini v iceco m iti et 
notario im putetur. N e d einceps tam  pericu losus in  h o c  com itatu  
abusus an tiquae v ig ilan tiae quom odocunque foveatur, statutum  
est u nan im i co n sen su  totius u n iversita tis m agnatum  e t  nobilium  
com itatus in  p raesen tia  illustrissim i dom ini com itis  A d am  Thurzo  
com itisque suprem i, ut quicunque in  posterum  con tra  praeallegata  
qualitercunque deliquerit, ea  observare non  curaverit in  congre
gationes p ub licas ven ire aut m ittere n eg lexerit,1 aut etiam  ven ien s  
ratione praetacta  ex  congregatione an te finalem  deliberationem  
in  negotiis pub licis ex iverit, privata tractando p er  v icecom item  
onera portare non  juverit (n isi legitim as haberet ra tion es)1 2 
con v ictu s habetur in  florenis 4 0 . per com item  suprem um  
aut ejus v ic e s  geren tem  exigendis, absen tes vero  e tiam  a  m o
derna eleetoria  sed e  singuli sicu t etiam  de cetero  ta les  n eg
lectores puniantur per dom inum  vicecom item  in  florenis 12. 
R atione vero exm ission a liu m  dom ino v icecom iti dandarum  contra  
m alefactores statutum  ut dom inus v icecom es d iligen ter prae 
ocu lis  habendo superinde regni constitu tiones u b i oportunum  
viderit exea t, et de m alefactoribus inquisitionem  faciat. Inquisi
tos iuxta  con ten ta  articulorum  dom in is terrestribus puniendos  
annotet, dom inus autem  terrestris si ta les punit b en e  quidem , 
sin . m inus, com itatu i ejusdem  dom inus v icecom es detegat.

iSzepesmegye levéltárában, Lőcsén, prot. Nr. 11. 368. I.

149

1631 .

Ssepesmegyei statutum.

Item  (in  con gregatione generali L eutschow ia  29 . Maii 
celebrata) conclusum  est, quod cum  incendiarii licen ter  exm issi 
per T ureas, ut singuli jud ices nobilium  praescribant per curren- 
ta les  singulis jud icibu s 3 processuum  ut diligenter in tend ant in  
circum ferendos m en d icos, vagab un dos tam  fem inei quam  virilis

1 Ugyanazon Statut. 1. jegyzetét, 18. 1.
2 Ilyen mentségi okokúi Zsigmond király 1435. évi VI. Decr. 7. Art. 

7-ik Casusában a betegség, öregség, özvegység, árvaság, nagy szegénység 
és fontos elfbglaltság vannak megnevezve.

3 Lásd 65. 1. 2. jegyz.
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s e x u s : suspectos statim  cap tiven t et dom ino v icecom iti punien
d os adm inistrent.

Ssepesmegye levéltárában, Lőcsén, Prot. 11. 416. lap

1632.
Tornamegyei statutum.

Anno 1632. ultima Junii in sede judiciaria in Thorna celebrata.

Statutum  est. Q uandoquidem  tam  in ce leb ra tion e sedis  
jud ic iariae , quam  vero in  generalibus congregationibus, variae  
vociferation es et c lam ores p er quosvis jam  ab u sivo  m odo, in  
m ed iu m  com itatus nostri irrepsissent. Q uam obrem  statuitur, ut 
a m o d o  in posterum , p er adm onitionem  ternariam  dom ini 
v icecom itis , qui nullo h ab ito  respectu, authoritate sta tu ti nostri 
com ita tu s, in incom m odum  com itatus nostri, varias vocifera tio 
nes, in  scandalum que a liorum  litigantium  protulerint, ta les  statim  
e t  d efacto  absque u lteriori procrastinatione, in  tribus m arcis  
le v is  ponderis, totidem  florenos hungaricales facientibus, irre- 
m issib iliter  per dom inos ju d ices nobilium  exigendis con vin can tu r  
eo  fa c to .1 Talis autem  transgressor nostri statuti, facta  co n v ic 
tion e , eo  usque, donec, vel per fidejussores, vel p len aria  sa tis 
fa c tio n e  dom inos ju d ices sed is  nostrae com placaverit, e x  sedis  
ju d ic iariae  dom o ne d im ittatur, quousque p lenarie satisfactum  
n o n  fuerit.

Tornamegye levéltárában, Kassán, prot. ex 1659—1670. föl. 38.

1632.
Zemplénmegyei statútumok.

I.
Anno Domini 1632. die 27. mensis Julii in oppido Zemplén.

U nanim i voto d ecreto  e t con sensu  dom inorum  nobilium  
co m ita tu s Z em pleniensis statuitur, ut dom ini q uatuor jud ices  
n ob iliu m  cum  suis juratis, s in gu lis in  possession ibu s, in  quibus 
ju d ice s  constituti non  reperirentur, habeant o m n im od am  p o tes
ta tis  facultatem  et au th oritatem  iisdem  in loc is e t  p o ssess io n i
bus ju x ta  eorundem  ex ig en tia m  de novo  et e x  n o v o  jud ices

1 Lásd 8. 1. 1. jegyz.
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substituere, s in e  om ni excep tion e d ilatione et appellatione. Si 
qui vero  dom inorum  terrestrium  obstiterint ta les  citentur ad  
prim itus ce lebrand am  sedem  vel congregationem  com ita tu s (com 
perta  n ih ilom inu s m era rei veritate) in eod em q ue u n ico  term ino  
in  p oen a  5 0  florenorum  hungaricalium  vigore sa ltem  praesen 
tium  m edio v iceco m itis  et jud icum  nobilium  n ostrorum  eiusdem  
p rocessu s to ties q uoties exequendorum  in d uabus quidem  pro  
usu  com itatus, in  tertia  vero portione jud icibu s ip sis execu to-  
ribus convertendorum  con v icti habeantur eo  fa c to .1

Eredetije Zemplénmegye levéltárában. In  Fase. 223. Nr. 215.

II.
Anno 1632 die 7. mensis Augusti in congregatione Zempliniensi statutum 

(et de praesenti approbatum et renovatum).1 2
U nanim i voto  et con sen su  dom inorum  m agnatum  et nob i

lium  com itatus Z em plen iensis decernitur: quod  si in visceribus  
com ita tu s nostri per a liquos nobiles v e l ign ob iles  utriusque 
se x u s  h om ines effusio san gvin is 3 com m itteretur, e x  tunc in tali 
ca su  habeat d om in us m odernus v icecom es S tep h an u s Butkay, 
vel etiam  futuri v icecom ites  hujus com itatus nostr i Z em plenien
sis  h abeant p lenariam  authoritatem  et om n im od am  facultatem  
ta les m erito p un ien d i et castigandi. Ita nim irum , quod si effusio 
san gv in is  dom ino v icecom iti ve l alicui ex  ju d ic ib u s nobilium  
obtenderetur, ex  tu n c dom inus vicecorfles m od ern u s et futurus, 
si .ipsis ita  v ideb itur personaliter, alioquin e x  co m m issio n e  ip so 
rum  judlium  tu n c constitutus, cu i effusio san gv in is  o sten sa  fuerit, 
ad  facies loc i effusion is san gv in is vel resid en tiam  ex ire ; ib ique  
com p erta  rei ver ita te  a  reis et cu lpabilibus b irsagium  sangvin is  
florenos d uodecim  4 exc lu sis  om nibus jurid icis rem ed iis 5 (obser
v a ta  tam en quindena, ut ad  utriusque partis n otitiam  debito  
tem pore d even ire p ossit) irrem issibiliter p en es authoritatem  a  
n ob is h ac in p arte ip sis attributam , a reis ex ig a n t et effective 
exequantur. H oc a d d ito : quod si inter ru stican as personas com 

1 Lásd 88. 1. 2. jegyz. 1667-ben ezen stat, megújíttatott.
2 A zárjel közötti hozzátoldás 1667-ből való, a mikor t. i. ezen stat. 

megújíttatott.
3 Lásd az 1670. évi abaujm. stat. 1. jegyz. 27. 1.
4 Lásd abaujm. 1579. stat. 1. jegyz. 38. 1.
5 Hogy itt csak a végrehajtást felfüggesztő jogorvoslat kizárásáról 

van szó, kétséget nem szenved; mert e statutum egész tartalmából 
kitetszőleg, a kisebb hatalmaskodás esetében követendő eljárást szabályozó 
1613: 23. t.-czikket veszi zsinórmértékül, ennek 7. és 8. §§. értelmében 
pedig a birtokon kívüli felebbezés illetőleg perújítás megengedtetik.
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m itteretur, ta les coloni ten en tu r term inum  per judlium  partibus 
ipsis praefixum  dom in is ipsorum  terrestribus deb ito (em pore  
detegere ut curam  suorum  colonorum  h a b ea n t.1 S i vero  dom ini 
terrestres in  exequendis ta lib u s arestationibus rem issiores forent, 
ta les dom in i terrestres to tie s  quoties eo  facto m ed io  jud lium  
p oen a 12  florenorum  m ulctentur. Parti vero  su ccum benti liceat 
in  ead em  in  sedriam  ve l congregationem  prim itus ce lebrand am  
per v iam  appellationis m aturioris rev ision is gratia p rovocare. Ubi 
tandem  deliberationes et jud icium  ta lis judlium  laudabuntur, 
bene q u id e m ; alioquin cu m  co lleg is su is 1 2 in  cu ius p rocessu  et 
coram  quo cau sa  erit m ota  e t  suscitata , om nim ode execu tion em  
m odo supra scripto de p raed icto  b irsagio, prim o de reb u s m o
bilibus 3 illis vero non  repertis etiam  de juribus p ossess ion ar iis  
peragat et exequatur. A ppellatione, inhibitione, con trad iction e et 
repu lsione partis in cau sam attractae ve l aliorum  q uorum vis in  
tali ca su  n on  suffragante. R eb u s autem  m obilibus, im m ob ilibu s  
non  ex isten tib us et ad execu tion em  m inu s sufficientibus, ta les  
cruentatores rustici tem pore rev ision is cau sae eo  facto  m eritis 
plagis afficiantur.

Eredetije Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhelyen. In  Fase. 
223. Nr. 215.

Ill
Anno domini 1632. die 12 mensis Octobris in oppido Terebes celebrata 

congregatione, hujus comitatus Zempleniensis.4
H oc die unanim i voto  e t con sen su  dom inorum  m agnatum  

et nobilium  com itatus Z em p len iensis d ecern itu r: q uod  dein 
ceps un iversi nobiles si publica negotia  occurrerent, ad  sedem , 
vel con gregationem  attune ration e ta lis  negotii p ro m u lg a ta m ; 
personaliter confluere sub p oen a  trium  m arcarum  te n e a n tu r 5 ad  
sedem  vero  judiciariam  jurati a ssesso res de n ecesse  com p arere  
et a d esse  debeant et teneantur, a c  alii etiam  nobiles s i illis  ita  
videbitur libere concurrere p oterin t.6 H anc p oen am  statu tam

1 A sérelmet szenvedett jobbágy földesura t. i. a kereset megindí
tására, a sértőé pedig az igazság kiszolgáltatására (impensio) volt hivatva. 
Lásd Ungmegye 1552. évi stat. 1. jegyz. az J. 1. és Borsodmegye 1613. 
évi stat. 3. jegyz. 94. 1.

3 Esküdttársak.
3 А HK. II. R. 86. ez. 5. §. értelmében, mely szerint a bírságok 

iránt egyátalán csak akkor vitetik végrehajtás az ingatlanokra, ha ingók 
nincsenek.

4 Ezen statutum 1667-ben megerősíttetett.
5 L. 18. 1. 1. j.
6 L. 19. 1. 6. j.
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dom inus v iceco m es m ed io  judlium  in cu iu s processu  ta les re- 
perirentur. si se se  rationabiliter ex cu sa re  non  poterunt, ex c lu 
sis  om nibus jurid icis rem ediis, exequend i h abeant authoritatem , 
convertatur eadem  p oen a in una in  com itatus usum , in  altera  
vero m edietatibus jud icum  execu toru m .1

Eredetije Zemplénmegye levéltárában, S  -A.-Ujhelyen, in  Fase. 
223. Nr. 215.

1633 .

Bereymegyei statútumok.

I.
A nno 1 6 3 3 . d ie 30 . N ovem bris statutum  es t  in  con gre

gatione nostra p u b lic a : quod ubique in com itatu  h o c  nostro de 
B eregh  scurras, vagab un dos, praedatores, et sp o lia  ac  subám  
aliorum  dirip ientes, resque m obiles ab igen tes ac quov is m odo  
dam nifican tes ac  dam nificare vo len tes, equ ites idem  e t  pedites 
plebei nostri, a c  co lo n i om nibus in  loc is pagis, v illis, praediis, 
oppidis, ac  civ ita tibus, sy lv isque ac  portibus cap iant, in terten ean t-  
que, ac  tandem  m anibus dom ini suprem i com itis assignare  
cogantur, con traq ue ta les m alefactores ubique insurgant, et in v i
cem  audito v ic inarum  cam panarum  strepitu et pulsu  adjuvent, 
n eve eis h osp itia  p raebeant sub p oen a  florenorum  centu m . Capi- 
taneis quoque ac  talium  ducibus censum , so lu tionem , laborem  
om nem  et gratiam  negent^ qui caruerint certis et probabilibus  
testim oniis ac  dem um  arm is sarcu lis a lios vel sc lop p etis ferien
tes, n isi e is  cesserin t et sese  subjiciant, ac  m an ib us p lebeis  
tradant, interfic iant.1 2

Beregmegye levéltárában, Beregszász, Brot. 5. 404. 1.

II.

A nno et d ie  eodem  de ju stis  et m ensuris statu tum  e s t : 
quod ubique locorum  in hoc com itatu de Beregh cu juscunque sta
tus cond ition is et ordin is hom ines m en su ris  certis et leg itim is  
antiquitusque receptis, vu lgo  Budai pint, ic ze  et m eszsze l v o c a 
tis utantur sub p o en a  florenorum  duodecim , jud ices vero  n obi
lium ind icato  prim um  hoc statuto, ten ean tu r invigilare, ac  juxta

1 L. 68. 1. 5. j.
2 Lásd az 1562. évi zemplénmegyei statutum 2. jegyz. (14. 1.) és 

az 1616. évi borsodmegyei statútumot jegyzeteivel (105. 1.)
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praedictum onus et gravamen contraire volentes, et abutentes 
toties, quoties necesse fiat, plectere.1

Beregmegye levéltárában, Beregszász, Prot. 5. 404. 1.

1633.

A b a u jm eg ye i sta tu tu m

S t a t u t u m  c o m i t a t u s  c o n t r a  n o n n u l l o r u m  p r o 
c u r a t o r u m  c o l l u s i o n e s ,  e t  e x c e s s u s .

Minthogy ez mi nemes Abauj vármegyénkben némely pro- 
curatoroknak,2 vagy collusiojok, vagy felette való excessusok

1 Lásd az 1628. évi gömörm. st. 1. jegyz. (143. 1.)
2 Lásd az 1561. évi stat. 3. jegyz. (11. 1.) — Procurator a meg

bízott általában, akár perenkivüli, akár peres, akár mindkét nemű ügyek
ben való eljárásra hatalmaztatott legyen föl a megbízó (dominus, princi
palis) által. A mások perének vitelével megbízott procuratorok, kikkel 
m ár a váradi Regestum 244. pontjában (Endlicher Monum. 702. 1. «pro
curator causae suae») találkozunk, a törvénykezési rendszerben folyton 
növekvő jelentőséghez jutnak ahhoz képest, a mint jogunk élvontabb, az 
eljárás formásabb s ebben az Írásbeliség szélesb körűvé lesz. E változás 
azután lassankint maga után vonta egy külön társadalmi osztálynak kelet
kezését, melynek fő élethivatásává vált ép mások peres ügyeinek keze
lése. Míg ugyanis régebben, a jog népies, rpiiv egyszerűsége mellett, min
den józan eszű, tisztességes ember megbízható volt mások perének vite
lével ; később, a tudományos abstractió felé haladó jog bonyolultéval, 
ezen fúnctió különös szakértőt szükségelt; s mivel a szükség nemcsak 
állandó volt, hanem folyton nagyobb dimensiókban növekedett is, egyesek 
mind nagyobb számmal szentelték erejüket szakszerű jogismeretek meg
szerzésének, ép azon czélból, hogy mások ügyeiben procuratorokkép mű
ködhessenek. E közös élethivatást valló s ugyanezért külön társadalmi 
osztályt képező jogászok, — mivel legmagasztosabb feladatukat mások 
peres ügyeinek szakértő tevékenységgel s ékesen szóló jogi argumentatió- 
val való megvédésében látták, — később «advocatus»-oknak, ügyvédeknek 
neveztettek, mely elnevezés a XVIII. század óta állandóvá válik, a nélkül 
azonban, hogy a (rómaiaknál sajátos jelentéssel biró procurator litis v. 
ad litem nyomán) korábban használt procurator-féle elnevezés a divatból 
kiment volna.

Miután sem a procuratorság elvállalására szükséges kellékek, sem 
pedig a vele járó kötelességek megállapítva nem voltak : tág kapu nyílt 
a procuratorok visszaéléseinek, melyeket azok, főkép jövedelműk gyara
pítása czéljából, úgy clienseik magán, mint az igazságszolgáltatás köz
érdekeinek legnagyobb kárára tényleg el is követtek. Ezek megszüntetése 
iránt a törvények csak igen gyéren és hiányosan intézkedtek, a mennyi
ben tilták, hogy procuratorokkép szent-széki jegyzők (1405. (I.): 3. i-cz.), 
itélőmesterek vagy valamely ülnökeik (1471: 14. t.-cz.), avagy pedig
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miatt az peres személyek sok károkat és fogyatkozásokat szok
tak vallani; azért publico comitatus istius nostri Abaujváriensis 
statuto firmiter sancitum e s t :

P rim o  : Valamely procurator az mely peres személynek 
fizetését fel veszi valamely causaban, vagy el hagyja medio litis 
pendentis et fmaliter non determinaret tempore, avagy praefixus 
terminusra székre nem megyen, nisi absentiae suae et facti 
legitimam et juribus regni consentaneam rationem efficacem 
dederit, perpetua amissione honoris et officii procuratorii sui eo 
facto per dominos judices sedis ad instantiam magistratus hujus 
comitatus Abaujwariensis judicialiter talis procurator convin
catur; comperta tamen prius mera rei veritate praemedianter; 
ahol pedig az peres fél accusator et delator succubuerit, in hac 
delatione et accusatione; contra talem procuratorem facta, talis 
quoque accusator eo facto in poena emandae linguae convin
catur cum reali executione.

Secundo : Az olyan procurator is, az mely elsőbben egyik 
principálisaiul praemiumot vészén fel valamely causaban, és 
ugyanazon causaban majoris lucri causa, az más fél principalis 
pereshez állana avagy azzal colludalni comper iái tátik realiter, 
avagy annak causáját ágálná és fateálná eandem poenam in
currat, modo et ordine proinde sub praemissis.

T ertio : procurator uraim pedig az peres személyeket 
illendőképpen jus szerint s Istennek tartó lelkekismereti szerint 
taxalják s aszerint is conveniáljanak velek az principálisokkal, 
felettébb való fixálásokkal, se Isteneket, se lelkek ismeretit meg 
ne sértsék s az nemes vármegyétül se notáltassanak meg.

Abaujmegye levéltárában, Kassán, as 1633—1641. évi jegyző
könyvben, föl. 46.

idegenek (1669 : 41.) működjenek ; továbbá, hogy hamis alapon proroga- 
tiót eszközöljenek (1486 : 7. t.-cz.), hogy fogásokkal, haszontalan allega- 
tiókkal s exceptiókkal éljenek (1563 : 49. t.-cz.), s egyszerre 14 személynél 
többnek ügyeit vállalják el (1486 : 69. t.-cz.) ; ellenben a patvarsági eskü 
alól (1567: 27. t.-cz), melyben fogadniok kellett, hogy tudva, ravaszul 
igaztalan ügyet föl nem vállalnak, azt az ország joga ellenére nem védik, 
ellenfelékkel össze nem játszanak, őket csakhamar (1574: 34. t.-cz.) föl
menték.

Ily körülmények közt az egyes törvényhatóságok statútumaikkal 
voltak kénytelenek a perlekedő feleket ügyvédjeik ellenében megvédeni, 
a minek szüksége csak akkor szűnt meg, a mikor törvények (1723: 38. 
t.-cz.) s különösen felsőbb rendeletek (1694. oct. 28., 1769. febr. 10., 
1804. sept. 1. és 4., 1817. sept. 19.) az ügyvédség viszonyait tüzetest) 
szabályozás alá vették.
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1633.
G öm örm egye i sta tu tum .

De paribus in causis repetitionum scripto parti in causam attractae extra- 
dandis, praescindendis quibusvis disputationibus, exceptionibus et aliis

dilationibus.

Anno 1633. die 30. Maji. Statutum super repetitione fugi
tivorum colonorum, ac etiam servitorum 1 quod in posterum 
domini judices nobilium par 1 2 in causam attractis terminum et 
locum scriptis ad notitiam dare debeant; in eum finem tamen: 
quod paria dominorum et dominarum I. nullas disputationes, 
exceptiones, dilationes, procrastinationesque ex hinc movere 
deberent.

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. Nr.
13. Fol. 181—198. id. gyűjt. L. a 55. lapon * jegyzetet.

1634.
B o rso d m eg ye i statutum .

Statutum et unanimi voto suffragioque universitatis domi
norum magnatum et nobilium comitatus Borsodiensis decretum 
est: dominos vieecomitem, judices nobilium et juratos asses- 
torés sedriae istius comitatus Borsodiensis, tam pro nunc, quam 
in posterum constitutos, in causis juridicis negotiis et executio- 
nibus procedere posse et habere authoritatem; usque ad festum 
sancti Michaelis Archangeli. Eo vero festo praeterito, abinde 
usque ad festum sancti Martini episcopi vindemiae causa jura 
silere et a processu causarum juridicarum executionumque eos
dem judices comitatus Borsodiensis supersedere debere.3

Eredetije Borsodmegye levéltárában, az 1630—1639. terjedő jegy
zőkönyv 211. lapján.

1 Lásd az 1616. évi gömörmegyei statutum 1—3. jegyz. 104. 1.
2 L. 10. 1. 3. j.
3 Szüreti törvényszünet, melyet már az 1553 : 20. t.-cz. is ismer. 

L. különben az 1567. évi szepesmegyei statútumhoz irt 3. jegyzetet, 
fentebb 18. 1.
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1634.
Z em plén m egyei sta tu tu m .

Nos universitas dominorum magnatum et nobilium comi
tatus Zempliniensis, damus pro memoria, quod cum nos in 
anno praesenti sexcentesimo trigesimo quarto supra millesimum, 
feria tertia proxima post dominicam sanctae et individuae sem- 
perque venerandae Trinitatis in oppido Zemplin loco videlicet 
et die celebrationis sedis nostrae judiciariae comitatus Zempli
niensis, ad reddenda jura causantibus tribunali consedissemus, 
causasque nonnullorum litigantium de more et laudabili consue
tudine praetactae sedis nostrae judiciariae tractassemus; extunc 
nos habito inter nos mutuo colloquio et tractatu communi om
nium nostrorum voto, et consensu parique voluntate, delibera
vimus. decrevimus et commisimus: quod intra ambitum et 
viscera comitatus nostri Zempliniensis singulis in locis, oppidis, 
villis, possessionibus portionibusque possessionariis juxta decre
tum divi quondam Ferdinandi imperatoris et regis in anno 1550. 
Posonii editum articulum 36. item Rudolphi 2-di imperatoris et 
regis beatae memoriae Posonii in anno 1598. sancitum articu
lum 35. aliasque publicas regni constitutiones 1 superinde editas, 
in bonis cunctorum dominorum praelatorum, magnatum et no 
bilium in quorum bonis promontoria vinearum non extarent 
cogerenturque coloni vina emptitia et adventitia bibere, in talibus 
bonis et locis colonis a festo Sancti Michaelis Archangeli usque 
ad festum nativitatis domini, aliis vero in locis ubi promonto
ria vinearum haberentur, ex eodem promontorio convenientia 
vina sua coloni et inquilini, a festo similiter beati Michaelis 
Archangeli usque ad festum beati Georgii Martyris, educillandi 
habeant authoritatem et licentiam. Elapsis vero praemissis festi
vis diebus et terminis educillationis vinorum colonis et inqui
linis determinatis et concessis toto anno justo pretio iustaque 
loci mensura dominis praelatis magnatibus et nobilibus ipsorum 
in bonis continua vicinorum educillatio moto praemisso obser
vato libera pronunciatur et reliquitur (sic). Siquis vero colonorum 
et subditorum nostrorum hujusmodi publicae regni constitutioni et 
communi statuto nostro elapsis terminis educillationis vinorum ipsis 
datis et concessis ausu temerario sese opponeret vinaque educillare 
non desisteret; extunc egregiis .lacobo Pusztai judlium cum 
suis juratis facta prius promulgatione statutorum nostrorum 
intra quindenam in suo processu a talibus opponentibus contu
macibus et inobedientibus, colonis et inquilinis nostris ubicunque

1 L. az 1620. évi sái-osm. st. 1. jegyzetét 124 1.
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locorum reperti fuerint, poenam duodecim florenorum de rebus 
mobilibus eorundem seclusis omnibus juridicis remediis, apella- 
tionibus et exceptionibus, in duabus pro communi usu et neces
sitate 1 comitatus nostri, in tertia vero partibus dictis judlium 
et juratis suis Georgio Oreska et Sigismundo Plussai exequendi 
vinumque educillare coeptum adimendi et auferendi simili
ter in duabus nobis pro communi usu in tertia vero partibus 
annotatis judlium cum suis juratis in suo processu, habeat 
plenariam potestatis facultatem et omnimodam authoritatem. 
Super quo statuto et communi omnium nostrorum deliberatione 
praesentes literas nostras testimoniales et commissionales praefa
tis judlium et juratis assessoribus nostris parochialibus, sub 
sigillo comitatus n ostri................ duximus et concedendas, com
muni suadente justitia. Datum in oppido Zemplin ex sede nostra 
judiciaria feria quarta proxima post Dominicam sanctae et indi
viduae semper venerandae Trinitatis anno millesimo sexcentesimo 
trigesimo quarto.

Zemplénmeyye levéltárában, S.-A.-Ujhely, fasc. 223. Nr. 216.

1634.
A bau jm egyei sta tú tu m ok .

1 .

Statutum est: Hogy valaki prokátorságot. visel is, és az 
mi nemes Abauj vármegyénkben prokátorkodik,1 * 3 exceptis pro
priis et suae familiae ipsum quoque concernentibus causis, — 
az assessorságra be ne vétessék; mert illetlen assessornak és 
prókátornak lenni.4

Az assessor uraim pedig és ez mi nemes Abauj várme
gyénknek minden rendbeli hűtős bírái hitekről és tisztekről meg
emlékezzenek, nemes vármegyénknek titkait és titkos dolgait, 
az mint az előtt némelyek cselekedték, ki ne vigyék, és meg ne 
jelentsék idő nap előtt.5 6 Ha ki különben cselekedendik, eo facto 
magistratus instantiajára citaltassék és extra omnem seriem e

1 L. az 1606. évi sárosmegyei statutum 5. j. 68. 1.
a T. i. «Zempliniensis». E szó az eredeti okmányból ki van tépve.
3 Lásd ugyanezen megye 1633. évi statútumának 2. jegyzetét a 

154. lapon.
4 Az 1471: 14. t.-cz. szellemének megfelelőleg.
6 L. az 1617. évi sárosmegyei statutum 1. jegyzetét. 111. 1.
6 L. az 1559. évi zemplénm. statutum 2. jegyzetét 8. 1.
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causa leváltassék ellene, et comperta rei veritate, tisztitől cum 
infamia priváltassék judicialiter.1 Az titok pedig igy értessék, 
hogy mikor afféle titkos dolog forog az nemes vármegyén, és 
ha titokban kell lenni, elsőbben viceispán uram praemoneálja 
az tisztviselőket, hogy senkinek ne detegálják, és meg ne jelentsék, 
és ha mi ez ellen contrariumot cselekednek, modo praemisso, 
büntettessék irremissibiliter.

Abaujmegye levélt. Kassán, prot. ex 1633—1641. föl. 85.

II.
Statutum e s t: Mivel sok panaszolkodások vadnak, hogy 

némely nemes ember, és szabados atyánkfiái, nem gondolván 
semmit is az jó rendtartással, falujoknak vagy városuknak, a hol 
resideálnak határokban levő közporkolátokat, szőllőgyepüket 
be nem fognak, másoknak nagy kárára és fogyatkozására. Item 
parochia, schola, pásztor háza, lúd, út csinálásokban és egyéb 
közönséges dolgokban nem egyeznek és visszát vonsznak.

Mely inconveniákat az nemes vármegye per publicum sta
tutum akar per omnia tollálni ilyen formán: hogy az kik affélék 
találkoznak, akár nemes, akár szabados személy legyen, sem
mit az neki nem suffrágálván, ha az paraszt biró alá adgya 
magát egy forint büntetésig bene quidem, azon paraszt biró 
toties quoties, az egy egy forintig megbüntethesse, comperta 
tamen prius mera rei veritate, és elsőbben admoneáltassék felőle, 
és ha az admonitióra bizonyos praefixus napra nem cselekedne, 
úgy büntettessék meg.

Az mely nemes ember, vagy szabados személy pediglen 
nem akarná magát adni az paraszt biró alá, az egy forint 
büntetésig is, nihilominus ez megnevezett jó rendtartásokban 
ellenkezőnek, és nem cselekedőnek találtatik, tehát eo facto ad 
partis laesae et damnificatae instantiam solum vigore praesen
tis statuti csak házától is annak az processusnak, az mely pro- 
cessusban esik afféle dolog, szolgabirája mellette levő egy es- 
küttel kimenjen és toties quoties contravention fuerit, mind 
annyiszor tizenkét forintig exequaljon, exclusis omnibus juridi
cis remediis, nec obstante nobilitari praerogativa, et libertate; 
mely tizenkét forint büntetésnek, fele az bíróé; fele az laesa 
parsé legyen; de azon szolgabiro eo facto az miatta kárral is 
sátisfactiot impendaljon, comperta tamen prius mera rei veri
tate, és admonitio judicis superinde prius praecedat.

V. o. fői. 88.

1 E büntetést a statutum а HK. II. R. 30. czikk analógiájára 
szabja ki.
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1634.
S sep esm eg ye i statú tum ok.

I.
Item statutum est unanimi consensu contra venditores 

adusti vini et bibitores ante concionem, ut tales deprehensi 
puniantur, toties quoties in florenis 12.1

Item similiter etiam statutum est, contra eos, qui detinent 
currentales in florenis 12. qui reperti fuerint tales detentores.

Szepesmegye levéltárában, Lőcsén, Prot. Nr. 13. Ab anno  
1633—1643. 18. I.

II.
Statutum. Quandoquidem nimis periculosa tempora inmi- 

neant et praesto sint, ut Turea Christiani nominis infestissimus 
hostis, valde cum exercitu exeat, et nos opprimere tentet; Oh 
hoc cum auxilium nullum neque a sua Majestate, neque a Prin
cipibus imperii haberemus, confugiamus miseri orphani ad Domi
num DEUM nostrum, ut vel ille insertus suae ecclesiae nostri 
defensionem suscipiat, quod fieri potest per emendationem vitae 
nostrae quae nimis depravata est. Ideoque unanimi voto totius 
universitatis tam dominorum magnatum, quam nobilium inter
dicuntur choreae, saltationes, fidicines, utricularii clamores noc
turni, heluationes, foliorum lusus alearumque simul ac bruder- 
lieronum (sic) collegia alias tovaristae nullo exempto,1 2 statutum hoc 
obligat tam dominos magnates et nobiles ipsos, quam vero sub
ditos nec non civitates, daturque plenaria atque omnimoda 
potestas et facultas dominis judlium comitatus invigilandi in 
omnes occasiones, talesque transgressores dicti communis sta
tuti in poena florenorum 12. pro comitatu birsagiandi de bonis 
eorundem toties quoties. Siquidem etiam in XIII. Oppidis 3 hoc 
intimatum et constitutum est; commissum etiam per dominum 
superintendentem et dominos seniores fraternitatum universis pas
toribus, ut ferventiores et diligentiores sint precationibus diebus sin
gulis in ecclesiis suis instituendis pro avertenda ira divina.

17. o. 33. I.

1 Lásd az 1620. évi sárosm. statútumhoz irt jegyzetet. 124. 1.
2 L. ezen megye 1614. évi statumának 1. jegyzetét. 98. 1.
8 L. ezen megye 1582. évi statútumának 1. jegyzetét. 45. 1.
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1635.
G öm örm egye i sta tú tum ok.

I.
De acceptandis per actorem ratione statui commissorum colonorum me
dio domini terrestris in ipso unius quindenae die ultimo, alteriusquoque 

quindenae, vel etiam duorum aut trium dierum facta praefixione.

Anno 1635. feria 2-da proxima post festum divisionis 
apostolorum conclusum per universitatem dominorum nobilium, 
ut a modo deinceps, in juris statutione commissorum colonorum 1 
is modus observetur: ut juxta Art. 23. anni 1613. dominus ter
restris, si die ultimo quindenae causantibus quindenam 1 2 3 termi
naverit. vel si duos vel tres dies insuper addiderit actores 
acceptare debeant

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Bimassombatban, l'rot. Nr.
13. Föl. 181—198. id. gyűjt. L ásd 55. lapon * jegys.

II.
De decimis pro sua Majestate cedentibus per rurales sine solutione cubu- 
lorum vulgo « e b é d  k ö b ö l »  vocatorum, sub poena 12 fl. in una pro 
necessitate incliti comitatus, in altera vero parte, pro domino vicecomite 

concedenda, terminandis.

Anno 1635. die 25. Junii, statutum est unanimi voto et 
suffragio, universitatis dominorum magnatum et nobilium : quod 
decimam3 triturare4 debeant rurales, pro sua maiestate ce
dentem, sine ulla solutione quapiam ebédköböl, sub poena flo- 
renorum 12. toties, quoad pertriturarent in una domino vice- 
comiti, in altera vero medietate, in necessitates incliti comitatus 
concedenda.

U. o.

1 L. az 1613. évi borsodmegyei II. statutum 3. j. 91. 1.
2 A. földesúr t. i. azon időtől kezdve, a mikor az impensiora fel- 

hivó alispáni vagy szolgabirói meghagyás exliibeáltatott, két hét. (15 nap) 
alatt volt köteles az impensio eszközölhetése végett határnapot kitűzni, a 
mely határnap ismét az 1613: 23. t.-cz. 1. §. értelmében a kitűzés idő
pontjától számítandó újabb két hétre (15 nap) terjedt.

3 Lásd Beregmegye 1571. stat. 1. jegyzetét 27. 1.
* Törvény szerint a paraszt a gabnatizedet kicsépelni nem volt 

kötelezve, de illő bér mellett azt megtehette (1571: 21. t.-cz.); minthogy 
azonban — mikép azt a jelen statutum is tanúsítja — az ingyen csép- 
lésre mégis szoríttatott végre az 1655 : 89. t.-cz. 6. §-a a hatalmasko
dásra szabott büntetés terhe alatt kénytelenűlt ezen visszaélést eltiltani.

11C o r p u s  s ta t u t o r u m  II .
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1635.

T o rn am egyei statutum .

Anno 1635. die 10. mensis Octobris in sede sigillatoriain Thorna celebrata.

Statutum est. Ut ubivis locorum in hoc comitatu nostro 
existentium, publici malefactores 1 per dominum vicecomitem ac 
magnificum dominum Nicolaum Keglevieh rapiantur, quibus postu
lante necessitate, nobiles personae, sub mulcta 100 (lorenorum, 
rusticae vero sub florenorum 40 sint adjumento et auxilio1 2 
quibus dabuntur litterae exmissionales.

Tornamegye levéltárában, Kassán, Prot, ex 1659—1070. föl. 39.

1635.
B eregm egyei statutum .

Statutum e s t: quia aliquoties compertum est evidenter, 
miseram plebem a dicatoribus novis et recentibus in connume- 
ratione portarum 3 pro dicis 4 5 suae majestatis a regnicolis pro 
honorario oblatis et promissis exactionis portionibus gravatos et 
oppressos (sic !) fuisse ; idcirco, ut et miserae plebi certam ali
quam tollerabilem exactionem in posterum futuri dicatores co
lonis imponant, et etiam dominis ipsorum terrestribus aliquid 
saltem ex condigno parcatur, decretum est, ut ab istis colonis 
qui extra portam pro dominis ipsorum terrestribus exempti 
habebuntur, hoc ordine et modo exactionem praestent. Judices 
villarum, et pagorum, ubique locorum pro sui exemptione, de
narios 15 pro novis domibus, pariter ac combustis denarios octo, 
pro singulis, pro tabernario sive educillatore vini denarios 6 / ’

1 Lásd az 1562. ели zemplénin, stat. 2. jegyz. 14. 1.
2 Hasonlóczélu fölkelést rendel el később a törvény is. (1659: 16. 

t.-czikk.)
3 Lásd az 1580. évi abaujm. stat. 4  jegyz. 42. 1.
4 Lásd Beregmegye 1612. évi stat. 1. jegyz. 89. 1.
5 Hazai adórendszerünk történetét, sajnálkozással legyen mondva, 

a tudomány mindeddig ugyan ki nem fejté, (vázlatát lásd a magyar 
encyclopaediában ad vocem, «adó» C. és D. alatt) mindamellett az e 
részben rendelkezésünkre álló adatok nyomán bízvást állíthatjuk, hogy 
az egyesek megadóztatásánál kezdettől fogva azok jövedelme is szolgált 
irányadóúl. így nevezetesen a Róbert Károly által rendszeresítelt telek
adónál i s : midőn a porta gyanánt vett jobbágytelek, ház avagy egyéb 
vagyonérték után veti ki a törvény az adót, mindig azon praesumptióból 
indúl ki hogy az ily érték élvezetében levőnek jövedelméből nemcsak a



«

Dominis vero terrestribus liberum sit, judices et educil- 
latores vini, singulos ex singulis possessionibus eligere.1

Tterecjmeriyelevéltáráhan, Beregszászon, Prot. 5 . Gy. ex  IGO'J— 1653.
446. I.
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1636.
-Zem plénm egyei sta tu tu m .

Anno domini 1636. die 6. Junii in sédria Zempliniensi. Quia Art. 65. 
anni 1486. in isto comitatu nostro in usum non fuit, antiquo usui suo 
superinde continuato comitatus unanimi voto adhaeret, hoc est arma ad 

sedem inferre volunt.2

Ibidem unanimi voto et consensu totius universitatis do
minorum nobilium comitatus Zempleniensis conclusum est : quod

mindennapi megélésre okvetetlenül szükséges, hanem a kivetett adó is 
kitelik ; miért is az, a kinél ez fel nem tehető, vagy annak ellenkezője 
bebizonyosodik, az adó fizetése alól fölmentetik.

Már csak e tétel igazolása végett is kívánatos volna tudni, kiket 
részesítettek régibb törvényeink adómentességben. Ezek a következők :

a) a fizetésre képtelen szegények (pauperes, miserabiles personae, 
mendici); ilyenekül tekintettek a törvény által előirt (hol 3, hol 6 vagy 
10 forintnyi) nagyságú értékkel nem bírók, mely érték megállapításánál 
azonban a mindennapi munkához legszükségesebb eszközök nem jöttek 
szám ba;

b) a napszámosok (mercenarii, opei-arii) és urok által ruházott 
és élelmezett szolgák, cselédek ;

c) a kiknek háza elégett, vagy a kik elhagyott, lakatlan telken 
telepedvén le, ott új házat építettek, három évig voltak adómentesek;

d) a földesúrtól kapott bérért szolgáló molnárok malmuk, — a 
bányamunkások házuk után ;

e) a falusi bírák házaik után ;
f )  a nemesi curiában vagy allodiális házban lakók ;
g) a földesúr borát elárúsítók a korcsma, vendéglő vagy borház 

(tabernae, oenopolium, xenodochum) u tá n ; a földesúri majorosok 
(villici, allodiatores), a földesúri várak, kastélyok portariusai; a földes
urakat had idején lóval szolgáló libertinusok, s a kiket földesuraik a 
földesúri census és szolgálatok alól mentesítettek ;

h) a nemesek egyáltalán, az egytelkesek is (nobiles unius sessionis) ;
i)  az egyháziak, a praedialisták, az iskolák ;
k) végre kik külön adómentesítő privilégiummal láttattak el. 

(Lásd 1222: 3. t.-cz, 1342. évi rendelet 19. §., 1351 : 5., 1411 : 3 
1471: 24., 1472: 10., 1475: 6. (Kovachich suppi. II. 225. és 243. 1.) 
1478: 4., 1514: 7., 1523: 24., 1525 (hatv .): 19. (Suppi. I I I : 35 1.), 
1527: 8., 1536: 30., 1538: 1., 1542: 8., 1543: 16., 1546: 13., 1547: 10., 
1548 : 23., 1550 : 36., 1554 : 4., 1557 : 3., 1559: 12.. 1563 : 4.,
1566 : 4. és 7., 1567: 12. és 14., 1569:9 ., 1598:4., 1602 :22 . t.-cz
2. §., 1603 : 3. t.-cz. 2. §., 1609: 62., 1613: 13., 1618: 6. t.-cz.)

1 Az 1550: 36. t.-cz. 6. §. értelmében.
2 Lásd Szepesmegye 1567. évi IV-ik. Statutum 4. j. 24. 1.

11 ■
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a modo in posterum quandocumque supremus comes sedem 
electoriam, sive reaedificatoriam 1 indixerit et promulgaverit et 
ad eandem quicumC[ue nobilium non venerint, neque compa- 
ruerint, comes a talibus contumacibus medio vicecomitis, qui se 
se rationabiliter excusare non poterint (sic) seclusis omnibus 
juridicis remediis tres marcas gravis ponderis penes litteras exmis- 
sionales comitatus huius Zempleniensis exigere possit et valeat.1 2 
Hoc tamen statutum non praeterita sed futura liget.3

Eredetije Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhelyen■ Fascic. 
223. Nr. 215.

1636.
B eregm egyei s ta tu  tum ok.

I.

Statutum est, quod in posterum, si quispiam sanguinem 
effuderit4 humanum quaerelaque contra eundem coram vice- 
eomite aut judlium instituta per partem laesam fuerit poena aut 
duodecim aut saltem sex florenorum (prout hactenus observa
tum fuit) ab accusato non prius extorqueatur, quam praemissa 
citatione 5 6 facta ad sedem judiciariam, vel congregationem pri
mitus celebrandam: per eamque facta legitima convictione, et 
quidem penes exmissionales.0

Beregmegye levéltárában, Beregszász, prot. 5. 482. I.

II.

Statutum e s t : Quod omnes fere contributiones in posterum 
in prothocolon comitatus, cur, quamobrem et ad quid imponantur, 
per notarium sedis inscribantur. Contributiones autem in commu-

1 Lásd Szepesmegye 1625. évi stat. 1. j. 131. 1.
3 Lásd Szepesmegye 1667. évi stat. 1. j. 18. 1.
3 Ezen statutum második része előbb az 1639. oct. 25-diki gyűlés

ben, majd még 1667-ben ismét megújíttatott; ez utóbbi alkalommal az 
utolsó előtti mondat végszava: «valeat» után következő tétel toldatott 
be : «Corrigitur in eo, quatenus executio non medio V. Comitis sed dum
taxat Judlium peragatur; adeoque haec poena cedat Domino Supremo 
Comiti moderno et futuris.»

4 L. Abaujmegye 1570., 1579 : (I.) stat. 27. és 38. 1.
5 Lásd Szepesmegye 1567. évi stat. 2. jegyz. 21. 1. és Abauj

megye 1614. évi stat. 4. jegyzet. 99. 1.
6 L. Szepesmegye 1567. évi stat. 1. j. 24. 1.
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nem et publicum usum ac necessitatem 1 aeque ad dominorum 
magnatum, quam etiam nobilium possessiones imponantur; non 
vero plures: quam praesentem et instantem necessitatem solum
modo concernerent; judlium item teneantur juxta prothocolo in
scriptam contributionem exactionem facere, cum regestis 1 2 sibi 
exinde confectis: completo vero anno officii judicatus domino 
vicecomiti coram certis et ad rationem percipiendam per uni
versitatem delegatis honestis personis rationem omnium con
tributionum exactam reddere qui tandem sub debito officii ipsorum 
coram universitate dominorum magnatum ac nobilium comitatus 
nostri exactam rationem referre debeant et teneantur.3

Beregmegye levéltárában, Beregszász, Brot. 5. 483. 1.

1637.
Ungmegyei statútumok.

I.

Concluditur per universitatem, quod a modo imposterum, 
quando cum judice nobilium agitur jure, vel ipse contra alios, 
in eodem processu substituet cum consensu comitatus ex suo 
processu alium substitutum judlium,4 neque juxta leges regni5 
judices in alterius processu et parochia judicent.

Ungmegye levéltárában, Ungvár, Prot, ex 1632—1639. föl. 287.

II.

Nos universitas dominorum nobilium comitatus de Ungh 
damus pro memoria significantes quibus expedit universis; quod 
nos attentis et consideratis pravorum, praedonum, vagabundo
rum publicorumque m alefactorum hom inum  in isto comitatu

1 L. Szepesmegye 1567. évi stat. 4. j. 16. 1. és Abaujmegye 1571. 
(II.) stat 1. j. 29. 1.

8 L. Zemplénin. 1572. I. stat. 1. j. 31. 1.
8 Az 1551: 20. t.-cz. szellemében, mely szerint az alispánok vagy 

nemesek, kik a megye szükségleteinek fedezésére szolgáló pénzeket szed
ték be, ezekről megyéiknek számot adni kötelesek, a mire még személyök 
letartóztatása mellett is kényszeríthetők.

4 Mert «Nemo . . . .  in una eademque causa Actor et Judex simul 
esse permittitur. HK. П. R. 22. ez., a minthogy az 1500: 8. t.-cz. szerint a 
felsőbb bíróságnál is azon ülnök, kinek pere felvétetik, távozni köteles.

5 Lásd 4. 1. 1. jegyzet.
e L. az 1562. évi zemplénmegyei II. stat. 2. jegyz. 1-1. 1.
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de Ungh grassandum proterviam et effrenatam audaciam, quibus 
dietim miseram plebem opprimere et vexari videre est, ut igitur 
tantis rapinis, insolentiis ac pravis facinoribus contravenire pro
borum damnis et injuriis subvenire, tot tantaque latrocinia, furta 
variaque id genus scelera mederi, ac refrenari, itinerandum 
securitati et domesticorum tranquillitati prospiciatur et providea
tur, visum est nobis decernere, committere et statuere, ut non
nulli ex praecipua nobilitate prosecutionem ejusdem malefactoris 
idonei ordinarentur, quibus nempe, generosis ac egregiis Ladislao 
Pongrácz de Nagymihály, alias vicecomiti nostro, Joanni Barkoczy 
de Szala et Georgio Horvát de Palocz, nec non Stephano 
Palagy seniori, eam dare attribuere et conferre omnimodam 
potestatis facultatem et authoritatem, ut ipsi juxta limitadvam
in fra ................limitationem ordinemque et modum universos
malefactores publicos, viarum insidiatores, domorum invasores, 
miseram plebem praedonio more oppressores et alios quoscunque 
pravos homines spoliatores, praedones incendiariosque et homi
cidas insequi, captivare et juxta demerita jure punire possint et 
valeant; imo dedimus, attribuimus et commisimus, observatis 
ut dictum est a majoribus ad nos remansis et longo usu robo
ratis his moderaminum cautelis et conditionibus, quae quidem 
cautelae et conditiones idiomate ungarico per ordinem sequun
tur taliter:

P rim o. Hogy az felül előszámlált gonosztevőknek, orvok
nak, tolvajoknak, dúlóknak, fosztóknak, ördöngösöknek, paráz
náknak, gyilkosoknak, égetőknek és egyéb gonosz életű emberek
nek, kik városokban, falukban, erdőkben s mezőkben, utakon, 
egyéb helyeken is, akárhol találtathatnának és kárt tennének, 
mind paraszt és nemes instantiájokra, megfogásokra kimenje
nek, ha senki nem híná is, megfoghassák, fogathassák és pro 
indigenda poena, a jure statuenda ez vármegye első törvény- 
székiben avagy gyűlésében, ha quindena előtt leszen, alioquin 
a quindena observáltassék: tanúkat intvén az felek ellen, hogy 
juxta demerita ipsorum büntettethessenek.

Secundo. Hogy vagy nemes, vagy paraszt ember ő kegyel
mekhez mennének panaszolkodni, jól végére menjenek az expo- 
nenstül kapitány uramék, ha vagabundus-e, ha honlakos szolga-e, 
jobbágy-e, az ki ellen az querela institualódik; ha vagabundus 
leszen, sine intermissione kergesse és fogja vagy fogassa meg, 
ha lakos paraszt szolga, vagy jobbágy és az földes urat szer
járással szolgálja, megintsék kapitány uramék az querulans felet, 
az urátul kérje törvényben elsőben és ha az földes ura törvényt 
igér és teszen felölök, az querulans tartozzék elmenni és az 
földes ura törvényéhez magát modis omnibus szabni. Ha pedig
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boszuból, csak boszuját űzvén, temere vagabimdnsnak mondaná 
a querulans és megfogatná, és ha az földes ura az embernek, 
kire az querela vagyon, avagy ante captivationem, avagy ha 
már megfogta és az kapitánnál, in ipsa captivitate volna is, 
megtalálná, hogy elbocsássa az ember és ő törvényt s executiót 
szolgáltat mind fődes ur, tehát bonis conditionibus et legitimis 
modis elbocsássa és az földes ura kezében adja: de úgy, hogy 
az fődes ur tartozzék negyven forint birság alatt az querulans 
parsnak in termino ex parte coloni accusati törvént és executiót 
szolgáltatni.1 Ha pedig azt nem cselekedné, törvényt nem tenne 
subterfugiumot keresne és az ember interim elabalna, az elabalt 
embert proscribálják, az fődes uron pedig az 40 forintot meg 
vegyék kapitány uramék, kinek az két része az vármegye szük
ségére fordítassék, az harmada munkájokért kapitány uraméké 
legyen. Casu verő, hogy ha az paraszt ember törvéntől fel 
szabadul, az fődes ura előtt, tehát in eo casu, az ki megfogatta 
méltatlan, ha semmi sor nem leszen hozzá, adja meg kapitány 
uraméknak az 12 forintot irremissibiliter 1 2

Tertio. Ez féle megfogott személyeket, noha az kapitány 
őrizteti, de mikor az vármegyére kell törvényre behozni, az 
querulans pars tartozzék szekeret alája adni, az tanukat és az 
megfogott személy ellen ispán uram pecsétivei 3 beinteni.

Quarto. Ha az féle megfogott személyek kapitány kéznél 
lévén ante latam sententiam megalkusznak, szabad legyen con- 
cordalni 4 az kapitány ellent ne tartson benne;5 hanem in isto 
casu az ki meg fogatja, adja meg az kapitánynak az nyargaló 
pénzt: az 12 forintot, ha pedig az parsok egymás között, mint 
alkusznak az kapitány fizetésről, stet in arbitrio ipsarum partium.

Quinto. Ha pedig valami oly emberek ellen criminalis 
querela esnék, az kik várasokat. falukat, földes urakat, ecclesia- 
kat, az kiknek kárt töttek, és azokat magoknak reconcilialják az 
feleket az kapitány meg ne fogjon ba notitiájára leszen is, post et 
ante captivationem, hanem elbocsássa simpliciter; az ki pedig 
méltatlan megfogatta adja meg az kapitánynak az 12 forintot

1 L. az 1613. évi borsodmegyei stat. 3. jegyz. 94. 1.
2 Az 1436 (II.) : 13. és 1492: 89. t.-cz. is három márka — 12 frt 

birsággal bünteti az igaztalanul letartóztatót.
3 L. az 1561. évi Zemplénmegyei stat. 1. jegyz. 9. lap
4 L. az 1559. évi ungmegyei IV. stat. 2. jegyz. 6. 1.
5 Törvényeink (1351 : 24, 1435 (II.): 5. t.-cz. 2. §., 1439 : 31., 

1486 : 5 .1492 : 6., 1495 :13. t.-cz.) értelmében sem szabad a bírónak a feleket 
bármily fontos ügyben is (arduum negotium) a szabad egyezkedésben 
gátolni. Az egyezség létrejötte esetén követelhet a biró 3 márka (12 frt) 
békebirságot (judicium pacis), melyet azonban csak az- egyezséget con- 
statáló Ítélet végrehajtása után szedhet be.
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mivel az féle meg fogások csak irigységből és vindici a Imi is 
eshetnek.

Sex to  Ha némely nemes ember, vagy paraszt, non cri
minaliter, hanem pro simplici violentia 1 exponálná és ide akarna, 
az simplex violentianak acquisitióját vonni az querulans pars, 
ez féléknek panaszokra senkit meg ne fogjanak; hanem igazítsa 
ad cursum juris, ha paraszt, födes urára az brevis processusra,1 2 
in tali casu observando módokra az kapitány uramék azért ki
bocsáttattak czégéres vétkes és bűnösök ellen, s minden ember 
úgy értse.

S eptim o. Noha megérthetni fellebb is, de pro ulteriori 
quoque intimatione et iterata informatione, az gonosztevőkön 
minden ember értsen égetőköt, lopókat, orgazdákat, pajkosokat, 
útállókat, mezőn és erdőn lappangó tolvajokat, latrokat, dúlókat, 
fosztőkat, boszorkányokat, öldöklőket, gyilkosokat, háztörőket, 
ördöngösöket és egyéb czégéres halálos vétekben élő személyeket, 
ez féléket pedig az faluk városok is, ő köztök juxta leges regni3 
megbüntettessenek, s mind azokat, kik in flagranti crimine 
kézben akadnak, non obstante hoc juri municipali nostro.4

Octavo. Mivel hogy az lator cselekedeté után senkit nem 
vár, ha találtatnék oly casus, hogy ad notitiam capitaneorum 
nem mehetne, sem querelat nem tehetne, és róla quorum inte
rest, vagy nem lehetne az laesa parssal az megfogás, hogy ez 
félék is impune el nem mehetnének, faluknak, városoknak, utón 
járóknak szabad legyen megfogni, ha senki nem fogatná is 
és accusatora nem volna is és az kapitány kezében vinné is és 
az vármegyére behozván, az vármegye nomine magistratus bün
tesse juxta demerita.

N ono. Ha az kapitány, az gonoszságnak cselekedetekor 
otthon nem lehetne, avagy nem volna, szabad legyen más járás
beli kapitánnak is in absentia alterius, az malefactorokra reá 
vinni és opere industriaque eorum u ti; ennek felette, az hol az 
bocsátja bocsáthatja, avagy subordinalhatja is az megfogása 
szabad legyen, ha pedig sem szolgáját nem bocsáthatná hirtelen, 
sem maga nem mehetne kapitány akaratjábul az querulans 
parsnak is szabad legyen az malefactort megfogni és az kapitány 
kézbe vinni.

D ecim o. Ha az féle latrok kergetésekor ex attestationibus, 
holmi orgazdaság, lopás és egyéb criminalis casus, nemes sze
mélyekre menne, in isto casu ispán uram cum sibi adjunctis

1 L. az 1595. évi borsodmegyei stat. 1. jegyz. 56. 1.
2 L. az 1614. évi abaujmegyei stat. 5. jegyz. 99. 1.
3 Névszevint : az 1405 ( í ): 5. t -ez. és a  HK. III. R. 20. s 32. ez.
4 L. а НК. I R. 9. ez. 2. és 3. §.
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judlium et jurato assessore, az kinek járásában leszen, az felek 
ellen kimenjen, inquisitiót1 kérjen ellenek, kire ő kegyelmük, 
vigore hujus constilutionis teljes autoritást és hatalmat adnak 
és ha ex inquisitione kitetszik, hogy particepsek az latroknak 
keresésekben, házoknál való fovealásokban, lopott marhák dug- 
gogatásában pajkosságban ő kegyelme, ad primitus celebrandam 
sedem judiciariam, vel congregationem, observata tamen quin
dena, citaltassa, certificaltassa, ut personaliter campareáljon, et 
tamquam in criminali casu purget2 se contra inquisitionem,

1 Az inquisitió a bíróságok vagy küldötteik részéről való kutatás, 
tudakolás, nyomozás valamely kérdéses tényállás valódisága után azon 
czélból, hogy az Ítéletben az anyagi igazság megállapíttathassék. Tanúk szol
gáltatták a bizonyítókot ezen bizonyítási mód mellett is, mint a szoros 
értelemben vett tanúbizonyítás (humanum testimonium) esetében, csak
hogy ez utóbbiban egyedül a bizonyító felek által előállított tanúk, s ezek 
is csak az illető fél által jogilag formulázott állítás valódisága iránt hall
gattattak k i ; mig amabban mind azon alkalmas egyének, kikről föltehető 
volt, hogy a szóban forgó tényállásról tudomással bírnak, kik is minden 
körülmény iránt, mely a valódi tényállás kiderítésére nézve szükségesnek 
tartatott, lettek kihallgatva. — Ezen inquisitió már a XIIÍ. században kezd 
alkalmazásba vétetni, de csak a XIV. századtól kezdve válik a bizonyí
tásnak szokás és törvény által elismert s részletesen szabályozott rendes 
módjává, melyre nézve lásd H ajnik Im rének  úgy forrásgazdagság, mint 
mélyreható, széleskörű tudományosság állal kiváló akadémiai székfoglaló 
értekezését: A perdöntő eskü és az előzetes tanúbizonyítás a középkori 
magyar jogban. Budapest, 1881.

Miután az inquisitio a régibb, szorosb értelemben vett tanúbizonyí
tást teljesen kiszorítá, ezzel nem helyeztethetett többé ellentétbe, hanem 
egyszerűen a tanúbizonyítás — humanum testimonium — előteremtésére 
szolgáló eszköz, vagyis tanúvallatáskép szerepelt (Kitt. С. VI. qu. 2. §. 2.), 
a mely értelmét aztán későbbi perjogunkban mindvégig annál könnyebben 
megtarthatá, mert mindinkább a kánonjogi tanúvallatás szabályainak 
vettetett alá.

A mondottak igazolására szolgáljanak az 1298 : 45., 46., 1351 : 22., 
23, 1435. (II): 4., 10. t.-cz. 6. §. és 11 t.-cz. 4. §. ; 1439 : 29 , 1447 : 14. 
<Kov. Syll. I. 121. 1.), 1464 : 28, 1471: 9 , 28: 1486 : 8 ,  10, 1 4 - 1 6 ,  
71, 76 . . . .  1492 : 43 , 53, 56 , 95. t.-cz. 5. és 11 §., 98. t.-cz. 4. és 6. §. 
1504 : 5 , 1563 : 81 , 1635 : 49, 1715 : 7 , 1723 : 41 , 42, 1729, 26 , 27, 
35, t.-cz. HK. II. R. 21, 27. és kv. ez.

Mig polgári perekben csakis a felperes kérelmére egyoldalú, vagy 
mind a két fél megegyezésével elrendelt közös inquisitiónak volt helye ; bűn
ügyekben hivatalból is tartatott inquisitió, minek a gonosztevők kipuhato- 
lása végett, negyedévenkint való eszközlését szabják elő az 1548 : 50, s 
az ezt megerősítő 1618: 66, 1622: 64. t.-czikkelyek. Ezen inquisitiót 
generálisnak nevezte a doctrina; s ha ez alkalommal valakit valamely 
elkövetett bűntény gyanúja terhelt, ellenében részletes inquisitió volt folya
matba teendő (1630 : 40. t.cz.), melyet a jogászok a «speziális» névvel 
jelölnek.

2 «Purgatio» : önmagának, mint ártatlannak tisztázása az istenség 
segélyével, az ő ellene emelt vád alól, a hiányos, vagy teljesen hiányzó 
bizonyítékoknak vallásnyujtotta kiegészítő- vagy póteszköze. Mint ilyen
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alioquin proscribatur,1 et jure mediante puniatur, mindazáltal 
szabad legyen az nemes embernek, mind adversariussal, s mind 
birájával concordalni.

Undecim o. Gyakorta öreg falukban, városokban vadnak 
az latrok, néha sokan is, hogy az faluk városok, sem az kapitány 
kevesed magával leven, nekik nem árthatna, s meg sem foghatná, 
emberhalál nélkül, azért tartozik mind nemes, paraszt az kapi
tány mellé feltámadni és in adjutorium menni, sub poena duo
decim llorenos valente, ha házánál találnának és rationabilis excu- 
satiója nem volna, ha pedig csak subterfugiumot keresne et sub 
praetextu el vonná magát, az féle embert az kapitány ad primi
tus celebrandam sedem judiciariam vel congregationem comitatus

annál nagyobb szerepű, minél fejletlenebb valamely nép joga, minél töké
letlenebb annak bizonyítási rendszere s minél inkább rendeli a vallás 
magának alá a többi életnyilvánulásokat.

A purgatió eszközlésének első, régibb alakja az istenítélet volt. Ha 
panaszlott az ellene emelt vádat önmaga valónak be nem ismerte, s 
panaszló saját állításának valódiságáról meggyőző bizonyítékot elő nem 
állíthatott, vagy bizonyítékának alperes a magáét állítá ellen : akkor, 
mivel a közület tagjainak teljes egyenlőségénél fogva állításuk értéke is 
egyenlő kellett, hogy legyen — természetesen nem maradt hátra egyéb, 
mint az ügy eldöntését az istenségre bízni, a mely meg nem engedendi, 
hogy az ártatlan bűnhődjék.

A keresztény egyház az istenítéleteket ellenezvén, ily esetekben az 
esküt kívánta alkalmaztatni, mely is a panaszlott által, mint a kinek 
igazlelkűsége vonatott kétségbe, volt leteendő. Ezen eskü a tisztító eskü 
(juramentum purgatorium), az általa eszközlött tisztázás a purgatio cano
nica, melylyel szemben a régibb : purgatio vulgárisnak neveztetett.

Hazánkban is dívott a purgatio vulgaris, mint ez szt. László 
király Deer. II. k. 4. f. s III. k. 1., 2. f.-ből a tolvajlás, s Kálmán király 
D. I. k. 80 f.-ből a hamis eskü vádját illetőleg kitűnik. De csakhamar 
meghonosúl a purgatio canonica (Sz.-László D. III. k. 21 f.), Kálmán D 
II. k. 3 f.), mely aztán az előbbit lassankint kiszorítja helyéből, egyedüli 
kivételével a párbajnak, mely még a XV. században is a purgatio törvé
nyes eszközekép ismertetik el. (1471 : 28. t.-cz. 5. §.)

Hogy a tisztító esküvel, mint vallásos jellegű bizonyítási eszközzel 
visszaélés ne történjék, hogy tekintélyén csorba ne ejtessék, de viszont 
önmaga se rontsa meg a világi bizonyítási eszközök tekintélyét: a leg
nagyobb óvatosság igényeltetett. úgy használhatásának föltételeit, mint 
letevésének módozatait s hatályát tekintve. S tényleg szoros viszonyban 
is látjuk azt állani az inquisitióval, a mennyiben az inquisitio útján esz
közölt bizonyítás mértékétől, s e mellett még a bírói cognitio tárgyát képező 
ügy minőségétől, a szóban forgó tárgy értékétől, s a felek rendi állásától 
függött az, vájjon odaitéltessék-e az s vájjon a fél egymaga avagy több
kevesebb társsal (conjuratores, consacramentales) tegye-e le azt. Mind erre 
nézve teljes felvilágosítást nyújt Hajnik Imrének az előbbi jegyzetben 
idézett értekezése. Lásd а НК. 1Г. R. 32. ez. és III. R. 28. ez., az 1435. 
(П.) : 6. t.-cz. 2. §., 1486: 14. t.-cz 8. §., 15. és 67. t -ez., 1492 : 56. és 
75. t.-cz.. 1528: 4.. 1548: 28.. 1613: 23. t.-cz. 15. 16. §§. 1729: 27. t-cz.

1 Lásd az 1611. évi abaujmegyei stat. 3. jegyz. az 81 1.
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Ungh citálja, ad reddendam rationem non comparitionis, azaz, 
miért nem ment el az kapitánnyal és parancsolatjára, mellyet 
az kapitány izenetire perez nélkül tartozik az szolgabiró meg
cselekedni és rationaliter az excusans pars magát meg nem 
mentheti az kapitány mindgyárást az tizenkét forintot rajta meg 
vehesse magának irremissibiliter, szabad legyen, azért mind az 
nemes és parasztnak magáért fiát szolgáját, vagy mást bocsátni, 
ha maga nagy dolgai miatt el nem mehetne, alioquin subjaceat 
poenae praescriptae.

D uodecim o. Megeshetik az is minden nemes embernek, 
nagy dolgai törvény és egyéb nagy dolgokban járó állapotja 
találkozhatik. avagy mind az paraszt embernek messze talál- 
kozhatik födes ura és per se, nem defendalhatja magát, ez okon 
az quindena observaltassék, hogy úgy az nemes ember is élhes
sen praerogativájával, mind maga dolgában, mert gyakorta oly
kor érkezhetnek az felek ellen való certificatiók és citatiók és 
latrok fogása, mikor az szék. avagy gyűlés csak igen közel volna 
és ad notitiam domini terrestris nem lehetne az dolog.

D ecim o tertio . Gyakorta erdőkön, mezőkön, tilalmas fog
lalásokon. falukon városokon külön, különféle villongások és 
praetensiok esnek és az mellyik fél erősebb és hatalmasabb és 
magát, erdejét, mezejét és egyéb tilalmasát s jószágát őrzeti, 
oltalmaztatja és ez félékből sok violentia egyéb inconvenientia, 
ki szántszándékkal, ki tudatlanul esnek, és néha fa vágókat 
tilalmasban őrző cselédet meg fosztnak, ez féle casusokat azért 
serio et solenniter intimáljuk kapitány, uramék az malefactorok 
színe és nevek alatt az féle violentiakra nézendő állapotokba 
magokat ne avassak és ne háncsának; hanem juxta loci con
suetudinem avagy juxta leges communes regni1 büntessék az 
féle dolgokban az parsok egymást.

D ecim o qu arto . Ha mi oly casus találtatnék, mely itt 
explicalva nem volna, pro informatione az vármegyére kapitány 
uramék be hozzák és minden fél tartsa az vármegye delibera- 
tiójához magát.

In quorum quidem fidem et praefatorum omnium firmi
tatem inviolabiliter in causis (ut praemissum est criminalibus) 
observandam praesentes hasce literas nostras exmissionales 
super punitione pravorum hominum inter nos more municipali 
nostro celebrato et diu longoque usu roborato et constituto

1 Л HK. III. R. 33. cz. 5. §. értelmében az orozva vagy nyilván 
erőszakosan favágó- vagy bántó, a nála találtak elvesztésén felül, a 
violentiális díjjal sújtandó, mely ismét az 1486: 14., 1492: 55., 1625: 55. 
t.-cz. s а HK. II. R. 67. czimében állapíttatik meg.
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praefatis capitaneis et vicecomitibus judlium juratisque assesso
ribus comitatus nostri de Ungh suli sigillo authentico et judiciali 
corroboratas extradandas duximus et concedendas.

Ungmegye levéltárában. Ungvár, Prot. V. ex 1622—1636. föl. 
305. s  köt;.

1687.

Tornamegyei statutum.

Anno 1637. die 29. mensis Maii in generali congregatione in Thorna
celebrata.

Statutum est, nobiles non teneri, ad aliena loca se se con
ferre, pro testibus extra comitatum.1

Tornamegyének K assán levő irattárában, Prot, ex 1656—1670. f. 36.

1689.
Tornamegyei statútumok.

1 .

Anno 1639. die 23. mensis Februarii in sedria in Thorna celebrata.
Sigillum domini vicecomitis contemnentes, et posthaben

tes, tam praesentes, quam futuri, comperta rei veritate, poenam 
florenorum 12. per dominos judlium exigendorum subeant,1 2 
futuris semper temporibus observandum statutum est. sine ullis 
literis comissionalibus 3 comitatus.

Tornamegyének K assán levő irattárában, Prot, ex 1656—1670. f. 39.

1 A tanúvallatásra nézve lásd Zemplénmegye 1561. évi I. stat. 1. 
jegyz. 9. 1. és Gömörmegye 1612. évi stat. 1. és 2. j. 84. 1. — Úgy országos
szokás (HK. 11. R. 28. ez ) mint törvény (1563: 81., 1635: 49. t.-cz.) 
szerint mindenki 16 márka vagyis 64 írt birság terhe alatt köteles volt a 
biró tanúvallatási parancsának megfelelni, tehát a vallató biró színe elé 
idéztetvén, ott meg is je lenn i; de mivel azon esetben, ha a tanú más 
megyében lakott, semmint az eljáró bíróság, költséges meg nehézkes is 
volt a tanúnak beidézése, a gyakorlat (itt-ott statútumok által is támo
gatva) attól eltért, s e helyett azon könnyebb módot választá, mely szerint 
az eljáró bíróság a területén kívül lakó tanú kihallgatása végett meg
kereste azon bíróságot, melynek jurisdictiója alá a kérdéses tanú tartozott.

3 Lásd Zemplénmegye 1561. évi 1. stat. 1. jegyz. 9. 1.
3 Lásd Szepesmegye 1567. évi 11. stat. 1. jegyz. 21. 1.
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II.
Anno 1639. 7. Decembris in sede judiciaria in Thorna celebrata.

Communi universitatis nostrae voto et consensu decernen
dum esse duximus, ut ad compescendos refrenandosque, inso
lentes, latrones, et refractarios potissimum vero in negotio 
publici boni; nec non miseram plebem infestantibus, obviam 
iri. petulantiaeque eorundem retundi queat, juxta contenta gene
ralium regni nostri constitutionum, super omnes publicos male
factores,1 fures, praedones, adulteros, homicidas, virginum et 
mulierum raptores, stupratores, moechatores, incestuosos, incen
diarios, blasphemias in animam dicentes, sanguinem innocentium 
effusores, et alios universos execratores ubicunque, et sub 
quorumcunque dominorum terrestrium dominio intra ambitum 
hujus comitatus Thornensis nostri repertos jam vel a modo in 
futurum reperiendos, generoso domino Georgio Lenkei de Len- 
keffalva vicecomiti et judlium sibi adjunctis, virtute harum 
literarum nostrarum exmissionalium, exeundi inquirendi, capiendi, 
mulctandi, privandi et secundum demerita eorundem, servatis 
tamen servandis, puniendi juris ordine, plenariam, omnimodam 
dedimus et concessimus facultatem.

Tornamegyének Kassán levő irattárában, Prot, ex 1659—1670. 
föl 39.

1640.
Beregmegyei statutum.

Statutum pro declaratione articulorum de communi inquisitione.

Statutum, ex deliberatione sedis judiciariae, quod quia 
circa contenta articuli 60 2 novissimae constitutionis Posonien- 
sis de modo inquisitionis 3 in publicos malefactores editi, non 
leves irrepsissent errores et abusus, cum nulla de infligenda 
eisdem poena ex iisdem articulis elici ac colligi posset moda
litás, quo nimirum processu malefactores mediante hujusmodi 
inquisitione comperti puniri possint Ideoque ad ulteriorem cunc
tationis ansam, dubitationisque materiam quae circa praemissa 
forte oriri posset, determinatur, ut deinceps instituta et cele
brata per vicecomitem, juxta modum et formam in praescripto 
articulo contentam hujusmodi communi inquisitione, si vigore

1 Lásd Zemplénmegye 1562. évi stat. 2. jegyz. 14. 1. 
5 T. i. az 1638 : 60. t.-cz.
я Lásd Ungmegye 1637. évi stat. 1. jegyz. 169. 1.
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ejusdem inquisitionis, in bonis dominorum magnatum et nobi
lium manifesti et aperti malefactores reperti fuerint, mox et 
indilate vicecomes noster modernus et futuri, si hujusmodi ma
nifestos malefactores depraehendere ac captivare possunt, de- 
praehendere, captivareque possint et debeant, ac ad infligendam 
eisdem poenam juxta demeriti qualitatem et exigentiam, si do
minus vel forte officialis suus praesens fuerit, eidem domino 
suo terrestri vel officiali tradere et assignare teneantur com
mittentes eidem domino terrestri, vel officiali hoc ut juxta leges 
regni, hujusmodi malefactorem colonum debita poena afficere 
debeat, sub poena in articulo praecitato expressa. Si vero domi
nus terrestris, sed nec officialis praesto fuerit, ac modo prae
misso hujusmodi malefactores pari modo per inquisitionem 
comperti fuerint, depraehendi tamen et captivari non possint, 
extunc idem vicecomes noster, domino terrestri, in cujus pos
sessione hujusmodi malefactor depraehensus fuerit, judicialiter 
committere debeat, ut tales malefactores colonos suos, in pro
xime affutura sede judiciaria, vel congregatione statuat, ac juri 
sista t1 judicium, ac justitiam recepturos, quos si statuere non 
possent, ac iidem coloni medio tempore, post factam per vice- 
comitem commissionem hujusmodi aufugerent seque subduce
rent, propterea dominus terrestris in nullo onere convincatur; 
verum colonus hujusmodi malefactor aufugiens proscribatur 
ac proscripti habeantur. Hoc per expressum declarando, quod 
si alii aliqui coloni non tam notorii depraehensi fuerint, ac casu 
ad capitalem sententiam n o n ................... eidem vicecomiti ple
naria conceditur authoritas, ut eosdem punire possit et valeat.

Beregmegyei levéltárban, Beregszászon, Prot. 5. Gy. ex 1602— 
1653 598. 1.

1640.
Zempt énmegyei statutum.

Anno domini 1640. die 17. Aprilis in sedria Zempliniensi.

Universitas dominorum nobilium, unanimi voto et suffra
gio conclusit, quod a modo in posterum, si causantes aliquas 
literas causales, vel alias cum jurato notario comitatus expediri 
curabunt, etiam si medio tempore inter se se, superinde accor- 
darent, taxam 1 * 3 tamen literarum expeditarum notario integre

1 Lásd Borsodmegye 1613. évi II. stat. 3. .jegyz. 94  1.
Lásd Abaujmegye 1611. évi IV. stat. 2. jegyz. 81. 1.

3 Lásd az 1566. évi Ungmegyei statutum 1. jegyzetét 2. I.
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persolvere teneantur, hoc addito, quod juratus notarius noster 
nullas — plane literas causarum, vel alias expedire teneatur, 
antequam mediam taxam causantes ipsi non persolverint.

Eredetije Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Vjhely, in  Fasc. 223. 
Er. 215. -  1667-ben újból megerősítve.

1 640 .

Abaujmegyei statutum.

Statutum est: az nemes vármegye törvényszékes házá
nak 1 megépítésére, minden uri praelatus és jószágos nemes 
uram ki ki, magok jó akaratjok szerint, ígértének bizonyos számú 
pénzt, melyeket regestomban irtunk és comprehendaltunk és az 
nemes vármegye protocolumában in specie örök emlékezetre lie 
inseraltatjuk.

Ezen házunk felépítésére az taxas nemesek 1 2 fél taxajokat 
praestalják, és adják meg.

Abaujmegye levéltárában, Kassán, as 11132—1641. évi jegyző
könyv föl. 527.

1640.
Torn amegyei sta tutum.

Anno 1640. die 22. 7-bris in generali congregatione in Thorna celebrata.

Statutum  e s t : hogy  ennek  utánna. a  m odo in  posterum , 
ezen  n em es várm egyén ek  v ice-isp ánja , a  m időn con tra  pub
lico s m a le fa c to re s3 etc. a z  com m u n is inqu isitióra ,4 a  nem es  
országn ak  constitu tiója  m ellett, ki akar in sin gu lis angariis  
m en n i,5 a m aga házátu l va ló  k iindu lásának  napjátul fogva  com -  
putá lván , annak e lő tte  15  nappal certificalja ispán  uram  az

1 Lásd az 1561. évi zemplénmegyei II. statutum 1. jegyzetét a 10. L
2 Nobiles Taxati vagyis nobiles unius sessionis, egyházhelyi neme

sek, kik törvényeink szerint is megadóztathatok voltak. 1507: 3. t.-cz, 
5. §., 1538: 25., 1542 (beszt-b.): 29., 1543 : 20., 1546 : 6., 1548 : 25., 
1595 : 5.. 1596: 10., 1598: 15., 1599: 7., 1608 (K. u.) 14., 1622 : 34.. 
1638: 15. t.-cz. S lásd még Zemplénmegye 1572. évi stat. 5. jegyz. 
fentebb 31. 1., valamint 1696. évi I. statútumát, mely utóbbiban megha- 
tároztatik, kik tekintessenek nobiles taxatinak.

3 Lásd Zemplénmegye 1562. évi stat. 2. jegyz. 14. 1.
4 Lásd Ungmegye 1637. évi stat. 1. jegyz. 169. 1.
5 Az 1548 : 50. t.-cz.
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dominus terrestriseket,1 vel medio judlium, vei verő per judices,. 
seu officiales talium dominorum terrestrium.

Tornamegye levéltárában, Kassán, Prot, ex 1659—1670. foil. 39.

1641.
Beregmegyei statutum.

Statuitur unanimi voto, ut propter evitandos, hac quoque 
in parte abusus ubique in omnium dominorum et nobilium 
bonis, nullis penitus exceptis, mensura vulgari Budensi omnes 
cauponatores in educillandis vinis utantur,1 2 qui contumaciter 
huic statuto nostro, se se opposuerint, per singulos processus 
medio judlium nostrorum solito fl. duodecim birsagio toties- 
quoties id attentare praesumserint, mulctentur et puniantur. No
biles quoque huic statuto nostro obnoxios et innodatos indif
ferenter decernimus.

Beregmegye levéltárában, Beregszász, Prot. 5. Gy. ex  1602—1653.
630. 1.

1641.
Zemplénmegyei sta tutumok.

I
Anno domini 1641. die 27. Februarii in congregatione Ujlakini celebrata.

Statutum est: hogy minden falu, sub poena llorenorum 3 
tartozzék insurgalni és az faluban vagy mezőkön való latro
kat, kik fosztogatnak, utat állnak, falukon köztök bálnak, vagy 
mulatnak, tartozzanak megfogni, más szomszéd faluknak is hirt 
adni és az nemes vármegye arra rendeltetett kapitányának ér
tésére adni és, ha valamely faluban, vagy másutt, valamely 
latrot megfognak, az mellé darabontokat, minden falukból adni, 
sub eadem poena3 és az viceispán kezéhez vinni tartoznak. 
Az kapitány requirálván az nemes embereket is, sub poeii.. 
100 flór. tartozzanak azok is insurgalni, az latrokat kergetni, 
fogni és viceispán kezéhez kisérni. Hac conditione, hogy az 
mely latrot az kapitány megfog, ne tartozzék az földes urak

1 Hogy a netán fölfedezett gonosztevő jobbágyaik fölötti impensió-
nak haladék nélküli eszközlésére el legyenek készülve.

3 Lásd Gömörmegye 1628. évi statútumához irt 1. jegyz. 143. 1.
3 A büntetésösszeg nagyságát jelölő szó vagy szám kimaradt. Ezen 

összeg 12 frt volt. Lásd Ungmegye 1637. évi stat. Undecimo pontját 170. 1.
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kezéhez assignaln i; hanem  csak  azokat, az  kik, az  generalis  
inquisitio  m elle tt d ep reh en d a lta tn ak  la tro k n a k .1

Eredetije Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhely, in  Fasc. 223. 
Nr. 215.

II.
Anno domini 164-1. die 28. Maii in sedria Zempleniensi.

U niversitas dom inorum  m agnatum  e t nobilium  com ita tu s  
Xem pleniensis unan im i voto conclusit, quod a  m odo in  p o ste 
rum , causae crim inales post p e ra c ta m  querelam  in te r tia  sed ria  
continue lev en tu r,2 alias si pa rs  ac to rea  om iserit e t se r a t io n a 
biliter excusare  non  poterit, condem nab itu r in indeb ita  3 e t reu s 
absolvetur.

Eredetije Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhely. in  Fasc. 223. 
Nr. 215. — Mecjujittatott 1667-ben.

1 A HK. lit. R. 32. Cz. és az 1638 : 60. t.-cz. rendelkezése nyomán. 
Később az 1659: 16. t.-cz. is a persecutio útján elfogottakat a fő- és 
alispánok kezeihez adatni rendelte. — A gonosztevőkre nézve lásd Zem
plénmegye 1562. évi stat. 2. jegyzetét 14. 1 és borsodmegyének 1616. évi 
statútumához irt jegyzeteket. 105. 1.

2 Lásd az 1626. évi abaujmegyei statutum 4. jegyz. fentebb 136. 1.
8 A poena indebitae, méltatlansági büntetés, az actio indebita, mél

tatlan kereset miatt felperesre kirótt büntetés. Valamint a jogrend helye
sen felfogott érdeke szükségkép megköveteli, hogy mindenki az ő két
ségbe vont vagy sértett jogait biróilag érvényesíthesse, épen úgy nem 
tűrheti el azt, hogy bárki is szándékosan, alaptalan keresetekkel jogtalanul 
zaklattassék. Az ilynemű jogtalan keresettel — «indebita actio»-val — 
zaklató felperes ellenében nyújt hazai jogunk alperesnek védelmet a mél
tatlansági büntetéssel, melynek kirovását ez amaz ellen viszontkövetelés- 
ként (per modum reconventionis) ugyanazon bíróságnál kérheti, mely előtt 
a méltatlan kereset tárgyalása folyt. Szokás és törvény értelmében minden — 
de különösen a gyilkosság és violentia iránt merően zaklatás (vexatio) czél- 
jából indított — alaptalan kereset, sőt valamely bírói parancsnak hamis elő
adás (sinistra expositio) melletti kieszközlése is maga után vonta ezen bünte
tést (1. 1550: 37. t.-cz. 14. §., 1588 : 43., 1613 : 23., 1655: 53. t.-cz.) A 
XVI. század második felében készült s az országos szokást és törvény
kezési gyakorlatot ritka hűséggel visszatükröztető «Quadripartitum» III. 
R. 76. czímére támaszkodva, bizton állítható, hogy a gyakorlat az ezen 
büntetésben való elmarasztalásnak föltételéül oly expositiót tekintett, mely 
ha valónak bizonyul, alperes valamely büntetéssel sujtatnék. — A poena 
indebitae elől felperes csak úgy menekedhetett, ha keresetét idején visz- 
szavonta. Régebben ezt az Ítélet előtt hat márka dij (onus depositionis) 
lefizetése mellett bármikor megtehette, de az 1547 : 23. t.-cz. értelmében 
ez csak addig engedtetett meg, mielőtt a bizonyítás megtörtént volna. 
Csakhogy e részben is a quadripartitum érintett czime szerint a gyakorlat

12Corpus statutorum II.
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III.

Anno 1641. die 17. Septembris in sedria Zempleniensi.

S ta tu tu m  e s t : p e r sed riam  com itatus, u t a  m odo in  poste
rum . du m  jud ices nobilium  c itan t aliquos post fac tam  generalem  
in q u isitio n em ,1 ad in s ta n tia m  m ag istra tu s a d  com parendum , 
sem per ita  citent, u t personalite r, et non  p er p ro cu ra to re s  com - 
p a r e a n t2 ab  exordio cau sae , usque ad  ex itum  litis, ju x ta  s ta tu 
tum  co m ita tu s  et a rticu lo s in  exm issionalibus lite ris  specificatos. 
(NB. 1 6 6 7 -b en  hozzá íra to tt  e z :  «acceptatur.»)

Eredetije Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhely, in  Fasc. 223 
Nr. 215.

azon szabályt követé, hogy a mennyiben alperes a felperesi expositio 
alaptalanságát privilégiummal vagy jelenlevő tanúval legott az első tör
vénykezési terminuson bizonyltja, felperes azonnali perletétellel még min
dig elkerülheti a büntetést s csak akkor nem, ha későbbi terminuson esz
közölt bizonyítás után akarta volna keresetét visszavonni; míg később a 
pert ennek előzetes stádiumában (causa in praeliminaribus versante) kel
lett letennie, mielőtt alperes a poena indebitae-val való megrovatását kérte 
volna (1. 1729 : 40. t.-cz. 1. §.).

1 Lásd az 1637. évi Ungm. stat. 1. jegyz. 169. 1.
2 A jogfejlődés kezdetleges szakában a peres felek, föltéve, hogy 

cselekvőképesek, jogigényük érvényesítése, ügyök megvédése czéljából, akár 
egyedül, akár szószóló társaságában, de mindig saját személyökben voltak 
kötelesek a bíróság előtt megjelenni, azon egészen természetes nézetnél 
fogva, hogy saját akaratának és érdekeinek mindenki saját erejével ta r
tozik érvényt szerezni. Idővel, midőn a jog mind elvontabbá válik, a jogi 
meggyőződés is mindinkább a jogászosztályban concentrálódik, a felek, 
mivel a jog szabályaiban, az eljárás alakszerűségeiben való járatlanságuk
nál fogva jogaikat egymagokban kellően megóvni képtelenek, már nem 
egyszerű szószóló, hanem a joghoz értő megbízott (mandatarius, procura
tor) társaságában jelennek meg a bíróság előtt. Ez időtől fogva a feleket 
személyes megjelenésre feltétlenül kötelezni szükségtelen volt. Mindamel
lett régi megszokás alapján fenmaradt e kötelezettség mindaddig, míg
- --•- i“meHplí,u Miheto a gazdasági élet inten-

sivebb fejlődésével) az életgondok nagymérvű gyarapoaasavai r55!büí6iY&s 
megjelenés sokaknak terhes, és csak egyéb érdekeik koczkáztatásával volt 
lehetséges, szükségképen meg kellett engedni, hogy csak az őket képvi
selő megbízott által jelenjenek meg a biróság előtt, s csak annyiban idéz
tessenek személyes megjelenésre, a mennyiben azt a peres ügy vagy 
valamely percselekvény természete szükségkép megkívánja.

Törvény szerint ily személyes megjelenésre (ut personaliter et non 
per procuratorem compareant) idéztetett alperes a hűtlenség, hatalmas
kodás, gyilkosság esetében, így idéztettek a gonosztevők ; de szokás szerint 
is a bűnügyekben (in causis criminalibus) egyáltalán ilyen idézésnek volt 
helye, (L 1495 : 3., 1498 : 8. t ez. 4. §., 1563 : 38. t.-cz. 1. §., 1600 :
22. t.-cz. 2. §. HK. II. R. 75. ez. 1. §. Kittonich С. VI. qu. 20.).
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1641.

Tornamegyei statutum.

Anno 1641. die 12. Novembris. Sedes electoria in Almás.

S ta tu tu m  e s t: Ad to llendos itaque e m edio nostri ejusm odi 
scelestos abusus, nefandaque d iverso rum  m alo rum  et scandalo rum  
genera  e lim inanda  et stirp itus e rad icanda, ne  iram  e t v indictam  
d ivinam  in nos his surdis q u asi a u rib u s  posthab itis  p rovocent, cum  
insanabili an im aru m , rerum que et bonorum  n o stro ru m  ja c tu ra , et 
discrim ine, n o n  sine lacrim is nostris  saev iendas fore experiri 
cogam ur, p rae titu la to  dom ino v icecom iti jud lium  n o stris  sim ul 
vel divisim  constitu tis, eam  p len ariam  om nim odam que po testa tis  
a u th o rita tem  e t facultatis p o testa tem  dedim us e t concessim us, 
q u a ten u s ipsi sim ul vel divisim  constitu ti, ex debito  officii ipso
rum  assu m p tis  secum  uno  vel a lte ro  ex ju ra tis  assesso ribus 
cu juslibet p rocessus istius co m ita tu s  nostri T hornensis, in u n i
verso ru m  dom inorum  m agnatum  e t nobilium  com ita tu s  istius 
nostri b on is  e t ju rib u s possessionariis, in  ta les p ersonas nobiles 
e t ignobiles absque  d iscretione sexus, in deum  trinum , S. S. 
ejusdem  sacram en ta , baptism um , an im am  et his sim ilia  convi- 
tio rum  genera , m aledictrices e t b lasphem atrices, severe  ju x ta  
dem erita  ip sa ru m , an im adverte re , ta lesque in  poen a  floreno- 
rum  h ungarica lium  duodecim , irrem issib iliter exigendorum  et 
ex to rquendorum , vel vero quas com petit duodenis verberum  p la
gis afficere.1 C ontra  p raedones autem , siccarios, la trones, fures, 
veneficos, sco rta to res, adu lteros, incendiarios, vel alios quos
libet m alefactores, his sim iles, p e ra c ta  inqu isitione,1 2 ju x ta  leges 
et d ec re ta  regni 3 superinde fiendas, ubique locorum  re p e r
tos et ex isten tes, absque d iscretione personarum  et sexus, secun 
dum  leges tam en  e t constitu tiones regni superinde ed itas p ro ce
dere, et ta le s  ju x ta  cuiusque sui facti dem erita  punire, poenam que 
eisdem  cond ignam  jud ic ia lite r infligere possin t et va lean t, debe- 
an tq u e  e t ten ean tu r.

Tornamegye Kassán levő irattárában, 1659— 1670. évi jegy zökv. 
föl. 39 -4 0 .

1 L az 1579. évi abaujmegyei stat. 2. jegyz. 98. 1.
3 L. az 1637. évi ungmegyei stat. 1. jegyz. 169. 1.
3 L. az 1562. évi zemplénmegyei stat. 2. jegyz. 14. 1.

12*
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1641 .

Ungmegyei statutum.

Anno 1641. die 8. mensis Februarii.
H oc die deliberavit com ita tu s , quod filii fd iaeque em anci

pati d ivisim  nonque simul co h ab itan te s  in  testes ad m ittu n tu r 
p ro  p a re n tib u s  praecipue filiae e m a rita ta e .1

TJngmegye levéltárában, Ungvár, Prot. VI. Gen. congr. fail. 125.

1 Míg a bizonyítási rendszer régi alapelve (1. az 1567. évi szepes- 
megyei stat. 6. jegyz 25. 1.), a maga teljes tisztaságában állott fönn, a 
rokonok nemcsak nem tartatlak aggályosaknak vagy alkalmatlanoknak, hogy 
egymásért tanúskodjanak, hanem ellenkezőleg, ép ezek sorából kerültek 
ki a legalkalmasabb tanúk. A bizonyítás régi alapelve szerint ugyanis a 
tanúk hivatása nem az volt, hogy a fél által felhozott tények valódisága 
iránt keltsenek a bíróban meggyőződést, hanem az, hogy a félnek vala
mely tényből vont következtetésként jogilag formulázott állítását meg
erősítve, ennek helyességéről vagy legalább valószínűségéről győzzék meg 
a bírót. E czélra csak azok voltak alkalmasak, kik a féllel egy és ugyan
azon jogkörben éltek, vele egy és ugyanazon jogérzülettől voltak áthatva ; 
ezek pedig természetesen első sorban a rokonok közül kerültek ki, kikhez 
később még járultak a szomszédok, majd elzárt rendek megalakultával az 
egy rendhez tartozók.

Mivel nem tények, hanem ezekből vont következtetések helyessége 
fölött Ítélni voltak hivatva, egészen közömbös volt, vájjon a tényeket 
saját érzékeikkel való tapasztalat, vagy pedig csak mástól való hallomás 
útján tudják-e. De hogy tényleg amaz állítás erősségéül szolgálhassanak, 
menteseknek kellett lenniök oly tulajdonságoktól, melyek azon feltevésre 
adhattak alapos okot, hogy nem tudnak vagy nem akarnak amaz állítás 
helyessége fölött igaz Ítéletet mondani. Előbbi tekintetben alkalmatlanok 
voltak, mert hiányzott bennök a helyes Ítéletalkotásra szükséges értelmi 
erő : a gyermekek, elmebetegek ; utóbbi tekintetben pedig, mivel a tanú 
lelki üdve és személyiségének erkölcsi tekintélye volt az, a mivel az 
állítás mellett kezeskedett: azok, kik lelki üdvöket s erkölcsi reputatiójo- 
kat semmibe sem vették.

A mondottak alapján immár könnyen megfejthető, miért nem volt 
régibb jogunkban ereje a világi egyén tanúságának pap ellenében, szolgáé
nak, udvarnokénak szabad, zsidóénak keresztény, idegenének a kiváltságolt 
község tagja ellenében ; miért kellett a tanúnak tanúskodása raS£iff n i á t
tanúskodott, tehát hamisan esküdött, vagy a ki becstelenséggel sujtatott. 
(Sz. István Deer. II. k. 3., 19. és 55. f. ; Kálmán Deer. I. k. 26,, 27., 83. 
f. és II. k. 2., 3. f. az erdélyi szászoknak adott 1224 évi privil. 11. p. 
Endlicher 422. 1.).

Később, midőn a tanúvallatás a tényállás körülményes kiderítésé
nek eszközéül kezdett szolgálni, már megkivántatott, hogy a tanúnak az 
illető tényről ne egyszerű hallomásból, hanem közvetlen tapasztalat, ész
lelés útján legyen tudomása; e mellett a helyes megfigyelésre s felfogásra 
képesítő kor s lelki állapot, jó hírnév, tiszta erkölcsi jellem is nélkülöz
hetetlen kellékei maradtak a bizonyságul elfogadható tanúnak ; kiskorúak,
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1642.
S zepesm egyei sta tú tum ok.

I.
U t congregationes generales e t sedes ju d ic ia ria e  1 a  m odo 

im posterum  h iem ali tem p o re  septim a, aestivali vero  sex ta  hora

vének, őrültek, hamis esküvők, becstelenek nem lehettek tanúk. Hogy a 
tanúkaféllel közös jogkörből valók legyenek, magától érthetőlegtöbbé okve tét
lenül szükségesnem volt, ámbár részint régi megszokottságnál fogva, részint 
pedig azért, mivel leginkább ezek bírhattak biztos tudomással a kiderí
tendő tényekről, még soká tartá fönn magát azon szabály, hogy a kihall
gatandó tanúk a féllel ugyanazon megyebeliek legyenek ; e korláton belül 
azonban nem követeltetett, hogy nemes ellen csak nemes, világi ellen 
csak világi, pap ellen csak pap fogadtassák el tanúkép. Legtovább ma
radt kizárva a parasztnak nemes elleni tanúsága, minek oka nem a 
különböző jogkörhöz való tartozásban, hanem Verbőczy szerint (HK. II. R. 
27. ez. 7. 6;.), a parasztok könnyüszerü megvesztegethetőségében rejlett; 
de már Verbőczy korában is bocsáthatta a biró a peres felek közös meg
egyezésével a parasztot nemes ellenében tanúvallomásra, a  mely korláton 
nagyot tágított az 1729 : 26. t -ez., midőn magánjogi keresetek esetében 
egyátalán, bűnvádiak esetében pedig mások hiányában fogadja el a job
bágynak tanúskodását nemes ellenében. (Lásd 1486: 14. t.-cz. 5. §. és
7. t.-cz. HK. I. R. 39. ez. 4. §., 47. ez. 1. § II. R. 27. és 33. ez., vala
mint Hajnik «Perdöntő eskü» czímü értekez. 22. s kv. 1.).

A rokonok tanúskodási képességének, a tanúbizonyítás régi czéljá- 
nak megváltoztával, szintén meg kellett változnia. A mióta ugyanis a 
tanúk nem az őket felhívó fél subjectiv vélekedésének megerősítésére 
azzal egységesen közreműködni, hanem objectiv tények valódisága iránt 
önállóan nyilatkozni voltak hivatva, azon esetben, a mikor az általok 
valódinak beigazolt tény a velők rokon félnek hátrányára, tehát az ellenfél 
előnyére szolgált, az igazmondástól könnyen eltántoríttathattak a rokon 
iránt táplált szeretet s kegyeletnél vagy azon érdekközösségnél fogva, 
melyben mint ugyanazon család tagjai, a rokonféllel állottak. Ezen körül
mény elég alkalmas volt arra, hogy a rokonnak rokona előnyére tett 
vallomását gyanús színben tüntesse föl s a vallomás elfogadása elleni 
kifogásra az ellenfélnek indokúl szolgáljon, még pedig annál inkább, 
minél közelebbi volt a rokonság a fél és tanú között; de különösen 
aggályosnak kellett lenni a tanúvallomásnak akkor, ha a  rokon tanú a 
féllel közös háztartásban (egy kenyéren) élt, vagy épen ennek hatalma 
alatt állott, tehát első sorban a gyermek tanúvallomásának a szülő mel
lett. Már most, mivel ép oly méltánytalan lett volna a rokonsági fontos 
érdekeket egészen tekinteten kívül hagyni, a mily veszedelmes, a hamis 
tanúskodásra alkalmat szolgáltatni: az innen támadó nehézség a leg
könnyebben az által látszott elháríthatónak, ha a föntebbi szempont alá 
eső rokonok egyszerűen nem kényszeríttetnek a tanúskodásra, a tanús
kodni hajlandók tanúsága pedig a biró belátása szerint vagy csak annyi
ban fogadtatik el, a mennyiben a nem rokon peres fél ellenök kifogással 
nem él. Hogy mely rokonok sorolandók az u. n. aggályos tanúk közé. az, 
mivel törvény ez iránt a legújabb időkig (lásd 1868: 54. t.-cz. 192., 
193. §§.) nem intézkedett, igen kivételesen statútumok, általában azonban 
szokás utján lett megállapítva, mely a kánoni jognak nagyon is érezhető 
directiója mellett egyöntetűen alakult meg.

1 A megyegyülés és törvényszék különválását illetőleg lásd az 1595. 
évi borsodm. stat. 3 jegyz. 56. 1.
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inchoentur. Qui vero serius convenerin t, quae  co nclu sa  sun t 
p ro  ra to  et g ra to  h a b e a n t1

Szepesmegye levéltárában, Lőcsén, 13. sz. jkv. 517. I.

II.
S ta tu tum  est, u t in  singulis congregationibus generalibus 

e t sedibus ju d ic ia riis  dom inus vicecom es pro  d irectione sua  
u n u m  jan ito rem  ex  ju ra tis  a lte rn a tim  ord inet,2 n e  jud icum  et 
ju ris  intem pestiv is d iscursionibus e t egressionibus com ita tus 
tra c ta tu s  et deliberationes re m o ren tu r au t im ped ian tu r. Qui 
au tem  onus hoc ex ju ra tis  sub ire  recusaverit, ta lis  in  poena  
ilo renorum  triu m  pro  com ita tu  vigore praesen tis s ta tu ti s ta tim  
et de facto irrem issib iliter ex igenda convincatur, to tie s  quoties 
adm onitus a ssu m ere  recusaverit.

U. o.

III.
Super conclusionibus comitatus statutum.

' S ta tu tum  est, u t conclusiones om nes in  congregation ibus 
generalibus pro  publico bono fac tae  et in p oste rum  fiendae, 
sem per sin t v igorosae et per om nes hu jus co m ita tu s  ord ines 
inviolabiliter observen tu r, si qu is au tem  co n tra  ejusm odi con
clusiones quavis inven tione et quaesito  colore sese opponere 
praesum eret, easque  an n ih ila re  a tten ta re t, vel vero  se p ra esen 
tem  non  fuisse ac  in  ta les conclusiones se n o n  consensisse 
exciperet, talis exceptio  nullius sit valoris,3 quin  im o u t con tra

1 A dolog természetéből folyó ezen szabályt később a törvény is 
kimondá. L. 1723 : 58. t.-cz. 5. §.

2 Lásd ugyanezen megye 15(i7. évi stat. 4. és 5. jegyz. 24. 1. és 
az 1599. évi zemplénmegyei stat. 1. j. 8. 1.

3 Azon nézet, hogy valamely közületi határozat a közület tagjára 
nézve csak azon esetre kötelező, ha annak megalkotásához saját akara-
f Я лго 1 IQ Vili f O'/ o rriróm  9^0 ryóyrrrvf tn v m ó o v A to c  'Q >~v' ójv> író  r \

csm T aaui^ervenyesum etT am f^^T íozulet csak mint az egyénileg sza- 
badok halmazatszeríí összesége, mint sokaság, s határozata, mint az 
egyesek külön akaratának kifejezője jelentkezik. Mivel jogilag az egyesek 
akarata egymással teljesen egyenlők, senki sem kényszeríthető jogilag 
arra, hogy a maga akaratát a többiek akaratának alárendelje ; s ha annak 
mégis meghódol, teszi ezt erkölcsi kényszerűségből, annak tudatában, 
hogy saját akaratának érvényesítésére nincs elegendő ereje, vagy mivel 
belátja, hogy a többiek akaratát kifejező határozat követése előnyös, vagy 
fél, hogy azt nem követni hátrányos. Mihelyt azonban az illető közület 
mint az egyesek és ezek összeségétől különböző, azok felett álló elvont
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talem  non secus tan q u am  co n tra  absen tem  p raev ia  citatione 
p rocedatu r, poenaque  co n tra  absen tes sanc ita  1 irrem issib iliter 
ex eq u a tu r to ties quoties sese opponere praesum serit.

Szepesmegye levéltárában, Lőcse, 13. ss. jkv. 513. lap.

IV.
Statutum ratione cerevisiae rusticorum.

C on tra  rusticos cerev isiam  su p e r cerev isiam  nobilium  
educillan tes s ta tu tu m  an tiq u u m  com ita tus in anno  1601. feria 
secunda  post na tiv ita tem  C hristi in  sedria  c o n s titu tu m 2 re n o v a 
tur. H ac declara tione ad jecta, u t jud lium  cum  uno  ju ra to  ad 
in s tan tiam  p a rtis  rev o can tis  absque  com m issione vicecom itis 
s ta tim  ex ire  e t co m p erta  re i verita te  respectu  singulorum  vaso 
rum  poenam  flo renorum  4. in  dim idia pro  se, a lte ra  v e ro  pro  
p a rte  lae sa  ex bonis eiusm odi rustic i s ta tim  e t de facto  vigore 
p raesen tis  s ta tu ti exequi possit e t v a le a t.8

U. o.

V.
Contra libertinos.

R atione libertino rum  4 in  sessionibus colonicalibus e t inqui- 
linariis  degentium  s ta tu tu m  e s t: Ut a  m odo im posterum , tales

egység kezd szerepelni, s ennek megfelelőleg határozata sem a sok egyes 
külön akaratának, hanem egy egységes összakaratnak a kifejezése: az 
szükségkép kötelezővé válik a közület minden tagjára nézve, tekintet 
nélkül arra, vájjon jelen volt-e annak hozatalánál vagy sem, hozzá- 
járult-e annak létesítéséhez avagy ellenezte a z t ; mert az egyesek külön 
akaratai egészen beleolvadnak amaz egység akaratába, a határozat tá r
gyát illetőleg megsemmisülnek, s helyökbe egészen az egység akarata 
lép. De mivel e változás fölismerése nagymérvű abstractiót igényel, melyre 
a concret gondolkozáshoz szokott ész roppant lassúsággal képesül, a 
közületi határozat kötelező erejének ez elve is csak nagy nehezen jut 
teljes elismeréshez, a mit a jelen statutum is tanúsít, melyből kiviláglik, 
hogy ámbár már a HK. III. R. 2. ez. a megyei közönség «sanior és 
potior» részének constitutióját az egész megyei közönségre nézve kötele
zőnek mondja, mégis akadtak olyanok, kik a régi felfogás hatalmától 
lebilincselve, az ily constitutio érvényét a magok hozzájárulásától akarták 
függővé tenni.

1 Lásd az 1567. évi szepesmegyei stat. 1. jegyz. 18.1.
2 Ezen statútumot nem találtuk.
8 Lásd az 1620. évi sárosmegyei statutum 1. j. 124. 1.
4 A libertinus, eredetileg a teljesen szabadok vagyis nemesek és
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jud icibus possessionum  earum , in quibus degunt, quarum  ad 
o n e ra  e t con tribu tiones, tam  p ro  publico bono, q u am  vero  neces
sitati com m uni eiusdem  com m unitatis, com ita tu s  subjaceant, 
ipsaque vigore p raesen tis  s ta tu ti p raesta re  te n e a n tu r . Exceptis 
illis, qui victu e t am ic tu  continuo  certaque m ercede  dom inis 
ipsorum  in se rv iu n t.1

Szepesmegye levéltárában. Lőcsén. Prot. 13. 518. I.

a teljesen szolgák vagyis rabszolgák között álló félig-meddig szabadok 
osztályát jelentette. E libertinusok kikerülhettek legnagyobb részt, eleve 
talán valamennyien, azon szabad állapotú föld- és kézművesek sorából, 
kik a honfoglalás alkalmával már itt találtatlak vagy később telepedtek 
le s sem a törzsek, illetőleg nemzet teljesjogu tagjaiul el nem ismertettek, 
sem rabszolgákká nem tétettek, a kikhez járultak azután a rabszolgaság
ból felszabadítottak. Erre vallanak a többi közt a kifejezések is, melyek
kel régente jelöltettek: liberi, libertati mancipati (Szt. István Deer. II. K. 
13., 20., 26., 27. f. etc. Szt. László Deer. I. K. 30. f. II. K. 11., 12. fej. 
Kálmán Deer. I. : 45. II. K. 14. fej. stb.).

Társadalmi s jogi állásuk a királyságot megelőző időre vonatkozó
lag meg nem állapítható ; a királyság korában szerződésszerűleg vállal
koztak a legkülönbözőbb, hol enyhébb, hol terhesb szolgálatokra (fegy
veres szolgálat, földmívelés, iparos, cseléd vagy szolgai munkára), a 
melyekre ép alkalmuk nyílt s képességük vo lt; ezenfelül azonban a sza- 
badonbocsátottak régi uroknak még azon szolgálatokat is teljesítették, 
melyeket ez a maga részére felszabadításuk alkalmával rendszerint 
kikötni szokott. Személyük után, melynek szabadságát a közhatalom 
megvédte, a királynak adót (liberi denarii, Kálmán Deer. I. K. 45. fej.) 
fizettek Sokan közűlök existentiájokat biztosítandók, a várjobbágyok vagy 
várnépbeliek közé vétették föl magokat, avagy a várvendégek (hospites) 
közé elegyültek, vagy a mi talán a leggyakoribb eset volt,, a király, az 
egyház vagy valamely világi földesúr birtokán, mint ezek szabad jobbágyai 
telepedtek le, a minek folytán állásuk az érintett osztályokéval azonos 
fejlődésnek volt alávetve. A megmaradottak továbbra is különféle szol
gálatokra kötelezték magokat, melyek minősége szerződésileg lön meg
állapítva, s a melyekért vagy határozott bért, élelmet, ruházatot, vagy 
valamely ingatlannak haszonélvezetét nyerték, nem egyszer valamely 
jobbágy- vagy zsellértelekre telepíttettek le, a nélkül mégis, hogy a föl
desúr jobbágyaivá vagy zselléreivé lettek ; az ilyen telek «possessio liber- 
tinai>-nak neveztetett (1596: 10. t.-cz. 3. §.). Mindezek a törvényekben: 
«libertati, libertini», később «liberae personae nullo proprietario domino 
obligatae, ignobiles liberi vel manumissi, liberae conditionis Taxalistae 

я т я к  — r —  гг tu^^^nojry
reájok a földesúr jurisdictiója ki nem terjedhetett. (Lásd az 1492: 93. 
t.-cz. 3. p., 1542. (pozs): 14., 1542. (Besztb.): 27., 1543: 16. t.-cz. 2. § , 
1546: 13.. 1554 : 4. t.-cz. 6. §., 1557: 3. t.-cz. 7. §., 1559 : 12. t.-cz.
6. §., 1567: 14. t.-cz. 2. §.. 1569: 8., 1574: 3., 1595: 6., 1596: 10. t.-cz.
3. §., 1659 : 85. t.-cz. 4. §., 1662 : 5. t.-cz. 12. §., 1681 : 46. t.-cz. 11. §.,
1715: 62. t.-cz. 1. §. s 101. t.-cz. 4. §. 1723: 61. t.-cz. 1 § )  Lásd még
Beck : «Jus. publ. R. Hung.» Benczúr megjegyzéseivel (Horváth Bibi. J. 
C. 4. köt. 236 és 237. L).

1 Lásd az 1635. évi beregmegyei stat. 5. j. 162. 1.
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VI.
Statutum super molitoribus et adusti vini crematoribus.

Q uantum  ad  m olitores et su b lim ati c rem ato res 1 sta tu tu m  
est, nem ine rec lam an te  u t iidem quoque, a  m odo im posterum , 
sem per quo tann is sem el certi quid p ro  publico bono in  m edium  
com ita tu s 1 2 co n trib u e re  tenean tu r. Ut au tem  m olend ina et adusti 
v in i c rem ato res  p ro  ra tio n e  p ro v en tu u m  suorum  condigne ta x a ri 
possin t, operae  prae tium  est, ut jud lium  de num ero  ta m  lapidum  
m ola rum  cuiuslibet m olendini ac  p ro v en tu  annuo, q u am  vero  
lebetum  in  singulis possessionibus q uaestu s gra tia  ecocto rum , a  
jud ic ibus possessionum  in p raesen tiam  sui evocato rum  ju r a 
m en to  m ediante in q u iran t et in fu tu ra  sed ria  fideliter repo rten t.

Ssepesmegye levéltárában, Lőcsén, Prot. 13. 518. 1.

1642.
Sár ósdi egyei sta tutum.

S ta tu tum  est p ra e te re a : h a  v ice ispán  u ram nak , vagy  szolga- 
b irák  u ra im n ak  vagy  per m ortem , vei p e r m uta tiones officio
ru m  3 4 tisztek v á lto z ik : az  cau san so k n ak  álljon szabadságokban , 
h a  el kezdet perükben  causa jokat egyik b irórul m ásik ra , ha  
condescenda lta tják  is, lm nem is, az é rt p e rük  le n e  szálljon, 
ho lo tt az ő felsége táb lá ján  is nem  observálta tik , hogy az  eau - 
san so k  porokét az  b iróru l egyikrül m ásik ra  szállítják.'1

Sárosmegye levéltárában, Eperjesen. Prot. Er. 10. 250. I.

1642.
Zemplénmegyei statútumok.

I.
Anno 1642. die 18. Februarii in sedria Zempleniensi.

U niversitas dom inorum  m agnatum  et nobilium  com ita tus 
Z em pleniensis venationem  et aucup ium  sub  poena 12 florenorum .

1 Az országos adó fizetése alól (az 1563: 4., 1567 : 12., 1569 : 8., 
1595: 9., 1596: 10., 1613: 12. t.-cz. szerint) csak az oly molnárok voltak 
kivéve, kiknek nem volt saját malmuk, banem a földesuréban libertinu- 
sokkép (lásd az 4. j. 183 1.) bérért szolgáltak. A pálinkaégetőkről a törvények 
az 1662: 12. t.-cz idejét megelőzőleg meg sem emlékeznek; minthogy 
azonban a most érintett törvény őket minden további nélkül a hadi adó 
fizetésére kötelezi, azon következtetésre szolgáltat alapot, bogy az országos 
adó alól egyátalán nem voltak kivéve.

2 Vagyis a házi pénztárba. Lásd ezen megye 1567. évi stat. 4. jegy
zet a 16. 1.

3 Lásd az 1625. szepesmegyei stat. 1. j. 134. 1
4 Lásd az 1614. évi abaujm stat. 1. j. 100. 1.



186 MEGYEI STATÚTUMOK.

per judices nobilium et eorum juratos seclusis omnibus juridicis 
remediis irremissibiliter exigendorum, a rusticis prohibuit. (NB. 
1667-ben ez íratott utána: «ratificatur.»)1

Eredetije Zemplénmeqye levéltárában, S.-A.-Ujhelyen, in  Fase. 
223. Nr. 215.

II.
Anno domini 1642. die 25 mensis Aprilis in congregatione 

Zempleniensi, universitas dominorum magnatum et nobilium 
conclusit: hogy az falubeli bírák és polgárok életek elvesztése 
alatt, az köztök való latrokat, csavargókat megfogják, és ha 
megfogására elégtelenek, hírré tevén az kapitánnak, viceispán 
uramnak és szolgabiráknak, tartoznak hírré adni, az kapitánok, 
ha remissusoknak találtatnak, in florenis centum convincantur.2

Eredetije Zemplénmegye levéltárában, 8 -A.-Ujlielyen, Fasc. 223. 
Nr. 215.

1642.
Tornamegyei statutum.

Anno 1642. die 27. mensis Julii in Generali congregatione in Thorna
celebrata.

Statutum est : Mivel e mi nemes Thorna vármegyénkben 
annyira el kezdett áradni biráinknak becstelensége, hogy nem
csak in locis privatis, de még vármegyénknek törvényszékiben 
is, találtatnak némely magokban felfuvalkodott emberek, kik

1 A vadászat, mely a még nomád életet folytató népre nézve, 
mint a táplálék beszerzésének legjelentősebb módja, közös foglalkozást, 
elsőrendű életszükségletet képez, a gazdasági cultura fokozatos fejlődésé
vel ezen jellegéből mindinkább kivetkezik, a harczias szellem kielégítésé
nek egyik mellékeszközévé, s elvégre egészen nélkülözhetővé, merően 
fényűzési foglalkozássá válik. Az ingatlan fölötti tulajdonjog megalakul- 
tával mint ennek tartozéka, mint az ezzel járó haszonvételi jogoknak 
egyik faja jelentkezik. S mivel hosszú időn át más mint szabad, nemesi

megalakul, a bosszú idő szentesítette szokáson kívül még azért is, mert 
annak gyakorlata, mint fegyverrel űzött foglalkozás, csakis nemest meg- 
illetőnek tartatott. Innen van, hogy míg egyrészt a paraszt a vadászattól 
egyáltalán eltiltatott, másrészt a nemes a maga birtokán kívül még a 
máséban is vadászhatott, a mennyiben ennek tulajdonosa azt elkerítés 
által tilalom alá nem helyezte. E jog szabályozására nézve lásd 1504: 
18., 1729: 22., 1802: 24. 1886: 61. t.-cz. 8. §., 1840: 9. t.-cz. 15. §., 
1872 : 6., 1876 : 44. s legújabban 1888 : 20. t.-cz.

2 Lásd az 1562. évi zemplénmegyei statutum 2. j. 14. 1.
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nem tekintvén az nemes vármegyének authoritását, törvény
székes biráit, és közönségesen az universitast, melyben nagy 
hatalmas embereknek is szolgái 1 jelen vadnak (kik az ő urok- 
nak személyeket repraesentálják) az lélek mondással szitkozód
nak in loco publico (a mint e mai napon is történt) annak- 
okáért, ha ki ennek utánna, a die praesenti, azt cselekedni 
merészelné; tehát, nullo habito erga ejusmodi blasphemantem, 
conditionisque et status sui respectu, toties quoties, in centum 
florenorum convictionem incurráljon,1 2 mely convictiot facta 
statim ibidem legitima citatione, ex bonis suis mobilibus, etiam 
de juribus suis possessionariis, domino vicecomiti plenariam 
executionem faciendi, omnimoda data esset authoritas, non ob
stante quocunque juridico remedio, contradictione, prohibitione, 
appellatione, novo judicio, et aliis quibusvis humanitus excogi
tatis artibus, subterfugiis, et adinventis coloribus, nec non juristi- 
tiis temporibus, nequaquam suffragare valentibus. Ha pedig 
contumacia ductus, az convictioval sem gondolva, hanem in 
vilipendium existimationis dominorum judicum sedis, többször is 
attentalni merészlené, tehát praehabita citatione, ez illyen refrac
tarius capiáltassék, és főispán uram kezében adatván, érdeme 
szerint az ország törvénye szerint, megbüntettessék. Ha pedig 
az paraszt ember, casu quo, azon szitoknak nemeivel találna 
szitkozódni, eo facto az nemes vármegyének szeme látására az 
plengérben meg pricskeltessék, avagy három pálczával meg 
verettessék, toties quoties azt cselekszi.3

Tornamegye kassai levéltárában, Trot, ex 1059—1070. föl. 10.

1646.
Abaujmegyei statutum.

Quicunque in hoc nostro comitatu suspensos malefactores 
'furciferos de patibulis quocunque sub praetextu ac qualiter
cumque sine praescitu ac indulgentia domini magistratus detraxe-

1 Ezek a fó'urak officiálesei voltak. Valamint szokás, majd törvény 
(1608. K. u. 1. t.-cz. 9. §,) alapján az országgyűlésen meg nem jelent 
főurak magokat mások által képviseltették, úgy a megyei gyűléseket ille
tőleg sem lehetett őket e képviseltetés jogától elzárni. A megyegyűlések 
alkatrészeire nézve lásd Szepesmegye 1587. évi II. stat. 4. jegyz. 17. 1.

2 Nyilvánvaló, hogy azért rovatott ki ezen büntetés, mert a szóban 
forgó szitkozódás széktörést képezett. Erre nézve lásd Szepesmegye 1567. 
évi TI. stat. 1. jegyz. 20. 1.

3 Lásd Abaujvármegye 1579. évi Statut. 2. jegyz. 38. 1.
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rit, extunc talis in poena quadraginta florenorum himgariealium 
pro convicto habeatur comperta rei veritate statim et de facto 
per dominum magistratum irremissibiliter exigendorum.1

Abaujmeyye levéltárában, Kassán, Prot, ex 1632—1641. föl. 627

1616.

Ungmegyei statútumok.

I.
Anno domini 1646. die 28. mensis Martii.

Statutum et deliberatum est, quod nobiles contumaces, qui 
in medium comitatus contribuere nolent, contumacia ducti, tales

1 A halálbüntetés, mint közbüntetés is ép oly régi, mint maga a 
közhatalom, mely azt kiszabni hivatva van. A törzset, a közhatalomnak 
alkotmányunk fejlődésében első, legrégibb birtokosát, a bűntények meg
torlásában ugyanazon boszúérzet vezérelte, mint az egyeseket, kiknek 
összeségéből önmaga megalakult. Ámde valamint az egyeseknek, úgy a 
közületnek is boszúérzete egyik-másik bűntény által oly mérvben lett 
felköltve, hogy az máskép, mint a bűnösnek megsemmisítésével, kielégít
hető nem volt: s tekintve a nép kezdetleges műveltségét, a halálbüntetés 
kiszabása épen nem tartozhatott a ritkaságok közé. A boszunak a bün
tetések kiszabásában vitt szerepét előbb tetemesen alább szállítá a sértett 
és bűnös közti egyezkedés (1. az 1559. évi ungmegyei stat. 2. j. 6. 1.), 
majd meg egészen élét vették a keresztény vallási és erkölcsi tanok útján 
megfogamzott s elterjedt kiengesztelődési nézetek ; ezek mellé, majd 
föléjök helyezkednek az államiság intensivebb fejlődésével a policziális 
tekintetek, melyek az egész középkoron át első sorban vezérlik az állam
hatalmat a büntetések kiszabásánál: a jogrend megóvása, mások elret
tentése czéljából szabatnak ki a büntetések.

Hazánkban a halálbüntetésnek szokás és törvény értelmében dívott 
nemei voltak : az akasztáson kívül a lefejezés, szétszaggatás, megkövezés, 
megégetés, vizbefulasztás, keréktörés, felnyársalás (Szt. István Deer. II. k. 
46. f., 1486: 61., 62., 1495: 31., 1525: 23, 1567: 30.. 1595: 34., 1723: 
11. t -ez., HK. I. R. 15. ez.). Valamennyi közűi az akasztás a legalkal
masabb a büntetés ezélzatának, az elrettentésnek fölismerésére. Oly bűn
tényekre szabatott az ki, melyek alattomosságuk s aljasságuk által 
leginkább veszélyeztetik a jogrendet, t. i. a tolvajlásra s a katonai szol
gálatból való alattomos elszökésre; továbbá oly egyénekre, kikről leginkább 
tették föl. hogy veszélyeztetik a jogrendet: szolgákra, illetőleg nem neme
sekre. (Lásd Szt. László Deer. II. k. 2., 12. és 14. f. — 1595 : 24., 29. 
t-cz. HK. I. R. 15. ez.). Végrehajtatott valamely nyilvános helyen s minél 
magasabb fán, a felakasztottnak hullája pedig addig hagyatott rajta, a 
míg az idő viszontagságai folytán el nem enyészett, hogy ily módon 
minél könnyebben s minél tovább legyen másokat elrettentő példaként 
szemlélhető.
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puniantur per vicecomitem, cum occupatione bonorum, usque 
ad summam centum florenorum exigendorum.1

Eredetije Ungmegye levéltárában, Ungváron, Prot. V II. Gen. 
congr. fail. 4.

II.
Anno domini 1646. die 12. Aprilis.

Deliberatum est, quandoquidem, tam nobiles, quam igno
biles reperiuntur tales, qui contumacia ducti, sigillum domini 
vicecomitis respuunt floccipendentes pro eo tam illi, qui huc 
usque id patrassent, quam deinceps quoquo modo patrarent, de 
facto irremissibiliter puniantur a talibusque contumacibus duo
decim florenos exigant et exequantur, sine ulla dilatione, datur- 
que authoritas domino vicecomiti exequendi, ut ipse tam per 
se, quam per dominos judlium et juratos assessores modis 
omnibus exequendi habeat potestatem, exequique possit et 
valeat per omnia media.1 2

Ungmegye levéltárában, Ungvár, Prot. VII. Gen. Congr. fol. 6-

1046.
Zemplén megyei statútumok.

I.

Anno domini 1646 die 14. mensis Maii in congregatione 
in Vásárhely celebrata. Universitas dominorum magnatum et 
nobilium, ad coercendam furum, praedonum et malefactorum 3 
proterviam conclusit: Quod universi fures, latrones, praedones, 
aliique, sive incendiarii, sive alterius generis malefactores exis- 
tant. per capitaneos comitatus ad requisitionem quorumvis 
captos et captivatos etiam ad requisitionem domini terres
tris, in manum dominorum terrestrium non dabunt dareque 
pro administrando judicio et infligenda etiam poena, non tene-

1 Az országos adót nem fizetők büntetése az 1492: 26. t.-cz. sze
rint 12 frt.

2 A pecsét a  hatóságnak lévén jelvénye, mely alatt annak meg
hagyásai keltek, annak nem respectálása egyértelmű a meghagyásnak 
figyelembe nem vételével. A pecsétre nézve lásd Zemplénmegye 1559. évi 
stat. 1. jegyz. 9. 1.

8 Lásd Zemplénmegye 1562. évi stat. 2. jegyz. 14. 1.
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buntur; sed comitatus et sua authoritate eosdem jure conve
niente irremissibiliter puniet,1

Eredetije Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhely, Fasc. 223. 
Nr. 215.

II.
Anno domini 1646. die 15. mensis Maii in congregatione 

in oppido Gálszécs celebrata. Universitas dominorum magna
tum et nobilium conclusit : si quidem mancipia Polonica e 
regno Poloniae, huc in comitatum nostrum transmigrantia, plu
rimas insolentias et fraudulentias facere perhibeantur, ideo, ut 
se, se, talia mancipia abstineant', a comitatu nostro conclusum 
est; alioquin si talia mancipia in comitatu nostro invenientur, 
liberum sit cuique, eosdem acceptis ab iisdem literis mendica- 
toriis, ac rebus eorundem, fortiter verberare ac ex comitatu 
expellere.1 2

Eredetije Zemplénmegye levéltárában. S.-A.-Ujhelyen, Fasc. 223. 
Nr. 215. — Megujittatott 1607-ben.

1 1667-ben következő megjegyzések toldattak a statútumhoz : Ap
probatur et strictius observandum decernitur vigore Art. etiam 7. 
(voltaképen 16.) 1659. — Továbbá: Malefactores autem illi intelligendi, 
qui nullas fixas residentias haberent.

2 Hogy az idegent ősi időben a magyar is, mint minden más nép, 
jognélkülinek tartotta, a fölött nem lehet kétségünk. A jog, mely a nép
nek, mint a vérség alapján nyugvó, fajilag elzárkózott közületnek kebelé
ben, ennek közös jogérzetéből fakadt, csakis ezen közület számára állott 
fönn, a közület jogrendének részesei csakis annak tagjai lehettek ; s mind
addig. mig a népek közötti érintkezések ellenségesek voltak, mindenik a 
másiknak tagjait ellenségeknek tekintette, kiknek vele s tagjaival szem
ben szabadságuk, joguk nincs ; és csak a midőn az egymással való barát
ságos érintkezések folytán köztük bizonyos érdekközösség létesül, kezdi 
egyik a másiknak szabadságát, jogát respectálni, a közte megforduló 
idegenek jogalanyiságát védelemben is részesíteni. E védelem a népnek 
állandó letelepülésével aztán mind bel-, mind külterjesen növekszik ; bel
terjesen, a mennyiben annál tartalmasabbá s erőteljesebbé válik, minél 
inkább erősbül a meghódoló és hóditó nép közt az érdekközösség s minél 
inkább simul amaz emennek szokásaihoz, erkölcseihez ; külterjesen, a meny
nyiben a hódító nép területi terjeszkedésével az az idegeneknek is mind 
nagyobb számára terjed ki. E védelemtől aztán azon idegenek sem zárat
nak el, kik később akár ideiglenesen, akár állandó ottmaradás szándoká- 
val vándorolnak be.

Hogy hazánkban a honfoglalás idején a meghódolt idegeneknek 
jogalanyisága már elismertetett, a történelemből tudjuk ; később a királyok 
is különös védelmükben részesítik, sőt érezvén a lakosság, s ebben a 
munkáskezek száma szaporításának szükségét, az idegeneket még külön
böző jogok privilegiumszerü biztosítása mellett is édesgetik az országba. 
Tanúsítják ezt már szent Istvánnak fiához intézett intelmei (Deer. I. k.
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1647.
Zemplénmegyei statutum.

Anno domini 1647. die 3. Septembris in congregatione 
Zempleniensi. Universitas dominorum magnatum et nobilium

6. fej.), melyekben az idegenek pártfogását a király kiváló kötelességei 
közé sorolja s azon nagy számú privilégiumok, melyek az idegeneket 
(hospites) a legváltozatosabb jogok élvezetébe helyezik ; de ugyanezt tanú
sítják azon nagy számú törvények is, melyek az idegeneket igen korán 
íigyelmökre méltatva, jogállásukat szabályozni törekedtek.

Miután az állandóan, végleg letelepedett idegenek idó'vel — magok 
is honfiakká lévén — a honfiak egyik-másik osztályával assimilálódtak s 
az illető osztály jogállásába jutottak, a törvények természetesen csak az 
ideiglen itt tartózkodó, vagyis a szó szoros értelmében vett idegenekre 
(forenses, exteri) vonatkoznak. — Kimerítőleg, minden oldalról azok jog
állását nem Írják körül, hanem megjelölnek egyrészt némely jogokat, 
melyek élvezetére jogosítvák, s másrészt olyanokat, melyek gyakorlásából 
kizárvák. Minthogy az idegen és honfi közti megkülönböztetés alapja 
tisztán közjogi, politikai jellegű, természetének megfelelőleg az idege
nek csakis a közjogi, politikai jogosítványokból zárathatnának k i ; ter
mészetes ugyanis, hogy a ki az állam kötelékébe nem tartozik, annak 
nem tagja, az ennek közéletében, a közhatalom kezelésében, a közügyek 
elintézésében szereplést sem igényelhet, részt nem követelhet, de mivel 
a köz- és magánjogok többé-kevésbbé érezhető kölcsönhatásban vannak ; 
mivel a középkor a köz- és magánjogok közti különbségnek tiszta ön
tudatával sem h ir t; mivel a törvényhozás az államnak gazdasági s egyéb 
culturalis, valamint más államokhoz való politikai viszonyaival is kellett 
hogy számoljon: amaz elvnek merev következetességü keresztülvitele 
lehetetlen volt. Ha tehát törvényeinknek az idegenekre vonatkozó rendel
ik ('zéseiben absolut következetességet nem is találunk, mégis, az imént 
érintett szempontok figyelembe Vételével, könnyen megkaphatjuk mindenik 
rendelkezésnek ratióját. E rendelkezések a következők :

Az idegenek
1. nem viselhetnek sem egyházi, sem világi hivatalt, nem lehetnek 

jelen a királyi tanácsban, midőn ez az ország ügyei fölött tanácskozik ; 
a végvárak őrizete nem bizathatik reájok, sem adóbehajtókúl nem alkal
mazhatók, sem a királyi jövedelmek nekik bérbe nem adhatók (1222 : 11., 
1439: 5 , 6 ,  12., 1453': 3., 1458: 7., 1471: 6., 1492: 7„ 8., 1495: 30., 
32., 1498: 30., 1500: 35.. 1523: 17., 1525: 4., 1526: 40., 1546: 15., 
1552: 15 ; 1553: 19., 1563 : 34., 1608 (K. e .) : 10. t.-cz.);

2. adomány- s érdemdíjazás, avagy adásvevés útján örökös vagy 
zálogos birtokot avagy birtokjogokat nem szerezhetnek, a netán szerzet
teket a honfiaknak szabadságukban állván magokhoz váltani; különösen 
tiltatik a birtokok eladása lengyelek s velenczeiek részére; a honfiak 
adósságait sem vásárolhatják meg azok hitelezőitől (1222 : 26., 1439 : 16., 
1486 : 33., 1536 : 42 , 1542 (besztb.): 12., 1599 : 31., 1630 : 30., 1647 : 94., 
1662 : 41., 1715 : 23. t.-cz.);

3. kereskedést csak vásáron űzhetnek, de a törököknek, s — a 
borkereskedés kivételével — a görögöknek, örményeknek, zsidóknak az
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statuit: quod a modo in posterum, si incolae oppidani pago
rum, castellorum et cujusvis status et conditionis hominum, ad 
capiendos malefactores1 ad requisitionem capitaneorum, vel 
aliorum quorumvis damnificatorum et laesorum, nempe qui 
in actuali maleficio cernerentur et requirerentur, non assur
rexerit,2 et praesentes non fuerint, extunc in tali casu citatione 
mediante, per dominum vicecomitem, et comperta rei veritate; 
si nobiles tales fuerint, in ducentis florenis; ignobiles autem 
in tali casu, non succurrentes, vel iisdem patrocinantes, aut iis

állandó, foglalkozásszerü kereskedés is meg volt engedve (1659: 77., 
1715 : 99., 1741 : 29. t.-cz.) ;

4. arra alkalmas honfiak hiányában bánya- és katonatisztséget 
viselhetnek, a bányamivelésre alkalmazhatók, ahhoz élelmi és egyéb szük
séges szereket szállíthatnak, magyar kapitányok alatt zsoldért katonás
kodhatnak, bérért vármunkálatokat is teljesíthetnek. (1518 (bácsi): 11., 
15153 : 29.. 1525: 4., 1552: 31.. 1553: 5., 1609: 11., 1792: 8., 9. t.-cz )

5. végre nemcsak honfiakká, hanem a királytól az ország tanácsá
nak illetőleg az országgyűlésnek megegyezésével nyert adomány, később 
u. n. ünnepélyes honfiusítás útján, nemesekké is lehettek s ezeknek jogaiban, 
kiváltságaiban részesülhettek (1222 : 26., 1542 (pozsonyi): 50., 1550 : 77., 
1575: 18. t.-cz.); e tekintetben csak az 1609: 51. t.-cz. szorítja meg a 
honíiusítottakat, a reciprocitás elvére állva, a mennyiben őket a kincs
tárnok által megállapítandó évi adó fizetésére kötelezi. Egyebekben az 
idegenek és honfiak közt sem magán-, sem törvénykezési vagy büntető
jogi tekintetben különbség nem té tetett; az idegenek ép úgy voltak alá
vetve az ország magánjogi, törvénykezési s büntető szabályainak s bíró
ságainak, de ép úgy vehették ezek oltalmát is igénybe, mint a honfiak 
(HK. II. R. 5. ez , 1552 : 30., 31., 1715 : 13. t.-cz. 3. §.). Az állam által 
nekik nyújtott védelem egyenértékeül azonban adózni is kötelesek, az adó 
az ő személyök, illetőleg az általok űzött kereskedés vagy a kezökön levő 
földbirtok után vettetvén k i; fizették a rendes dicát, aztán adóztak a vég
várak részére meg az insurrectio költségeire is, sőt a zálogos birtokot 
tartók az insurrectióhoz lovast állítani, a szőlőbirtokosok pedig 410-det 
fizetni is köteleztettek (1647: 26., 1655: 63., 1662: 5. t.-cz. 10. §. és 12. 
t.-cz., 1681: 46. t.-cz. 21. §., 1715 : 72., 1723 : 64., 1741 : 63. t.-cz. 17. §.)

Noha egyrészt kétségtelenül érdekében állott az államnak az ide
genek bevándorlása és letelepedése, másrészt mégis legfontosabb érdekeit 
veszélyeztette volna, ha kebelében oly idegeneket tűr meg, kik ellenséges, 
gonosz szándokkal az állam belrendét fölforgatni törekedtek. E veszély 
megelőzése némely óvszabályokat tett szükségessé; ilyen volt régebben 
az, mely szerint az idegenek csak kezesség mellett bocsáttattak be az 
országba (Kálmán Deer. I. k. 4. f.), később pedig, hogy a hűtlenség bün
tetésének terhe alatt tiltatott a közrend zavarása czéljából idegeneket az 
országba hivni (1462: 2. t.-cz. 7. §. HK. T. R. 14. Cz. 8. §.); minthogy 
azonban ezek elégségesek nem voltak, a további óvó intézkedéseket vidé- 
kenkint a szükséghez képest a megyék statútumaik útján rendelték el.

1 Lásd Zemplénmegye 1562. évi stat. 2. jegyz. 14. 1.
2 A gonosztevők üldözése végetti insurrectióra a praelatusok, mág

nások, nemesek és szabad városok szolgáit s jobbágyait később az 1659 : 
16. t.-cz. is kötelezte.
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malefactoribus subsidium administrantes in poena capitis con
vincantur.1 Judex autem oppidi, vel pagi in tali casu palo 
affigatur.8

Eredetije ZempUnmegye levéltárában, S-A.-Ujhelyen, Ease. 223. 
Nr. 216.

1647.
U ngm egyei s ta tu tu m .

Anno 1647. die 30. mensis Octobris.

Determinatum per universitatem dominorum nobilium, ut 
a modo in posterum, deinceps dominus vicecomes, in quorum
cunque dominorum bonis, juxta contenta articulorum 3 ad generales 
inquisitiones4 peragendas exeant, ita videlicet, quod domini 
nobiles ad admonitionem domini judicis nobilium universos ser- 
vitores, inquilinos et mercenarios in curiis nobilitaribus resi
dentes, in conspectum domini vicecomitis sistant, qui bene 
examinentur fide mediante, sicubi vero reperirentur contumaces, 
qui contrarium fecerint et inquisitionem non admitterent, extunc 
tales citentur ad primitus celebrandam sedem vel congregatio
nem, judicium superinde justiciae complementum recepturi juxta 
contenta articulorum.

Eredetije Ungmegye levélt., Ungvdr, Prot. VII. Gen. Congr. f. 32.

1648.
G öm örm egyei s ta tu tu m .

Anno 1648. die 16. mensis Martii statutum est :

Deinceps in puniendorum judicialiter exequandorum sen- 
tentionatis malefactoribus, talem modum observari, ut ad expensas

1 A statutum e büntetések kiszabásában egyrészt csak a régibb 
törvények szellemét örökítette meg. nevezetesen az 1495 : 19. t.-cz.-ét, 
mely a gonosztevők pártolóit vagy elbocsátóit a fejváltság (emenda capi
tis) büntetésével, — s az 1527 : 6. t.-cz.-ét, mely azokat halálbüntetéssel 
sú jtja ; másrészt meg a nemes és nem nemes állapota közti különbség 
méltatásával egyúttal a reájok rótt büntetésben kellő arányt törekszik 
létesíteni.

2 А HK. I. R. 15. ez. szerint csak a rablók Ítéltetnek karóra, míg 
később az 1567 : 30. t.-cz. a büntetés ezen nemét az u. n. plagiatorokra, 
kik gyermekeket s embereket kereskedés végett rabolnak el, veti ki.

3 Ezek az 1548: 50., 1618: 66., 1622: 64. s különösen az 1638: 
30. t.-czikk.

4 Lásd Ungmegye 1637. évi stat. 1. jegyz. 169. 1.
Corpus statutorum II. 13
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executionum ejusmodi de caetero sententiandorum malefactorum, 
capitanei comitatus, seu quivis alii malefactorum captores ex 
bonis et rebus eorundem mobilibus tempore captivationis penes 
illos deprehendendis ordinarium tam executoris carnificis 1 quam 
autem custodum carcerum in posterum persolvere teneantur 
salarium,2 crebris hac in parte comitatus expensis diversisque 
nondum exolutis debitis, in quantum fieri poterit, praesenti sta
tuto parcendis.

Eredetije Grömörmegye levéltárában, Rim aszom batban Prot. 1635— 
1651. föl. 176.

1 Valamint az ítéletet egyátalán (1. az 1613. évi borsodm. stat, 2. j. 
91. 1.), úgy a büntető s különösen a halálitéletet is az elitélten kezdetben 
maga a panaszos fél hajthatta végre ; de közvetlen a közület ellen elkö
vetett u. n. közbűntett esetében a végrehajtást maga a közület eszközlé 
tisztjei vagy ezzel megbízott tagjai által. Időfolytán a közhatalom erő
teljesebb fejlődésével a halálos Ítélet végrehajtása is kizárólag a bíróság 
hatáskörébe került; s habár а HK. II. R. 55. ez. tanúsága szerint nagyobb 
hatalmaskodás esetében a főbenjáró büntetés végrehajtása végett az elitéit 
a biró által ellenfelének kiszolgáltatandó is volt, ezen szokás is lassan- 
kint elavúl. Mindaddig, míg a nép erkölcsi érzülete annyira nyers, hogy 
az emberi élet erőszakos kioltása nemcsak kellemetlenül nem érinti, 
hanem még örömét is tudja abban lelni, a halálra itéltnek kivégzését a 
bíróság valamely tagjának kötelességévé tenni semmi nehézségbe sem 
ütközött; de a humanismus fokozatos fejlődésével, a midőn egyrészt 
nemcsak a kivégzéstől, hanem az ezt eszközlőtől való irtózás is jobban 
terjed, s növekedik, másrészt pedig a bíróság magasztos hivatása körüli 
nézetek is mindinkább tisztulnak: a kivégzés csak szükségből tétetik a 
bírósági személyzet kötelességévé, a mennyiben t. i. arra önkéntesen 
senki sem vállalkozik, a minek könnyebb elérése czéljából az arra vál
lalkozó meg is díjaztatik. Egy ideig nemesek is vállalkoztak erre, mint 
ez egy, fentebb közlött, 1559. évi ungmegyei statútumból is kitűnik (1. 5. 
1. 1. jegyz.) ; de mivel a kivégzés leggyakoribb neme, az akasztás, nem 
nemesekre s a legaljasabbaknak tartott bűntettekre alkalmaztatott (1. az 
1646. évi abaujmegyei stat. 1. j. 188. 1.), a bíróság is, önkéntes vállalkozó 
hiányában, valamely szolgája által foganatosítja a halálitéletet, s ennek 
folytán a kivégzés nemeshez nem illő szolgai foglalkozásnak tekintetett, 
arra idővel nemes nem vállalkozott többé. Mindezek együttvéve azt ered
ményezték, hogy előbb az akasztást, majd egyátalán a kivégzést foglal- 
kozásszerűleg tetjesítő közeg, a carnifex, hóhér (a német Häher, Henker =  
suspensor szóból, lásd Grimm Deutsche Rechtsalterthümer 2. kiadás, 
Berlin, 1854. 883. 1.) lassankint a legnagyobb megvetés tárgyává lett, 
mindenki kerülte társaságát, városokban megtagadták tőle a polgárjogot, 
külön ruházat viselésére kötelezték, a templomban külön helyet jelöltek 
ki számára, az úr vacsorájához legutolsónak járulhatott, gyermekei becs
teleneknek tartattak, mi alól őket csak az 1756. máj. 13-án kelt hely
tartósági intézmény mentette föl. Díját is később több helytart. int. állapí
totta meg, míg az 1814. évi júl. 5. kelt 17812 sz. alatti, annak állandó 
alkalmaztatását rendelte el. (L. Pauler Rüntetőjogtan, Pest, 1864. II. kö
tet 429. lap).

3 Törvény szerint (lásd 1486 : 56., 1492 : 74 t -ez. és HK. Ii. R. 
55. ez.) a gonosztevőnek ezen ingói a bírót illették.
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1648.
Ungmegyei statútumok.

I.
Anno 1648. die 12. mensis Junii.

Statutum est, in negotio malefactorum ad manus domino
rum terrestrium non tradendorum,1 quod a modo in posterum 
deinceps ad ullius instantiam petitionem et requisitionem nulla
tenus interceptos et in captivitate existentes tam rusticos, quam 
nobiles dimittent. Sed judicialiter contra tales procedant et ad 
sedem vel congregationem semper indicant domini capitanei 
magistratus ubi finale pronunciatur judicium. Nobiles tamen 
hoc in loco intelligunt in flagranti crimine deprehensos et vaga
bundos, qui residentiam non habent.2

Eredetije Ungmegye levéltárában, Unyvdr, Prot. VII. yen. conyr.
f ö l .  G 6.

1 Lásd az 1641. évi zemplénmegyei III. stat. 2. j. a 178. 1.
2 A gonosztevő vagy adós elfogásának, letartóztatásának szokása 

azon kezdetleges, régi időkbe nyúlik vissza, a midőn a sértett félnek más 
jogérvényesítő eszköz nem állt még rendelkezésére, mint önmagának vagy 
családjának physikai ereje. A sértett fél, illetőleg családja az ellenfelet 
hatalmába keríteni törekedett, hogy őt megsemmisítve vagy szolgaságba 
ejtve magát rajta megboszúlja, vagy a tőle eredt kárt helyrehozza. Midőn 
az önálló, egymástól független családok egy nagyobb közületbe tömörül
nek, a sértett fél, megtámadott vagy sértett érdekeinek érvényesítése czél- 
jából e közületnek a maga összes tagjaira kiterjedő közhatalmát veheti 
ugyan igénybe ; ezt azonban csak akkor teszi, ha saját ereje elégtelensé
gének érzeténél vagy egyéb tekinteteknél fogva czélszerünek tartja. De 
minél erőteljesebben fejlődik a közhatalom, minél inkább tünteti magát 
föl a jogrend tulajdonképeni őre, az egyesek jogainak egyedül hivatott 
védőjekép, annál kevésbbé tűrheti el, hogy az egyesek jogaikat önhatal
múlag, erőszakosan érvényesítsék, mert ez által csorbulna tekintélye, 
megzavartatnék a jogrend; a sértő elfogásának, letartóztatásának jogát 
tehát szükségképen el kell vonnia az egyesektől, hogy azt önmaga gya
korolja. Minthogy azonban a letartóztatás az egyéni szabadságot veszé
lyezteti, annak gyakorlásában a közhatalom is annál nagyobb ellenkezéssel 
fog találkozni, minél szélesb körben terjed s minél jobban érlelődik az 
egyéni szabadság öntudata. Háromféle érdek küzd tehát e téren : a sértett 
fél, a közhatalom s az egyéni szabadság érdeke, mindenik más irányban; 
s a küzdelem tart s megújul mindaddig, míg mind a három a maga 
elismertetését ki nem vívja.

A középkor, az egyéni szabadságórzetnek e classicus időszaka, mint 
Európa nyugatán, úgy hazánkban is, az egyéni szabadság érdekét juttatta 
diadalra, midőn a középkoron túlra is általános szabályúl állítá oda s 
törvényileg biztosította azon elvet, hogy a szabadnak (vagyis nemesnek) 
elfogatása, letartóztatása tilos (1222: 2., 1405. ( I) : 7., 1492 : 90. t.-cz.
6. §., HK. I. R. 9. ez. 1. §., 1723: 5. t.-cz.); a mivel szemben a szabad-

13*
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II.

Statutum est praeterea, quod a modo in posterum dein
ceps semper dabuntur paria 1 citationum et relationum.2

Eredetije Ungmegye levéltárában, Ungvár, Prot. V II. gen. congr. 
föl. 66.

nak úgy a közhatalom mint az egyes részéről való elfogatása kivételessé 
vált, melyet azok csak a törvény által taxatíve meghatározott esetekben 
gyakorolhatnak, részben a szabadnak oly nemű magatartása miatt, mely 
őt érdemetlenné tette a szabadság és az ezzel járó jogosítványok élvezetére 
(НК. I. R. 9. ez. 2. §., 1546 : 25. t.-cz. 4. §., 1625 : 13. t.-cz, 4. §.), rész
ben azért, hogy fölöttük az igazság biztosan s mentül gyorsabban kiszol
gáltathassák, részben meg a miatt, hogy a már elitélten az Ítélet úgy a 
közrend, mint az egyesek jogai érdekében végrehajtathassék. Nevezetesen

a) Letartóztatható mindenki által, még a paraszt által is a szánt
szándékos gyilkosság, faluk felgyujtása, tolvajlás, rablás, haramiaság s 
erőszakos paráznaság tettén kapott nemes, a tett elkövetésének helyén 
vagy folytonos üzésben (in flagranti vel in continua prosecutione), a mi 
később általában minden causa criminalisban vagy kártételen való tetten- 
kapás eseteire kiterjesztetett (HK. I. R. 9. ez., 1808: 11. t.-cz, 15. §., 
1840: IX. t.-cz 22., 23. §§.)

b) A hatóság által letartóztathatok az anya-, hitves-, gyermekgyil
kosok, többnejüek, vérfertőz tető к (1599 : 36 ; 1625 : 6. t.-cz.).

c) A gonosztevők egyátalán az ellenök elrendelt s foganatosított 
inquisitio alkalmával, a hatóság vagy azon földesurak által, kiknek terü
letén tartózkodnak, sőt a kiknek lakásukon kívül alig van egyebök, a 
hatóság által még eló'leges inquisitio nélkül is letartóztathatok; a vaga- 
bundusokat pedig, kik mint «bona et residendam suam certam non ha
bentes, citari nequeunt,» még a paraszt is elfoghatja (1486 : 48., 1495 : 
19., 1625: 13, 1655 : 38, 1659 : 16, 1687: 14. t.-cz.).

d ) Bárki elfoghatta a levelesített (proscriptus) emberölőt (1563: 
38, 39. t.-cz.).

e) Az úr letartóztathatja a maga tisztjeit, ha számadás nélkül 
vagy szolgálatuk idejének kitelte előtt elszöknének, vagy ha a hatalmas
kodásuk által okozott kárt megfizette, míg e kárösszeg vissza nem térít
tetik ; úgy szintén a hatóság letartóztathatja az adószedőt (perceptor), a 
harminczad vagy egyéb királyi jövedelmek szedőit, ha számot adni 
vonakodnának, valamint azokat is, kik zászlóikat elhagyva, kapitányuktól 
megszöknek (Í436. (II.): 6 , 1471 : 2 , 1486 : 33. t.-cz. 5. § , 1492 : 24, 
1554 : 20 , 1598 : 31, 1601 : 14, 15, 1602 : 18, 1622 : 65, 1647 : 34, 
1723: 63. t.-cz. 9. §.).

f ) Liquidum debitum esetében a nyilvános (szembevaló) adóst — 
debitor manifestus — hitelezője bárhol elfoghatja, hogy illetékes bírája 
elé á llítsa ; s mivel az Ítéletig elmarasztalt alperes is ily debitor mani
festus, ezt is az ítélet végrehajtásának eszközlése czéljából az ügy bírája 
elfoghatja, illetőleg az elfogottat ellenfelének kiszolgáltathatja. (1439: 27, 
1486 : 29, 55 , 1492: 74 , 92. t -ez. НК. II. R. 55, 58 , 68. ez III. R. 
28. czikk).

g ) Végre elfogathatok még a hatóság által, előleges idézés nélkül 
is, a felségsértők vagy felségárulók az 1715 : 7. és 1723 . 5. t.-cz, vala
mint a váltóhamisítók az 1844: VI. t.-cz. 28. §. értelmében.

1 L. az 1561. zemplénmegyei stat. 3. jegyz. 10. 1.
2 Vagyis «literarum citatoriarum et relatoriarum», melyekre nézve
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1648.
Gömörmegyei sta tu tumok.

De celebrandis in quolibet mense ipsoque die Martis unius cujusque 
hebdomodae judiciis sedeque sigillatoria,- ad finem cujusvis mensis fienda.

Anno 1648. die ultima mensis Junii. S ta tu tu m  est • in 
eadem electoria sede, ut ratione celebrationis festivitatis diei 
Dominici, a singulis diebus Lunae, deinceps universae comitatus 
sedis judiciariae differantur ac prorogentur, totius universitatis 
consensu, ad diem quemlibet Martis cujusvis hebdomadae; de 
hinc semper eadem die locoque consveto, deo propitio et adju
tore celebrantur.1

2- dum statutum.
Secundo: more reliquorum circumviciniorum comitatuum hic 

etiam praesenti statuto receptum est, ut pro avertendis crebrio
ribus tam frequentibus celebrandis generalibus simul et parti
cularibus comitatus congregationibus, exceptis tamen repetitionum 

* fugitivorum colonorum 2 ac etiam liquidorum debitorum 3 cete- 
risque processualibus casibus, tam de loco propriae residentiae, 
quam autem aliunde intra ambitum comitatus ubivis adjacente 
territorio, solitas comissiones, et sigilla cum verbaliter, tum 
autem scriptotenus, ad antelatos dominos quatuor judlium seorsim 
aut divisim constitutos, cum juratis eorundem, universis et qui
busvis causantibus et eas impetrantibus libere dare et elargiri 
dominus vicecomes de caetero possit ac valeat.4

3- um statutum.
Tertio: placuit inclito comitatui, ad requisitionem simul ac 

persvasionem domini notarii, ut ex rationibus in Kitonichio 
declaratis, ad exemplum judicum odavalóim, sessio ejusdem 
comitatus notarii, de caetero fiat semper a pariete singulis sed- 
riis aut etiam quibusvis in congregationibus, ubivis in posterum 
celebrandis.5

Eredetije Gömörmegye levéltárában. Bimaseombatban, Brot. 
1639—1652. Fol. 180. Fölvéve as id. gyűjt. rrot. Nr. 13. foil. 181—198.

lásd az 1567. évi szepesmegyei stat. 1. és 4. jegyz. 22. 1. — E szerint az 
idéző parancs és a tudósító levélről korábban nem szokott pár adatni, 
hanem a fél csak az azokba való közvetlen betekintést kérhette.

1 L. Zemplénmegye 1561. évi V. stat. 1. jegyz. 12. 1.
2 L Gömörmegye 1616. évi stat. 2. jegyz. 104. 1.
3 L. Sárosmegye 1620. évi III. stat. 2. jegyz. 123. 1.
4 L. Ungmegye 1559. évi stat. 2. jegyz. 4. 1.
6 Kitonich Dir. Meth. Cap. X. qu. 16. előadván, kiknek kell a nyol-



198 MEGYEI STATÚTUMOK.

1649 .

Ungmegyei statútumok.

I.
Anno Domini 1649. die 16. mensis Septembris. De furibus et malefactori

bus ad torturam tractis et eorum fassioriibus.

Statutum est: quod a modo deinceps ad torturam 1 tracti 
seu examinati si aliquam fassionem fecerint, extunc tales si 
suspecti fuerint, capiantur et si domini terrestres eos ad manus

czados törvényszék (lásd Abaujmegye 1684. évi stat. 2. jegyz. 49. 1.) 
tartása idején a kir. táblánál jelen lenniök, egyúttal a jelenlevők ülés
rendjét is elősorolja. Az asztalfőn ül egymaga a személynök (az észt. 
érsek); legközelebb hozzá, az asztal külső oldalán egy praelatus, aztán 
sorban egy báró, az érsek két embere s négy ülnök foglalnak helyet; 
míg az alnádor, alországbiró, a nádor, az országbirónak egy-egy s a sze- 
mélynöknek két protonotariusa az asztalnak belső, fal felőli oldalán 
helyezkednek el, vagy azért, hogy a peres feleket szemben láthassák és 
határozataikat azok felé fordított arczczal hirdethessék ki. vagy hogy a 
jelenlevők sokasága őket ne taszigálhassa, vagy végre, nehogy az előttök 
fekvő okmányokba vagy egyéb följ egy zésekbe a felek vagy egyéb jelen
levők hátuk megöl betekinthessenek.

1 A kínvallatás, tortura, vagyis a bűnténynyel gyanúsítottnak testi 
fájdalmak előidézésével való vallomásra bírása az egész középkoron át 
európaszerte dívott, mint a bűntett tényálladékának megállapítási módja 
A kegyetlenségekre nagyon hajlandó s ellenmondásokban is gazdag kö
zépkor szelleméből e vallatási mód bő istápot merített. Már igen korán 
alája vettettek a szolga állapotú és a boszorkányoknak hitt személyek ; 
amazok, mert föltételeztetett rólok, hogy bűntetteik eltitkolása czéljából, 
mindenre, még hamis eskütevésre is készek ; emezek, mert azt tartották 
róluk, hogy a gonosz szellem szövetségében minden emberi bizonyítékot 
meghiúsíthatnak ; később azonban, midőn a római canonjogi per intéz
ményeinek befolyása alatt az önvallomás a legdöntőbb bizonyítéknak 
tekintetett, alkalmaztatása egészen általánossá lesz. Az ellenmondást, 
mely abban állott, hogy ámbár a befogadott theoria szerint csak a sza
bad önvallomás által válik bizonyossá a gyanús tény, mégis a legégetőbb 
kínokkal kicsikart vallomásnak is ily erő tulajdoníttatott, elrejté az embe
rek szemei elől a vallásos elfogultság, mely elhitette velők, hogy az isten 
az ártatlannak a kínok elszenvedésére elég erőt adand s csak a valóban 
bűnöstől vonja meg azt ; minek folytán az oly mély gyökeret vert, hogy 
a leghatalmasabb bölcselkedőknek százados küzdelmébe került az igazta- 
lansága és embertelensége fölötti meggyőződést annyira érlelni, hogy meg
szüntetése a XVIII. század vége óta kezdetét vehesse.

Alkalmaztatva lett a kínvallatás hazánkban is, de rendszerint csak 
nem nemesekre, (HK. III. R. 20. ez.), nemesekre csak akkor, ha már 
biróilag elmarasztaltattak (1597: 43. t -ez.), a mikor t. i. a nemesi 
előjogok ótalmát többé igénybe nem vehették; így ha az elmarasztalt 
nemes a bűntársakat fölfedezni vonakodott. Alkalmaztatásának szabályait 
egy ideig V. Károly császár 1532. évi birodalmi büntető törvénye, (Con
stitutio Criminalis Carolina, ennek 22., 45. s kv. art.) később pedig a
III. Ferdinánd császár s magyar király alatt Alsó-Ausztria részére készült
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receperint, extradantur ad manus pro impensione judicii sub 
poena in articulo 1 expressa, qui si judicium cum effectu non 
administraverint, procedatur secundum articulum et contra tales 
inquiratur qui debitam luant poenam. Hoc tamen intelligendum 
quod hactenus fassi quoque acceptantur pro futuris vel praesenti.

Ungmegye levéltárában. Ungvár, Prot. VII. föl. 102. et 104. 
Gen. Congr.

II.
Antequam vicecomes electus fuisset, conditiones suas statuit observandas

comitatus.

P rim o. Quod a modo in posterum deinceps praesens vel 
futurus vicecomes contra publicos malefaetores secundum genui
num sensum articuli2 procedat sine ullo discrimine, vel accep
tatione personarum, ad singulas possessiones, oppida exeundo 
nullam taxam, vel pecuniariam executionem, a misera plebe 
accipiat, verum deposito prius juramento, universos et singulos 
supra annum 12. secundum deum et ejus justitiam pervestiget, 
suscitet et inquirat omnis generis malefactores, quos debita poena 
puniat secundum suum processum juris. Malefactoris autem 
nomine intelligendi sunt: bigami, poligami, incantatrices, fures, 
raptores, adulteri, liberi et non liberi, incendiarii, praedones, vitae 
et fortunae aliquorum insidiatores et id genus alii malefactores 
fautores etiam talium......... peractaque inquisitione 3 si comper
tum fuerit maleficium commissum ex testibus, statim si praesens 
fuerit talis capiatur et si dominus terrestris vel officialis talis 
malefactoris eundem malefactorem ad se secundum contenta 
articuli pro impensione judicii et executione reali ad se reci
pere velit et petierit (eosdemque sub poena in articulo expressa 
admoneat, ut ex parte eorum scilicet ad manus traditorum ter
minum legitimum statim praefigendo judicium cum executione 
impendat) 4 tradat judicioque administratus fiat coram eodem, eo 
absente coram judlium et juratis qui reportent judicium cum

1666. évi s utóbb 1687-ben Koltonich bibornok által latinra fordított 
«Praxis criminalis» (ennek 37—40. art.) befolyásolta. Mária Terézia a 
kínvallatást 1776-ban szüntette meg, utóbb pedig a törvényhozás is tiltá 
annak alkalmaztatását (1791 : 42. t.-cz.). E tárgyra vonatkozólag lásd 
Kitt. Dir. Meth. С. VI. qu. 8., Bodó Mátyás «Jurisprudentia Criminalis» 
Pars prima, art. XXIX. Huszty István «Jurisprud. Pract.» Lib. Ш. tit. IX.

1 és 2 Értetik az 1638. (К. u ) : 60. t.-cz.
3 L. ugyané megye 1637. évi II. stat. 1. jegyz. 169. 1.
4 L. az 1552. évi ungmegyei stat. 1. jegyz. 1. 1. és az 1613. évi 

borsodm. I. stat. 1. jegyz. 92. 1.
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suo processu. Item insuper peracta inquisitione eandem etiam 
reportet, sine tamen praescitu comitatus, nullatenus procedat.

Secundo. Sallario suo antiquo florenis nempe centum con
tentus maneat neque plus promittit comitatus.1

Tertio. Si quis animae maledixerit2 et compertum fuerit 
in villa sive oppidis vel possessionibus, judex loci illius ubi tale 
peccatum commissum fuerit, plagis tales publice caedi faciat, si 
remissus fuerit judex et tales non punierit, dominus vicecomes 
tempore inquisitionis modo praemisso inquirat, et si compertum 
fuerit, quod judex loci tales non punivisset, tunc judex cum 
suis collegis judicibus tollat plagas, pro singulis pecunias nullas 
exigat.

Q uarto. Portae vicecomiti gratis datae tolluntur.3 4
Quinto. Sigillumi vicecomitis spernens vel eidem non 

obtemperans ne statim damnificetur, ne forte sufficientes habebit 
rationes. Verum prius citetur ad sedem vel congregationem, et 
si se rationabiliter non excusaverit legitime extunc convincatur 
in florenis 12. cuique (sic!) medietas cedat vicecomiti, cum suis 
judicibus, altera vero medietas, convertatur in usum comitatus 
de quibus judlium regestrum teneant et tempore exactionis ratio
nem reddant.

Ungmegye levéltárában, Ungvár, Prot. V II. föl. 102. et 104. 
Gen. congr.

1650.
A b a u jm eg ye i sta tu tu m .

Antiquum statutum comitatus istius in hac sede judiciaria 
(m a rtin s  7.) renovatum est super eo, ut in posterum de jurium 
terminis et locis partes causantes, non per rusticos verbaliter, 
verum per literas talibus causantibus partibus a jobbagionibus 
ipsorum transmissas tempestive ac intelligibiliter certificent.5

1 L. az 1667. évi szepesmegyei stat. 2. jegyz. 17. 1.
2 L. az 1579. évi abaujmegyei stat. 2. jegyz. 38. 1.
8 Ily ingyen való átengedése a portáknak az alispán részére azon 

időből származott, a mikor annak még megállapított évi fizetés nem járt.
4 Lásd az 1561. évi zemplénmegyei stat. 1. jegyz. 9. 1.
6 Az idézésre nézve általában lásd az 1567. évi szepesmegyei III. stat.

2. j. 21 1. és 1. jegyz. 22. 1.; a certificatióra nézve pedig 1. az 1614. évi abauj
megyei stat. 4. jegyz. a 99. 1. — Országos jogunk szerint (HK. II. R. 20. 
ez.) csakis az ország rendes bírái idéztethették a kir. törvényszék jegy
zője vagy Írnoka utján szóbelileg (verbaliter) magok elé azt, ki «ország- 
gyűlés és közgyülekezetek, vagy nyolezados vagy más rövid törvényszékek
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Statutum est iterum in eadem sede judiciaria, ut impos- 
terum universae et singulae causae juxta vetustatem ipsarum 
seriatim 1 leventur, super quo partes causantes de et in seriem 
redigendis talibus causis requirant juratum notarium in hos
pitio.2

Abanjmeyye levéltárában. Kassán , Trot, ex 1650—1653. föl. 38.

1650.
Zemplénmegyei statutum.

Anno 1650. die 12. Julii in congregatione Zempleniensi. 
In hac congregatione sancitum est per universitatem domino
rum magnatum et nobilium comitatus Zempleniensis, quod a 
modo in posterum, si per comitatum pro variis comitatus et 
publici boni necessitatibus8 aliquae et quaelibet contributiones 
ad universas dominorum magnatum et nobilium portas 4 domi
norum magnatum et nobilium aut taxatas personas 5 impositae 
fuerint, extunc specifice de omnibus exactionibus tam colonis, 
quam et reliquis praenominatis personis literas quietantionales 
tam judlium, quam et jurati assessores, tales taxas exigentes 
dare tenebuntur, cum anni et dierum denotationibus, alioquin 
tales contributiones pro restantiis reputabuntur eorundem jud
lium et ordinariorum juratorum assessorum, et nullatenus secun
dario eandem contributionem exigere audebunt.6

Eredetije Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhelyen, Fase. 223. 
Nr. 215. Megujittalott 1667-ben.

alatt valakit, az ily országgyűlésen vagy gyülekezeten, vagy nyolezados 
és rövid törvényszéken jelenlevőt megölne, megsebesítene vagy megverne 
avagy szóval becstelenítőleg meggyalázna» — Ezenkívül a városokban 
is szokásos volt, alperest a bíróság szolgája által szóval idéztetni. Innen 
csúszhatott be ezen idézési mód a megyei bíróságokhoz is, mely ellen a jelen 
statutum tiltakozik. — Ugyancsak országos szokás és törvény szerint az 
idéző parancs (literae certificatoriae), ha azt az idéző hatósági közegek 
könnyű szerrel közvetlenül alperesnek magának nem kézbesíthették, az 
ennek jurisdictiója alatt álló családtag, jobbágy vagy zsellér által (de 
domibus habitationum vel autem bonis) volt kezéhez juttatandó. Lásd 
HK. II. R. 2b ez., 1609 : 29. és 1613: 23. t.-cz. 4. §. Kitt. Dir. Meth. 
С. II. qu. 10., 11. és С. XI. qu. 6.

1 Lásd az 1559. évi zemplénmegyei III. stat. 2. jegyzetét, a 8. 1.
2 L. az 1626. évi abaujmegyei stat. 4. jegyz. 136. 1.
s L. az 1567. évi szepesmegyei stat. 4. jegyz. 16. 1.
4 L. az 1580. évi abaujmegyei stat. 4. jegyz. 42. 1
5 L. az 1642. évi szepesmegyei V. stat. 4. jegyz. 183. 1.
" A statutum ezen rendelkezésével a megyei adók behajtása körül 

elkövetett visszaélések megszüntetése czéljából egy oly eszközt akart
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1651 .

Abaujmegyei statútumok.

Statutum est acceptatum irrevocabiliterque inviolabiliter 
ratificatum et approbatum, ut imposterum futuris perpetuis sem
per temporibus ac singulis recurrentibus annis 1 tam praetitula- 
tus 2 modernus, quam futuri successores eiusdem supremi comites 
istius comitatus Abaujvariensis, post valedictionem vicecomitis 
et reliquorum officialium eiusdem sedes judiciarias eiusdem 
comitatus Abaujvariensis quarta et quinta diebus mensis Januarii 
renovare restaurareque debeant et teneantur. Quod memoratus 
dominus modernus supremus comes, tam suo, quam reliquorum 
universorum et singulorum successorum suorum utpote istius 
comitatus Abaujvariensis futurorum perpetuorum ac suppremo- 
rum comitum, nominibus et in personis sancte irrevocabiliter 
ac inviolabiliter in perpetuum sese observatorum promisit, spo
pondit ac obligavit. Amen. Faxit deus prohocque laudabili ac 
perutili voto illustrem nominationem suam vivificet et conservet 
in annos quam plurimos, salvum, incolumem ac prospere comi
tatum tunc nostrum oppressissimum gubernantem communique 
dulcissimae patriae nostrae fructuose ac dextere inservientem.

Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prot, еж 1650—1653. föl. 117.

I I .

Contra molitores statutum est: Quandoquidem in hoc
comitatu nostro Abaujvariensi molitores degentes per furta clan-

teremteni, mely a törvény által az országos adót illetőleg létesítetthez 
analog, ennél hatékonyabb. Az adóbehajtók ugyanis az adókötelesek
től az országos adót felszedvén, nem szolgáltatták be mindig egész meny- 
nyiségében a kamarának ; az általok visszatartott összeg aztán restantia 
czímén újból lett az illetőktől követelve, kik a fizetéstől eleinte csak az 
esetben menekedtek, ha községi birájok a fizetés megtörténtét esküvel 
állította ; később pedig csak azon esetre, ha az adószedők nyugtájával iga
zolhatták magokat. De az adószedők a törvény ezen intézkedését is ki 
tudták zsákmányolni a magok előnyére : a nyugtatvány kiállításáért az 
adózótól fizetést követeltek, a mi által sokakat visszatarlóztattak a nyug
tatvány kérésétől; a mely bajon ismét azon rendelkezéssel segített a tör
vény, hogy a míg az adószedő ingyenes nyugtatványt az adózónak nem 
ad, addig az fizetni sem köteles. (Lásd az 155U : 29., 1563 : 7. t.-cz. 4. §., 
1567: 11. t.-cz. és 1609: 62. t.-cz. 3. §.).

1 L. Szepesmegye 1625. évi stat. 1. jegyz. 134. 1..
2 Perény György.
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cularia et manifesta, variosque inventos dolos ac fraudes diaboli 
artificiales in molitura tritici ac aliarum frugum maximos exces
sus ac defectus committere molituris tam nobilibus quam mise
rae plebi damna ac detrimenta inferre perhibentur; ob hoc ad 
praecavenda huiusmodi incommoda per universitatem dominorum 
magnatum et nobilium comitatus istius Abaujvariensis statutum 
est: ut quatuor judlium istius comitatus Abaujvariensis cum 
suis juratis singuli in suis processibus, singulis quartalibus anni, 
omnia et singula molendina, majora videlicet et minora eorun- 
demque singulos lapides diligentissime revidere perlustrare ab 
incolis locorum, vel aliis praesertim per molitores damnificatis 
hominibus de exorbitantiis furtis ac fraudibus commissis et 
committere solitis molitorum investigare, imo mediante etiam 
juramento inquirere debeant et teneantur; et si quos molitorum 
hujusmodi praemissa facinora comisisse et quovis molituros 
homines damnificasse compererint. extunc tales molitores per 
annotatos judlium et juratos in poena florenorum duodecim in 
duabus comitatui, in tertia vero partibus eisdem judlium ac 
juratis executoribus de rebus ac bonis mobilibus talium molito
rum contrafacientium irremissibiliter et exclusis omnibus juridi
cis remediis exequendorum convincantur. Quod si vero talium 
molitorum domini terrestres huic statuto comitatus sese contu
maciter opponere ac praenarratae executioni resistere comperi
rentur. tales domini terrestres tamquam furum et malefactorum 
fautores per dominum vicecomitem istius comitatus Abaujvarien
sis tamquam magistratum in sedriam eiusdem comitatus ratio
nem hujusmodi contumacis oppositionis et non admissionis vel 
pertubationis executionis reddituri: efficacem ac superinde ab 
dominis judicibus eiusdem sedis judicium et justitiam cum exe- 
cutione reali recipienda legitime citentur.1

Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prot, ex 1660 -1653. föl. 
149 160.

III.
Contra laniones statutum est: Ut quatuor judices nobilium 

istius comitatus Abaujvariensis cum suis juratis singuli in suis 
processibus singulis mensibus anni omnium et singulorum ma
cella, libramenta pondo ac pondera diligenter revidere perlustrare 
aequilibrio ponderare de eisdem ab incolis locorum investigare

1 A gonosztevők pártfogóit az 1495 : 19. t.-cz. Kiváltság, az 1527 :
6. t.-cz pedig halál büntetésével sújtja.
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imo eliam si necesse fuerit juramento mediante inquirere debeant 
et teneantur 1 et si qui lanionum iniquis sive injustis libramen
tis ac ponderibus sub quocunque excogitato modo ac colore 
praetextuque uti comperirentur, tales laniones singuli toties quo
ties id contra eosdem compertum fuerit per annotatos judlium 
et juratos comitatus in poena florenorum duodecim in duabus 
comitatui ad publicas necessitates, in tertia vero partibus eis
dem judlium exeeutoribus 1 2 de rebus et bonis mobilibus talium 
contrafacientium lanionum irremissibiliter exclusis omnibus juri
dicis remediis exequenda convincantur ac puniantur.

Abaujmegye levéltárában, Kassán. Prot, ex 1650—1653. föl. 150.

IV.

Statutum comitatus. Ex consensu comitatus condemnatorum 
cuiusvis conditionis hominum posteaquam ad aliquorum instan
tiam hujusmodi judicialiter condemnatis (sub exolutione homa- 
gii aut aliquae (sic) certae summae pecuniariae) data fuerit 
gratia,3 dehinc successivis semper temporibus, una integra

1 L. az 1628. évi gömörmegyei II stat. 1. jegyz. 143. 1.
* L. az 1606. évi sárosmegyei stat. 5. jegyz. 68. 1.
3 Míg manapság a megkegyelmezésnek, a bűntett jogi következ

ményei egészben vagy részben való elengedésének alapjául az igazságot 
ismerjük el, a minek joga csakis a souveränt illeti meg, kinek azt egyedül 
az igazság érdekében, mások szerzett jogainak sérelme nélkül ugyan, de 
ezektől függetlenül kell gyakorolnia: a középkorban s azon innen még 
sokáig alapjáúl a jóakarat, a könyörületesség tartatott, a mely alapon azt 
nemcsak a souverän hatalom birtokosa, hanem a bíróság, sőt az egyes 
is tetszése szerint gyakorolhatta ; de a mennyiben valamely egyesnek a 
bűntény által szerzett jogai is fenforogtak, e jog gyakorlása — a kiegye
zési rendszerből kifolyólag —a sértett és a bűnös közti kiegyezés fölté
teléhez volt kötve.

Hogy régibb hazai jogunkban szintén ez a felfogás volt egykoron 
az egyedül uralkodó, s hogy ellene az újabb irányú felfogás a XVIII. szá- 
zadig csak csekély mérvű támadást intézett, eléggé kivehető a  kegyelme- 
zésre vonatkozó intézkedéseiből, annak daczára, hogy bennök ama kornak 
elvekkel keveset törődő casuisticája és a két ellenkező irány küzdelme 
folytán a szigorú következetesség és teljes összhang hiányzik. Kitűnik 
azokból, hogy kegyelmet a bűnösnek nemcsak a király, hanem az or
szággyűlés, a kir. helytartó, a bíróságok, a pallosjoggal felruházott neme
sek, sőt nagyobb hatalmaskodás miatt hozott főbenjáró Ítélet (capitalis 
sententia) esetében egyéb nemesek is adhattak, mely jogot a törvény 
(1655 : 38. t.-cz. 5. §.) előbb a pallosjoggal bíróktól, utóbb meg (1715 : 
48. t.-cz. 3. §.) egyáltalán mindenkitől elvonván, kizárólag a királyra 
ruházott.

A király mindenféle bűntett esetében kegyelmezhetett (1405. (I.): 
5. t.-cz. 2. §.), hacsak a törvények egyes concret esetekben a kegyelem 
adását meg nem tiltották ; így nevezetesen : tiltá a törvény, hogy az inter-
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medietas ejusdem summae, in rationem domini magistratus, 
altera vero ad necessitates comitatus nostri convertatur et 
exolvatur.

Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prot, ex 1650—1653. föl. 227.

V.

Statutum est: Ubi in locis 'Furcis dedititiis sive subjugatis 
judices nobilium istius comitatus Abaujvariensis propter formi-

regnum idején birtokot foglalók, fosztogatók, rablók, gyujtogatóknak s egyéb 
gonosztevőknek (1492 : 107. t.-cz. 2. §.), a parasztlázadásban résztvevők
nek (1514: 36. t.-cz. 2. §.), a végrehajtásban eljárók megverői, megsebe- 
sítőinek (1543 : 30. t.-cz.), a bűnténybe visszaeső és az úri hatóság alatt 
álló bűnösöknek megkegyelmezzen (1655 : 26. t.-cz.). A szándékos ember
ölés (deliberatum homicidium) esetében Ítélet hozatala előtt egyáltalán 
nem (1563 : 63. t.-cz. 3. §.), Ítélet után pedig csak az esetre kegyelmez
het a király a bűnösnek, ha ez ellenfelével kiegyezett (1563 : 38. t.-cz.). 
Az elmarasztaltnak adott kegyelem azonban nem szüntetheti meg mások
nak szerzett jogát, névszerint azon díjak, bírságokra nézve, melyek 
felperest, vagy a nádor által elitéltek részéről a nádort illették, hacsak 
az elmarasztalt a felperessel vagy nádorral ki nem egyezett; ellenben az 
egyéb bíróságtól elmarasztaltak által ezen bíróság részére fizetendő ter
hekre a kegyelem rendszerint kiterjedt (1485 : 9., 1504 : 4. t.-cz. HK. II. 
R. 57. ez.) Ez utóbbi alól azonban a főbenjáró Ítélet esetében kivételnek 
volt helye. A főbenjáró Ítélet ugyanis a tettes fejének és javainak elvesz
tésére szólt, mely utóbbiak eo facto egy harmadrészben felperesre, két 
harmadrészben a bíróságra szállottak, de csak zálogképen, a mennyiben 
azokat egy év leforgása előtt az elitéit örökösei, s ezek nem létében 
szomszédai (amazok köz-, emezek igazbecsű árán) magokhoz válthatták ; 
azonban minda kettővel, fejének és javainak vesztésével is az elitéit ném 
lakolhatott. Már most az, hogy végrehajtassék-e ellene az Ítélet, s ha 
igen, vájjon fejét vagy vagyonát veszítse-e, kizárólag felperes kegyelmé
től függött. A királyi kegyelemnek csak azon hatása volt, hogy 1. a sze
mélyében még le nem tartóztatott alperes a királyi kegyelem idejétől 
számítandó egy év alatt el nem fogathatott, hanem ellenfelével szabadlábon 
egyezkedhetett; 2. hogy a mennyiben alperes javait a bíróság már elfog
lalta, s felperes megelégedvén ezen javak egy harmadával, vagy pedig 
kiegyezvén alperessel, ez utóbbi életének megkegyelmezett, a javaknak a 
bíróságot megillető két harmadrésze a becsű fizetése nélkül bocsáttatott 
vissza; s 3. hogy, ha alperes javai egy év alatt felperes és a bíróság 
kezéből ki nem váltattak, a bírósági kétharmad alperestől és családjától 
örökre el nem esett De sem alperes életét, sem a már elfogottnak sza
badságát nem menthette a királyi kegyelem, sem nem érinthette felperes
nek az alperesi javak egy harmadához való jogá t; sőt ha alperes fel
peressel az Ítélet végrehajtása előtt kiegyezett, ez egyezség volt az egyedül 
irányadó ; királyi kegyelemre egyátalán nem volt szükség. (HK. I. R. 15., 
16. ez. II R. 43., 55—58. ez.)

A jelen statútumból kitetszik, hogy a bíróság is, mint a magánfél 
csak akkor kegyelmezett a gonosztevőknek, ha ezekkel valamely vagyoni 
értékben, mint főváltságban, előbb kiegyeznie sikerült, s hogy ez összeg
nek megállapításánál az u. n. fejváltsági büntetés (poena vagy sententia
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dinem sive metum Turearum sine periculo rite citationes pera
gere minime poterint: extunc per certas missiles literas ipso
rum medio juratorum suorum talibus citandis in locis iisdem 
periculosis subjugatis commorantibus peragent.1

Abaujmegye levéltárában, K assán, Prot, ex 1650—1653 fal. 229.

VI.
Statutum comitatus. Ex unanimi voto et consensu totius 

universitatis dominorum magnatum et nobilium istius comitatus 
Abaujvariensis statutum et conclusum est: Ut imposterum futu
ris semper temporibus dum videlicet sive incolis indigenis istius 
comitatus Abaujvariensis sive extraneis nobilibus aeque et igno
bilibus citatis captivatis judicialiter convictis, sententiatis pro
scriptis et aliis quibusvis ac cuiusvis generis malefactoribus 
cujuscunque status et conditionis utriusque sexus hominibus 
sub exolutione homagii et aliquae (sic!) certae pecuniae per 
comitatum istius Abaujvar gratia 2 data fuerit extunc talis pecu
nia in tres coaequales partes dividatur, quarum una eidem com
munitati in publicas necessitates, altera pro tunc constituto eius
dem comitatus Abaujvariensis vicecomiti, tertia vero jurato 
notario et quatuor judlium ejusdem comitatus Abaujvariensis 
inter eosdem aequaliter dividenda cedat et assignetur.

Abaujmegye levéltárában, K assán, Prot, ex 1650 — 1653. f. 285.

16Г > 1 .

Tornamegyei statutum.

Anno 1651. die 16. mensis novembris in sede judiciaria in Thorna
celebrata.

Statutum est: Ut in posterum dominus vicecomes, judlium 
ac domini etiam terrestres, de statutione administrationeque

emendae capitis) szolgált irányadóul ; követeltetett t. i. a vérdíj s azon
felül még valamely pénzösszeg, mint helyettesítője azon javak közbeeső
jének, melyek a fejváltsági büntetés esetében zálogezím alatt a bíróságra 
szállottak. (L. HK. II. R. 43. e z )

1 Az idézés rendes módjára nézve 1. az 1567. évi szepesm. III. st. 1. 
jegyz. 22. 1. és az 1650. évi abaujm. st. 5. jegyz. 200. 1. A rendes eljárás
tól való eltérést illetőleg pedig 1. az 1613. évi borsodm. st. 1 jegyz. 92. 1.

2 L. Abaujmegye 1651 évi IV. stat 3. jegyzetét 204. 1.
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juris ex partibus colonorum juristatui1 committendorum legitime 
admoniti, semper in hoc oppidum Thorna, tamquam ob formi
dinem Turearum locum securiorem, et vicinioribus comitatibus 
propinquiorem, terminos competentes praefigere, ac jura admi
nistrare debeant ac teneantur, sintque adstricti. Siqui etiam 
penes literas certificatorias 2 contra quospiam incausam attrahen
dos, vigore brevium articulorum,3 vicecomitem evocare voluerint, 
in tali casu dominus vicecomes, tam modernus, quam etiam 
futurus, non in alium, verum in locum denotatum, Thornam 
videlicet, tam extraneis Tureis tributariis aeque ac minus tribu
tariis. terminos competentes dare, et assignari facere debeat. 
Fartibus tamen, praesertim vero jugo Turearum subjugatis, ita 
consentientibus, si ob formidinem hostium praemissorum com
mode fieri poterit, in aliis etiam comitatus nostri locis4 ac 
possessionibus terminare poterunt.

Tornamegye levéltárában, Kassán, Prot, ex leüti—1670. f  40.

1652.

Abaujmegyei statutum.

Statutum est: Mivel sok helyeken, sokképpen való gyúj
togatások és sine casu necessitatis lövöldözések miatt, sok 
gyuladások faluknak, házaknak és erdőknek gyuladási esnek, 
azoknak praecaveálására 5 statutum est: hogy szolgabirák uraim 
mindenütt publikálják és azokért prohibeálják minden rendbeli 
embereknek, sub birsagio, sive poena florenorum 12. in contra 
facientibus irremissibiliter exequenda. Nihilominus tamen dam- 
nificati damnum exinde ipsorum eventum prosequi et requirere 
possint.

Abaujmegye levéltárában, Kassán. Prot, ex 1600—1653. föl. 338.

' L. Borsodmegye 1613. évi stat. 2. jegyz. 91. 1.
2 L. L. Abaujmegye 1614 évi stat. 4  jegyz. 99. 1.
3 L. U. o. 5. jegyz.
4 L. Zemplénmegye 1561. évi II. stat. 1. jegyz. 10. 1.
6 Miután a törvényhatóságok a gyakori égések megelőzése végett 

szükséges óvó intézkedések megléteiében igen lanyhák voltak, a törvény 
(1723 : 109. t.-cz.) végre a helyiartótanács kötelességévé tette, hogy azokat 
ez intézkedések megtételére szorítsa.
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1652.
Ungmegyei statutum.

Anno domini 1652. die 23. Augusti. Statutum est, in 
praesenti congregatione, quod a modo in posterum, literas ar- 
maies impetrantes et publicare volentes personaliter adsint, alio- 
quin non publicabuntur.1

Eredetije Ungmegye levéltárában, Ungváron, Prot. Nr. 7. f. 182.

1653.
Beregmegyei statutum.

Az vérbirságról az nemes vármegye, communi voto, igy 
concludált: hogy az mely fél ispán uramnak vért mutat, ter
minust adván viceispán uram, az vért mutató fél instanti áj ára, 
az melyik fél vétkesnek találtatik az decretumokbul, azon az 
12 forint bírságot irremissibiliter, minden vármegyére való appel
lation kívül, exequálhassa; hogyha pedig az vádoltatott fél nem 
compareál az viceispán uramtól praefigalt terminuson és elé
gedendő ratióját nem adhatja nem comparitiójának, azon is modo 
consimili az 12 forintot ispán uram megvehesse.1 2

Beregmegye levéltárában, Beregszász, Prot. 5. 892. lap.

1653.
Gömörmegyei statutumok.

I.
Anno 1653. die 4. mensis Januarii statutum est, ratione transmutationis 

loci sedium judiciaridrum.

In gratiam extraneorum dominorum magnatum et nobi
lium. Tureis minus turbatorum, communi universitatis eorun-

1 Az armatis levelek kihirdetési módjáról részletesebben intézkedik 
az 1630 dik évi borsodmegyei statutum. L. 2. jegyz. 147. lapon az abhoz 
irt jegyzettel együtt. V. ö. az 1654. évi tornamegyei statútummal 213.1.

2 A vérbirság, helyesebben vérontás (effusio sangvinis) eseteiben 
való eljárásra nézve 1. az 1570., 1579. és 1583. évi (II). abaujmegyei sta
tútumokat.
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demque voto, ac suffragio statutum e s t : ut in posterum quae
libet sedes judiciariae illius comitatus Gömöriensis, semper in 
hoc oppido Rosniobánya, tamquam ob metum et formidinem 
Turearum loco securiori celebrentur, generales autem congre
gationes, juxta qualitates rerum et negotiorum, per dominum 
vicecomitem in hoc, ut praefertur oppidum quandoque autem 
Pelsőcz et Sajo Gömör Oppida promulgentur et determinentur.1

Eredetije Gömörmegye levéltárában, R im aszombatban, Prot. 
Nr. 7. föl. 2.

II.
Anno domini 1653. die 11. mensis Februarii sedes celebrata in Rosniobánya.

Statutum super expeditiones notariorum.
Si quidem juratus notarius sedis 2 in expeditionibus litte

rarum, et ob non exceptionem earundem, non parvum damni 
pati plerumque cogatur; ideo ut in posterum quilibet domino
rum et nobilium tam extraneorum, quam etiam in visceribus 
comitatus degentium, negotio et causarum quarumlibet processus 
in expeditionem summi facere, ac exinde sub sigillo nostro

1 A megyei gyűlések és törvényszékek összehívására nézve 1. az 
1567. évi szepesmegyei statutum 4. jegyzetét. 17. 1.

2 A vármegyék s illetőleg a vármegyei törvényszékek jegyzői, az 
alispánok (vicecomites), szolgabirák (Judices nobilium) és az esküdt neme
sek (Jurati nobiles) mellett, mint vármegyei — tehát világi — tiszt
viselők (officiales) szereplésének kezdete a legnagyobb valószínűség sze
rint összeesik a vármegyék közigazgatási és törvénykezési hatóságokká 
való átalakulásának történetével és az eljárásban az Írásbeliségnek meg- 
honosulásával. Országos törvényeink azonban a XVI. század közepe előtt 
rólok említést nem tesznek. Legelőször az 1550: 62. t.-cz. 2. §-a rendeli 
el, hogy a vármegyék által expediáit leveleket Írják alá az alispánok, 
szolgabirák, az esküdt nem esek — illetőleg ezek közül azok, a kik Írni 
tudnak — és a vármegye jegyzője «sim ul etiam N otarius Comitatus*. 
Mig másfelől ugyanezen évben az 1550 : 3. t.-cz. a megyei alispánok és 
szolgabirák mellett a nótáriusok fizetéséről is intézkedvén, megszabja, 
hogy az adóügy régi szokás szerinti igazgatásáért a nagyobb vármegyék
ben a nótáriusnak két, a kisebbekben pedig egy frt adassák ; (megerősítve 
az 1567 : 10. t -ez. 2. §. által) az 1596 : 5. t.-cz. 7. §. pedig az évben a 
portáknak az alispánok, szolgabirák és nótáriusok által eszközlendő ingyen 
összeszámlálását rendelvén meg, ha ez intézkedéseket és az 1609 : 62. 
t.-cz. 3. §. ama tilalmát, hogy nevezettek saját fizetésükkel megelégedve 
az adóból (Dica) semmit se usurpáljanak, összevetjük, világos lesz előt
tünk, hogy a vármegyei jegyzők úgy a megyei köz- és adóügyi igazgatás, 
mint a törvénykezés terén a megyei officialisok közt kezdettől fogva helyet 
foglalhattak. Hatáskörüket, kötelességöket s a kötelességek teljesítésének 
módját időnkint a megyei közgyűlések szabták meg. Régibb törvényeink
ben (Zsigm. 1405 I. Decr. 3. Art.) fölemlítve levő nótáriusok, nem világi, 
hanem egyházi (káptalani és konventi) jegyzők voltak.

Corpus statutorum II. 14
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authentico1 medio notariorum emanari voluerint, primum et 
ante omnia, tempore petitionis expediendorum negotiorum me
diam litterarum taxam1 2 notario sedis deponere debeant; alio- 
quin inexpeditis manentibus litteris, notarium sedis reprehendere 
nemo possit. Tandem post expeditionem, et sigillo communitio
nem earundem si restantem consimilem mediam taxam reddere, 
litterasque excipere et consequenter notarium sedis ex eo dam
nificare intenderent, ex tunc domini judlium, in processibus 
ipsorum talium litterarum seu expeditionum quarumlibet per 
notarium manibus eorum judlium assignandarum restantem prae
missam taxam simul ac etiam integram, si videlicet antea primam 
mediam non deposuissent, super tales excipere, vel redimere 
nolentes, ex quibuslibet ipsorum bonis abscissis omnibus juri
dicis remediis terminorumque assignationibus statim et de facto 
exigendi, et tandem exactas notario sedis assignandi habeant 
authoritatem, communi totius universitatis dominorum magnatum 
et nobilium voto statutum est.

Consimiliter modernarum etiam seu praemanibus domini 
notarii haerentium expeditionum integram taxam exigendi autho- 
ritas datur dominis judicibus nobilium.

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. 
Nr. 11. Fol. 5. Fölvéve az id. gyűjteménybe is. Prot. Nr. 13. föl. 181—198. 
L. 55. lapon *) jegyz.

1654.
Gömörmegyei statútumok.

I.
Anno 1654. celebrata sedes judiciaria, die 5. mensis Maii.

Statutum super generali inquisitione.
Quandoquidem publici malefactores, aliique diversa male

ficia patrantes in hoc nostro comitatu ob diuturnam generalis

1 Hiteles pecsétjeiket a vármegyék kir. privilégiumok által nyerték. 
Erre enged következtetni az 1550 : 62. t.-cz. bev. és 1. §-a, melyben meg
rendeltetik, hogy a gyakran felmerülő inconvenientiák kikerülése czéljá- 
ból, minden vármegyének az általa kiadott levelek megpecsételésére csak 
egy pecsétje legyen, és az, zárt szekrényben vagy ládában őriztessék, s 
onnan, a  törvényszék tartása idején és levelek kiadása esetén kivül, ki ne 
vétessék. (V. ö. 1546: 9. t.-cz.)

2 A levelek kiadásának díjáról 1. az 1556. évi ungmegyei statú
tumhoz irt 1. jegyzetet a 2. lapon.
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inquisitionis peragendae intermissionem, ex relationibus aliorum, 
non pauci habeantur. Ideo pro extirpandis et corrigendis iisdem 
communi universitatis dominorum magnatum et nobilium voto, 
ac suffragio, statutum est: ut dominus vicecomes ad peragendas 
generales inquisitiones singulis anni angariis, juxta genuinum 
sensum Articuli 60. anni 1638. exire et rusticos malefactores, 
dominis eorum terrestribus privilegiatis vel eorum officialibus 
et villicis ad puniendum tradere debeat. Reliquos vero ex inqui
sitione deprehensos malefactores captivare et ad primitus cele
brandam sedem judiciariam, vel generalem comitatus congrega
tionem inferre, et lata superinde sententia judicum sedis 
comitatus deliberata poena affligere debeant et teneantur. Si qui 
autem maledictores comperti fuerint rustici, si quidem prima vice 
trium plagarum, secunda unius floreni, nobiles autem unius 11. 
imperialis mulcta statim et de facto puniantur, ut autem rusti
corum in hac parte antea admissa consvetudo, et astutia in 
severam animadversionem sumatur, tales quicumque rusticorum 
post emanationem sigilli vicecomitis promulgationemque jud- 
lium, per judices talium locorum rusticos puniti fuerint non 
obstante infixa eadem poena, per vicecomitem modo praemisso 
puniri possint. Observandum autem erit, ut dominus vicecomes 
terminum generalis inquisitionis, medio judicum nobilium, uni
versorum oppidorum, pagorum, possessionumque incolis, imo et 
dominis etiam magnatibus, et nobilibus, vel eorundem officiali
bus et villicis, propinquioribus, si quidem ante triduum, remo
tioribus autem septimanam, ad notitiam dare debeat et teneatur.1

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. Nr. 7. 
föl. 37. Föltéve id. gyűjteménybe is. Prot. Nr. 13. fol. 181—198. Lásd  
55. I. * jegyz.

It.
Anno 1654 die 1. Septembris, statutum comitatus, circa movendas lites

violentiarum.

Ex quo nonnulli nobilium hujus comitatus contra alios 
nobiles, pro unius polturae . . . .  et aliquot etiam denariorum

1 A közönséges gonosztevők üldözésére s e tekintetben a generalis 
inquisitióra lásd az 1637. évi ungmegyei II. statútumhoz irt 169.1. 1. jegyz. A 
jelen statútumban idézett 1638: 60. t.-cz. 100 frt birság kiszabásával 
czélozza biztosítani, hogy az alispánok a generalis inquisitiót, úgy az egy
házi, mint a világi főurak, a köznemesek, továbbá a szab. királyi és 
kiváltságolt városok, valamint a fiscus jószágaiban is minden akadály 
nélkül a földesúri tisztek jelenlétében végrehajthassák. E törvény tartal
mának dispositiv része nem uj, hanem megújítása az előző időkben alko
tott törvényes intézkedések egész sorozatának, névszerint az 1618: 66.,

14*
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damno, infra valorem etiam floreni lites movere, et exinde se, 
et eosdem partem videlicet adversam, in maximas expensarum 
profusiones, et fatigia involvere cogerint, ideo totius universita
tis dominorum magnatum et nobilium, prius statutum, super 
hoc negotio sancitum renovatum est, denuoque statuitur: ut 
amodo in posterum nulli nobilium pro unius duntaxat floreni, 
vel aliquot denariorum infra florenum, contra quoslibet nobilium 
lites movere, eosdemque cum ejusmodi processu, prout una- 
quoque gallina et ansere, macerare debeant, sub poena annihila
tions processus.1 Imo ne dominus etiam vicecomes ad tales 
quorumcumque importunas instantias terminum praefigere, ac 
consequenter exire velit. Verum si qui pro illato unius floreni 
damno, ex quo videlicet processus super brevibus regni arti
culis 2 fundari deberet litigare voluerint, tales primum et ante 
omnia, praetensum damnum sive bona unius floreni valentia, 
penes comissionem domini vicecomitis, vel exmissione comitatus 
medio judlium rehaberi debeant. Qui quidem in causam attracti 
si damnum illud, vel bona remiserint, eo modo nulli poenae 
subjacebunt, violenti autem talium rerum detentores, per tales 
actores merito in causam attrahi posssint, ac valeant.

Eredetije Grömörmeiiye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. Nr.
7. föl. 46.

III.
Anno 1654 die 24 Novembris. Statutum, ratione punitionis malefactorum.

Si quidem plurima, de die, in diem, in hoc comitatu nostro 
patrari consveverint maleficia; ideo communi totius universita
tis dominorum magnatum et nobilium voto, ac suffragio statu
tum e s t : ut quorumlibet oppidorum et possessionum judices,

1625 : 13. t.-oz., Mátyás 1486 : 48., nemkülönben az 1548 : 19., 50., 43., 
1546: 25., 1599: 36., Ulászló II. Deer. 19. Art., az 1527: 6, 1557: 23., 
1597 : 45. t-ezikkeknek, a melyeket v. ö. az 1608 : 2., 1647 : 44., 92., 
1655 : 38. és 1715 : 48. t.-czikkekkel.

1 Országos törvényeink és Verbó'czy HK.-ve az eró'szakkal párosult 
jogsértésekről vagyis az úgynevezett violentialis esetekről eléggé részletes 
határozmányokat foglalnak magokban (L. Borsodmegye 1595. évi Statut, l.jegyz. 
56.1. és 1613. évi statútuma 2 j. 92. 1., és Abaujm. 1691 évi statutum, vonatk. 
jegyz. de a nem violentialis egyszerű kártételek eseteiben a kártérítésnek csak 
elvét mondják ki (1492 : 16., 1638 : 27., 1659: 31. t.-czikkek), de nem 
mutatják meg az utat és módot az eljárás tekintetében. Helyénvaló volt 
ennélfogva a jelen statutum rendelkezése, a mely a gyakran fölmerülő 
apróbb kártételek eseteiben a költséggel és kellemetlenséggel járt perek 
mellőzésével az eljárásnak legrövidebb útját Írja elő.

2 Az u. n. *brevisekről» lásd a szepesmegyei 1567. évi III. statutum
2. j. 21. 1. és abaujm. 1614. évi I. Statut. 99. 1. 5. jegyz.
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nobiies, aeque ac rustici (quorum videlicet incolae in tali puni
tionis modo hactenus usi fuerint) rusticos malefactores, unius 
floreni damnum, seu delictum patrantes, comperta rei veritate, 
juxta statum delicti competenter libere puniri possint.1 In reli
quis autem maleficiis, puta furto, adulterio, homicidio et his 
similibus delinquentes, per ejusmodi rusticos judices, absque scitu 
domini vicecomitis, nequaquam puniantur. Imo puniti etiam et 
impuniti malefactores ejusmodi, per judices talium locorum, ac 
alios etiam quoslibet, vicecomiti, seu comitatui delati, nobiles, 
si quidem praemissa legitima citatione, rustici autem ad domi
nos ipsorum terrestres, super impensione 1 2 praehabita admoni
tione, juxta delicta ipsorum puniantur. Executione, seu poena 
talium, in arbitrio et gratia comitatus permanente.

Eredetije Gömörmegye levéltárában. Rimaszombatban, Prot. Nr. 7. 
Fol. 54.

1654.
Tornamegyei statútumok.

I.
Anno 1664. die mensis Junii in sede judiciaria, in Thorna celebrata.

Statutum est: quod in posterum, singuli armalistae, lite- 
ras suas armales publicari facere nolentes, coram sede judicia
ria, vel generali congregatione comitatus, juxta leges regni 
personaliter adesse 3 ac in armalibus inscriptae singulae perso
nae, singulos imperiales vicecomiti et notario sedis persolvere 
debeant et teneantur.

Tornamegyének kassai levéltárában, prof, ex 1659—1670. föl 40.

II.
Eodem anno, die 26. Novembris in sede judiciaria in Thorna celebrata.

Statutum est: ut, quicunque procuratorum4 a modo in 
posterum, facta et accepta principalium suorum conventione et

1 A falusi bírákra nézve 1. Abaujmegye 1612. évi stat. 2. jegyz. 
88. 1., a falusi biróságra nézve pedig Abaujmegye 1616. évi stat. 5. jegy
zetét 102. 1.

2 L. Borsodmegye 1613. évi II. stat. 3. jegyz. 94. 1.
3 Az ármális levelek kihirdetési módjára 1. az 1630. évi borsod- 

megyei statútumhoz irt 2. jegyzetet és v. ö. az 1652. évi ungmegyei hason- 
tartalmú statútummal 208. 1.

4 Az ügyvédekre s általában az ügyvédség kifejlődésére lásd 1633. 
évi abaujmegyei statútumhoz irt 2. jegyz. 154 1.



214 MEGYEI STATÚTUMOK.

solutione, inchoatam causam, medio tempore intermiserint, vel 
ad finem ac exitum causae non serviverint, aut quo pacto 
adversariis principalium suorum, durante suscepta causa se se 
astrinxerint, tales vigore praesentis statuti, notam infamiae subeant,1

1 Az «In fam ia» itt előforduló sajátszerü esetének előzményei 
messzire nyúlnak vissza a régi korba. A vizsgálódás útján észlelhető nyo
mok, keresztyén őseink vallásos életének mozzanataira s a jogintézmé
nyeket is átható jelenségeire vezetik a kutatót. Kittonich  (id. m. 12. Cap. 
9. quaest.) a hajdankorra mutatva Írja le, hogy a procuratorok a canon- 
jog és az országos törvények rendeletéből Voltak kötelesek szigorú esküt 
(Juramentum Calumniae) letenni az iránt, hogy semmi igazságtalan ügyet 
föl nem vállalnak, ilyent — ellentétben az ország törvényeivel — nem 
pártfogolnak, tudva, megátalkodottan az ügyeket haszontalan és hiában 
való kifogásokkal húzni, halasztani nem igyekeznek, és főkép, hogy : 
«neque ullo pacto cum adversa parte in damnum Principalis mei (t. i. 
Procuratoris) colludam», mely esküformából, valamint az 1667: 27. t.-cz. ren
delkezésének indítóokaiból is tisztán kitetszőleg, elődeink az ügyvédeiknek 
visszaéléseit törekedtek megakadályozni a tó'lök követelt eskütétel által. 
A bebizonyított ügyvédi visszaélés egyszersmind az esküszegés tényálla- 
dékát is megállapította. Ezt tükrözi vissza az előbb idézett 1567: 
27. t.-cz. 4. §. eme rendeletében: «si vero aliquos muneribus illectos 
contrarium facere, et cum parte adversa colludere compertum fuerit, ii 
jure convicti poenam aucariorum subeant» etc. Az aucariusok, azaz a hit
szegők és hamis esküvők büntetése pedig а HK. II. R. 30. ez. szerint a 
becstelenség (Infamia) volt «quilibet fide fragus et perjurus (quem nos 
communi vocabulo Aucarium hoc est Ludas appellamus) acriter est punien
dus. Amittit enim (ubi de perjurio fuerit convictus) universa et quaeli
bet sua possessionaria, atque cuncta bona mobilia ubilibet adjacentia et 
quocumque nuncupata. Imo proprietate bonorum suorum privabitur et 
perpetuo carebit, et non solum his exhereditabitur sed etiam in persona 
sua (amissio humanitatis honore) tanta ignominia afficietur tanquam ab 
humanitate relegatus, atque segregatus, disparibus vestibus indutus zona 
canabea succinctus, discalceatis pedibus et nudato capite semper incedere 
cogatur.» Lényegében tehát a statutum rendelkezése egyezik, úgy a tör
vényben, mint a HK.-ben kifejezett fölfogással, midőn az ügyvédek föl
sorolt visszaéléseit nemcsak a becstelenség büntetésével, hanem azon
kívül még az ügyködés örökös megvonásával is (perpetuum silentium) 
sújtja. Érdekes összehasonlításul szolgál e tekintetben az akkor külön 
Erdély 1611-dik évből származó és az А. С. IV. R. XIX. ez. 2. Art. 
foglalt országos törvényének ama rendelkezése is, hogy: «Mind a 
régi szokás és a Decretum, mind pedig a közönséges igazság is úgy 
kívánván, valaki magát Procuratorjának hivataljára adja, és causákat 
ágálni akar a Táblai ítélő Mesterek és Praesidens előtt, valamint 
a bírák az igazán való Ítélettételre, úgy a Procuratorok is Principálisok
tól rájok bízatott causaknak nem prodálására, másokkal nem colludálá- 
sára és a causának decisiójáig tehetsége szerint igaz sinceritással való 
procurálására hittel legyenek kötelesek, különben sub amissione honoris 
sohol ne ágálhassanak.»

Az 1574: 34. t.-cz. bár megszüntette a «juramentum quod voca
bant columniae» tételének szükségességét s az ügyvédeket fölszabadította, 
hogy «nullo praeposito juramento» és mindenütt ügyködhessenek, de a
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ac eo facto perpetui silentiarii pronuncianlur, praesertim intra 
ambitum comitatus commorantes, principales autem eorundem 
damnum ex intermissione ejusdem procuratoris ipsis illatum, 
medio unius judlium exequi facere possint. Hoc intelligendum 
etiam de extraneis procuratoribus, praemissa intentare audentibus.

Tornamegyének kassai levéltárában, Prot, ex 1659— 1670. f. 40.

1655.
Tornamegyei statútumok.

I.

Anno 1655. die 10. Julii statutum est: ennek utánna 
Bárkái, Luczkai, Kovácsi, Dernei juhász emberek, az hegyi 
szállás tartásokrúl, kiki az ő falujokban beköltözzenek, hogy 
efféle kintvaló szállás tartással, nagyobb ok és alkalmatosság 
ne adattassék az tolvajoknak vármegyénkben való grassalá- 
sára; kit, ha az megemlített négy falubeli juhászok praestálnak, 
bene; ha nem XXXX forint büntetések lészen az contuma- 
xoknak.

Tornamegyei levélt., Kassa, prof. 1659—1670. föl. 41.

II.
Eodem anno, die 27. Julii in Generali congregatione in Thorna celebrata.

Statutum e s t : ut in posterum domini terrestres possessio
num Luska, Faluska et Barka, in hoc oppidum Thorna; aliarum 
autem, utpote Hárskút, Dérmő és Kovácsi possessionum, in pos
sessione Görgő de adminislratione et impensione juris, ex parte 
subditorum suorum, sive ad instantiam magistratus, in crimi-

vármegyék úgy látszik még mindig a régi súlyos büntetések fenyegetésével 
védekeztek úgy a kebelbeli, mint a külső ügyvédek visszaélései ellen.

Különben az infámiának egyéb esetei tekintetében utalunk a HK. 
1. R. 38. és 39. cz.-re, mely a vértagadás (proditio fraterni sanguinis); а HK. 
It. R. 16. ez. és az 1723: 12—46. cz.-re, mely az álarezosság (larva) és a 
hamis okmánykészítés ; а HK. I. R. 123. cz.-re, mely a gyámság hűtlen 
viselése; az 1622: 16. t.-cz.-re, mely az arany, ezüst, készpénz, egyéb 
ingóságok és oklevelek depositumának eltagadása és visszatartása; az 
1504: 1. t.-cz. 1. §-ra, mely az ország belső csendjének megzavarása czél- 
jából, országgyűlésen kívül való adók megajánlása ; az 1597 : 46. és 1599: 
23. t.-cz.-re, mely alattomos gyűléseken törvényellenes határozatok ho
zása ; végüí az 1563: 78. t.-cz 3. §-ra (egybehangzólag az 1625; 4. és 
1635 : 12. t.-czikkekkel, mely a törvényes bírói parancsoknak nem enge
delmeskedés eseteit sújtja az infámia büntetésével.
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nalibus. seu quorumlibet, actorum dominorum magnatum et 
nobilium ratione actus potentiarii admoniti competenter, termi
nare, et judicium, ac justitiam impendere debeant ac teneantur.1

Tornamegyei levéltár, Kassán, Prot, ex 1659—1670. föl. 41.

1655.
Heves-kulsö-szolnokmegyei statutum*

Anno 1665. die 15. Septembris sub sedria in Fülek.
Statutum I. Quod causa per mutationem officii, aut 

mortem judicum non condescendat. 1 2
Superfluam hactenus fuisse, censet inclitus comitatus ubi 

nimirum, per mutationem officiorum et demortuis, vel vero 
officiis valedicentibus dominis judicibus, condescensiones cele
bratas exstitisse, ne itaque de caetero ejusmodi superfluis cau
sarum et dominis judicibus in duos judices permutationem 
officii condescensionibus onerentur causantes, inclitus comitatus 
simpliciter amputandas de caetero decernit ejusmodi condescen
siones praesenti suo statuto.

Statutum II. Intuitu armalistarum Cumanorum et 
Philistaeorum quatenus congregationes frequentent et in me
dium comitatus contribuant.

Siquidem hactenus complures litterae armales,3 ad instan
tiam Cumanorum et Philistaeorum4 publicatae extitissent, ac ex 
vi publicationis armalium in medium comitatus incorporati 
essent, immemores nihilominus ejusmodi singularis inclitus 
comitatus beneficii, hactenus in medium comitatus solvere, ac 
onera comitatus, ad instar reliquorum comitatuum nobilium 
detractassent et renuissent,5 proinde statuitur, quatenus in pri-

1 Lásd Ungmegye 1552. évi stat. 1. jegyz. 1.1. és Borsodmegye
1613. évi II. stat. 2. jegyz. 92. 1.

3 A közönséges jog sem ismeri a condescensio ilyetén alapját. Lásd 
Abaujmegye 1614 évi stat. 1. jegyz. 100. 1.

3 Lásd Borsodmegye 1630. évi stat. 2. jegyz. 147. 1.
4 Miután a jász-kúnokat, kik az 1279. évi privilegium által az 

ország nemeseivel egyenlősíttettek, a pórlázadásban való részvételök bün
tetéséül az 1514: 23. t.-cz. a király jobbágyaivá tette, ezekéhez hasonló 
bér- és tizedfizetésre s jobbágyszolgálatok teljesítésére kötelezte; az 
1518 (bácsi): 14. t.-cz. 1. §. pedig kijelenti, hogy a királyi konyha fön- 
tartására szolgálnak: nemességre ők is, ép úgy, mint az ország egyéb 
nem nemes lakói csak kir. adomány vagy czímerlevél útján tehettek szert. 
Lásd Gömörmegye 1610. évi stat. 1. jegyz. 78. 1.

5 Az armalis nemesek jogaira s kötelezettségeire nézve lásd az előbbi 
jegyzetben idézett stat. 2. jegyz. 79. 1.
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mitus celebranda sedria comitatus per dominum judlium cer- 
tificandi, tam illi, quorum jam publicatae, quam etiam illi quo
rum publicandae adhuc restarent litterae annales, comparere 
teneantur, qui si comparuerint, tenebuntur ad obedientiam comi
tatus juramento mediante se adstringere; casu quo spreta 
ejusmodi domini judlium ex commissione inclitus comitatus 
fienda certificatione aliqui non comparuerint statim et de facto, 
tamquam refractarii, ex consortio nobilium comitatus excom
municabuntur. 1

* Heves és as eszel egyesült Külső-Szolnokm egyének 1655— 
1724-ig alkotott, valam int a nógrddmegyeiek közül recipidlt s á lta lunk  
a  magok időszerinti helyén közlött statútumai, egy külön könyvbe 
gyüjtettek össze 1724-ben, mely hivatalos használatban volt sta tú tu
mok könyve ily czim alatt-. «Statuta I. Comitatuum Heves et Exterior. 
Szolnok unitorum  пес поп ab antiquo К eogradiensium acceptata» 
eredetiben megvan Hevesmegye levéltárában Egerben, egy kötetben, 
levéltári szám  nélkül. A  keletkezési év, hónap, nap és hely m inden  
egyes sta tú tum nál a könyv szélére (margó) jegyeztetett.

1656. •
Tornamegyei statútumok.

I.
Anno 1656. die 15. Aprilis in generali congregatione, in Thorna celebrata.

Statutum est : quod memorati universi praedones et pub
lici malefactores, sed et suspectae quaecunque personae ubivis 
intra ambitum comitatus etiam absque requisitione dominorum 
terrestrium libere persequi, captivari et debita poena affici 
valeant atque possint.1 2 Ex parte autem jobbagionum et colo
norum, dominis vicecomiti et judicibus comitatus accusatorum, 
certam tamen et fixam sedem, intra comitatum habentium, ad 
requisitionem eorundem judicum comitatensium, domini ipsorum

1 A megye a határán belül lakó nemesek autonom testületé leven, 
mint akármely más testület, a maga tagjait a testületi czélok megvalósí
tása érdekében önmaga iránt bizonyos kötelezettségeknek vethette alá, 
melyek nem teljesítése esetében az illetők a testületi jogokban s védelem
ben sem részesedhettek vagyis a testület tagjai sorából kirekesztethettek ; 
minthogy azonban a nemesi minőség maga független volt a megye tag
sági minőségtől, a megyei testületből kizárt nemes továbbra is nemes 
maradt, vagyis az országot jelképező szent koronának, a nemesi rend 
nagyobb körű, országos testületének tagjakép szerepelt, ki, mint ilyen, 
ezentúl is hivatva volt a szent korona életében az ennek tagjait megillető 
tevékenységet kifejteni.

2 Lásd Zemplénmegye 1562. évi stat. 2. jegyz. 14 1,
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terrestres judicium et executionem impendere debeant et tenean
tur.1 Hoc etiam per expressum declarato; quod ubi praesentia 
praedonum aliquorum possessionum incolis innotuerit, teneantur 
iidem vicinis possessionibus, vel autem dominis judlium statim 
denunciare 1 2 3 — sub mulcta florenorum 40 — teneantur et obli
gentur.

Tornaniegye levéltárában, Kassán, prot. ex 1659—1670. fol. 41.

II.
Eodem anno die 22. Junii in sedria statutum est: ut 

castellani, conservatoresque carcerum,3 arcium Szád vár et Thorna 
a captivis et mancipiis comitatus, sive ad mortem sententian- 
dis, sive vero libere dimittendis, sive vero temporali aliqua 
poena puniendis, sub poena violentiae,4 plus, quam a singulis, 
singulum florenum hungaricalem non exigant, et exigere debeant 
ac teneantur.

U. o.

III.

Anno 1656. die 10. Julii in sede electoria statutum est : 
quod universi et singuli jurati assessores5 hujus comitatus 
Thornensis, dum ad officium assessoratus juramenti sacramento 
se se, obstrinxerint, eodem officio assessoratus 6 ad dies ipso
rum vitae sine iteratis juramentorum depositionibus 7 frui pos
sint et valeant.

Item statutum est: ut dominus vicecomes cum adjunctis 
sibi judicibus nobilium et juratis assessoribus hujus comitatus 
Thornensis praefixo id competenti termino, observata videlicet 
quindena, certificatisque superinde interessatis dominis terres
tribus, vel eorum officialibus, aut villicis, ac iisdem ibi praesen-

1 Lásd Borsodmegye 1613. évi II. stat. 3. jegyz. 94. 1.
2 Hogy t. i. a gonosztevők minéleló'bb üldöztethessenek és elfogat

hassanak.
8 A börtönre, mint a szabadságbiintetések egyik fajára nézve lásd 

Abaujmegye 1612. évi stat. 1. jegyz. 86. 1.
* Az erőszakosság büntetése nemesekre nézve az 1492 : 55., 1625 : 

55. t.-cz. s а HK. II. R. 67. ez. szerint 100 frt volt. A violentiára nézve 
lásd Borsodmegye 1595. évi stat. 1. jegyz. 56. 1. és 1613. évi II. stat. 2. 
jegyz. 92. 1.

5 Lásd Abaujmegye 1611. évi stat. 5. jegyz. 79. 1.
6 Lásd Ungmegye 1559. évi stat. 2. jegyz. 4. 1.
7 Az 1486 : 8., 73. és 1492 : 33. t.-cz. értelmében, melyek a tábla- 

birákat csakis a megválasztatásuk alkalmával teendő esküre kötelezik.
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tibus ad peragendam communem inquisitionem 1 singulis anga
riis 1 2 exire, ac juxta publicas regni constitutiones, et iterata 
hujus comitatus statuta, contra universos et singulos publicos 
malefactores, praedones, variaque latrociniorum genera exercen
tes, inquirere, et praehabita inquisitione tali procedere, eosdemque 
comperta rei veritate, si iidem solitam residentiam, fixamque 
sedem, intra ambitum huius comitatus Thornensis, habere com
perti fuerint, nobiles quidem observatis de jure observandis3 
punire, ignobiles autem, dominis ipsorum terrestribus ad infli
gendam ipsis a jure statutam poenam, tradere et assignare,4 
vagabundos 5 6 vero authoritate sua, hac in parte eidem attributa 
debita poena afficere debeat et teneatur. Hoc tamen declarato, 
quod in animam dicentes ° nobiles quidem in unius, ignobiles 
vero in dimidii florenorum hungaricalium, toties quoties irre- 
missibiliter exigendorum birsagio per praefatum dominum vice- 
comitem ipso facto convincantur et convicti habeantur ipso 
facto. Eo etiam addito, ne domini terrestres eorumque officiales, 
aut villici, malefactores in bonis suis, vel in medio ipsorum 
deprehensos, post praefixum inquisitionis terminum ulla possint 
afficere poena; alioquin poena talis vi praesentis statuti, inva
lida viribusque caritura, ac pro cassata habeatur.

Eredetije a tornamegyei 1659—1670. jegyzőkönyvben. Fol. 41. 
Abaujntegye levéltárában Kassán.

1656.
TJngmegyei statutum.

Anno 1656. die 10. mensis Maii.

1. De bigamis et poligamis hactenus per rusticos, sive 
Ruthenos 7 commissis concluditur: quod a modo in posterum,

1 Lásd Ungmegye 1637. évi II. stat. 1. jegyz. 169. 1.
2 Lásd Borsodmegye 1616. évi stat. 3. és 4 jegyz. 105.1.
3 T. i. előleges idézés folytán az 1222: 2 , 1405 (I.): 7., 1492: 90., 

1563 : 38., 1608 : 2. t.-cz. és HK. 1. R. 9. ez. értelmében.
4 A HK. Hl. R. 32. és az 1638: 60. t-ez. értelmében. Lásd Borsod

megye 1613. évi stat. 2. jegyz. 91. és Zemplénmegye 1641. évi II. stat. 1. 
jegyz. 177. 1.

5 Lásd Ungmegye 1648. évi stat. 2. jegyz. különösen ennek c) pont
ját 196. 1.

6 Lásd Abaujmegye 1579. évi stat. 2. jegyz. 38. 1.
7 A ruthenek, orosz szlávok, kik a galicziai és kisoroszországi 

rutbenektől a XI. század vége óta előbb szórványosan, a XIV. század 
közepe óta azonban, a midőn a litván Koriatovics Tódor részökre Mun-
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interdicitur omnibus, qui hactenus ex inanimadvertentia, sive 
per abusum commiserunt, illis datur gratia; ita tamen, quod 
contumaces qui contra divinas et humanas leges ab uno marito 
acceptas alteri in matrimonium junctas tradiderunt, vel abstra
xerunt et detinuerunt violenter tales debita poena puniantur; 
reliquis autem gratia datur, hoc declarato, quod si in posterum 
talia patrare non formidaverint, comperta facti veritate capian
tur juxta leges regni et capite plectantur.1 Ipsi quoque rus-

kácson kolostort alapított, tömegesebben származtak át hazánk északkeleti 
megyéibe. Ezek nagy része még a XVIII. században is kóbor, nomád 
életet folytatott, nem házakban, hanem sátrakban lakott, a  havasokon és 
erdőkben pásztorkodott; más része azonban a házzal s egyéb örökséggel 
ellátott jobbágyok sorába jutott, mely különbséget aztán a törvény is 
tekintetbe vett, a midőn az utóbbiakat a kivetett adó (dica) felének, ama
zokat pedig az egész adónak fizetésére kötelezte. (Lásd az 1600: 29.. 
1657: 3. t.-cz. 9. §., 1659: 12. t.-cz. 7. § . 1563: 4 . 1567: 12 , 1572: 6..
1574: 4 ,  1575 : 2 , 1593 : 4 , 1595 : 10., 1596 : 10., 1647 : 26. t.-cz. HK.
III. R. 25. ez. s Hunfalvy Pál «Magyarország ethnographiája> Budapest 
1876. a 464. s köv. 1.

1 A két- s általában a többnejűség azon műveltségi fokozatnak 
természetes sajátja, a melyen a házastársak összefűző kapcsa a férj egy
oldalú hatalma, a midőn férj és nő egész ridegen, mint úr és szolga
állanak szemközt, a férjet a nővel szemben minden kötelezettség nélkül
csak jogok illetik meg s a nőt férjével szemben minden jog nélkül csakis 
kötelezettségek terhelik. Ily műveltségi fokon természetesnek látszik, hogy 
a férj, ha több szolga hűséges szolgálatának szükségét érzi, több nőt is 
tartson. A műveltség előbbre haladtával az egyén a maga egyoldalúságá
nak, tökéletlenségének úgy physikai, mint morális és intellectualis tekin
tetben mind erőteljesebb öntudatára jutván, mindinkább érzendi annak 
szükségét, hogy magát a nő által kiegészítse, a minek folytán a házas
társak közti kapcsot a hatalom mellett még a kölcsönös vonzalom, a 
szeretet is fogja képezni. E folyton folyva erősbülő új kapocs lassankint 
a nő személyiségét is mind több és több oldalról elismeréshez juttatja, a 
női hűséggel szemben a férji hűség kötelességének érzetét is fölkelti, a 
házastársak személyiségét mind jobban egymásba olvasztja s végeredmé
nyében a monogamia intézményét létesíti, a melylyel szemben a polyga- 
mia — tehát a bigamia is — előbb, mint az erkölcsi séget, majd a házas
társak egymás iránti jogát is sértő bűn fog jelentkezni.

Hogy a magyar nemzetnél a monogam házasság történeti szerep
lések kezdetén már létezett, bizonyosnak vehető ; mert első királyainknak 
a házasságra vonatkozó minden törvénye kizárólag annak elvéből indul 
ki, a nemzet történeti szereplésének kezdetétől a királyság megállapításáig 
terjedő időköz pedig aligha elegendő lett volna arra, hogy a monogamia 
kifejlődjék, ha az már akkor nem lett volna ismeretes. Mindamellett az 
sem szenved kétséget, hogy a monogamia ideája a királyság első pár 
századában még sokkal kevésbbé volt meggyökeredzve, semhogy a poly- 
gamia jogosultságának ideáját teljesen kiszorítani s ezzel kapcsolatosan a 
kétnejűséget, az erkölcsöt avagy jogot sértő s igy büntetésre méltó álla
potképen feltüntetni képes lett volna. Magok a törvények és zsinati hatá
rozatok szolgáltatják e részben a meggyőző bizonyítékokat; névszerint 
szent László deer. I. k. 1. fej., Kálmán I. k. 67. és II. k. 9. fej.; a Kálmán
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stici1 sacerdotes scienter copulantes sicubi compertum fuerit, 
ipsi quoque tamquam malorum authores et male agendi occa
sionem prebentes pari poena puniantur, ut sic malefactoribus 
talis male agendi via praecludatur. Quantum autem ad rusticos 
Hungaros, si quidem illi magis sunt illuminati, neque confessio 
eorum id dictaret, jura etiam regni magis ad eos pertinent, ilii 
comperta rei veritate tamquam illuminati puniantur, cum illi 
sciant statuta regni et ab antiquo interdicta sit bigamia, quod 
statutum observabunt semper.

2. Quantum ad mensuram Budensem 8 et cubulum Casso- 
viensem attinet, cum per abusum in nonnullis locis et pagis 
oppidisque hactenus mensura insolita fuerit introducta, quare

idejében tartott első esztergomi zsinat határozatainak 53., 54., 67.. a máso
dikéinak 8. és még egy más zsinatéinak L. pontjai, melyek Endlicher 
Monumentá-iban a 356., 357., 373. és 375. 1. olvashatók. Ezek meg- 
annyian a papok kétnejíísége ellen intézvék, s ezt egy categoriába sorol
ván a papnak másodízben vagy özvegy avagy elhált nővel kötött házas
ságával, nem önmagáért vagy azért rosszalják, mivel a házasságnak 
általok hirdetett elvét sérti, hanem azért, mert miatta a pap a rend
jével járó jogok gyakorlatára alkalmatlanná válik. Ugyanezért nincs is 
e kétnejüségnek egyéb következménye, mint az, hogy a pap degradáltatik, 
javadalmaitól, méltóságától s egyházától megfosztatik; de ha elválik 
nejeitől s ezek beleegyezésével a papi rendhez vissza akar térni, abba 
újból befogadtatik.

Ámde, ha a clerus tagjai kettős házasságban éltek oly időben, a 
midőn az egyházi fegyelem — legalább hazánkban — még nem lazult 
meg erősen, mennyivel gyakoribb lehetett a bigamia a laicusok között, 
kiket attól az egyházrendiség tekintete sem tartott vissza ! s ha sem egy
házi, sem világi törvények a laicusok kétnejííségét nemcsak nem büntetik, 
hanem csak számba sem veszik, nem szól-e ezen körülmény a mellett, 
hogy a kétnejűség ez időben sem erkölcs-, sem jogellenesnek nem tar
tatott még ?

Csak midőn a keresztény egyház a maga fenkölt vallási s erkölcsi 
tanai részére a kedélyeket teljesen meghódítá, s különösen a házasságnak, 
mint a Krisztus és egyháza közti egyesülést jelképző intézménynek szent
ségi jellegéről s feloldhatatlanságáról hirdetett tanát elfogadtatnia sikerült, 
válhatott általános szent meggyőződéssé azon nézet, hogy a monogamia 
az erkölcsiség s mindenekfölött a vallás követelménye, az ezt sértő biga
mia tehát büntetendő; még pedig, mint a vallás elleni bűntény, az egy
ház által, kinek jurisdictiója különben is kiterjedt volt a házassági ügyekre. 
Ugyanazért csak azóta találkozunk a bigamia megbüntetésére irányuló 
törvényekkel, a mióta egyrészt fel ismerték, hogy az az individuális 
jogokat is sérti, másrészt pedig már a világi hatalom is annyira függet
lenült az egyházitól, hogy ez alapon a jurisdictiót e tekintetben is a maga 
részére vindicálhatta.

Első ilynemű törvényünk az 1599 : 36., majd meg az 1625 : 6. t.-cz. 
Büntetése a többnejőségnek a halál, még pedig, a gyakorlat szerint, a 
pallossal való halál volt.

1 Vagyis : Ruthené.
2 Lásd Gömörmegye 1628. évi II. stat. 1. jegyz. 143. 1.



222 MEGYEI STATÚTUMOK.

hac in parte aceomodabunt se articulo novissimae diaetae,1 et 
ubique mensuras observari statuunt sub poena 11. 12. hung, 
per judlium ubique exequendorum, cujus medietas convertatur 
in usum comitatus, altera vero ipsis judicibus cedat, toties quo
ties acceptare, vel illis uti noluerint.

Eredetije Ungmegye levéltárában, Ungváron. Prot. Nr. VII. Gen. 
congr. fol. 2 5 6 —257.

1656.
Gömörmegyei statútumok.

I.
De promulgandis generalium congregationum per judices nobilium terminis, 
de non comparentibus puniendis, sine causa ex congregationibus exeuntibus 

mulctandis dominis baronibus et officialibus tempestive notifieandis.

Anno 1656. die 7. Junii. Ad generales congregationes 
per judlium c ompetenter et debito modo promulgandas, 
sub poena potiorum si quidem trium, pauperiorum autem 
unius lloreni (nisi se se legitime excusaverint) per dictos 
judlium statim et de facto exequenda venire ac ingredi 
debeant.1 2 Ingredientes autem et jam in tractatu et con
sultatione constituendo relicta congregatione exeuntes, vel autem 
domesticos parietes repetentes eadem poena affligi debeant et 
teneantur. Quia vero nobiles et domini etiam barones, seu 
eorundem officiales,3 sine praescitu et tempestiva certificatione 
praehabita ingredi etiam congregationes non possunt: ex eo 
domini etiam judlium in processibus ipsorum terminos et loca 
celebrandarum congregationum dominis baronibus eorundem offi
cialibus sed et potioribus aeque ac inferioris conditionis nobi
libus tempestive ad notitiam dare sub eadem poena per dominum 
vicecomitem exequenda adstricti4 si qui aut absentium et medio 
judlium pronunciata poena puniendorum birsagia seu bona 
executa, manibus dictorum judlium aufferre et eximere comperti 
fuerint, extunc tales in hanc sedriam nostram penes commis
sionem domini vicecomitis, citati eo facto poena fl. 12 in una

1 Ez az 1655 : 31. t.-cz.
2 Lásd Szepesmegye 1667. évi II. stat. 4. és 1. jegyz. 17. illetőleg 18.1.
3 A kiket t. i. az urak magok helyett a megyei gyűlésre küldöt

tek. Lásd Tornamegye 1642. évi stat. 1. jegyz. 187. 1.
4 Nyilvánvaló, hogy e statutum az országgyűlésen meg nem jelenők 

s az onnan idő előtt távozókra vonatkozó 1498: 1. s 1635: 79. t-czik- 
kelveket tartá szem előtt.
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et directa domini vicecomitis, altera autem simili et directa me
dietatibus judlium et eorundem juratorum manibus assignenda, 
et per eundem dominum vicecomitem ex post modum pro
nuntianda judiciaria deliberatione nostra exequenda convincan
tur et aggraventur.

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, id. gyűjt. 
Prot. Nr. 13. Fol. 181- 198. Lásd as 56. lapon * jegyzetet.

II.

Anno 1656. die 4. mensis Julii. Statutum est: ut in pos
terum, az hóhérokat1 az egyik szolgabiró uram kihozatván, az 
másik küldje vissza és más alkalmatossággal harmadik szolga
biró kihozatván, az negyedik visszavitesse et sic consequenter 
faciendum.

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot Nr. 
7. Föl. 106.

1656.
Zemplénmegyei statutum.

Anno 1656. die 7. Septembris in sedria Zempleniensi.

Quia multae querelae fuerant in aures comitatus nostri 
contra Batykones,1 2 Ruthenorum3 allatae, quod personas non 
liberas copulare,4 personas inhonestas et adulterarum pueros 
baptizare talesque malefactores ac alios similes a talibus peccatis 
et maleficiis eliberare non vererentur, ideo contra tales Batykones 
schismaticos decretum est, quod si id fecerint comperta rei 
veritate, primo per locorum magistratus dominosque terrestres, 
barbis priventur, seu eorundem barbae abscindantur.5 Si secundo 
id fecerint 12 fl. priventur et puniantur. Tertio quoque si id

1 Lásd ezen vármegye 1618. évi stat. 1. jegyz. 191.1.
2 Batyko  =  atyuska, atya, lelkiatya =  pap, a ruthén nyelven.
3 Lásd Ungmegye u. ez évi stat. 7. jegyz. 219. 1.
4 Lásd u. o.
5 A szakái levágása a középkori megszégyenítő, becstelenitő bün

tetésnemek egy legdivatosabbikának a hajlenyirásnak reminiscentiája. A 
hosszú haj és a szakái a szabad, a nemes férfi dísze, a rövid haj a szol
gaság jele lévén, a haj lenyirása is szolgai büntetéskép, poena servorum 
et latronum, szerepelt.
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fecerint poenae capitali per comitatum pronunciandae subja
cebunt.

Eredetije Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhely, Fasc. 223. 
Nr. 215. Meyujittatott 1667-ben.

1657.
Gömörmegyei statútumok.

I.
Anno 1657. die 12. mensis Junii. Statutum in facto peragendarum

citationum.

Ex quo non exiguae, circa peractas citationes, verbo- 
tenusque institutas hactenus subsecutae sint incommoditates et 
inconvenientiae, ideo totius universitatis dominorum magnatum 
et nobilium voto, ac suffragio statutum est: ut in posterum 
domini judices nobilium, quaslibet quorumcumque causantium 
citationes, ex bonis peragendas, non verbis uti antecedenter 
factum esset, verum scriptotenus partibus in causam attractis ad 
notitiam dare et peragere debeant et teneantur.1

Eredetije Gömörmeyye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. Nr. 
7. Fol. 143.

II.
Anno 1657. die 16. mensis Julii. Statutum de juratis assessoribus comi

tatus, quod jurati inposterum jurare minime teneantur ne ?

Si quidem inconveniens esset dominis extra ordinariis 
juratis assessoribus sedis judiciariae istius comitatus, solita in 
confirmatione officii ipsorum juramenta annuatim deponere, et 
conscientias suas tanta juramentali depositione aggravare, prout 
hactenus factum et practicatum fuisset. Ideo universitas domi
norum magnatum et nobilium bono et laudabili viciniorum 
comitatuum exemplo ducta, unanimi voto et consensu per ean
dem praesenti statuto decernitur, ut domini jurati assessores 
sedis judiciariae istius comitatus in praesenti sede electoria 
seriatim denominati et solita juramenti forma in officiis ipsorum 
confirmati, et reliqui etiam succesivis semper temporibus et 
annis in numerum eorundem assessorum recipiendi et confir
mandi annuatim et in posterum jurare minime teneantur, verum 
unica duntaxat semel prosemper juramentali depositione usque

Lásd az 1650. évi abaujmegyei statutum 5. jegyz. 200. 1.
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ad ultimum vitae terminum contenti maneant, ac quieti, nec 
amplius depositione eadem aggravari debeant ac teneantur.1

Et quia plerumque evenire contigerit, quod nonnulli jura
torum assessorum sedis judiciariae, officii et juramentorum pro
priorum immemores ex sedibus judiciariis, ac generalibus etiam 
congregationibus exiverint, vocesque et discursus coadunatos, 
sententiasque eorundem causantibus. ac aliis quibuslibet reve
lare et aperire praesumpserint; proinde ad praecavendam con
similem ulterioremque fraudulentiam et inconvenientias, statui
tur: ut in posterum nemo praementionatorum assessorum ex 
sedibus judiciariis et generalibus etiam congregationibus, dein
ceps successive celebrandis, absque venia et consensu domini 
vicecomitis exire consiliaque et arcana, sed et voces dominorum 
sedis judicum causantibus et quibuslibet revelare, aperire et 
significare sub poena infamiae, seu amissionis officii juratus 
assessoratus audeant et praesumant.2

Eredetije Gömörmegye levéltárában. Rimaszombatban, Prot. Nr. 
7. Fol. 151.

1659.
Gömörmegyei statutum.

Anno 1659. die 4. mensis Martii, statutum e s t : ut a modo 
in posterum capitanei, ductores et decuriones istius comitatus, 
tam nobiles, quam etiam ignobiles officia ipsorum assumendo 
solita juramenta praestare teneantur.3

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. Nr. 7. 
Fol. 195.

1 Lásd Tornamegye 1656. évi III. stat. 7. jegyz. 218. 1.
2 Lásd Sárosmegye 1617. évi stat 1. jegyz. 111. 1.
3 A megyei katonaság (u. n. portalis militia) tisztei: a kapitány, 

— rendszerint maga az alispán s csak ennek alkalmatlan volta esetén 
a megye jobbmódú birtokosai közííl választott egyén — továbbá a száza
dosok, centuriók, a csapatvezérek, duces cobortium. hadnagyok, ductores 
és tizedesek, decuriók, a király-kinevezte két főkapitánynak (supremi 
capitanei) és egy fővezérnek (generalis capitaneus) voltak ugyan alá
rendelve ; de mivel a megye által választattak, ennek ép oly felelős tiszt
viselői voltak, mint egyéb officialesei, ezekkel együtt ők is esküvel kellett, 
hogy fogadják a szolgálat hű teljesítését Lásd az 1525. (hatv.) : 12., (Ko- 
vachich Suppl. Hl. k. 30. 1), az 1545: 20., 1595: 6., 1597: 17., 1655:
4. t.-cz. 4. § , 1662 : 7. t.-cz.

Corpus statutorum II. 15
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1659.
Borsodmegyei statutum.

C om m uni to tius u n iv ersita tis  dom inorum  m ag n a tu m  et 
nobilium  voto  ac suffragio s ta tu tu m  e s t: hogy h a  va lam ely  
k iv ü l1 lakos, az p raed ia lis  p o rtió n  kivül jo b b ág y o k a t és zsellé
rek e t nem  possideáló n em es em berek p raed ium okró l,1 2 avagy 
p raed ia lis  portióiról, va lam ely  nem es em bernek, avag y  jo b b á g y 
nak , b a rm o k a t con tra  leges regn i an te  tr in a ria m  in  com ita tu  
no stro  fiendam  proh ib itionem  e lha jtaná  és in  p e rp e tu u m  oda 
vesz tené ,3 tehát, o rd inariu s v iceispán  u ra m  ő kegyelm e az  ac to - 
re a  p a rsn a k  instan tiá já ra , c o n tra  ta les violentos nobiles in c a u 
sam  a ttrac to s  et s ta tu i com m issos em análandó  certifica tió já t,4 in 
exem plum  Heves, Pest, N ográd, Göm ör e t a lio rum  v icinorum  
com ita tuum , azon p rocessusbeli szolgabiró u ram  egyik esküdte 
által, m indazáltal az a c to re a  parsnak , ju x ta  d is tan tiam  locorum , 
conducalandó  condigna expensa iért, ta rtozzék  az  in  cau sam a t- 
tra c ta  és statu i com m issa  parsoknak , m ás várm egyében  lakó 
he lyekre  m enni és m agának , avagy cselédje á lta l assignáln i,5 6 
a rró l re la tió t tevén, suo  m odo e t form a h ac ten u s c o n sv e ta .G

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskolczon, az 1661—1663-ig 
terjedő jegyzőkönyv 496. lapján.

1 Vagyis más megyében.
5 Praedium, puszta, а HK. I. R. 24. ez. 5. és 6. §. szerint oly 

szántóföld, melyen előbb emberek szoktak lakni, jelenleg azonban épületek 
nincsenek rajta s lakosai sincsenek; úgy szintén épület s lakosok nélküli 
nemesi s jobbágytelek vagy házhely.

8 A jelen statutum kelte előtt hozott törvények közül az 1636 : 19. 
t.-cz. csak constatálja, hogy a praediumok határainak peres volta miatt 
gyakoriak a marhaelhajtások (abactio pecorum) s egyedül az 1656 : 69. 
t.-cz. szabja elő, hogy a peres határból ennek tényleges birtokosa a kisebb 
hatalmaskodás büntetésének terhe alatt csak az esetre hajthatja el más 
praetendens birtokosnak marháit, ha ezeknek a kérdéses területre való 
reábocsátását három Ízben eltiltotta s a maga jogát liquidálta vagyis 
kimutatta, hogy egy évig folyton, nyilvános és békés birtokában volt a 
kérdéses területnek. Utóbb az 1729 : 42. t.-cz. is ez alapon szabályozza 
tüzetesebben az abactio pecorum ügyét.

4 Lásd Abaujmegye 1614. évi stat. 4. jegyz. 99. 1.
5 Lásd Abaujmegye 1660. évi stat. 5. jegyz. 200. 1.
6 A Dir. Meth. Cap. XI. qu. 6. szerint az idéző parancsot az idéz

tető bíróságának kiküldöttje azon megye bíróságának mutatja be, melyben 
alperes lakik s az utóbbinak közege kézbesíti azt alperesnek, illetőleg 
háznépének.
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1659.

Heves-Külsőszolnokmegyei statútumok.

I.
Anno 1659. die 15. Januarii, sül) sedria in Fülek, statutum fautores 

malefactorum puniendi.

N on postrem um  p ra e b e n t fau tores m alefacto rum  spoliis, 
rap in is, a tque  furtis fomitem, u t ig itur iidem fau tores m alefac
to ru m  ab  hujusm odi nefandi scelere  pa trando  eo m agis a rc e a n 
tur, com m uni consensu e t v o lun ta te  com itatus s ta tu itu r, u t 
qu icunque in tra  am bitum  ho ru m  com itatuum  p ra e ta c to  fautori 
m alefactorum , se a  m odo in p o ste ru m  die nem pe 15 Jan u a rii, 
1659. in tricaverit e t inm iscuerit, com perta  superinde m e ra  rei 
v e rita te  pa ri re a tu  ac  m alefac to r m orte  scilicet et n o n  pecu
n ia ria  so lu tione p u n ia tu r ,1 hoc p e r  expressum  declara to , ne  p u n 
ctum  14 instruction is com ita tus p lebeis ductoribus d a ta e  insertum , 
de pun itione  fau torum  e t m alefacto rum , verum  de reh ab itio n e  
a b e rra to ru m  e t conditione peco rum  e t pecudum  in te lligatur.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. L ásd  a 
217. lapon  * jegy alatt.

II.
Anno 1659. die 12. Martii sub sedria in Fülek. Prohibetur a praesidia
riis et aliis suspectis hominibus omnis generis pecora et res mobiles emi.

C om m uni ac  pa ri om nium  v o lun ta te  sta tu itu r, u t a  m odo 
im posterum , nullus om nino hom inum  in ter v iscera  isto rum  
com ita tuum  H evesiensium  et ex te rio ru m  Szolnok residen tium , a  
con iin iariis equestribus p a rite r  e t pedestris ordin is m ilitibus, 
cap tiv is  Z in g a r is 1 2 et aliis hu jus fa rin ae  suspectis hom inibus,
aliquod  pecus, bovem, equum , vaccam , a g n u m , .................. item
ac  pallium , a liaque his sim ilia  p e c o ra  et supellectilia, ullibi, 
u lloque aliquom odo et p rae tex tu  nisi in tra  circulum  praesid ii

1 A statutum ezen rendelkezésével elejét akarja venni azon bizony
talanságnak, melyet a gonosztevők pártfogóinak megbüntetése tárgyában 
az 1638: 30. és az 1655 : 38 t.-cz. 3. §. által is megerősített 1625 : 13. 
t.-cz. 6. §. idézett föl annak kijelentésével, hogy e bűnpártolók az 
1495 : 19., az 1527 : 6. és 1527 : 23. t.-cz. határozatai szerint bünteten
dők ; mert ez utóbbi törvények elseje reájok a fejváltság büntetését, má- 
sodika a halálbüntetést, harmadika pedig ugyanazon büntetést szabja ki, 
melylyel magok a pártfogolt gonosztevők volnának sujtandók. A statutum 
immár határozottan a halálbüntetést állapítja meg, a melyet aztán az 
1659: 17. t.-cz. is elrendelt.

2 Lásd Szepesmegye 1624. évi stat. 1. jegyz. 131. 1.
15*
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tem pore  u tpo te  subhasta tion is  vulgo k o ty a v e ty i  d ictae, a u t cum 
p raesc itu  cap itaneorum  em ere p ra e su m a t,1 siqu is au tem  contra 
p raesen tem  determ inationem  deinceps im pingeret, ex tunc  nobilis 
quidem  a  dom ino v icecom ite et sibi adjunctis, in  term ino  com 
p e ten te r praefigendo, ignobilis vero, a  dom ino suo  terrestri, 
ra tio n e  im pendendi ju r is  per judlium  com ita tus p raem o n ito  jud i
cium  re c ip ia t,1 2 3 ita  u t com perta  de p raem issis  m era  rei veritate  
sine o m ni m isericord ia  poen a  fl. 24  in te r co m ita tu u m  dom inum  
vicecom item  cum  sibi ad junctis  et dom inum  te rre s tre m  equali- 
te r  p a rtien d o ru m  8 ipso facto pun iatu r. Si au tem  dom inus te rrestris  
in tra  b is qu indenas ab  in stitu ta  p raem o n itio n e  com putandas 
jus ad m in is tra re  om itteret, ta li in  casu  dom inus vicecom es 
e jusm odi em ptorem  ignobilem  etiam  p ro p ria  ipsius in  persona 
capi faciendi et itidem  scita  prius re i v e rita te , p raescrip tam  
p oenam  su p e r tali em pto re  desum endi p lenariam  h a b e a t potes
ta tis  facu ltatem . Quo in  casu  m ulcta p ra e d e c la ra ta  in  duas 
d u n ta x a t p a rtes  com ita tum  nem pe e t dom inum  vicecom item . 
cum  sibi adjunctis d im id iab itu r dom ino te rre s tr i  a  p a rtic ipa
tione ejusdem  penitus excluso m anente, hoc p e r  expressum  de
c la ra to  ; quod si qu isp iam  furtivum  e t p ra e d a  adep tum  pecus, 
vel a lias  quaslibet res  sub rep titias et p ra e d a ta s  sc ien te r a  quo 
cunque  tandem  em erit e t ub icunque fuerit m e rca tu s  talis em ptor 
n o n  p ra e sc ita  24 Л. constituen ti m ulcta , verum  ju x ta  priorem  
determ inationem  c o m ita tu u m 4 * isto rum  ta m q u a m  fau tor m ale 
facto rum  m orti subjiciendus d ignoscatur.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. Lásd a 
217. lapon * jegyzet alatt.

1659.

U ngm egyei sta tú tum ok.

I.
Anno 1659. die 22. Aprilis.

S t a t u t u m M ivelhogy az  parasz tság , az p á lin k á t szaporán  
kezdette  gabonábul, á rp áb u l és egyéb vetőm én vekből ege fii i.

1 E rendelkezést szükségkép provoeatfaK azon temérdek kihá
gások, melyeket a katonák s különösen a végvárakban elhelyezettek hol 
magokban, hol kóborló egyénekkel társaságban elkövettek. Lásd Zemplén- 
megye 1575. évi stat. 4. jegyz. 33. 1.

2 Lásd Borsodmegye 1613. évi II. stat. 3. jegyz 94. 1.
3 Lásd Sárosmegye 1606 évi stat. 5. jegyz 68. 1.
4 Lásd Heves- és К -Szolnokmegye 1659. január 15 hozott statú

tumát 227. 1.
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melyből nem csak kár, hanem kimondhatatlan bűn és véletlen 
halál esik, az mint hogy extal; azért conclusum est, ut a die 
hodierna annutam affélét főzök minden hóról hóra, három 
forintot adjanak in usum comitatus; az kik pedig nem égetik, 
hanem falukon városokon kereskednek, mindenütt conscribál- 
tatván hórul, hóra, solvant illi quoque florenum 1, hogy pedig 
ez jobb alkalmatossággal véghezvitessék, tehát bírák uraimék 
mindenütt, minden helyeken hit szerint kikeressék conscribálják 
és regestrumban vegyék.1

Eredetije Ungmegye levéltárában, Uncjvár, Prot. Nr. VII. gén. 
congr föl. 305.

II.

Anno 1659. die 13. Maii statutum: minthogy nem kevés 
panaszok vannak az gyepek nem csinálása miatt, kiből mind 
az nemességnek, s mind az szegénységnek nem kevés kárára 
vannak; annak okáért statuáltatott, semel pro semper, hogy 
mindenütt, minden helyekben mind nemes, s mind paraszt, 
Sz.-György napig, mindenütt az gyepeket megcsinálják, alioquin 
afféle contumáxon, elapso termino, szolgabirő uram, delata 
quaerela, non observata quindena, három forintról executiót 
tegyen; tam de rebus mobilibus, quam immobilibus, toties 
quoties.2

Nec hoc praetermisso, hogy az tilalmast is tartozzanak 
mindenütt, usque ad festum S. Egedii Abbatis megtartani; kik 
pedig nem observálnák, modo praemisso, afféle tilalmas rontó
kon, az 8 forintot exequálhassák bírák uraim, mind nemesen, 
mind ‘paraszton, comperta tamen rei veritate.

и. о. föl. 307.

1659.
Zemplénmegyei statutum.

Anno 1659 die 27. mensis Maii in congregatione Zem- 
pleniensi, universitas dominorum magnatum et nobilium con
clusit: Ha az tolvajok valamely falura, avagy házra reá men
nek. avagy ütnének, az falunak hírével lészen, reájuk nem 
támadna,3 tehát azon nemes vármegye, azon falunak biráját,

•’ Lásd Szepesmegye 1612. évi VI. stat. 2. jegyz. 185. 1.
2 Lásd Tornamegye 1616. évi stat. 2. jegyz. 109. 1.
3 A falu összes lakóinak ezen kötelessége, hogy t. i. az egyes vagy 

az egész falu ellen törő tolvajokra támadjanak, csak jelentéktelen kis
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comperiáltatván, hogy az biró miatt lenne az fogyatkozás, nyárs
ban vonassa,1 az falun pedig az negyven forint poenát meg
vétetheti.2 Azon kívül az régi mód szerint, minden faluban az 
strázsa meg legyen, sub poena flor. 40. Hasonlóképpen nemes 
uraim is, tartozzanak reá támadni, sub poena centum floreno- 
rum,3 és utánnok is menni, az hová szükséges lészen. Az ki 
pedig betegsége miatt el nem mehetne, az szolgáját tartozik 
elküldeni.

Eredetije Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhelyen, Fasc. 223. 
Nr. 216.

1659.
Tornamegyei statutum.

Anno domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo nono, 
die 7. mensis Martii celebrata est congregatio comitatus Thor- 
nensis in oppido Thorna, in qua communi universitatis domi-

foszlánya azon nagymérvű védelmi kötelezettségnek, melylyel egykoron a 
nemzetség tagjainak összesége minden egyesnek s minden egyes az ösz- 
szeségnek kölcsönösen tartozott az érdekeik ellen bármely irányban inté
zett sérelem esetében. A törzsek állandó letelepedésével, midőn a közös 
határon belül letelepedett nemzetség tagjait immár nemcsak a rokonsági, 
hanem a szomszédsági kötelék is egybe fűzte, s az utóbbi jelentőségre 
nézve mindinkább ama fölé emelkedvén, a nemzetség régi egységét lassan- 
kint felbontogatja, ama kötelezettség is hovatovább nem a nemzetség, hanem 
a község tagjainak, vagyis nem a rokonoknak, hanem a szomszédoknak 
kötelezettségeül tekintetik, csakhogy e kötelezettség mind kül-, mind 
belterjűleg folyton-folyva szükebb körűvé válik, ahhoz képest, a mint a 
nemzetség, illetőleg községtől lefelé az egyesnek személyisége individuális 
jogaival mindinkább kidomborodik, fölfelé pedig a magasabb rendű közü- 
letek veszik át az egyesek érdekeinek védelmét s ezzel együtt ezek szol
gálatát is mind kiterjedtebben a magok részére veszik igénybe.

1 Országos jogunk szerint nyársba vonással (karózással, palis affigi) 
voltak büntetendők a rablók (HK. i. R. 16. ez.) és a törökkel czimborás- 
kodó tolvajok (1567 : 30. t.-cz. 3. §.). Ez utóbbi törvény lebeghetett jelen 
statutum hozatalánál a megye szeme előtt, midőn a falubirót, a ki a 
tolvajratámadás elmaradásának okozója, nyársba vonatja; az ily bírót 
ugyanis a gonosztevő pártfogójakép tekinti, ez pedig az 1557 : 23. t.-cz. 
szerint épen azon büntetéssel sújtandó, mint maga a gonosztevő.

2 3 Az itt érintett büntetések megállapításánál az 1622 : 21. t.-cz. 
2. §. szolgálhatott irányadóul, mely t. i. az insurgálni vonakodó nemeseket 
az élődíiial (homagium vivum) bünteti. A nemesek élődíja pedig az 
1511:: 38. t.-czT szerint Í0Ö Frt völtT'A- parasztok élődíja ugyan az 1550 : 
37. t.-cz. 14. §. szerint 20 frtot te t t ; minthogy azonban a jelen esetben a 
büntetés nem az egyes parasztra, hanem az egész falura szól, erre nem 
lehetett elégséges a 20 frt, hanem az egyes parasztnak holt díja (homa
gium mortuum) vettetett ki, mely a HK. III. R. 26. ez. 16. §. értelmé
ben 40 frtot tett.
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norum magnatum et nobilium hujus comitatus Thornensis voto 
et consensu statutum est:

Quod quamquam modernus dominus vicecomes istius 
comitatus pro nunc in oppido Szepsi et comitatu Abaujvariensi 
personaliter resideat, tamen ex ejusdem etiam modernae perso
nalis suae residentiae domo et ut extra limites huius comitatus 
habitae commissiones et sigilla causantibus extra dare valeat,1 
neque extra et intra processus causarum, contra ejusmodi com
missiones et sigilla ullae procuratorum, aut aliorum quorum
libet exceptiones stare possint, neve etiam admittantur.

Similiter publico eiusdem comitatus edicto severissime 
sancitur, puod amodo in posterum, usus adusti illius potus, qui 
idiomate vulgari pálinka nuncupari solet, intra viscera hujus 
comitatus tollatur, neque cuiquam eundem potum deinceps huc 
inferre sed neque hic adurere, nec etiam vendere aut propi
nare sub birsagio 11. 12 liceat.1 2 Et huic attentissime invigila
bunt edictumque istud in suis ubique processibus publicabunt 
domini judices nobilium nostri.

Tornamegyei 1659—1670. jegyzőkönyv. 1Sr. 4, Abaujm. levélt. 
Kassán.

1660.
A b a u jm eg ye i sta tu tu m .

Ex omnium voto et suffragio conclusum est: cum dietim 
manifesti calumniatores et blasphematores, contra deum crea
torem identidem audiantur, provocantes divinam majestatem in 
vindictam; proinde domino vicecomiti datur authoritas, hujus
modi blasphematores, nobiles quidem per judlium citandi, rurales 
vero juxta demeritum et observatum usum 3 puniendi4 causae-

1 A bírói ténykedés kifejtésének helyére nézve lásd Zemplénmegye 
1561. évi stat. 1. jegyz. 10. 1.

2 Hogy a pálinkát saját szükségre vagy nagyban kereskedésre, de 
nem kimérésre, nemcsak a földesurak kizárólag, hanem a jobbágyok is 
égethették, úgy az urbáriumokból, mint törvényekbó'l kitetszik. (Pl. 16fi2 : 
12., 1836 : VI. t.-cz. 2. §., 1840: VII. t.-cz. 2. §.) S ha mégis némely 
megyék attól a jobbágyokat egyátalán vagy bizonyos termények tekinteté
ben eltilták, ez azért történt, mert ennek túlságos mértékben való gyakor
lása miatt a gazdaság egyéb ágait szerfölött elhanyagolták, a pálinka 
mértéktelen élvezete folytán sokféle kihágásra s erkölcstelenségre ragad
tattak, vagy a pálinkát magok is kicsinyben kimérték, a mi által a földes
urakkal folytonos collisióba jutottak.

8 Lásd Borsodmegye 1613. évi st. 2. jegyz. 91. 1.
4 Lásd Abaujmegye 1579. évi stat. 2. jegyz. 38. 1.
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que contra ejusmodi blaspbematores motae, in terminis gene
ralium comitatus congregationum non obstante belli tempore 
leventur et discutiantur.1

Abaujmegye levélt. K assán, Prot. 1660—1669 föl. 31.

1661.

Borsodmegyei statutum.

Mivelhogy feles nemes emberek találtattanak nemes vár
megyénkben, mind az végházakban, mind pedig kívül is intra 
ambitum comitatus istius nostri commorantes, kik nemes vár
megyénknek megmaradására felvetett contributiókat nem akarják 
szolgabiráknak megadni, sőt biráinkat becstelenséggel is gyakorta 
illetik; annak okáért communi totius universitatis dominorum 
magnatum et nobilium voto, ac suffragio statutum e s t: hogy 
valamely köztünk lakos nemes emberek, a modo in posterum 
reájok vetendő és limitálandó contributiójokat1 2 meg nem akar
ják fizetni, sőt exactor szolgabiráinkat mocskos szókkal illetik, 
többé nemes embereknek az olyanokat nem agnoscaljuk, sőt 
akármi névvel nevezendő periben, dolgaiban, tam et quam 
contra alios movendis, minden patrocinatiónkat törvényünket 
és igazságunkat tőle megvonjuk, mint semmit nem praestálni 
akaró emberektől és haszontalan tagoktól.3

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskolcson. as 1651—1663. 
terjedő jkv. 559. lapján s teljtartalmilág latin nyelven ismételve 1713-ban 
as 1712—1715. terjedő jkv. 262. lapján.

1662.

Heves-Külsőszolnokmegyei statutum.

Anno 1662. die 5. Januarii sub sedria in Fülek. Revisio malefactorum 
extra sedrias etiam celebrari potest.

Si quidem non leves emergerent inconvenientiae ex diutur
niore incaptivatione et detentione malefactorum 4 comitatensium

1 A háború idejét törvényeink ismételten törvényszünetnek jelentik 
ki : 1454 : 10., 1518 (tolnai): 17., 1522 : 56., 1596 : 38., 1599 : 46. t.-cz. 
Lásd Szepesmegye 1567. évi П, stat. 3. jegyz. 18. 1.

2 Lásd Abaujmegye 1571. évi stat. 1. jegyz. 29. 1.
3 Lásd Heves- és Külsó'-Szolnokmegye 1655. évi stat. 1. jegyz. 217.1.
4 Lásd Zemplénmegye 1561. évi stat. 2. jegyz. 11. I.
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et vel maxime in eo. quod processus judiciarii contra eosdem 
per dominum vicecomitem et sibi adjunctos instituti, per viam 
apellationis in sedriam comitatus deduci consveverint; communi 
itaque comitatus consensu datur auctoritas domino vicecomiti, 
ut iidem in posterum adscitis penes se adminimum duodecim 
juratis nobilibus commembris, videlicet et judlium ac juratis 
assessoribus 1 hujus comitatus pro aequitate causae ac eorun
dem malefactorum demerito contra eosdem finale judicium et 
sententiam pronuntiare ac non exspectata ulteriori revisione 
apellationis 1 2 eandem ipsorum sententiam debitae etiam execu- 
tioni demandare possit et valeat, debeatque et teneatur, hoc 
per expressum declarato, quod dominus vicecomes tales incapti- 
vatos malefactores qualicunque de causa praeter scitum et 
assensum comitatus nulla tenus dimittere 3 4 praesumat.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyű jt■ Lásd  
217. lapon * jegy alatt.

1 6 6 3 .
Tornamegyei statutum.

A nemes vármegye dolgában való parancsolatját a levelek 
vitelében ‘ s egyébiránt való közönséges jókban5 6 is, viceispán

1 Lásd Ungmegye 1559. évi III. stat. 2. jegyz. 4. 1.
2 A gyakorlat t. i. a HK. III. R. 11. ez. 7. §. nyomán indáivá, a 

fölebbezést a gonosztevők elleni bttnperekben egyáltalán nem engedte meg. 
Lásd Zemplénmegye 1561. évi III. stat. 2. jegyz. 11. 1.

3 Különböző büntetések terhe alatt tiltják ugyanezt az 1492: 
80 t.-cz. 1. §., az 1495 : 19., 1557 : 23., 1655 : 38. t.-cz. 3. §. is.

4 Ámbár már a XVI. században, 1. Ferdinánd király korában,
léteztek Magyarországban posták (L. Beck Keresztély Ágoston «Jus Pub
licum Hungáriáé» Benczúr észrevételeivel a Horváth J. J. bibi. 9. С. IV. 
köt. 201. 1. **) jegyz.); mégis a postaügy az egész XVII. századon át oly 
annyira fejletlen volt, (hiszen még 1637-ben is az ausztriai főherczegségben, 
Cseh és Magyarországban közösen adományoztatott Paar bárónak a pos
tamesteri méltóság), hogy sem egyesek, sem hatóságok a leveleknek értesí
téseknek és meghagyásoknak közlésére eszközül föl nem használtathattak, 
mint régebben, úgy ezentúl is soká e czélból futárokat, küldönezöket vet
tek igénybe. A XVIII. századtól kezdve már nagyobb figyelemben részesül 
a postaügy. (Lásd az 1715: 22., 1723: 144., 1741: 31. és 1791 : 22. t.-cz ), 
de a forgalom szükségleteit kielégítő rendezése, csak századunknak müve.

6 Ha már a nagyobb fokú képzettséget s ügyességet, igénylő igaz
gatás teendőire hivatott tisztviselők fizetésének ideájával is csak nagy 
nehezen tudtak a megyék megbarátkozni (lásd Szepesmegye 1567. évi 
II. stat. 2. jegyz. 17. 1.), még kevésbbé voltak hajlandók a megyei rendek 
magokat a végett megadóztatni, hogy az alsóbbrendű szolgálatok eszköz
lésére fizetett szolgák (hajdúk) alkalmaztassanak, e helyett a parasztság 
köteleztetett ezen u. n. ingyen szolgálatra.
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és szolgabiró uraméknak, valamely falusi lakos ember nem fogadja 
és ebben serényen el nem jár, ő kegyelmek afféle szófogadat- 
lanokat, toties, quoties, hat-hat forintokkal engedelem nélkül 
megbüntessék.

Eredetije a tornamegyei 1659—1670. jegyzőkönyvben. Föl. 156. 
Abaujmegye levéltárában Kassán.

1663.
A bau jm egyei statú tum ok.

I.

Siquidem milites suae majestatis, sub capitaneatu spectabi
lium et magnificorum dominorum Francisci Barkóczi de Szala 
et Georgii Rosiczky existentes, auditu indignas enormitates et 
excessus, in hoc nostro comitatu per luxum, violenta adulteria, 
blasphaema, convicia, direptiones bonorum et depraedationes 
perpetrarent; ex eo unanimi voto et consensu statutum est, ut 
si ulterius quoque iidem, vel alii similes iisdem malefactores 
eadem et similia attentaverint; dominus vicecomes assumtis secum 
generalibus comitatus contra ejusmodi insurgendo eosdem ubi
cunque repertos capi et deprehendi faciat, ac juxta commissi 
eorundem delicti exigentiam, ad normam et exigentiam, legem 
patriam, poenam de iisdem irremissibiliter desumi curet, cum 
constat eorundem refrenationem et punitionem, a domino vice- 
generali. cui potissimum incumberet, hactenus neglectam esse.1

Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prot, ex 1660—1669. foil. 147.

И .

Statutum contra blasphematores.

Ex quo in diversis tractatibus, hujus nostri comitatus 
Abaujvariensis a nefariis hominibus, indigna maledicta, et nova 
diabolo patre et authore orta conviciorum genera audiantur, ne 
ulterius quoque, jam dei ad vindictam conviventia talium tole
rantia et impunita licentia provocemus, communi omnium voto 
et consensu statuitur et firmissime observandum decernitur, ut 
a quibuscunque seu nobilibus, seu ignobilibus, indignissima illa, 
maledicta et blasphaema conviciorum genera, signanter (honor 
sit castis auribus et deo immortali reverentia) ördög  a d ta  lelkű, 
ördög a d ta , ördög terem tette , et id genus blasphaema convicia

Lásd az 1576. évi zemplénmegyei statutum 4. jegyz. 33. 1.
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exaudiri contingat publice, aut fide dignis testibus ad magis
tratus locorum deferatur; mox statim et de facto, magistratus 
locorum ignobiles aeque ac nobiles (ubi commode fieri pote
rit, adjunctis etiam judicibus pagorum nobilibus) eosdem ma
lefactores et blasphaemos incaptivent et incaptivare faciant, 
ac ad dominos judlium et vicecomitem transmittant, deducant, 
qui eosdem primum quoque, juxta articulum superinde sancitum, 
comperta rei veritate, per manus carnificis, virgis; secundo, si 
idem attentaverint, baculis; severissime castigare curent. Si tertio 
in eodem deprehensi fuerint, irremissibiliter morte plectantur.1 
Ac si qui praemissorum in iisdem captivandis remissi et segnes 
deprehensi fuerint, comperta rei veritate, in homagiis eorum 1 2 
irremissibiliter convincantur et aggraventur, summaque talis 
executae poenae in publicas comitatus necessitates convertatur.

Abaujmegye levéltárában, K assán, Prot, ex 1660—1669. föl, 137.

I I I .

Ex consensu universitatis hujus comitatus et communi 
omnium voto decernitur et statuitur. Quandoquidem variae 
insolentiae per nonnullos nobiles armalistas,3 et alias vix suas 
residentias et domicilia habentes,4 * in visceribus hujus comitatus 
patratae, per longas querelas in medium comitatus allatae sint, 
ne ultra quoqne eaedem proserpant et grassentur, generosus 
dominus vicecomes etiam in generalibus congregationibus hujus 
comitatus occasionaliter celebrandis, contra ejusmodi insolentes 
et grassatores, in medium comitatus citatos, causas levare, 
judiciumque impendi et administrari facere possit ac valeat.

U. o. fol. 146.

1663 .
Ungmegyei statutum.

Anno domini 1663. die 5. mensis Januarii statutum est.6

Minthogy az szegénység szinte elfogyatkozott az sok alá 
s fel járó németek miatt, kiknek kóborlások elannyira ment,

1 Lásd az 1579. évi abaujm. stat. 2. jegyz. 38. 1.
2 Ugyanezen büntetést szabják az 1492 : 80. t.-cz. 1. §. és HK. 

IM. R. 11. ez. azokra, kik a gonosztevőt a hatóságnak át nem adják avagy 
elbocsátják.

8 Lásd az 1610. évi gömörm. stat. 2. jegyz. 79. 1.
4 Lásd az 1648. évi ungmegyei I. stat. 2. jegyz. 195.1.
6 E statútumhoz ugyanezen év május hó 4-én Nagy-Kapuson tar-



236 MEGYEI STATÚTUMOK.

hogy az holott szállanak. mindenét elviszi és pazarolja; és 
azonban az holott nem szállanak is, tehát azokat is sanczol- 
tatja marhájokat elvonja, magokat fosztja.1 Azért inhaerealván 
elébbeni végezésekhez az nemes vármegye, firmissime statuálja, 
ut a modo deinceps, megértvén ef'éle németeknek bejöveteleket, 
az honnan bejőni igyekeznek, mindjárást szolgabiró vagy abban 
az járásban levő kapitány, az nemességet, az parasztságot mel
léje vegye és sohol praedálni ne engedje.2 Ha hol megszállatják, 
vigyázzanak és semmi úttal szabad quartirt ne engedjenek.8 
Onnan más processus mindenütt insurgáljon, nobiles sub poena 
fl. 40, ignobiles fl. 12 seorsive. Az hol refractarius volna és 
nem insurgálna, irremissibiliter, absque ulteriori processu, indilate 
exequálják ezen onust az refractarius ellen; kinek egy része 
az executoré, 2 az nemes vármegye ususára convertáltassék. 
Az holott szállások lészen, más faluk is succurraljanak élésből 
szénából és abrakból, quod ad refractarium intelligatur eadem 
poena, habita tamen justae executionis ratione. Juxta autem 
quantitatem pagorum succurratur in victuali praestando.4

Eredetije Unqmegye levéltárában. Ungvár. Prot. Nr. V III. ex 
1661— 1068. Fol. 35.

1663.
Tornamegyei statutum.

Anno domini 1663. die 29. mensis Julii in sede electoria comitatus Thor- 
nensis in oppido Thorna celebrata.

Statutum est: Minthogy e nemes vármegye tisztei elbú- 
csuzások után, a nemes vármegye székinek felépülésében, nem

tott gyűlésben a következő határozatot hozták : «Hogy azon dolgot nem 
oly stricte kell érteni, mintha minden ember személye szerint insurgál
jon ; hanem az kinek szolgái vannak, juxta facultatem suam ; potiores 
servos bene instructos m ittant; pauperes qui sunt unius sessionis perso
naliter vel pro se. Qui equis carent etiam pedibus penes capitaneos sub 
poena ibidem declarata. Hoc loco intelligantur etiam domini magnates.» 
U. o. fol. 99.

1 Lásd Zemplénmegye 1575. évi stat. 4. jegyz. 33. 1.
2 Vagy technicus kifejezéssel élve : particulai-is insurrectiót rendez

zen, minőt a Borsodmegye 1616. évi stat. 3. jegyzetében 105. 1. említett
törvényeken kívül még az 1618: 56., 1622: 22., 1625: 10., 1630: 41..
1635 : 88. és 1638 : 15. t.-cz. is elrendelnek.

3 A nemesek és egyházi személyek házai és curiái a katonaszállás
terhétől (descensus militum) mentesek voltak s igy már ezen szempontból 
sem volt megengedhető a katonák tetszés szerinti megszállása. Lásd az 
1464: 28., 1522: 36 . 1536: 2., 3 , 1543: 24., 1567: 39., 1600: 20.,
1618: 22, 58 , 1622: 54.. 1638: 44.. 1662: 13. t.-cz.

4 A katonáknak csakis le nem kaszált fű. fa és viz járt ingyen, a
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kicsiny alkalmatlansággal való üdőzések történtének ez ideig, 
kiváltképpen tekintetes és nagyságos főispán uram ő nagysága 
távollétében, hamar való válasza a nemes vármegyének ő nagy
ságától annyi földről nem jöhetvén: annak okáért több szom
szédos nemes vármegyék jó példáját akarván e mi nemes vár
megyénk is követni, a tisztek ö kegyelmek esztendejek eltelések 
ideje és búcsuzások terminusa közönséges megegyező tetszése 
szerint e mi nemes vármegyénknek, a modo inposterum futuris 
et successivis temporibus, esztendőnként sarlós Boldogasszony 
napja leszen. Akkoron búcsúzzanak a tisztek ő kegyelmek, fő
ispán uram ő nagysága alkalmatosságán áll annak utánna vala
mivel hamarább a nemes vármegye székit felépíteni. És többé 
nem a szék felépítésétől fog számiáltatni az tisztek ő kegyel
mek esztendejek eltelése, a mint ekedig volt.1

Eredetije a tornamegyei 1659—1670. jkvben. Föl. 205. Abauj- 
megye levéltárában Kassán.

1663 .

Zemplénmegyei statútumok.

I.

Anno domini 1663. die 11. mensis Augusti in congregatione celebrata.

Universitas dominorum magnatum et nobilium comitatus 
statuit : quod si (pii nobilium potiorum, vel pauperiorum, in 
rebus publicis bonum publicum et permansionem hujus comi
tatus nostri tangentibus et concernentibus se se a servitio 
abstraxerint, in poena — si se se legitime non excusaverint 
quadraginta florenorum hungaricalium convincantur eo facto 
comperta rei veritate.2

Eredetije Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhelyen Ease. 223. 
Nr. 215 Megujittatott 1667-ben.

nekik és lovaiknak szükséges egyéb élelmi szerekért a megye közönségé
nek limitatiója szerint megszabott ár volt fizetendő. 1435 : (I ) 8., 1454 : 
8., 1471 : 21., 1481 : 31 t.-cz.

1 Lásd az 1625. évi szepesmegyei statutum 1. jegyz. 134. 1.
2 A nemeseknek megyéjök közjava és fenmaradása érdekében való 

szolgálali kötelezettsége természetes folyománya volt azon viszonynak, 
mely a nemesek és megyéjök közt fönnállott,. Erre nézve lásd Heves- és 
Külső-Szolnokmegye 1655. évi stat. 1. jegyz. 217. 1.



238 MEGYEI STATÚTUMOK.

II.
Anno domini 1663. die 15. mensis Octobris in congregatione Zempleniensi.

Statuitur per comitatum contra blasphematores et in deum 
maledicentes, quod communi lege 1 nobiles citatione mediante, 
sive in generalem congregationem, sive sedem judiciariam com- 
parere debebunt et comperta rei veritate primo virgis caedan
tur, secundo baculis pulsentur, tertio autem capite plectantur. 
Rustici autem blasphemantes comperta rei veritate, per domi
num vicecomitem, capitaneos, vel judices nobilium, vel ipsorum 
oppidorum, pagorum et villarum judices, statim et de facto, 
capiantur et comperta rei veritate simili ut supra modo, primo 
virgis caedantur, secundo baculis pulsentur, tertio autem capite 
plectantur.1 2 3 Caesio autem virgarum et percussio baculorum non 
medio carnificis,8 sed medio aliorum etiam hominum fieri pote
rit. Statutum autem comitatus praemissum irremissibiliter fiat4 * * 
hoc addito, quod de recenti judlium et jurati adjuncti in qui
buslibet oppidis et villis hoc statutum serio ac solenniter publi
cent et proclamari faciant et qui blasphemiam audientes 
capitaneis, vel officialibus non significaverint, iidem quoque 
florenis 12 hungaricalibus mulctentur.

Eredetije Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhelyen, Prot. Nr. 7. 
Pag. 445. Megujittatott 1667-ben.

1663 .

Szepesmegyei statutum.

De equis ac pecoribus contagiosis.

Quandoquidem multi scabiosi, morbidi ac muscosi vulgo 
sea p o rn y iczd s  vocati ex pecoribus et equis in nonnullis pos
sessionibus istius comitatus Scepusiensis reperiuntur, quos mixtim 
cum pecoribus et equis sanis certi possessores pascere consve- 
verunt, per hocque equos sanos pariter et pecora cum prae- 
mentionatis scabiosis inficere etiam in maximum damnum quo- 
rundam nihil curentur. Ob hoc statutum est, ut si quis a modo 
in posterum, sive ille sit nobilis, sive ignobilis, tales equos

1 Nevezetesen : 1222: 2., 1492: 90. t.-cz. HK. I. R. 9. cz.
2 Lásd Abaujmegye 1579. évi stat. 2. jegyz. 38. 1.
3 L. Gömörmegye 1648. évi stat. 1. jegyz. 194. 1.
4 Innen kezdve a statutum kihirdetésére és a káromkodókat föl

nem jelentők büntetésére vonatkozó része a statútumnak más kézzel és
később Íratott.
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infectos ac aliis quaevis pecora in medium sanorum pellere 
atlentaverit, extunc prima vice per dominos possessores sano
rum equorum et pecorum requirantur super abactione talium 
pecorum, et privata, vel separata eorundem pascuatione; qui si 
admoniti eadem sequestrare noluerint, aut quovismodo neglexe
rint, eo facto tales equi ac infecta pecora interficiantur.1

Eredetije Szepesmegye levéltárában, Lőcsén, Prot. Nr. 16. 
1662—1665.) Pag. 112.

1664.
Ungmegyei statútumok.

I.
Anno domini 1664 die 19. mensis Februarii in possessione Darma cele

brata congregatione nostra comitatus de Ungh.

Ut a modo deinceps, usque ad pacatiora tempora, solum 
praesens statutum duret. Mivel a/ mostani szükséges kivált
képpen az sűrű gonosz hírek hallási úgy kívánják, hogy vigyá- 
zásban legyünk, azért ennek elkövetésére minden helyben, falu
kon városokon levő bírák és polgárok, ispán uram, szolgabirák 
leveleit vevén sietséggel az hova dirigálják vigyék,1 2 sub poena
II. 6. irremissibiliter exequenda, mely statútumot bírák uraimék 
mindgyárt mindenütt hirdessék, medietasa in usum comitatus con- 
vertáltassék.

Eredetije Ungmegye levéltárában, Vngvár, Prot. Nr. V III. ex 
1661-1668. föl. 119.

II.
Anno 1664. die 16. Augusti in possessione Darma in 

generali congregatione nostra, ad instantiam pauperiorum nobi
lium, ac aliorum praecipue domini vicecomitis intercessionem 
poena dupli a contumacibus, qui equitum solutionem in toto, 
vel in parte neglexissent, semel pro semper ex gratia comitatus 
est concessa, ita tamen, qui adhuc solutione in ipsos limitata 
tenerentur, infallibiliter, vel judicibus nobilium, vel iis, qui pro 
ipsis hactenus equitibus solvissent, absque omni defectu per
solvant.3

1 Szigorúbban intézkedik a beteg marhák legeltetése tárgyában a
mezei rendőrséget szabályozó 1840: IX. t.-cz. a 11. §-ban.

3 Lásd Tornamegye 1663. évi stat. 4  jegyz. 233. 1.
3 Lásd Abaujmegye 1610. évi stat. 2. jegyz. 77. 1.
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Ne verő hac gratia abutatur, decretum est: quicumque 
imposterum contumaces, vel negligentes. in solutione fuerint, et 
pro terminis in ipsos limitatam solutionem et equites non prae
stiterint, absque omni speciali gratia, a talibus decreto huic 
contravenientibus, poena dupli irremissibiliter medio judlium 
exequatur vigore hujus determinationis nostrae.

Eredetije Ungmegye levéltárában, Unguar, Prot. Nr. V I I I  /'. 148.

III.
Anno domini 1664. die 10. Septembris, decrevit comitatus.

Quod ad intimationem et mandatum domini comitis pala
tini, per nuncium nostrum reportati paratus est insurgere 1

1 Az ellenség részéről veszélyeztetett haza megvédésére fegyvert 
fogni, fölkelni (insurgere) a legrégibb időktől fogva fennálló kötelessége 
vala minden nemesnek. Míg az összes fegyverképes nemesekből, szabadokból 
alakult sereg, a nemzeti sereg, a törzsszervezet korában az egész haderőt 
képviselte, a királyság korában az a haderőnek csak egyik részét képezte, 
melynek szolgálatát csakis a honvédelmi háborúban vehette a király 
igénybe, mig másik alkateleme a királynak föltétien rendelkezése alatt 
álló u. n. királyi sereg volt.

Egy újabb alkatrészszel bővül a haderő a várjavaknak s a várak
nak magoknak is egyesek kezére jutása folytán, a nagy birtokú egyházi 
s világi uraknak hadcsapataiban, a melyek ismét saját tulajdonosaik fel
tétlen rendelkezése alatt állottak, s az Anjouk korától kezdve, a midőn 
az uraiknak engedett külön zászlók (bandiere) alá gyülekeznek, bandériu
moknak neveztettek.

A honvédelmi szolgálat kezdetben csak személyes kötelezettség 
volt, lassanként azonban, a mint mindennemű köztevékenység a birtok
hoz fűződik, a honvédelmi kötelezettség is a személyen fölül egyúttal a 
birtokot is kellett, hogy terhelje. Ezen fejlődési folyamat már az első 
királyok idejében veszi kezdetét, de még igen szűk körben mozog : igy 
szt István (Deer. II. k. 21. fej.) a seniorokat, s Kálmán (Deer. I. k. 40. f.) 
a birtokuk után legalább 40 pensa jövedelmet élvező comeseket kötelezi 
egy-egy katona állítására; később egyes adományokat osztogatnak azon 
kötelezettség mellett, hogy az országon belül, illetőleg azon kivűl vise
lendő háborúban meghatározott számú katonákkal szolgáljanak. (Példáit 
lásd Kovach. Suppi. I. к. 378. 1.); de az 1222: 7. és 1231: 16. t.-cz. 
megint csak a személyes fölkelés kötelezettségét hangsúlyozzák ; a birtok
arisztokraták jövedelmök segélyével állítanak ugyan kisebb-nagyobb csa
patokat, de sem a király, sem a köznemesség nem elég hatalmas, hogy 
akár egyesült erővel is kényszerithetnék azokat ily csapatok állítására 
avagy arra, hogy a tetszésük szerint állított csapatokkal a király, az 
ország érdekeit szolgálják. Csak a miután az Anjouknak sikerült a bő 
tizedjövedelmet húzó főpapokat s előkelő állású tisztjeiket bandériumok 
tartására kötelezni, s miután magánosokban is erősen kifejlesztik a haj
lamot arra, hogy birtokjövedelmeikhez képest a szent korona érdekében 
szolgáló kisebb-nagyobb csapatokat fegyverezzenek föl, vált lehetségessé a
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comitatus et juxta veterem consvetudinem. legesque patrias ’ 
servi, pauperes, infirmi, viduae’ et officiales comitatus, utpote 
judices nobilium, jurati assessores, assessores ordinarii et notarii 
maneant domi; pauperes infirmi viduae servi, qui continuo 
penes dominos suos serviunt, limitentur pro personis, equites, 
pro possessionibus juxta quantitatem bonorum limitentur ad 
13; ad possessiones tíezeő Zahar (sic) ita tamen, donec reli
qui comitatus juxta annuendam domini comitis palatini non 
transierint, manebunt in visceribus comitatus.

Eredetije Ungmeqye levéltárában, TJngvdr, Prot. Nr. V III. ex 
1661—1668. fol. 149.

XV. századiján az u. n. portalis vagy telekkatonaság létesítésével a hon
védelmi szolgálatot a birtokkal járó kötelezettségkép odaállítani, a mely
nek értelmében t. i. a nemes nemcsak személyesen tartozik az ország 
védelmére fölkelni, hanem ugyanezen czélra még jobbágytelkei számához 
képest kisebb-nagyobb számú fegyverest is köteles állítani.

A honvédelemnek ily alapon való szabályozását kísérli meg leg
első Ízben Zsigmond király az ő 1433. évi rendeletével (olvasható egész 
terjedelmében Kovachichnál, Suppi. I. k. 374. s köv. 1. : Sigismundi Impe
ratoris et Regis Hungáriáé Regestum, sive Planum Propositionum circa 
modum et formam defensionis totius Hungáriáé etc.), mely aztán alapjául 
szolgált a honvédelmi fölkelés tárgyában 1435-től fogva a XVIIL. századig, 
az állandó hadsereg behozatala idejéig alkotott törvényeknek.

A veszélyeztetett haza megvédésére mindenek előtt a királyi hadat 
(officialesek, zsoldosok) kellett alkalmaztatni, ennek elégtelensége esetén 
a főpapi, azután bárói bandériumokat, s csak utolsó szükségben volt a 
nemesi insurrectió igénybe veendő (1439 : 3., 1492: 19., 1498: 17., 
1504 : 24. t.-cz.), mely ahhoz képest, a mint az egész ország vagy csak 
egyes megyéinek nemessége kelt föl, generális vagy particularis volt. Azon 
régi szabály, hogy a felkelő nemes az országon kívül harczolni nem tar
tozik, továbbra is fönmaradt, de ama másik, hogy csak a király vezetése 
alatt köteles harczolni, mint gyakorlatilag meg nem valósítható, korán 
elveszítő hatályát, s már az 1485. évi nádori törvényczikkek 4-dike elismeri 
a nádort a felkelő sereg fővezérének (generalis et supremus Capitaneus), 
sőt az 1492 : 19. t.-cz. szerint más generalis capitaneus is vezetheti hadba 
a fölkelő sereget.

Mig generalis insurrectiót vagy expeditiót csak a király vagy annak 
megbizásából a nádor hívhatott egybe (1555: 6., 1613: 18.. 1622 : 21. 
t.-cz.), a particularis insurrectióra a nemesek más kapitányok felhívása 
folytán is kötelezve voltak (1553 : 4., 1654: 10., 1556 : 22., 1557 : 2. t.-cz.), 
sőt a XVI. és XVII. századokban, a törökök részéről szünet nélkül fenye
gető veszélyek eltávolítása végett, a megyék nem egyszer önmaguktól 
insurgáltak (Lásd Horváth Mihály: A magyar honvédelem tört. váz la ta ; 
Akad. Évk. VI. 2., 298. s köv. 1.)

1 Ezek az 1454 : 4., 5., 1523 : 41., 1542 (beszterb.): 42., 44., 1542 
(pozs.) 22 -2 4 ., 1545: 11—14., 1566: 18. t.-cz. 5. §., 1597: 7., 1598: 22., 
1601: 9. t.-cz. 5 - 8 .  §§., 1622: 21. t.-cz. 6. §., 1662: 5. t.-cz. 19. §.

16Corpus statutorum II.
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1664.

Beregmegyei statutum.

A nno dom ini 1664. die 4. m ensis M artii. S ta tu tum  e s t : 
qua tenus bigami et poligam i si qui inter R u te n o s1 rep eriren tu r 
a tque  ex generali inquisitione luculenter a p p a re ren t, c itatione 
m edian te ad  faciem  sedis dom ini com itis p rovocen tu r, a tque  si 
m anifeste elucen t appella tione m ediante in faciem  sedis ju d i
ciariae.

Eredetije Beregmegye levéltárában, Beregszászon. Prot. Fragm. 
Nr. 7. Pag. 147.

1665.
Szepesmegyei statutum.

U nanim i voto e t consensu  un iversita tis  dom inorum  m a
gnatum  et ncb ilium  com ita tu s  sancitum  est, u t  in  unius m o
netae  po ltu ram  rep ra e se n tan te s  sex s o lid i1 2 3 vulgo seling 3 n u n 
cupati ; nec non  d u aru m  m onetarum  a tta c ta e  po ltu rae  valore 
quinque m inu ti crem nicenses a  modo deinceps in tra  am bitum  
com ita tus c u rran t et p e r quoslibet ejusdem  inco las accep ten tu r.4 
C ontrarium  a tten ta re  p raesum en tes  vend ito res, si quidem  in 
re ru m  venalium  paenes se repertarum  em p to res  au tem  rei 
pecun iariae  apud  se h a b ita e  am issionis poena  ju x ta  articulum  
18. S igism undi decr. 2. e t articulum  41. an n i 1625. per locorum  
dom inos te rre s tre s  e t m ag istra tu s, eo facto p u n ian tu r.

Ad com item  tredec im  oppidorum  ra tio n e  praem issi s ta tu ti 
com itatus eidem  proponend i egregii Jo an n es  G örgey et F ra n -  
ciscus M áriássv, cum  literis credentionälibus com ita tu s ab le 
gati sunt.

Eredetije Szepesmegye levéltárában. Lőcsén, Prot. Nr. 16. 
(1662—1665.) Pag 464.

1665.
Zemplénmegyei statutum.

A nno 1665. die 24. m ensis Aprilis in  opp ido  Szerdahely  
p e r dom inos depu tatos s ta tu tu m  e s t : si qu idem  judicia  p ro p te r

1 Lásd Ungmegye 1656. évi stat. 1. jegyz. 220. 1.
2 Értetnek a lengyel solidusok. melyeknek értéke egy fél dénár volt.
s Schilling.
4 Tehát a kettős poltura (a szláv poltora= másfél) csak öt dénár, 

míg az egyes poltura három dénár értékű volt.
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form idinem  m o n tan o ru m  p raedonum  vitae itin e ran tiu m  insid ian- 
tium  non  in  faciebus locorum  ad  trac tu m  K ra in a  s ito rum  in 
hocque com ita tu  Z em pleniensi ad jacen tium  ex an tiq u o  hujus 
com ita tu s s ta tu to  ce leb ra ri c o n sv ev issen t; verum  tra c tu s  Sztropp- 
koviensis e t v a ra n a ie n s is  in  V aran o , hom onnensis vero  in H o- 
m onna, sic dictis oppidis in  eodem  com ita tu  no stro  Zem pleniensi 
hab itis  ju d ic ia  ad m in is tran tu r, quod  et ipsum  ex fidedigna n o n 
nullorum  dom inorum  d epu ta to rum  ac  assesso rum  nostro rum  
recognitione c o n s ta re t. P erinde  idem  sta tu tu m  etiam  in p ra e 
sen tia rum  con firm atu r e t m erito  observandum  decern itu r.

Eredetije Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhelyen. Fase. 223. 
Nr. 215. Megujittatott 1667-ben.

1665.

Heves-kültiő-szohlokm egyei statu (мт.

Anno 1665. die 20. mensis Maii. Super immunitatione ductorum plebeorum
Gyöngyösiensium.

A nno 1665. die 20. m ensis Maii, sub genera li congre
gatione sive sede e lectitia  isto rum  com ita tuum  H eves e t E xterioris 
Szolnok in  ipso p raesid io  F iilekiensi ce lebrata. Ez belől m egirt 
in s tan s  sim pliciter ac  ju d ic ia lite r abso lu tusnak  pronuncia lta tik , 
az in trono ta lt b irság n ak  m egfize tésétő l; hanem  azo n  bírságot 
gyöngyösi b írák  u ra im ék  az v á ro s lakosival fizettessék közön
ségesen, m ert az m int p raem o n ea lta ttak  volt, ennek  előtte is 
( lyöngyösi b írák  u raim ék , sem m i ju risd ic tió juk  n incsen  az  nem es 
várm egye h a d n a g y á n ,1 m ind addig, mig azon tisz te t viseli azon  
s z e m é ly ; az n em es várm egye ez irán t való in struc tió ja  mellől 
elm entenek  b irák  u ra im ék  s az  m it azon h adnagy  cselekedett 
is, azza l nem  ta rto zo tt. Hogy a z é rt ennek u tá n n a  gyöngyösi 
b irák  nem es várm egye  p a ran cso la tja  ellen vakm erőképen  ne 
opponálják  m agokat, s ta tu a l ta to t t : hogy eféle legis et sta tu ti 
tran sg resso r p ro  tran sg ressio n e  istius sta tu ti 4 0  forin ton  m arad  
el ipso facto, to ties quoties com perta  m era  re i v e rita te . Mely 
b irság ium ot, nem es várm egyénk  avagy  viceispánunk  eleibe m en- 
vén az  panasz , azo n  városnak  b írá i ellen abscissis om nibus et 
qu ibusvis ju rid ic is  rem ediis, n o n  obstan tibus neque  obstare  
valentibus, se rva tis  tam en  de ju re  servandis, exeeu tion ibus m eg
vehesse. M elynek is fele légyen viceispánunké ő kegyelm éé, 
ad junc tu s b irák  u ra im ékkal együtt, fele pedig az  nem es v á r-

’ Lásd Gömörmegye 1659. évi stat. 3. jegyz. 225. 1.
16*
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m egyének  szükségére fo rd ittassék .1 Mely sta tu tom ot nem es v á r 
m egyénk  form aliter b e íra tn i m egparancso lta .

Eredetije Hevesmecjye levéltárában, Eperben, id. f/yüjt. L ásd  a 
217. lapon  * jegy alatt.

1665.

Gömörmegyei statutum.

A nno  1665. die 5. m ensis Septem bris. In causis  divisio
num  de  ce tero  prosequendis com m uni om nium  in  h oc  conven tu  
p raesen tiu m  dom inorum  nobilium  istius com ita tus G öm öriensis 
voto d ec re tu m  e s t : u t in  posterum  quarum libe t d ivisionum  
cau sae  in  sedibus hu jus com ita tus jud ic ia riis  p ra e m issa  ad 
ex au d ien d as m andati divisionalis con tinen tias e rg a  in  causam  
a ttra c to s  legitim a citatione, post au th en ticam  p a riu m  m andati 
recep tionem , prim um  discuti et ventilari, ac  tam  a c to re s  expo
sitiones su a s  docere, quam  etiam  in causam  a ttra c ti p rae ten s io - 
nes su a s  c o n tra  easdem  proponere  et allegare, a tq u e  eo m odo 
causae  a d  executionem  ipsius videlicet d ivisionis effectuationem  
exm itti in  posterum  debean t,1 2 ne cum  m ajo ri p a rtiu m  eau san -

1 Lásd Sárosmegye 1606. évi I. stat. 5. jegyz. 68. 1.
2 Osztályt, divisiót, az örökségben reges-régen a rokonok vajmi 

ritkán követelhettek ; ellenkezett az egyrészt a családi élet erőteljes benső- 
ségével, mely vagyoni tekintetben csakis az osztatlan állapotban nyer
hetett htt kifejezést, másrészt a még fejletlen, extensive űzött gazdaság 
érdekeivel, melyek sokkal előnyösebben voltak megvalósíthatók osztatlan, 
sem mint megosztott állapotban. A családi élet bensőségének hanyatlásá
val s intensivebb gazdálkodás fejlődésével azonban az örökségben való 
osztályok is hova-tovább lábra kapnak.

Eszközölhető volt az 1. barátságos úton, az érdekeltek közös meg
egyezésével, vagy 2. bírói kényszer útján. Míg az örökség osztatlan volt, 
annak nemcsak minden jövedelme, hanem gyarapodása is közösen illette 
az osztatlan véreket; osztály után azonban e közösség megszűnt. Ugyan
azért a barátságos osztály az esetek legtöbbjében meghiúsult azok ellen
zése folytán, a kik productiv munkásságot kifejteni nem tudtak, vagy nem 
akartak, s a kik ugyanezen okból nem ritkán még a barátságos úton 
létesített divisió hatályát sem akarták elismerni. Ezen nehézség meg
szüntetése tette szükségessé egyrészt a kényszerosztályt, másrészt pedig 
a törvénynek (1655 : 54. t.-cz.) azon intézkedését, hogy a haszon és kár 
csak az egy apa és anyáról való osztatlan testvérek között közös, s hogy 
a barátságosan megejtett osztályt minden osztályos érvényesül elfogadni 
köteles.

A kényszerosztály nem peres eljárás formájában (non processu 
litis, mondja Verbőczy а HK. I. R. 45. czimében), hanem adminisztratív 
úton eszközöltetett. Az osztályt kérő t. i. a királytól vagy valamely nagy 
birától osztoztató birói parancsot (litterae praeeeptoriae divisionales, man-
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dum  incom m odo a u t ad  in fo rm ationem  aliquam , au t ip sam  appel
lationem  de p raesen ti dom in o ru m  vicecom itis et sib i ad ju n c to 
rum  to ties tran sm itti e t ru rsu s  relegari, sicque in  longius e x tra h i 
causae  ta les  cogantur.

Eredetije Gömörmecjye levéltárában, Rimaszombat, Prot. 1661— 
1669. Fol. 210.

1666.
Ungmegyei statutum.

Anno domini 16B6. die 1. mensis Septembris deliberatum est.

C ontum aces et n o n  in s u rg e n te s 1 seorsive e t sing illa tim  
ju x ta  a rt. 16. anni 1 6 6 6 .2 si se  se tem pore  execu tion is ra tio -

datum divisionale) eszközölt ki, mely ahhoz képest, hogy az osztály tárgyát 
képező ingatlanok egy, vagy pedig több vármegyében feküdtek, az. illető 
megye ispánját vagy alispánját, avagy pedig az itélőmesterek egyikét arra 
utasította, hogy az osztályt — számba nem véve bármely rokon ellen
mondását — ejtse meg s az osztályrészeket az osztályosok birtokába jut
tassa ; az ekkép létesített osztály folytán netán szenvedett sérelmeket a 
sérelmes fél utóbb az osztály kiigazítása vagy új osztály iránt indított 
perben érvényesíthette.

Az ily kényszerosztályt is törekedtek annak ellenzői meggátolni 
vagy legalább lehetőleg megnehezíteni oly módon, hogy inhibitióval éltek, 
vagyis tiltakoztak az osztoztató parancs expeditiója ellen, s ha az e tilta
kozás jogossága iránt folytatott perben vesztesek lettek, a hatósági közeg 
által megejtett osztály végrehajtását gátolták meg repulsióval, vagyis nem 
engedték meg, hogy az osztályosoknak a megállapított osztályrészek tény
leg birtokukba adassanak, a mi megint a repulsió igazolása iránti perre 
szolgáltatott alkalmat. Ez akadékoskodásoknak is elejét kívánván venni a 
törvény, kijelenti (1618: 69., 1630: 11. t.-cz.), hogy az osztály keresztül
vitelét inhibitióval egyátalán nem gátolhatni, s hogy repulsióval is csak 
a távolabbi vérek élhetnek, de nem a közelebbiek.

Mindezek daczára azonban az osztályügynek tisztázása a concret 
esetekben még mindig hosszadalmas maradt annak következtében, hogy 
az osztályt eszközlő közeg a törvény szerint nem volt kötelezve az osztályt 
követelő felperes ellenfeleinek, az alpereseknek netáni ellenvetéseit, kifo
gásait meghallgatni. Ezen bajt törekszik a jelen statutum orvosolni, midőn 
az osztály keresztülvitelét a peres eljárás formájába öltözteti.

Később, egyátalán. országszerte ily peres eljárás formájában esz 
közöl tetett az osztály (lásd az 1729 : 28. t.-cz. 3. §. és az idevágó curiai 
döntvényeket a Planum Tabulare Pars sec. Sectio I I .: Divisionis, succes
sionis etc.), még pedig külön bírói parancs kieszközlése nélkül, mely 
parancsok bírói ügyekben utóbb törvény útján is (1723: 30. t.-cz. 6. §.) 
egyáltalán meg lettek szüntetve, miután azok kieszközlése gyakran nehéz
séggel s mindig fölösleges költséggel járt. Lásd alább Heves- és Külső- 
Szolnokmegye 1677. évi statútumát.

1 Lásd ugyanezen megye 1664. évi III. stat. 1. jegyz. 240. 1.
2 Talán az 1662: 10. art. olvasandó, mely az 1659 : 28. t.-cz. által 

azokra kiszabott büntetést újítja, kik insurgálni vonakodnak. A főpapok
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nabiliter non  excusaverin t, executioni d em an d en tu r, onus per 
dom inos jud lium  et ju ra to s  assessores ju x ta  s ta tu tu m  onus 
executum  tra d a tu r  ad m anus capitanei, qui ve ro  de p raesen ti 
non com paru issen t, illi e tiam  modo sim ili, si ra tionem  non 
venientiae sufficientem  reddiderunt, a b s o lv u n tu r ; alioquin  illi 
quoque condem n en tu r e t illud onus in  usum  com ita tu s con
verta tu r.

Eredetije Unqmeaue levéltárában, Una cár. F r ut. Nr. V III. ex 
1641— 1668. Fui. 273.

1666.

Heves-külső-szolnokmegyei statutum.

Anno 1666. die 12. Novembris. Statutum I. Litterae exmissionales incliti 
comitatus non solum sub dato sedriarum, verum etiam generalium con

gregationum extradari possunt.

In aqu isition ibus liqu idorum  d eb ito ru m ,1 q u andocunque  
per p a rtes  cau san tes  ad  prosecutionem  c a u sa ru m  suarum  in 
celeb ratione generalium  congregationum  vel sed ium  electitiarum  
litterae, h o ru m  com ita tuum  ex m iss io n a le s2 p o s tu la ta e  fuerint, 
non solum  ex celebratione sed ria rum ,3 verum  e tiam  sub  dato 
ce leb randarum  congregationum  generalium  sed ria ru m  electitia
rum  1 n o stra ru m , suo m odo expedian tur a u ten ticeq u e  ex tra - 
den tur, p ro u t ex vi p raesen tis  s ta tu ti pro m ajo ri confirm atione 
petitae  exm issionales dicto (íeorgio K an to r e x tra d a n d a e  etiam  
decernun tu r.

Statutum II. Proventus praediorum inter comportionatos proportionate
subdividendi.

In negotio  p ra e d io ru m 5 siquidem  m ag n a  inconven ien tia  
in p raed iis indivisis ex eo, quod  unus vel a lte r  p o ssesso r alicuius 
praedii ingen tem  habens copiam  pecudum  et p eco ru m  pascua  
indifferenter in  to tali p raed io  exerceat gravi d am n o  et p rae ju 
dicio a lio rum  com possessorum , satis ev iden te r et m anifeste 
em ergente, ideo unan im i consensu  u n iversita tis  s ta tu itu r, u t  a

és mágnások büntetése 50, a birtokos nemeseké 25. az armalis nemeseké 
pedig Í2 frt volt.

1 Lásd az 1620. évi sárosmegyei IV. statútumhoz irt 2. jegyz. 123. 1.
2 Lásd Szepesmegye 1567. évi Iit. stat. 1. jegyz. 24. 1.
3 Lásd Borsodmegye 1595. évi stat. 3. jegyz. 56. 1.
4 Lásd Szepesmegye 1625. évi stat. 1. jegyz. 134. 1.
5 Lásd Borsodmegye 1659. évi stat. 2. jegyz. 226. 1.
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m odo in posterum  liiiiusmodi com possesso r p raed io rum , qui 
to ta lis p raed ii u sum  sibi v ind icare n ite re tu r, ab  un iversis  eius- 
modi te rrito rio rum  pertinen tiis et p roven tibus ra ta m  ten ea tu r 
dare  portionem  a lte ri co m p o rtio n a to ; 1 a lioquin  ju x ta  articu los 
breves " jure conven iri possit.

Statutum III. Braxatoria et molendina ad curias nobilitares spectantia 
praeter solitam curiae taxam non taxantur.

E xo rta  quaestione, u trum  de dom ibus b rax a to riis  e t m olen
dinis ad  cu rias  nobilitares p ertinen tibus ignobiles inibi residen
tes ten ean tu r-n e  e x tra  talis cu riae  nob ilitaris so litam  taxam  
in s ta r  aliorum  ignobilium  in fundis colonicalibus residen tium  
solvere, n e c n e ?  su p e r quo taliter e s t conclusum , quod  a  modo 
in posterum  perpe tu is sem per tem poribus, ta les cu riae  nob ilita 
res  et m olendina p rae te r solitam  cu ria e  taxam  non  taxen tu r, 
neque  ex ig an tu r.1 2 3

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. Lásd a 
217. lapon * jegy alatt.

1667.
H e v e s -k ü lsö -s so ln o k m e g y e i s ta tú tu m o k .

I.
Anno 1667. die 23. Maii sub sede electitia in Fülek. Suffragia absentium 
nobilium et plebanorum non possessionatorum in sedibus electitiis non

acceptantur.
Hic advertendum , quod suffragia absen tium  nobilium  sicut 

e t p lebanorum  paroch ialium  non possessionato rum  et sub  dioe
cesi a licuius ep iscopatus vel vero  p raep o situ rae  ex isten tium  in 
p raesen ti electione non  sunt a c c ep ta ta , neque in  fu tu rum  in 
simili quoque electione accep tab u n tu r, conclusum  est et s ta tu tum  
p er nobilissim um  com itatum .

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. Lásd a 
217. lapon * jegy alatt.

1 Teljesen megfelel ezen intézkedés azon arányossági jogviszony
nak. mely a közbirtokosok közt a birtokrészekkel járó jövedelmek, haszon
vételek, de egyúttal közös terhek tekintetében is fennállott, a mely viszonyt 
azonban — miután az törvényesen szabályozva nem volt — a gyakorlat
ban a rossz szándok vagy tudatlanság sokféleképen megsértett.

2 Lásd Abaujmegye 1614 évi stat. 6. jegvz. 99. I.
3 Lásd Szepesmegye 1642. évi V. stat. 4. jegyz., 183. 1.
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II.
Anno 1667. die 1 Julii sub sedria in Fülek. Domini vicecomites et eorum 
successores de birsagiis et mulctis portionibusque judiciariis non sunt 

obnoxii dandis rationibus.

C om m uni to tiu s un iversita tis  voto, p a riq u e  consensu et 
v o lu n ta te  sancitum  e s t: u t a  m odo in p oste rum  ta m  m odernus 
v icecom es, quam  etiam  futuri et subsequen tes is to ru m  com ita
tu u m  vicecom ites eorundem que h aered es et poste rita te s  e t suc
cesso res u triu sque  sexus universi, de birsagiis e t m ulctis portioni
b u sq u e  judiciariis ex substan tia  et recu lis hucusque incap tivatorum  
vel pub lica to rum  m alefactorum  in  p oste rum  quoque  incap tivan- 
d o ru m  propriis, tem pore  incap tivation is solum  penes eosdem  
re p e r tis  e t existentibus, v igoreque s ta tu ti is to ru m  com itatuum  
p e r  p lebeos duces et decuriones m an ibus dom inorum  vicecom i- 
tu m  assignatis, et alios etiam  A rticu los eidem  deservientes 
nobilissim o com ita tu i nullas ra tio n es  d a re  sin t ad stric ti e t obli
gati. verum  ea om nia  dom ini v icecom ites et jud lium  ju x ta  leges 
p a t r i a s 1 consvetudinem que a lio rum  co m ita tu u m  in sim ilibus 
h u cu sq u e  observatam  in ter se se d iv id an t et p a rtian tu r.'1 2

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. Lásd a 
217. lapon  * jegy alatt.

1667.
Zemplénmegyei statútumok.

I.
Anno domini 1667. die 15. mensis Aprilis generalis congregatio comitatus 

Zempleniensis in oppido Szerdahely celebrata.

A nno dom ini 1665. die 1 m ensis S ep tem bris in  oppido 
Z em plen, term ino  videlicet et loco celebration is sedis jud ic iariae  
e jusdem  com itatus Zem pleniensis s ta tu tu m ,3 de p raesen ti quoque 
re n o v a tu m  eidem que addendum  decern itu r hoc m o d o : ex quo 
m aleficia  Deum ad v indictam  p ro v o can tia  ob testium  personalem  
n o n  com paritionem  m etu et form idine incend iario rum  m on tano 
ru m q u e  praedonum  neglectam  n im irum  in v a lu e ru n t; ob hoc 
deh inc  collaterales a ttesta tiones ju d liu m  et ju ra to ru m  assessorum  
eisdem  ad juncto rum  praecise super ipsis incend iariis  e t m ontanis

1 U. m. az 1486 : 55., 1492 : 74. t.-cz, és а HK. II. R. 55. cz.
2 Az 1435 (II.) : 7. t.-cz. értelmében két egyenlő részben voltak a 

birságok megosztandók.
3 Az itt hivatkozott statutum a jegyzőkönyvbe nem Íratott be. de 

a fentartott üres lap tanúsítja helyét, a hová beiktatandó lett volna.
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p raedon ibus la tron isque  (sic) to rtu ra s  e t lan ienas exercen tibus 
ex am in an d ae , in  .judicio loco jud icialis accep tabun tu r, locum que 
o b tin eb u n t firm ita tis .1 In tacto n ih ilom inus re liquorum  m alefi
c iorum  e t cau sa ru m  crim inalium  te s te s  sem per personalite r 
a d d u c a n tu r1 2 nec a lite r  sen ten tia  cap ita lis  p ronunciari queat. 
Hoc e t ja m  addito, quod  si qui nobilium  suas fixas residen tias 
h aben tium , p raev ia  com m uni inquisitione,3 per m ag istra tum  
m edio  jud lium  p erso n a lite r  c itati ex tite run t, m ag istra tu s  con tra  
eosdem  nonnisi in sed riis causam  levare  valeant. Q uan tum  vero 
ad p a riu m  4 ex trad a tio n em  com m unis inquisitionis, q u ia  nobili
ta tis  p rae ro g a tiv a  stric tissim e exigat, legesque p a triae  e t a r t ic u l i5 
de p lano  dic taren t, nob iles ipsos resid en tia to s  legitim e c ita ri e t 
nonnisi ju ris  consveto  ord ine  co ndem nari debere, adeoque  p ro 
d uc to rum  p a r ia  eisdem  e x tr a d a r i : ob hoc a  m odo in p oste rum  
p a ria  quoque com m unis inquisitionis c o n tra  eosdem  p e r m agis
tra tu m  in jud ic io  p roductae , ju d ic ia lite r  e x tra d a n d a  esse s ta tu i
tu r, excep tis  m anifestis la tron ibus e t p raed o n ib u s  p a lam  to rtu ra s  
e t carnificinas, exustionesque  p a tra n tib u s .6

Eredetije Zemplénmegye levéltárában, S.-A.-Ujhelyen, Prot. Nr. 9. 
566— 567. I.

II.

Anno domini 1667. die 6. mensis Julii generalis congregatio comitatus 
Zempleniensis in oppido Zemplén celebrata.

S ta tu tum  co m ita tu s  ra tio n e  im pension is ju d ic i i7 p e r dom i
nos te rre s tre s  arcis S ztropko  fiendae lim ita tu r ob ce rtas  ra tio 
nes h oc  m o d o : dom ini te rre s tre s  ejusdem  arc is  ra tio n e  crim i
nalium  negotiorum  e t con tro v ersia ru m  in eadem  a rc e  ipsorum  
S ztropko  cap ite  scilicet suorum  b o norum  jud ic ium  cum  reali 
execu tione ad m in is tra re  im pendereque tenean tu r. Q uan tum  vero

1 Vagyis hitelesekül vétetnek. Lásd Gömörmegye 1612. évi stat. 
jegyzeteit 85. 1.

2 Hogy a biró a tanúk vallomásainak közvetetlen érzéki észlelése 
által is annál biztosabban bírálhassa meg e vallomások értékét. A tanús
kodni vonakodókat а HK. II. R. 28. ez., az 1563 : 81. és 1635 : 49. t.-cz. 
hatvannégy forint birsággal büntetik.

3 Lásd Ungmegye 1637. évi stat. 1. jegyz. 169. 1.
4 Lásd Zemplénmegye 1561. évi stat. 3. jegyz. 10. 1.
5 T. i. az 1222 : 2., 1492: 90. t.-cz. és HK. I. R. 9. ez.
“ Lásd Ungmegye 1648. évi stat. 2. jegyz. á) pontját. 196. 1.
7 Lásd Ungmegye 1552. évi stat. 1. jegyz. 1. 1.
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ad  im pensiones judiciorum  ra tio n e  ac tuum  p o ten tia rio ru m ,1 fiant 
dem um  in possessione K isdom asa.1 2

Eredetije Zempléntnegye levéltárában. S.-A.-Ujhelyen, Vrot. Nr. 9. 
647. lap.

III.
Anno Domini 1667. die i. mensis Novembris, particularis congregatio 

comitatus Zempleniensis in oppido Liszka celebrata.

Unanim i dom inorum  m agna tum  e t nobilium  voto et suffra
gio conclusum  e s t : quatenus in dem um  celeb rand is sedriis istius 
n o stri com itatus Zem pleniensis s e r ie s 3 cau sa ru m  observetur, 
hoc est, causan tes  quilibet an te  sessionem  ju ra tu m  com ita tus 
n o stri no tarium  ad ean t,4 suasque  cau sas in seriem  cau saru m  
inscrib i curent. Q ua tandem  serie  ja n u a e  tenus sed riae  p e r scri
bam  affixa causae  seriatim  ju x ta q u e  ae ta tem  levari e t revideri 
possin t. Et p rim um  quidem  cau sae  dom ini m ag istra tu s, secundo 
cau sa e  pauperum , tertio causae  penes m an d a ta  jud icum  ord i
n a rio ru m  m otae. Q uarto  causae  p e r c itationes m o tae ; quinto  
rev isiones appella ta rum  causarum  gradatim  e p rocessu  A lexandri 
B oronka ad  4 -tu m  A lzem pleniensium  processum  unam  causam  
e t re tro g rad am  in  singulis p rocessibus.

Eredetije Zemplénmeyye levéltárában, S.-A.-Ujhelyen, Erőt. Nr. У. 
683. lapon.

1667.

Gömőrmegyei statutum.

Anno 1667. die 5. mensis Decembris. Statutum comitatus.

U nanim i voto un iversita tis n o s tra e  s ta tu tu m  e s t : m inthogy 
e mi m egpusztult várm egyénknek m indenik  p rocessusa  a tö rök  
k ó d o lása  a lá  vagyon vettetve, de ezek közül legfélelm esebb 
helyen  és a  tö röknek  szintén to rk á b a n  helyheztetve Losonczi 
G yörgy u ram  szolgabiránk p rocessusa , a k iben  m ag án ak  sem 
lehet ő kegyelm ének szem ély sze rin t való residen tiá ja , hanem  
m á s közelebb való processusban  kényszeritte tik  lakni, ez ideiglen 
a  p rocessusnak  e ljá rásáb an  csaknem  m inden ó rá b a n  m arkában  
v iselte életét, m ind az  pogányságnak  nagy  félelme s m ind egyéb

1 Lásd Borsodmegye 1613. évi stat. 2. jegyz. 92. 1.
2 Kisdomaza : község Zemplénmegye sztropkói járásában.
3 Lásd ugyanezen megye 1559. évi stat. 2. jegyz. 8. 1.
4 Lásd Abaujmegye 1626. évi stat. 4. jegyz. 136. 1.
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veszedelm es a lka lm atlanságok  m iatt. Hogy az é rt élete veszedelm é
vel és k á rá v a l ne pótolja tiszti v iselését ő kegyelme, közönsé
gesen m egegyezett ezen a  nem es várm egye  és ezt elvégezte, 
hogy m egnevezett m ostan i szo lgab iránknak  és következő succes- 
so rin ak  és ő kegyelm ének m ellé ad ju n g á lt esküdteinek, v a la 
m in t azo n  p rocessusban , vagy közönséges szükségben p a ra n 
csolni vagy  akárm i tö rvényes do logban  procedalni kell ö 
kegyelm ének, ennek u tá n n a  m inden helyekre azon p rocessusban  
szem ély sze rin t kim enni ne  legyen köteles, hanem  c u rsu sá t 
k ihoesá tván , akárm ely  falunak vagy v á ro sn a k  birá já t és földes 
urnák  em b eré t beidézhesse m aga h á z á h o z ,1 és o ttan  ad v á n  ki 
p a ra n c so la tjá t m agok d ija  a la tt való  b ü n te tés  a la tt ta r to zzan ak  
m inden azon  processusbeli em berek  szo lgabiró  és esküdt u ra im ék  
h ázához  bem enni, az ő kegyelm ek szavát megfogadni, levelét 
elv inn i,1 2 3 és p a rancso la tjá t m egtenni. A kik, h a  szőfogadatlan- 
ságban  ta lá lta tn án ak , m inden könyörü le tesség  nélkül m eg
büntessenek.

Eredetije Gömörmet/ye levéltárában, Uimaseombatban, Prut. 
1661—1669. Fol. 330.

1668.

Gömörmegyei statutum.

A nno  1668. die 29. decem bris. A n tiquum  istius com ita tu s 
nostri sta tu tum , ren o v a tu r super eo, quod ejusm odi contum aces, 
qui sub  noctis  silentio sclopetis sag itta re  p raesum serin t, incolae 
quidem  11. 2, ex tranei au tem  confiscatione arm orum  p u n ia n tu r  
per furum  capitaneos, a u t officiales ipsis subjectos vel o rd in a 
rios ta lium  locorum  judices.

Item : S ta tu tum  est. u t m agistri p ro thono tarii 1 in causis

1 Lásd Zemplénmegye 1561. évi П. stat. 1. jegyz. 10. 1.
2 Lásd Borsodmegye 1663. évi I. stat. 1. jegyz. 92. 1.
3 A protonotáriusi, itélőmesteri intézmény keletkezését 111. Béla 

királyunk azon újításával hozták összeköttetésbe, mely szerint a panaszok 
a kir. curia elé Írott kérvényben terjesztendők. (Lásd Décsy Antal, Histó
ria de ortu, progressu, fatis, mutationibus etc. jurisprudentiae Hungáriáé. 
Pest, 1785. I. 78. 1.). Ezen intézkedés a kérvények referálása s az azokra 
adandó válasznak Írásba foglalása végett külön kórvényügyi referensek 
(precum ministri, cancellarii) alkalmazását tette szükségessé, a kik késó'bb 
a curia vagy helyesebben a király protonotáriusainak hivattak (Lásd az 
I486 : 20. t.-cz. 3. §. és az 1492 : 69. t.-cz.). A társadalmi s különösen a 
gazdasági élet nagyobb mérvű fejlődésével, kapcsolatban a rendi viszonyok 
átalakulásaival, a kir. curia, mint legelső, legfőbb mellett, egyes tagjainak:
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earu m q u e  executionibus au th o rita tem  vicecom itis nostri o rd inarii 
excedentes, non  adm ittan tu r.

Item : Potentiores, in ferioris condition is nobiles de bonis 
suis per m anifestam  vim  excludentes, ejicientes p e r vicecom item  
lev a ta  com ita tus gente ipso facto expellan tu r, bonaque d am n i
ficatis sim pliciter re s titu an tu r.1

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Bimaszombatban, Prot. 
1661—1669. Fol. 408. Fölvéve az id. gyűjt. Prot. Nr. 13. Fol. 181—198. 
L ásd  65. lapon * jegyzetet.

a nádor, udvar-, illetőleg országbíró, tárnokmester, seneschal, horvát- 
szlavon-dalmát bán s erdélyi vajdának tőle különvált, önállóan működő 
bíróságai keletkeznek, melyekben úgy a bírói teendők folytonos bővülése, 
mint az Írásbeliségnek fokozatos elterjedése folytán a protonoláriusok nél
külözhetetlenekké válnak. Maga a király már kezdettől fogva nem mindig 
bíráskodott a curiában, s idővel tényleges bíráskodása mind ritkábbá, 
merően kivételessé válik, majd végleg megszűnik. Helyette valamely királyi 
illetőleg országos méltóság bíráskodik, a ki, mivel a király személyes 
jelenlétét, tehát személyét repraesenfálta, idővel personalis praesentia 
Regiae Majestatis-nak, vagy röviden Persona Regiae Majestatis-nak is 
neveztetett; minek folytán a régi királyi protonotáriusok is a Personalis- 
nak protonotáriusává alakulnak át.

A király bírói helyettese eleve a nádor, majd (Szt László óta) az 
udvar (később ország-biró, Mátyás király óta előkelő papi személy (1458: 
29. t.-cz. «spiritualis personalis praesentiae Regiae» lásd Kovach. Vest. 
314. 1.), még pedig, miként ez az 1486 : 68. és 1478 : 12. t.-cz. egybevetésé
ből kitűnik, a kanczellár volt. De a kanczellár sem vehetvén mindig részt 
a bíráskodásban, nemcsak egyéb elfoglaltság vagy betegség miatt, hanem 
azért is, mert mint papi személy halálos Ítéletek hozatalában egyházi 
törvények szerint közre nem működhetett, neki is helyettesre (locum 
tenens) volt szüksége, a ki az 1507 : 4. t - ez. értelmében a világi egyének 
közöl volt veendő. Ezen helyettes (personalis praesentiae Regiae locum- 
tenens) aztán, főleg a mióta a kanczellári főtisztség az esztergomi érseki 
méltósággal köttetett egybe (1536 : 15.), szintén egészen önálló bírói hata
lomkép szerepel a personalis, személynök neve alatt.

Miután pedig a nádor, országbíró és kanczellár, illetőleg ez utóbbi 
helyett a XVI. századtól fogva a személynök, mint az igazságszolgáltatás 
önálló vezetői, mint az országnak úgynevezett nagybirái (Judices Regni 
ordinarii) a legelső bírói tekintélynek örvendtek, ezek protonotáriusai is 
— egy a nádoré, egy az országbíróé, kettő a személynöké (1542. pozs. 
29. t.-cz.) — voltak azok, kik hazai törvénykezési rendszerünkben a leg
nagyobb jelentőséghez jutottak, a mennyiben nemcsak a perek seriesének 
lajstromait s a jegyzőkönyveket vezették, az itélőleveleket, bírói paran
csokat készítők s expediálták, különféle végrehajtásokkal megbizattak, 
hanem itélőmesteri bírói székeken bíráskodtak is. S miután az ő eljárásuk 
körébe tartozó ügyek, az úgynevezett causae protonotariales az 1715: 
28. t.-cz. előtt taxatíve meg nem határoztattak, nem egyszer hol szándé
kosan, hol jóhiszemüleg beavatkoztak oly bírói teendőkbe is, melyekben 
szokás vagy törvény szerint a megyék vagy ezek közegei voltak hivatva 
eljárni. Ez ellen akarja magát a megye jelen statútumával biztosítani.

1 Ugyanerre kötelezi az alispánt — a ki rendszerint a portalis 
katonaság kapitánya is volt — az 1542 (pozs.): 5. t.-cz. is, de köteles-
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1669.

Ungmegyei statutum.

Anno 1669. die 13. mensis Aprilis.

C onclusum  e s t : qu a ten u s nobiles aeq u e  e t ignobiles vul- 
cano  dam nificati, com perta  p e r  p rius v e rita te  dam nificationis et 
c ircu m stan tia ru m  infra n o ta ta ru m , b im estri im positione im m u- 
n itan tu r. O bservato  n ih ilom inus qualita te  d am n ifica tio n is ; quod 
si tam en  supillectilibus quam  e t p eco ribus destitu ti e t recogn i
tione dom ini jud lium  reperien tu r, ta li in  ca su  p er in tegrum  
annum  im m un ita te  ab  om nibus oneribus g a u d e b u n t.1

Eredetije Ungmegye levéltárában, Ungvár, Prot. Nr. X. цеп. 
congr. fol. 338.

1669.

Heves-külső-szolnokmegyei statutum.

Anno 1669. die 22. Augusti in Fülek. Domini judlium pro exactione tes
timoniorum in causis magistratualibus solitam taxam ab inclito magis

tratu habent.
Ut in  recom pensam  fatig iorum  suo rum  dom in i judices 

nobilium , p u ta  in  exac tione  testim oniorum  seu  com m unis inqui
sitionis 2 co n tra  quosv is captivos in  carce ribus com ita tuum  isto
rum  constitu tos, a  m odo inposterum  peragendae  suscip iendorum , 
non  secus ac  ab  aliis causan tibus solitam  a tte s ta tio n u m  taxam  
seu sa liarium  3 ab  inclito quoque m ag istra tu  h a b e re  quean t.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. Lásd a 
217. lapon * jegy alatt.

1670.
Heves-külső-szolnokmegyei statútum.

A nno 1670. die 3. e t 4  Jan u arii sub  generali congrega
tione in Fülek. S ta tu ta  o m n ia  ju rid ica  com ita tus N eograd iensis,

sége volt előbb a dolog mibenlétéről meggyőződni. Egyébiránt lásd Abauj- 
megye 1579. évi stat. 3. jegyz. 38. 1.

1 Az országos adó alól a leégettek három évre mentesíttettek. 
(1536 : 30., 1618: 6. t.-cz. 3. §.) Lásd Beregmegye 1635. évi statutum
5. jegyz. 162. 1.

2 Lásd Ungvármegye 1637. évi stat. 1. jegyz. 169. 1.
8 A szolgbirónak napidíja az 1609 : 75. t.-cz. 2. §-a szerint 12 dénár 

volt. Lásd egyébként Szepesmegye 1567. évi stat. 2. jegyz. 17. 1.
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in  quan tum  liosce concerneren t com ita tu s in usum  et p rax im  
d educenda  a c c e p tan tu r et decernun tu r.

Eredetije Hevesmegye levéltárában. Egerben, id. gyűjt. L ásd a 
217. lapon * jegy alatt.

1670.

Abaujmegyei statútumok.

Exmissionales ad persequendos malefactores.

Nos jud ices et un iversitas dom inorum  m agnatum  e t n o b i
lium  sed riae  com itatus A baujvariensis dam us pro  m e m o r ia : 
quod nobis ipso die em anation is p raesen tium  in hoc oppido 
G öncz una cum  generoso dom ino S tephano  N ikházy v ice
com ite, q u a tu o r judlium  e t nonnullis dom inis ju ra tis  v idelicet 
coassesso ribus nostris paroch ia libus p ro  faciendis m oderativ is c a u 
san d u m  judiciis frequenti num ero  sim ul constitu tis co n tin u am - 
que p raedonum  et m alefactorum  im pune  grassandi licen tiam  in 
v isceribus hujus com ita tus nostri ex fide dignorum  re la tione  
percip ien tes ad eorum  refrenationem , persecutionem , in cap tiv a - 
tionem  e t ju x ta  m eriti ev iden tiam  punitionem  (sa lva  a u th o rita te  
n o s tra  nobis superinde se rv a ta ) ex ce rta  et m a tu ra  n o s tra  deli
bera tione  ad nonnullos generosos egregios dom inos fra tre s  et 
com m em braneos nostros S igism undum  K om játhi, S tephanum  
T örök, S tephanum  Kovács e t S tephanum  C sobai sub  teno re  
subsequendorum  inviolab iliter observandorum , firm i e t rigorosi 
publici statuti nostri, puncto rum  veluti constitu tos cap itaneos 
n ' tro s  in eum  tinem o rd inatos e t exm issos, nonnu llis  etiam  
ducto ribus per jud lium  in proxim is adjacen tibus oppidis pos
sessionibus iisdem  ju r a m e n to 1 m ediante adstringend is  infra 
scrip tam  instructionem  n o stram  ex tradandam  duxim us.

Primo. Az nem es várm egye oly rem énséggel vagyon  azon 
kap itánságnak  tisz tére  v á lasz to tt s abban  á lla to tt a tyánkfiái 
felől, hogy ő kegyelm ek m indeneknek előtte az  m i sz. Istenünk
nek kiváltképpen való tisztességére, várm egyénknek becsületire, 
és az m ellett akárm ely  rendbeli útálló s dúló, fosztó, praedáló , 
kóborló, szegénységet ron tó  s pusztító, fogyató, m inden  névvel 
nevezhetendő gonosztevőkre, m alefactorokra, la tro k ra  illendő és 
serény vigyázások lévén, reájok  b iza tta to tt tisz teknek  m inden

Lásd Göinörmegye 1659. évi stat. 3. jegyz. 225. 1.
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személyválogatás nélkül s mindennemű tekinteteket hátravetvén, 
híven s igazán megfelélnek, a minthogy arra köteleztetnek is.

S ec u n d o : Valamely úr, fő ember és asszony és akármely 
egyéb rendbeli nemes és paraszt ember, ha maga avagy mások 
által, akárminemű emberekkel akármely gonoszságot, latorságot 
és maleficiumot patrálna s patráltatna: azok, ha in flagranti 
crimine találtatnának, megfogattassanak 1 és viceispán avagy 
szolgabiró kezéhez küldettetvén s vitetvén, érdemek szerint juxta 
regni leges et signanter art. 2. anni 1608. post coronationem 
editum, megbüntettessenek. úgy mindazáltal, hogyha azok, az 
kiknek jószágiban találtatnak az malefactorok. avagy azoknak 
tisztviselői meg nem fognák, s fogatnák és meg nem büntet
nék, avagy megbüntetni nem akarnák.1 2

T er tio : Ha kik in flagranti nem találtatnának és jószágos 
nemes emberek volnának, tehát a viceispán az nemes vármegye 
törvényszékire, avagy gyűlésére eitáltatván, hozzá feleltessen: 
ha penig uratlan paraszt emberek volnának azok az malefac
torok, azt akármely ember is megfogja, fogassa és a vármegye 
viceispánja kezében vigye fogságra, ad mentem art. praecitati
2. ann. 1608. post, coronationem editi.

Q uarto : Azféle csavargó publicus malefactor nemes sze
mély latrokat, kiknek bizonyos lakóhelyek nincsen, az honnan 
valamely patrált latorságokért citálhassák őket. viceispán, szolga
biró, esküdt és kapitányok; sőt az paraszt emberek is juxta 
art. 13. anni 1625. szabadosán megfoghassák, viceispán avagy 
szolgabiró kezéhez vihessék és ex dietamine art. 36. anni 
1599. érdemes büntetésekkel megbüntethessék, nihil eidem hac 
in parte nobilitari praerogativa suffragante.3 Eo etiam annexo, 
hogy az mely residentia nélkül való nemes személyek, avggy 
parasztok, urok avagy asszonyok nevek alatt lappangván^ba 
elmennének is de loco delicti, mindazáltal megfoghassák, és ha 
valamely latorsága. inquisitióban, avagy más látható jelekben 
és bizonyságokban világosodik meg, ad puniendum viceispán 
avagy szolgabiró kezéhez küldjék.

Q uinto: Hogy ha penig elszaladnának az ilyen malefac
torok, akár nemes, akár paraszt személyek, és valamely úr 
avagy asszony s tisztviselő háta megé adnák magokat, azok az 
vármegye tisztei requisitiójára avagy kézhez adják, avagy meg
fogják és az vármegye törvényszékiben avagy gyűlésében pro 
recipiendo judicio statuálják juxta art. 19. anni 1495. Melyet

1 Lásd Ungmegye 1648. évi stat. 2. jegyz. n) pontját 196. 1
2 Lásd Borsodmegye 1616. évi stat. 3. jegyz. 105. 1.
2 Lásd Ungmegye 1648. évi stat. 2. jegyz. c) pontját. 196.1.
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ha ki meg nem cselekedne, az kit megcselekedhetne, mint lat
roknak pártfogója hüntettessék meg, secundum art. 15. anni 
1659. et 38. anni 1486. item 80. anni 1492.1

S e x to : Az mely csavargó latroknak űröktől avagy elől- 
járójoktól testimoniumok nincsen, azokat is megfogván, ha 
valamely latorságok comperiáltatik, cum praescitu vicecomitis 
vétkeket érdemlő büntetéssel büntessenek meg, ha az ország 
törvénye szerint magokat elegendőképen (nem) expurgálnák.1 2

S e p tim o : Az kóborlókat egyik helyben, másban, levél 
mellett avagy levél nélkül quartélyozó, szegénységen élő s 
fogyató akár nemes, akár nemtelen lovas és gyalog vagabun- 
dusokat akármely gróf ur, asszony és nemes ember szolgái 
legyenek, viceispán, szolgabirák, esküdtek és kapitányok, juxta 
art. 66. anni 1647. et art. 16. anni 1659. sub poena amissionis 
officiorum suorum üldözhessék, kergethessék, és akármely úr, 
asszony s nemes ember szolgáit s jobbágyit az olyan és más 
akármely publicus malefactorok megfogására ad mentem prae
notati articuli 16. anni 1659. sub poena fl. 12., az nemes 
emberekhez penig vigore et vi praesentis statuti nostri sub 
poena II. 40. felültethessék és az mikor az vármegyének fizetett 
lovasi és gyalogi lesznek, ha az szükség úgy kivánja, azokat is 
melléjük vevén megfoghassák és fő, avagy viceispány kezéhez 
vihessék ad puniendum és nem az földes ura, asszonya avagy 
kapitánya kezében vitessék sub poena fi. 500 in citato articulo 
16. anni 1659. statim et de facto, praevia in comitatus cita
tione irremissibiliter desumendorum et exequendorum denotata.

O ctavo: Azféle malefactorok peniglen, kiknek bizonyos 
urok vagyon, az vármegye tisztei tartoznak azon malefactorok- 
nak urokat avagy asszonyokat requirálni, ba szintén kezeknél 
volnának is fogságban, és ha urok vagy asszonyok felelnek is 
felőle, úgy is pro impensione 3 judicii terminust, ad summum 
quindenát, az ki más vármegyében lakik, bis quindenát avagy 
competens terminust4 praefigálván, azon latrokat kezekhez adni 
tartoznak, úgy, hogy in praesentia unius judlium et eidem 
adjungendo jurato, azokra törvényt szolgáltassanak, és ha vala
mely félnek az törvény nem tetszenék, azon szolgabiró és 
esküdt pro maturiori discussione ad comitatum reportálhassa : 
kik ellen ha az impensiőt avagy (lm úgy kívántatik) az executiöt 
is azon praefigált terminuson, és helyen azon urok avagy

1 Lásd Borsodmegye 1616. évi stat. 3—4. jegyz. 105. 1.
2 Lásd Ungmegye 1637. évi stat. 2. jegyz. 169. 1.
s Lásd Borsodmegye 1613. évi stat. 2. jegyz. 91. 1.
4 Lásd Szepesmegye 1567. évi III. stat. 2. jegyz. 21. 1.
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asszonyok negligálják, eo facto poenam fl. 500, delata ad viee- 
comitem queremonia, praeviaque ad comitatum citatione vigore 
exmissionalium comitatus respectu singulorum irremissibiliter 
exequendorum ac in publicas comitatus necessitates convertendo
rum incurráljanak. ex vi art. 15. anni 1659. Casu quo az lator 
elszaladna, az, az kinek fogságában volt, praemissa ad comita
tum citatione tartozzék magát megmenteni elegendőképpen, hogy 
nem az ő gondviseletlensége miatt és akaratjából ment el; kiből 
sufficienter expurgálván magát, azon elszaladott latornak díját 
tartozik megfizetni, hol penig az maga mentségében és próbá
jában teljességgel definiálna, in poena emendae capitis amissione
que honoris et officii sui. nec non restitutionis damnorum parii 
laesae per dimissum malefactorem irrogatorum et illatorum con- 
vincáltassék, juxta art. 38. Mathiae regis decr. 6. et Uladislai
2. art. 19. Item Uladislai I. art. 80. et 81. Az lator penig akár 
menthesse meg magát, akár nem, az az ember, az kinek fog
ságában elszaladott, mindazáltal proscribáltassék 1 és valahol 
találtatik, mindenütt megfogattassék és viceispán kezéhez küldes
sék érdemes büntetésének elvételére juxta tenorem art. 60. anni
1638. Hol penig földes urok avagy asszonyok azon latroknak 
nem felelnének lelőlek, avagy articulariter kezekhez venni nem 
akarnák, viceispán kezéhez vitessenek azon malefactorok és 
érdemek szerint is vegyék el cselekedeteknek jutalmokat.

N ono : Hogy ha azon malefactoroknak sem urok sem 
asszonyok felőle nem felelne, mindazonáltal házakban, az hol 
megtapasztaltatnának lenni, az viceispán, szolgabirák és esküd
tek s kapitányok be nem bocsáttatnának, tehát eo in casu az 
olyatén emberek tamquam fautores et patroni malefactorum 
conniventes praevia citatione ad instantiam magistratus fienda, 
fejeknek elvesztésin maradjanak. Az tolvajul elvett s fosztott 
avagy hajtott marháknak penig tudva és szánszándékkal való 
megvevői és megtartói, akiké azon akármi névvel nevezendő 
marhák leendenek és ad judiciariam partis damnificatae admo
nitionem, absque ulla lucri aut solutionis pensione meg nem 
adattatnak, comperta prius rei veritate, in poena articulo 17. 
anni 1659. denotata, modo ibidem expressato desumenda, aggra- 
váltassanak.

D ecim o: Az incaptiváltatott latroknak őrizésére oly szor
galmatos gondviselések légyen az paraszt embereknek, hogy 
azok el ne szabadulhassanak, egyéb aránt, ha elszabadulnak ай 
ő gondviseletlenségek és vigyázatlanságok miatt, az elszaladott 
lator dijjának megfizetésére adigáltassanak. Ha penig magok 4

4 Lásd Abaujmegye 1611. évi IV. stat. 2. jegyz. 81. 1.
C o rp u s S ta tu to r u m  I I . 17
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akaratjából szabadult el, ad poenae articularis 38. Mathiae Regis 
deer. 6. 38. Uladislai I. art. 80., 81. et Ulad. II. Art. 19. in
sertae exsolutionem (mely is a 8. punctumban declaráltatott) 
kénszeríttessenek. Hozzáadván azt is, hogy ha afféle alattom- 
ban járó csavargót faluban avagy erdőn, vagy mezőben vala
mely akármi névvel nevezendő ember meglátván, maga elég
telen lévén annak megfogására, viceispánjának, szolgabirájának, 
esküdtjének és kapitánnyának, az ki tudniillik hozzája közelebb 
leend, sőt még az közelebb levő faluknak is éjjel-nappal hírré 
adni tartozik, a nemes ember vi praesentis statuti sub poena 
fl. 40., az paraszt 12 forint birság alatt, kit is hírré tévén, sub 
eadem poena, comperta rei veritate, abscissis universis juridicis 
remediis per vicecomitem vel judlium in rationem comitatus 
desumenda megfogjanak és az magistratus kezében vigyék, hogy 
érdemlett büntetését elvehesse. Akármely megfogott latornak 
marhája és portékája penig az megfogó személyek között és az 
mely tiszt exequáltatja, egyenlőképpen osztassák fe l; úgy, hogy 
fele a megfogó embereké, fele penig azon tisztviselőé légyen, 
az ki azon latorra gondot visel és exequáltatja.1 Hogyha penig 
valaki ártatlanul megfogottnak lenni comperiáltatik, tehát annak 
minden marhája egy pénz nélkül visszaadattassék: ezt hozván 
magával a közönséges igazság is: az kiért is az vármegye 
semmi részbeli tiszteit senki törvényes processussal, sem más
képpen ne impetrálja s ne impetráltassa.

Eredetije Abaujmegye levéltárában, Prot. К>70—1680. f. 40—43.

1670.
Q öm örm egyei sta tu tu m .

Anno 1670. die 4. mensis Junii.

A mely statútumokat ez előtt való esztendőben ezen nemes 
Gömör vármegye az katonák által behajtott s hajtandó akár- 
minemü marhák megvételéről s a megvevők ellen csinált volt. 
azokat most is megújította és confirmálta; s hogy azoknak 
nagyobb erősségek legyen, és mind a megvevő s mind az eladó 
tolvajok gonoszságoktul, e mi nemes vármegyénkben inkább 
elfogattathassanak, mivel ha a tolvajlott marháknak ily szapora 
megvétele és vásárlása nem volna, a tolvajlásnak se lehetne

1 Ha maga a tisztviselő fogta el a gonosztevőt, a nála talált ingók 
egymagát illették meg, az 1486: 55., 1492: 74. t.-cz. és а НК. II. R. 
55. ez. értelmében.
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előmenetele. Ez okra nézve, valaki ennek utánna akármi rend
beli katonáktól akármely helyről akármi szin alatt e nemes 
vármegyében behajtott akármi névvel nevezendő barmot meg
merészel vásáriam s venni, afféle vevő személy, akár találtassák 
kezében a megvett marha, s akár ha elébb adott legyen is 
rajta, mint nyilvánvaló orgazda, comperta mera rei veritate, az 
nemes vármegyének magistratusa által irremissibiliter megbün- 
tettessék, és ezen közönséges statútumok ellen való cselekedeteiért 
fejével és életével fizessen.1 Eo tamen declarato, hogy ha kinek 
vagy fő- és vicegeneralis uraktól, vagy más marhahajtató legitimus 
possessoroktól pátensek leszen s a mellett fognak vármegyénk
ben marhákat behajtani, afféle szabados marhahajtók legelsőben 
is vármegyénk viceispánját találják meg és ő kegyelmektől is 
az oly elhajtott marha eladására salvus passust traháljanak, s 
a kiknél afféle leszen, azoktól bátorságosan akárki is vehet vár
megyénk lakosai közül.2

Eredetije Gömörmegye levéltárában. Rimaszombatban, Prot. 
1670—1677. Föl. 46.

1 Hogy lopott barmok, nyilvános vásáron kívül alattomosan adás- 
vevés tárgyaivá ne tétethessenek, már Szent László törvénye (II. 7. §. 1.) 
rendeli, hogy «Nemo vendat, vel emat praeter mercatum» s halálbünte
téssel sújtja a  lopott dolgoknak úgy eladóját, mint vásárlóját «si quis 
vei-o contra hoc emerit de furtiva re ; pereant omnes et emptor et ven
ditor». Épen így halálbüntetéssel sújtja (III. 11.) azon orgazdákat is, a 
kik lopott dolgokat vesznek vagy rejtegetnek. Nem enyhébb büntetéssel 
fenyegetnek az 1627: 6. és az 1545 : 31. t.-czikkek is, melyek közül 
utóbbinak 3. §-a a lopott lovak rejtegetőire főben járó büntetést s ezen 
kívül a megtaláló javára eső vagyonvesztést szab elő. (V. ö. az 1655: 
38. t.-cz. 3. §.) Mind e tilalmak és szigorú büntetések mellett is az ország
ban meg nem szűnő, sőt mindinkább elharapódzó marhalopások és or
gazdaságok ellen a XVIII. század vége felé és a XIX. század elején a 
kir. helytartóság, az ország egész területére kötelezőleg kibocsátott hat
hatós praeventiv rendeletekkel igyekezett a jelzett vagyon elleni bűnténye
ket kiküszöbölni. Elrendeltetett a barmok összeírása, megbélyegzése, 
marhalevelek kibocsátása s ilyen levelek nélkül a barmok eladásának 
tilalm a; nem különben a csikósoknak, juhászoknak és pásztoroknak 
számbavétele mellett a csárdák számának megszorítása stb. (Lásd az 
1794 évi 4052.; 1806. évi 1705. ; 1819. évi 18567.; 1823. évi 2079.; 
1836. évi 11707. sz. alatti Helyt, rendeleteket. Oszwald-fóle gyűjt. 15—57. 1., 
64. és 100. lap. Zsoldos : «Szolgabirói hivatal» : 418., 419., 420., 448. lap.) 
E rendeleteket megelőzőleg azonban az országos törvények mellett, a 
törvényhatóságok sem maradtak tétlenek a marhalopások és az orgazdaság 
elfojtása tekintetéből a legszigorúbb rendszabályokkal a magántulajdonnak 
védelmére kelni.

2 A marhalevelekre nézve az előbb idézett 1794. évi rendelet 
23. §. a következőket rendeli: «Pecora et pecudes sine passualibus nec 
domi nec in nundinis emi et vendi possint, emptionesque in campis et 
viis clancularie sine passualibus et attestatis interventae, pro veris furti

17*
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1671.

B orsodm egyei sta tú tum .

Nemes Borsod vármegye ottan csak az maga határán 
belől is látván és érezvén magán az bűnért az felséges minden
ható Istennek reája, és lakosira bocsátott sok rendbeli ostorit 
és látogatásit, és azokat az mennyire lehetne, magától csak rész 
szerint is el hárítani akarván, az ide alább megírandó vétkek
nek büntetési végett illyen statútumokat csinált és végezett, az 
mint renddel következnek.

E lsőben  is, minthogy az törvényes folyamatoknak mostani 
akadéki miatt mindenféle rendek között az hallatlan átkok, szit
kok és az Istent az egekből az közönséges büntetésre az földig 
levonó isteni káromlások annyira nevekedtenek és szaporodtanak, 
hogy nemcsak az fölserdült ifjak és gonoszságban megrögzött 
vének, de még a gyermek is, némely erkölcstelen atyáknak és 
anyáknak mételyes példájokat és útjokat követvén, szülejeknek 
l'ülök viszketésével, ördögadtával, teremtettével, eblelküvel, adtával 
és egyéb hallatlan szitkoknak nemeivel szitkozódjanak és károm
kodjanak. Hogy azért az felséges mindenható istennek nemzetünk 
ellen, sebes tűz módjára lobogó haragja az iránt is csendesed
hessék : elvégezett dolog, hogy valakik ezen statútumoknak pro- 
mulgatiója után ennekutánna ördögadtával, ebadtával, kutya és 
eblelküvel, kőlelküvel és ezekhez hasonló ördögtül talált és 
gondolt szitkoknak és káromkodásoknak nemeivel városokban, 
falukban, mezőben és akármely helyütt szitkozódnak és károm
kodnak, tehát az nemes vármegye szolgabirái, esküdtei avagy 
a városokban és falukban rendeltetett hites hadnagyok és tize
desek által, megvilágosodván az dolog előttök, az nemes embe
reken tizenkét-két forintokat, az paraszt embereken és szolga 
rendeken hat-hat forintokat exequálhassanak minden terminus 
adás nélkül, és akármi nemű exceptiók, subterfugiumok és 
cavillumok ellen, melyeknek fele az vármegyéé, fele peniglen 
az executoroké legyen. A kik peniglen ördög, ebteremtettével 
avagy az mostani új gonosz szokás szerént, ebördög, az ki az 
lelkedet beléd adta, teremtette és ezekhez hasonló káromlások
kal szitkozódnak, minthogy az olyak egyedül az Istent káromol
ják, az olyténok szorgalmatosán notáltatván, nem pénzzel bün- 
tettessenek, hanem az ő idejében és útján citáltatván, érdemlett

indiciis habeantur, et emptores aeque ac venditores qua tales aut si se 
hac suspicione etiam subseque liberarent qua publicorum Constitutionum 
violatores puniantur.»
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halálos sententiájokat veszik el, minden kegyelem és irgalmasság 
reménysége nélkül.1

M ásodszor. Mivelhogy az ó testamentumban is az Izrael 
nemzetségének kapuiban az Isten szombatjának megtörése gyúj
tott gyakorta való tüzeket s édes nemzetünkre is, azért szállá 
egyikre az ostor; annak okáért valakik ennek utánna az Isten 
szombatjának napján, ügy mint az vasárnapokon és az egész 
sátoros ünnepeken szekerekkel, lovak hátain magok saját dolgai
ban, kivévén mindazáltal az elkerülhetetlen szükséges dolgok
ban, közönséges jóban és hatalmasok parancsolatiban való uta
zásokat, alá s fel járnának-kelnének nemes vármegyénk lakosi 
közül, az nemeseket tizenkét-két forintokkal, az parasztokat 
peniglen hat-hat forintokkal mindjarást büntessék azon executor 
bírák, melyeknek is fele az vármegyéé, fele peniglen az execu- 
toroké legyen.1 2

H a rm a d szo r  és utolszor. Az minthogy a pogányok közül 
származott úgy pogány italnak is neme az büdös dohánynak 
szüntelen való itala és szívása, és az miatt gyakorta való gyu- 
ladások támadtanak,s annak okáért valakik ennek utánna az 
füstös dohánynak italában és szívásában tapasztaltainak, az 
nemes emberek tizenkét-két forintokkal, az szolgáló rendek és

1 Lásd Abaujmegye 1579. évi I. stat. 2. jegyz. 88. 1.
2 A vasár- és ünnepnapok megszentelését törvényeink különösen 

a keresztény vallás fölvételét követő első században követelték teljes 
szigorral. E napokon a keresztényeknek az isteni tiszteleten kellett meg
jelenniük, különben poenitentiát kellett tartaniok, sőt a szolgák meg is 
verettek (1. Szent István Deer. II. k. 8. f., Szent László I. k. 11., 25. f., 
Kálmán II. k. 14. f .) ; ezenfelül mindenkinek tartózkodnia kellett a  munká
tól, adás vevéstől, üzérkedéstől, vadászattól; az ez ellen vétők a munká
nál illetőleg vadászatnál használt eszközök, ökrök, lovak, kutyák elvesz
tésével, a kapott vételár négyszeresének megtérítésével bűnhődtek. (Szent 
István I I : 7., Szent László 1 : 12., 15., 16., 26., Kálmán I I : 13. f.)

Mihelyt az új vallás a nemzet kebelében megszilárdult s a hívek 
egész buzgalommal, önként teljesíték vallási kötelességeiket, a világi hata
lom annál inkább fölmentve érzé magát, hogy törvényeivel ez irányban 
intézkedjék, mert a tőle függetlenült egyházi hatalom elég erősnek érezte 
magát, hogy a vallásos érdekeknek érvényt szerezzen. Nem is találkozunk 
ezentúl ilynemű törvényekkel az 1464 : 25. t.-cz. kivételével, mely tiltja, 
hogy vasárnapokon és a boldogságos szűz ünnepein vásár tartassák.

A társadalom s különösen a gazdasági élet nagyobb mérvű fejlő
désével az ünnepek megszentelése tekintetében a régi szigor egész merev
ségével fentartható nem lévén, azon maga az egyház is kénytelen volt 
tágítani; idővel azonban a vallásos buzgóság tetemes csökkenésével mind 
inkább nő azok száma, kik foglalkozásukban a vasár- és ünnepnapok 
szentes minőségét számba sem veszik, kik is, miután az egyház időközben 
régi tekintélyéből sokat veszített, a törvények pedig e részben egyáltalá
ban nem intézkedtek, megyei statútumok útján szoríttatnak azok méltó 
megölésére.
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paraszt emberek peniglen hat hat forintokkal ugyanazon actus- 
han minden kedvezés nélkül büntettessenek, azon executor bírák 
által. Hasonlóképpen az kik árulják is.1 Melynek is fele az 
vármegyéé, fele peniglen az executoroké legyen. Költ Sajó- 
Kereszturban celebráltatott generális gyűlésében mindszent havá
nak 27. napján 1671. esztendőben.

Eredetije Borsodmegye levéltárában, az lb'71—1681. vezetett 
jegyzőkönyv 16. lapján.

1671.
H eves-kü lsö-szolnokm egyei sta tu tam .

Anno 1671. die 19. Martii sub sedria in Fülek. Statutum I C.itatoriae 
judicum et bis similia, etiam si non per praesidiarios transmittantur par

tibus, suum habent vigorem neque causa condescendit.

Mivelhogy a causansok nem kicsiny difficultást és perle
kedésekben való remorát éreznek abban ez ideig való szokás
ban, hogy az Gyöngyös városában és azon alól falukban lakozó 
nemes és nemtelen pörösöknek, kiknek jobbágyok nem lévén, 
praesidiarius által nagy költséggel kellett megküldeni az vice-

1 A dohány, melyet Columbus kísérője, Pane Romano szerzetes 
irt le először (1196), előbb Spanyolországba hozatott be, onnan a XVl-ik 
század második felétől kezdve lassankint Európa többi államaiba is elter
jedt. Eleinte mint dísznövényt, majd, a midőn gyógyhatását fölismerték, 
mint gyógynövényt termesztették, melyet Francziaország példájára csak
ham ar mind több és több országban burnót alakjában is használtak.

A dohányzás szokása is mindenek előtt Hispániában terjed el, hol 
is az Amerikából visszatérő matrózok kezdettek pipázni s rövid idő alatt 
sok utánzójok akad; Angliába beviszik azt az újvilági gyarmatosok, s 
miután a XVII. század elején angol katonák Németországgal megismer
tetik, a 30 éves háború alatt s az ezt követő években Európaszerte 
elterjed.

Ellenzik ezt egyaránt egyház és világi hatalom ; amaz, mert Amerika 
indián lakói a dohányt szent fűnek, a dohányzást pedig a  napnak és a nagy 
szellemnek hozott áldozatként tekintették ; emez, mert nemcsak a közbizton
ságot, hanem az erkölcsiséget is veszélyeztető fényüzési czikknek tekin
tette a XVII. század theologusai és moralistái által is kárhoztatott «pokoli 
füstöt». Hazánkban mindenek fölött a policziális tekintetben egészen ön
állóan eljáró törvényhatóságok statútumai tilták a dohányzást. De minden 
tilalom daczára nélkülözhetetlen szükségletkép rohamosan gyökeredzik 
meg a dohányzás szokása, mit aztán az egyes államok fiscalis czéljaikra 
siettek kiaknázni, magas vámok és adók kivetése, majd a dohányegyed- 
árúság behozatala útján, mely utóbbi Porosz- és Francziaország "(1674.) 
példájára a többi államokban is meghonosodik, Ausztriában 1783-ban, 
Magyarországban 1851. márczius 1. óta.
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ispány és szolgabirák uraim citatoráit és ahoz hasonló minden 
egyél) adósságban akármi névvel nevezendő törvényes proees- 
susokat, hogy azért az iránt is alleviáltassék és jobb folyamatot 
vehessen az juriscursus, decernáltatott és statuáltatott, hogy 
annak utánna viceispány és szolgabirák uraim törvényes pro- 
cessusit akárkitől küldjék is, az causansok Gyöngyös városában 
és azon vármegyékben való városok és faluk lakosinak akár- 
hová, mind nemes, mind paraszt renden való személyeknek 
(olyanoknak mindazáltal, kiknek olyan jobbágyok vagy nincsen, 
az ki megvihetné) csak tétethessenek relatiót, akár levele által, akár 
oraliter ezen nemes vármegyéknek juratus assessori közül vala
melyikével,1 az olyan törvényes processusnak assignatio,ja felől 
az peresek ne condescendáltathassák 1 2 az olyan prooessusokat, 
valamelyeket modo praemisso juratus assessor fog assignálni 
az litigans parsnak debito tempore suo modo et ordine.

Statutum II. Plebeae conditionis officiales, malefactores semel compre
hensos personaliter statuere et nulla tenus dimittere ausmt.

C om m uni to tius u n iversita tis  voto  pariq u e  consensu  et 
vo lun ta te  sanc itum  est, u t a  m odo in  posterum , dum  e t q u a n -  
docunque cap itanei duces et alii officiales 3 p lebeae cond ition is 
hom ines horum  com ita tuum  nostro rum , quem vis m alefac to rem  
sem el deprehensum  insolentias et facinora p raecep tis  Dei e iu sque  
justitiae et legibus pa triis  rep u g n an d a  p a tra to rem , quoquo m odo 
dim iserin t seu  d im itti fecerint, ex eo p rae tac ti cap itanei, duces 
e t officiales u sque  ad  personalem  eorundem  m alefacto rum  dim is
sorum  sta tu tionem  d e tin ean tu r deten tique h a b e a n tu r,4 n isi legi
tim e sese excusaverin t.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. L ásd  a 
217. lapon * jegy alatt.

1 Lásd Szepesmegye 1567. évi III. stat. 2. jegyz. 21. 1. és Abauj- 
rnegye 1650. évi stat. 5. jegyz. 200. 1.

2 Lásd Abaujmegye 1614. évi stat. 1. jegyz. 100. 1.
3 Lásd Gömörmegye 1659. évi stat. 3. jegyz. 235. 1.
* Hogy rajtok az 1435. (II.): 7., 1492: 80., 1514: 37. t.-cz. s a 

HK. 111. R. 32. cz.-ben kirótt büntetés: az elbocsátott gonosztevő díja 
fölvétessék. Nemes származású egyént a jelen esetben érintett ok miatt 
letartóztatni tiltá a törvénybiztosította praerogativa nobilitaris. (Lásd Ung- 
megye 1648. évi stat. 2. jegyz. 195. 1.)
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1672.

Heves-külső-szolnokmegyei statutum.

Anno 1672. die 16. Novembris sub generali congregatione in Fülek. Judex 
nobilium Gyöngyösini residens in processum alterius qualiter se inmit-

tere potest.

Pro hic et nunc statutum est, quatenus expost egregius 
Joannes Dévay horum comitatuum judlium in oppido Gyöngyös 
residens, reliquique eiusdem successores in eodem officio ibidem 
residentes in processu reliquorum judlium juridicos processus, 
signanter autem admonitionem,1 prohibitionem,2 oculatam revi
sionem,3 inquisitionem 4 etj in liquidis debitis,5 ad fl. 20 sese 
extendentibus, judicialiter peragere et procedere possit et debeat, 
admissa tamen partium causantium in iisdem debitis apella- 
tione intra dominium fienda, eamque in quavis generali con
gregatione referendam et revidendam fore. In quibus vero causis 
Turea interessentiam haberet, et signanter ex parte incolarum 
oppidi Gyöngyös, in talibus debitis tam dominus vicecomes,

1 Lásd Zemplénmegye 1562. évi stat. 4. jegyz. 13. 1.
3 A prohibitio , tiltás, azon jogorvoslat volt, melynek segélyével a 

fél a biró által megítélt eskü letételét vagy közös tanúvallatás (commu
nis inquisitio) végrehajtását meggátolhatta (1550: 54. t.-cz. s lásd Kitonich 
Dir. Melh. С. V. qu. 14.); ettől különbözött a prohibita, tilalom nevű 
jogorvoslat, a mely által a már itéletileg elmarasztalt fél a marasztaló 
Ítéletnek végrehajtás végett leendő kiadását gátolta meg, mely utóbbit az 
1618 : 65. t.-czikket megelőzőleg törvényeink szintén prohibitiónak nevez
tek, a mivel szemben a tulajdonképi prohibitio néha az inhibitio neve 
alatt fordul elő (1518: 29. és 1569. 53. t.-cz.), holott az inhibitio szoro
san véve csak a makacssági (per non venientiam) birói Ítélet végrehajtá
sának meggátlására ezélzó jogorvoslat volt. (1550 : 55. t.-cz.)

Mig prohibitának minden időben csakis a királyi, illetőleg báni 
bíróságok előtt volt helye, a prohibitióval az 1569: 53. t.-cz. óta a 
megyei törvényszékeknél is élhettek a perlekedők. Amazoknál a prohi- 
beáló félnek külön eltiltó parancsot (Iiterae prohibitionales) kellett kiesz
közölnie, mely által az ország valamely rendes bírája illetőleg a bán az 
illetékes hiteles helyet utasította, hogy a megítélt eskü vagy a tanúvallo
mások kivétele helyett a feleket újabbi tárgyalásra az illető bíróság elé 
idézze (evocalja) ; emezeknél pedig a fél egyszerűen bejelentvén a pro- 
hibitiót, ennek foganatosítására a szolgabiró küldetett ki.

3 Lásd Szepesmegye 1567. évi VI. stat. 6. jegyz. 25. 1. és Kit. D. 
Meth. С. VII. A birói szemle a tágabb értelemben vett executiók közé tar
tozván, az azt foganatosító közegek is ugyanazok voltak, mint a szorosb 
értelemben vett végrehajtáséi, mire nézve lásd Borsodmegye 1613. évi 
I. stat. 1. jegyz. 92. 1.

4 Lásd Ungmegye 1637. évi stat. 1 jegyz. 169. 1.
6 Lásd Sárosmegye 1620. évi IV. statútumához 2. jegyz. 123. 1.
6 Az 1588: 40. t.-cz. értelmében ; míg az 1729 : 35. t.-cz. szerint 

már 3000 frt erejéig bíráskodhatott a liquidum debitum ügyeiben.
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quam judlium, non obstante moderno tumultuoso tempore, pro
cedere possit et valeat vigore praesentis statuti.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. Lásd a 
217. lapon * jegy alatt.

1672.
Abaujmegyei statutum.

Minthogy az nemes vármegyének esküdteinek 1 nemcsak 
birájok mellett való törvényes dolgokban kelletik járni, hanem 
néha derekas dolgokban, sőt nemesekkel is ki kell processusokból 
menni, midőn azért olyanokban fáradoznak, akkoron minden 
napon, míg oda járnak, ő kegyelmeknek rendeltetnek ötven
ötven pénzek: úgy, hogy midőn megjönek, ispán uramhoz men
yén ő kegyelme előtt tegyenek relatiót utazásokról és az szerént 
vegyenek commissiót magok fizetésére s úgy contentáltassanak 
ő kegyelmek.

Eredetije Abaujmegye levéltárában, Kassán, Erőt. 1670—1680. 
föl. 107.

1672.
Ungmegyei sla tu tum.

Anno domini 1672. die 12. mensis Maii in possessione Darma in comitatu
de Ungh.

Ut jurati ordinarii assessores comitatus in casu interessa- 
tionis causae,1 2 3 loco constitutorum judlium in quolibet processu 
pro substitutis 3 judlium a modo imposterum habeantur decreto 
istius comitatus nostri ordinatum est.

Eredetije Ungmegye levéltárában, Ungvür, Prot. Kr. IX . ex 
1670—1678. Eoi. 40.

1672.
Gömörmegyei statútumok.

I .

De usu tabaci inter cujusvis status et conditionis homines sub poena 
fl. 12. per judices locorum, capitaneos, ductores, decuriones irremissi- 

biliter exigenda et ad manus domini judlium assignanda.
Anno 1672. die 11. mensis Augusti statutum est: mint

hogy a dohányital miatt mind itt ez nemes vármegyében,

1 Lásd ugyanezen megye 1611. évi stat. 5. jegyz. 79. 1.
2 Lásd ugyanezen megye 1559. évi stat. 2. jegyz. 4. 1.
3 Lásd ugyanezen megye 1587. évi stat., 2. j. 51. 1. és 1637. évi

stat. 4. jegyzet 165. 1.
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s mind az szomszéd nemes vármegyékben sok faluk és városok 
conflagráltak, és naponként mezők is conflagrálnak; annak 
okáért aféle véletlen eseteknek eltávoztatásáért itt e nemes mi 
vármegyénkben minden rendektől a dohánynak mind árulása 
s mind szívása sub poena fi. 12. irremissibiliter exigendorum 
proliibealtátik,1 melyet a contumaxokon minden falusi s városi 
bírák, kapitányok, hadnagyok, tizedesek exigálhassanak és a 
nemes vármegye szolgabiráinak resignálják.

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban. Prot. Nr. IS. 
Föl. 181—198. id. gyűjt. Land a 56. lapon * jegyzetet.

II.
Anno 1672. die 19. mensis Decembris statutum e s t : si 

quidem in hoc comitatu nostro fures, latrones eorumque fauto
res et hospites, imo et honestarum personarum traductores, et 
proditores rumorum secretiorum effusitores et publicatores hoc 
praesertim tumultuoso tempore, legali justitia in visceribus 
comitatus nimis currente, in tanta sint suscitati copia, Ut ob 
nimiam eorumdem copiam incolae dicti comitatus nostri, vix in 
domibus suis tuti permanere, cuncto minus res suas domes
ticas, et pecora, jumentaque sua, tuta conservare valeant. Ex eo 
universis talibus insolentibus obviam ire volentes, generoso 
domino Sigismundo Tornaallyai, ordinario repetiti comitatus 
hujus nostri vicecomiti, quatuor judlium, iisdemque adlatis 
ordinatis juratis assessoribus nostris, eam omnimodam dedimus 
concessimus et attribuimus potestatis facultatem, ut quoscumque 
similes fures, praedones, publicos malefactores vel eorum socios, 
fautores et hospites: imo honestarum nobilium personarum 
traductores, proditores, secretiores comitatus rumores effusitores 
et publicatores, in hoc comitatu nostro reperiri, nanciscique 
poterit, illos et tales more et ordine in similibus observari 
solito, non obstante moderno tempore, jurisque et justitiae cur
sus impedimento ac silentio; sed neque nobilitari praerogativa 
nimis suffragante in generalem istius comitatus nostri primitus 
celebrandam congregationem citari facere, observatoque juris et 
justitiae ordine, compertaque mera et omnimoda rei veritate, 
juxta demerita etiam capitali poena afficere afficique facere 
possit et valeat, imo debeat et teneatur, necessitate rei sic 
exigente.1 2

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. 
1671—1677. Fol. 95.

1 Lásd Borsodmegye 1671. évi stat. 1. jegyz. 262. 1.
2 Lásd Borsodraegye 1616. évi II. stat., 3. j. 105. 1. Zemplénmegye 

1647. évi stat. 2. j. 192.1. Heves-Külső-Szolnokmegye 1659. évi I. stat. 1 j. 2271.
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1673.
G öm őrmegyei statútumok.

I.

Anno 1673. die 28. mensis Februarii statútum est: ut in 
causis violentiarum seu minoris potentiae 1 per quoscumque 
deinceps contra quoscumque movendis,1 2 3 si principales incau- 
samattracti assumentes vel committentes juri statui commissos 
in causam attractos absentes secum in termino juri statuere 
non possent, sufficiat ex parte talium statui tunc non possibi
lium principalibus in causamattractis spondere, non simpliciter, 
sed penes praeviam talium statuendorum procuratoriam consti
tutionem, prout in aliis comitatibus id observari manifestum 
esset: ita, ut in causamattracto principali convicto, tales absen- 
tés quoque convictionem incurrere dignoscantur (nisi ex parte 
aliquorum talium actio actoris simpliciter negata fuerit), de 
bonisque in causamattracti principalis totalis assumptorum vel 
emissorum convictio exequatur,8 similiter domini terrestres 
requisiti, paenes simplices quaerelas pro suis subditis spondere 
permittuntur.4

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. 
1670—1677. Fol. 251. Fölvéve id. gyűjt. Prot. Fr. 13. Fol. 181—198. 
L ásd  az 56. lapon * jegyzetet.

1 Lásd Borsodmegye 1613. évi II. stat. 2. jegyz. 92. 1.
2 A hatalmaskodás iránti per egyátalán, tehát a violentialis (erő

szakosság iránti) per is, régenten a kir. curia előtt volt indítandó ; de az 
1563: 48. t -ez. megengedte, hogy ez utóbbi a megye előtt is folyamatba 
tétethessék. Ezen per panaszosnak (processus querulosus) neveztetett s az 
alispán elé tartozott. A követendő eljárást fővonásaiban az 1608 (K. u .) : 
4., majd az 1613: 23. t. ez. határozta meg.

3 A violentia azon eseteiről van itt szó, melyeket valaki a saját 
jurisdictiója alatt nem álló nem nemeseknek vagy vagabundus nemesek
nek (qui nullas firmas et solitas residentias ac domos habentes, aliunde 
ex partibus ignotis convocantur) közreműködésével követ el, oly módon, 
hogy azokat maga mellé veszi (assumit), vagy azoknak a violentia elkö
vetését meghagyja (committit); mert csak ezek állíttathatok a törvény elé 
(statui possunt), a mit felperes az assumens vagy committens mint fő
alperes (principalis in causam attractus) ellen emelt panaszos keresetében 
a segédeknek (assumpti, commissi) név szerinti vagy ezt nem tehetvén, 
számszerinti fölemlítésével kér (HK. II. R. 82. ez.); mert a nem vaga
bundus nemesek külön külön idézendők és marasztalandók (HK. II R. 
23. ez.), a jurisdictiója alatt levő nem nemesekért pedig a principalis 
incausamattractus eo ipso, simpliciter is felelhet a nélkül, hogy ezek részé
ről külön meghatalmazásra szorulna.

Hogy a principalis alperes a segédek összes díjaiban elmarasz
talandó, kimondja az 1655.: 56. t-ez. is.

4 A HK. IU. R. 26. ez. alapján.
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II.

Tum ex ratione in publico superioris generalis congrega
tionis nostrae statuto declarata, quod videlicet male agendi aliosque 
injuriandi et damnificandi licentia, sub praesentium turbulento
rum temporum confidentia ex intermissione celebrationis ordinarii 
juris processus, praeconcepta, reprimatur: tum etiam ex rationi
bus in certo speciali benigno suae Majestatis mandato, Viennae 
4. mensis Martii anni praesentis emanato, et in generali hujus 
comitatus nostri congregatione sub termino 29. mensis annique 
ejusdem publicato insinuatis, quod videlicet nemo in propria 
causa judicum agere, sed et res ista, quod nonnulli damna sibi 
in praesenti tempore illata vi mediante resarcire, violentaque 
manu refusionem eorundem quaerere velint ac nitantur, publi
cum hujus regni statum, alioquin etiam satis perturbatum, 
majoribus inconvenientiis, imo mutuis quoque caedibus involvere 
possit: ex his praedeclaratis causis ac etiam ex dictamine pub
licarum regni hujus constitutionum, signanter autem articulorum 
17. anni 1518. et 2. anni 1555. memorato praecedenti statuto, 
id communi voto parique suffragio additum est per inclytam 
universitatem dominorum magnatum et nobilium hujus comitatus: 
quod in iis omnibus injuriis et damnificationibus, quae per vio
lentam ac indebitam, et privata authoritate quocumque sub prae
textu et colore, per quoscumque, contra quoslibet factam, quo
rumvis bonorum, rerum mobilium, jurium possessionariorum, 
eorundemque pertinentiarum quocumque nomine venientium, 
ablationem, occupationem, apprehensionem, usurpationemque, 
toto praesentium disturbiorum tempore ab anno videlicet 1670. 
inclusive, hactenus emerserunt aut deinceps emergerent, utque 
ad publicae pacis, et tranquillitatis hujus perturbati regni tem
pora emergerent, dominus vicecomes noster, cum sibi adjunctis 
judlium et juratis assessoribus nostris, saltem de domibus habi
tationum suarum, vel etiam congregationum nostrarum per 
partem damnificatam evocati, cum simplici certificatione partis 
damnificantis et violentiam patrantis, ad terminum tandem com
petentem medio judlium praehabita exire ex earundem partium 
ambarum expositis et responsis ad rei meritum tendentibus 
exauditis (aliis autem quibusvis dilatoriis exceptionibus rejectis) 
solaque rei veritate persecuta, admissis probabilibus documentis 
et fide dignis testium fassionibus, parti laesae sufficiens judi
cium administrare, debitamque executionem per restitutionem 
sublatorum, occupatorum et usurpatorum bonorum refusionemque 
damnorum exinde perpessorum et poena violentiarum de bonis 
et juyibus possessionariis partis convictae fiendam, immediate 
et de facto impendere, universis juridicis remediis abscissis,



MEGYEI STATÚTUMOK. 269

possint et valeant debeantque et teneantur cum effectu, admissa 
unica extra dominium convictae partis appellatione ad generalem 
congregationem nostram primitus celebrandam. Poenam tamen 
violentiae pro discrimine casuum desumendam esse intelligi 
debere.1

Eredetije Gömörmegye levéltárában. Rimaszombatban, Prot. 
1671- 1677. Fol. 112.

1673.

H eves-kü lső-szolnokm egyei sta tu tu m .

Anno 1673. die 18. Januarii in Fülek. Causae cruentorum, liquidorum 
debitorum et magistratuales etiam sub motibus prosequi et discuti possunt.

Ob certas et inevitabiles rationes inclitorum comitatuum 
statutum est unanimi voto, quatenus a modo imposterum non 
obstantibus etiam modernis rebellium motibus causae cruento
rum, liquidorum debitorum et magistratus contra quosvis tam 
nobiles quam ignobiles in visceribus horum comitatuum residen
tes, ventilentur, discutiantur et prosequantur.

S ta tu tu m  II. Inclitus comitatus Neogradiensis occasione 
blasphaemiae, item et convitiorum Christiano homine indigno
rum,1 2 alias tam inter magnates, nobiles, quam miseram plebem 
fere quotidianorum et pro Deum! usu receptorum, in Deum 
creatorem, animam, creaturas licentiose invectorum, ad eradi
cationem et refrenationem eorundem, in hoc quoque comitatu 
acceptandum et continuandum decernitur.

Eredetije Hevesmegye levéltárában. Egerben, id. gyűjt. Lásd  a 
217. lapon * jegy alatt.

1673.

U nym egyei sta tu tu m .

Anno Domini 1673. die 13. mensis Martii in possessione Darma in comi
tatu de Ungh.

Statuitur per inclitum comitatum, ut quicumque contu
macia ducti, ad mandatum viceeomitis non comparuerunt in

1 Lásd Abaujmegye 1579. évi II. stat. 3. jegyz, 39. 1. és Borsod- 
megye 1613. évi II. stat. 2. jegyz. 92. 1.

2 Lásd Abaujmegye 1579. évi stat. 2. jegyz. 38. 1.
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sede restauratoria, singuli in mulcta juxta leges regni1 exe- 
quenda convincantur, ita tamen, si sufficientem et legalem non 
poterint dare absentiae suae rationem.1 2 *

Eredetije Ungmegye levéltárában, Vngvár, Prot. Nr. IX . ex 
1670—1678. Fol. 98.

1(174.
Ungmegyei statutum.

Anno 1674. die 13. mensis Junii in oppido Ungvár et comitatu eodem
de Ungh.

Unanimi voto et consensu comitatus decernitur, ut a modo 
inposterum universorum dominorum praelatorum, magnatum et 
nobilium coloni, qui in llagranti non depraehenderentur aut 
publici malefactores non existerent, verum solitas et fixas suas 
residentias haberent, ad mentem articuli sexagesimi anni 1638. 
pro puniendo domino terrestri per dominum viceeomitem tra
dantur.8

Eredetije Ungmegye levéltárában, Unyvár, Prot. Nr. IX . ex 
1670—1678. Fol 127.

167Ö.
U dgmegy ei statutum.

Anno 1675. die 12. mensis Septembris celebrata est generalis congregatio 
in oppido Ungvár in cjua

Statuit comitatus, ut dominorum refractariorum, qui se se 
nimirum publicis comitatus negotiis opposuissent legitimasque 
executiones judicum nobilium non admisissent, domini judlium 
hujusmodi refractariorum colonos statim incaptivent et huc 
Unghvarinum ad detentionem deducant.4

Eredetije Ungmegye levéltárában, Ungvár. Prot. Nr. IX. ex 
1670— 1678. Fol. 194.

1 Lásd Szepesmegye 1567. évi II. stat. 1. jegyz. 18. 1.
2 Ezen mentségi okokra nézve lásd Szepesmegye 1630. évi II. stat. 

2. jegyz. 149. 1.
n Lásd Zemplénmegye 1641. évi stat. 1. jegyz. 177. 1.
4 Lásd Szepesmegye 1567. évi II. stat. 1. jegyz. 17. 1.
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1676.
Ungmegyei statutum.

Anno 1676. die 20. mensis Octobris in oppido Ungvár.

Si quidem frequentes occurrunt comitatus expeditiones, 
potissimum vero modernis temporibus, priori jam antecedenti in 
hac materia statuto condito adjicitur, talis, qui in comitatus 
negotiis cum ablegato expeditur, a modo inposterum in impo
nendis ad hujusmodi expeditiones contributionibus, ad rationem 
talis cedentibus nihil pendere tenebitur.1

Eredetije Ungmeyye levéltárában. Ungvár, Prot. IX. ex 1670— 
1678. Fol. 216.

1676.
Heves-külső-szolnokmegi/ei statútumok.

Anno 1676. die 29. Aprilis sub sedria in Fülek. Certificatoriae super 
repetitione fugitivorum colonorum sonantes, clausae confici et sub sigillo 

transmitti debent.

Animadvertit et actu experitur inclita uriversitas non leves 
intervenire obices et impedimenta in facto seu processu repeti
tionis fugitivorum colonorum 1 2 et signanter judiciariae huius- 
modi repetitionis antehac quidem volanter complicari solitae 
certificationis 3 transmissione, ut quia rustici seu coloni plerum
que ex huiusmodi patentium certificatoriarum 4 modalitate conti
nentias earundem perlegere vel perlegi curare, comparataque 
abinde aquisitionis causantium notitia, repetitioni et restitu
tioni obnoxios fugitivos colonos, prius quam certificationes 
ad manus eorum, sub quorum manu et jurisdictione similes 
fugitivi coloni residere dignoscuntur, pervenerint, in aliorum 
dominorum jurisdictionem transmigrari facere, per hocque pro
cessum repetitionalem causantium et ipsos etiam judices non 
modo retardare et temeraria fatigia et expensas causare et 
accumulare, verum et in damnificationem eorundem intendere

1 Az 1486: 64. t.-cz. szellemének megfelelőleg. Lásd különben 
Zemplénmegye 1569. évi stat. 2. jegyz. 7. 1. és Szepesmegye 1567. évi 
stat. 1. jegyz. 17. 1.

2 Lásd Gömörmegye 1616. évi stat. 2. és 3. jegyz. 104. 1.
3 Lásd Abaujmegye 1614 évi stat. 4. jegyz. 99. 1.
4 Lásd Szepesmegye 1567. évi III. stat. 2. és 1. jegyz. 21—22. 1.
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consultum sibi ducant, ut itaque huiusmodi juri ot justitiae disso
nae inconvenientiae juribusque causantium provideatur, statuitur, 
ut a modo in posterum domini judices nobilium," cum sibi 
adjungendis jurassoribus similes certificationes repetitionales non 
amplius volanter, sed clause et obsigillatae desuper parti in cau-. 
sam attractae suo modo viaque et ordine cons vel is transmittant, 
transmittereque debeant et teneantur variatione sine omni.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. Lásd a 
217. lapon * jegy alatt.

II.
Anno 1676. die 2. Decembris. Haereditates vendere Tureis ab ipsisque 

emere sub poena inpaiationis cautum habetur.
Statuitur porro, quod siquidem dedititii tam nobiles quam 

misera plebs, necessitate sic urgente, alicubi simili necessitati 
subvenire nequeat, nisi facto recursu ad Tureas implorataque 
ibidem suppeditatione pecuniaria, in cujus assecurationem hae- 
reditates etiam suas Tureis oppignorare nihil pensi ducerent, 
nec reformidarent, alterum esse, quod iidem a Tureis haeredi
tates injuste per Tureas possessas et apprehensas exquisitis 
quibusvis sub coloribus cum praejudicio legitimorum haeredum 
damnoque et incommodo successorum pariformiter et scandalo 
totius Christianitatis appretiare consveti fuissent, exindeque sibi 
commoda et lucra comparare non vererentur. Ob hoc, ad aver
tendas huiusmodi inconvenientias, statuitur : ut a modo in pos
terum incolis et inhabitatoribus comitatuum horum, nobilibus 
pariter et ignobilibus, sub poena inpaiationis 1 cautum et veti
tum sit, tam haereditates vendere, quam emere sine consensu 
et praescitu magistratus sui ordinarii comitatensis, et domini 
terrestris, in contravenientes seriam animadversionem subse
cuturam certo experturi.

Statutum II. Authoritas dominorum judlium occasione desumptionis deten
tarum decimarum.

Ulterius etiam statuitur, quod siquidem juxta articulum 
17. anni 1609.1 2 ad viliores decimas detentas, semper vicecomes

1 Lásd Zemplénmegye 1659. évi stat. 1. jegyz. 230.
2 Az 1613: 19. és 1647: 95. t .-ez. által is jóváhagyott ezen törvény- 

czikkely szerint a tizedet erőszakkal elvevők, tekintet nélkül annak meny- 
nyiségére, az alispán által az elvett tized értékének kétszeresében mai'asz- 
talandók. Ugyanily büntetéssel sujtá különben már az 1548: 61. t.-cz.
6. §. azokat is, kik a tized behajtását bármi módon gátolták vagy zavar
ták. — A tized történetére nézve lásd Beregmegye 1571. évi stat. 
4. jegyz. 27. 1.
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cum adjungendis judicibus per damnificatos sine leviorum expen
sarum profusione educi nequeat, ut eisdem damnificatis consu
latur, statuitur: ut ad liquidationem huiusmodi viliorum deci
marum ad fl. 100 se se extendentium unus ex judlium et alter 
jurassorum penes commissionem ordinarii vicecomitis exire, 
decimas detentas liquidare, liquidatas in duplo, praeterea etiam 
expensas desumere et exequi possint et valeant, debeantque et 
teneantur, habeant etiam plenariam omnimodam potestatis facul
tatem et authoritatem variatione sine omni.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. Lásd a 
217. lapon * jegy alatt.

1677.

Heves-külső-ssolnokmegyei statutum.

Anno 1677. die 29. Maii in Fülek. Modus procedendi in bonis et juribus
possessionariis occasione divisionis sine mandato divisional!
Per formam statuti decernitur, quod siquidem compertum 

sit, plurimos inferioris et pauperioris sortis comitatuum nostro
rum nobiles occasione divisionis 1 exiguorum bonorum et juri um 
suorum possessionariorum, tam propter longe distantem residen- 
tiam superiorum judicum, quam vero penuriam causantium non 
semper commode posse super extradatione mandatorum huius
modi praeceptorialium divisionalium sibi prospicere eandemque 
ab inde extrahere; ob hoc volens inclita universitas huiusmodi 
et aliis etiam de compendiosiori et commodiori via prospicere 
fatigiisque et expensarum profusionibus uberioribus parcere, 
decernit: ut a modo inposterum dominus vicecomes ante judlium 
(cuius processui incumberet) et jurassoribus comitatuum nos
trorum in bonis et juribus possessionariis summam fl. mille et 
ducentos 2 non excedentibus et non superantibus penes exmis- 
sionales 3 sedis nostrae ex sedria vel generali congregatione de 
dato eiusdem extradandas, procedendi bonaque et jura huius
modi possessionaria inter causantes condivisionales juxta gradus 
dividendi et sequestrandi debitaeque executioni, admissa intra

1 Lásd Gömörmegye 1666. évi stat. 2. jegyz. 244. 1.
2 Ezen összegen túl tehát maga a megyei törvényszék já r e l ; holott 

sem а HK. I. R. 4b. ez., sem az 1655 : 54  t.-cz. nem ismeri az alispán 
osztályügyekben való eljárásának ily korlátolását az osztály tárgyának 
értéke tekintetéből, a minthogy később az 1729 : 35. t.-cz. az alispánt 
ezen korlát alól fel is menti, sőt 200 frt értéken alul a szolgabiró hatás
körét is elismeri osztályügyekben.

8 Lásd Szepesmegye 1567. évi III. stat. 1. jegyz. 24. 1.
C o r p u s  S t a tu to r u m  II . is
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dom inium  appellatione, m ancipandi habeant p lenariam  atque  
om nim odam  p otesta tis  facultatem .

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. Lásd a 
217. lapon * jegy alatt.

1677.
Gömörmegyei statutumok.

I.
Anno 1677. die 3. mensis Junii. Statutum contra eos. qui loca liberorum 
pascuorum saepibus circumcingunt in praejudicium antiquissimae con-

svetudinis.

A befogott pusztákat és ugarm ezőket, azok n ak  a h elyek 
nek lakosi, kik azt cselekedn i m erészlették, m indgyárt m indenütt 
felszabad ítsák  m ind falusi és városi h e ly ek en .1 H a n em , szo lga -

1 Az itt érintett megszorítás csak egyikét képezte azon korlátoknak, 
melyeket régente a tulajdonosnak tulajdonjoga tekintetében el kellett tűrnie. 
Midőn ugyanis a falusi község, mint az általa elfoglalt határnak és min
den egyes részének tulajdonosa, ezen határ egyes telkeit tagjainak külön 
tulajdonába átbocsátotta, még mindig tulajdonosa s ura maradt magának 
a határnak egészben véve, s az egyes telkek nem szűntek meg továbbra 
is e határnak részeit képezni; a minek folytán az e részek fölötti külön 
tulajdonjog is függetegségben maradt a közületnek az egész határ fölötti 
tulajdonjogától, a mely különösen az egyes telkek megszerzése és elide
genítése tekintetében szabott az egyes elé korlátokat. De korlátoknak volt 
s kellett, hogy legyen alávetve a tulajdonos, a tulajdonjog használata 
tekintetében is, a dívott gazdasági rendszernél fogva. Magántulajdonba 
ugyanis nem minden birtokrész ment át, hanem csak az eke- és kasza 
alá való földek (szántók, rétek) ; s ha mindjárt ennek megfeleló'leg az 
u. n. mezőgazdaság külön gazdasággá vált is, mégis fönmaradt a gazdaság 
ezen ágában a gazdatársak mint szomszédok közt bizonyos érdekközösség, 
a melynél fogva mindenik társ saját gazdasága folytatásában a többiek
nek, s viszont ezek amannak gazdasági érdekeit respectálni tartoztak, 
vagyis más szóval u. n. kényszergazdaság állott fönn köztük, a mennyi
ben nem az egyesnek akaratától, hanem az összeségnek határozatától 
függött, hogy melyik birtokrész szolgáljon őszi vagy tavaszi vetésre vagy 
hagyassák ugarnak, hogy mikor kelljen szántani, vetni, aratni, kaszálni, 
hol hagyjon az egyes a maga telkén utat, hogy a szomszédok saját tel
kükre jussanak, termésöket betakarhassák, fájókat behordhassák stb.. a 
mire nézve különben rendszerint közösen követett szokás fejlett ki. A mi 
pedig magántulajdonba nem ment át (legelő, erdő, nádas), hanem köz
tulajdon maradt, arra nézve meg épen teljes gazdálkodási közösség állott 
fönn. Közös volt a többi közt az u. n. marhagazdaság, a mely czélra a 
közös legelő, erdő elégséges nem lévén, az egyesek be nem vetett, vagy 
már learatott, illetőleg lekaszált birtokrészeinek is kellett szolgálniok 
(tarló-legelő), ismét közös határozat vagy bevett szokás állapítván meg, 
mikor tehetők ezek tilalmasakká s mikor szabadítandók fel a tilalom alól.

E szerint, valamint a közös határ a külön tulajdonnak, úgy viszont
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biró uraim ék az  o ly  vakm erő em bereket en ged etem  nélkül bün
tessék  m eg. A z ú ton  járó em berek is szab ad on  hajtsanak reá  
aféle  befogott p u sz ták ra ,1 h ogy  h a  im pediáltatnak  a  hely lakosi
től, injuriájokat, m in t hata lm asok  ellen  tö rv én y n y el prosequál- 
hassák .

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. 
1670— 1677. föl. 475.

II.
Non frequentantes congregationes fl. 12. mulctentur, possessionatorum et 
quidem intraneorum officiales in propriis ; armalistae oppidani et civita- 

tenses alternating per ablegatos debent frequentare congregationes.

Anno 1677. die 26. mensis octobris, statutum est: 
V alak ik  ennek  titánná a nem es várm egye g y ű léséb e  be nem  
fognak jőn i, azok  kiki, külön-külön  12 írt b irság  büntetésben  
fognak eo ipso e s n i ; 2 úgy hogy a  jó szá g o s b en lak os nem es  
em b erek  3 és az urak ő nagyságok  t is z t e i4 m agok  szem élyében  
jöjjenek  be a n em es várm egye m inden g y ű lé s ib e n ; a  kik pedig 
csak  szem élyekben  n em es em b erek ,5 avagy  csak  egyebü tt lako
sok, avagy  városbeliek  és  n incsen  jószágok , az o lyan ok  m inden  
helyről m agok közöl alternis v icibus, hat. öt, n égy , legalább  
három  b ecsü letes em bereket küldjenek be a n em es várm egye  
gyű lésére. H olott a z  ő F e lsége  m éltóságos m in isterei sok  paran
cso la tjára  kéntelen íttetik  a  nem es várm egye a boldogta lan  idők
ben gyakortabb  egyb együ lekezn i, az  ő F e lsége  parancsolatjait

ez is amannak tett gazdasági szolgálatot, s ezen kölcsönös gazdasági szol
gálati viszony később a földesúri hatóság létesültével is folyton tartott, 
mert ez utóbbi nem a gazdasági elvet, hanem a közületnek s tagjainak, 
valamint a birtoknak jogi minőségét változtatta meg, a mennyiben az 
egész határ fölött immár a földesurat illeté kifelé a tulajdonjog (proprie
tas), befelé a hatalom (dominium, potestas).

1 Az utasoknak ezen jogából — kapcsolatban a magyarnak ismert 
vendégszeretetével — talán szabad arra következtetnünk, hogy valamint 
Németországban, úgy hazánkban is dívott az u. n. vendégjog (Gastrecht), 
melynek gyakori szép példáival találkozunk a német jogemlékekben, pl. 
hogy az utasnak szabadságában állott fáradt lovait az út melletti köz
legelőre hajtani, az útszéli gabonából megetetni, úgy hogy e czélból a 
levágott kévékből nehányat (1—3) felszedhet vagy a maga számára a 
fáról 3 almát, avagy a szőlőtőről 3 —4 fürt szőlőt metszhet, keztyüjét dió
val teli szedheti, halat foghat stb. (Lásd Grimm J, Deutsche Rechtsalter- 
thümer 400. 1.) Mennyire terjedt nálunk ezen vendégjog, erre vonatkozó 
adatok hiányában meg nem állapíthatjuk.

2 L. Szepesmegye 1537. évi stat. 1. jegyz. 18. 1.
3 L. Zemplénmegye 1572. évi stat. 5. jegyz. 31. 1.
4 L. Tornamegye 1642. évi stat. 1. jegyz. 187 1.
5 L. Gömörmegye 1610. évi stat. 1. jegyz. 78. 1.

18*
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végb en  v inn i és az k özön séges m egm aradásról akképen  p rov i-  
deálni, az utolütő pálczáját a  parancsolatoknak  a teh etség  szerén t  
v a ló  szófogad ássa l elkerülni, a  v eszed elm et nem es vá rm eg y én k 
től e ltávoztatn i. A zokat, kik ezze l n em  gondolván, m agokat  
absentálják , és igaz m éltó  okokkal v a ló  m entségek  n em  leend, 
viceisp án  uram  absque pro ita u lla  citatione m egb ü n teth esse  eo  
ip so  facto, m ely  b ü n tetést sem m i m egorvoslássa l a féle  szem ély  
el se  kerülhesse. F ele  a  büntetésnek  a  nem es vá rm eg y éé , fele  
v iceisp án  uram é és  szo lgab irák  ordinarius esküdt u raim ék é  
lé v én .1

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. Nr. 
13. Föl. 181—198. id. gyűjt. Lásd a 55. lapon * jegys.

III.
Anno 1677. die 10. mensis Novembris. Congregatio generalis in Sajó-Gömör.

A  nem es várm egye ennek  e lő tte  törvényesen  ta lá lta  vala, 
hogy a kik ebben  a  nem es várm egyéb en  a S ytva  T oroki T örök
kel va ló  m e g b é k é lé s1 2 előtt n em es em berek voltának , azok  a 
p arasztsággal együ tt egyen lő  ig á t 3 a  T örök szolgálatijában viseln i 
nem  tartoznak, m o st is  azon t h elyb en h agyta  a n em es várm egye, 
m ivel a  Török kiadott levele  is a z t tartja.4 5 * * A kik p en ig  azután  
nem esíttetének  m eg  és  n em ességek  előtt a  p arasztságga l egy  
hódolatbeli szo lgá la tb a  voltának, ezu tán  is ah oz a  rend tartás
h oz kell m agokat tartan i.8 A m inthogy  M ártonfalván a nem es

1 L. Sárosmegye 1606. évi stat. 6. j. 68. 1.
2 Ezen béke tudvalevőleg 1606. nov. 11-én köttetett meg II. Rudolf 

magyar király és I. Ahmet (Hehomet) között. A kötés 17 pontja olvashat(') 
a Corpus Juris Hung.-ban az 1606. évi bécsi békekötés pontjait követő 
helyen (1844. évi kiadás I. köt. 628. 1.). Nagy horderejének méltatását 
lásd Hammer József: Geschichte des Osmanischen Reiches. Pest, 1834. 
II. köt. 701. s kv. 1.

8 A török által a hódolt faluk lakosságára kirótt terheket (fej- s 
földadó, tized, robot, illeték, vám stb.) részletesen ismerteti Salamon 
Ferencz : Magyarország a török hódítás korában. Pest, 1864. XI. fej. 177. 
s köv. 1.

4 T. i. a békekötés 17-dik pontjában.
5 A török ugyanis a falu egyes adókötelezett egyéneire s telkeire eső

terheket összegezvén, az egész summát követelte a falun, mely ezt lakói 
közt arányosan vetette ki. S miután az egyszer megállapított összeget
évek hosszú során át változatlan mennyiségben követelte a török, tekintet
nélkül arra, hogy az adózó személyek s telkek létszámában változás 
állott-e be vagy sem, az adózók terhe folyton nagyobbodott volna, ha 
újabb és újabb nemesítések által egyesek az adózás alól menekültek volna, 
a mi a faluk folytonos elszegényedését s pusztulását vonhatta volna 
maga után.
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S u b a  fam ília a  Sytva  T oroki m egbékélés u tán  obtineálván  
n em esség ét s  n em essége  u tán  is com periáltatik , hogy együtt 
szo lgá lta  a török szolgálatját az ott lakos p a ra sz t em berekkel, 
ki nem  véteth etik  a p arasztok  közül. A zért a  m in t ezen  élőb 
bem  törvényt, a  n em es várm egye m ost is  h elyb en  h agyta  
4 0  forint b irság alatt, tehát k iki ahoz tartsa  m a g á t és  többé a 
n em es várm egyét ilyetén  dologban n e busítsa.

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. 
Nr. 10. Föl. 22.

1678 .

G öm örm egyei statútum ok.

I.
Cruentatus paris conditionis cum cruentante cruentum ostendet coram 
judlium penes commissionem domini vicecomitis cum praefixione termini 
procedentis: dominus terrestris pro cruentato colono contra nobiles 
procedat: rusticum cruentantem dominusque terrestris contra nobilem 
nomine coloni et non proprio defendet, convictio per judlium facta extra 

dominium in colonum recidet.

A n n o  1(178. d ie  24. М а й  s ta tu tu m  e s t:  in  negotio  pro
ce ssu s  cruenta lis cau sae determ inatum  es t:  quod  cu m  partes 
paris con d ition is fuerint, etiam  si ignobiles sin t, tunc pars 
cruentum  osten d et coram  d om in o judlium , suam  ca u sa m  debet 
a c  potest levare, proponere postu lareque contra cruentum  com 
m ittentem  partem , praehab ita  legitim i et com p eten tis  term ini 
praefix ione ad in stantiam  cruentati et certificatione partis accu 
sa ta e  ; si vero  d isparis cond ition is fuerint, cru en tatu s v idelicet 
ignobilis, cruentan s autem  nobilis, eo  casu  contra n ob ilem  cruen
tantem  d om in us terrestris rustici cruentati agen d um  habebit 
procedendum que m odo p ra e in sin u a to ; si porro n ob ilis  fuerit 
cruentatus per ignobilem  : eo  casu , s i voluerit d om in us terrestris 
tueri suum  co lonu m , id quidem  adm ittitur eidem , sed  nom ine  
su i co lon i ac  n on  proprio, qui etiam  non ipse, sed  ejusdem  
co lon u s erit m odo praedeclarato certificandus per jud liu m  et per 
nobilem  cruentatum  prosequ en du s,1 com pertaque re i veritate

1 A statutum ezen rendelkezésein már nagyon érzik a földesúri 
hatóság régi erőteljességének hanyatlása.

A régi, merev rabszolgaságnak jobbágysággá, a régi házi uraság
nak földesurasággá alakulása a magára hagyott természetes fejlődés tör
vénye szerint oly észrevétlenöl lassan ment végbe, hogy a jobbágy és 
rabszolga állása, a földesúr és háziúr hatalma s ekkép a földesúri s házi
úri kör közti különbség is soká elrejtve maradt, főkép azon korban, a
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contra reum  cruenti im m ediatam  execu tionem  ad m in istrare  
praedeclaratur, Indeque poterit appellatione, si qua fuerit in ter-

melyben mindenkinek szeme a külsőségeken akadt meg, az ezek által 
eltakart elvekig behatolni nem tudott, ugyanazért, valamint a régi házi 
kör, úgy a földesúri uradalom egy ideig teljesen elzárt, egységes egészkép 
jelentkezett, melyet — mivel tagjai, a jobbágyok, mind személyes, mind 
dologi viszonyaikra nézve közvetlenül az annak élén álló földesúr hatal
mának voltak alávetve — kifelé egymaga a földesúr képviselt. Idővel 
azonban ezen jobbágyok individualitásuknak öntudatára jutnak, melyet 
földesurok is kénytelen elismerni. Ezzel kapcsolatban bizonyos mérvig 
jogképességre tesznek szert, e részben önálló jogalanyokká válnak. Ennek 
következtében a földesúri hatóság nem absorbeálja többé jobbágyai sze
mélyiségét, ez nem olvad teljesen bele a földesúréba; de másrészt teljes 
önállóságuk sem jut elismerésre, mert a jobbágyoknak földesurok érdekeit 
is kelletvén szolgálniok, jogaik gyakorlatában, érvényesítésében az érdekeit 
féltő földesúr részéről többféle korlátozást kénytelenek eltűrni. Áll ez a 
többi között a jobbágyok azon jogára nézve is, hogy valamely perükben 
al- vagy felpereskép szerepeljenek. Alperességöket tekintve, ha valakinek a 
jobbágy ellen ennek tényéből származott magánjogi igénye volt biróság útján 
érvényesítendő, vagy pedig a jobbágynak valamely bűnténye volt meg
to landó: kezdetben bizonyára a földesúr idéztetett alpereskép a biróság 
elé, mikép egykoron a rabszolga helyett ennek ura (Szent István Decr. 
II. k. 36 , 37. fej., szent László Decr. III. k. 6., 8. fej.), a mit nemcsak a 
földesúr állásának természetéből következtethetünk, hanem későbbi tör
vényeknek (1435 (II.) : 6 , 1492 : 24. t.-cz.) azon intézkedéséből is, mely szerint 
a földesúrnak officialesei, factorai, fizetéses cselédei, tehát nem is jobbágyai 
által másoknak okozott károkat directe a földesúr tartozott megtéríteni. 
Elmarasztalás esetében, a mennyiben az Ítéletnek vagyoni érték szolgál
tatásával eleget lehetett tenni, a földesúr a vagyonértéket, különben pedig 
a jobbágyot adta ki, hogy az Ítélet annak személyén hajtassák végre. 
Később a jobbágyok jogalanyiságának elismerése folytán, a földesúr mai- 
nem volt kénytelen az alperesi szerepet saját személyében szükségképen 
elvállalni, hanem alperesül magát a jobbágyot állíthatta törvény elé. Csak 
akkor nem háríthatta el magától a földesúr az alperességet, ha a jobbágy 
a magánjogi igény alapjául szolgáló tényt, illetőleg a bűntényt a földesúr 
megbizásából követte el, a minthogy még később is (az 1486 : 15., 67. 
t.-cz. értelmében) a földesúrnak előbb tisztáznia kellett magát azon föl
tevés alól. hogy a jobbágy az ő megbizásából hatalmaskodott vagy támadt 
föl a bírói végrehajtás ellen, s csak azután volt a jobbágy fölött az igaz
ság szolgáltatandó. Nehogy pedig a földesúri érdekek a jobbágy önálló 
alperesi szereplése folytán veszélyeztessenek, azok megóvása végett előbb 
a földesurak önmagok vagy valamely procurator által segítik elő a jobbágy 
alperesi védekezését, majd meg arra törekesznek, hogy jobbágyaik fölött 
önmagok szolgáltassanak igazságot, mely törekvésök már a XIII. század 
folyamán sikerült is olyannyira, hogy a XIV. század közepe táján a földes
úrnak jobbágyai fölötti igazságszolgáltatási jogát (impensio) ezeknek — a 
közbűntények kivételével — minden ügyeiben a királyi hatalom hivatalosan 
is kénytelen elismerni (Lásd Hajnik Im re: Magyarország és a hűbéri 
Európa, Pest, 1867. 84. 1.); sőt egynémely földesúr még pallosjogot (jus 
gladii) is nyer, vagyis azon kiváltságot, hogy jobbágyai felett ezek köz- 
biintényei esetében főbenjáró perekben is igazságot szolgáltathasson.

Kisebb rést kapott a földesúr hatalma jobbágyának fölperessége
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posila . ex tra  dom inium  adm ittenda, penes com m ission em  proce
dere. Actor, pro poena co n v ic tio n is  fl. 3. v icecom iti, actori to ti
dem , jud lium  et jurassori itid em  3.

Eredetije Gömörmegye levéltárában, .Rimaszombatban, Prot. 
Nr. 13. Fol. 181 —198. id. gyűjt. L ásd  az 55. tagon * jegyzetet. Meg- 
ujíttatott szóról-szóra az 1680. évi augusztus 3-án tartott vármegyei 
közgyűlésen.

Anno 1Н78. die 29. Decembris, in oppido Sajó Gömör celebrata congre
gatione statutum est communi voto inclitae universitatis, ex parte in- 

obedientium suorum commembrorum.

V alak it a nem es várm egyén , akár k ö vetség  dolgában  s 
akár egyéb  com m issiőkban  és  szolgálatokban  e lég ség esn ek  s 
alkalm atosnak  Ítél m aga tagjai közül, akárki legyen  is az, tar
tozik  felvenni a  nem es várm egye  követségét, com m issar iu ssá -  
g á t ,1 és ak árm ely  szük séges dologban , akárm inem ű m óddal va ló  
szo lga latját sub  poena fl. 100 , et irrem issib iliter ab sq u e om ni 
p rocessu  jurid ico  com m issisqu e jurid icis rem ed iis a b sc issis  e x e -  
quendorum , úgy hogy ha contum aciter m agát opponálja , a 
szo lgá latot recusálja , és a  n em es várm egye ítéleti szerin t m él
tónak  s igazságosn ak  nem  láttatik  m entsége, u gyan azon  gyű lés
ből k ibocsáttatván  2 szolgab iró uram  s az ő k egyelm e ab sen tiá -

tekintetében. Ha ugyanis a jobbágy akármily perben nemes alperessel 
állott szemben, jogának birói úton való érvényesítése czéljából szükség
képen földesurának kellett felpereskép föllépnie, még akkor is, midőn a 
jobbágy önálló jogalanyisága elism ertetett; igy kívánták azt egyrészt a 
rendi fogalmak, melyek szerint a jobbágy méltatlan volt arra, hogy nemes 
ellen saját személyében felléphessen, mikép ezt még az 1635 : 17. t.-cz. 
is hangoztatja; másrészt meg a jobbágynak s közvetve a földesúrnak 
érdekei is. melyeket a nemessel szemben csaknem tehetetlen jobbágy, 
nemesi elemekből alakult bíróság előtt megóvni aligha képes lett volna. 
(HK. III. R. 31. ez.) De jobbágy-állású alperes ellen is a földesúr volt 
kénytelen a maga jobbágya helyett felpereskedni oly peres ügyekben, 
melyekre nézve alperes földesurának impensiója alatt állt, mert ha a 
földesúr felszólíttatván, jobbágya felett igazságot nem szolgáltatott, maga a 
földesúr volt e miatt perbe vonandó ; ámde jobbágy nemes földesúr ellené
ben actoratussal nem birt s így jobbágy még jobbágy sorsú alperes elle
nében is csak az ellene elkövetett s a közhatóság elbírálása alá tartozó 
bűntények esetében szerepelhetett önálló felperesként.

1 Lásd Zemplénmegye 1559. évi stat. 2. jegyz. 7. 1.
2 Lásd Szepesmegye 1567. évi II. stat. 6. jegyz. 19. 1. —• A megyei 

bíróságok által kirótt birság lefizetésére az elmarasztalt fél az 1486 : 52. 
t.-cz. 2. §. értelmében előbb megintendő volt, s csak ha a megintés után
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jáhan su b stitu tu s viceispán  uram  indilate, ip soqu e facto annak  
jószágáb ó l, avagy  ha vagyon  e légséges és  a lkalm atos in gó-b in gó  
java ib ó l 3 az 1 0 0  irtokat exeq u á lh assa , fordítván azo n  exequált, 
poenát a  n em es várm egye sz ü k sé g e ir e ; ha  v ice isp án  uram  
exequál, 12  forintig való  salarium ot inter ip sum  e t dom inum  
judlium  ord inariosque assessores solito  m odo d iv id en du m ; ha 
penig szo lgab iró  uram  exequál, 6  forintig va ló t v ev én  ki belőle. 
Ezt is  declará ltatván  ezen b en  a n em es v á r m e g y é b e n : h ogy  
valakit ek ép p en  elrendel a  n em es v á rm egye k ivá ltképp en  k övet
ségekre. az  o ly  tagja a n em es várm egyén ek  n e taxá lja  a n em es  
várm egyét, hanem  hagyja a  n em es várm egye d iscretiójára a 
költségeknek  elrendelését.

Ex parte inobedientium  etiam  subditorum  pariter voto  
con silioq u e com m uni est statutum :

E zt végezték  a n em es G öm ör várm egyén ek  úri fő és 
n em es rend ei közön séges akarattal é s  eg y ező  értelem m el, m elyet 
p arancso ltanak  is  tudtára adni az eg ész  várm egye n ép én ek  m in
den v árosok b an  és falukban, azoknak  m en th etetlenségek re.

M inthogy annyira m egkem ényítette m agát a  szófogadat- 
lan ságban , h ogy  a m int, a  h ová  és a  m ikorra elrendeltetnek  a 
n em es várm egye parancsolatjából szo lgab irák  uraim ék  által, 
akképen  arra a helyre és  akkorra el n em  m ennek, h anem  nagy  
szófogad atlansággal, vagy  m indenestől fogva  elhagyják  a paran
cso latot, v a g y  ha cse lek eszn ek  is valam it, nem  a parancso lat 
szerin t cselekeszn ek , és az ő m egh agyott idejében  s napján a 
k ö zö n ség es szolgálatnak  n in csen ek  je len  a szo lgá laton , m elynek  
ha je len  van nak  is, nem  serénykednek  a dologgal és idő nap 
előtt v isszaszök n ek , ki m iatt a  n em es várm egye tisztv ise lő in ek  
is ga lib át szereznek  és m ind földesurokra s m ind  m agokra  
egyen lő  veszedelm et, rom lást és p u sztu lást tesznek . A zért e m ai 
napi gyű lésb en  kéntelen íttetett ilyet v ég ezn i a  n em es várm egye, 
fő ispán  uram  ő nagysága  jelen létéb en  és  m inden  b en n levő  ren
deknek  eg y ező  akaratjokkal, hogy  ha  ennek  u tán n a  eb b en  az 
egész  G öm ör várm egyében  levő  városok n ak  és  faluknak  bírái, 
polgári é s  m inden paraszt renden levő  lak osi o ly  szófogadatla-  
nok  leszn ek , m int ekkoráig vo ltak ; é s  m ár ez  u tán  szolgabiró

15 nap alatt nem fizetett, vették azt fel rajta végrehajtás útján ; ele már 
az 1492: 66. s 1495 : 12. t.-cz. megengedte, hogy az Ítélet meghozatala 
után a bírság rögtön beszedessék.

1 А HK. II. R. 86. ez. 5. §.. valamint az 1638 : 27. t.-cz. 1. §. és 
az 1659: 31. t.-cz. szerint is a bírságot előbb az elmarasztaltnak ingó 
javaiból kellett behajtani.
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uram ék, esküdtek, h ites kapitányok  é s  m ás egyéb  arra rendelt 
s közikben küldendő em berek álta l reájok  a parasztságra k iadandó  
n em es várm egye rendelésének  s v ice isp án  uram p arancsolatinak  
engedetlenkednek, h ogy  ha a n em es várm egyét illető  k özön séges  
dolgokban  és  szolgálatokban  el nem  járnak, vagy az  eljárásban  
restelkednek  és  a  tevők  nem  lesznek , a  m it a  n em es várm egye  
tisztei s egyéb  arra rendeltetett em b erei ő  nek iek  eleikben  
adnak és  a  szerin t nem  cselekesznek , tehát az  o ly  szófogad at-  
lan , akár biró, akár polgár, akár k össégb eli k özem b er legyen, 
valak in  a n em es várm egye rajta éri, en n ek  utánna n em  zálog
o s s a l ,  nem  b írságo lássa l büntettetik  m eg, hanem  szem ély e  sze 
rint a  n em es várm egyére beh ozattatik  é s  ott három  pálczákkal 
úgy m egpálczáztatik , hogy  m ás em b er vesz i fel a  földről és  
aképpen  fogja m egérezni, m i izü  le szen  a szóí'ogadatlanság, 
m ert az ő szőfogadatlanságuk  m iatt esett ekkoráig a  nem es  
várm egye költségben , azért szen ved  a  gen eralis uraktól s  egyéb  
n agym éltóságoktó l haragot és  csak  Isten  tudja azt, m inem ü  
veszed elem b en  forog az  nem es várm egye a föld nép én ek  ily 
nagy vakm erő en gedetlensége m iatt, a  k iben m ost tapaszta l-  
tatott, hogy  csak  sem m in ek  állítják a  m indennap i n agy  erős  
parancsolatokat.

A m alom b eli m olnárok  is ezen t érezzék  m agokról, m ert 
ők et is  befoglalja  ez a nem es várm egye végzése.

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prof,. 
AV. 10. Föl. 85. Fölvéve id. gyűjteménybe is. Prot. Nr. 13. Föl. 181—108. 
L ásd  az 55. lapon * jegyzetet.

1678.

Beregímgye i sta t u tum.

Anno 1678. die 30. Augusti in oppido Munkács.

Statutum  e s t : siquidem  ja m  an tecedenter fuerat c o n 
clusum , ut in  singulis p agis in hoc com itatu  ex isten tib us noctu  
v ig iliae duces et d ecu riones constituantur, praedones et rebelles  
undique persequantur, h ic et nunc etiam  ead em  statuta confir
m antur sub p oen a fl. 40 .

Eredetije Beregmegye levéltárában, Beregszászon, Prot. Fragni. 
Br. 8. Pag. 27.
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1679.
Heves-külső-szolnokmegyei statutum.

Anno 1679. die 13. Decembris sub sedria in Fülek. Processus liquidorum 
debitorum propter metum et formidinem Turearum qualiter exeeutioni

mancipandi.

Q uod quia in processibus liquidorum  debitorum  1 partibus 
p rocessu a liter  procedentibus ac  ad finalem  litis con testationem , 
con seq u en terq u e etiam  exeeu tion em  pervenientibus, plerum que  
e t frequentissim e bonorum  exeeu tion i m ancipatorum  per m anus  
fienda parti trium phanti assignatio , propter m etum  et form idi
n em  Turearum  per dom inos jud lium  tributarios ipsum que etiam  
d om in u m  v icecom item  fieri nequeat, ex ind eq ue n on  leves etiam  
difficu ltates parti trium phanti suboriri ex p er ia n tu r; h inc ad e v i
ta n d a s sim iles difficultates, et u t causantibus in  p rosecu tione et 
con tinu atione sim ilium  causarum  com p en d iosior et facilior v ia  
dem onstretur, s ta tu itu r : ut a  m odo in posterum  provinciam  
hujusm odi exeeu tion i m ancipatorum  et m ancipandorum  b ono
rum  ad m anus partis trium phantis fiendae a ssign a tion is dom inus  
v iceco m es aut jud ices nobilium  m inus tributarii non  am plius  
tributario judlium  (salvo tam en  relicto progressu  causarum  in  
p rocessu  ejusdem  habito ac  pro eodem  reservato) sed uni vel 
alteri tributariis jurassoribus com itatuum  horum  in causis coram  
se  m otis ven tilatis et deb itae exeeu tion i m ancipatis, delegare et 
com m ittere 1 2 ab iisdem que a ssign a tion is hujusm odi per eosdem  
ex eeu ta e  seriem  sibi fideliter referri et r ep o r ta r i3 facere p ossin t  
e t valeant, habeantque p lenariam  et om nim od am  p otestatis  
facultatem .

Eredetije Hevesmegye levéltárában. Egerben, id. gyűjt. Lásd a 
217. lapon * jegy alatt.

1680.
Heves-külső-ssolnokmegyei statútumok. 

l .

Anno 1680. die 30. Aprilis sub sedria in Fűtek. In ducem plebeum electus 
et munus suum subire nolens birsagiandus.

Per form am  statuti decernitur, quod siq u is ex  m isera  
plebe in  ducem  plebeum  creatu s et e lectu s fuerit, illud tam en

1 Lásd Sárosmegye 1620. évi IV. statútumához irt 2. jegyz. 123. 1.
3 Lásd Borsodmegye 1613. évi I. stat. jegyzeteit 91—93. 1.
3 Lásd Szepesmegye 1614 évi II. stat. 4  jegyz. 98. 1.
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m unus portare recu saret vel se  se  ex  loco resid en d ae su a e  su b 
traxerit, vel vero alia  subterfugia  quaesierit, ta lis per dom inum  
v icecom item  adm onitus et eidem  adm onitioni m inus parens, 
toties quoties in singulis fl. 12 b ir sa g ia n c lu s  c o m m ittitu r .

Statutum II. Judicatus pagensis domatim seu de vicino in vicinum currat.
Item  ob m agn as d issen sion es inter m iseram  p lebem  seu  

acco la s pagorum  v igen tes decernitur, ut jud ica tu s dom atim  ex  
vicino  in  v icinum  currat, s i qui tam en  acco lae n ob iles fuerint, 
dom osq ue liberas habuerint, v ilen o  ordine exim u ntu r, altero 
tam en  ad portandum  on us ju d ica tu s adstringuntur, refractarii 
vero tam  ii. quam  ex  m isera p lebe, toties quoties adm oniti, in  
sin gu lis  fl. 12. b irsagiandi com m ittu n tu r .1

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. Lásd a 
217. lapon * jegy alatt.

II.
Anno 1680. die 11. Septembris sub sedria in Fiilek. Gratificatio intuitu 

publicarum expeditionum jurato notario ordinatur.

F acta  per egregium  dom inum  F ranciscum  B ulyovszky  
praescriptorum  com itatuum  juratum  notarium  superinde instantia, 
quod siqu idem  in lm cce com itatu  p lurim ae in terven iren t ex p e
d itiones publicae, p au cae vero  jurid icae , ex  quibus publicis 
nihil u su s praeter ordinarium  sa liariu m  in  eundem  redunda
ret,1 2 d ignaretur ea ten u s in clita  u n iversitas quop iam  h ono
rario et gratificatione m oderno rerum  statu, (uti id  reliquis 
officialibus com itaten sibu s praestat) e s se  ex  eo  respectu , si qui
dem  et a lias non  postrem am  d iligentiam  adhiberet, in quibuslibet 
exped ition ibus ordinatur eidem  ex  gratu ito  labore 3 flenda grati
ficatio. ve lu ti uni ex  jud lium  q u otan n is per eundem  percip ienda.

U. o.

1680 .
A b a u jm e g y e i  s ta tu tu m .

A nno 1680 . die 12. F ebruarii statutum  e s t:  u squ e ad 
pacatiora  tem pora data  est facu ltas et authoritas quatuor jud-

1 Lásd Abaujmegye 1612. évi stat. 2. jegyz. 88. 1.
2 L. Szepesmegye 1567. évi stat. 2. jegyz. 22. 1.
3 Vagyis azon pénzből, melyen az ingyen munka megváltatott, a
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lium  co m ita tu s in  aquisitione liquidorum  debitorum  1 ad in stan 
tiam  partium  usque ad sum m am  ducentorum  florenorum  2 hun- 
garica lium  penes exm issionem  com ita tu s etiam  sin e  literis 
ob liga toriis  procedendi.

Eredetije Abaujmegye levéltárában. Kassán, l ’rot. 1070—1680. 
Fol. 141.

1681.

Gömőrmegyei statutum.

Anno 1681. die 4. mensis Januarii in Pelsőcz celebrata congregatione 
generali, communi universitatis hujus comitatus voto et suffragio

Statutum  e s t : hogy ennek  a  n em es várm egyén ek  akárm ely  
ren d en  levő  lakosa, valakinél tudniillik  valam ely  m egkárosított 
em b er az  ő akárm i n évvel n evezen d ő  javait, m ely  ő tü le akárm i 
ú ton  m ód on  elveszett, eltévedett, ha ta lm asu l elv itetett, vonatott, 
v a g y  elzsák m án yolta to tt ebben  a  boldogtalan  időben, va g y  ezután  
is  akárm i időben  elveszne, téved n e, elvétetnék  vagy  zsák m án yol-  
ta tn ék , m eg ism e rh e ti: tartozik  k iki jó  lelki ösm erettel azon  jó t  
csa k  m agánosán  va ló  kérésére is  m egadni a  k áros em bernek. 
És ha nem , v iceispán  uram  a  n em es várm egyén ek  legelső  gyűlésére  
c itá lta ssa  az o ly  vakm erő em bert, a  holott m in d en  exceptiók  
n élkü l, so la  m era rei veritate com perta , con v in cá ltassék , m ind  
a  m á s em ber javának  m inden pén z nélkül va ló  sim p lex  effee- 
t ió ja  restitutióján, s  m ind p en ig  praedeclarált vakm erőségéért 
in  p o en a  su i h om agii.3 Kiről v ice isp á n  uram  cum  sib i adjunctis

mit sok megye megtett, különösen azok, melyek az ingyen munkát igénylő 
váraktól távol feküdtek. — Lásd Abaujmegye 1583. évi stat. 3. j. 47. 1. 
s az abban idézett törvényeken felül még az 1613: 8., 1618: 52.. 1622: 
37. és 1635 : 3. t.-cz. is.

1 Lásd Sárosmegye 1620. évi statútumához irt 2. jegyzetet 123. 1.
2 Az 1588 : 40. t.-cz. értelmében a szolgabiró csak 20 frt erejéig 

bíráskodhatott a liquidum debitum ügyében ; az 1729: 35. t.-cz. erre 
3000 frt erejéig jogosította fel, csakhogy 200 írton felüli összegekben 
(12,000 frt erejeig) az alispán is bíráskodhatott, azon alul csakis a szolgabiró.

3 A miveltség azon alantas fejlődési szakában, a midőn a szellem 
az elvont jogfogalmakat, mint ilyeneket maga előtt jeleníteni, s az egyes 
elvont jogokat saját egyéni természetökhöz képest külön-külön, önállóan 
méltatni még képes nem vo lt: a jogsértések esetében nyújtott védelem 
sem lehetett még önczél s nem irányulhatott a megsértett jogok egyéni 
minősége szerint. A jogsértések egyátalán soká csakis a vétség (delictum) 
fogalma alá estek s azért vétettek üldözőbe, bogy a vétkes megbüntettes- 
sék és a vétség által megzavart állapot ismét helyreállíttassék. Ugyan
azért a dologi jogok sértése ellenében is csak vétségi keresettel (actio
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exm iss is, p lenaria  satisfactiót é s  reális execu tiót tenn i tartozzék. 
U niversis jurid icis rem ediis et juristitiorum  4 tem poribus ab sciss is .

Eredetije fíömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. 
Nr. 10. Föl. 244. Fölvéve id. gyűjt. Prot. Nr. 13. Föl. IS I—108. L ásd  
a 217. lapon * jegy alatt.

1681 .

A bau jm egyei sta  tu tum ók.

I.
Anno 1681. die 7. Januarii.

Statuitur, ut in  posterum  con gregation es com itatuum  pro  
hora septim a m atutina indicantur, e t  qui siné lega li ration e

delicti) léphetett föl a jogaiban sértett fél, mely vétségi kereset aztán 
később is fönríiaradt, midőn a dologi jogok a többiektől önálló fogalomkép 
kiválván, s mint ilyenek sajátos természetűkben fölismertetvén, önczélú 
védelmi eszközükkép külön dologi kereset is állott rendelkezésre. A HK. 
HI. R. 34. ez. (valamint az 1514: 24. t.-cz.) is megadja mind a kétféle kere
setet azon tulajdonosnak, kinek lova, ökre vagy más barma (s bizonyára 
akármely ingósága), saját akarata ellenére került ki birtokából, mindenki 
ellenében, kinél azt megtalálhatja. A kétséget, melyet e részben Verbőczy 
idézett helyének homályos szövege támaszthat, eloszlatja a Quadripartitum
IV. R. 54. ez., mely határozottan fölemlíti, hogy felperes civiliter (tehát 
dologi) vagy pedig crim inaliter  (tehát vétségi keresettel) támadhatja meg 
alperest. Ha felperes bebizonyíthatta a kérdéses tárgy azonosságát s azt, 
h(}gy akarata ellenére került ki birtokából, alperes azt kiadni tartozott, 
ha mindjárt ő maga nem is közvetlenül fölperes birtokából sajátította 
volna el, hanem más valakitől akár jogosan, akár jogtalanul szerezte 
volna meg azt. De vétségi keresettel megtámadni alperest veszedelmes 
volt, mert ha felperes nem bizonyíthatta be, hogy alperes a dolgot tőle 
jogtalanul sajátította el (pl. hogy ellopta, elrabolta), illetőleg alperes 
bebizonyíthatta, hogy a dolgot más valakitől avagy szabad és közönséges 
vásáron vette, akkor felperes, mint hamis vádló, forbátbüntetéssel sujta- 
tott. (Quadr. IV. R. 54. ez. 1604: 18. t -ez.)

Vétségi keresetet ad felperesnek jelen statutum is az általa érintett 
esetben alperes ellen, de nem mint tolvaj, rabló stb., hanem mint olyan ellen, 
ki felperes felszólítására nem adta ki annak ingóságát; a miért is a fentebbi 
kifogásnak sincs helye s igy felperes sem teszi ki magát veszedelemnek, 
de az alperes sem sujtatik a tolvajra а HK. I. R. 15. ez. és III. R. 34. ez. 
által kirótt büntetéssel vagyis akasztófával, hanem a violentia díjával, 
azaz a homagiummal, melyet az 1659 : 17. t.-cz. is kiró azon nem neme
sekre, kik az elrablott vagy ellopott dolgokat megveszik vagy makacsul 
visszatartják.

Ha azonban valamely dolog a tulajdonostól saját akaratával jutott 
másnak birtokába (pl. letét, zálog, haszonkölcsönkép), akkor rendszerint 
csak az ellen volt keresete, a kire ő azt bízta, csak ha az illetőtől erő
szakosan elvitték vagy ellopták, követelhette ezt a tulajdonos bármely
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em an ser in t, ab eis poenam  12. fl. irrem issib iliter ex igan t dom ini 
ju d ices  n ob iliu m .5

Eredetije Abaujmeyye levéltárában, K assán. Prot, ex 1670—1680. 
Fol. 19N.

1681.
H eves-kü lső-szolnokm egyei sta tu tu m .

Anno 1681. die 8. Januarii praesidio Fülekiensi. Judices locorum in ad- 
ministratione ad confinia administrandorum morosi et contumaces bir-

sagiandi.

Q uod siquidem  m alo  suo edocta  esset in cly ta  un iversitas  
n o n n u llo s  possessionum  com itatus sui a cco la s  p lerum que potio-  
res a c  opulentiores a  confin iis O nodiensi et S zen d röv iensi lon 
gius d issito s  securitate d istantiae ductos, tárde et con tum aciter  
ad m in istrare n ecessarias ad  eadem  con fin ia  resp ectu  victualium  
ad m in istra tion es,0 unde saepe num ero etiam  contigit, officiales 
con fin ioru m  eorum  m orae inpatientes proxim arum  p ossessionu m  
in co la s  a lios et in nocen tes per ab a ctio n es m ilitares pecorum  
eoru n d em  dam nificare con svev isse . Sed  et officia les m em braque  
co m ita tu s  a testo  m ancipata  fuisse, a c  d e facto etiam  persequi 
ob  h o c , ut innocentibus provisum  sit, quam  sim iles refractarii 
n eg lig en te s  et con tum aces m otu p oen ae ducti prom ptiores effi
c ian tu r , m ilitaresque execu tion es n im is d a m n o sa e  praecaveantur,

harmadik birtokostól vissza, a mit következtethetni az 1622 : 16., 1638 : 
28. és 1647 : 106. t.-cz.-ből, melyek szerint a letéteményes a nála letétbe 
helyezett dolgot maga tartozott a tulajdonosnak restitualni, kivéve, ha az 
erőszakosan vonatott el birtokából.

4 A szóban forgó tény ugyanis kisebb hatalmaskodásnak tekinte
tett ; a hatalmaskodás esetei pedig juristitium idején is elbirálandók voltak. 
Lásd Szepesmegye 1567. évi III. stat. 3. jegyz. 23. 1.

5 Lásd Szepesmegye 1567. évi II. stat. 1. jegyz. 18. 1.
6 Hogy a várak, s első sorban a végvárak katonasága semmi szük

séget se szenvedjen s ily módon a köznép sanyargatására oka ne legyen, 
a törvények az egyes megyék lakóit kötelezték, hogy a várak részére 
hatóságilag limitált mennyiségben szállítsanak élelmiszereket, melyeket ott 
ugyancsak hatóságilag megszabott áron adjanak el a katonaságnak. Mint
hogy azonban a katonák — különösen ha zsoldjokat nem kapták rendesen, 
de különben is — a beszállított élelmiszereket nem egyszer elvették a 
nélkül, hogy azok árát kifizették volna, s magok a szállítók sem kapták 
meg a törvényileg biztosított szállítási díjat, sőt néha szekerük s marhájok 
is elvétetett vagy ők magok különféle munka teljesítésére szoríttattak : 
nem csoda, ha ezen már önmagában is terhes kötelesség teljesítése alól 
magokat kivonni törekedtek. Lásd az 1545 : 28—30.. 1553 : 17., 1559 : 
16., 1563: 10—13., 1566: 17., 1598: 23, 24, 1599: 20. t.-cz.
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ac officialibus comitatus securitas aliqua paretur, perceptoribus 
incliti comitatus Michaeli Kopari Szendröviensi, Georgio vero 
Balog et Paulo Selley Onodinum destinatis, plenaria et omni
moda potestas atque facultas tales et similes refractarios negli- 
gentes et contumaces in administratione administrandorum tar
dos, ac praesertim possessionum similium judices, cismontem 
quidem Matra ad duodecim, ultra vero ad 24 tinos cum incap- 
tivatione etiam, ac ad totalem usque administrandorum com
planationem detentione birsagiandi datur et attribuitur.

Eredetije Hevesmegye levjéltrirában, Egerben, id. gyűjt. L ásd a 
217. lapon * jegy alatt.

1681.

S drosm  eg ye i sta  tutum ok.

De caetero determinatum est.

О und durante diaeta, a dato praesentium, nonnisi in illis 
negotiis, in quibus abscissa sunt contractual iter remedia juristi- 
tiorumque tempora,1 praeterea, (piae sine exmissione 1 2 fieri 
possunt, sicut sangvinis et aliis birsagiis, oculata revisione,3 
admonitione,4 inquisitione5 6 et his similibus, domini judlium pro
cedere possunt.

Sdrosmegye levéltárában, Eperjesen, Prot. Nr. 14. Fol. 4.

II.

Quandocumque talis necessitas ingruerit,0 ut vel per milites 
violenter abigerentur ejusmodi currus, vel per officiales comita
tenses pro vectura Germanorum vel aliorum militum compelle
rentur, ex tunc quilibet a singulis quatuor bobus et uno curru 
bono ferrato pro singulis diebus denarios 90. habebit: qui vero

1 Lásd Szepesmegye 1567. évi II. stat. 3. jegyz. 18. 1.
2 Lásd u. о. III. stat. 1. jegyz. 24. 1.
2 Lásd u. о. VI. stat. 6 jegyz. 25. I.
4 Lásd Zemplénmegye 1562. évi stat. 4. jegyz. 13. 1.
5 Lásd Ungmegye 1637. évi stat. 1. jegyz. 169. 1.
6 Az 1681. június 11-én Eperjesen tartott vármegyei közgyűlésen 

szóba hozatván, hogy mig a katonai útvonalban lakó szegény nép a meg
szálló katonaság részére teljesítendő vecturák által annyira terheltetik, 
hogy alig élhet, addig a távolabb lakók e terhet alig érzik; az egyenlőtlen 
terheltetés kiegyenlítése czéljából alkottatott a jelen statutum.
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currum non ferratum, sed nudum, vulgo fakó dictum, suppedi
taverit, a tali curru et similiter 4. bobus denarios 72. obtinebit. 
Cum hac declaratione, ut dum in statione quieverint, pro tali 
die utrique medietatem obtineant. Quibus dominus perceptor 
absque omni defectu solvat.1 Ut autem haec comitatus dispo
sitio eo felicius succedere possit et ingruentibus necessitatibus 
mature et commode prospiciatur, ordinati sunt in singulis pro
cessibus singuli curruum magistri, qui ejusmodi currus ordinare 
et administrare valeant, habebunt loco remuneration is fatigiorum 
suorum singuli unam portam ab onere vecturae exemptam, 
contributionibus ad rationem comitatus remanentibus.

Eredetije Sárosmegye levéltárában, Eperjesen, Prot. 1681—1685. 
Nr. 14. Pag. 67.

1 Közczélok megvalósítására hivatott közület, hogy hivatását betölt
hesse, a maga eredetétől fogva tagjainak, a kiknek ép közös czéljait meg
valósítani törekszik, szolgálatát kénytelen igénybe venni. Eleve, a fejletlen 
gazdasági élet idején, mindenki természetben, saját közvetlen tevékeny
ségével, munkájával rója le szolgálati kötelezettségét; a gazdasági élet 
előbbre haladtával ezen természetes szolgálat mellé a pénzben való szol
gáltatás, az adózás, járul, mi által mindinkább nélkiilözhetővé válik' a 
korábbi, természetben való szolgálat, mely is idők folytán egészen jelen
téktelen szerepre olvad le.

A megyék, mint közczélú területi közületek szintén reá szorulnak 
területük lakóinak különféle szolgálataira, a melyekre ezeket önkormány
zati hatalmuknál fogva kényszerítők is, pl. hogy a megyei gyűléseken 
megjelenjenek, tisztséget, követséget elvállaljanak, futárkodjanak. katonai 
s policziális czélból fegyvert fogjanak, utakat, hidakat, sánczokat készít
senek stb., mit is ezek vagy közvetlenül önmagok vagy közvetve jobbágyaik 
útján róttak le.

A megyei lakók szolgálatainak egyik legterhesbike volt a fuvaros 
szolgálat (szekerezés, vectura), melyet nemcsak közvetlenül megyei, hanem 
állami közszükséglet szempontjából is teljesítettek, mert a megyék az 
álladalmi önkormányzat közegei lévén, az állam saját tagjainak szolgálatát 
a megyék útján vette igénybe. De míg a megye részére teljesített vectura 
ingyenes volt, az állam részére teljesített, nevezetesen pedig a katonaság 
élelmi szereinek és hadi felszerelésének fuvarozása után, a törvények értel
mében bizonyos bér volt fizetendő. Az ágyúk szállítására első sorban a 
városok s csak ezek elégtelensége esetében voltak a jobbágyok is köte
lezve. E vectura körül mind a katonaság, mind a fuvarozók különféle 
visszaéléseket követtek el, melyek ellen a törvények minduntalan tilta
kozni kénytelenek. A fuvarbért eleve magok a törvények állapíták meg 
a fuvar, a szállított czikkek minősége s a szállítási hely távolsága szerint 
(1557 : 7. és 1597 : 25. t.-cz.) ; később azonban, mivel a bért vidékenkint 
nagyon is különböző helyi viszonyok tekintetbe vétele nélkül méltányosan 
meghatározni lehetetlen volt, a megyék magok limitálták, valamint reájok 
tartozott a fuvarosok számát s a sorrendet is esetről esetre megállapítani, 
a mit a szükséglet folytonos változásainál fogva szintén hiába kísérlett 
meg a törvény. 1597 : 25. t.-cz., s lásd még az 1563 : 14, 1566 : 19., 
1567 : 23., 1569 : 26., 1595 : 50., 1599 : 27., 1600 : 14. t.-cz.



MEGYEI STATÚTUMOK. 289

III.
Statutum est (sept. 13.): ut a modo deinceps, tam liberi 

quam et conventionales pedites nostri, si huiusmodi pecora per 
Kuruczones 1 abducta, in aliquibus pagis vel ubicunque invene
runt, vel vero statuto comitatus contravenientium emptorum, 
fautorum vel intertentorum abegerint, talia universa pecora, sive 
cum, sive sine scitu officialium comitatus abacta, manibus gene
rosi domini vicecomitis, vel eo absente, judlium assignare et 
notificare debeant teneanturque, nec audeant sine praescitu offi
cialium incliti comitatus ullum ex iis vendere, occidere vel alias 
distrahere; verum connumeratis taliter recuperatis pecoribus 
(exceptisque iis quae forte innocentis alicuius proprietate legi
timo modo acquisita casu quo abacta reperta fuerint), pro sin
gulis bobus saltem et equis duos, pro vaccis vero unum flore- 
num a domino judlium praestolentur, de caetero vero eadem 
pecora ad rationem comitatus remaneant; et sic dato miserae 
plebi certo tempore, quo videlicet talia pecora recuperata esse 
et prae manibus haberi, ad notitiam devenire possit, quae sua 
esse agnoverit et comprobare valuerit, persoluta seu restituta 
peditibus exoluta summa, eadem pecora, pecudesque obtineat, 
quae vero fautorum vel praedonum esse comperiantur, aut intra 
praefixum tempus a nullo agnita fuerint, ea omnia in disposi
tione officialium comitatus remaneant vendenda et in medietate 
ad necessitates incliti comitatus, in altera vero pro iisdem pediti
bus convertenda.

Quae nihilominus antelati tam liberi, quam conducti pedites 
nostri armis actu a praedonibus recuperaverint et lucrati fuerint, 
ea universa una cum rebus aliis praevio modo lucratis, juxta 
liberam ipsorum dispositionem, velut praeda ipsis dividenda 
relinquuntur,2 cum hac tamen declaratione, ut etiam in eo casu

1 A kurucz (cruciatus) eredetileg a szent kereszt védelmére a pogá- 
nyok ellen küzdő vitézt jelenté ; így nevezték a XVI. században Dózsa 
György pórkatonáit is, kik szintén a keresztény vallást megvédeni lettek 
volna hivatva, de fegyveröket a nemesi osztály elleni lázadásra használ
ták föl. Ez időtől fogva a «kuruczok» alatt a lázadókat, felkelőket kezdik 
érteni, a mely értelem főleg a XVII. század második fele óta állandósul, 
a midőn t. i. a megtámadott alkotmány és üldözött protestáns vallás 
érdekében felkelő magyarok magokat kuruczoknak nevezik, szemben az 
absolutistikus törekvésű dynastiának és a katholicismusnak érdekét szol
gáló elemekkel, az u. n. labanczokkal («Lauf-Hans»-ok).

A jelen statutum Tököli Imre kuruczait érti, a kik, főkép miután 
a nemesség népszerűtlenné vált vezérétől elpártolt, az éjszaki megyék 
lakosságát roppantul sanyargatták.

2 Az 1T39: 13. t.-cz. is azok tulajdonakép ismeri el a zsákmányt, 
kik azt az ellenségtől hatalmukba ejtették.

Corpus statutorum II. 19
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habeant miserae plebis, sed et aliorum rationem, et si taliter 
lucrata pecora vel pecudes antequam in foro ipsorum, vulgo 
kótya-vetye dicto, divendantur, per plebem vel quemcunque 
agnita fuerint, teneantur eadem quoque moderato et ex mutua 
conventione et accorda adinvento pretio iisdem, qui sua esse 
comprobaverint, restituere, habita semper damnificatorum ratione.

Eredetije Sárosmegye levéltárában, Eperjesen. Prot. 1681—1686. 
Nr. 14. 121. I,

IV.

De caetero statutum est, ut juxta nuper dierum 1 conditum 
statutum in venditione illorum pecorum, quae a Kurutzonibus lu
crata fuerint, is modus observetur, ne unam vaccam supra quatuor 
florenos vendere, bovesque supra moderatum suum pretium, uti 
etiam in praecedenti statuto attactum est, aestimare praesumant.

Sárosmegye levéltárában, Eperjesen, Prot. Nr. 14. 126. I.

1681.

A b a u jm eg ye i sta tu tum .

Anno 1681. die 10. Novembris.

Intuitu et pro bono multorum damnificatorum incolarum, 
et indigenarum occasione modernae vindemiae statuitur, ut sub 
poena per comitatum infligenda, nemo extraneorum ante nobili
tatem com(itatus ?) vel aliosque veros regni indigenas vina emere 
et praeemptionem sibi vindicare audeat.1 2 Excipiuntur tamen 
militares.

Eredetije и. о. föl. 219.

1 Lásd az előbbi statútumot, a melynek úgy. mint ennek hozata
lára okot adtak azon visszaélések, melyeket a tolvajok és pártolóik üldö
zésére kiküldött gyalogok követtek el, s a melyek megelőzése iránt tana
kodott a megyei congregatio 1681. szept. 13-dikán.

2 A törvények csak a földesuraknak biztosítanak elővásárlási jogot 
saját jobbágyaik borára nézve, ha megadják nekik azon vételárt, melyet 
mások is adnának érte ; de az eladásra jobbágyaikat nem kényszeríthették. 
1550: 36. és 1574: 21. t.-cz.
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1682.

A b a u jm eg y e i sta tu tu m .

Anno 1682. die 29. Januarii.

Statutum: quando quidem liberi Haydones 1 Jászovienses pe
nes patentes generalatus enormes facerent excessus, expilationes et 
miserae plebis vexationes et diversas extorsiones, statuitur : ut 
in posterum tales a comitatu ejusque magistratu habeant depen
dentiam, quam si recusarent libere capiantur et puniantur. Super 
quo requisitus etiam excellentissimus dominus generalis.

Eredetije Abaujmegye levéltárában. Kassán, Prot, ex 1670—1680 
Fol. 230.

1682.

H eves-ltülső-szolnokm egyei sta tu tu m .

Anno 1682. die 25. Septembris in oppido Losoncz. Per ruinam praesidii 
Fülekiensis loca sedriarum et generalium congregationum celebrationi, 

oppidum Losoncz et Gács denominantur.

Quod siquidem per irrecuperabilem ruinam praesidii Füle
kiensis locus etiam celebrationis generalium congregationum et 
sedriarum comitatuum horum corruisset, quotidianae autem 
necessitates et ingruentia negotia celebrationem earundem fre
quentius etiam expostularent, hinc pro interim et quam diu inclita 
universitas de alio commodiori loco prospicere potuerit statuitur, 
ut intuitu illius etiam, quod plurima comitatuum horum com
membra partim in arce Gács, partim in oppido Losoncz et 
Rimaszombat residentias suas accommodassent, celebratio simi
lium congregationum et sedriarum pro commoditate per domi
num vicecomitem in alterutrum eorundem locorum praefigatur.

Statutum II. Per deperditionem sigilli usualis inclitus comitatus occasione 
ruinae Fülekiensis factam universae expeditiones comitatenses sub privatis 

sigillis dominorum officialium expediendae.

Quia vero occasione ruinae dicti praesidii Fülekiensis 
sigillum quoque inclitus comitatus hujus interiit1 2 hinc usque 
ad reperationem illius, universae, tam juridicae, quam aliae 
publicae expeditiones sub dominorum vicecomitis, judicum 
nobilium, 'jurati notarii et dominorum juratorum assessorum

1 Lásd Szepesmegye 1604 évi statútumához irt 2. jegyzetet. 64.
2 A pecsétre nézve lásd Gömörmegye 1653. évi stat. 1. j. 210. 1.

19*
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expediendae ас pro autenticis habendae declarantur, quae prae
missa omnia domino supremo comiti ad notitiam danda, ас 
simul sua dominatio super restauratione vacantis sedis et instal- 
latione sui in officium suppremi comitis comitatuum horum 
honorifice requirenda et invitanda decernuntur.

Statutum III. Malefactorum intertcntionis locus career arcis Gács deno
minatur.

Pro intertentione malefactorum locus carceris 1 arx (iács 
denominatur, custodique carceris fl. sex ordinantur, de victu 
vero malefactorum solita provisio domino judici nobilium com
mittitur.

Eredetije Hevesmegge levéltárában. Egerben, id. gyűjt. Lásd a 
217. lapon * jegy alatt.

1682.
S árosm egyei s ta tu tu m .

Statutum est: ut quicunque restantias suas siliginarias et 
avenarias1 2 hactenus non exolverunt, post messem, eam non 
secus, quam in hic, et nunc currente tam siliginis quam avenae 
pretio, nempe siliginis cubulum per florenos 2 denarios 76. 
avenae vero per florenum 1 denarios 20 computato exolvere 
sint obligati.

U. o. 268. I.

1683.
S árosm egyei s ta tú tu m ok

I.

Quandoquidem ad summum totius comitatus damnum 
expertum esset, quam plurimas molas desolatas esse, nec moli-

1 Lásd Abaujmegye 1612. évi stat. 1. jegyz. 86. 1.
2 A hátralékban maradt eleségadó (subsidium annonarium), a 

melyet t. i. a rendek időről időre a várak s különösen a végvidéki várak 
őrzésére rendelt katonák ellátása czéljából portánkint szolgáltatandó 
kisebb-nagyobb mennyiségű gabnaneműben ajánlottak fel, s a melynek 
elhelyezésére külön éléstárak (domus annonariae) is állíttattak föl. Besze
désére a megyei perceptorok voltak hivatva. (Lásd az 1602 : 10., 1622 : 
88., 1630: 7.. 1635: 2.. 1647: 31., 32., 39.. 1649: 5., 1655: 40.. 1659: 6.. 
85. t.-cz. 7. §., 1662: 16., 1681 : 17. t.-cz.)
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tores tanta onera supportare possent, potiusque quam plurimas 
molas desertas relinquerent; ob hoc a modo inposterum uni
versi molitores in molendinis nobilium et parochiarum degentes 
solitas taxas in tertia duntaxat parte solvant. Rustici vero 
molas habentes integram, prout hactenus solvant, taxam,1 quae 
porro molae non essent taxatae, eae proxima occasione taxentur 
nullis omnino exceptis.

Eredetije Sárosmegye levéltárában, Eperjesen, Erőt. Nr. 14. ex  
1681—1685. Pag. 640.

II.
In quo determinatum est, ut una atque altera possessio 

juxta conventionem cum domino notario factam in poena dupli 
puniatur in terrorem aliarum, quae videlicet pro termino non 
satisfecerit; verendum enim, ne expost majoribus fatigiis cogan
tur domini judices nobilium exigere.

U. o. Pag. 794.

III.
Statutum est: ne ullus sub poena florenorum 12 toties, 

quoties exigenda, choreas ducere, in popinis hinc inde saltare, 
luxuriare et lascivire audeat; similiter ne nicotiani fumum sub 
eadem poena ullus usuare praesumat.2 Quod iidem domini 
judices nobilium per currentales serio demandent.

U. o. Pag. 794.

1 A malomtartás joga bár földesúri jog volt, de azért néhol a 
parasztoknak is volt malm uk; vagy a földesuruk engedelméből, vagy 
olyan egyességek alapján, a melyeknek értelmében azok a földesuraknak 
évenkint a malmok után bizonyos taxát fizettek. A hol, és a mennyiben, 
az egyesség mást nem tartalmazott, a régi urbáriumok szerint (V. ö. 
1836: 6. t.-cz. 8. §. 1. 11.) az évi taxa a szárazmalmok után 1 f r t ; vízi
malmok után annyiszor 2 frt, a hány kerekök volt és a dunai vagy 
drávai malmok után 8 frt. A földesúri taxán kívül a vármegyék is adóz
tatták a molnárokat épen úgy, mint egyéb mesterembereket, — kivévén 
közülök azokat, a kik a földesurak zsoldjában szolgáltak: qui in stipendio 
Dominorum serviunt (1563: 4. t.-cz. 3. §., 1567 : 12. t.-cz. 3., 4. §.), ha 
saját malmukon kívül még házat és egyéb colonicalis földeket is bírtak. 
Ellenben azok a molnárok, a kik a malmon kívül egyéb fekvőségekkel 
nem bírtak, eleintén az adófizetés alól mentesek voltak (1595: 9. — 
1647 : 26., 1662 : 12. t.-czikkek) de a rendes adókon kívül egyéb czímeken, 
mint pl. honvédelmi czélokra (1593: 4. t.-cz.), katonatartásra (1596 : 10., 
1598: 15., 1599: 7., 1602: 2., 1603: 3. t.-cz. 4. §.) majd a koronaó'rök, 
várnagyok és zsoldos katonák fizetésére (1622: 34. t.-cz. 2. 'g., 1625 : 
28. t.-cz. 3. §., 1681 : 46. t.-cz. 18. §.) rendkívüli subsidiumok fizetésére 
szoríttatlak.

2 A pipázásra 1. Borsodmegye 1671. évi stat. 1. jegyz. 262. 1.
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1683.

Abaujmegyei statutum.

Anno 1683. die 26. Junii statutum occasione insurrectionis.

Universorum statuum et ordinum istius comitatus Abauj- 
variensis communi voto et suffragio determinatum et conclusum 
est, occasione modernae insurrectionis; substitutus vicecomes, 
notarius ordinarius, judices nobilium ac penes eosdem singulos 
duo jurati quos sibi ad latus commodiores cognoverint, cum et 
alias domi quoque in publicis comitatus negotiis laborare et diu 
noctuque desudare debeant a personali insurrectione. vel loco 
sui equitum, aut peditum datione immunes sint. Item qui in 
uno victu habitant, seu patres et lilii, aut nepotes, sive fratres, 
vel sangvine non juncti, ex illis sive duo, sive tres, sive plures 
fuerint unus qui bello aptior judicatus fuerit in bellum profi
cisci debeat, non plures. Porro senes viduae publicis, vel priva
torum dominorum, vel dominarum officiis fungentes, coeci, claudi, 
aegroti et bello inhabiles, qui loco sui sufficientes fuerint, ut in 
bellum equites, vel pedites mittant expediant, qui vero insuffici
entes fuerint taxentur et taxas menstruatim pendent ad publicas 
comitatus necessitates convertendas, tam suae celsitudinis prin
cipalis domini domini nostri gratiosissimi gratiosis litteris, quam 
et legibus ac eonsvetudinibus patriis id ipsum indigitantibus et 
praecipientibus.1

Eredetije Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prot, ex 1682— 
1687. Fol. 134.

1683.

H eve s-k ü lső -sso ln o k m eg ye i s ta tu tu m -

Anno 1683. die 25. Februarii in Losoncz. Cessante officio judicatus nobi
lium egregii Joannis Dévay in partibus inferioribus dominorum juratorum 
assessorum penes commissionem domini vicecomitis procedendi modus

declaratur.

Quod siquidem officio egregii Joannis Dévay judicis nobi
lium cessante in partibus inferioribus nullus judex nobilium 
residebit saepiuscule autem inquisitiones et attestationes, fassio- 
nes exigendae venerint, hinc datur authoritas domino vice- 
comiti, ut in similibus inquisitionibus 1 2 3 opera duorum juratorum

1 Az insurrectióra nézve 1. Ungmegye 1664 évi statútumához irt 1.
jegyz. 240.1. és v. ö. alább Zemplénmegyének 1797. évi hadi szabályzatával.

3 Lásd Ungmegye 1637. évi stat. 1. jegyz. 169. .1.
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assessorum uti, proque talibus juratis assessoribus specialem 
comissionem ad sedem judiciariam expedire et extradare possit, 
iique penes talem comissionem in exigendis attestationibus pro
cedere debeant et teneantur, similesque attestationes ubique et 
coram quovis comitatuum horum justitiario robur obtinerent 
firmitatis et authenticitatis.

Statutum II. Loco possessionis Verpelét ad praestandum vinum annuum
domino judlium pendi solitum denominatur possessio Visonta.

Ad demissam egregii .Joannis Dévay contra incolas Verpe- 
letienses loco gratuiti laboris, pro administrando annuo vino 1 
ordinatus summe tamen frigidos et negligentes et contumaces 
depositam querelam, in posterum ad gratuitum laborem Visonta 
vero ad praeviam vini gratificationem praestandam obnoxia sit 
et reddatur,

Statutum III. Incolae refractarii et Tureis confidentes qualiter corrigendi
et birsagiandi.

Maximo suo damno et incommodo experitur inclita uni
versitas miseram plebem post ruinam praesidii Fülekiensis omni 
spe et refugio in Turea locato commissiones aliasque citatorias 
vicecomitis judliumque nihili habere, comparere, recusare taxas 
impositionesque praestare nolle, ac neque pro suo magistratu 
agnoscere velle, ob hoc, ut huic malo in herba obviatum esse 
possit, tandemque misera plebs ad debitam subjectionem, sub
jectionisque agnitionem reducatur et compellatur statutum est, 
ut similes contumaces officiales nihili habentes exeeutionibus 
militum operaque eorundem adduci iique, qui cis ad florenos 12, 
qui vero ultra silvam Matra residerent atque refractarii com
perti fuerint ad 24 llorenos hungaricos birsagiari exigendaeque 
merces militum nyargaló exsolvi et praeterea debitum sive re
stantia portalis vel alia taxalis duplo exequi et desumi possit.

Eredetije Hevesmegye levéltárában. Egerben, id. gyűjt. Lásd a 
217. lapon * jegy alatt.

1685.
Bonsodmegyei statutum.

Mivel istennek, ő szent felségének napról napra látjuk 
ellenünk felgerjedett haragját, melyet a mi sok rendbeli gonosz-

1 Törvényeink csak pénzen való megváltását az ingyen munkának
ismerik. Lásd Ábaujmegye 1583. évi stat. 3. jegyz. 47. 1.
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«áginkkal vontunk s óránkint vonunk fejünkre, hogy azért azok 
közül az czégéresek, s azokra adó alkalmatosságok is meg- 
zaboláztassanak s megtérésünk által engeszteljük hozzánk az 
mi istenünket, az alább megirt vétkek s arra való alkalmatos
ságok tiltattanak meg.

E lsőbben  is az isten ellen való káromkodások, adta, terem
tette, s ezekhez hasonlók s ünneptörések, az előbbeni statútu
mokban 1 deciaráit büntetések alatt most is megtiltatnak ezt 
declarálván, az s ki hallja s meg nem mondja, a kinek illik 
hasonló büntetéssel büntettessék.

Secundo : Minthogy a részegség minden vétkeknek kút- 
feje, valaki ezután akármicsoda renden levő ember leszen is, 
szántszándékkal, szive, lelke gyönyörködtetésével s mások bot- 
ránkozásával az részegségnek adja magát, akármely nap s 
helyen is, de legkiváltképpen az Urnák napján, az mint igen 
szokásban ment, az hol szőlők s pinczék vannak, az pinczében 
is, nemhogy elmulhatatlan kárát megtekinteni menne, de csak 
azért megyen, hogy részegedhessen, az ilyetének valamennyiszer 
azt elkövetik, mindannyiszor erőssen megcsapattatnak.2

T ertio: éjszakának idején ujongatók, veszekedők, lövöl
dözők is hasonlóképpen, a kiknek éjszaka mi dolga vagyon, 
csendesen, s annyival józanon járjon.

Quarto : valamint más helyeken, kiváltképen városokon 
az harangozás után, a kit nyugodalomra való harangozásnak 
hivunk, az korcsmáros senkinek bort ne adjon, hogy azzaf is 
az részegségre ok ne adattassék.

1 T. i. az 1671. évi statútumok. L. fentebb 260—262. 1.
' 2 A testfenyítő büntetések : botozás, pálczázás, vesszőzés, ostorozás 

vagy megcsapatás (vapulare, fustigare, verberibus compere, baculis pul
sare, plagis afficere, flagellis caedere), mivel a szabadságot beszennyezik, 
régentén önálló büntetéskép csakis szolgákra lettek alkalmaztatva. Neve
zetesen törvényeink (Szt István Deer. II. k. 8., 18. és 32. f., Szt László 
Deer. 1. k. 11. f., Kálmán Deer. II. k. 14 f.) szerint a szolgák közül is 
csak azokra, kik az ünnepnapi isteni szolgálatot elhanyagolták vagy 
magokat az alatt botrányosan viselték, az ünnepeket megszentségtelení- 
tették vagy jövendőmondással foglalkoztak. Ellenben szabad embert tör
vényeink csak in subsidium sújtják e büntetéssel, ha t. i. reájok vagyoni 
büntetés, birság lévén kiróva, ez, vagyonuk elégtelensége miatt rajtok 
megvehető nem volt. De ily minőségben is csak egy esetben adnak ennek 
helyt régi törvényeink, t. i. a nemesnek házába rontás esetében. (Szent 
László Deer. II. k. 11. feji)

Mindamellett a gyakorlati életben, annak daczára, hogy az 1563 : 
42. t.-cz. a káromkodás esetében e büntetésnem alkalmazását rendi 
különbség nélkül mindenkivel szemben elrendeli, annak tényleg csak a 
szolgák, parasztok vettettek a lá ; a megyei statútumok is csak egy vagy 
más kihágás elkövetése esetében fenyítik azzal a nemeseket.
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Quinto et u ltim o :  Akár lakadalmakban. akár privatim 
az heged ültetésektől s tánczolásoktól az emberek magokat meg
tartóztassák, mert a ki az hegedűst huzatja s az szerint az 
hegedűs is, erőssen pálczákkal verettetnék m eg; az tánezolók 
is megcsapattatnak. így remélhetjük istenünknek hozzánk kegye
lemmel szabadítással való megtérésit, ha mi is külső magunk- 
viselésével poenitentiatartásunkat contestáljuk.

Eredetije Borsodmeyye levéltárában, Miskolcson, 1667—1687. 
terjedő jkv  361. lapján.

1684.
Borsodul egye i statútumok.

I;
Decrevit inclita universitas, quod a modo in posterum, 

quicumque nobilium, ratione generalis congregationis per domi
num vicecomitem promulgatae, autem tempestive certificatus 
fuerit, certificatusque existens minime comparuerit (admissa 
nihilominus legitima excusatione) extunc immediate et irre- 
missibiliter unusquisque nobilis poenam fl. 12. incurrat per 
dominum judicem nobilium exequendam, in una inclitae univer
sitati, in altera vero parte executori cedendam.1

Eredetije Borsodmeyye levéltárában, Miskolcson, as 1667—1687. 
terjedő jegyzőköny v 370. lapján.

II.
Minthogy e mostani terhes s elviselhetetlen téli quártély- 

beli portiók előtt, némelyek elszöktenek, némelyek lappangván, 
s némelyek pedig temerarie viselvén magokat, nem gondolván 
vármegyénk tagjainak sok Ízben való praemonitióival s fenye
getésivei, s az olyanok ellen nem régiben condált vármegyénk 
kemény statutumival is, hogy az ártatlanok az olyanokéit ne 
szenvedjenek, hurczoltassanak s életek s javok is ne periclitál- 
tassék, cómmuni voto et suffragio totius universitatis decernál- 
tatott: valaki azok portióiért, a mennyivel restálnak, az kenyeret 
is hozzáadván leteszi, két annyi summába inscribáltátik, levelet 
szokott pecsétünk alatt adván nekie. Azért inscribáltatik pedig 
két annyiban, hogy aféle részi az summának büntetésül redun- 
dál reá, lappangásával másféle terhétül, fizetésétül, hatalmasok
nak való gazdálkodásiul is, az helynek elvonván magát s egész

1 A generatis gyűléseken való megjelenés elmulasztására nézve. 1. 
szepesm. 1567. évi II. stat. 1 jegyz. 18. 1.



2 9 8 MEGYEI STATÚTUMOK.

esztendeig bírhassa, eltelvén az esztendő annuatim kiválthatja, 
letevén (az mint permittáltatik) az két annyi summát, (lergely 
pápa napja lévén az redimálásnak terminussá, mindazáltal az
ó esztendőben a termést h a .............vagy egy úton, vagy más
úton elvenné, más esztendőben is bírhassa, vagy conveniáljon 
véle.1 Ha pedig az olyan ember temerario modo viselvén magát 
elfoglaltatott jószágát, vagy maga hatalmasul visszafoglalná, 
mással foglaltatná, vagy quoquomodo károsítaná, eo facto poe
nam violentiae incurret1 2 3 * medio domini vicecomitis, abscissis 
generaliter universis judiciariis remediis juristitiorumque tempo
ribus, exceptionibus ac subterfugiis quibusvis minime obstanti
bus, vel obstare valentibus exequendam.

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskulcson, as 1667—16S7. 
terjedő jkv  735. lapján.

1684.
Abaujmegyei statútumok.

Anno 1684. die 21. Martii.
Si quidem plurimi saepe ex confidentia durantis belli 

et frequentium expeditionum bellicarum, ob idque non curren
dae legitimorum processuum juridicorum ducti; plurimas insolen
tias, rapinas, violentias, homicidia et alia latrocinia praeterito 
anno perpetrarent et perpetrare de die in diem praesumerent; 
ideo datur authoritas domino vicecomiti, ac etiam dominis judi
cibus nobilium, ut in universis causis violentiarum patratarum, 
ac patrandarum ad instantiam querulantium, non obstante belli 
tempore, libere procedere possint/5 Terminumque competen-

1 A katonatartás terhére s az ennek hordozása alól való mentes
ségre 1. Ilngmegye 1663. évi stat. 4. jegyz. 236. 1. A téli quártélyozás czímén 
való adózások régen szokatlanok voltak (Quarteria hibernalia inconsveto 
quodam praetextu practicari cepta: 1681: 73. t.-cz. 2. §.), s ámbár azo
kat mint a szegény nép nagy kárára levő terheket, az orsz. törvény 
eltörölte, de ennek daczára a statutum tanúsága szerint továbbra is nem
csak fönmaradtak, hanem az azok alól magokat kivonók javainak, a 
helyettök teljesítők részére, a teljesített szolgáltatás kétszeres összegéig 
terjedő inscribálását vagyis zálog czímen való beirását látjuk megrendelve.

3 A violentia büntetéséről 1. Borsodmegye 1595. évi statútumához 
és ugyanannak 1613. évi, valamint Abaujmegye 1691. évi statútumához
irt jegyzetet.

3 Arra nézve, hogy a violentialis ügyek háború idején törvény- 
kezésileg elláttassanak-e, avagy ezekre nézve is szünet (Juristitium) tar
tassák? a vonatkozó országos törvények egymásnak ellentmondók. Az 1454 : 
10., 1596 : 38., 1599 : 46., valamint az 1723 : 29. t.-czikkek értelmében háború
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tem 1 de lege regni ad locum tutiorem et commodiorem proferendo 
judicio et executione debita servatis de jure prius servandis 
impendenda praefigendi ac denominandi absoluta facultate attri
buta huc nimirum Cassoviam.

Eredetije Äbaujmeyye levéltárában, Kassán, Prot, ex 1682—1687. 
Fol. 130.

It
Anno 1684. die 9. Junii statutum in causis liquidorum debitorum.

In causis debitorum usque, vel ultra viginti florenorum, 
prout hactenus ita et dehinc domini judices nobilium in sala
rium ipsorum sex llorenos libere pro se exequi possint; infra 
vero tamen, summam constituente in debito proportionate vide
licet a decem florenis tres, a quinque sesqui tres, id est a sin
gulis florenis triginta denarios pro se desumere valeant,2 ac 
quod tam in processibus, quam etiam executionibus judiciariis 
semper competens terminus observetur uno, vel etiam pluribus 
dilatis denuo semper competens terminus, ad minus respectu 
comitatensium quindena praefigatur more antiquitus observato. 
Quoad externos vero major et amplior competentiorque habita 
ratione longinquitatis residentiae eorundem in quanto ab hinc comi
tatu resideant.

U. o. fői. 168.

1685.
A b a u jm e g y e i  s ta tú tu m o k .  

l
Anno 1685. die 16. Aprilis statutum.

Ex quo nobiles Cassoviae degentes, limitationem frumenti 
ad se impositam pro necessitate extrema multi praestare recusa-

idején sem az egyházi, sem a vármegyei fórumokon törvényes octavák és 
judiciumok hirdethetők nem lettek vo lna; mig másfelől az 1518: 17. 
(tolnai) és az 1522: 55. és 56. t.-czikkek elrendelik, hogy mindennemű 
hatalmaskodási esetek (Universi actus potentiarii) a hadi fölkelés és 
háború idején is biróilag elintéztessenek.

1 Rendes körülmények és viszonyok között a «competens terminus» 
a fönnebb idézett 1518 : 17. t.-czikkből kitetszőleg 32 napban volt meg
állapítva, de háború esetén — tehát rendkívüli viszonyok között — 
egyedül a lakás távolságának szükséges tekintetbe vétele mellett rövidebb 
idő is volt kimérhető.

2 A tisztviselők sallariumáról 1. Szepesmegye 1567. évi III. statútu
mához irt 2. jegyzetet. 22. 1.
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rent, et manibus perceptoris egregii Adami Novali administrare, 
ideo committitur egregio Ladislao Sárközi judici nobilium, quo 
restantiarios admoneat ad intra triduum exolvendum; alias sub 
poena dupli faciat contra refractarios executionem.1

Eredetije Abaujmeyye levéltárában, Kassán, Frot. ex 1682—1687. 
Fol. 186.

II.
Quandoquidem jurati dominorum judicum nobilium, nok • 

bili de negligentia arguantur, moremque suis principalibus ,pt.i- 
cialibus gerere temerarie recusarent, ob quod publicis negotiis 
maximum sterneretur impedimentum; similiter et rustici ad 
citationem dominorum judlium huc Cassoviam intrare contuma
citer abnuerent, ideo tam juratos, quam rusticos assistentia 
militari per dominum capilaneum Cassoviensem oblata et etiam 
domini judicis Cassoviensis semper incaptivare et poena deme
rita punire dominus vicecornes et judex nobilium possint.

Eredetije Abaujmeyye levéltárában, Kassán, Erőt. ex 1682—1687. 
föl. 192.

1685.
Borsodmegyei statutum.

Mivel hogy sokan találkoztanak eleitől fogván városunk 
lakosi közül, kik jóllehet városunk közönséges szolgalatjára 
városunk főbirái mellett, ismertettek alkalmatosoknak: mind- 
azáltal, minthogy közönséges végezésből, nem volt az olyanok 
ellen, kik az közönséges szolgálattól simpliciter magokat meg
vonták, nevezetes büntetés statuálva, esztendőnkint experimen- 
taliter tapasztaltuk azt városul és közönségesen, hogy főbiráink 
tanácsaik nem egy s két heteknek: hanem ugyan holnapoknak 
eltelésével állathatták helyben, most is azon vétkes példát követ
vén némelyek és nem gondolván az közönséges jónak nagy

1 A sz. kir. városokban tartózkodó nemesek (nobiles in Civitate 
degentes) országos törvényeink rendelése szerint, saját illetékes vár
megyéjük hatósága alatt maradtak (1647 : 93., 1649 : 20., 1655 : 62. tör- 
vényczikkek) s mint ilyenek ama rendkívüli subsidiumokon kívül, a 
vármegyei és országgyűlési költségekre, a háborúban sebesültek segélye
zésére és foglyok kiváltására stb. fizettek (1486: 64., 1537: 21.. 1548: 
23 . 31., 1553 : 25.. 1556 : 40.. 1596 : 30 . 1723 : 90. t.-czikkek) nagy 
szükség (extrema necessitate) és rendkívüli körülmények eseteiben még 
egyéb rovatalok szolgáltatására is reá szoríthatók voltak.
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rövidségével, következhető végső veszedelmével, noha uj biránk- 
tól ő kegyelmétől, mind házoknál becsülettel requiráltattak. s 
mind itt az közönséges helyen kényszeríttettek arra, hogy birő 
uram mellé tanácsnak esküdjenek: de mind ez ideig, csak egy 
is, magát ez iránt nem alkalmaztatta. Hogy azért ennekutánna, 
a tanácsnak beállatásában, hasonló rövidség és idővontatás ne 
legyen, unanimi voto et consensu statualtatott: hogy az város 
lakók közül, valaki arra alkalmatos szolgálatra termett, értelmes 
ember, birő uramtól tanácsságra hivattatik és birő uram requi- 
sj 'ójára, annyival inkább az város közönséges kívánságára, biró 
urán mellé nem áll, s tanácsságra megnem esküszik, az olyan 
emberek, minden személyválogatás és kedvezés nélkül, vi prae
sentis statuti teljes hatalom adatott főbíró uramnak, akármi 
névvel nevezendő javaiból, száz forintig executiót tenni; non 
obstante nobilitari praerogativa, meglevén az executió, azon 
esztendőben nyugodjék az damniíicata személy és annakutánna 
az következendő birő is kényszeríthesse, sub eadem poena az 
tanácsságra.1

Eredetije Borsodmegye levéltárában as 1696—1705. vezetett jegyző
könyv 1152. lapján, valam int szóról szóra a Miskolcs város levéltárá
ban levő 1569—1724. jegyzőkönyvében (ex 1686. die 7 mensis Aprilis).

1685.
G ö m ö rm e g y e i s ta tu tu m .

Anno 1686. die 23. mensis Maii statutum conditur.

Habita ratione moderni temporis et status, ne interim 
justus patiatur, a modo inposterum rusticis in causis liquidorum 
debitorum permittitur procedendi modus ita, ut liceat ipsis in 
propria persona pro quantitate summae litteris contractualibus 
insertae dominum vicecomitem, vel judicem nobilium expetere.1 2 3 
Prouti ad instantiam providi Michaelis Csiberei, in  possessione 
Almás in comitatu Tórnensi situata degentis, vigore statuti hujus 
egregius Stephanus Budai, unus judex nobilium comitatus exmit-

1 Elfogadható mentségi okok hiányában, a vármegyei és városi
tisztségnek elvállalását országos törvények is büntetés terhe alatt meg
rendelik. Lásd alább az 1698. évi heves-külsó'-szolnokmegyei statútumhoz 
irt jegyzetet.

3 A liquidum debitumokra nézve 1. Sárosmegye 1620. évi statutum 2. 
jegyz. 123. 1. és a parasztoknak személyes «actoratusára» az 1678. évi 
gömörmegyei statútumhoz irt 1. jegyzetet. 277—279. L
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tatur. Extraordinarius tamen iste procedendi modus sedatis 
hisce tumultibus ne in argumentum trahatur innuitur.

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. Nr. 
11 ex 1684— 1690. Fol. 14.

1686.

G ö m ö rm e g y e i s ta  tu  tum .

Anno 1686. die 26. mensis Octobris in oppido Rosno 
celebrata generali congregatione, primum et ante omnia com
muni voto et suffragio statutum est: quod ex post, cum pagi 
sint admodum desolati, domini judices nobilium literas, sive 
inde venientes et ad dominum vicecomitem dirigendas, ad reditum 
usque incolarum ob metum et formidinem Turearum disperso
rum per certas personas ex processibus ipsorummet existentes 
mittant.

Eredetije Gömörmeyye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. 
1684—1690. Fol. 84.

1686.
S á ro sm  е д у  e i  s ta tu tu m .

Anno 1686. die 7. Augusti statutum.
Ut dum et quando judices comitatus in facto liquidorum 

debitorum procederent1 si pars actorea causam ratione fl. 100 
et minoris summae in gremio comitatus habitans suscitaverit, 
ipsis actoribus expensas ultra fl. 12 non adjudicent, ex distan- 
tioribus vero comitatibus advenientium causantium et actorum 
ratio condigna habeatur.2

Eredetije Sárosmegye levéltárában, Eperjesen, Prot, Nr. 16. ex 
1686—1690. Fol. 39.

1 A tiszta adósságokra nézve 1. Sárosm. 1620. évi stat. 2. j. 123. 1.
3 A perköltségek iránt az 1659 : 31. t.-cz. a tiszta adósságok föl

hajtására indított perekben kötelességökké teszi ugyan a bíráknak, hogy 
a költségeket a tőkével együttesen megítéljék, de azoknak lehető mennyi
ségét meg nem állapítja. Sőt még a későbbi 1715: 28. t.-cz. 11. §. is «in 
liquidis debitis conscientiose limitandarum expensarum» határozatlan 
kifejezés használatát látva, természetesnek fog kitűnni, hogy a statutum 
jelen intézkedése annak idején hiányt pótló volt. V. ö. az 1691. évi 
gömörmegyei statutum vonatk. jegyzetével.
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H e v e s -k ü lső -s so ln o k m e g y e i .sta tú tum .

Anno 1686. die 28. Januarii in Gács. Captivi ad fidejussionem dimissi 
sine praescitu incliti comitatus vel domini vicecomitis educi et eliberari

vetantur.

Praeterea statutum est: ex multis iisque evidentibus dam
nis periculis et incommoditatibus abinde praemanari solitis, ne 
a modo inposterum incolarum et inhabitatorum comitatus istius 
nobiles pariter et ignobiles personae alioquin dedititiae ex cap
tivitate Turcica sub cautione fidejussionis ipsorum, captivos sine 
scitu comitatus aut vicecomitis educere et eliberare praesumant, 
secus facientes ablatione captivi et citra omnis lytripensionem 
fienda manumissione sive eliberatione puniantur.

Eredetije Hevesmegye levéltárában. Egerben, id. gyűjt. L ásd  a 
217. lapon * jegy alatt.

1688 .

H e v e s -k ü lső -s so ln o k m e g y e i s ta tú tu m o k .

I.
Anno 1688. die 2. Junii sub sedria in oppido Gyöngyös, ad instantiam 
nobilium Gyöngyösiensium modalitás in praestandis vecturis punctata 

praescribitur, pecorum jugalium comparatio et alia innuuntur.

Volens inclita universitas tam nobilitatis, adeoque prae
rogativae ejusdem nobilitaris condignum habere respectum, quam 
etiam hoc rerum statu permansioni communi ejusdem oppidi 
consulere, litigiaque controversias et incommoda occasione vec
turarum emergentia et emergenda per amplius amputare, iis- 
demque tam nobilibus, quam ignobilibus certam perpetuoque 
duraturam et necessitatibus servitioque suae majestatis sacra
tissimae adeoque bono publico et permansioni communi sic 
postulantibus, semper observandam certam methodum et viam 
praemonstrare et statuere in forma publici statuti totius comi
tatus, in locis etiam aliis istius comitatus, ubi par ratio esse 
dignosceretur observandi et practicandi determinavit, quod siqui
dem planum, et coram hac universitate remonstratum esset, tri
plicis ordinis accolas et indigenas constituere oppidi huius sub
sistentiam : alios enim esse nobiles in liberis et exemptis fundis, 
sive residentiis nullis omnino gratis laboribus et censibus domi
norum quorumpiam obnoxios, alios omnino nobiles sed in fundis 
sive residentiis colonicalibus et jobbágyionalibus, quibusvis gratis
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lab o rib u s e t censibus dom inis te rre s trib u s  debitis obnoxios, a lias 
vero  rusticae , sive ignobilis condition is sim iliter in fundis colo- 
n ica libus e t jobbágyionalibus residen tes , occasione quorum  dis
tin c ta  haec et separata  m odalitás e t ra tio  ad h ibenda  s ta tu itu r. 
E t p rim o  quidem  quavis a n g a ria  anni, ,si ita  necessitas d ic tave
rit, com m ittitu r judicibus nobilium  e t ad jungendis ju ra tis  a sse s
soribus, adm inim um  duobus q u a ten u s  singulorum  fundorum  
colon icalium  jgriobilis, sive ru s tic a e  solum m odo conditionis acco 
las a d  se accersitos sub fide eo rundem  C hristiana dom ino deo 
d eb ita  super eo inquirere et ex am in a re  debean t e t tenean tu r, 
q u in am  illorum  pecora jugalia, boves n im irum  vel equos secun 
dum  proportionem  potentiae vel inpo ten tiae  eorundem , alii n a m 
q ue  duos, alii quatuor, vel e tiam  in b ona  po ten tia  sex boves, vel 
equos, au t m ixtim  in tertenere  possin t, qui exam inati e t suffi
c ien tes ad  in tertentionem  secundum  lim itationem  conscien tiosam  
eo rundem  jud icum  adhibendam , e t scrip to tenus nobis p raesen 
tan d am  sive referendam , recogniti, absque om ni exceptione, vel 
sub terfug io  in tra  unam  vel ad  sum m um  duas qu indenas peco ra  
ta lia  in  eosdem  lim itata co m p ara re  e t in sim ilibus vectu ris 
bonum  publicum  et serv itium  su ae  m ajesta tis  sacra tissim ae  
co ncernen tibus pecora  necessaria  supped itare  ten ean tu r, si vero  
v e c tu ra  desidera ta  et p raestan d a  ta n ta e  esset im portan tiae , u t 
v ires ignobilis conditionis h om inum  excedere d ignosceretur, eo 
tu m  liber regressus conceditur e t adm ittitu r etiam  ad nobiles in 
colonicalibus fundis residentes, q u i parifo rm iter sim iles vec tu ras 
p ra e s ta re  tenebun tu r, ita  tam en  quando  ru sticus in  fundo colo- 
n icali residens pecora  sim ilia h ab en s, duos au t q u a tu o r su p p e
d ita t boves, eo tum  nobilis h ab ito  respectu  personalis ejusdem  
p rae ro g a tiv ae  nobilitaris, in m ed ie ta te  concernere  sit obligatus. 
D em um  tam en  in  ex trem a necessita te  ubi u triu sque  hu jus o rd i
n is v ires insufficientes com pertae  fuerint, ipsi quoque nobiles in  
liberis  e t exem ptis fundis residen tes  hu jusm odi vec tu ram  (con
digno respectu  sem per p rae ro g a tiv ae  nobilitaris officialium com i
ta tu s  a u t oppidi habito, quos im m unes hic etiam  esse vult 
inc lita  un iversitas, nisi id sup rem e ex trem a  necessitas ju sse rit) 
su p p ed ita re  sin t obligati, im o d e b e a n t et ten ean tu r, si vero  quis 
in  p raem issis  contravenire ru s tic i n im irum  lim ita ta  pecora  com 
p a ra re  (libera enim  re linqu itu r facu ltas  a  p a rte  nobilium  u triu s 
q ue  ord in is p eco ra  in tertenendi vel non  in tertenendi), nobiles 
itidem  peco ra  habentes jugalia , ac  etiam  ignobilis conditionis 
hom ines secundum  conditionem  ord inem  e t seriem  lim itandos 
e t supped itandos p raesta re  e t adm in is tra re  om itterent, vel 
neglexerin t, com perta  superinde m e ra  rei verita te , tales et sim i
les, iidem  jud ices nobilium  et ju ra t i  assessores vigore saltem

304
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praesen tiu m  absque om ni u lterio ri processu, nobiles, ignobiles 
vero  sive iidem  jud ices nobilium  e t ju ra ti assessores, sive  ju d i
ces locorum  sim ilium  prom iscue e t indifferenter (cu iu s?) n im i
rum  m an d a ta  et lim itationem  neglexisse e t con tem psisse  com 
pe rti fuerint, in p o en a  fl. 12 to ties quoties pun ire  m u lc ta re  et 
b irsag ia re  possint et valean t, b irsag ii hu jus m edieta te  iisdem , 
a lte ra  vero  sim iliter r a ta  m edieta te  in te r  vicecom item  e t com i
ta tu m  dim idianda, cedentibus e t p roven ire  debentibus. O ccasione 
vero  gratu ito rum  lab o ru m  ad  confinia p raestando rum  nobiles 
exem ptos esse debere. Inclita  un iversitas veluti im o exim it eos
dem  s ta tu ti hujus p e r  vigorem , legibus etiam  regni id istum  
dictan tibus, salva pe rm an en te  hic loci sem per p rae ro g a tiv a  
nob ilita ri si co n tra  p raev io  m odo p raescrip tum  s ta tu tu m  offi
ciales sive com itatuum , sive oppidi excessisse et nobiles ex tra  
p raescrip to s  casus et necessita tes coegisse vel dam nificasse  au t 
v io lentiam  pa trasse  d ignoscen tu r ju ris  v ia  v ind ican tu r.1

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. L ásd  a 
217. lapon * jegy alatt.

II.

Anno 1688. die 11. Octobris sub sedria Gyöngyös. Siquidem sedriae et 
generales congregationes Gyöngyösini celebrari debent, accommodatio 

extraneorum et provisio certa ordinatur.

S iquidem  ja m  expost deo favente hic in oppido G yöngyös 
v isceribus n im irum  com ita tus hu jus sed riae  et g enera les  con
gregationes celebrari debebunt, necessariaque  esset quo  ad 
in te rten tionem  dom inorum  officialium aliorum que, qui ex  aliis 
d is tan tio ribus locis confluere inque com ita tus negotiis ad labo - 
r a re  so leren t, ce rta  aliqua provisio. H inc ut huic su c c u rra tu r  
necessita ti, neve oppidanis G yöngyösiensibus queru land i ea ten u s 
su p ersit m ateries, d e term inatum  est, u t de hospitiis qu id  pro 
q u a lita te  personarum  p e r oppidum  p rov ideatu r sa lva  re lic ta  
respec tu  gratificationis eorundem  opp idanorum  liberta te , de 
cae tero  tam en  p ersonarum  eiusm odi cu ra  dom inis jud ic ibus 
nobilium  esto, quibus d a tu r  etiam  au tho rita s  im o com m ittitu r, 
u t iidem  tem pore generalium  congregationum  in ap p ro m p tan d u m  
p ran d iu m  ad septem  sed ria rum  vero duodecim  florenos erogandi

1 A Vecturára nézve lásd az 1681. évi sárosmegyei statutum
1. jegyzetét. 288. 1.

Corpus statutorum II.
20



306 MEGYEI STATÚTUMOK.

h a b e a n t facultatem , qui iisdem tem pore  d a ta ru m  ra tio n u m  in 
ex itu m  im p u tab u n tu r.1

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. L ásd a 
217. lapon  * jegy alatt.

III
Anno 1688. die 10 Decembris Gyöngyös. Sedriae et generales congrega
tiones non tantum in oppido Gyöngyös, sed etiam in Pásztó et Pata

celebrari possunt.

Siquidem  ja m  ita  divina p rov iden tia  favente  v ic tritia  su ae  
m ajesta tis  sacratissim ae a rm a  in teg rum  h u n c  com ita tum  ab  
im m an i hostium  ch ristian i nom inis T u rea ru m  ra b ie  eliberassen t, 
esse tque  in  ipsis visceribus locus in  quo tu te  e t com m ode 
expost possent sed riae  e t generales congregationes p e ra g i; s ta 
tu tu m  proinde est, u t a  modo in p o ste ru m  pro ex igentia  re rum  
prom iscue qua in  Gyöngyös, P ásztó  et P a ta  oppidis ce leb ren tu r 
sim ilia.

U. o.

1688.

Gömörmegyei statútumok.

I.
Anno 1688. die 12. Januarii.

S ta tu tum  etiam  incliti com ita tu s  superio ribus ann is ex 
p a r te  incolarum  dedititiorum  conditum  m odificatu r eo m odo, ex 
quo  p rop te r varias tem porum  vicissitud ines p eco ra  ja m  pau c io ra  
d e n tu r  p rou t antea, d ecern itu r: u t inco lae non  ita  facian t im 
positiones sicut an tea , sed duos boves ju g a  ferentes, duas v accas 
m ulgibiles, et reliqua pecora  p lures trienn io  h a b e n tia  duo pro  una 
p e rso n a  repu tanda  lim itent. C ae te ra  vero  p eco ra  m inus trienn io  
h a b e n tia  duo pro uno  pecore rep u tan d a . In super quum  nonnulli 
p e c o ra  tem pore aestivo  h ab eb an t e t ja m  p ro p te r solutionem  
p o rtiona lem  fraudu len ter vendiderunt, sed  e t tales, qui pecora  
p o ssen t habere, fraudulen tia  m oti n o n  em unt, ta les com perta  re i 
v e rita te  ita  taxen tu r, sicuti etiam  p ro  p ra e se n tia ru m  eadem  h ab e 
ren t. Denique ja m  am plius non ad  sessiones uti an tea , sed ad 
fruges insem inatas ju x ta  num erum  m e n su ra ru m  szapu tarum  
p u ta , vel cubulorum , im positiones fieri deben t; i ta  u t  eorundem

1 E statutum később módosíttatott az 1689. évi okt. 10-én hozott
statutum által. Lásd alább 311. 1.

«
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prae tium  co adaequet im positionem  quoad  p erso n as e t cap ita  
im ponendam  sub  p o e n a  eadem  in  p rio ri sta tu to  exp ressa ta .

D am nificati, quorum  pecora  de consensu  et v o lu n ta te  co
m ita tus dom inis officialibus bellicis p ro u ti dom ino com m issario  
Paulo  K om ornik  nem pe 8 boves u n a  cum  cu rru  e ra n t dono da ta  
p e r  dom inos substitu to s vicecom es de frum ento ju x ta  verum  
valorem  lim itando  requ isitu s co n ten ta ri fac ia t.1

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. Nr.
11. ex 1684—1690. Fol. 129.

И.

Anno 1688. die 15. mensis Novembris.

S ta tu tu m  e s t : quandoquidem  ob m agnitud inem  on eru m  po r
tionalium  m isera  p lebecula om nibus fere facultatibus sit ex h au sta  
et pene e m u n c ta ; ob idque dom ini m ag n a tes  e t possessionati nobiles 
ru in a tis  videlicet ip so rum  subditis in  m ag n am  deven issen t ege
sta tem  ; ig itu r cum  o n e ra  cum m unia  co m m uniter fe ren d a  e s s e n t; 
nem oque cum  a lte riu s detrim ento  d ic tan te  ju re  ra tio n a li locu 
p letio r (u ti h ac ten u s  contig it) esse deberet, a  m odo in  posterum  
nobiles in  serie et n u m ero  nobilium  p o r ta s 1 2 h ab e n tiu m  non 
existen tes ju x ta  facu lta tes suas in  so lu tion ibus po rtionum  con 
c u rre re  d eb en t,3 non  p er rusticos, v erum  judlium , vel eos, quo
rum  in tererit, ta x a n d i 4 d a tu rq u e  au th o rita s  dom inis ju d liu m  in 
processibus eorundem  ex isten tes nobiles u n a  cum  facu lta tibus 
suis exac te  conscribere , fu tu rasque po rtiones ab  eisdem  (si fieri 
po terit) exigendi.

C onclusum  quoque e s t : m o li to re s 5 com itatus hu jus a 
m odo in fu tu rum  ta x a s  suas non  ex com m uni p roventu , verum  
de portion ibus suis exolvere debere.

P ra e te re a  d e te rm in a tu m  e tiam  e s t : voto e t suffragio com 
plu rium  nobilium  p raev a len te  occasione quaestionis su p e r e o : 
num  videlicet m ulcta, seu  pecun ia  v io len tia rum  6 flo renos nem pe 
100 constituens ad  m en tem  articuli 55. an n i 1625. in te r jud ices

1 Az impositióra 1. Zemplénmegye 1605. évi statútuma jegyzetét.
2 L. Abaujmegye 1580. évi stat. 4. jegyz. 42. 1.
3 Az adó arányos felosztására nézve 1. Zemplénmegye 1605. évi 

stat. 3. jegyz. 67. 1.
4 Az 1647 : 26. t.-cz értelmében a porta nélküli (birtoktalan) ne 

meseknek vagyonuk arányában való megadóztatása, az alispánok, szolga- 
birák és esküdtek dolga volt.

5 Lásd Sárosmegye 1683. évi stat. 1. jegyz. 293. 1.
6 Lásd Borsodmegye 1613. évi stat. 2. jegyz. 92. 1.

20*
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e t p a rte m  trium phan tem  sit d iv id e n d a ? 1 vel v igore sta tu ti e t 
u su s  florenis solum  12 judex  con ten tu s esse debeat, to ta  con
v ic tion is poena ac to ri cedente, m odo ta lite r d e te rm in a tu m  et 
conclu sum  ex titit: nem pe quod quam vis su p e r dim idiatione 
p o en ae  p rae in sinuatae  ex te t ex p ressa  lex, cum  s ta tu tu m  aliquid 
ju x ta  titu lum  2. P. 3. Deer. op. Trip, p rae jud icare  m inim e pos
se t ; tam en  quia ja m  a  vicennio, vel p lus u ltra  in  causis  v io len
tia ru m  penes sta tu tum  processum  fuisset; vique ipsius dom ini 
ju d ices  fl. 12 salario  contenti esse debuerin t, m odernus quoque 
d o m in u s  vicecom es id ipsum  p racticasset, usus au tem  reális ad 
m e n te m  Tituli 2. P. 2. saepe legem  tolleret, ig itu r non  obstan te  
lege positiva sta tu tu m  et u sus com ita tu s hac  in  p a rte  in  suo 
esse  e t vigore relinquitur.

Eredetije Grömörmegye levéltárában. Rimaszombatban, Prot. Nr.
11. Fol. 171. Fölvéve id. gyűjt. Prot. Nr. 13. Fol. 181—198. Lásd as 
66. lapon  * jegyzetet.

III.
Statutum nobilium taxantium in oppido Csetnek, ratione educilli conditum, 

tamquam juri et legi praejudicans tollitur.

A nno 1688. die 14. D ecem bris, s ta tu tu m  quoddam  n o b i
lium  ta x a s  solventium  1 2 ac  in oppido Csetnek degentium , quo 
illi ip si edueillum  quoddam  in te r se se e rex issen t ad  a liaque  
educilla  nobiles, sive consortes, sub  certa  p ecu n ia ru m  m ulcta  
ire  om nino vetassen t idem  (si inquam ) s ta tu tu m  veluti com 
m u n i aliorum  ibidem  degentium  nobilium  ju ri im o le g i3 quoque 
n o n  p a ru m  praejud icans invigorosum  redditur, p raesen tibus sub 
p o e n a  v io len tiae4 cassandum  ann ih ilandum  et am ortificandum  
d ec la ra tu r.

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban. Prot. Nr. 
13. Fol. 181—198. id. gyűjt. L ásd 56. lapon * jegyzetet.

1 Lásd Sárosmegye 1606. évi stat. 5. jegyz. 68. 1.
2 Ezek az u. n. Nobiles taxati, kikre nézve lásd alább Torna- 

megye 1696. évi január 25-én kelt statútumát 324. 1.
3 Régi szokásnál, de meg az 1567: 38. t.-cz. határozott rendel

kezésénél fogva is t. i. minden nemesnek joga volt saját birtokán bort 
mérni. A bormérésre nézve 1. 1. jegyz. 124. 1.

4 A bormérés akadályozóját a törvény (1655: 60. t.-cz.) is violen- 
tialis büntetéssel sújtotta.
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1689.

Gömörmegyei statutum.

A nno  1689. die 11. Jan u arii, s ta tu tum  illud, quo ru s 
tici p leb eaeq u e  conditionis hom ines in  isthoc com ita tu  Gömö- 
riensi degentes, a sem inatu ris  alien is in  territo riis factis in 
m edium  inco larum , locorum  eorundem , in  quorum  videlicet te r
ritoriis sim iles sem in a tu rae  ex titerin t, m ed ieta tem  solum  ejusdem  
solution is portionalis, quam  illi ipsi expenderen t, ita  u t si inco
lae ta les  a b  una Szaputa 1 in sem inata  nem pe 8 po ltu ras solvant, 
tunc  4  ex tran e i rustici solvere debebunt, s tab it in suo  esse et 
v ig o re ; illud tam en nobiles com ita tenses m inim e ligabit eo in 
passu , p ro u t et respectu  v inearum  in aliis te rrito riis  hab ita rum .

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Bimaszombatban, Prot. Br. 
13. Fol. 181—198. id. gyűjt. L ásd az 55. lapon * jegyzetet.

1689.

Heves-külső-ssolnokmegyei sta tutumok.

I
Anno 1689. die 21. Februarii Gyöngyös. Authoritas dominorum judlium 
penes commissionem domini vicecomilis, sine allegatione partium prae

scribitur.

D a tu r au tho rita s  dom inis jud ic ibus nobilium  penes jud i
c ia riam  co m m iss io n e m 2 o rd inarii vicecom itis ad  fl. 12 sine 
a lle g a tio n e ;i partium  procedendi, cum que expensis e t fatigiis 
exequendi, ac  parti tr iu m p h an ti p lenariam  satisfactionem  im 
pendendi, obse rva ta  de  lege regni q u in d e n a 4 certificatione 

partium .

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. L ásd a 
217. lapon * jegy alatt.

' Szapu =  modius =  véka.
2 Ezen alispáni commissio a megyei exmissionales-t pótolta. Lásd 

Szepesmegye 1567. évi stat. 1. jegyz. 21. 1.
8 Azaz a felek egyszerű meghallgatása mellett, mellőzésével a szo

kásos perbeszédeknek.
4 Lásd Szepesmegye 1567. évi stat. 3. j. 22. t.
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II.
Anno 1689. die 5 Aprilis Gyöngyösini. Quanti portionalis exactoris

authoritas.

D em um  occurren te  coram  inclito  com ita tu  et id, quod vide
licet nonnu lli p rae ro g a tiv a  nob ilitari gaudentes, i ta  et p lebeae, 
seu  ru sticae  conditionis personae, po rtion is p roportionem  ad  
b o n a  eo rundem  lim itatam  solvere n o lle n t; im o e t exacto res illi
citis verb is e t dehonestation ibus excipere  nil pensi ducerent, 
p ro p te r  q uo rum  contum atiam  po rtionum  adm in istra tionem  effec- 
tu a re  n equ iren t. In opere cujus et c o n tin u an d a  exactione sim ul 
e t ad m in is tran d a ru m  portionum  q u o tta , d a tu r au th o rita s  p lena- 
r ia q u e  facu ltas dictis exactoribus de  bonis re frac tario ru m  nob i
lium  exequend i sim ilia etiam cum  assis ten tia  jud icum  oppida
n o rum , q u an tu m  vero ad verba  in ju rio sa  exac to ribus illata, tales 
nobiles qu idem  vicecomes, ru ra lis  vero  conditionis judex  oppidi 
p o en a  le g a l i1 p u n ire  non in te rm ittan t.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. Lásd a 
217. lapon  * jegy alatt.

III.
Anno 1689. die 25. Junii Gyöngyösini. Contra abusive invasores vinearum 

fructuumque decerptores et ablatores ex promontorio Gyöngyösiensi.

Q ueru lan tibus nonnullis inco lis oppidi hujus, e t vel m ax im e 
n ob ilita te  h ic  loci residente, q u a lite r  jud ices et ju ra ti  oppidani 
u su i p ra c tica to  an te  hac, h is  in  p a rtibus ch ristian i nom inis 
T u reae  in h aeren tes  vineas eo rundem  sine d iscrim ine agredi, 
fru c tu sq u e  earundem  decerpere, decerp ique facere in ususque 
et n ecessita tes  oppidi quandoque, saep ius tam en  sub p rae tex tu  
eo, in  suos etiam  proprios converte re, ta literque non  exiguum  
d am num  abso lu ta  potentia sibi in ferre  solerent, p rac tica to  eo in 
p a ssu  olim  usu  u ti a ttactum  est sese defendere volentes. Huic 
p ro in d e  ab u su i m agis quam  u su i h u ic  inclita un iversitas p ro 
sp ice re  e t obv iare  volens, siquidem  ja m  dei g ra tia  fu ro r o tho - 
m an icu s sac ris  arm is suae m a jesta tis  rep ressus non am plius 
regnet, sim ilesque violentiae abusive  in troductae  cessare  deberent, 
p e r  fo rm am  sta tu ti determ inavit sim iles violentos, si in te r r i
to riis  v in earu m  alicujus dep rehensi fuerint, ju re  m edian te  co n 
ven iri a u t in  flagranti cap ita liter puniri, m ox cassa to  de to toque 
m ortificato  p rac tica to  eorundem  u su  e t consvetud ine priori. E t 
h oc  qu idem  sta tu tum  in aliis e tiam  locis in  v isceribus com ita-

1 А HK. II. R. 72. ez. értelmében ezen büntetés a nyelvváltsági, 
vagyis 100 frt.
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ta tu s  ex isten tibus observandum  p raev ia  pub licatione ejusdem  
debere  de term inatum  est.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. L ásd  a  
217. lapon * jegy alatt.

IV .
Anno 168!). die 10. Octobris. Appromptationem prandiorum per dominos 
judices nobilium tempore generalium congregationum solitam modificans.

S ta tu tum  inclitae u n iversita tis  sub generali congregatione 
in oppido Gyöngyös, die 11 O ctobris 1688. ce leb rata , quoad 
a p p ro m tan d a  p ra n d ia  co n d itu m ,1 m odificatum  es t sequentibus, 
quod  si quidem  re  ipsa com pertum  est, dom inos jud lium  q u an 
doque m inus, quandoque plus (prou ti occasio tu le ra t) in  sim ilia 
p ra n d ia  expendere  debuisse, p ro inde  expost quod si plus vel 
m in u s in e jusm odi necessita tes e rogatum  fuerit, com m ittitu r 
co n sc ien tiae  dom inorum  jud lium  sim ilia erogantium , qu i itidem  
sub  p u r ita te  conscien tiae su ae  tem pore  d a ta ru m  ra tio n u m  ero 
g a ta  liqu idare  ten eb u n tu r e ru n tq u e  obligati.

U. o.

1690.
Borsodmegyei statutum.

C om m uni u n iversita tis  e t inc litae  sedis voto decern itu r, u t 
in p oste rum  articuli super v io la tione sedis ju d ic ia riae  1 2 conditi, 
ex te n d a n tu r etiam  ad  generales congregationes, i ta  ut qu icum 
que occasione ce leb randarum  generalium  congregationum  alterum  
dehonestare t, per hocque ac ta  ea ru n d em  tu rbare t, s ta tim  e t eo 
facto in poena v io lationis congregation is florenos ungaricales 
cen tu m  constituente, conv inca tu r, e jusdem que convictionis te rtia  
p a rs  ced a t pro  laesa  tali parte , du ae  vero  pa rtes  p ro  dom inis 
ju d ic ib u s ,2 si vero  u traeq u e  p a rte s  se se invicem  dehonestaren t, 
singillatim  in singulis centum  florenis ungaricalibus conv incan
tur, ac  istiusm odi convictio  to ta lite r  cedat pro dom inis inclitae  
sedis vel congregationis judicibus.

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskolcion, az 1690—1693. 
terjedő jkv. 4. lapján.

1 L. ezen idézett statútumot fentebb 305. 1.
2 Lásd Szepesmegye 1567. évi stat. 1. j. 20. !. 
8 А HK. II. R. 27. ez. értelmében.
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1690.
Gömörmegyei statútumok.

I.
Anno 1690. die 17. Januarii.

S ta tu tu m : Q uandoquidem  ru s tican ae  ac  p lebeae  conditionis 
hom ines, in rebus etiam  e t negotiis, ipsos m in im e tangentibus, 
in g enera libus com ita tus congregationibus in te ressé  ( le ren t,1 
ta lite rq u e  aud ita  divulgare n ite ren tu r; u t  ig itur nego tia  com i
ta tu s  bono et accurato  c u rran t o rd ine  (cum  e t a lias o rdo est 
an im a  rerum ) ex post unus ex dom inis ju ra tis  assessoribus, in 
q u o ru m  videlicet processu  congregationes com ita tus ce leb ra ren 
tu r, ad  ostium , seu januam  dom i congregation is s ta re ,- ru sti
co sq u e  a  dom o congregationis arcere, im o et nobiles clam oribus 
ac  aliis inordinatis gestibus publica negotia  im pedien tes ad 
m o n ere  ten ea tu r sitque obligatus. Illis vero  p raeped itis  cap itanei 
a d s ta re  debebunt.

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot, ex 
1684—1690. Fol. 252.

II.
A nno 1690. die 30. Maii. Quia ex conviviis festivalibus, quae 

sc ilice t servitores et serv itrices diebus festivis ex erce re  solerent, 
non p au cae  incom m oditates, ju rg ia , p u ta  et con ten tiones, imo 
n o n n u n q u a m  etiam  la tro c in ia  quaev is p a tra ri con tingan t, adeo- 
que p e r  illa deum  optim um  m axim um  in iram  et vindictam  
p ro v o ca ri m anifestum  esset, u t ig itu r hu ic  m alo  tem pestive  ob
v iam  ea tu r, s ta tu tum  est, qua tenus deinceps sim ilia excessiva 
conv iv ia  cohibentur, ita  ut, si qui, in  fu turum  ta les  reperiun- 
tu r, in  m ultam  noctem  com potatores, aliisque incom m odantes, 
ta le s  p e r  dom inos cap itaneos vel aliós officiales p ro  locorum  
v a r ie ta te  constitu tos confestim  cap ian tu r, e t p ro  qualita te  delicti 
p o e n a  pun ian tu r. Si tam en  ta le  quodpiam  com m itta tu r, quod 
d iscussion i com itatus sub jacere  d ignosceretur, ta les dom ino viee- 
com iti, veluti m ag istra tu i tradere  non  in te rm ittan t. A licitis tam en 
conv iv iis  (prohibere) p raerepetito s serv ito res e t servitrices, ne
q uean t.

Eredetije Gömörmegye levéltárában. Prot. 1684—1690. Fol. 281. 
Fölvéve id. gynjt. Prot. Nr. 13. Fol. 181—198. L ásd  az 55. lapon * 
jegyzetet. 1 2

1 A congregatio alkatelemeire nézve lásd Szepesmegye 1567. évi 
stat. 4. jegyz. 17. 1.

2 Lásd Szepesmegye 1567. évi statutum 5. j. 24. 1.
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1690.
Beregmegyei statutum.

Anno 1690. die 23. Januarii. De morosis in administrationibus.

S ta tu tu m  est, quod si, oh n o n  p raes ta tio n em  portionum , 
aliquorum  ru stico ru m  boves, a u t cu juscum que generis pecora 
ab igerdntur, eadem  non  aliter, quam  pro  q ua libe t die deposito 
flor. uno  restituan tu r.

Eredetijét lásd 8. Gy. ex 1670—1711. jkv. 137. lapján. Bereg- 
megye levéltárában, de föl volt véve ezen megye am a statutum-gyüj- 
teményében is, a mely 1797-ben, az előző időkben alkotott statútumok
ból szerkeszt etett. és a mely gyűjtemény eredetije található Beregmegye 
levéltárában Beregszászon ♦ M anipulatio politica’- czim alatt. Fasc. 
XI.VI .  Nr. 281. M i e statútum okat — az ide ik ta to ttnak kivételé
vel ■— jelen gyűjteményünkben, a maya időrendszerinti helyén (1752— 
1797.) alább közöljük.

1690.
Torn a m egyei sta tu tum.

Anno 1690. die 13. mensis Decembris, in sede electoria in pago Vendégi
celebrata.

S ta tu tu m  e s t : u t dom ini officiales co m ita tu s  a  tem pore 
election is suae  et die e t anno  assum pto rum  officiorum  suorum , 
á  m odo deinceps, u sque ad eundem  diem  ann i sequen tis, id e s t : 
per in tegrum  an n i circulum , officiis suis subesse  te n e a n tu r ; nec 
secus sedes va led ic to ria  pro resignandis officiis ce leb ra ri possit, 
n isi post revolu tionem  integri ann i a  sede e lec to ria  com putando .1

Eredetije Kassán az abaujmeyyei levéltárban elhelyezve levő torna
megyei jegyzőkönyv ex 1687— 1690. Föl. 87.

1691.
Tornamegyei statutum.

Anno 1691. die 16. mensis Januarii, in generali congregatione in pago 
Vendégi celebrata.

S ta tu tu m  est : Q uandoquidem  ex jud icibus p a g o ru m 1 2 istius 
com itatus, ita  etiam  rustic is p lurim i con tum aces, e t refractarii 
rep eriren tu r, qui in  casibus urgentis necessitatis a d  com m issio-

1 L. Szepesmegye 1625. évi stat. 1. j. 134 1.
2 Lásd Abaujmegye 1612. évi stat. 2. jegyz. 88. 1.



314 MEGYEI STATÚTUMOK.

nes tam inclitae universitatis, quam domini vicecomitis et judicis 
nobilium, necessarias vecturas, vel pecora pro vecturis 1 milita
ribus contumaciter praestare et statuere negligerent, non solum 
vilipendis commissionum incliti comitatus et ordinariorum offi
cialium ejusdem, verum etiam cum evidenti damno comitatus 
ab iisdem praestandis etiam oppositione judicibus nobilium et 
juratis assessoribus se refractarie abstraherent ac subducerent. 
Statuitur itaque, si a modo deinceps, tales judices, vel rustici 
in simili casu et aliis quibuslibet necessitatibus incliti comitatus, 
per judices nobilium et juratos admoniti et requisiti se se ino- 
bedientes refractarios et contumaces exhibuerint; vel vero ea- 
tenus quocumque modo officialibus comitatus se, opponere ausi 
fuerint, extunc per eosdem judices nobilium tales judices, vel 
rustici, sine ulla misericordia, in birsagiis duodecim florenorum 
hungaricalium illico mulctentur, medietate ejusdem poenae inclito 
comitatui, altera vero medietate ipsis dominis judicibus nobilium 
cum sibi adjunctis cedente.1 2

Eredetije Kassán az abaujmegyei levéltárban elhelyezett torna
megyei 1687—1699. jegyzőkönyv 108. és 109. lapján.

1691.
B eregm egyei statútum ok.

Д.
Anno 1691. die 28. Maii sub generali congregatione, de refractariis in

publicis

Statutum est: Contra contumaces et mandatis, dispositio
nibusque comitatus officialium contravenientes in negotiis bonum 
publicum concernentibus, ut tales, quicumque ii sint, tam vide
licet nobiles possessionati, quam inpossessionati, eo facto vigore 
antiqui etiam statuti ac in praesentiarum renovati in poena 
24. florenorum convincantur.

II.

Eodem anno 6. Octobris sub generali congregatione sta
tutum est: si quidem ob eorum inobedientiam, qui in arduis 
suae majestatis servitiis refractarios se se demonstrarent, inevi
tabile damnum inclito comitatui sequeretur, ex eo habebunt

1 Lásd Sárosmegye 1681. évi stat. 1. jegyzetét 288. 1
2 Lásd Sárosmegye 1606. évi stat. 5. jegyz. 68. lap.
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potestatem domini judices nobilium, rusticorum penes se assumpta 
assistentia, talibus refractariis peragere executionem, ita tamen, 
ut absente domino judice nobilium, iidem rustici nullam in prae
missis habeant authoritatem. assistere vero ad mandatum domini 
judicis nobilium nolentes in fl. 12 eo facto convincantur.

I II .

Statutum est contra refractarios et in politico comitatus 
dispositioni comitatensi et vicecomitis non obtemperantes: imme
diate in 24. fl. convincantur, in tertialitate dominis judicibus nobi
lium, in duabus vero ad perceptoratum cedant a nobilibus, a 
rusticis vero fl. 12.

Eredetije Beregmegye levéltárában, Beregszászon, 8. Gy. ex 
1670—171. 192. és 206. lapokon. E  statútum ok szintén föl voltak véve 
az 1797-ben szerkesztett gyűjteményben. Lásd az előbbi 1690. évi bereg- 
megyei statútum hoz ir t jegyzetet, a mely ezekre is áll.

1691.
G öm örm egye i sta tu tu m .

Anno 1691. die 5. Septembris, statutum est: Quatenus a 
modo deinceps causae in partibus coram domino vicecomite et 
judice nobilium ventilatae in generalibus comitatus congregatio
nibus revideri possint et valeant.1

1 Az alispán kezdetben csakis a főispánnak helyettese (vicarius) 
leven s az általa eszközölt igazságszolgáltatás is olybá vétetvén, mintha 
azt maga a főispán eszközölte volna ; Ítéletének felülvizsgálására (revisio) 
is ugyanazon hatóság volt hivatva, a melyhez a felek a főispán Ítéletétől 
felebbezhettek (t. i. a kir. curia).

A megyék önkormányzati jogának fokozatos fejlődésével kapcsola
tosan (lásd Üngmegye 1659. évi stat. 2. j. 4. 1.) az alispán már nem
csak a főispán vicariusa, hanem egyúttal a megyei közönség illetőleg a 
megyei törvényszék megbízottja, kiküldöttjekép is tekintetik, sőt az önkor
mányzat teljes kifejlődésével kizárólag ez utóbbi minőségben gyakorol 
jurisdiction ki is, mint ilyen, minden egyes concret esetben csakis a me
gyei közönségnek kiküldő levele (literae exmissionales) alapján járhatott 
el (1495: 15.. 16. t.-cz.). Ezen állásában önálló joghatóságot gyakorolván, 
tőle az őt kiküldő megyéhez lett volna a felebbezésnek helye, de mert 
az ő helyettesi és önálló jurisdictiója közti különbséget még soká nem 
ismerték fel s ennek következtében a törvények s országos szokás (I486 : 
53., 1492 : 72., HK. III. R. 6. és 35. ez ) is az alispáni széktől való feleb- 
bezés fórumául (forum revisiónale) a curiát jelölték ki, s folyton ehhez 
megy a felebbezés. Legkorábban ismertetik fel az alispáni szék önálló 
joghatósága a violentialis esetekben, miután ezekben az alispán a megye
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In causis via brevium 1 motis, vel movendis expensae2 
quoque juxta articulum 16. anni 1647.3 et Tit. 67. P. 2-dae

részéről külön exmissióra nem szorult, s ugyanezért szerepelteti legelőször 
ezen esetekben a törvény (1608 (K. u.) : 4., 1609: 29. t.-cz. 6. §., 1613: 
23. t.-cz. 6. §., 1622 : 66. t.-cz.) is a megyét felebbviteli forumkép.

Ezen szűkkörű felfogást aztán a megyei statútumok mindinkább 
tágítják, a minek folytán az 1729: 29. t.-cz. már magában értődőnek 
veszi, hogy a megye az alispáni szék felebbviteli hatósága.

1 Lásd Szepesmegye 1614. évi stat. 5 jegyz. 99. 1.
a A jognak bírói érvényesítése a perlekedő felekre nézve minden 

időben több-kevesebb vagyonértéket képviselő teherrel, tágabb értelemben 
vett költségekkel já r t ; csakhogy a jog- s törvénykezési rendszer gyermek
korában ezeknek külön tekintetbe vételére nem nyílt alkalom. A bíróság 
előtti megjelenése a feleknek önmagokban vagy szószólójokkal, eskütársaik
kal s a peres ügynek lefolytatása időveszteséggel, fáradsággal, költséggel 
j á r t ; de mindaddig, mig a jogsértések vétségszámba jöttek s csak mint 
ilyenek üldöztettek (lásd Gömörmegye 1681. stat. 3. jegyz. 284.1.), mindezen 
terheket bőven fedezte a vesztes félre kirótt s a nyertes fél meg a biró 
közt megosztatott birság, főleg akkor, ha felperes a maga jogát oly bírói 
gyülekezet előtt érvényesítette, melyen neki, mint a közület minden más 
tagjának, különben is meg kellett jelennie. Mihelyt azonban a jog kezdé 
felismerni, hogy vannak oly jogsértések is, melyek nem involválnak 
magokban vétséget, s hogy ennek megfeleló'leg egyes jogsértések birság 
1 irovása nélkül is orvosolhatók bírói úton : egyúttal azt is kénytelen volt 
megengedni, hogy ily jogsértések esetében a sértett fél ama terhekért, 
mint neki jogtalanúl okozott károkért, a sértő féltől külön elégtételt köve
teljen, vagyis ezen terhek vagyoni értékét felszámítsa s a bíróság által 
perköltségek czimén megitéltesse. Minél inkább fejlődik s bonyolul a jog
élet, annál költségesebbé válik a perlekedés is, egyebektől eltekintve, főkép 
az által, hogy a felek munkadíjjal ellátandó szakértő megbízott segítségére 
szorúlnak. mély körülmény mindinkább érleli azon nézetet, hogy a per
költségek felszámítása s megítélése a vétségül tekintett sértések esetében 
is jogosúlt, mig a birság mindinkább a vétség által maga után vont bün
tetéskép marad fönn.

Az imént mondottakból magyarázható meg, miért nem reflectálnak 
törvényeink a perköltségekre egész a XV. század utolsó negyedéig s ekkor 
is miért rendelik a perköltségeket megitélendőknek csak a pénzbeli adós
ság (1486 : 29. t.-cz.), a hatalmaskodásnak nem tekintett kártételek (1492 : 
22.) s a fölös vagy szokatlan tizedszedés (1495: 37. t-ez.) körül támasz
tott perekben; míg a vétséget képező hatalmaskodás esetében perkölt
ségek a megítélésüket elrendelő 1492 : 55. t.-cz. s а HK. II. R. 67. ez.
8. §. daczára a gyakorlatban meg nem Ítéltettek, mint ezt a Quadriparti
tum 111. R. 73 ez. egyenesen kiemeli. Ellenben a XVII. századtól fogva 
mind gyakoriabbak a perköltségek iránt — nem ugyan elvileg, de leg
alább casuistice — intézkedő törvények, melyek t. i. mind több és több 
specificus esetben hagyják meg a perköltségek megítélését (Lásd p. o. 
1609: 29., 1613: 23.. 1659: 31., 1681: 31., 1715: 28. t.-cz. 11. §., 54. 
és 69. t.-cz., 1723: 9,, 11., 12., 33., 52., 53.. 57., 6 0 ,6 3  , 1729: 38. t.-cz. 
stb.) — A mely esetekre nézve a törvény positive nem intézkedett, a 
statútumok s ezek hiányában a biró bölcs belátásától függött a perköltségek 
meg vagy meg, nem Ítélése. (V. ö. Sárosmegye 1686. évi stat. 2. j. 302.1.) 

3 Helytelen idézés, talán az 1609: 29., vagy az 1613: 23. t.-cz.
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Decr. Oper. Trip, praevia conscientiosa limitatione adjudicandae 
statuuntur.

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. Nr. 
13. Fol. 181—198. id. gyűjt. Lásd az 1698-ik évi acták között is, és
V. ö. az 1691. évi november 21-én, Rozsnyóbányán tartott megyei tör
vényszéki határozattal.

1691.
T orn am egyei sta tú tu m ok .

I.
Anno 1691. die 24. Julii.

Statutum est: domini judices nobilium, a modo deinceps, sine 
speciali commissione inclitae universitatis, vel domini vicecomitis, 
ex perceptis vel percipiendis quibuscumque et cujuscumque generis 
pecunariis impositionibus propria authoritate nihil penitus cuipiam 
possint erogare — nisi in ardua aliqua necessitate absente 
domino vicecomite, extractis tamen superinde sufficientibus recog
nitionibus et sanis documentis, alias ejusmodi privatae eroga
tiones et futiles expensae non acceptabuntur.

Eredetije Kassán, Abaujmegye levéltárában elhelyezett torna- 
megyei elrongyollott jegyzőkönyvben. Fasc. 1569—1587.

II.
Anno 1691. die 9. mensis Augusti, in generali congregatione comitatus 

Thornensis in castello Tornensi celebrata.

Statutum est: Mivel az isten ellen való sok szitkozódás 
és káromkodás s átkozódás 1 sokaknak naponkint való nagyobb 
gonosz példájára igen eláradott: azért ezután afféle szitkozódó- 
kat, káromkodókat és átkozódókat hallván az falusi birák,2 
tartoznak érdemessen, másoknak példájára minden halasztás 
nélkül megbüntetni. Kit ha az falusi birák elmulatnának, s vice
ispán uram ebben referáltatik, hogy az falusi birák meg nem 
büntették, az olyan birákon és falusi magistratuson, viceispán 
uram, tizenkét forintokat, minden könyörületesség nélkül tar
tozik megvenni.

П. o. m in t az előbbi.

1 Lásd Abaujmegye 1579. évi stat. 2. jegyz. 38. 1.
2 Lásd Abaujmegye 1612. évi stat. 88. és 1616. évi stat. 5. jegyzetét
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1691.
H eves-kü lső-szo lnokm egyei sta tu tu m .

Anno 1691. die 27. Martii Gyöngyös. De publicorum malefactorum perse
cutione et contra eos insurgere nolentium poena.

Attribuitur facultas judici nobilium primi processus, qua
tenus adhibitis ad latus suum, sui processus tam nobilibus, quam 
ruralis conditionis personis, praehabita cum alterius processus 
judice nobilium correspondentia, quolibet mense semel insur
gere,1 publicos malefactores de loco ad (legitimorum officialium 
suorum litteris salvi passus) locum condescendentes miseramque 
plebem victualium extorsione et aliis extraordinariis excessibus 
angariantes,2 persequi, persecutos comprehendere possit ac valeat, 
imo debeat et teneatur. Contra refractarios vero et insurgere 
nolentes, nulla habita intermissae insurrectionis ratione, de lege 
et statuto superinde sancitis idem judex nobilium procedendi 
de bonis refractariorum nobilibus fl. 12 desumendi habeat ple
nariam et omnimodam potestatis facultatem, praemissa nihilo
minus de similium birsagiorum desumptorum, vel desumendorum 
coram inclita universitate fienda relatione per dominos judices 
nobilium exequentes nullatenus intermissa.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. Lásd a 
217. lapon * jegy alatt.

1691.

A baujm egyei sta tú tu m ok.

I.

Statuitur, ut secundum correspondentiam cum inclito co
mitatu Sárosiensi habitam coloni, sive subditi, intra anni revo
lutionem, ex hoc comitatu in illum et e contra, profugi ultro 
citroque sine legali repetitione et processu juridico, comprobata 
solum modo rei veritate restituantur, quo in passu scribendum 
erit eidem comitatui Sárosiensi.8

Eredetije Abaujmegye levéltárában, Prot. 1691—1706. Fol. 1.

1 Lásd Borsodmegye 1616. évi stat. 4. jegyz. 106. 1. s Zemplén- 
megye 1674. évi stat. 2. jegyz. 192. 1.

2 L. Zemplénmegye 1662. évi stat. 2. jegyz. 14. 1.
3 A szökevény jobbágyokra s azok visszakövetelésére lásd Ung- 

megye 1659. évi stat. 2. jegyz. 3. 1. s Gömörmegye 1616. évi stat. 
2. jegyz. 104. 1.
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II.

Statuitur ut juxta articulum novissimae dietae1 Sopro- 
niensis dominus vicecomes habeat authoritatem in causis jurium 
pignoratitiorum et liquidorum debitorum, in partibus procedere 
usque ad summam ibidem specificatam, ita tamen, ut executio 
usque ad relationem in comitatu fiendam in suspenso maneat.

Item statuitur, ut judicibus nobilium in causis violentia
rum, quoad restitutionem damnorum, et expensarum usque ad 
fl. 25 procedere liceat, ita tamen, ne poenam violentiae adju
dicare possit; salvo nihilominus processu legali violentiarum in 
harum quoque minorum causarum aquisitione pro iis, qui eodem 
uti voluerint, permanente.2

Ered. Abaujmegye levéltárában, Prot. 1691—1706. Fol. 1.

III.

Statuitur, ut absente domino vicecomite substitutus dominus 
vicecomes procedere possit in causis violentiarum, uti et in 
aliis causis.

U. o. fol. 14.

IV.
Statutum est, ut a modo in posterum, nulla penitus impo

sitio fiat ad partem extra congregationem comitatus, verum in 
congregatione, quaequidem impositio taliter facta inprothocol- 
letur, et pro ejusdem limitatione certi deputati ordinentur, qui 
praesente semper jurato comitatus notario ejusmodi limitationem 
faciant et demum regestum singulis judlium per notarium sub 
sigillo comitatus extrudetur vel adminus cum subscriptione ejus
dem Notarii.

U. o. fol. 16.

1 Ez az 1681 : 33. t.-cz., mely a zálogpereket és a liquidum debitum 
eseteit 6000 frt erejeig a megyei törvényszék hatáskörébe utalja. Erre 
vjonatkozólag lásd Abaujmegye 1680. évi stat. 2. jegyz. 284. 1. és alább 
Borsodmegye 1696. évi stat. jegyzeteit 327—328. 1.

2 A kisebb hatalmaskodás iránti perek (causae violentiales, lásd 
Borsodmegye 1591). évi stat. 1. j. 56. 1.) t. i. mind a violentialis büntetés 
kiszabását, mind a károk megtérítését illetőleg az ispán, illetve alispán 
széke elé tartoztak (14-54: 15., 1514: 51., 1608: 4 , 1609: 25Г, то±4;. 23., 
1622: 66., 1729 : 35. t.-cz. 6. §., 1751 : 36. t.-cz.). A jelen statutum azon 
szabálya, hogy a violentia folytán okozott károk megtérítésének ügyében 
a szolgabirák járhassanak el, az 1729 : 35. t.-cz 5. §. folytán országos 
törvénynyé lett. mely e hatáskörrel 200 frt erejéig ruházta fel a szolga-
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V.
Statuitur, ut servitores propriam sessionem et oeconomiam 

habentes proportionaliter solvant portiones, quibus vero domini 
eorum pro conventione duntaxat dant aliquam seminaturam, illi 
ab onere solutionis immunes sint.1

Ered. Abaujmeyye levéltárában, Prot. 1691—1706. föl. 20.

1692.
A bau jm egyei statútum ok.

I.

Concluditur, quatenus a modo in posterum impositiones 
universae in generalibus congregationibus comitatus, et non in 
particularibus sive privato fiant.

Determinatur demum, ut futurus comitatus dominus vice- 
comes gerat simul officium supremi, sive primarii commissarii.

Eredetije Abaujmegye levéltárában, Prot. 1691—1706. Fol. 41.

И.
Determinatum est, quod a modo in posterum, dominus 

supremus comes terminum restaurationis sedriae cum scitu et 
correspondentia comitatus praefiget, ac praeterea nomina etiam 
illorum, quos pro officio vicecomitis candidare intendit, ante 
sedem restauratoriam cum potioribus membris comitatus com
municabit. 2

U. o. foi. 43.

III.

Concluditur, ne ullus rusticorum ex tritico et siligine sive 
frumento audeat a modo in posterum crematum coquere, sub 
poena fl. 12, ex hordeo tamen et avena, prunis et aliis fructibus 
crematum coquere licebit.3

Similiter interdicitur blasphaematio, contra rusticos quidem, 
ut pro prima vice vapuletur, et excipiatur plagis, sive ictibus 10.

bírákat, míg ugyanazon törvény 6. §. értelmében a violentialis büntetés 
kiszabása továbbra is az alispáni szék által volt eszközlendő.

1 Lásd Beregmegye 1(535. évi stat. 5. jegyz. 162. 1.
2 Lásd Szepesmegye 1(525. évi stat. I. jegyz. 134. 1.
3 Lásd Tornamegye 1659. évi stat. 2. jegyz. 231. 1.

*
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secunda vice 20, tertio 30, ictibus per judices locorum. Quarta 
autem vice, si attentaverit quispiam rusticorum, lapidetur. Seg
niores autem, sive remissiores judices in puniendis hujusmodi 
blasphemis judex nobilium una cum delinquente persona pro 
demerito puniet in corpore, sive in pelle, non tamen mulcta 
pecuniaria.

Contra personas autem nobilitares blasphemantes decer
nitur poena 1°. fl. 1,2°. fl. 2, 3°. vero fl. 3. Pro quarta blasphe- 
mia citabitur ad comitatum et poena eidem judicialiter infligetur.1

Ered. Abaujmegye levéltárában, Prot. 1691—1706. Fol. 48.

1693.
A bau jm egyei sta tú tu m ok.

I.

Statutum est, quatenus sicca telonia tollantur juxta leges 
regni et articulos 2 desuper sancitos, hoc tamen in passu cum 
vicinis comitatibus esset correspondere.

Eredetije Abaujmegye levéltárában, Prot. 1691—1706. Fol. 83.

Statutum comitatus in generali congregatione conditum 3 
declaratur, quatenus illud de impositionibus duntaxat ad publi-

1 Lásd Abaujmegye 1579. évi stat. 2. jegyz. 38. 1.
2 Az utak, hidak, töltések használása után szedett vámok, melyek

egykoron mint a jövedelmes felségjogok (jura regalia) egyik neme, a 
királyságnak bő jövedelmi forrását képezték, igen korán, részint kir. pri
vilegium, részint usus folytán egyes hatalmas földesuraknak is haszon
vételeivé váltak, kik is az e czímen szedett jövedelmeiket különféle vissza
élésekkel gyarapították; ezek közé tartozott a többek közt az is, mely 
szerint vámot szedtek az utasoktól a közlekedésre szükségtelen vagy 
használhatatlan utak, hidak, töltések után is. Az ily — száraz — vámok
nak (telonia sicca, in locis aridis erecta 1528: 5.. 1550: 67., 1556: 
36. t.-cz.) eltörlését törvényeink egész sora rendeli el, kötelességévé tevén 
ezt a megyei ispánok és alispánoknak, sőt országos bizottságokat is ren
delnek ki ugyan e czélból, de a panaszok a száraz vámok miatt folyton 
megújultak. Ilynemű törvények : az 1546: 49., 1548: 53., 1552: 35.,
1553: 27, 1554: 21.. 1555:'14., 1556: 36.. 1557: 17., 1559: 45.. 1566:
11., 1588: 27., 1609: 4L. 1613: 21., 1618: 17., 1625: 34., 1635: 72.,
1638: 58., 1647: 91., 1649: 77., 1655: 29., 1659: 57., 1715: 15., 1723:
15. t.-cz

8 Az 1692. évi statutum, fentebb 320. 1.
C o r p u s  s t a t u t o r u m  II . 21
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cas comitatus necessitates *, idque respectu bonorum proprio
rum et non uxoriorum et non quoque portiones aut similes, ad 
rationem suae maiestatis occurrentes contributiones intelligatur.

Eredetije Abaujmegye levéltárában, Prot. 1691 —1706. Fol. 90.

TTL

Circa limitationem quanti observandum venit, quatenus 
limitatio fiat ad personas rurales et libertini a singula persona 
nimirum hospitum menstruatim per polturas 4, a filiis aetatem 
12 annorum superantibus polturas 2, a servis polturas 2. A 
quolibet bove et equo proprio rustici domino suo terrestri ser
vientes (exceptis duobus, quibus domino suo labores publicos 
praestat) polturas 2. (Hic notandum, quod illi deputati pro par
ticulari limitatione habeant reflexionem ad illos, qui proxima 
aestate aut autumno boves habuerunt et jam vendiderunt). Ab 
una vacca polturas 2. A juvenco duorum annorum polturam I. 
Ab ovibus decem polturas 2. A totidem capris polturas 2. A 
sue unum annum habente et supra denarium 1. Ab uno alvea
rio apium polturam 1. A seminatura cuiuslibet cubuli indiffe
renter polturas 2.

Braxatores, et cremati coctores pagenses miseram plebem 
in contribuendo sublevabunt, similiter et manumissi ac liberti
ni ac rustici in fundis curialibus residentes, qui regestro comita- 
tatus inter nobiles taxatos inserti non sunt, cum pagensibus et 
rusticis conscribentur aliaque comitatus onera supportabunt.

Deinde conclusum est, quatenus etiam domini magnates
que et nobiles possessionati proportionaliter limitentur et in con
tributione miseram plebem juvent.

Nobiles quoque taxati1 2 secundum facultates limitati pro
portionaliter contribuent, hoc excepto, ne a personis propriis 
filiorumque suorum quidquam solvant, servi autem eorundem 
a facultatibus et seminatura duntaxat et non a personis 
solvent.

Molitores quoque secundum taxas suas proportionali ter 
limitandi contribuent

U. o. föl. 95.

1 Lásd Abaujmegye 157T. évi stat. 1. jegyz. 29. 1.
2 A taxati nobilesre nézve lásd Tornamegye 1696. évi jan. 26-én 

hozott stat. alább 824.1
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1693.
T o rn a m eg ye i sta tu tum .

Anno 1693. die 13. mensis Januarii, in generali congregatione comitatus 
Tornensis in pago Vendégi celebrata

Statutum est: rustici in limitatione portionum pueros 
septem annorum, quorum parentes operibus uti non possint, 
non limitent, sed octennes et alios consequenter, qui jam aliquid 
emolumenti parentibus, vel consangvineis in succursum eorum 
praestare possunt.1

Ered. tornamegyei 1687—1699. jkv. Fol. 244. Abaujm. levélt.

1694.
A b a u jm eg ye i sta tu tum .

Porro ex quo essent nonnulli, qui impositiones comitatus 
portionales ac alias publicas praestare recusarent, itaque ad 
evitandas etiam militares executiones contra eiusmodi refracta
rios denuo conclusum est; quatenus, judices nobilium de bonis 
eorum mobilibus (si reperire poterunt) statim in pecuniam con
vertendis etiam cum assistentia militari executionem adaequatam 
faciant, in defectu vero rerum mobilium de bonis immobilibus 
fiat executio, ita ut talia bona emptori et debitum impositionale 
pro refractario exolventi in duplo exolutae summae inscribantur, 
et nec aliter quam deposita dupli summa refractarius vel ejus 
successores redimere et rehabere possint Si qui vero ejusmodi 
occupata bona propria authoritate reoccupare attentaverint, 
tales ad primitus celebrandam sedriam vel generalem comitatus 
congregationem citentur, et contra eosdem per fiscum comitatus 
secundum leges procedatur.

Eredetije Abaujmegye levéltárában, Prot. 1691—1106. Fol. 110.

1695.
T o rn a m eg ye i sta tu tu m .

Anno domini 1696. die 1. mensis Junii, in generali congregatione comitatus 
Tornensis in castello Tornensi celebrata.

Deliberatum et statutum est, communi inclitae universi
tatis voto. In posterum, a dato praesentium sedes judiciarias

1 V. Ö. Beregmegye 1635. évi stat. 5. jegyzetével 162. 1
21*
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semper diebus Jovis celebrandas 1 in hocce comitatu promul
gari debere, si quidem die Mercurii cum aliis comitatibus saepius 
celebratio sedium judiciariarum coincidant, unde domini magnates 
et nobiles propter ejusmodi sedriarum diebus Mercurii cele
brandarum coincidentias saepius paterentur defectus.

Tornamegyei 1687—1699. ered. jkv. foil. 425. Abaujm. levélt. 
Kassán.

1696.
T orn am egyei sta tú tum ok.

T .

Anno 1696. die 25. mensis Januarii, in generali congregatione comitatus 
Thornensis, in pago Almás celebrata

Statutum e s t : nobiles hujus comitatus unum colonum 
proprium aratrum educentem et ad minimum penes talem colo
num duos inquilinos, pro veris possessionatis, a modo deinceps, 
habebuntur, minus autem possidentes, nimirum, vel unum colo
num. vel vero tantum inquilinos duntaxat duos, vel unum, pro 
taxatis nobilibus reputabuntur.

Tornamegyei 1687—1699. jkv. fol. 521. Abaujm. levélt. Kassán.

II.
Statutum est : valaki e nemes vármegye lakosi közül, akár 

nemes, akár nemtelen, akár szolga legyen, valamennyiszer füstös 
dohánt1 2 színi comperiáltatik, mindannyiszor szolgabirák uraim 
tizenhat polturát, a portióknak szaporítására vehessenek rajtok; 
minden könyörületesség nélkül.

U. o. fol. 529.

1696.
H eves-külső-szolnokm egyei s ta tú tu m ok .

I.
Anno 1696. die 11. Januarii sub sedria in Gyöngyös. Occasione jurium et 

bonorum impignoratitiorum.
Cum ob rariorem sedriarum celebrationem3 causantes 

occasione jurium impignoratitiorum procedere soliti ex eo, quod

1 A törvényszékek tartásának idejére nézve v. ö. Zemplénmegye 
1561. évi stat. 1. j. 12. 1.

2 Lásd Borsodmegye 1671. évi stat 1 jegyz. 262. 1.
3 Lásd Zemplénmegye 1561. évi stat. 1. jegyz. 12. 1.
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pars in causam attracta in prima sedria nonnisi paria 1 actio
num petere, in altera vero eadem eximere, ac demum in tertia 
praecise ad actionem actoris respondere hactenus consvevisset, 
non modo gravioribus expensis onerarentur, verum diutius 
insimul eventum causarum hujusmodi suarum praestolari debe
rent. Ut praeterea hujusmodi remorae frustraneisque profusio
nibus expensarum consulatur, communi universitatis voto statutum 
est, ut a modo in posterum occasione jurium impignoratiliorum 
processum inchoare volentes, observato respective quo ad eos, 
qui in comitatu residerent unius vel alterius, respectu vero 
extraneorum propius, vel remotius commorantium duarum, vel 
trium quindenarum 1 2 termino, causas hujusmodi occasione jurium 
impignoratitiorum instituendas cum transmissione parium actio
nis per dominos judices nobilium vigore judiciariae commissio
nis domini vicecomitis in forma certificatoriarum concinnandae, 
eos contra quos ejusmodi causam prosequi niterentur, in sed- 
riam evocare possint ac valeant.3 In causamattracti vero post 
institutam, per partem actoream levatam,4 non exspectata ulte
riori hujusmodi parium extradatione et remora in prima statim 
sede ad actionem respondere teneantur et sint obligati.5

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. L ásd  a 
217. lapon * jegy alatt.

II.
Anno 1696. die 21. Martii, in oppido Gyöngyös. Ratione subcommissario- 

rum comitatensium.

Quandoquidem a parte commissariorum non levis exorta 
fuisset querulosa propositio super eo, quod videlicet nonnulli 
pro officio commissariatus candidati officium in se assumere, 
intraque decursum unius anni, nulla legitima ratione et funda
mento habitis, gerere et supportare recusarent, eo in passu 
determinatur: si a modo inposterum quipiam commissariatus 
officium assumere, muniaque eiusdem officii in promovendo 
fideli suae majestatis sacratissimae servitio recusaverint, in tali 
passu deposito annuali commissario deputato 10 florenorum 
nimirum pro sallario, alios in locum refractariorum surrogandi,

1 Lásd Zemplénmegye 3. jegyz. 10. 1.
2 Lásd Szepesmegye 1567. évi stat. 3. j. 22. 1.
3 Lásd u. o. 1. jegyz. és Abaujmegye 1614. évi stat. 4. j. 99. 1.
4 Az 1618 : 62. t.-cz. a zálogpereket egy terminuson elintézendők- 

nek rendeli. Lásd még az 1486 : 25. t.-cz. is.
5 Lásd Zemplénmegye 1559. évi stat. 3. jegyz. 9. 1.
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restituendique ac eligendi domino vicecomiti authoritas et ple
naria potestatis facultas attribuitur.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gynjt. Lásd a 
217. lapon * jegy alatt.

III.
Anno 1696. die 10. Septembris, sub sedria in Gyöngyös. Ratione condu

cendorum servorum et servilium modalitás praescribitur sequentibus.

Vévén eszébe az nemes vármegye az cselédnek és kivált
képen az paraszt renden levő szolgáknak, kocsisoknak, béresek
nek, pásztoroknak és több ezekhez hasonlóknak, szegődségeknek 
idein magok rátartását s az által való magok fizetésének feljebb 
felverését, a ki is onnan származott, hogy Szentgyörgy napkor 
telvén ki (némely abususbul) akkor kezdődvén újévben eszten- 
dejek, tudván ők, hogy az családos ember olyan munkatevő 
időn szolga nélkül nem lehet, annyival inkább megszokták a 
keménkedést, az minthogy sokan tapasztaltattak is, hogy érdeme 
fölött soknak meg kellett Ígérni kívánt fizetését, mely rendetlen
séget azért, hogy tovább ne nevelkedjék, az tekintetes nemes 
vármegye akarván antevertálni, determinálta s elvégezte, hogy 
ezentúl ezen nemes vármegyék is, más nemes vármegyék dicsé
retes példája szerint, kis Karácson, úgy mint uj esztendő nap
kor, ugyan kezdetin akármikor is fogadva valamely gazda cse
lédet, teljen ki esztendeje s ezentúl a ki Szentgyörgy napkor 
szegődtette valamely szolgáját, kiki efféle cselédivei számot vet
vén, eddig való szolgalatjáról, következendő uj esztendő napkor 
ujjabban szegődtesse az cselédét. Hogy pedig azon alkalmatos
sággal az cseléd, kiváltképen az nyakas szolgák, szolgálók, 
szolgálattól való magok megvonásával urokat s gazdájokat 
ne boszanthassák és magokat csavargásra ne adják, ezt el
végezte a nemes vármegye, hogy olyatén szolgálni nem 
akarók, menten az városi s falusi bírák által, avagy pedig 
nemes vármegye tisztei által tudtokra adatván az dolog, meg- 
arestáltassanak és szolgabirák uraimék által azon helység
nek rovási közé irattassék fel személyek, cselédjek és érté
kek az melyben szolgáltak s különben ki se bocsáttassanak, 
hanem kezességen legyenek mind addig, mig az egész télre 
való hat holnapi portiót, a mi reájok esik meg nem adják; 
minthogy szabadságban senki sem tartatik. Annak fölötte, a ki 
ennek a végezetnek opponálná magát, akár gazda, akár szolga, 
nemes, vagy nemtelen legyen az, comperta rei veritate huszon
négy forint birságon maradjon, kit minden törvényes processus 
nélkül csak harmad napot terminálván az olyan személyeknek,



szolgabirák uraimék mindeniken irremissibiliter megvehessék, 
fele pedig nemes vármegye tiszt uraimék számára fordíttassék.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyújt. L ásd a 
217. lapon * jegy alatt.
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1696.
B o r s o d m e g y e i s ta tú tu m o k .

I.

Statutum est, ex communi et unanimi totius inclitae uni
versitatis suffragio et consensu, ad praecavendas partium liti
gantium fere infinitas expensas, varia fatigia allevationemque 
pauperum et alios salutares ob respectus statutum est, processus 
judiciarios in longum huc protrahi solitos, in subsequentibus 
litium materiis, virtute Art. 2. p. 3. Decr. Trip, et Art. 18. anni 
1635. ita abbreviandos esse:

In causis bonorum impignoratorum penes exmissionem 1 
incliti comitatus ex sedria, vel generali congregatione extrahen
dam dominus judex nobilium cum adjungendis juratis assesso
ribus usque ad summam centum florenorum hungaricalium, 
ultra vero dominus vicecomes cum adjungendo adminimum uno 
judice nobilium, cujus processui incumbit et juratis assessoribus 
usque ad summam 6000 florenorum. in partibus procedendi 
facultatem habeant.1 2 Executione post revisionem apellationis in 
sedria comitatus, aut generali congregatione flendam, penes 
adjudicatorias sententionales et exmissionales itidem comitatus

1 Lásd Szepesmegye 1567. évi stat. 1. j. 24. 1.
2 Egyrészt a megyei autonómiának és a megyei közegek önálló

sulásának, másrészt a gazdasági forgalomnak vidékenkint eltérő mérték 
szerénti fokozatos fejlődése tette szükségessé, hogy előbb egyes megyék 
terjeszszék ki fokozatosan egyik-másik ügy tekintetében saját törvény
székeik (sedriák) valamint bírósági közegeik hatáskörét, s csak miután 
ama fejlődés országszerte bekövetkezett, vált szükségessé a törvényhozás 
részéről is azok hatáskörének kiterjesztése. így a jelen statútumban érin
tett zálogperekre nézve a törvények a XVIII. század előtt a szolgabiró 
vagy alispán hatáskörét egyáltalán nem ismerik s a megyei törvényszékét 
is csak fokozatosan terjesztik; előbb ugyanis csak 10Ó frt (1504: 7., 
1618 : 62. t.-cz. 1. §. HK. III. R. 7. ez. 5. §.), majd 600 frt (1625 : 53., 
1638: 29.), később (1649 : 41. t.-cz.) 1200 frt s utóbb (1681: 33. t.-cz.) 
6000 frt, az 1715: 28. t.-cz. 16. §. pedig már 12,000 frt, végre az 1729 : 
35. t.-cz. 1. §. határtalan összeg erejéig utalják a megyei törvényszék elé 
a zálogpereket, ez utóbbi törvény a szolgabirónak és alispánnak is meg
engedvén, hogy a megyei törvényszéken kívül (in partibus) zálogperekben 
eljárjon, amannak 3000 frt, emennek határtalan summa erejéig.
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administranda.1 Neque ullus causantium a modo in posterum 
teneatur in sedria, aut generali congregatione adversarium suum, 
ut hactenus moris erat, admoneri facere, sed solum penes prae
tactam exmissionem juxta leges in partibus;1 2 et si levare nolue
rit ad reddendam non levationis pecuniae et non remissionis 
bonorum rationem de termino, ut attactum est, in partibus prae
figendo insinuatorie certificari3 curare.

In causis pariformiter liquidorum debitorum 4 judices no
bilium, usque ad 100 florenos; ultra vero dominus vicecomes, 
usque ad 6000 florenorum juxta leges itidem regni superinde 
conditas procedendi et exequendi facultatem habeant,5 post exe- 
cutionem extraque dominium admissa in comitatum modo prae
vio appellatione.6 Certificatio hic quoque cum declaratione totius 
negotii transmittatur, ut totam actionis energiam contineat.7

In causa porro repetitionis fugitivorum colonorum, is modus 
observandus esse censetur, ut literae repetitionales, aut exmissio 
comitatus inposterum ad avertendas fraudes facile exinde emer
gendas, in sedria aut congregatione comitatus nullatenus per
legantur, sed penes specialem exmissionem, aut saltem com
missionem domini vicecomitis juxta leges itidem superinde scrip
tas terminare et procedere valeat.8

In causis demum dehonestationum dominus vicecomes cum 
adjungentibus judicibus nobilium et juratis assessoribus prehabita 
declaratoria certificatione in partibus procedere possit juxta leges 
iterum superinde sancitas,9 executione post revisionem appella-

1 Az 1729: 28. t.-cz. 10. §. szerint — összevetve azt ugyanazon év 
29. törvényczikkével — a felebbezésnek ilynemű zálogügyekben a megyei 
törvényszékhez birtokon kívül kellett történnie.

2 A törvény s országos szokás (1. 1486: 25. t.-cz. 2. §. 1492: 65., 
1638 : 29., 1655 : 52. t.-cz., HK. II. 24. 71. ez.) sem azt követelte, hogy 
a zálogösszeg fölvétele és a zálogjavak visszabocsátása iránti megintés a 
megyei törvényszék vagy gyűlés színe előtt, hanem csak azt, hogy juri
dice et legitime történjék ; ezt pedig eszközölték a megyékben régebben 
a hiteles helyek kiküldöttei (1492 : 43 t.-cz., HK. II. R. 19. 21. ez.), később 
a szolgabirák esküdttársaikkal.

3 Ezen u. n. certificatio vagy citatio insinuationalist illetőleg lásd
Szepesmegye 1567. évi stat. 2. jegyz. 21. 1. A zálogperekre s azok különböző 
nemeire lásd Abaujmegye 1700. évi statútumához irt jegyzetet.

1 Lásd Sárosmegye 1620. stat. 2. jegyz. 123. 1.
6 Lásd Borsodmegye 1696. stat. 2. jegyz. 327. 1.
6 Később a törvény is (1729: 28. t.-cz. 2. §. és 29. t.-cz.) csak 

birtokon kívüli felebbezést engedett meg.
7 Lásd fentebb 3. jegyz.
8 Lásd Gömörmegye 1616. évi stat. 2. jegyz. 104. 1.
9 A dehonestatióra, vagyis valamely jóhirű s tisztességes állapotú 

embernek ocsmány szavakkal való megbecstelenítésére vonatkozó tör
vények : HK. II. R. 72. ez. 1635. 89., 1649 : 94., 1655 : 108 t.-cz.
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tionis pariter in sedria vel generali congregatione flendam penes 
adjudicatorias sententionales et exmissionales incliti comitatus 
peragenda.1 In praesenti quoque causa penes specialem comi
tatus exmissionem ut in aliis procedatur.

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskolczon, as 1696—1705 
terjedő jkv. 46. lapján.

II.
Quandoquidem aequitati et justitiae congruum et consen

taneum videretur, statuiturque in processibus causarum ratione 
violentiarum 1 2 quarumlibet, a modo deinceps movendarum expen
sae quoque in litem erogandae per conscientiosam judicum limi
tationem, etiam juxta sensum tituli 67. Par. 2. Decr. Tripartiti 
refundendae judicentur.3

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskolczon. 1696—1705. ter
jedő jkv. 5. I.

III.
Propter abbreviationes processuum et exinde causandarum 

expensarum inanes profusiones decernitur: causas in sedibus 
judiciariis in posterum movendas, post primum sedriae termi
num, in quo nimirum (partes) petunt paria actionis sedem 
sigillatoriam 4 praefigendam esse, in qua paria extradanda et in 
sequente sede judiciaria meritorie debent in causam attracti 
respondere.

Ered. Borsodmegye levéltárában, Miskolczon, az 1694—1696. ter
jedő jkv. 422. I.

1697.
B o rso d n ie g y e i s ta tú tu m o k .

I.
Minthogy ezen nemes Borsodvármegye, az szüntelen való 

condescensiónak helye és fészke lévén; más szükségekre is

1 Az 1729 : 28. t.-cz. 18. §. s 29. t.-cz. szerint ily esetben a megyei 
törvényszékhez birtokon kívüli felebbvitelnek van helye.

2 Lásd Borsodmegye 1696. évi stat. 1. jegyz. 66. 1. és 1613. évi 
stat. 2. jegyz. 92. 1.

8 Lásd Gömörmegye 1691. évi stat. 2. jegyz. 316. 1.
4 Lásd Sárosmegye 1616. évi stat. 2 jegyz. 103. 1.
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gyakorta kévántatnak az vecturák és szekerek administratiói,1 
erre nézve az occurálandó szükségekre nézve, az nemes vár
megyének négy processusára juxta proportionem vettetett fel 
120 szekér, melyben az marbátlan emberek is, az ő értékek 
szerint tartoznak succurálni, mivel némely emberek csak arra 
való nézve nem tartanak marhát, hogy az szekerezéstöl elvon
hassák magokat, az marhás emberek pediglen úgy annyira 
elfogytanak, hogy azon tehernek supportálására elégtelenek; 
azért communi suffragio determináltatik, hogy minden helyt indiffe
renter, akár marhás, akár marhátlan lakossi legyenek pro conser
vatione comitatus, juxta facultatem azon felvetett szekerekbül az 
obveniálandó szekereknek készen való fentartására és megszerzé
sére, oly szorgalmatos gondjok legyen, hogy a mikor fog kivántatni, 
minden okvetetlen praestálhassák, mert másként ha valaki vak
merőségben találtatik és azon obveniálandó szekeret meg nem 
szerzené, sőt ezen végzésnek magát teljességgel opponálná, az 
nemes vármegyének már ennek előtte condalt statútumában 
denotált, toties quoties 12 frt büntetést incurralnak, mely bün
tetésnek desumptiójára és executiójára szolgabirák uraimnak 
adatott authoritas és exmissio. Az leveleknek hordásában is 
egyenlő rendet tartsanak az lakosok, akár marhás, akár mar
hátlan, az közönséges igazság ezt hozván magával.

Ered. Borsodmegye levéltárában, Miskolczon, az 1696—1705. 
terjedő jkv. 128. I.

II.
Mivel az nemes vármegyének némely lakosai és sub pre- 

textu, hogy vagy az imponált quantumnak fizetését, vagy az 
quártélyozó hadnak tartását1 2 akarnák elkerülni, egy helybűi 
másba szokták magukat recipialni, és némelyek más nemes 
vármegyékben is elvevén hasznát s minden magok alkalmatos
ságit jószágoknak és lakóhelyek határinak, erre nézve communi 
voto et suffragio inclitae universitatis determinaltatik, hogy az 
olyan lakosok, kik vármegyénkben más helyeken recipiálták 
magokat, elébbeni lakóhelyekre vissza menjenek és a házakba 
való menetelre adigáltassanak. A kik pedig más vármegyében 
mentenek, itten pedig jószágok vagyon, az ollyakat szolgabirák 
uraimék, antecedent«’, vagy personaliter, vagy pedig levelek 
által, praemoneálják, hogy jószágok mellé visszajöjjenek és itten 
contribuáljanak, melyet ha cselekesznek, bene quidem, ha nem,

1 Lásd Sárosmegye 1681. évi stat. 1. jegyz. 288.1.
2 Lásd Ungmegye 1663. évi stat. 3. jegyz. 2 6. 1.
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az nemes vármegye által reájok limitálandó quantumot és quar- 
télytartást juxta proportionatam bonorum et utilitatum exinde 
perceptarum qualitatem irremissibiliter szolgabirák uraimék, 
vagy executióval. vagy jószágoknak elfoglalásával és annak 
usque ad plenariam satisfactionem másoknak leendő eladásával 
rajtok megvehessék és desumalhassák, adatván ebben ő kegyel
meknek vigore praesentis statuti authoritas és exmissio.

Ered. Bor.sodmec/ye levéltárában, Miskolczon. az 1696—1715. ter
jedő jkv. 158. I.

1697.
A ha ujmegyei sta t útumok.

l .

Statutum est, quatenus in illis locis et pagis, ubi plures 
essent compossessores judicatum et subjudicatum pagi et alia 
etiam officia pagensia incolae domos proprias habentes, per 
ordinem gerere debeant, ubi tales possessores inter se eatenus 
concordare non possent.1

Ered. Abaujm. levélt. Prot. 1691—1706. Fol. 199.

II
Statutum comitatus in nuperna generali congregatione hic 

loci, die 26. Martii conditum 1 2 declaratur, quod rusticanae con
ditionis homines in curiis nobilitaribus, in inquilinatu, vel ser
vitiis residentes et constituti, portiones in medium incolarum 
illius pagi, ubi talis curia existeret praestare, imo et hibernan
tem militiam alimentare teneri tales, et illi intelligantur, qui 
fundos rusticanos et, pertinentias in pago et territorio ejusdem 
haberent et possiderent; illi vero, qui nihil stabile in pago, aut 
ejusdem territorio possiderent, extunc ad hujusmodi praesta
tiones et praesertim intertentionem militiae non adigantur, quod 
si vero aliqua pecora haberent, extunc ab iisdem proportio- 
naliter in pecunia contribuere quidem debent, hujusmodi tamen 
taxam non ad manus judicis pagi, verum per manus officialium

1 Lásd ugyanezen megye 1612. évi stat. 2. j. 88. 1.
2 Ezen statutum így szól : «Jobbagiones et Rusticanae conditionis 

homines in Curiis Nobilitaribus residentes in Casu renitentiae pensionis 
portionalis etiam militari executione mediante ad persolvendum ipsis 
limitatum portionale onus medio officialium incliti comitatus compellan
tur, determinatum est.»
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comitatus in medium pagensium peraestabunt, ad intertentionem 
vero sive alimentationem militiae non obligantur. De reliquo 
priora statuta hoc in passu condita in suo esse permaneant.

Ered, Abaujm. levélt. Prot. 1691—1706. Fol. 203. Megújítva ismét 
ugyanazon év nov. 20-ról, lásd az idézett jkv. 236. lapján.

III.
Statutum est, üt impositiones pecuniarias, a modo inpos- 

terum, non judices nobilium exigant et percipiant, verum pagen- 
ses et alii comitatus incolae contributioni obnoxii directe ad 
perceptoratum incliti comitatus manibus perceptoris adminis
trent. qui si pro termino praefixo ejusmodi pecunias absque 
defectu administraverint, bene quidem, sin minus, extunc dominus 
perceptor listám restantiariorum manibus dominorum judicum 
nobilium assignent, qui eosdem restantiarios omnibus licitis viis 
et modis ad exolvendas restantias cogere tenebuntur.1

U. o. fol. 210.

IV.
Statutum est, ut in exmissionibus, ubi substitutus vice- 

comes vel judlium exmittitur 1 2 quatenus absente vel legitime 
impedito ordinario in occurentibus causis procedere valeant; 
talis ordo observetur ut instans sive causans cum obtenta exmis- 
sione domini ordinarium vicecomitem aut judlium accedat et 
ab eodem certifiatorias3 petat et extrabat, qui si se publicis 
comitatus negotiis impeditum dixerit et ad substitutum suum 
instantem relegaverit, tunc iisdem substitutis procedendi autho- 
ritas esto.

U. o. fol. 212.

V.

Statutum est. ut amodo in posterum non domini jud
lium et jurassores, prout hactenus pecuniarias portionales exi
gant et percipiant, verum speciales exactores ad hoc eligantur 
in quolibet processu.

U. o. fol. 229.

1 Lásd ugyanezen megye 1610. évi I. stat. 77. 1.
2 L. Szepesmegye 1667. évi stat. 1. jegyz. 24. 1.
8 L. u. o 2. 21. jegyz. és Abaujmegye 1614. évi stat. 4. j. 99. 1.
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VI.

Statutum est, ut libertini1 et a dominis terrestribus exemti 
in omnibus contributionibus seu impositionibus vecturis et 
laboribus, ac servitiis oneribusque illis omnibus, quas et quae 
pagi portales supportare tenentur, omnino concurrere cum pagen- 
sibus ignobilibus debeant.

Ered. Abaujm. levélt. Prot. 1691—1706. Fol. 230.

VII.

Primo factus est discursus de modalitate exolvendi por
tiones dominorum officialium superiorum et conclusum est : 
ut eorum portiones ex cassa seu perceptoratu comitatus exol- 
vantur secundum assignationem commissariatus bellici, non 
autem dislocentur per pagos.

Conclusum etiam est denuo, ut servitores dominorum, offi
ciales, inquilini, educillatores, molitores, laniones, quaestores et 
ministri communitatum seminaturas pecora et similes facultates 
habentes et in curiis nobilitaribus degentes in medium pagorum 
contribuant in pecunia proportionaliter, qui vero domos proprias 
in pagis habent et domi manent, etiam in intertentione militiae con
currant, qui vero taliter contribuere et concurrere nollent, ex 
tunc dominorum judlium executionem de facultatibus illorum 
faciant et executa bona judicibus pagorum assignent.

U. o.Fol. 231-232 .

VIII.

Conclusum est, ut salarium servitorum et servitricum limitetur 
et huiusmodi limitatio per comitatus et civitates publicetur pro ob
servatione ; si quis dominorum et hospitum huiusmodi limitatione 
plus promiserit aut praestiterit, in poenam dupli talis excessus 
incurret per officiales comitatus aut etiam locorum judices seu 
magistratus desumendam, cujus medietas executori cedet, altera 
vero medietas ad perceptoratum comitatus administretur pro 
necessitatibus comitatus convertenda.

U. o. fol. 234.

L. Szepesmegye 1M2 évi stat. 4. jegyz. 183.1.
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1697.
H o n t (k is )  m e g y e i  s ta tu tu m *

1. Domini terrestres, in causis criminalibus, de subditis suis, mox et ter
mino primo meritorie impendere tenentur.

Ob varias et culpabiles impensorum tergiversationes et 
causarum contra subditos criminaliter motarum prolongationes, 
per formam statuti decernitur: ut in causis criminalibus et ad 
caput tendentibus, domini terrestres, judicialiter requisiti, super 
subditis suis meritorie, abscissis universis condescensionum et 
exceptionum cautelis, jus et justitiam impendant,1 alias causa 
in faciem sedis deducta tales juri statui positi de plano et sim
plici convincantur.

2. In causis liquidorum debitorum, ubi specificatio non intercessit, datur 
facultas domino vicecomiti penes exmissionales comitatus usque ad fl. 3000 ; 
judicibus nobilium autem penes commissionem domini vicecomitis, usque

ad fl. 300 procedendi.

In causis liquidorum debitorum per formam statuti com
munibus inclitae universitatis suffragiis decernitur: quod ex quo 
circa exeeutionem liquidorum debitorum, ubi nimirum specifi
catio judicis exeeutoris in obligamine non intercessit, propter 
longioris processus circumstantias saepissime damnosae pro
crastinationes committi soleant, creditoresque in justis suis prae- 
tensionibus et aquisitionibus remorari et saepe majores expensas, 
quam forsan meritum ipsum exigeret, profundere coguntur; ut 
itaque creditor justis aquisitionibus breviori via consulatur, 
datur facultas domino vicecomiti cum adjuncto judice nobilium, 
juratis assessoribus usque ad fl. 3000,1 2 * cum exmissionalibus 
comitatus ex prima sede ad instantiam actoris extradandam 
vigore duntaxat praesentis statuti, servatis de jure servandis, 
legitima, et competente videlicet partium in praesentiam sui 
certificatione; judicibus nobilium autem usque ad fl. 300 8 penes 
judiciariam domini vicecomitis commissionem in exeeutione 
liquidorum debitorum, in quibus uti praemissum esset obligamen

1 Közbűntettekben csak azon földesurak szolgáltathattak jobbágyaik 
fölött igazságot, a kiknek pallosjoguk (jus gladii) volt. — Lásd Gömör- 
megye 1878. évi stat. 1. jegyz. 277. 1. — Az impensiora nézve pedig lásd 
Ungmegye 1662. évi stat. 1. jegyz. 1. 1. és Borsodmegye 1613. évi stat.
3. jegyz. 91. 1.

2 és 8 Lásd Borsodmegye 1696. évi stat. 2. jegyz. 327 1. és ugyan
annak 1613. évi statútumát.
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specificationis judicis non intercessit, abscissis universis juridicis 
remediis, sola appellatione in comitatum extra dominium admissa 
procedendi. De cetero salvo articulo occasione summae super 
fl. 3000 per comitatum permanente. Executio autem juxta art. 
31. anni 1659. fiat.1

3. Rusticis datur facultas usque ad fl. 40 fidejubendi.

Si quidem in casibus fidejussionum non raro maximae 
intervenissent difficultates ex eo, quod rusticis citra consensum 
dominorum suorum terrestrium ultra unum florenum fide jubere 
non fuisset licitum, unde miseri captivi quandoque leviorem ob 
causam in vincula injecti, etsi gratiam ad fidejussionem dimit
tendi a comitatu obtinuissent: tamen fidejussores aquirere non 
valebant, longioremque captivitatis afflictionem experiri debebant. 
Hinc visum est inclitae universitati in talibus personis fideju
bendi facultatem etiam citra consensum dominorum suorum 
terrestrium usque ad summam fl. 40 concedere, ultra vero non, 
nisi cum praescitu et consensu dominorum suorum, idque ea 
cum declaratione, ut si quandoque vinculum fidejussionis ejus
modi jobbagionis incurrere contingeret, executio fiat de bonis 
mobilibus et haereditatibus eorum propriis, non autem bobus 
equisque jugalibus pro personis eorundem, ne eatenus dominus 
terrestris detrimentum patiatur, nisi fors praevio ejus consensu 
ad id accedente.1 2

4. In causis impensionum.

Determinatum est, ut in causis impensionum 3 in primo 
impensionis termino universae condescensiones allegentur et in 
medium proferantur; si quando vero pars impendens illegalem, 
vel in rationibus solidis decretalibus minime fundatam condes- 
censionem4 adducendo partem actoream a termino rejiceret, 
deducta in comitatum causa ibidemque condescensionis excep
tione rejecta partem impendentem in forma praesentis statuti, in 
praefigendo ex post suo modo termino meritorie impendere 
judicium debere. Alioquin in casu neglectionis sedis finalem 
pronunciaturam sententiam in ordine ad juri statui petitos. Hoc 
tamen declarato, quod si primo termino legitime condescenso 
in secundaria vice erigenda actione aliquid non contineretur,

1 Lásd Sárosmegye 1620. évi stat. 2. jegyzetét. 123. 1.
2 Lásd Abaujmegye 1628. évi statútumához irt 1. jegyzetet. 140. I.
3 Lásd Borsodmegye 1613. évi stat. 1. j. 92. 1.
4 Lásd Abaujmegye 1614. évi stat. 1. jegyz 100. 1.
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unde condescensio oriri posset, quod in priori actione minus 
comprehendebatur, ejusmodi condescensionem parti impendenti 
in secundo quoque termino allegandi facultas supersit et con
sequenter hujusmodi allegatas inductas in partibus condescen- 
siones taliumque processuum convictiones etiam in generalibus 
comitatus congregationibus juxta articulum 4. anni 1608. post 
coronationem revidendas et discutiendas debere, solo merito ad 
decisionem sedis judiciariae relegato.

6. In causis pignoratitiis.

Statuitur item, quatenus in causis pignoratitiis contra hypo
thecarios impignorata bona possessionaria, terrasque, prata et 
alia similia remittere nolentes, ad instantiam tam nobilium contra 
nobiles et rusticos, quam ignobilium contra ignobiles usque ad 
summam nempe 600 Renfl. inclusive, judices nobilium, in par
tibus penes commissionem domini vicecomitis procedendi habeant 
autboritatem, admissa partium extra dominium in comitatum 
appellatione.1

* Hontmegyénék — mely később egyesült — régi statútum ai 
közül az itt közlötteket excerpülta Szentimrei Sámuel, gömörmegyei 
jegyző és az 1697 -ben febr. 29-én Rozsnyóbánydn tartott tisztújító köz
gyűlésen előterjesztvén, azokat Gömörmegye közönsége recipiálta s ünne
pélyesen kihirdette. Eredetiben olvashatók Gömörmegye levéltárában. 
Prof Nr. 13. Föl. 181—198.

1697.
H eves-kü lső -szo ln oJcm egyei s ta tu tu m .

Anno 1697 die 19. Septembris Gyöngyös. Pretium carnis bubulae ad 
denarios í .  limitatur.

Conclusum praeterea ac determinatum e s t; quandoquidem 
jam per dei gratiam pecudes et pecora multo, quam antea 
leviori possint comparari pretio, adeo quippe, ut in montanis 
quoque civitatibus, ac reliquis locis propinquioribus, non ultra, 
quam quatuor, ac subinde tribus etiam denariis libra bubulae 
ponderaretur; ob id, in hoc quoque comitatu ordinarium unius 
librae bubulae pretium, sub mulcta 12 florenorum a transgres
soribus irremissibiliter desumendorum, ad quatuor pariter dena-

1 Lásd Borsodmegye 1696. évi stat. 2. jegyz. 327.1. és 1. jegyz 328.1.
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rios limitatum exstitit, quod ipsum medio dominorum judlium 
processualiter publicandum statuitur.1

Ered. Hevesmegye levéltárában, Egerben, iá. gyűjt. L ásd  a 
217. lapon * jegy alatt.

1698.

H eve s-k M ső -szo ln o k m e g ye i s ta tú tu m o k .

I.
Anno 1698. die 6. Novembris, sub sedria in Gyöngyös. Occasione elec
tionis officialium subterfugitivae excusationes et juramentorum interposi

tiones vetantur.
Et quia in electione officialium frequentes solent interve

nire excusationes subterfugitivae juramentorum quoque inter
positione confirmatae, ob id ne contra illud, quod deus in 
decalogo, de non assumptione in vanum nominis ejus sanctis
simi praecepit, inposterum inconvenienter delinquatur, publico 
votorum suffragio statutum ac determinatum est, quatenus sub 
poena emendae linguae, statim ipso facto irremissibiliter desu
mendae, nemo candidatorum ab assumptione officii jure jurando 
expost sese ullo modo praesumat excusare.1 2

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. L ásd a 
217. lapon * jegy alatt.

1 A középkorban európaszerte s a XIV. század óta hazánkban is, 
az egy és ugyanazon mesterséget űző iparosok saját érdekeik megóvása 
czéljából külön testületekbe, u. n. czéhekbe állottak össze. Ez időtől fogva 
valamely mesterséget csak az űzhetett, kit az illető iparág érdekében ala
kult czéh a maga kebelébe tagúi fölvett, minek folytán a szabad verseny 
lehetetlenné vált, a szabad verseny hiányában pedig az iparczikkek árai 
a fogyasztó közönség érdekeinek hátrányára természetesen, szabadon nem 
alakulhattak. Ép ezért, hogy a fogyasztó közönség érdekei a czéhek kéjiye- 
kedve ellenében megóvassanak, az egyes iparczikkek, s mindenekfölött a 
legszükségesebb élelmiszerek árait az önkormányzattal felruházott közü- 
letek, hatóságilag szabták meg. a mit megtenniük önkormányzati jogaik
nál fogva nemcsak szabadságukban állt, hanem törvény (1625: 40., 
1659 : 71. t.-cz.) értelmében kötelességük is volt. V. ö. 1627. évi sáros
megyei és 1628. évi gömörmegyei statútumokkal.

2 A jelen statutum alkotásának idejében a vármegyei tisztviselők 
(Officiales) elnevezése alatt a királyi kinevezés alá tartozott főispánokon 
kívül értendők á) az alispánok (vicecomites), a kiket hosszas időn át 
egészen a XVI-ik évszázad közepe tájáig a vármegyebeli birtokos nemesek 
közűi a főispánok neveztek ki magok mellé (Mátyás 1486 : VI. Decr. 60. 
Art. 1. §.) és b) a szolgabirák (Judices nobilium) valamint az esküdt 
nemesek (Jurati nobiles). Ezeknek tiszte köztisztségnek (Officium publi-

22C o r p u s  s ta t u t o r u m  II .
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II.
Anno 1698. die 6. Novembris sub sedria in Gyöngyös. Authoritas domi

norum judicum nobilium occasione deficientium dicarum.

In eo porro  negotio, ubi post conscrip tionem  d ic a ru m 1 
a liq u am  personam  jam  p raev ie  d ica tam  m ori, a u t pecora  vel 
pecudes p e r  in ju riam  tem p o ru m  qualite rcunque  deperire  con 
tigerit, com perta  superinde m e ra  rei veritate , dom inis judicibus 
nob ilium  sim iles dicas e  n u m ero  reliquorum , d a tu r  in stan tibus 
re lax an d i p len aria  facultas, in  se rie  d andarum  su a ru m  rationum  
su p erin d e  re la tionem  facturi.

Ered. Hevesmegye levéltárában. Egerben, id. gyűjt. Lásd a 
217. lapon * jegy alatt.

1698.
U ngm egyei statu tum .

Anno 1698. die 2. mensis Januarii.

In  a lienas villas m ig ran tes seu  fugitivos e t com m une onus 
sub terfugere  satagentes co lonos ex  qu ibuscum que a u t cu juscum - 
que possessionibus, erga requ isitionem  dom inorum  te rrestriu m

cum) tekintetett, a melyet az arra megválasztottak elvállalni voltak kötelesek. 
Mindazáltal a sok vesződséggel egybekötött, de rendszeres fizetéssel nem 
járó tisztségeket épen az arra legalkalmasabb megyebeli birtokos nemesek 
vonakodtak elvállalni, minek következése az lett, hogy a hivatalok leg- 
többnyire az azokra nem alkalmas s vagyoni állásuknál fogva is alsóbb 
rendű megyebeli nemesek kezébe kerültek, a kik hol kedvezésből, hol 
jutalomért és hol a hatalmasbaktól való félelemből eljárásukban könnyen 
letértek az igazság és törvényesség teréről. E bajnak orvoslását czélozták 
már Zsigmondnak 1436 : VI. Decr. 2. A rt, a mely 25 márka, Mátyás
nak 1486: VI. Decr. 9. Art., a mely 50 márka és II. Ulászlónak 
1492: I. Decr. 34. Art., a mely ismét 25 márka büntetés kiszabásá
val kényszeríti a szolgabirákat — ha csak elfogadható mentségi okuk 
nincsen — megválasztás esetén tisztök elvállalására. A szolgálat idő
tartama minimumkép egy évre volt megszabva, a melynek leteltével akarata 
ellenére szolgálni az illető sem kényszeríthető, sem öt év letelte előtt, 
újból megválasztás esetén a tisztség elvállalására kényszeríthető nem volt. 
Az 1559 : 54. t.-cz. ide értve az alispánokat is, mint választás alá tartozó 
tisztviselőket, megújítja 25 márka törvényszerű büntetés terhe alatt a 
megyei tisztség elvállalását kötelező régibb törvényeket. Az elfogadható 
mentségi okok az idézett törvényekben fölsorolva nincsenek, hanem csak 
példakép említtetnek föl, a király, királyné, valamint az egyházi és 
világi főurak officiolatusában vagy a katonai szolgálatba való elfoglaltság 
és a vármegyében való nem lakás, miből azt következtethetni, hogy az 
egyéb mentő okok helyessége és elfogadhatósága fölött a vármegyei gyű
lések esetről esetre határoztak.

1 Lásd Beregmegye 1612. évi stat. 1. j. 89 1
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m edio jud lium  fiendam  ipsi inco lae  absque  te rg iv arsa tio n e  et 
m o ra  e grem io sui ex trad a re  e t re s titu e re  sub p o en a  12 ft. in 
cassam  com ita tus cedentium , to tie s  quoties sin t obligati, de ter
m in a tu m  est.

S ta tu tu p i proxim e p ra e te r ita e  congregation is c o m ita tu s 1 
sub  conno ta tione  facu lta tum  to tiu s un iversita tis nobilium  sanci
tu r, confirm atur, e t illucidatur eo m odo, u t unusqu isque  tax a to 
ru m  1 2 et m inus possessiona to rum  nobilium  quoslibe t suos p ro 
ventus, u tilita tes ac  beneficia, u tp o te  sem inatum , p eco ra  cornigera, 
aeq u e  e t setigera, v asa  vini nov issim ae  p rocrea tion is , equos 
a ra tro  e t conductitiis vectu ris deservientes, q u a e s tu ra s  e t m erci
m onio rum  usus et id genus a lia  sub  poena confiscationis dene
ga to ru m  dom ini judlium  p a tefac ian t iidem que sedulo c o n sc r ib a n t; 
po tio res vero e t m agis possessionati ipsim et p raerecensitos 
facu lta te s  suas seria tim  co n n o ta ri faciendo sub  poen a  itidem  
p raesc ita .

Ungmegye levéltárában, Ungvár, Prot. X. gen. congr. Fol. 295.

1698.
T orn am egyei sta tu tu m .

Anno domini 1698. die 3. mensis Julii in sedria comitatus Thornensis in 
castello Thornensi celebrata.

S ta tu tu m  e s t : com m uni incliti hu jus com ita tu s  dom inorum  
m ag n a tu m  e t nobilium  possessionatorum  ta m q u a m  potiorum  
voto conclud itu r, u t nobilitas t a x a t a 3 ac  a rm a lis ta e 4 hujus 
co m ita tu s  onus v ec tu rae  5 m ilitaris in  succursum  m iserae  ple
bis, in  sex ta lita te  p raes ta re  s in t ob ligati; in te rten tionem que 
m ilitarem , a  m odo deinceps, d u ran te  hac bellica co n tra  T ureas 
suae  m ajesta tis  expeditione p ro p o rtio n a te  su p p o rta re  tenean tu r. 
N on o b stan te  egrigii A ndreae F a rk a s , ac a lio rum  dom inorum  
a rm a lis ta ru m  nobilium  ea tenus fac ta  p ro te s ta to ria  con trad ic
tione. Ab ejusm odi tam en  vecturis, e t in te rten tione  m ilitari ac tu 
ales dom ini hu jus com ita tus officiales im m unes red d u n tu r. V ec
tu ra  au tem  ejusm odi a nobilibus m ed ian te  com m issione dom inorum  
jud lium  p er ductores com ita tus h u ju s ord inarios in ipsorum

1 Nincs meg.
2 Lásd Tovnamegye 1696. évi jan. 25-én hozott statútumát 324'. 1.
8 Lásd u. o.
4 Lásd Gömörmegye 1610. évi stat. jegyzeteit 78—79. 1.
5 Lásd Sárosmegye 1681. évi stat. 1. jegyz. 288.

22*
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processib u s etiam  cum  birsagio  duodecim  florenorum  a  re fra c 
ta riis  im m ed ia te  exigendorum  (ta lite r e tiam  a  rustic is sine  om ni 
m ise rico rd ia  ex torquendorum ) decern itu r. M edietate ejusdem  
b irsag ii in  com m unes necessita tes h u ju s  com itatus, a lte ra  vero 
m ed ie ta te  ductori, vel judlium  ex ecu to ri aequalite r cedente. Q ui
cu m q u e  au tem  nobilium  au t ru s tico ru m  co n tra  eiusm odi officiales 
co m ita tu s  hujus, in tali com m uni o n ere  procedentes in su rrex erit 
eo sdem que inhonestis verbis, convitiis au t qu ibuscum que v itu - 
periis afficerit, vel vero verberaverit, a u t qualitercum que laeserit, 
vel se  se sa ltem  opposuerit, illis consentientibus, hoc in passu  
e tiam  dom inis te rrestribus ipsorum , v igore p raesen tis  statu ti 
illico in scorsiv is poenis hom agialibus conv in can tu r e t ag g ra 
v e n tu r  cu m  executione reali.

Tornamegyei 1687—1699. jkv. Fol. 684—686. Id. helyen.

1698.
B orsodm egyei sta tu tu m .

Q uandoquidem  p rae te r m u ltifa rias  m oderni tem poris ca la 
m ita te s  e t in ju rias adeo etiam  pestiferas m alefactorum  lues, et 
p raed o n u m  infinitis latrociniis, inclitu s hicce com ita tu s  v e x a re 
tu r, a c  om nis itinerandum  proficiscendi securitas p raec ludere tu r, 
ideo, u t  h u ic  m alo in  tem pore  p rosp ic ia tu r, om nis g rassand i 
effrena ta  coerceatu r licentia, com m uni to tius u n iversita tis  voto 
et suffrag io  determ inatum  est, u t dom inus v icecom es quosv is 
m ale fac to res  in flagranti deprehensos com m isso scelere, non 
o b serv a to  in citatione eorundem  q u indenae  term ino , vel ex eo 
etiam , quod  carceres pro longiori p rae in se rto ru m  m alefacto rum  
deten tio n e  inep ti sint, convocatis ta m e n  et p raesen tib u s bene 
ju ris  pe ritis  viris ju x ta  d em erita  eo ru m  vi solum  h u ju s  sta tu ti 
p u n ire  e t p lectere possit a tque  v a le a t .1

Eredetije Borsodmecjye levéltárában, Miskolczon. az 1696—1705. 
terjedő jkv . 498. lapján.

1699.
B orsodm egyei sta tu tu m .

Statutum de immediata processuum juridicorum in judices ordinarios tem
pore electionis successione.

D eterm inatu r, ut a  m odo in  posterum , un iversae  causae  
c o ram  dom ino  vicecom ite et ju d ice  nobilium  tem pore  officiorum

1 A gonosztevők üldözésére és büntetésére 1. Zemplénmegye 1562.
évi stat. 2. jegyzetét. 14. 1.
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eorum  ven tila tae , e t per m uta tionem  officiorum  1 in successores 
eo rum  transla tae , in term ino  electionum  dom ini vicecom itis et 
jud icum  nobilium  genera lite r condescendi d e b e a n t2 ne  super 
seo rsiva  condescensione fru s tran eae  exceptiones et allegationes
........... in s titu an tu r, quae p rocessibus ca u sa ru m  rem oram  c re a re
possunt.

Eredetije Bornodmegye levéltárában, Miskolczon, az 1696—1706. 
terjedő jkv. 661. lapján.

1699.

T orn am egyei sta tu tu m .

S ta tu tum  est 1. Ad sim ilitudinem  v icinorum  alio rum  com i
ta tu u m ,a tq u e  sub levandas p aupero rum  ju stiss im as u t p lu rim um  
prae tensiones, nec non  co n tra b a n d a s  h ac  etiam  m odalitate  p lu ri
m arum  ex pensarum  p rae ten sio n es com m uni votorum  suffragio 
s ta tu im u s : u t  a  m odo in  posterum , in  causis bonorum  im pig- 
n o ra titio rum . ubi h ae ren s  sum m a resc iri poterit, nonn isi ad  
sum m am  florenorum  cen tu m  et infra, judex  n o b iliu m ; vice- 
com es vero  usque ad  fl. sexcentos in  p rae fa ta  m ateria , non  
au tem  su p ra , penes genera lem  exm issionem  nostram  in pa rtib u s 
procedendi p lenariam  (ac to re  ita  efflagitante) habea t po testa tis  
au th o rita te m .3

2. Sim iliter in causis  d e h o n e s ta tio n u m 4 vicecom es noster 
ad  p a rtis  queru lan tis  in s tan tiam  penes exm issionem  n o s t r a m 5 
non expec ta to  sem per sed riae  n o strae  term ino, p e r m odum  
hrevis p ro cessu s,6 p raeh ib ita  sem per legitim a citatione, et cum  
to ta  su a  se rie  actionis d ec lara tione  tran sm issa  loco p a riu m ,7 
ne  post m odum  longiori d ilation is petitione  partes litigan tes, se 
se fa tigare  p raesu m an t, a ttr ib u ta m  procedend i h a b e a n t facu lta- 
em . Si ta m e n  com petens eidem  fl. 12. sa la rium  p raev ie  depo-

’ A vármegyei tisztviselők választásáról és változásáról 1. az előbbi 
1698. évi beves-külső-szolnokmegyei statutum 2. jegyzetét. 337. 1.

2 A condescensióra s ennek különböző értelmű használatára lásd 
Szegedi Tyrocinium 610. 1. és Kittonich id. m. Cap. 4. Qu. 10., valamint 
а HK. II. R. 82. czímét.

3 Lásd Borsodmegye 1696. évi stat. 2. jegyz. 327. 1.
4 Lásd u. o. 2. jegyz. 328. 1.
5 Lásd Szepesmegye 1667. évi stat. 1. jegyz. 24. 1.
6 Lásd u. a. 2. jegyz. és Abaujmegye 1614. évi stat. 5. j. 99. 1. 
’ Lásd Zemplénmegye 1661. évi st. 3. jegyz. 10. 1.
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situm  fuerit, ex m ulcta, seu  convictionis b irsag io  1 qu idquam  
sibi vendicandi haud p erm ittitu r. P a rti vero  succum benti in 
p raesen tiam  nostri (in tra  dom inium  hoc est an te  executionem  
poenae) m atu rio ris  revisionis g ra tia , appella re  liberum  et in te 
g rum  esto .2

3. P arifo rm iter in  causis  divisionum , q u ae  in  visceribus 
com ita tus n ostri suboriri possen t p raec ipue  in te r pauperio res 
non cogan tu r sem per pro ex trah en d o  hu jusm odi m andato  divi- 
s io n a l i3 4 ad  ord inarium  regn i jud icem  recu rre re , verum  m oda- 
lita te  in p raem issis sta tu tis n o s tris  specificata serv a taq u e  p ro ce
dendi m ethodo coram  vicecom ite ad id negotii a  nobis exm it- 
tendo  ad adjungendum  aliquem  jud icem  nobilium  ju ri s ta re  
ten ean tu r. P ro  exm issionibus au tem  ju rid ic is p a rs  ac to rea  n o ta 
rio  i sedis florenum  1. solvere debeat.

Tornamegyei 1699—1702. jkv. Fol. 22—23. id. helyen.

1699.

A b a u jm eg ye i sta tú tu m ok.

I.
C onclusum  est, u t caro  b u b u la  ubique p er denarios qu a- 

tu o r, seu cruciferos duos v e n d a tu r  et non  u ltra , sub poena 
confiscationis carnis, quae sic confiscata caro  pauperibus d is
tr ib u en d a  erit, idem  fiat e tiam  C assoviae, desuperque adm o
n e a tu r  a tque  dom inus ju d ex  c iv ita tis et p e r eundem  lan iones.5

Ered. Abaujmegye levélt. Prot. 1691—1706. Fol. 318.

И .

Anno 1699. 2. D ecem bris occasione con tinuation is sedriae  
determ inatum  est, ut a m odo deinceps, ju d ex  nobilium  in m ajori 
sum m a, nonnisi in  centum  fl. hungarica libus e rga  exm issionem  
com ita tus procedendi habeat facu lta tem , exceptis illis casibus, 
ub i in  obligatoriis partes jud icem  nobilium  eligerent, in causis

1 A dehonestatio büntetése 100 ezüst forintot tevő 25 gira volt a 
НК. II. R. 72. ez. szerint.

2 Lásd Gömörmegye 1691. stat. 1. jegyz. 315. 1.
8 Lásd Gömörmegye 1665. évi stat. 2. jegyz. 244. 1.
4 Lásd Gömörmegye 1653. évi stat. 2. jegyz. 209. 1.
5 Lásd Heves-és Külső-Szolnokmegye 1697. évi stat. 1. jegyz. 337. 1.



vero p ignorum  nu lla tenus p rocedere, a  m odo e t deinceps, pos
sin t u ltra  fl. 25. h u n g .]

D eterm inatum  in causis v io len tiarum , p rae te r quam  expen
sae 1 2 3 c u rra n t, etiam  ju d ic i vicecom iti 12 fl. hung, ju d liu m  et 
ju ra to  vero  6. fl. an te  lev a tam  ca u sa e  per ac to ream  partem  
deponan tu r, quam  18 fl. sum m am , ub i p a rs  ac to rea  a n te  leva
tam  :l c au sae  non  deposuerit, c o n d e sc e n d i4 debeat. Ju x ta  prio 
rem  determ inationem  p rio rib u s an n is  factam , occasione com m u
nis inquisition is de suspectis nobilibus dom inus vicecom es inquirat.

D eterm inatum  est, si qui in facto  suspecti p e r  quoscum 
que officialium  inclitus com ita tus dep rehendun tu r, cu juscum que 
sint, servi, subditi, p e r  officiales com itatus, absque  om ni in 
cursu  v iolentiae, au t u lterio ri p rocessu , cap ian tu r e t ad  m anus 
vicecom itis deducantur.

D eterm inatum , u t dom ini jud ices, in  cunctis incliti com i
tatus A bau jvariensis  locis, possession ibus et oppidis, ub i solum 
nobiles sunt, cap itaneum , ubi vero  rustici, jud ices in s titu a n t et 
designent, ita  u t si in tra  qu indenam  p er p rius dom inum  illius 
loci, ubi rustici degerent, jud lium  re q u ira tu r, si jud icem  in tra  
qu indenam  non  constituerit, tunC co n stitu a t judex  nobilium , qui 
constitu tus, si accep tare  nollet. 6 fl. pro  se desum endi habeat 
facu lta tem  dom inus judex  nobilium , et dem um  adm oneat, u t 
gerat officium  sub p o e n a  6 fl. H oc idem  intelligendum  de per
sonis nobilibus et locis solum  inco la  nobilitari degentium  (sic!).

Eredetije Abaujmeyye levéltárában, Prot. 1691—1706. Fol. 9—10.
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1699.

H eves-kü lső-szo ln okm egyei sta tu tu m .

Anno 1699. die 11. Mai Gyöngyös. Qui per renitentiam suam, impositio
nes sibi obtingentes, solvere nollent, bona eorum inbyppothecandi, iis, qui 
summam eam deponere voluerint, datur authoritas domino vicecomiti.

S iquidem  vero, c irca  exactionem  p rae in se rtae  a  dom inis pos- 
sessionatis  pendendae  im positionis taxa lis  inclita un iversita s  diffi
cu lta tes  quasdam  facile su b o riu n d as fore praesen tiscere t, ideo

1 Lásd Abaujmegye 1680. évi stat. 2. j. 284. 1 és Borsodmegye
1696. stat. 2 jegyz. 327. 1.

3 Lásd Gömörmegye 1691. évi stat. 2. jegyz. 316. 1. 
я Lásd Zemplénmegye 1559. évi stat. 3. jegyz. 9. 1.
4 V. ö. Abaujmegye 1614. évi stat. 1. jegyz. 100. 1.
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eo in  passu , ubi quispiam  e p raem em oratis  dom inis possessio- 
n a tis , curialist.is, au t p raed ia lis tis ,1 ad requisitionem  dom inorum  
ju d liu m  a u t dom ini percep to ris  im positiones sib i obtingentes per 
re n ite n tia m  exolvere nollet, a u t  non  c u ra re t;  ad  tu n c  inclitus 
co m ita tu s  habebit au thorita tem  p lenariam  b o n a  sim ilium  ren i- 
te n tiu m  in  visceribus com ita tu s  reperib ilia  (ad  in s ta r  p lurim o
ru m  com ita tuum  superiorum  regn i H ungáriáé pa rtiu m ) iis, qui 
ta x a m  eandem  deponere voluerin t, usque ad  tem p u s redem 
p tio n is  ju re  hypothecario  in sc ribe re , cum  assum ptione  legitim ae 
q u o q u e  evictionis, et si talis re n iten s  b ona  su a  p raev io  m odo 
in sc rip ta  ab  eo, vel cui ta liter im pignora ta  sun t, reh ab ere  vo
luerit, id quidem  in tra  te rm inum  bis qu indenae facere poterit, 
su m m a e  inscriptionali, legale quoque  interessé, vi quidem  p rae 
sen tis  s ta tu ti a  singulo floreno singulos denarios 5 0  adnectendo, 
e lap so  dem um  bis qu indenae term ino , post fac tam  inscrip tio 
nem , n em o  ta lia  bona in tra  in teg ri unius an n i revolutionem , 
p ro  se red im endi, a tque  possidendi h ab ea t po testa tis  facultatem , 
co m m u n i vocum  suffragio s ta tu tu m  est et determ inatum .

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. Lásd a 
217. lapon  * jegyzet alatt.

3 4 4

1 A praedialisták azon szabad földektől (curiae praediales) nyerve 
latinos elnevezésöket, a melyeket az egyházi főurak adománya folytán, 
azoknak zászlója alatt teljesített katonai szolgálatok fejében nyertek, egy
házi nemeseknek, helyesebben az egyház nemeseinek is : «Nobiles Ecclesia
rum. Nobiles Praediales» neveztettek (Fejérnél Cod. Dipl. V. 1. pag. 187. Nobi
les Exercituantes Ecclesiae és Kovachichnál Vest. Comit. 129—130. lapon, 
az 1521. helyesebben 1522 : 23. t.-czikkben : «Gentes Praelatorum»), Katonai 
szolgálatokat, mint gyalogos vagy mint lovas legények teljesítettek (Fejérnél 
id. m. IV. 3. Pag. 227 -119. 420. : Jobbagiones equestres, qui vulgariter Lovas 
legény nuncupantur). Eredetök a régi korba vezet vissza s polgári állásuk 
sok tekintetben az országos nemesekéhez volt hasonló. Praediumaik után 
adót nem fizettek (1222: 3. t.-cz.: «Nullam Collectam, nec libras denario
rum colligi faciemus supra praedia servientium». V. Ö. 1567 . 14. t.-cz.). 
A vámfizetés és katonaszállásadás terhétől mentesek voltak (1563: 59. §. 
4., 1567 : 14. t.-cz.) De a XVII. század közepe felé a vármegyék által 
kirovandó taxafizetés alá szoríttattak (1647 : 26 t.-cz. «Praediales etiam 
Praelatorum per Comitatus taxentur». V. ö. 1745 : 63. t.-cz. 9. §.) Homa- 
giumuk egyforma volt az országos nemesekével (1567 : 14.) és Curialis 
praediumaikat örökös tulajdonúi bírták. (1715 : 23.) Külön praedialis szék 
alatt állottak s jószágaik adomány természetéből kifolyólag fiágiak voltak 
és magszakadás vagy hűtlenség esetén, nem a királyi, hanem az egyházi 
fiscusra szállottak vissza (Kovachich id. m. 148. lapján. IV. Béla 1263. évi 
Dipl.) Hogy az újabb időre, mely egyházi főuraknak praedialis nemeseket 
crealási joga szállott át lásd Kelemen Inst. jur. priv. Hung. I. К. 271. 1. 
és Frank id. in. I. k. 124. 1.)
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1700.

H eves-kü lső -szo ln okm egyei sta tu tum .

Anno 1700. die 11. Januarii Gyöngyös. Sub valedictione existentium do
minorum officialium comitatensium, in causis juridicis procedendi authoritas.

C um  ob d iu to rn io rem , ad h u c  die 9. m ensis Ju lii ann i 
11)99. prox im e p rae te riti officialium  inclitae un iversita tis  fun
ction is valedictionem  officiorum  su o ru m  factatam , sedisque in hunc 
diem  usque  d ilatam  re s ta u ra tio n e m  1 ex eo quippe quod  illus
trissim us ac reverend issim us dom inus S tephanus Telekesi su p p re - 
m us u tp o te  un iversita tis  hu jusce  incly tae  perpe tuusque  com es, 
in bon is suis nondum  insta lla tus, ob rationes sibi bene cogni
tas, nu llam  officii su p rem i com itis adm inistra tionem , e t conse
q u en te r neque sedis res tau ra tio n em  in sese vellet assum ere, hu ic- 
que ob im pedim entum  cu rsus ju rid ic i com plurim a cau san tib u s 
in te rv en iren t d am n a  et in c o m m o d a : ob id ju rid icae  ca u sa ru m  
prom otion i inclita u n iv ersita s  com m ode prospectum  iri volens, 
dom inis o rdinariis officialibus com ita tensibus, in un iversis  causis 
co ram  se de lege regni ven tilari solitis, prouti an te  valedictionem , 
ita  e t deinceps p len a riam  a tque  om nim odam  ju rid ice  procedendi 
facu lta tis  au tho rita tem  publico suffragiorum  voto a ttr ib u it e t 
concessit.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. L ásd a 
217. lapon  * jegy alatt.

1700.

A h a u jm eg ye i sta tu tu m .

Anno 1700. die 18. Januarii.

A m odo in posterum , si qu is processum  p ignoris co n tra  
quem cum que tan d em  in stituere  velit non  obstan te  eo, quod hic 
in  sed ria , au t generali congregatione de levatione su m m ae  cum  
m inori onere  ad m o n e a t etiam  ipse adm onendus in p e rso n a  ex 
su p erab u n d an t! ad m o n e a tu r .1 2

1 Lásd Szepesmegye 1626. évi stat. 1. jegyz. 134. 1.
2 A zálogperek, hazánk régi jogszolgáltatásának rendszerében, úgy 

számuknál, mint jelentőségöknél fogva nemcsak igen előtérben állott 
helyet foglaltak el, hanem kétségkívül a legbonyolúltabbak közé is tartoz
tak. Maga az intézmény : a m agyar zálog, a melyből kiindultak, a leg
régibb hazai jogintézmények közé tartozik. Már a XIII-dik századból (1262.) 
olvashatunk, egy — bizonyára nem első — fölmerült esetet, melyben
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D eterm inatum  est, u t elabentium  subd ito rum  substan tia , 
p e r  jud ices nobilium , occupen tu r e t in  so rtem  portion is e t in ter- 
ten tio n is  militiae, converta tu r.

Ferrustdn  mester, a biharmegyei Adonyt és Vezendet 35 márka kölcsön 
összegért, akképen kötötte le és adta át kerekít János Comesnek, hogy 
ez azon összeget egy év múltán visszafizetni köteles, a mit azonban nem 
teljesíthetvén, újabb 15 márka fölvétele mellett azokat a birtokokat a 
megnevezett záloghitelezőnek örökre átengedte (L. Fejér Cod. Dip. XV. 
3,. 98. és Cod. Dip. Com. Károlyi I. pag. 2., 3.) Ezen, itt csak példakép 
fölemlített, eset, nemcsak az intézmény régiségét tanúsítja, hanem a mellett 
is bizonyít, hogy általában ingatlan vagyonnak, mintegy kézizálogképen 
bár ideiglenes, de a kölcsönzött összeg kamatai fejében, haszonélvezeti 
joggal, az adós tulajdonostól, a hitelező kezébe biztosítékul való tény
leges átadása, már a rég múltban minden akadály nélkül szabadon történ
hetett. A korlátozó hatást csak a XIV-dik század közepén innen kifejlett 
ősiség kezdette erre is gyakorolni, a mely a családvagyon-fentartás elvé
ből kiindulva, idegenekkel szemben a vérrokonok számára, még az ilyen 
ideiglenes joggal való elidegenítéseknél is, előjogot követelt, a melynek 
figyelmen kivűl hagyása jogsérelmet (praejudicium) vont maga után. E 
jogsérelmek orvoslása czéljából keletkeztek az úgynevezett praejudiciosus 
zálogperek. Az elévülés alá nem vetett zálogvisszaváltási jog érvényesí
tése czéljából pedig, az úgynevezett zálogváltási perek, a melyeknek egyik 
mozzanatáról a jelen statútumban is szó van. Kétségtelen, hogy Verbö- 
czink  a HK. megírásánál, már a különböző nemű zálogpereket az intéz
mény fejlettsége alapján egész rendszeresen tárgyalhatta; valamint az is, 
hogy az e. tárgy körül időnkint folyton fölmerülő kérdések és előállott 
viszonyok, a vonatkozó törvények nagy számából kitetszőleg nemcsak a 
későbbi törvényhozásnak, hanem még az egyes törvényhatóságoknak is 
a rendezésre folyton bő anyagot nyújtottak. Különben kútfőinkből kiindulva, 
a zálogpereknek a következő nemeit nevezhetjük meg, u. m .:

1. A zálog törvényellenes föltételeinek érvénytelenítésére (ad inva- 
lidationem conditionum pignoratitiarum illegalium) a királyi vagy a báni 
tábla előtt indítani szokott perek. Ezeknél а HK. I R. 58., 59., 60. ez. 
értelmében, az elzálogosított jószág ősi voltának kimutatása mellett, fel
peresek lehettek a zálogba adó kölcsönt vevő tulajdonossal jogközösség
ben levő s utána öröklési igénynyel biró vérrokonok (pl. fiák, leányok, 
testvérek) a tényleges zálogbirtokosokkal, mint alperesekkel szemben. Fel
pereseket — a mint előbb is mondva van — а HK. I. R 60. ez. 1. §. 
szerint, az ilynemű ideiglenes jószág-elidegenítésnél is előjog illetvén : 
«juxta condignam et communem eorum (t. i. bonorum) aestimationem ac 
valorem pro se habere et ad se recipere si voluerint . . . .  ante omnes 
alios foeneratores liberam plenariamque habent pro se recipiendi facul
tatem» a per jogalapját a sérelem képezte, melynek orvoslása czéljából 
a zálogbirtokos követelésének felszámítása (liquidatio) mellett közetlenűl 
a zálogügylet azon feltételeinek érvénytelenítésére indíttatott a sérelmi 
per,- a melyek a jószág visszaváltásának, vagyis a családba visszakerülésé
nek útjában állottak avagy azt nehezítették. Ilyen törvényellenes föltéte
leknek tekintettek pl. a) valamely jószágnak zálogkép 32 évnél hosszabb 
időre terjedő lekötése ; b) még a 32 év letelte előtt, a zálogidőnek újabb 
32 évvel való meghosszabbítása; c) a zálogszerződésben a kölcsönzött 
összegnél nagyobb összegnek beírása; d) kiváltás esetére a zálogsummá-
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D eterm inatum  est, si qu i in grem io com ita tus re p e ritu r  
talis, quo rum  colonos clam , a p e rte , vel quoquo tam en  m odo 
abduci fecerit, a u t abduxerit, vel abductionem  ad juverit e t ta les

nak valamely különös és nehezen eló'szerezhetó' pénznemben megállapítása; 
e) a jószághoz tartozó jobbágyok összes tartozásainak, a zálogbirtokos 
részéről való előzetes fölszedése stb. (Dec. 1. ad invalid, cond. pignor. 
Sent. 13. u. о. HK. I. 60. pr. Dec 10 V. ö. 1635: 90., 1647: 125., 
1655 : 52. Dec. 8. ad invalid cond. pignor. Sent. 1.. 4., 10.)

2. A zálog föltételek átruházása irán t (ad transvestitionem con
ditionum pignorititiarum) indítani szokott perek. Ezek is mint szintén 
praejuditiosus perek, ugyanazon fel- és alperességgel régebben a királyi 
vagy a báni tábla előtt indíttattak: de később az 1807 : 9. t-cz. értelmé
ben, a zálogsumma vagyis a per substratumának nagyságához képest, 
a megyei alispánok, szolgabirák, illetőleg az esetben, ha a jószágok több 
vármegye területén feküdtek, a kerületi táblák előtt. Az ily peres ügyek 
érdeme, az elzálogosítás alkalmával jogközösségben levő vérrokonok meg- 
kinálásának (praemonitio) előzetes megtörténte, vagy elmulasztása körül 
forgott. Utóbbi esetben az alperesi követelés felszámítása és megítélése 
mellett, a zálogügylet föltételei felperesre ruháztattak á t ; egyebekben a 
viszony érintetlen maradván.

8. Az úgynevezett zálog-váltóperek, a melyeknek három alfaját 
különböztethetjük meg. U. m. : a) A z egyszerű zálog-váltóper (Processus 
simplex liquidatorius); V) A  kisebb zálogsommával megkinálás melletti 
zálog-váltóper (proc. admonitorio liquidatorius) és c) A büntetéssel járó  
zálog-váltóper (proc. reluitorius admonitorio poenalis causa) országos 
törvényeink és Verbőczy IIK.-ve mind ezen zálog-váltóperekre vonatkozólag 
eléggé részletesen intézkednek. Névszerint Mátvás VI. Decr. 23. art. 
Ulászló I. Decr. 65. art. az 1629 : 53., 1638 : 29.,' 1647 : 125.. 1655 : 52., 
1681 : 33 , 1723 : 48. stb. Másfelől hazai jogi Íróink is : Kittonich  Dir. 
meth., Szegedi Tyroc, Huszti, Kelemen, Kövi, F ra n k , Wenzel. Dósa, id. 
munkáikban oly terjedelemmel és világossággal tárgyalják e kérdéseket, 
hogy a tárgy iránt érdeklődő olvasó azokból magának teljes tájékozást 
szerezhet. Azért mi e helyütt elégségesnek tartjuk csak a következő rövid 
megjegyzésekre szorítkozni, illetőleg reá mutatni arra a tényre, hogy a 
szerződésben kikötött zálogidő letelte után mind ezen zálog-váltópereknél 
a felperesség első sorban magát a zálogba adó tulajdonost, avagy ennek 
halála esetében örököseit és engedményeseit illette meg, a kikkel szem
ben, mint alperesek, a hitelező zálogbirtokos, avagy ennek jogutódai állot
tak, megjegyezvén itt is, hogy maga a zálogváltási jog az elévülés hatása 
alól ki volt véve. Ellátása eme pereknek a törvények által időnkint mind
inkább terjesztetett megyei bíráskodás hatáskörébe tartozott (1504: 7., 
1618: 62., 1625 : 53.. 1638 : 29., 1649 : 41., 1681 : 33., 1715 : 28.) akképen, 
hogy 200 frt erejéig a szolgabirák ; ezenfelül 3000 frt erejéig a szolga
birák és alispánok; azonfelül pedig bármily összeg erejéig az alispán, 
illetőleg megyei törvényszék bíráskodtak (1729 : 35.). Kivételesen pedig a 
kerületi táblák azon esetekben, ha a zálogos jószág nem egy vármegye 
területén feküdt .(1807 : 9. t.-cz. 4. §.) A kereset (actio liquidatoria) meg
indítását megszokta előzni (HK. II. R. 19., 20., 21. ez.) a bírói utón való 
felszólítás (admonitio judiciaria) a zálogos jószág kiadása iránt, a melyet 
régen a királyi vagy nádori ember (Homo regius vek palatinalis) végzett, 
az illetékes káptalan vagy konvent kiküldötteivel (cum testimonio Capituli
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deprehensi fuerint, absque ulteriori ju ris  p rocessu  ap p reh en d an 
tu r  et re s  secum  h ab itas  am ittant, re s  in  du ab u s p a rtib u s cedant 
laesae  parti, te rtia  judici, qui judex  d ab it p ersecu to ribus talium  
hom inum  12 florenos. Quod pub licandum  vicinis com itatibus.

D e te rm in a tu m : quicum que dom inorum  nobilium  tabacum  
fum igatum  suxerit, p ro p te r periculum  incendii o rd inatum , ut a 
nobilibus un u s tallerus, a oeconom o ru stico  viginti po ltu rae , a 
serv ito re  quocum que decem  polturae m en stru a tim  desu m an tu r 
per jud ices nobilium  etiam  executione m ed ian te , hujus m ulctae 
decim a p a rs  jud ic ibus nobilium , residuum  p ro  com ita tu  ced it.1

D eterm inatum , u t a  m odo deinceps quicum que judices 
nobilium  e t officiales, au t a lte r qu iscum que fugitivos colonos 
reperien t, c ap ian t et cap tos deducant ad  ju d ices  nobilium , vel 
v icecom ites.2

D eterm inatum , u t a  m odo deinceps, sive penes com m is
sionem  vicecom itis, sive com ita tus ab sq u e  publicatione u lterio ri 
repetitio  co lonorum  fieri po terit v igore ta liu m  com m issionum  
judices nobilium  secundum  leges regni p ro ced an t. Ita sen tiendum  
etiam  de fugitivis serv is.3

vel Conventus). Újabb időben azonban (1807 : 8. t.-cz.) minden törvényes 
kiküldetés nélkül (sine exmissione) a szolgabiró ; nem különben — de 
már kiküldetés mellett — a királyi vagy báni tábla jegyzői hajtottak 
végre. Történt pedig a felszólítás a vármegyei bíráskodás alá tartozó 
ügyeknél 3 frt, a kerületi táblák elébe tartozóknál pedig 6 frt, úgvneve- 
zett kisebb zálog sommának, mely az egész kiváltási sommát jelképezte, 
megajánlása mellett (1655 : 52. t.-cz.) oly czélból, hogy — a mi a kereset 
petitumát is képezte — a zálogtartó minden létezhető követelésének, pl. 
az eredetileg kölcsönvett zálogsommának, a később reá vett összegnek 
— auctió. — a másoktól magához váltott birtokrészekért fizetett összeg
nek. a zálogtartótól, hitbér. hozomány avagy leánynegyed czimén a 
zálogbaadó helyett kifizetett összegnek, a szükséges és hasznos beruházá
sok (melioratio), határjárás (reambulatio), arányosítás (limitatio stb. költ
ségeinek) felszámítása (liquidatio) mellett, a kiváltási összeget alperes 
vegye föl és a zálogos jószágot bocsássa ki

A zálogos jószág kibocsátására vonakodókkal szemben történhetett 
az itt körülirt megintés, vagy felszólítás, a teljes zálogsömma megaján
lásával is (processus reluitorius admonitorio poenalis causa), mely eset
ben a zálogos jószágot visszatartó, ha vonakodásának törvényes okát 
adni nem tudta, uzsorásnak tekintetvén, nemcsak hogy a zálogos jószág
nak s a jószág időközi jövedelmeinek ingyen kiadására, hanem büntetésül 
azon kívül még a zálogsommával egyenlő összegnek fizetésére is Ítél
tetett (Mátyás VI. Decr. 23. art ex I486. Ulászló I. Decr. 65. art. ex 
1492. 1504: 7., 1638: 29 t.-cz. HK. II. R. 24. ez. Dec 1. de admonit. 
Sent. 37., 84. pign. ex. comit. Szegedi Тугое, p. I. t. 60. 81. p. II. 
t. 24. stb.)

1 A pipázás tilalmára nézve 262. 1. 1. jegyz.
2 A szökött jobbágyokra nézve 1. 3. lap. 2. jegyz.
8 A jobbágyok visszakövetelésére nézve 1. u. o.
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O rdina tum  est, u t c o n d u can tu r 15 haidones, decim us sex
tus erit decurio  ipsorum  H aido h ab eb it 3 florenos. Decurio 
5 florenos. P rae te rea  o rd ina tum , u t in quolibet pago s in t vigi
liae sub  poena  12 f lo re n o ru m ; ita  tam en , u t si aliquis locus 
non invigilaverit e t inv ig ilan tes invenerin t, haidones c o m ita ten 
ses 12 florenos desum endi h ab ean t facu ltatem . Ad quem libet 
rum orem  quilibet locus te n e a tu r  signum  cam p an ae  ad ire , m a le 
factores pérsequi, si n o n  perseq u ere tu r refusione dam ni sint 
obligati. V igilias ita ta x a ti nobiles secundum  ordinem  te n e a n tu r  
dare  sicu t ru stic i et si ru sticu s non  dederit saltem  unav ice  
d esu m an tu r a  judice 12 flo ren i; si vero  tax a tu s  non  d are t 
d esu m an tu r a duce ip so rum  12 floreni per jud ices nobilium  
toties quoties, vel haidonum , vel m ilitum  com ita tensium  cujus 
sum m ae m ed ietas m ag istra tu i, m edietas vero  m ilitibus, vel ju d i
cibus nobilium , au t h a idon ibus effectum rei efficientibus cedet. 
De reliquo instructio  com ita ten sis  observetu r.

D eterm inatum  est, cum  m ulti e ssen t captiv i q u o ru m  cau 
sae ob ra tionem  jud ic io rum  ce leb rationem  im m o raren tu r, ideo 
reso lu tum  est, u t dom inus vicecom es ta les  causas (exceptis a r 
dioribus m ajores considerationes im petran tibus) convocatis  ju ris 
peritis rev id ea t e t dec ida t execu tionem que m ancipari faciat.

Ered. Abaujmegye levélt. Prot. 1691—1706. Fol. 16., 22., 26.

1700.

U ngm egyei sta tú tu m ok .

I.

A nno 1700. die 30. Aprilis. S ta tu tu m  est, u t quicum que 
se dam nificatum  senserit, liberam  h a b e a t facultatem , unum  vel 
a lterum  ex dom inis depu ta tis  conscrip to ribus pro n o v a  perlus- 
tratione, a lte rna tim  in  a lte riu s d istric tus pagum  educendi, u t 
elucere valeat rec ta  onerum  supporta tio  1 com perta  p ra e g ra v a - 
tionis v e rita te  p rop te r m an ifesta tionem  alleviation is dim idium  
auction is sen tia t m anifestans.

Eredetije Ungmegye levéltárában, Prot. X. gen. congr. Fol. 368. 
Ungvár.

1 Az adózás eredetére 1. az 1562. évi, Szepes megyei II. sta
tútumhoz irt 4  jegyzetet, a 16. lapon ; az arányos felosztásra pedig lásd
Zempíénmegye 1605. évi statútumához irt 3. jegyz. 67. lap.
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II.

Anno 1700. die 6. Julii. O ccasione p raesen tis  com ita tu s 
congregationis, p ro  m ajori securita te , ac lev iori perm ansione 
inco larum , determ inavit un iversitas, q ua tenus in  singulis pagis 
noc tu rn o  tem pore per incolas com ita tus v igiliae in stitu an tu r, 
quod  ipsum dom ini judices nobilium  in suis p rocessibus, ju d i
c ibus pagorum , sine p ro crastin a tio n e  dem andebun t, ita  quidem , 
u t tales vigiliae nem inem  noctu  per pagum  tran seu n tem  sine 
litte ris  salvi passus (exceptis honestis  ipsisque bene notis) libe
ru m  transire  p e rm itta n t; qu in  po tius talem  ab sq u e  salvi passus 
literis vagabundum  dom ino jud ic i nobilium  ejusdem  processus 
p raesen ta re , ta lesque vigilias singulis noctibus h ab ere  e t conti
n u a re  sub poena florenorum  H ungaricalium  3. pagenses obliga
b u n tu r .1

Ered. Ungmegye levéltárában, Prot. X. gen. congr. Fol. 372. 
Ungvárt. Megujíttatott 1716-ban jú liu s  7-én tartott közgyűlésén.

III.

Denuo sancitum  est in tu itu  ren iten tium , sive tax a ti e t n o 
biles, sive ignobiles cujuscum que conditionis ex isterin t, qui noc
tu rn a s  custodias neglexissent c o n tra  m entem  com m issionis 
dom inorum  processualium  jud icum  nobilium  a d  m entem  deter
m ination is incliti com itatus factae, u t com perta  re i verita te  per 
eos dom inos processuales jud ices nobilium  sine discrim ine in 
p o en a  s ta tu ta  fl. Rhen. trium  irrem issib iliter m u lc ten tu r.1 2 3

U. o. fol. 293.

1700.
B o rso d m eg ye i sta tu tu m .

Ad praecavendas expensas m ultifarias p a rtib u s  causan ti- 
bus facientes causa rum  eondescensiones com m uni om nium  voto 
et suffragio sancitum  est, u t dom inus vicecom es ju x ta  illud 
ju r is ta ru m  axiom a, quod in ferio ri liceret judici, tanto  m agis 
em inentiori convenire deberet, non  solum  su p ra  cen tum  llore- 
n o ru m  sum m am , vi legum p a tr ia ru m  in cansis co ram  se ven ti-

1 2 Közrendészeti és közbiztossági tekintetben, az éjjeli őrködésről 
hasonló intézkedéseket foglal magában Abaujmegyének ugyanezen évben
hozott statútuma is.

3 A Condescensióra nézve 1. 100. lap. 1. jegyz.
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landis p rocedere  possit; verum  e tiam  infra cen tum  flo reno rum  
sum m am , quae  judicum  nobilium  discussioni non exclusa  a u th o -  
r ita te  vicecom itis com peteret, vel m axim e in eo casu , ubi p a rte s  
sum m am  ignorarent, p rocedere  possit, a tque  v a le a t.1

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskolczon, az 1696—1705. 
terjedő jkv. 912. lapján.

1701.
A bau jm eg ye i statútum ok.

\.

A nno 1701. die 3. Ja n u a rii. De (ugitivis et rep e ten d is  
colonis sta tu tum  tale  factum  es t : determ inatum  de subditis 
m igran tibus ta l i te r : qu icum que co ram  judice nobilium  o sten 
derit possessionem  em igran tis subditi ten ea tu r ille, ad  quem  
m igravit, ta lem  subditum  em ig ran tem  restituere sub  poena v io len
tiae .2 Ubi au tem  qu aere tu r p o en a  violentiae, e t po terit d e ten to r

1 Az alispánok bíráskodási hatásköre, a vármegyei bíráskodás fej
lődésével áll összefüggésben s miután a vármegyei törvényszékek (sedes 
judiciariae 1495: 29. t.-cz.) nem voltak permanensek, a megyei bírás
kodást tényleg az alispánok és szolgabirák gyakorolták, az 1498 : t.-cz. 
értelmében a magok hatáskörében minden királyi parancs nélkül is eljár
hatván. E hatáskör azonban eleintén igen szűk térre volt szorítva. «Causae 
in facto Dotum ac rerum Parafernalium, nec non jurium Inpignoratitiorum 
motae, vel movendae quae ultra valorem seu aestimationem Centum flore
norum se extendere, dignoscentur ; in sedibus Judiciariis Comitatuum vel 
Comitum Parochialium tractari et adjudicari non possunt,» mondja 
Verbőczy (HK. Hi. R. 7. cz. 5. § V. Ö. 1618: 62. t.-cz. 1. §., 1647: 26. 
és 1715 : 28. t.-cz ), de már az 1625 : 53. t.-cz. a zálogos ügyekben 600 frt 
erejéig és az 1729 : 35. t.-cz. pedig bármily nagy összeg erejéig kiterjesz
tik a megyei törvényszékek s illetőleg az alispánok bíráskodási hatás
körét. A hatáskör további tágulásával a megszökött, de a törvényekben 
megszabott büntetések alatt visszabocsátani kötelezett jobbágyok vissza
követelése iránt indított ügyekben, a nem engedelmeskedő földesurak 
elleni végrehajtások is az alispánok tisztébe utaltattak (1556 : 31., 1635 : 
51. t.-czifckek). Nem különben az u. n. violentialis ügyek (1608: 4. koron, 
ut. 1609 : 29. t.-czikkek) és az ugyanazon vármegyében fekvő javak határ- 
igazítási kérdései. (1635 : 20., 1647 : 127. t-cz. Épen igy a javak vissza
követelése. osztályos, gyámsági és gondnoksági ügyek (1715 : 23., 1729 : 
29., 1715: 28. t.-czikkek) és igy tovább az erdei és mezei kártérítési ese
tek (1715: 94 t.-cz.), a zsidóknak a vámoktól elmozdítása (1723 : 15. t.-cz.), 
letétek, dézsmák és közjavak visszakövetelési, becsületsértési, okrqány- 
kiadási ügyek, a 12 ezer írtig terjedő tiszta adósságok felhajtása iránti 
perek és az osztályigazítások kérdései (1729 : 29., 35., 36.1751 : 36. t.-czik
kek) fenhagyatván az alispáni Ítéletek ellen a vármegyei törvényszékhez 
való fölebbezésnek joga.

2 A violentiára és büntetésére lásd Borsodra. 1595. évi statútumá
hoz irt, 1. jegyz. 56. lap és V. ö. Zemplénmegye 1583 évi statumához 
irt 2. jegyz. 47. lap.
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re m o n sta re  proprium  esse subditum  illum  qui em igraverat, tunc 
non  in c u rra t v io le n tia m ; sed sim pliciter cad it a  p rocessu  p rae
tendens. Si vero non  rem on straverit p ro p riu m  esse subditum , 
tu n c  om nibus exceptionibus am pu ta tis  in c u rra t p oenam  violentiae 
detentor. Ille vero  qui jus p roprie ta tis  e t ju s  possessionis osten
derit, ta lis  u ta tu r  p rocessu  repetition is exception ibus om nibus 
am pu ta tis . Sola m erito ria  responsione et leg itim a c itationis re - 
m o n stra tio n e  observatis. S im iliter etiam  ii, qui hoc s ta tu to  uti 
no llen t u ta n tu r  lege in  om nibus tam en  p raem issis  procedendi 
m odis fiat relatio  ad com ita tum  et dem um  se q u a tu r  execu tio .1

D eterm inatum  est, ut am odo in  p o ste ru m  lib e r t in i1 2 a  nullo 
dom ino te rre s tr i dependentes et ju risd ic tionem  o b serv an tes  ratione 
v io len tia rum  coram  ju d ica tu  dom ini v icecom itis p rocedan t.

Eredetije Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prot. 1691—1706. 
Fol. 34.

II.

Mivel az  várm egyében  levő nem es u ra im  panaszo lkodnak  
azon, hogy az  p arasz tság  m ia tt az bo r és se r  á ru ita tá s  m iatt 
nagy fogyatkozásban  vágynak , an n ak  o k áért az  várm egye egyenlő 
ak a ra tb ó l s ta tu á lta  azt, hogy a mi a  b o r á ru ita tá s t illeti az 
p a ra sz t rendtü l, accom odálja  m agát az  várm egye  az  F erd inandus 
k irá ly  ő Felsége 1550. esztendei Pozsonii 36  a rticu lu sán ak  con- 
tinen tiá jához , hoc a d d ito ; hogy ha  az  p a ra sz t em b er a  nem es 
em ber ellen b o rá ra  b o rt á ru ita tn a  és kezdetne, te h á t szabad  
legyen az  nem es em bernek  az  viceispánt akkorbelit, avagy  az 
szo lgabiró t egy esküttivel, k it kit az  ő p ro cessu sáb an  vagy  v á r
m egyéből, vagy  házátú l, és akárho lo tt ta lá lh a tja , az  o lyan  con
tum ax  és b o ráru ló  p a ra sz t em ber ellen sine  litteris  exm issio- 
nalibus, sem m i te rm in u st neki nem  hagyván , s ta lim  e t de facto, 
sine ulla excusatione, ad  faciem  talis possessionis, a  hol lakik 
az  o lyan  p a ra s z t  em ber k im enni és az k ikezdett b o rá t elvenni, 
és in super p ro p te r con tum aciam  ta lis  ru stic i florenos 12 exe- 
quálhasson , de rebus e t bonis m obilibus, in  d u ab u s  judiciariis, 
in te r tia  p a r te  quaeru lan ti dandos et perso lvendos. H asonló
képen az  p a ra s z t  em bernek  ne legyen szab ad  az  nem es em ber 
b o rá ra , se ré re  se rt á ru ita tn i, h a  penig afféle p a ra sz t con tum ax 
em berek  ta lá lta tn án ak , te h á t azok ellen is kiki hasonlóképen

1 A jobbágyok visszakövetelésére nézve lásd Gömövmegye 1616. 
évi statumát 2. jegyzetével a 104. lapon.

2 A libertinusokra nézve lásd Szepesmegyei 1642 évi statútumát
4. jegyzet 183. lap.
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cselekedjék, és azon poenája  exigáltassék, m int szin te az  bo r 
á ru ita tá s  dolgában, az  poenája  to ties quoties fecerit, exequáltas- 
sék. Az m ely k o resm áros con tum ax  paraszt em ber vo lna, és 
tizenkét forin t á ra  m a rh á ja  nem  vo lna, ő m aga  szem élyében 
fogattassék  meg, és m indaddig ta r ta s sá k  viceispán u ra m  által, 
vagy  szolgabiró  u ram  által, m ig m eg nem  ad ja  az  tizenkét 
forintot. Hoc addito, hogy m ivel ném ely  falukon, az  hol több 
com possessor vagyon egyik, m ásik  földes ú r  jobbágyi, az  ko rcs
m át a  m agok földes urátó l, néh a  á ren d án ak , néha  pedig m aga 
ju ssá n a k  reájuk  való tra n s la tió ján ak  és cessió jának  színe  a la tt 
m aguknak  vind icálják  az bo r vagy  se r és pá linka  á ru ita tá sá t, 
és ak k o r m agok közö tt m egtiltják, hogy senki közülök és cselédi 
közül az  m ásik  com possessor k o rcsm á já ra  ita lé rt ne  m enjen 
b irság  a la tt s m ás ilyen rendetlenségek  az több  com possessorok  
p rae ju d ic iu m ára , a z é rt vigore a rt. 43 . Anni 1659. tilta tik , hogy 
az  p a ra sz tság n ak  se árendáln i, se  m ás szin a la tt m ag án ak  
k o rcsm á t app rop riá ln i k iváltképen  e x tra  tem pus a  lege p roh i
b itum , szabad  ne legyen az  fölül specificált büntetés a la t t .1

Eredetije Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prof. 1691—1706. 
Föl. 35. Tartalma megegyezik as 1612-dik évben Gönceim tartott köz
gyűlésen alkotott statútum mal.
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III.

D eterm inatum  e s t : qu icum que desertas sessiones vel loca, 
si ta lia  forent, inpopulaverin t, p ro  duobus ann is ab  om ni onere 
portionali ta lia  loca e t  personae ad ven titiae  m anebun t im m u n es.2

D eterm inatum  e s t : u t qu icum que in  grem io com ita tus 
m edio e t cubulo cassoviensi non  u te tu r, 12 fl. poenam  in c u rre t.3

S tatu tum  e s t:  am odo in  p o ste ru m  in  causis m ag is tra tu a - 
libus qu icum que ru stico ru m  au t nobilium  ad  cita tionem  dom ini 
jud ic is  nobilium  p ro  sedriis au t congregation ibus n o n  com pa- 
ru e rin t, rustic i in  12 fl. nobiles in  24  fl. per jud ices nobilium

1 A szövegben idézeti s az italmérési jog (jus educilli) szabályozá
sát magában foglaló 1560: 36. t.-czikket megújította az 1655: 31. t.-cz. 
Egyebekben az italmérési jogra vonatkozólag lásd Sárosmegye 1621. évi 
I. statútumához irt 1. jegyz. 124. 1.

2 Az adómentesség esetei részletesen vannak feltüntetve és az arra 
vonatkozó törvények fölsorolva Beregmegye 1635. évi statútumához irt 5. 
jegyzetben a 162. lapon.

8 V. ö. a gömörmegyei 1628. évi II. statútumhoz, a budai mérték
ről irt, 1. jegyzettel a  143. lapon.

Corpus statutorum II. 23
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con v in can tu r, talisque convictio  in executionem  su m p ta  in  neces
s ita te s  com itatenses converta tu r.

Ered. Abaujmegye levéltárában, K assán , Prot. 1691—1706. Föl. 
37 -3 8 ., 40.

IV.
C aptivi, qui non  essent re a tu i cap ita li subjecti, ad  fidejus

sionem  possun t d im itt i1 erga d an d as cau tiones dom ino vice- 
com iti exhibendas.

U. n. Fol. 49.

V.

S ta tu tu m  e s t : a  m odo in  posterum , si execu tione m ediante 
q u o tta  contribu tionalis exigenda venerit, talis m odus observan 
dus a b  officialibus exigentibus P rim o, cu rren s  incliti com itatus 
iste  fiat, u t quilibet inco larum  ad m edium  cujuslibet m ensis 
a d m in is tre t quottam  suam , quam  si non  adm in istraverit, eo in 
c a su  execu tione m edian te possit desum ere m en stru a lem  quottam , 
qu ae  executio  taliter o b se rv an d a : si pedites fuerin t, executores 
d ie tim  h ab ean t sex po ltu ras, si vero  fuerin t equites, 12. habeant. 
De ce tero  nil possint nec in  esca  nec in  po tu  desum ere. 2. 
fidem  au tem  executores sint dependen tes a  jud ic ibus nobilium  
vel ju ra tis . 3. Si excederen t officiales com ita tu s  in executione 
cum  m ilite, c itra  u lteriorem  ju ris  poenam  v io lentiae officialis incur
ra t  e t refusionem  d am n i.1 2

U. o. Fol. 54.

VI.
S ta tu tu m  e s t : qu icum que deinceps jud icum  pagensium  

n o n  rev e lav erin t b lasphem an tes co m p erta  re i v e rita te  judlium , 
ju d icem  loci pro  prim o baculizet (sic) p ro  secundo c ite tu r ad  co
m ita tu m  ad  ju ris  infligendam  poenam  talis excedens, cui sta tu to  
p ra e p o s itu ra  .laszoviensis c itra  p raejud ic ium  ju ris  sui gladii 
a s se n tit.3

U. o.

1 A kezességről, a mely mellett a statútumból láthatólag a nem 
főbenjáró bűntettel vádolt foglyok szabadlábra helyezhetők voitak, lásd 
Sárosmegye 1620. évi I. stat. 2. jegyz. 122. lapon.

2 Az adózásra és az adónak felhajtására lásd Ungmegye 1576. évi 
stat. 1. jegyz. 35. lapon. 1605. évi Zemplénin, stat. 2. jegyz. 67. lapon.

3 Az istenkáromlás büntetésére lásd Abaujm. 1579. évi I Statut. 
2. jegyz. 38. lap.
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1701.
H eves-kü lső-ssolnokm egyei statútum ok.

I.
Anno 1701. die 4. Januarii, Gyöngyös. Super renitentes et impositiones 
suas solvere nolentes, tam dominos possessionatos, curialistas, praesidia- 

listas, facultasque dominorum judicum nobilium praescribitur.

In  eo tan d em  negotio, ubi dom ini jud ices nobilium  c irca  
difficultatem  ex igendarum  p e r  dom inos possessionatos c u ria lis 
ta s  1 a c  p raed ia lis tas  2 lim ita ta ru m  et im positarum  ta x a ra m , de 
m odalita te  et m odo exac tion is re s tan tia ru m  re ite ra tas , a c  fre
q u en tes  in terposu issen t in stan tias , unan im i vocum  suffragio ta li 
m odo conclusum  e t de te rm in a tu m  est, u t n im irum  requ isitis  
p riu s  un iversis et singulis d ic ta rum  im positionum  re s ta n tia r iis , 
iisque u lterius e tiam  ren iten tibus, ac so lu tionem  denegan tibus, 
a u t supterfugii d u m tax a t c a u sa  de die in  diem  p ro c ra s tin a n 
tibus com pertis ex bonis eo rundem  m obilibus quovis nom in is 
vocabu lo  vocitatis, censibus item  e t datiis a  suis b on is  p ra e 
ven ire  debentibus, iis vero  n o n  repertis  au t non  ex isten tibus, 
e tiam  ju rib u s possessionariis, h oc  in  casu  sub  evictione inclitae  
un iv ersita tis  a lte ri inhypo theca tis , to t v idelicet ac  ta n tu m , quo t 
e t q u an tu m  cu iusque ta x a e  re s ta n d a e  se se ex tendere  co m p e
rien tu r, dicti dom ini jud ices nobilium  desum endi p len ariam  a tq u e  
om nim odam  h a b e a n t exequendi po testa tis facultatem , cond itio 
n ibus super redem ptione sim ilium  portionum  in h y p o th e c a n - 
d a ru m  in p rio ri s ta tu to  observandis.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id- gyűjt. L ásd  a 
217. lapon * jegy alatt. V. ö. as 1690. die 11. m a ii Gyöngyösön alko
tott statútum mal.

II.
Anno 1701. die 4. Januarii. Onus colonorum, qui per saevitiam et duri
tiem dominorum terrestrium loca sua desolationi dare necessi farentur, in 

causantes redundet.

E t qu ia  inc litae  u n iv e rs ita ti ex crebris q u eru la tio n ib u s fide 
d ignisque an n o tu isse t re la tion ibus, nonnullos dom inos te rre s tre s  
possessiones e t subd itos in  visceribus ho rum  com ita tuum  h a b e n 
tes e t possiden tes subditos suos (quos p a te rn a  p ro tec tio n e  am 
plecti e t p ro tegere  ju re  ju s tit ia  et ipsa  ra tio n e  d ic tan tib u s

1 Értetnek ezek alatt a csak egy telket bíró nemesek, nobiles unius 
sessionis, kiket az 1741 : 63. t.-cz. 6. §-ban is curialistae unius sessionis 
nevén említ. L. ezekre nézve Zemplénmegye 1672. évi stat. 5. jegyz. 31. 1. 

a Lásd Heves- és K.-Szolnokmegye 1699. évi stat. 1. jegyz. 344. 1.
23*
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deberent) durius, quam  sta tu s  eorum  ex igeret tra c ta re , a  terris 
arabilibus, p ra tis , sylvis, e t aliis sessionum  su a ru m  beneficiis, 
quibus m iseri subditi uti, fruique co nsueverun t, sa lusque et per
m ansio  eo rum  inde penderet, sub excogitatis m ulctis et poenis 
inh ibere  p roh ibere  ta lite rq u e  ab inco la tu  a rc e re ;  p raescrip ta  
vero beneficia, boni publici im m em ores, lucri m a jo ris  questusque 
gra tia  aliis v icinis a u t ex tern is elocare, p rae ju d ic io  e t dam no 
boni publici serv itiique su ae  m ajestatis sac ra tis s im a e  evidenti 
e t m anifesto, ideo m alum  hocce p raesertim  an tev e rte re , cau tio 
nem que rem edend i in te rponere  sum m e n ecessa riam  esse, ut 
bonum  m agis au g ea tu r publicum , quam  decrescendo  m inuatu r, 
et pessum  eat, se rv itium que suae m ajesta tis , quod  h isce tem 
poribus ja m  a b  ann is com pluribus frequen tissim um  esset, debito 
m odo possit p rom overi, e t ne  m iseri subditi in  ex trem am  dev e
n ian t ru in a m  fundosque e t sedes eorum  d e se re re  ac  ad  ex terna  
sese au ferre  co g an tu r loca, s ta tu itu r: ut dom in i te rrestres , qui 
videlicet suos subditos m odo p raedeclara to  tra c ta ren t, delata  
superinde inc litae  huicce un iversita ti q u aere la , e t com perta  rei 
verita te , ju x ta  exigentiam  rei, adm onean tu r, u t  subditos suos in 
u tension ibus (sic) p raea ttac to ru m  beneficiorum  a d  fundos eorum  
pertinen tium  m inim e im pedient, sed potius co n se rv a re  (salvis 
tam en  dom inorum  te rrestriu m  juribus in  possession ibus e t sub
ditis eorum  hab itis  in  suo esse perm anen tibus) studean t, qui si 
hujusm odi adm onition i p a ru e rin t b en eq u id em ; secus qui causae  
desolationis subditorum  suo rum  ex detensione a u t  abalienatione, 
au t vero  aliis fienda elocatione dictorum  beneficiorum  em er
gentium  co m p erien tu r; publica  talium  subd ito rum  u n iversa  onera  
in dom inos eo rundem  redundabun t, e t sub ire  debebun t, qui vero 
in subeundis istiu s m odi oneribus ren iten tes fuerin t, qualita te  
e t qu an tita te  ta lium  onerum  in valore p ecu n ia ria ru m  per inclitam  
hancce  un iversita tem  lim itandis, datu r facu ltas generoso  dom ino 
vicecom iti eundem  lim itando  valore ex bon is ren iten tium  in 
form a liquidi debiti ex equend i,1 et in publicas h o ru m  com itatuum  
necessita tes c o n v e r te n d i: e t in  hoc passu  si ta le s  sese opponere 
p raesum pserin t, su ae  quoque m ajestati sa c ra tis s im a e  deferendi 
com m unibusque com ita tus sum ptibus p rosequend i venient. Huic 
p rae te rea  s ta tu to  an n ec titu r et id, quando  v e c tu ra e  et cu rru s  1 2 
bonum  publicum  vel suae  m ajesta tis serv itium  resp ic ien tes per 
officiales inclito rum  ho rum  com itatuum  a p leb e  m isera  expe
tun tu r, et a  p raesta tio n e  talium , si qui d o m in o ru m  terrestrium  
subditos suos p roh ibuerit, a u t im pedierit, p o en am  fl. cen tum  a

356

1 Lásd Sárosmegye 1620. évi stat. 2. jegyz. 123. 1.
2 Lásd Sárosmegye 1681. évi stat. 1. jegyz. 288. 1.
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modo inposterum toties quoties se incursurum noverit, dataque 
facultas generoso domino vicecomiti ex bonis huicce statuto 
contravenientis comperta rei veritate poenam talem in forma 
liquidi debiti desumendi ac immediate dominis judicibus exe- 
quendi. Caveant nihilominus domini officiales, ne unum pro 
altero in similium curruum praestationibus aggravent, verum 
in quantum possibilitas veritatisque exigentia requirit, proportio
nem observent.
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Eredetije Hevesmegye levéltárában Egerben, id  gyűjt- Land a 
217. lapon  * jegy alatt.

'  • III.
Anno 1701. die 16. Junii. Gyöngyös. Puniendi sunt, qui milites stipen
diarios comitatenses vagabundorum persecutores injuriosis verbis afficiunt.

Si quidem intuitu praeinsinuatae securitatis, certi jam sint 
conducti milites, qui vagabundos quosvis ac sine passualibus 
procedentes capiendi, ac ad manus domini magistratus comi
tatensis deducendi haberent commissionem, reperirentur nihilo
minus aliqui bonum hocce publicum parvi pendentes qui dictos 
milites opprobriis contumeliis illusionibusque afficere minus 
erubescerent, eosdem nomine á rm á n y o s , ac aliis illicitis verbis 
dehonestando. Ideo publico consensu statutum est, quatenus 
inquisita et comperta superinde rei veritate, similes scientiosae 
linguae homines ruralis quidem conditionis, juxta demeritum 
verborum suorum prolatorum publice baculis pulsentur, nobiles 
vero veluti hac in parte malefactorum fautores persecutorum
que osores, ad congregationem vel sedriam inclitae universitatis 
hujus citentur ac juris ordine puniantur.1

U. o.

1701.

G öm örm egyei sta tu tu m .

Anno 1701. die 16. mensis Februarii. Determinatum est : 
ut personae a suis dominis terrestribus manu missae, et in fun
dis exemtis residentes licet nobilitatem nondum essent conse
cutae, quia tamen jam seminobiles reputarentur, et alias etiam

•
1 A gonosztevők pártolóinak törvényes büntetésére nézve lásd

Zemplénmegye 1617. évi st. 1. jegyz. 193. 1. és Heves-K.-Szolnokmegye
1659. stat. 1. jegyz. 227. 1.
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nobiles in civitatibus residentes, nonnisi respectu bonorum civi
lium, sicut ratione rerum mobilium, et in persona jurisdictioni 
civili subessent, judicatum rusticanum supportare non teneantur.1

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. 
1700-1704. Fol. 27.

1701.
S á r o s m e g y e i  s ta tu tu m .

Anno 1701. die 6. Április.
Statutum : quod si qui dominorum magpatum et nobilium 

comitatus hujus prout oenopolium, Vel aliorum ignobilium ex 
comitatu vicino nominanter autem scepusiensi cerevisiam pro 
educillo advehi curarint, a singulis vasis majoris quidem quan
titatis 11. 2. Rn. minoris autem fl. 1. Rn. a vasis autem ex 
liberis aut regiis civitatibus hic adjacentibus educendis xr. 15. 
toties quoties, in cassam perceptoriali nostri solvere et mune
rare teneantur; quod ipsum nihilominus iisdem dominis nobi
libus pro necessitate et usu proprio, non autem educillo libe
rum esto et permissum.1 2 Quibus regiis transmissionalibus pro 
transvectura per comitatum salvis permanentibus, inductio autem 
cremati cujuscumque generis sub poena confiscationis a modo 
in posterum abrogatur.

Eredetije Sárosmeque levéltárában, Eperjesen. Erbt. Er. 17. ex 
1694-1701. Fol. 922.

1702.
H e v e s -k ü lsö -s zo ln o k m e g y e i s ta tu tu m .

Anno 1702. die 12. Septembris. Gyöngyös. Authorilas domino substituto 
vicecomiti in dandis commissionibus attribuitur.

Et si quidem generosus dominus vicecomes ordinarius in 
limitibus inclitus comitatus Agriae nimirum solitam suam ha-

1 A falusi bíróságról, a mely tisztnek viselése alól a jelen statutum 
a földes uraktól szabadon bocsátott és kiváltságos területeken lakó egyé
neket, mint félig-meddig nemeseket kiveszi, lásd Abaujm. 1612. évi stat. 
2. jegyz. 88. 1.

2 Az italmérésre nézve lásd Sárosm. 1621. évi stat. 1 jegyz. 124. 1. 
A városokban lakó nemeseknek törvény (1647 : 78. t.-cz. 13. §., 1649: 19. 
t.-cz.) szerint a saját szükségletükre s nem kereskedés végett behozott sör 
után illetéket nem kellett fizetniök.
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beret residentiam, quo ex partibus longius dissitis pro quibus
libet commissionibus, et aliis minutioribus juridicis requisitis 
nimis esset operosum proficisci. Hinc inclita universitas causantium 
commoditatibus hac quoque in parte prospectum iri volens, 
generoso domino vicecomiti substituto commissiones quasvis 
judiciarias sub suo nomine extradandi plenariam attribuit potes
tatis facultatem, quae quidem commissiones coram jure pro
ducendae authoritate statuti praesentis, plenariam legalitatis vim 
sortientur. Hoc insuper addito, ut pro ingruentibus repentinis 
inclitae universitatis necessitatibus penes eundem dominum sub
stitutum certa quaedam summa pecuniae contributionalis ad 

• disponendum permaneat.

Statutuift II. Dominorum juratorum assessorum absentantium se a gene
ralibus congregationibus poena.

Si quidem tempore generalis congregationis pro movendo 
ineditae universitatis negotio frequentior oonfluxus desideraretur, 
nonnulli ex dominis juratis assessoribus diversis et sibi notis 
sub praetextibus, e talibus generalibus congregationibus se se 
absentare, vel etiam dum ad initium congregationis praesentes 
fuerint, finitis propriis negotiis abire solent, ideo communi om
nium suffragio determinatum est, ut quicunque tales comperti 
fuerint, nisi legitime excusati exstiterint, ab eisdem fi. hung. 12 
illustrissimus ac generosus dominus ordinarius vicecomes ple
nariam habeat irremissibiliter desumendi facultatem.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. . L ásd  a  
217. lapon * jegy alatt.

1702.
U n g m e g y e i s ta tú tu m o k .

I.

Anno 1702. die 30. mensis Januarii. Statutum: respectu 
adventantium colonorum sancita determinatio comitatus taliter 
intelligenda manebit: quod si advena ante obtentam libertatio- 
nem comitatus ad quottam illius villae penderít eandem sum
mam, etiam impetratam libertatem solvat: attactam autem 
libertationem aliter quam praevia exmissione comitatus judicum 
nobilium et juratorum testimoniales scriptotenus exhibeat tam 
super qualitate sessionis, quam et adventantis illius modi perso
nae ; hocce autem beneficium proportionate etiam ad hujus
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comitatus accolas jam redecentes (recedentes ?) extendi debere 
concluditur.1

Eredetije Ungmegye levéltárában. Ungvár, Prot. X. gén. congr. 
Föl. 399.

II.

Anno 1702. die 3. mensis Julii. Statutum: occurrentibus 
circa educillationes variorum potuum difficultatibus, et quaestio
nibus semel pro semper erga . . . .  degitationem quoque legum 
patriarum unanimi voto statuit inclitus comitatus, ne post hac 
ignobilis conditionis homines' et plebei contra dissensum domi
norum terrestrium actuales colonos habentium educillationis 
ejusmodi beneficio uti et frui nequeant sub poena ex tunc com
perta rei veritate in praesentia judicis nobilium vel j orati' asses
soris aut substituti, vel 'eidem judici cedenda disruptionis vaso
rum fienda, verum soli duntaxat actuales colonos habentes 
domini terrestres et eyrum unusquisque libere uti et gaudere ut 
sui emolumento tantummodo valeant,2

Eredetije Ungmegye levéltárában, Ungvár, Prot. X. gen. congr. 
Fol. 406.

III.
Anno 1702. die 14. Decembris Statutum e s t : quoties

cumque litteras dominorum officialium comitatus in negotio 
publico emanatas ferre de loco in locum recusaverint aliquae 
incolae, eosdem, vel eundem duobus florenis hungariealibus 
judices nobilium mulctandi habeant facultatem.

U. o. Fol. 416.

1702.
Abaujmegyei sta tutumok.

I.
Determinatum est: Ut homicidae . . . .  incaptiventur non 

obstante eo, quod accordaverinl, quia poena non deletur.3

Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prot, ex 1091—1700. Fol. 74.

' V. ö. Borsodmegye ugyanezen évi statútumával.
2 Az italmérés szabályozására vonatkozólag lásd az 1621. évi 

sárosm. I. stat. 1. jegyz. 121. lap.
8 Az emberölésre valamint a bűnössel való kiegyezésre nézve lásd 

az 1559. évi Ungm. IV. stat. 1., 2. jegyz. 6. lapon nem különben 1. j. 
a 7. lapon. Továbbá csakugyan Ungm. 1637. évi II. stat. 5. j. 167. 1.
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II.
Statutum de repetitione colonorum taliter: a modo in 

posterum quam primum dominus terrestris coram vicecomite 
incliti comitatus tum probaverit vel inquisitione, vel duorum 
testium comprobatione, vel judlium recognitione sufficienter, 
fugitivum colonum esse suum, ipso facto tenebitur dominus 
vicecomes talem subditum incaptivari et domino terrestri prae
tendenti assignari facere, cum rebus secum allatis.

Ita tamen, ut complanentur ex talibus rebus illius anni 
impositae portiones. Hoc statutum est extensum intra gremium 
comitatus et ab anno 1685. tempore nempe contributionis. Ad 
extraneos autem non extenditur aliter, nisi alii quoque comita
tus hanc modalitatem observarent, secus alii comitatus hoc non 
facto sequantur juris viam. Declarato eo, quod si qui fugitivi 
coloni se se reciperent ad curialia loca, tunc judex nobilium 
requirat dominum terrestrem, ut resignet talem colonum; si 
noluerit resignare, teneatur usque ad decisionem rei, secundum 
de eo utripuncta cuilibet judici nobilium extradaudam lidejus- 
sionem sub homagio exhibere.1

Eredetije Abaujmegye levéltárában. Kassán, Prot. 1691—1706. 
Fol. 91.

1702.
Borsodmegyei statutum.

Quandoquidem ex immunitatione nonnullorum neo incoli- 
ceptorum locorum vagabundorumque hominum, plurimae lues 
atque fraudes in manifestum hujus incliti comitatus detrimen
tum, oppressionemque stabilium incolarum incliti comitatus irrep
sissent, qui intra tempus libertationis immunitatisque vi prae
cedentium statutorum practicatae, praedictorum fraudulentorum 
immunitatem solum quaerentium vagabundorum graviter suppe
ditarent, supportatoque quovis onere evoluto immunitatis tem
pore saepe dicti fallaces et fraudulenti in alios comitatus similis 
immunitatis erga suam habitationem inique transferre assolerent, 
ad quam praecavendam fallaciam sancitum est, ut judices simi
lium accurate invigilent, ac non secus e loco egredi permittant, 
quam depositis omnibus oneribus, quae subdole intra tempus 
immunitationis evitaverunt, quod si vero quoquomodo id non

1 A szökött jobbágyok visszakövetelésének módját részletesen körül
író jelen statútumot v. ö. Gömörmegye 1616. évi statútumával és ennek
2. jegyzetével, 103—104. lap.
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efficerent, nec efficere vellent in curiaque eorundem profugerent, 
mulcta eadem de judicibus per dominos judices nobilium exi
gatur. 1

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskolczon. as КИЮ—J705. 
terjedd jkv. 1435 lapján.

1706.
U n g m eg ye i s ta tu tu m .

Anno 1706. die 20. Aprilis. Considerata modernae bellicae 
expeditionis urgenti necessitate et defectu stipendiariorum, siqui
dem multi comperirentur suspectae nobilitatis, qui suae quietis 
fabri publicum regni et comitatus servitium negligerent, statu
tum est, ut similes peregrini per quemcunque dominorum mag
natum et nobilium pro stipendiariis etiam per fortia compelli 
possint.

Non secus conclusum est pro stabiliendo valore currentis 
aereae monetae et avertendis excessivis dominorum vineas pos
sidentium expensis, ne ultra mércédéin den. 30 uni laboratori 
et fossori vinearum in diem solvatur, secus ultra hanc limita
tionem solventes possessores vinearum et vinicolae exemplariter 
puniendi ac ipsi quoque laboratores huic statuto recalcitratores 
etiam incaptivatione mediante coercendi.1 2

Eredetije Ungmegye levéltárában, Ungvdron, Prot. XI. ex 1704— 
1708. Fol. 137.

1706.
G ö m ö rm e g y e i s ta tu tu m .

Anno 1706. die 7. Junii in oppido Pelsó'cz celebrata generali incliti comitatus
congregatione.

Statutum e s t: Ezen nemes vármegyének generalis gyűlésé
ben elvégeztetett, bogy mivel ennyi sűrű occurentiák és terhes

1 Az adó alól való mentességről, úgy az országos törvények, mint 
az egyes municipiumok szabványai részletesen intézkedvén (lásd Bereg- 
megye 1635. évi statutum 5. jegyzetének fc) pontját), jelen statutum a 
mentesség czíme alatti visszaéléseket igyekszik meggátolni.

2 Az árszabályozásra nézve megjegyzéseinket már megtettük Sáros
megye 1627. évi statútumánál. Lásd 138. lap 1. jegyzet és 139. lap 
1. jegyzet.
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dolgai között a tekintetes nemes vármegyének generalis gyűlé
seket, pro re nata ottan ottan kelletik celebrálni; sokan pedig 
és nagyobb részére az nemes vármegyének fő- és nemesi rendű 
tagjai közül magokat absentálják, az honnan sok dolgoknak 
progressusiban nagy remora esik, mely miatt a nemes vár
megye a felső méltóságoknak félő, hogy nagy apprehensiójában 
incurrálhat, azon kívül is penig dolgai folytatásának defectusá- 
ban nagy károkat vallhat; sőt a midőn per potentium determi
nationem a nemes vármegye dolgai concludaltattak, a magokat 
absentalo nemes vármegye tagjai magok determinatiojokat ismerni 
nem kívánják, és per hoc a nemes vármegye egymás között 
való tagjai között dissensióra okot nyilván adnak, hogy azért 
a praemissák eltávoztassanak és lehessen a nemes vármegye 
dolgainak jó folyamatja, az gyűlésekben be nem jövő, vagy 
onnan gyűlés végezte előtt idején elmenő nemes vármegye tagjai 
iránt az már feljebb való időkben condalt s e nemes vármegye 
protokulumában* levő statútuma renováltatik. Ennek alkalma
tosságával penig ezen statutum erejével ordinarius viceispán 
uram kénszeríttetik az ottan dominált büntetésnek absque solem- 
nitate longioris processus minden kedvezés és tekintet nélkül 
leendő exequaltatására. Szolgabirák és eskütt uraimék is köte
lességek szerint tartoznak a gyűléseket és törvényszékeket illendő 
jó renddel és bizonyosan publicalni s publicáltatni azon statú
tumban feltett büntetés alatt, és ha per negligentiam publicatió- 
jokban fogyatkozást ejtenek, tartozván viceispán uram is debito 
tempore mind praefigálni s mind praefictiőját hírré tenni.1

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Kimászom hatban. 1‘rot. 
1704— 1706. Föl. 321.

36 3

1707.

U n g m eg ye i s ta tu tu m .

Anno 1707. dió 24. Januarii. Statutum respectu servitorum et inquilinorum 
in curiis nobilitaribus commorantium.

Si quidem nonnulli dominorum terrestrium plerosque sub
ditorum e sessionibus colonicalibus eductos ad nobilitares curias 
(ea praecisa intentione, ut ab oneribus communibus pagi ad 
injuriam residuorum incolarum immunitari possint) reciperent,

1 A vármegyei gyűlésekről és az ezeken való megjelenés kötelességé
ről, valamint a meg nem jelenés büntetéséről lásd Szepesmegye 15fi7. évi 
11. statútumához irt megjegyzéseket, a 17. és 18-ik lapon 4. illetőleg 
1. jegyzet.
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pertinentias tamen sessionis colonicalis, utpote agros, hortos, 
prata et id genus rusticanas utilitates usuare permittere con- 
svevissent, statutum est, quatenus comperta in praemissis rei 
veritate, similes incolae oneribus contributionum communium 
subesse noverint contentique reddantur, sola quarterisantis aut 
condescendentis militis ob respectum libertatis fundi nobilitaris 
immunitatione, sub hoc praetextu nihilominus caveant domini 
.judices nobilium, ne alios ruralis conditionis incolas pro servitio 
aut custodio domus ac exercenda propria oeconomia per domi
num quempiam terrestrem ad domos nobilitares applicatos nec 
ullas sessiones colonicales aut pertinentias earundem possiden
tes, sive sint conventionati, sive non, jurisdictioni judicis pagi 
subjicere quoquomodo ausint, id exigente nobilitari quoque 
praerogativa; si tamen propria jumenta jugalia habere similes 
praecise non conventionati comperirentur, medietate obtingentis 
quotae pecuniariae in sortem contributionum obligati sunto, 
conventionati tamen 'servitores etiam pecoribus pollentes pror
sus immunes pronuntiantur.1

Eredetije Ungmegye levélt.. Ungvár, Prot. X I. ex 1704—1708. 
Fol. 235.

1707.

A b a u jm e g y e i  s ta tú tu m o k .

I.

Quicumque absque legitima ratione generalem regni con
gregationem neglexisse compertus fuerit (quod per dominos 
judices nobilium solenniter inquiratur et quantocius reportetur) 
dominus vicecomes sub gravi mulcta teneatur de singulo absente 
poenam articularem praemissa ad dandam absentiae sufficien
tem rationem medio fisci comitatus fienda citatione desumere 1 2

1 A nemesi curiákra telepített szolgák és zsellérek adó s illetőleg 
egyéb közterhek alól való mentességére nézve lásd az 1635. évi bereg- 
megyei statutum 5. jegyzet f )  pontját, 162 — 163. lap.

2 Az országgyűléseken való meg nem jelenés, avagy későn meg
jelenéssel elkövetett mulasztásra törvényeink szigorú büntetést szabtak. 
Az 1498: 1. t.-cz. 1. §. úgy az egyházi, mint a világi főurakat (Praelati 
et Barones) 200 nehéz márkával, azaz 800 arany forinttal, az alsóbb vagy 
úgynevezett középnemeseket pedig 100 nehéz márka vagyis 400 arany 
forinttal sújtja a meg nem jelenésért. Kivétel volt engedve e tekintetben 
a király, továbbá az egyházi és világi főurak szolgálatában állott tiszt
viselőkre nézve (officiales) ; nem különben a külkövetségre küldöttekre, 
a végvárak őreire, a teljesen szegény és a testileg béna nemesekre nézve. 
A büntetést megerősítette az 1500: 1., 1635 : 79., 1662 : 53. t.-cz.
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quod respective et de iis intelligendum erit, qui se a generalibus 
comitatus congregationibus sunt absenta turi.1

Observabitur item, ut non continuo Cassoviae celebrentur 
comitatus congregationes, verum singulis quintis vicibus recur
suris, alia vero in aliis extra Cassoviam consvetis locis.

Omnes privatae instantiae ad generales comitatus congre
gationes relegantur, in particularibus neutiquam assumendae.

Statutum denique est, quatenus omnes et singuli domino
rum praelatorum, baronum, magnatum et nobilium generalium 
congregationum finem praestolari teneantur, secus poena Rhe- 
nensium II. 12 mulctandi.

Ered. Ahanjmerjye levéltáréiban, Kassán, Trot, a n n i 1707. Foil. 2.

II.

Statutum : omnium ab hinc communitatum ablegatos, cum 
credentionalibus principalium suorum, ad generales incliti comi
tatus congregationes comparituros fore, secus pro non com- 
parentibus habendos.

V. o. fol. 18.

1708.
ZJngmegyei statutum.

Ex quo creberrimae evasiones subterfugitivorum incolarum 
praecise evitandarum dicalium contributionum intentione, ad 
aliena loca et domicilia quoque dominorum magnatum et nobi
lium, vel et territoria remotiora practicatae hactenus quoque 
inaudirentur; ideo statutum est, ut tales receptores ad primam 
requisitionem tales subterfugitivos contribuentes sub onere 
eodem quoque integrális obtingentis in se derivationis extradare 
noverint, secus militari quoque assistentia eorum reductio 
licita erit.2

365

Ered Uncjtnec/ye levéltárában, Une/vár, Prof. X I. ex 1704—1708. 
Eoi. 422

' A megyei gyűléseken való megjelenésre pedig lásd Szepesmegye 
1667. évi II. Statut. 4. jegyz. 17. lap és 1. jegyz. 18. lap.

a Szökött jobbágyok visszakövetelésére időnként fölötte számos 
statútumot alkottak az egyes törvényhatóságok. Lásd Gömörmegye 1616. 
évi Statut. 2. jegyz. 104. lap és v. ö. Abaujmegye 1701. évi statútumával.
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1708.
Abaujmegyei statutum.

Méltán panaszolkodván némely szegénység, hogy a tábori 
szekerek ki nem állítása miatt, szekerek marhájok egész a 
Tiszáig az hadi rend által vitettenek e l ; statuáltatott, hogy az 
olyan méltatlan károkat az megkárosított felek azon vehessék 
meg, a kin múlt el az tábori szekereknek kiállítása.

Ered. Abaujmegye levéltárában, Kassán. Prnt. u n n i 1707. Föl. 97.

1708.
U n g m e g y e i s ta tu  tm n ok .

I.

In conservationem publicae quietis, in praecautionem quo
rumvis maleficiorum ne fors evenire queuntium determinatum 
extilit, quatenus medio judlium currentaliter publicetur, serioque 
intimetur universis incolis ruralibus, ut in posterum nocturnis 
temporibus in quolibet pago vigilias sive excubias habeant, qui 
singulis inconvenientiis, damnifieationibus, latrociniis invigilent 
ac in mutuum levamen et succursum occurrant, quoties occasio 
et necessitas expostulaverit sub poena fl. 40 .1

Ered. Ungmegye levéltárában, Ungvdr, Prot. XI. ex 1704— 1708. 
Fol. 435.

II.

Pro fovenda mutua securitate, iterato statutum est, ut in 
singulis pagis, oppidis vigiliae nocturnae statuantur continuen- 
turque. Pro invigilatione autem ordinati domini capitanei ne 
intermittant nocturnas investigationes, qui confirmati quoque in 
suis muris, praecise in processu Minaiensi ordinatus egregius 
dominus Stephanus Csohássy, in processu vero öriensi egregius 
domnus Sigismundus Jeleny. In refractarios autem sequens 
mulcta statuta: ruralis conditionis refractarii tam judices, quam 
incolae singillatim toties quoties in fi. 3; domini autem com
possessores Vajnatinaienses et Tibaienses (ubi portales sessiones 
nullae reperirentur) potiori parti domini compossessores in eo 
consentientes in casu reluctantiae in fl. 6. contra dominum 
capitaneum mulctandi, remissiores autem aut conniventes domini
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capitanei in li. 12. contra fiscum comitatus puniendi decer
nuntur.2

Eredetije Unameave levéltárában, Unrwdr, Prot. X L  ex 1704— 
1708. Fol. 452.

1709.
H e v e s-k n lső -szo ln o k m e g y e i s ta tú tu m o k .

Anno 1709. die 12. Januarii. Gyöngyös. Pro causantium commodo in cau
sis bonorum impignoratitiorum, liquidorum debitorum, repetitionis fugitivo

rum colonorum, dehonestationis et violentiarum edita.

Ex communi totius inclitae universitatis suffragio et con
sensu ad praecavendas partium litigantium fere infinitas expen
sas, varia fatigia alleviationemque pauperiorum, et alios salutares 
ob respectus statutum est, processus judiciarios in longum 
hucusque protrahi solitos in subsequentibus litium materiis vir
tute tituli 2-di partis 3-tiae Decret. Trip, et art. 18. anni 1635. 
ita abbreviandos esse.

Statutum I. In causis bonorum impignoratitiorum penes 
exmissionem inclitorum horum comitatuum ex sedria vel gene
rali congregatione extrahendam dominos judices nobilium cum 
adjungendo jurato assessore usque ad summam 100 fl. hung, 
ultra vero dominus vicecomes cum adjungendo adminimum uno 
judice nobilium, cujus processui incumberet et juratis assessori
bus usque ad summam 6000 Í1. in partibus procedendi habeant 
facultatem. Executione post revisionem appellationis in sede 
judiciaria comitatuum horum aut generali congregatione fienda, 
penes adjudicatorias sententionales et exmissionales eorundem 
comitatuum administranda, neque ullus causantium, a modo 
inposterum teneatur in sedria, aut generali congregatione adver
sarium suum admoneri facere, sed solum penes praetactam 
exmissionem, aut commissionem, juxta leges in partibus. Et si 
levare noluerit, ad reddendam non levationis pecuniae et non 
remissionis bonorum rationem, de termino ut attactum est, in 
partibus praefigendo insinuatione certificari curare.3

11. In causis pari formiter liquidorum debitorum judices 
nobilium usque ad llorenos 100, ultra vero dominus vicecomes, 1

1 2 Az éjjeli őrködésre nézve v. ö. ezen két statutum intézkedéseit 
ugyanezen megye 1700. évi II.. Itt. és Abaujmegye szintén 1700. évi 
siatutumaival.

я Lásd Borsodmegye 1696. évi stat. jegyzeteivel 337—328 lap.
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u sq u e  ad  6000  florenos, ju x ta  leges itidem  regni superinde  cond i
ta s  procedendi et exequendi facu lta tem  habeat, po st execu tio - 
nem  ex tra q u e  dom inium  ad m issa  in  com itatum  appella tione, 
certificatio  hoc quoque cum  dec la ra tio n e  totius negotii t r a n s 
m itta tu r, u t totam  actionis en erg iam  a ttin e a t.1

S ta tu tu m  III. In ca u sa  p o rro  repetitionis fug itivorum  colo
norum  is m odus o bservandus cense tu r, u t litterae  repetitionales, 
au t exm issio  com itatuum  in p oste rum  ad av erten d as fraudes 
facile ex inde em ergendas in  sed ria  au t congregatione co m ita tu s  
n u lla tenus perlegantur, sed penes specialem  exm issionem  au t 
saltem  com m isionem  dom ini v icecom itis ju x ta  leges itidem  su p e r
inde sc rip ta s  term inare e t p rocedere  v a le a t.1 2

S ta tu tu m  IV. In causis  dem um  dehonesta tion is e t v io len 
tia ru m  dom inus vicecom es cum  adjungendo jud ice  nobilium , et 
ju ra tis  assessoribus p ra e h a b ita  d ec la ra to ria  certificatione in  p a r 
tibus p rocedere  possit, u n a  cum  expensis jud ic ia liter lim itandis, 
p e r p a rtem  succum bentem  refundendis, ju x ta  leges itidem  su p e r
inde sancitas . Executione p o st rev isionem  appella tion is p a rite r  
in sed ria  vel generali congregatione  fienda, penes ad jud ica to rias, 
sen ten tionales et exm issionales, inclitorum  com ita tuum  p e r
agenda in praesenti quoque c a u sa  penes specialem  com ita tuum  
exm issionem , u t in aliis p ro c e d a tu r .3 In tu itu  eorundem  s ta tu to 
ru m  u n iv e rsae  causae in m o d e rn a  sed ria  m otae e t in ch o a tae  
sim plic iter cassa tae  et p ro  depositis h ab itae  decernun tu r.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben. id  gyűjt. L ásd  a 
317 lapon * jegy alatt.

1709.
B orsod m eg ye i sta tu tu m .

Mivel a  fosztogató és k ó bo rló  k a to n a  nevet viselő to lv a jo k 
n ak  és la tro k n ak  kergetésében  ném ely  lakosok vakm erőségben  
tap a sz ta lta tv án , az felsőbb m éltóságok  kem ény p aran cso la tiv a l 
nem  gondolván , szolgabirák u ra im ék  requisitió jukra  nem  szók Iá
nak  insu rgáln i, erre  nézve közönséges m egegyezésből elvégez
tetett, hogy az  kik ezu tán  vakm erőségben  és engedetlenségben 
tap a sz ta lta in ak , szolgabirák u ra im ék , és a  kiknek incum bál

1 Lásd Borsodmegve 1696. évi stat. 3—7. jegyzet. 328. 1.
* Lásd ugyanott 8. jegyzet.
3 Lásd ugyanott 9. jegyzet és 329. 1. 1 jegyz.
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p a ra n c so la to k n a k  nem  engedelm eskednek, hanem  h a  elegendő
képpen  az o lyak  m agokat m egm enthetik , irrem issib iliter szolga- 
b irák  u ra im ék  négy  fo rin tokra , to ties quoties, sine d iscrim ine 
p ersonarum , m egbün tessék .1

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskolcion az 1709—1712. 
terjedő jkv. 333. lapján.

1709.

U ngm egyei sta tú tu m .

Ex quo in  p lerisque locis u ti in  possessione Pallocz nonnulli 
ru ra lis  condition is hom ines in sessionibus ru stican is  p o rta lib u s in 
o rd ine  a lio rum  inco larum  residen tes p e r dom inos terrestres, u ti p ro  
exem plo ibidem  in Pallocz, m edio excellentissim i ac  illustrissim i 
dom ini com itis E rancisci B arkoczy e num ero  pagorum  in  ordine 
ad  con tribu tiones e t o n era  qu artir ii a c  condescensionum  sup
p o rtan d a  exem ti esse inaud iren tu r: ideo s ta tu tu m  est u n iv er
saliter, u t hu jusm odi rusticalis conditionis hom ines, in  fundis 
ru stican is  residen tes  com m uni oneri pag i s u b e s s e 2 noverin t.

Eredetije üngmegye levéltárában. Ungvár, Prot. X1T. ex 1709— 
1710. Fol. 27.

1710.
U ngm egyei sta tu tu m .

Ex quo lan io n es in  venditione ca rn iu m  excessivum  p retium  
sta tueren t, non  obstan te  eo, quod p eco ra  levi venundentur: ideo 
sancitum  est, u t  ubique dom ini jud ices nobilium  invigilent, et 
lib ras rev idean t, carn is p inguioris u n a  po ltu ra . m acrio ris  au tem  
ex m inoribus pecoribus 2 denariis m ajo ri pretio  non  p erm it
ta n t  sub  poen a  fl. 12. Quo fine po tissim um  hic in  V infla p ro  
inspectoribus et aestim ato ribus o rd ina ti egregii dom ini Sigis-

1 A jelen statutum is sorakozik a gonosztevők üldözésére vonat
kozó hason tárgyú számos statútumokhoz, a melyekre nézve lásd az 
1562. évi Zemplénin. Statut. 2. jegyz. a 14—15-dik lapon.

2 Az adózásra és egyéb közterhek viselésére nézve v. ö. ugyan
ezen megye 1562. évi II. stat. 4. jegyz. 16. lap. Az arányos felosztásra 
nézve pedig lásd Zemplénm. 1605. évi stat. 3. jegyz. 67. lap.

Corpus statutorum II. 24
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m undus Csem niczky e t M ath ias T harnóczy, qui carnes a e s ti
m are  e t p re tium  lib rarum  s ta tu e re  no v erin t.1

Eredetije Ungmegye levéltárában, Ungvdr, Prot. X II. ex 1709—1710. 
Fol, 102.

1711.

Ungmegye,i  statutum .

P ro  exoperanda ex ecu tio n e  e t p rom ulgando  p raev io  s ta tu to  
die 17. .lunii anni p raesen tis  sancito. Quod n im irum  a  m odo 
im posterum  tales im p reg n a tae  foem inae q u am  p rim um  im praeg- 
na tionem  sui adverterin t, te n e a n tu r  reve lare  vel ad  m inus im 
m inentis p a rtu s  occasione in  subsid ium  obste trices, vel al ia.1 
foem inas advocare, illa ru m q u e  testim onio foetus sui p roductio  
nem  in casu  exam inis p roduction is verificare, secus bis p ra e 
scrip tis m odalitatibus neglectis nulla, vel ru b o ris  verecundiae, 
vel a lia ru m  rese rv a ta ru m  excusationum  occasione  sem et excu
sa ta s  reddi posse, verum  d ep raehenso  simili m ortuo  foetu capitis 
supplicium  non ev ita tu ras. E xm ittitu r egregius dom inus G abriel 
T ahy  judex  nobilium  processus U nghvariensis cum  ju ra to  asse s
so re  p raescrip tam  effectuationem  proxim a occasione fori h eb d o 
m adalis oppidi U nghvariensis exoperare  p ro c u ra tu ru s .1 2

Eredetije Ungmegye levéltárában, Ungvár, Prot. X III . Fol. 162.

1 Az árszabályozásra nézve általában, valamint különösen az élelmi 
szerek megyei úton való megállapítására nézve lásd Sárosm. 1627. évi 
stat. 1. jegyz. a 138. és 139. lap.

2 Nemcsak az újszülött gyermekeknek, hanem még születés előtt 
már a méhmagzatnak (foetus) életét is régi jogszokásaink és törvényeink 
különös oltalom alá vették. A terhességi állapotnak elhallgatása, a szülés 
előtt és alatt a szükséges segély igénybe vételének elmulasztása, avagy 
a méhmagzat halálát okozó szándékos és vétkes cselekvény elkövetése, 
szigorú büntetés alatt tiltva volt. А HK. TI. R. 43. ez. 5. §. e bűntényt 
a házastárs- és szülőgyilkossággal kapcsolatban említi föl, a mely bűn
eseteket pedig а HK. I. R. 14. ez. hűtlenségnek minősítvén, büntetése 
halál volt. Megerősíti az 1625 : 6. (cor. ut) t.-cz., mely a bűnöst minden, 
polgári állására való tekintet nélkül elfogatni rendeli; az 1630 : 40. t.-cz. 
ilyen esetekben a törvényes bűnvizsgálat előrebocsátását is elrendelvén. 
Újabb időben e bűntény megtorlására, tényálladékának minőségéhez ké
pest, rendszerint szabadságbüntetés alkalmaztatott a bűnösre (1723 : 
11. t.-czikk).
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1712.
T orn am egyei sta tu tu m .

Anno 1712. die 11. mensis Martii in oppido Torna celebrata comitatus 
congregatione statutum e s t :

O c c a s io n e .............. tum u ltuoso rum  tem porum  acc id it quam
plurim os acco las istiu s com ita tus re lic ta  ipsorum  p ro p ria  dom o 
residentiali, h in c  et illuc se se recepisse. Cum  au tem  sim ilium  
abstrac tione , p u b lica  incliti co m ita tu s  negotia  sub inde  re c o rd a 
ren tu r, non  p a rv o  saepe detrim en to  e t defectu nego tio rum  istius 
co m ita tu s  pub lico rum , ac  e tiam  vilipendio e t in ju ria  officialium  
com itatus. P ro in d e  com m uni inclitae  un iversita tis voto, conclusum  
e t d e te rm in a tu m  est, quatenus jud ices nobilium  investigatis sim i
libus se se, h in c  e t illuc recip ien tibus e t com pertis, in tra  bis 
q u indenam  a d  dom os suas com pellan t, qui ub i su as  p rop rias  
aedes sub ing red i sub  term ino  illo neglexerint, q u a  re frac tarii 
fl. hung. 12 s ta tu to  praesen ti pun iend i d e c e rn u n tu r .1

C om m ittitu r denique p er fo rm am  s ta tu ti dom inis jud ic ibus 
nobilium , q u a te n u s  judices in  possessionibus in te r  rusticos, qui
bus non  essen t, in te r nobiles vero , ub i p raec ise  nobiles essent, 
duces constituere , sub birsagio fl. 12, p e r eosdem , qu i officium 
idem  su b ire  recu sa ren t, desum endo, non  neg ligan t.1 2

Eredetije Abaujmegye levélt. Tornám, Prot. 1710—1720. Fol. 88.

1712.
B orsodm egyei sta tu tu m .

Instructio pro peragenda communi inquisitione accomodata et in hac con
gregatione nostra die vigesima quarta mensis Maii anno domini millesimo 

septingentesimo duodecimo in possessione Szirma Besenyő celebrata.

Sok  m u n k á i között neveze tt o rd inarius v iee isp an u n k n ak  ő 
kegyelm ének isten  p ihenést engedvén, a  m időn ezen com m unis 
inqu isitiónak  p e ra g á lá sá ra  kim egyen, h a  lehet m aga  m ellé vevén 
vagy egy v agyonos székes assesso runkat, és azon  processusbeli

1 A statútumnak inkább históriai jelentőséggel biró intézkedése kap
csolatban van általában a jobbágyoknak szabad költözködésével, a melyre 
megjegyzéseinket részletesen megtettük Ungmegye 1655. évi stat. 2. jegyz. 
alatt, e gyűjt. 1. lapján.

2 A falusi bíróságra, valamint az e tisztet elfogadni vonakodókra 
szabott büntetésre nézve v. ö. Abaujmegye 1612. évi Statut. 2. jegyzet 
88. lap.

24*
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szo lgabiránkat ad junctu s esküdtjeivel együtt, a  m elyben fog 
p rocedáln i m aga eleiben c itá lván  m inden helységbeli lakosokat 
kü lön, külön és 12 esztendősön  felyül levő cselédjeiket és szokott 
ju ram en tom oknak  le tételével ő kegyelm ek álta l e x a m in á lta ssan ak  
ezen de  eo utrum ok sz e rin t a m in t következik.

De eo utrum :
Primo. Istenünk dicsősége m indenek felett elsőbb lévén, 

a  la ten s  tud-é, ha llo tt-é  va lak it, hogy ad ta , te rem te tte  szitkok
kal és m ás hasonló károm kodó  szókkal az is ten t k á rom lo tta  
vo lna, nevezet szerén t ki lészen , vallja  m eg ?

Secundo. Ki vo lna  gyilkos, szentegyháztörő , lopó, p a rá z n a , 
em beré te tő , vagy m a g z a tjá t elvesztő, b ü jö s-bá jo s  boszorkány, 
b a ro m  vagy oktalan á lla t á lta l közösködő, ham is h itű , házégető, 
a k á r  m inem ü lopott jó sz á g n a k  orgazdája, la tro k n ak  lappang - 
ta tó ja , vagy  azoknak la to rsá g á n a k  okozója, renddel va llja  m eg ?

Tertio. K oronás k irá ly u n k  ő Felsége ellen tu d ja -e  ki tö re 
kednék  vagy országunk veszedelm ére szándékoznék , vagy  ezek
hez hason ló  gonosztevőket és  la tro k a t h a  tu d n a  fatens, vallja  m eg ?

Quarto. N oha m á r  en n ek  előtte lévén bizonyos investi
gatio  a r r a  rendelt d ep u ta tu s in k  által, m indazonálta l m inthogy 
nem  m en t uniform iter véghez azon  investigatio , a z é rt ennek  a 
com m unis inquisitiónak peragálása  a lka lm atosságával exam inál
ta s sa n a k  az lakosok a r r a  is, hogy az ő Felsége á lta l im ponált 
q u an tu m n ak  lim itatiöjában m eg tartandó  p ro p o rtió ra  nézve p e ra 
gáit facultasok conscrip tió ja  a lka lm atosságával k icsoda  tagad ta  
és b e  nem  vallotta jó sz á g á t szolgabirák  u ra im ék  kezeknél levő 
conscrip tiónak  szeriesse s z e r in t ; tovább  ez irá n t d e term iná
landó  dispositiónkig eo n n o tá lta ssan ak  m inden helyiségben seriatim .

Quinto. Ezeket igy p raem ittá lván , h a  valaki com periá lta - 
tik  a  feljebb m egirt m aleíic ium oknak  cselekedetiben, a  k ik  te te
m es és nagy  czégéres v é tkekben  tap asz ta lta in ak , tö rvényszé
k ü n k re  érdem lendő bün te téseknek  vételéért c itá ltassanak , a kiknek 
jószágok  nem  volna, az h o n n an  lehetne citálni és szökéstől fél
hető , azok  incap tivá ltassanak  és jó  őrizet a la tt ta r ta s sa n a k  a 
tö rv én y  kiszolgáltatásáig, h a  va lak i penig h itetlenségnek  n ó tá já 
b an , vagy  királyi Felség m egsértődésében  com periá lta tik , azok 
is a  sze rin t akár possessionatus, a k á r  im possessionatus legyenek, 
in cap tiv á ln i kell és a resta ln i. Az kik peniglen in leviori delictó 
ta lá lta tn ak , a  m int eddig is közönséges p ra x isb a n  volt, vice- 
isp án u n k  ő kegyelme m ag is tra tu s i a u th o ritá sa  sze rin t in  in stan ti 
co m p erta  re i veritate m egbüntethesse . A károm kodó  nem eseket, 
a  k iknek  lixa residentiájok n incsen , non ob stan te  nob ilitari p ra e 
rogativa . m egcsapathassa , vagy  12 frtig való b ü n te té s t rajtok
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elvehessen, úgy m ás egyéb cselekedetekben is a  közönséges p rax is 
szerin t reversa lis  levelet vevén  tőlök tovább  való életüknek  
m egjobbításáról. Az p a ra sz to k a t penig seposita  om ni difficultate 
érdem ek sze rin t akárm ely  gonosz cselekedetekért m egbüntethesse. 
Exceptis tam en  iis, qui in  a troc io ribus delictis deprehensi fuerint, 
az o lyakat kell in cap tivá ln i és jó  őrizet a la tt ta r ta n i a z  igaz
ság k iszo lgáltatásáig , v agy  az  ki jó  kezességet állíthat, azokat 
sub assecu ra tione  infallibilis fu tu rae  sta tu tion is co ram  jud icio  
ea  tenus celebrando  flendae tan tisp e r ellehet bocsátan i. S uper 
qua de term inatione  n o s tra  p raem issum  in  finem p er n o s  facta, 
pro institu tione  generosi dom ini S ig ism undi N agy o rd in arii vice- 
com itis n ostri et sibi ad jungendorum  dom inorum  assesso rum  
judlium  e t ju ra to rum , secu n d u m  quam  se se d irigere e t  acco- 
m odare quean t, p ra esen te s  litte ras  n o stra s  iisdem  fu tu ra  pro 
cau te la  necessarias  e x tra d a n d a s  esse duxim us et concedendas 
com m uni s vadente ju r is  e t ju s titiae  a e q u ita te .1

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskoleson, as 1712—1715. 
terjedő jkv. 40. lapján.

1712.
U n gm egyei statú tum ok.

T.

U niversaliter s ta tu tu m  est, ubi aliquis subd itus deficeret 
e t dom inus te rrestris  in  re b u s  m obilibus ejusdem  succederet, re - 
s tan tiae  illius eidem  deficienti subdito  inhaeren tes exolutione 
obligari dom inum  te r r e s t r e m ,1 2 novis im positionibus p o st deces
sum  ta lis  subditi denuo  im ponendis hu c  non  intellectis.

Eredetije Unymegye levéltárában, Unf/vür, Prot. X III . ex 1711— 
1712. Fol. 216.

1 Az inquisitio communisra, a melynek mikép való végrehajtási módja, 
a jelen statútumban, instructio — utasítás — képen oly érdekesen körül
írva van, és a mely különösen az eljárás tárgyát képező bűntények fel
sorolása által annyira jellemzőleg emelkedik ki jelentőségben a többi 
statútumok közűi. Lásd még Ungmegye 1637. évi II. stat. irt 1. jegyzetet 
a 169-ik lapon.

2 Hogy a földesúr a törvényes örökösök és végrendelet hátra
hagyása nélkül elhalt jobbágyok után minő javakat örököl és minő terhek 
mellett, arra nézve lásd a HK. III. R. 30. czímét, összevetve a HK. III. R. 
29. czímével, az 1687 : 11., 1715: 62., 1840: 8. t.-cz. 10. és 13. §.
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II.
S ta tu tum  est, qu icum que ignobiles in c u ria s  nobililares 

recep ti post fundos rusticanos, te rras, p ra ta , h o rto s  possideant, 
in  m edium  pagi c o n tr ib u a n t.1

Eredetije Ungmegye levéltárában. Ungvdr, Prot. X III . ex 1711— 
1712. Eoi. 308.

III.
Ad no rm am  p ra e te rito ru m  sta tu to rum  sa n c itu m  est, ubi 

in  vectura  et serv itio  regio a u t com itatensi p eco ra  deficere et 
crepasse  contigerit, com probato  sufficienti recogn itione subcom - 
m issarii com ita tus ta li casu , p re tium  crepan tis  bovis p e r fl. Rh. 
10  ex p e rcep to ra tu  exolvendum  decernitur.

U. o. Fol. 308.

IV.
S tatu tum  est, u t serv ito res dom inorum  m ag n a tu m  et no 

bilium , qui agros, p ra ta , v ineas e t id genus u tilita tes  n o n  pos
siderent, e t p raecise  conven tionati au t alio d o m in o ru m  suorum  
subsid io  p rov ideren tu r, a  so lu tione contribu tionum  ex im an tu r.1 2

U. o. Fol. 314.

1712.

U n gm egyei statútum ok.

R estaura tis  et s tab ilitis  com ita tu s officialibus e t oecono
m is. de m ethodo quoque  e t regula trac tan d ae  oeconom iae, con
siliis com m unibus, p ro  servitii suae  m ajesta tis  sacra tissim ae  
efficaci prom otione, ju s titia e  celeriori ad m in is tra tio n e  e t p e rm an 
sione  u lterio ri ac re sp ira tio n e  m iserae  ex h au stae  plebis, labo
ra tu m  fuit, quocirca  nem ine p ro rsus con trad icen te, quinim o 
sem et benevole accom odan te  et observatione com m unis de ter
m ination is offerente sequen tia  s ta tu ta  perm issu  positivae  legis 
potissim um  Tit. 2. 1 ’a rt. 3. Operis. Trip, un icuique com ita tu i in 
g rem io  sui sim iles san c tio n es condendi facu lta tem  indulgentis 
condita , publicata, p ro m u lg a ta  e t e x tra d a ta .3

1 2 Az adózásra nézve lásd Beregm. 1635. évi statutum 5. jegyzet
162. lap.

3 Verböcsy «Hármaskönyvének» a jelen statutum bevezetésében idé
zett helye, általában a helyhatósági, vagy municipális szabványok kellékeit
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S ta tu ta  incliti com ita tus U ngvariensis in ’ sede re s ta u rá to 
r a  die 19. D ecem bris. 1712. in  oppido JJn g h v á r ce leb ra ta , condita.

C irca po litica  et oeconom ica.

1. N ullae im positiones p ecun iariae  a u t na tu ralium , m ulto  m i
nus ex p raeceden tibus, com m uni consensu  factis im positionibus, 
re laxa tiones a u t im m utationes, e x tra  generalem  congregationem  
com itatus, in  p a rticu la rib u s depu tation ibus vel co n cu rsu  m inutiori 
nonnu llo rum  solum  officialium vel m em brorum  fiant, secus factae,

határozza meg. És pedig akkép, hogy mindenek előtt kérdésbe tevén, 
hogy vájjon minden vármegye és szabad kir. város alkothat-e magának 
helyhatósági szabványokat ? Feleletül adja, hogy csak azoknak a megyei 
és városi testületeknek (universitates) van megadva e jog, a melyek nem 
állanak másnak uralma alatt, hanem saját jurisdictióval bírnak, vagyis 
más szókkal kifejezve : szabad autonom testületeket képeznek. Ez autonom 
testületek is azonban szabványaikat csak szabályszerűen tartott gyűlései
ken, kellő tanácskozás után, a többségnek és értelmesebb résznek (cum 
majori et saniori parte populi — értvén itt a «populus» kifejezés alatt a 
politikailag jogosított nemességet) szavazatával alkothatják. Tartalmuk 
nem állhat vala ellentétben az országos törvényekkel és az ország régi 
approbált jogszokásaival; (generali tamen decreto totius regni, atque 
vetustae et approbatae consvetudini . . .  in judiciis observari solitae, 
praejudicare ac derogare nusquam possunt), de e tekintetben idők folytán 
eltérések is történtek, mert a gyakorlati jogéletnek nem egy esetét ó'rizték 
meg levéltáraink, a mely esetekben a megyei és városi statútumok nem
csak mint hézagpótlók, hanem mint a törvények hiányait kiegészítők, máskor 
pedig mint törvényt módosítók, magyarázók és változtatók is jelentkez
nek. Tárgyukra nézve kútfőnk (HK. III. R. 2. ez. 5. §.) «super agrorum, 
pratorum, sylvarum et fluviorum custodia, vel molendinorum statu, atque 
proventibus, et aliis ejusmodi rebus; imo et terminorum ac processuum 
observationibus; ut scilicet breviori et ibi longiori processu, causa in 
sede judiciaria Comitatus, coram comite parochiali mota terminetur . . . 
facere quidem et stabilire possunt» esetekre mutat, de az e gyűjtemé
nyünkben foglalt statútumok bizonyíthatnak a legékesebben szólóan a 
mellett, hogy nem volt jogéletünknek egyetlen ágazata sem, a melynél a 
particularismus jogalkotásainak emez érdekes maradványaival ne talál
kozhatnánk. Nem is hiányzik esete annak sem, hogy az országos tör
vényhozás semmisít meg helyhatósági statútumokat (pl. az 1647 : 78. t.-cz. 
Kassa város némely stat,), de másfelől annak sem, hogy bizonyos jog
viszonyoknak rendezését épen a törvényhozás utalta a municipiumok 
rendezése alá (pl. 1608 k. u. 13., 1723: 66. és 109., 1729: 12. t.-czikkek). 
Különben úgy a személyi, mint territorialis tekintetben fennállott kötelező 
erejűkre nézve a HK. III. R. 2. ez. 6. §. világosan mondja, hogy «Et 
hujusmodi eorum statuta, solummodo inter eos et in eorum medio valent 
atque teneant. Ad exteros tamen et aliorum comitatuum nobiles, qui bona, 
et jura possessionaria in ipsorum medio non habent, se non extendunt», 
de azért akárhány ilyen statutum, az azt alkotó törvényhatóságtól a 
többinek megküldetvén, s, ezektől — ha nem is szó szerint, de lényegé
ben — elfogadtatván : a közönséges jognak (jus commune) vált kútfejévé.
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p ro  irritis, nec a  p e rcep to re  a c c e p ta b i l i ty  h a b e b u n tu r .1 Nec 
u llae  expeditiones sub  sigillo com itatus 1 2 in  p riv a to  fiant.

2. Ad generalis congregation is praefixionem , haec  re q u i
ru n tu r , u t si fieri po terit, in tra  quindenam , sin  m inus, u n a  sep
tim a n a  an te  term inum , cu rren ta lite r  ubique p rom ulgetu r, u t non  
so lum  proxim ioribus, v e ru m  absen tibus etiam  d o m in io rum  a u t 
particu larium  bonorum  dom inis et possessoribus Vel officialibus 
innotescere , e t sic ex quovis p rocessu  dom inorum  m agnatum  
e t nobilium  concursus fieri possit. C ongregationes au tem  com 
m o d ita te  itineris ad  a rb itr iu m  vicecom itis, ad d iv e rsa  loca p ra e 
figi e t a lternari conven iens esset.3

3. Ne quis p a rtic u la ris  concursus, pro gen era li congrega
tio n e  reputetur, incum bet ju ra to  no tario  sub conclusione acto rum  
im pro thoco lare  n om ina  p raesen tium  officialium e t potio rum  
ta b u la e  assessorum .

4. Absit ulla diffidentia in dex terita te  e t fidedignitate 
ju ra t i  notarii, ex quo ta m e n  plus v ideren t oculi, q u am  oculus, 
e t h u m a n a  m em oria oblivioni esset obnoxia, n ecessa riu m  est 
su b  conclusione congregation is, un iversa  acta  im pro thoco lla ta  
perlegere, ac ubi c itra  sen su m  et in ten tionem  com ita tu s, qu ae
p iam  dictio aut te rm in u s apponere tu r, pro a rb itr io  com ita tus 
m odificare ac in  s ty lum  red u cere .4

5. R elaxationes con tribu tionum  (exceptis incend iis  e t ex tra  
o rd in a ria  desolatione) n o n  secus quam  p raev ia  com porta tione  
locorum , au t p ersonarum  contribuentium , m edio dep u tan d o ru m  
ju d liu m  vel aliorum  exm ittendo rum  m em brorum  fiant, n e  q uan 
tum  contributionale ta lite r  decedere, et sic fundo  deficiente 
(m ore  hactenus p rac tiea to ) innum eris et frequen tibus im positio
n ib u s  disordinate m ise ram  plebem  praegravare , e t d e te rre re , im o 
nu lliu s stabilis ob tingentis consciam , ad  d ispergendum  e t despe
ra n d u m  concitare oportea t, in  com portatione ta m e n  haben d a  
reflexio  locorum  condescension is et v iae reg iae  obnoxiorum , 
q u o ru m  ex trao rd inaria  o n e ra  m ulto plus co n stitu e ren t o rd inario  
obtingente.

6. Supina et d am nab ili ignavia  dom inorum  ju d icu m  nobi
lium  e t ju ra to rum  ex ecu to ru m  m iserae  plebis e t a lio rum  con 
trib u en tiu m  extenuatio  e t exacerbatio  in eo a d v e rteb a tu r, quod

1 A megyei adózásra vonatkozó emez intézkedést v. ö. Szepesin. 
1567. évi II. stat, 4 jegyz. 16. lapon.

2 Pecsétre lásd Ungmegye 1616. évi II. stat. 2. jegyz. 189. lap.
3 Megyei gyűlésekre nézve lásd Szepesmegye 1567. évi II. stat. 

4. jegyz. 17. lap.
4 A megyei jegyzőkre lásd Gömörmegye 1658. évi II. stat. 2. jegyz. 

209. lap.
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exactionem  onerum  con tribu tionalium , nulla  p raem issa  p lacida 
insinuatione , s ta tim  p rim a  fronte ab  executione exord ieban tu r. 
Unde q u a n ta  lam en ta  e t ad  coelum  reso n an tes  p lanc tus, a  non  
certificatis e t se se nec  recolligere, m ulto  m inus p ra e p a ra re  
queu n tib u s inop ibus audiri oportu it, sine condolio effari nequit. 
S ta tu tu m  itaq u e  est, ub icum que dom ini judices nobilium  e t ju ra ti, 
sine p raev ia , a d  m inus in u rgen te  quidem  necessita te  trium  
d ierum , in  aliis vero  expectabilibus e t d ispensabilibus casibus 
u n iu s  sep tim anae  observanda  notificatione et respirio , exac tio 
nem  a b  executione inchoaverin t, refusion i dam norum , et expen
sa ru m  eo facto  et quidem  h ac  m oda lita te  obnoxientur, u t ta liter 
dam nifica tis  con tribuentibus, p ra e v ia  liquidatione co ram  com i
ta tu  fienda ex ob tingente suo defalcatio  im partia tu r. E xequenti 
v e ro  jud ic is  nobilium , au t ju ra to  ex  proprio  sa lario  d e trah a tu r, 
eo vero  non  sufficiente, ex bonis p rop riis  satisfactio im pendatur. 
Ne au tem  ullam , brev ita tis tem poris  e t urgentis necessita tis  
excusa tionem , allegare possint, ub i opus fuerit, sem per po te ru n t 
assu m ere  pro  notificatione ta lium  onerum  ad certos pagos alios 
e tiam  nobiles, qui p e r com itatum  deputati, vel p e r percep torem  
a u t jud icem  nobilium  requisiti, n is i legitim e im ped ian tu r, sub 
an im ad v ersio n e  assurgere, e t in sinuationem  p raev iam  exoperari, 
n o n  in term itten t. H uc tam en  non  intellectis ex trem is casibus, 
ubi p ra e te r  no titiam  com itatus, n u lla  p raem issa  adm onitione et 
im positione, ex ab ru p to  executio  m ilitaris  com itatui im ponere tu r. 
P o rro  si dom ini jud ices nobilium  a u t ju ra ti, im positionum  noti
tiam  h aben tes , non  insinuaverin t, e t debito  tem pore  con tribuen 
tes n o n  com pulerin t, in te rim  executio  m ilitaris percep to rem  
p rem ere t, tum  licitum  erit execu tionem  ad aedes ignavorum  
dom inorum  jud icum  nobilium  e t ju ra to ru m  derivare  et m ittere.

7. C ondescensiones cum  sin t duplicis n e c e ss ita tis : o rd ina
ria e  e t ex trao rd in ariae , p ro  casib u s ord inariis su n t quidem  s ta 
biles c u rru s  nro  48. ordinati, a d v e rtitu r  tam en, abusive  et dis- 
o rd in a te  cu rru s  etiam  pro  o rd inariis  necessita tibus com pulsos 
esse, m ulto  m inus respectu  ex trao rd in a ria ru m  v ec tu ra ru m  per 
m ilitiam  condescendentem  creb ro  a b ac ta ru m  ad ju sta tionem  fac
ta m  fuisse. Ideo incum bet dom ino jud ic i nobilium , m enstrua tim  
exem pla rite r conscribere in  p rocessu  suo cu rruum  ta m  ord ina
rio ru m  quam  ex trao rd in ario ru m  p raesta tionem , cum  specifica
tione d is tan tiae  quo  ab igun tu r, e t si rescire po terin t, quot 
d iebus detinean tu r. E t sic hoc exem plar sem per p ra e  oculis 
h a b e a n t e t ju x ta  hoc p ro p o rtio n a te  cu rru u m  p raesta tio n es  exi
gant. C ujus p raesta tion is  no titiam  cum  incum bat dom ino vice- 
com iti p ra e  prim is habere, officii eorum  erit m en stru a tim  sub 
decursu  m ensis un icuique ju d lium , unum  exem pla r dom ino
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vicecom iti transm ittere , secus (ubi fieri po terit) p roportionem  
n o n  observantes, refusioni d am n o ru m  obnox ien tu r.

8. Ubi in  vecturis boves c rep a re  au t p e r  vim  deperdi 
configeret, rep u ta ta  sufficienti subcom m issarii a u t iidedignarum  
p e rso n a ru m  recognitione, p ro  m ediocri bove a u t equo floreni 
R h en en ses  8,. pro m ajori e t m eliori vero  floreni R henenses 10 
ex  p ercep to ra tu  erga com m issionem  com itatus, p e r no tarium  
su b sc rip tam  et qu ietantiam , exolvendi vel im p u tan d i erunt.

9. Perceptoris officii e rit exolutiones qualescum que erga 
com m issiones com itatus p raec ise  expendere. N on  tam en  p ra e 
c lu d itu r  facultas dom ino vicecom iti in  m inutioribus m oram  pati 
n eq u eu n tib u s  occurrentiis, u ti tabe lla rio rum  u rgen tibus expedi
tion ibus, vel occasione ingressus alicu jus m ilitiae a u t generala- 
tu u m  ex  officiositate p raestand is  hosp ita lita tibus com m issiones 
in te r im ales in  p rox im a tam en  congregatione re fe ren d as et autlien- 
tic a n d a s  ex tradare .

10. C onsultum  videtur, et sum m e necessarium  ad stylum  
e t fo rm am  cam eralem , ut percep to r com ita tus an g aria tim  ex tractus 
percep tionum , erogationum  et in  pag is h aeren tium  re s tan d a ru m  
p ro d u ca t, sic p raecavebun tu r d iffidentiae c irca  officii sui adm i- 
n is tra tionem , scietque com ita tus in  tem pore  ne fors ingruentibus 
defectibus obviare.

11. Pit id non  in term ittendum , u t q uo tann is  b is fiat revisio 
q u ie ta n tia ru m  ; u n a  quidem  vice, sub  decursu  h iberna lium  m en
sium  ad  in itium  Maii, a ltera  vice au tem  post evolutionem  
aestiva lium  m ensium , sub finem  octobris revisis ta lite r  qu ietan- 
t i i s ; p e r  n o ta riu m  conficiendae e ru n t tabellae, sive e x trac tu s  per 
ru b ricas , qu ibus singillatim  co m p reh en d e tu r:

1. O btingens m enstruale.
2. O btingens sex m ensium  h ibernalium , a u t aestivalium .
3. A dm inistratio  in  p a ra ta  a d  percep to ratum .
4. Im putatio  quarte rii e t excessuum .
5. Im putatio  condescentionalium  expensarum .
6. Im putatio  deperditorum  in  vec tu ris  boum , a u t equorum .
7. R estantia .
8. Superflua  adm inistratio , q u a e  superflua adm in istra tio  

u b icum que  reperie tur, vel ex p e rcep to ra tu  exolvenda, vel ex 
fu turo  q u an to  aestivali defalcanda erit.

12. C um  ja m  frequentes ac tu s  e t casus expilationum , 
hom icid io rum  inaud ian tu r, necessario  vigiliae n o c tu rn a e  serio 
sub p o e n a  gravi, e t quidem  20 baculorum , ju d ic ib u s pagorum
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to ties quo ties neg lectae  fuerint, irrogandorum  s ta tu en d ae  erun t, 
in  quas serio  inv ig ilabun t dom ini judices nobilium  et ju r a t i .1

13. In q u an tu m  fieri poterit, com pendiandi potius, quam  
augendi su n t sum ptus com ita tus, cum que ja m  p er dei g ra tiam , 
regu larite r negotia, e t se rv itium  regium  prom overetu r, n ec  tot 
d istraction ibus ja m  u t an n o  ab  h inc tertio  sub sed itione p ra e 
viorum  tum ultuum , co m ita tu s  officiales obrueren tu r, ac  in  dies 
m ajo r quies p ro sp ere tu r, supervacaneum  et nim is sum ptuosum  
est ae ra rio  com itatus, equ itum  h ac tenus in te rten to ru m  stip en 
d iario rum  solutio. C um que in  m eliori com ita tus sta tu , n o n  nisi 
plus m inus sex, a u t decem  pedites (ex quibus un u s vel q u an d o 
que duo penes v icecom item , residui penes p e rcep to ra tu m  et 
jud ices nobilium  serv itium  p raestab u n t) suffecissent, n u n c  con
s id e ra ta  m iserae  p lebis e x ten u a ta  sorte, sufficere sep tem  hajdo- 
nes, ex qu ibus penes dom inum  vicecom item  duo, re liqu i penes 
percep torem , jud ices nobilium  vel ju ra to s  m ansuri, p e rq u e  fi. 
hung. 3 stipendium  m en stru a tim  h ab itu ri.1 2

Iá. P ro  bono pagorum  sancitum  est, u t o rd ine  jud ices 
constituan tu r, pauperio res p e r  tres m enses, e t quidem  cu m  bene
ficio in teg rális im m unita tis, d itiores vero  per sex m enses cum  
im m unita tione m ed ieta tis  su i obtingentis, sub poena  in cap tiv a - 
tionis jud ica tum  su p p o rta tu ri.3

15. P ro  e labo ra tione  com putuum , rev ision ibus q u ie tan tia - 
rum , ra tio n u m  dom inorum  officialium exactione, cum  d epu ta tio 
n s  restituen tu r, in  m inu tio ribus quidem  occupation ibus ex 
quovis p rocessu  unus, ex g rav io ribus vero duo ta b u la e  putiores 
possessores su rrogand i e run t, quibus d iu rnum  trium  fl. hung, ex 
percep to ra tu  pendendum  e r i t ; occasione tam en  com p u tu u m  cum  
m ilitia h abendorum , de necessaria , respec tu  com m issarii bellici 
e t officialium m ilitarium  provisione quoque  ex officiositate p ro 
spiciendum  erit.

Circa ju rid ica .
1. S em per sub  re s tau ra tio n is  e labora tione  denom inen tu r 

e t a d ju n g an tu r ta b u la e  ju d ic ia riae  assessores, qui n ecdum  ad ju 
ra ti, e t qui a ssesso ra tu m  tab u lae  m eren tu r, e t qu idem  tan to  
num ero , u t ubi sedes ju d ic ia ria s  ce leb rare  contigerit, ex officio 
ju ra ti  a ssesso ra tu s  duodenum  num erum  com plere possin t, secus 
casu  ab sen tiae  e t im pedim enti un ius vel alterius, aliis etiam

1 Az éjjeli őrködésre nézve v. ö. Ungmegye 1708. évi I., II. stat. 
1 , 2. jegyzet.

2 Megyei hajdúkra nézve lásd 64. lap. 2 jegyz.
3 Falusi bírákra vonatkozólag lásd 88. lap. 2 jegyz.
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ju ra tis  assessoribus, num eros com pleri po terit in n u en te  id ipsum  
articulo  quoque 24. 1613.1

2. Sedes ju d ic ia rias  quo tann is  ad m inus b is in  anno  celeb
ra r i  operteat, p raem issa  sem per bis au t te r  q u in d en ae  cu rren - 
ta li prom ulgatione. C rim inalibus captivorum  m alefac to rum  tam en 
causis etiam  congregation ibus generalibus rev id eri e t discuti 
valentibus.

3. A ntiqua quidem  consvetud ine et legibus positivis p rae 
scrip tum  h ab ere tu r, causas redem tion is b o n o ru m  item  dotum , 
parapherno rum , dehonesta tionum , literarum  a lie n a ru m  deten tio 
num  (et tam etsi non  essen t p ra e  m anihus alienis, tam en literis 
inhabilibus a u t de bonorum  aviticorum  ab a lien a tio n e  suspecti) 
e t aliorum  casu u m  civilium  in sedibus ju d ic ia riis  p lerum que 
duobus et quandoque  q u a tu o r term inis a d in s ta r octavalium  te r
m inorum  p rosequ i e t ven tilari o po rte re .1 2 Quia ta m e n  h aec  longa 
e t obstan tibus innum eris im pedim entis, vix a u t r a ro  finem  suum  
so rtita  sedium  ju d ic ia ria ru m  m ethodus n au seam  m agis quam  
justitiae  adm in istra tionem  causan tib u s opponeret, im o a  p ro 
secutione ju riu m  e tiam  ju stissim orum  d e te r re re t; ideo perm issu  
legum  p a tria ru m  et quidem  Tit. 2. P art. 3. T rip, s ta tu tu m  est, 
u t salva h ac ten u s lege p raesc rip ta  ju ris  longa sed ium  jud ic ia ria 
rum  via (cui ac to ri eam  sequi p lacuerit) p ro  celerio ri solum  
ju stitiae  adm in istra tione  licitum  esto  causan tibus, penes au th e n 
ticas exm issionales com itatus, causas p raev ias  e tiam  coram  
vicecom ite, p raesen tib u s jud ic ibus nobilium  e t ju ra t is  assesso ri
bus convocandisque (si com m ode ad  latus haberi p o te ru n t)  ju ris 
peritis vicinis e t com m etaneis, cau sas p raev ia  sufficienti certifi-
catione, actionis  e t exm issionalium  a c .................. tran sm issione
e t term ini com peten tis p raefix ione levare e t p ro se q u i; la tam  
tam en  vicecom itis sen ten tiam  in te rv en ta  appella tione  ad  sedem  
jud ic ia riam  te m p e r in tra  dom inium  deferre n ecesse  est, tum  
ju x ta  approbationem , vel rep ro b a tio n em  sedis ju d ic ia riae  com 
plem entum  ju ris  e t executio  te rm in a ri valebit. Im o ubi etiam  
p e r non  venit, vel non  defendit in  partibus se n te n tia  la ta  quo 
que fuerit, nec appella tio  in tervenerit, tum  e tiam  m ore con- 
sveto  p raecedens vicecom es causam  et sen ten tiam  p ro  ex tra -

1 Az itt idézett 1613: 24. t. ez a következőket rendeli: «ut justitiae 
administratio meliori modo possit procedere; ultra ordinarios juratos 
assessores deligendi sunt per Comitatum et ex potioribus nobilibus plures 
assessores, qui ad jurium administrationem juramento sint adstricti, iique 
sedibus judiciariis intersint». Egyebekben a vármegyei bíráskodásra nézve 
lásd Ungmegye 1559. évi III. stat. 2. jegyz. 4. lap.

2 Hosszú és rövid folyamú perekre lásd Abaujmegye 1614. évi 
I. stat. 5. jegyz. 99. lap.
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dandis ju x ta  a rt. 16. Ulad. regis Decret. 2. exm issionalibus 
re ferre  noverit, exm issionalium  stylum  p er ju ra tu m  no tarium  
concinnandum  e t sem per observandum  vide infra. N o tandum , in 
liquidis tam en  debitis e t con trac tua libus causis appe lla tio  ex tra  
dom inium  ad m itten d a  e r i t .1

á. Cum  h a e  p a rte s  regni, superioribus e t o rd in a riis  regni 
jud ic ibus (a  qu ibus m a n d a ta  ju rid ica  p ro m an aren t)  destitu e ren 
tur, in favorem  p au p e ru m  sancitum  es t: posse in tra  com ita tum  
ra tio n e  quo rum cum que negotiorum  forum  com ita ten se  concer
nentium , penes exm issionales com ita tus procedi e t qu idem  co
ra m  ju d ice  nobilium  e t ju ra to  assessore ad  su m m am  II. 300. 
C oram  vicecom ite vero  m odalita te  p raescrip ta , ad  su m m am  lege 
regni perm issam , non  secus causis divisionum  qu o q u e  huc 
in te lle c tis : saep ius enim  d ividenda bona vix 100 (1. constituunt, 
a ttam en  debilior pa rs  e x tra  dom inium  co n stitu tu s  possessore 
c o n tra rian te , cum  insufficiens sit m an d a tu m  d iv isionale ex trahere, 
v icecom item  educere, e x tra  dom inium  etiam  ju stiss im o ru m  jurium  
ingem iscit, salvo sem per hactenus observato  p ro cessu  vio- 
lentiali.

P ro  coronide c a v e a n t dom ini officiales co m ita tu s  praeviis 
sta tu tis  con traven ire, secus com perta  rei ve rita te  p ro  dem erito, 
et p ro  ra tio n e  casuum  coercendi, im o si m eritum  re i expostu
laverit, degradandi quoque dec laran tu r.

H aec s ta tu ta  penes cu rren ta les, per com ita tum  dominis 
m agnatibus et nob ilibus per dom inos judices nob ilium  prom ul
ganda  erun t.

S ty lu s  exm ission a liu m .
Nos un iversita s  p rae la to rum , baronum , m a g n a tu m  e t nobi

lium  com ita tus de Ungh, dam us pro  m em oria ten o re  praesen tium  
significantes, quo rum  in te rest universis, quod pro  p a r te  et ad  instau- 
tiam  egregii N. N. ac to ris  p ro  revisione et d iscussione jud iciaria , 
causae  ejusdem  c o n tra  e t adversus egregium  N. N. u ti  in  causam  
a ttra c tu m  ra tione  e t p rae tex tu  divisionis bonorum  in possessioni
bus N. N. e t co m ita tu  hocce U nghensi ex isten te  habitorum , 
inque ex igenda actione  ju d ic ia ria  uberius dec la rando rum .

NB. P ro  ra tio n e  casuum  prosequendorum  sty lisandum . Pro 
exem plo in  redem tione bonorum  taliter.

R atione et p rae tex tu  non levationis, m inoris e t  non liqui
d a t io n s  m ajoris sum m ae, ac  non rem ission is b o n o ru m  pigno-

1 Tiszta adósságokra lásd Sárosmegye 1620. évi IV. stat. 2. jegyz.
123. lap.
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ra tio ru m  in possessione N. N. e t com itatu h o cce  Unghensi 
ex istenti, e t actione tenus uberiu s declarandorum .

Vel ra tione  e t p rae tex tu  dehonestationis etc. ac tione  tenus 
uberius explorandae.

Vel ra tione  e t p rae tex tu  detentionis lite ra ru m  e t literalium  
in strum en to rum  ju rib u s  dicti ac to ris  deservientium , ac tione  tenus 
uberius declarandorum .

Vel ra tione  e t p rae tex tu  bonorum  et ju riu m  possessiona- 
r io ru m  in possessione N. N. e t com itatu  hocce U nghensi exis
ten ti habitorum  ac  p raefa tum  actorem  ju re  successo rio  concer
nentium , et actio ten u s uberius declarandorum  m o v en d ae  et 
suscitandae vigore ap p ro b a to ru m  sta tu to rum  h u jus com ita tus 
parochialem  vicecom item  nostrum  egregium  d om inum  N. N. 
assum endo ad la tu s  suum  o rd inario  (vel o rd inariis) jud ice  nob i
lium  e t ju ra tis  assesso ribus ad  p artes  exm iserim us dando  et 
a ttribuendo  vicecom iti no stro  e t eidem  ad jungend is jud ic ibus 
nobilium  et ju ra tis  assesso ribus om nim odam  p o te s ta tis  facu lta
tem  servatis de ju re  servand is p raescrip tam  cau sam  m odalitate  
in fra  declara ta  jud ic ia lite r rev idere , discutere, ju d ic iu m  e t sen 
ten tiam  desuper ferre et p a rtib u s  pronuntiare , p ro n u n c ia tam  
tam en  sententiam  in te rv en ta  appellatione, ad sedem  n o s tra m  ju d i
c ia riam , nostri v idelicet q u a  tab u lae  judiciariae, ju d ices  et asses
so res praesentes, m a tu rio ris  rev ision is gra tia  fideliter re ferre  et 
deportare .

P ro inde eidem  v icecom iti nostro  hac serie  p raecip ien tes 
serio  com m ittim us, q u a ten u s  acceptis p raesen tibus e t reb u s  sicut 
ac tione  tenus expositum  fuerit stantibus, seque h ab en tib u s, in 
u n o  certo  et b rev i eoque  com peten ti termino, p a r tib u s  desuper 
legitim e certificatis, a d  faciem  bonorum  actionalium , vel alium  
locum  com m odiorem  praefigendum  exire, convocatisque  ju ris  
peritis  viris, qui com m ode h ab eri poterunt, p a rte m  p raep rim is 
u tram q u e  sufficienter exaudire, jud ic ium  desuper ferre , et p ro 
n u n tia re , com pertaque ac tionalis  expositionis rei verita te , in 
s ta n ti actori deb itam  satisfactionem  adjudicare, in te rv en ta  
tam en  appellatione in tra  dom inium  partis  succum ben tis  nobis in 
p rox im e celebranda sede ju d ic ia ria  seriem  to tius p rocessus et 
sen ten tiae  jud ic iariae  fideliter re ferre  e t repo rta re  d eb ea t et tenea
tu r. Com m uni sv aden te  justitia . Secus non  factu rus. P raesen ti
bus perlectis exhibenti restitu tis, da tum  ex congregatione n o stra  
generali die . . . a n n o  . . .  in oppido U nghvár ce leb ra ta .

1. N otandum . In liquidis e t con trac tua libus cau sis  caveat 
n o ta riu s  clausulam  h a n c  apponere  : u t in terventa appella tio  in tra  
dom inium  adm itta tu r. V erum  sic ap p o n a t: deb itam  satisfactio 
nem  executione m ed ian te  im pendere  e t adm in is tra re  a c  tandem
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super to tiu s p rocessus et execution is serie  fidelem co ram  nob is 
re la tionem  facere debeat et ten ea tu r etc.

2. N o tandum . Actionem  au tem  p ro cu ra to r p a rtis  ac to reae  
pro  suo n u tu  faciat, ad  form am  ac tionum  e t q u aere la ru m  in 
casibus b rev ium  vio len tiarum  in d irectione K ito n ich ia n a  decla
ra ta ru m  . E xhib itio  certificatoriarum  au tem  vicecom itis p o te rit illa 
m odalita te  fieri, sicu t in quaeru losis action ibus per jud ices nob i
lium  e t ju ra to s  assessores, personalite r, vel ex bonis m edio 
servitoris, villici au t jobbagionis.

Eredetije Unqmeyye levéltárában, Unr/vdr. Prot. X III. ex 1711— 
1712. Fol 317.

1713.
H eves-kü lső-ssolnokm egyei sta tu tu m .

Anno 1713. die 20. Januarii sub sedvia in Gyöngyös.

S ta tu tu m  l. A d  acceleran du m  fa c ilita n d u m q u e p ro ces
su s ju d ic ia r i i  cursum . Ad acce lerandum  facilitandum que p ro 
cessus jud ic ia rii cursum  com m uni om nium  suffragio s ta tu tu m  
e s t : u t u n iv e rsae  causae, in  sedibus jud ic ia riis  ven tilari solitae, 
penes exm issionem  inclitae un iversita tis in  partibus revideri 
possin t e t discuti, ac  expost ra tio n e  ex trah en d aru m  pro  execu- 
tione litte ra ru m  exm issionalium  1 ad sedriam  referri.

S ta tu tu m  II. A d  coercendos blasphem os. P ra e te re a  in 
condignam  sum ptum  est considerationem , q u an tae  b lasphem iae 
e t p e r increpato ria , ipsasque au res  honestas laeden tia  verba 
divini nom in is offensiones inva luerin t e t divinis ita  e t patriis 
legibus postergatis, prom iscue tum  a  nobilibus, tum  rustic is 
p e rp e tren tu r, quibus ad  ju s ta m  div ina nem esis p rovoca tu r v indictam , 
ita  u t p ro p te r  ejusm odi v itia  saepe non m odo villae et oppida, 
sed reg n a  e tiam  in tegra ad  sup rem am  devolvi con tinga t ru inam  
e t e x c id iu m ; proinde, u t huic m alo  obv ie tu r e t non  solum  ru 
stici sed  p raec ipue  nobiles, qui nob ilita ri p raerogativa  confisi 
liberius p raem issa  vitia com m ittere  auderen t, coercean tu r, u n a 
nim i voto  s ta tu itu r : u t a m odo in posterum  successivis sem per 
tem poribus, ob rario rem  sed ria ru m  celebrationem , nobiles ta lia  
p e rp e tra n tes  p raem issa  legitim a cita tione etiam  e x tra  sedem  
ju d ic ia riam , facta in p a rtib u s  causae  eorum  revisione, com perta  
rei v e rita te  ju x ta  ipsorum  dem eritum , p e r vicecom item  puniri 
possin t e t d e b e a n t; ta lium  vero nobilium  citationes, vel in per-

1 Lásd Szepesmegye 1667. évi stat. 1. jegyz. 21. lap.
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sona, vel ex domo h ab ita tion is  p e r jud ices nobilium  cum  ju ra to , 
vel absen te  judice nobilium , a u t legitim e im pedito, per dom inos 
ju ra to s  fieri debere d e te rm in a tu m  est.

S ta tu tum  III. C ontra  effutientes tra c ta tu s  negotiorum  co
m ita ten siu m . Gravi cum  resensu  o bserva t e t an im ad v ertit inclita  
un iversitas, quod in  generalibus ac p a rticu la rib u s congregation i
bus, ubi negotia  publica  p e r  dom inos officiales e t alios ju ra sso -  
re s  conscientiose et ab sq u e  ullo respectu  h u m an o  tra c ta r i  sole
ren t, ta les aliquando rep erien tu r, qui neg lec ta  su a  obligatione, 
ju ram en tiq u e  im m em ores m odalitatem  tra c ta to ru m  negotiorum  
e t a lio rum  vota, rationes, e t d iscursus e x tra  ta le s  congregationes 
effutire non  erubesceren t. Ut ig itur eo lib en te r possit institu i 
d iscu rsus, nec ullus v o ta  e t ra tiones suas proferendi m etum  
concip ia t, unanim i om nium  suffragio decern itu r, ta les fors repe- 
rib iles im posterum  e consortio  e t congregatione inclitae u n iv er
sita tis  p roscribendos e t excludendos nec u n q u am  in consessum  
nob ilita tis  adm ittendos e sse .1

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. Lásd  
217. lapon * jegy alatt.

1713.

U ngm egyei sta tú tu m ok .

I .

A nno 1713. die 10. F eb ru arii. C om peritu r fere prom iscue 
in  quovis loco, p lerosque inco las de in d u stria  pecora  juga lia  
nolle se rv a re  et p rop terea  industriosos incolas pecora  tenen tes 
p e r  v ec tu ra ru m  supporta tionem  dam nificari e t defraudari. P ro inde  
san c itu m  est, ut lim itati cu rru s  duplicen tur ubique, et ind iscri- 
m ina tim  in erectionem  cu rru u m  ac  pecorum  jugalium  singuli 
inco lae  secundum  proportionem  d icarum  con tribuan t.

Eredetije Ungmegye levéltárában, llngvár, Prot. Nr. X IV . gen. 
congr. Fol. 12.

П.
A nno 1713. die 5. S ep tem bris. Ad quaere lam  nonnullo

ru m  dom inorum  com possessorum  in  prom ontoriis c irca  Szerednye 
ac  V inna  v ineas habentium , e t h ac ten u s ad festiv itates con-

1 Lásd Sárosmegye 1617. évi stat. 1. jegyz. 111. lap.
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tra r ia e  religionis u ti e t graeci ritu s p e r  m in is tro s  locorum , p e r 
p roh ib itionem  laborum  com pulsorum , s ta tu tu m  est, nem inem  
cu ju scunque  s ta tu s  hom inem  ad celeb rationem  festorum  re li
gioni suae  co n tra rio ru m  adigi aut a ttra h i p o sse ,1 com m it tique 
dom inis jud ic ibus nobilium  processualibus.

Eredetije Ungmegye levéltárában, Ungvár, Prot. XIV . gen. congr. 
Fol. 60.

I I I .

A nno 1713. die 12. O ctobris. S ta tu tu m  e s t:  si quidem  
com plures vagabundi incolae essent, qui solum  inqu ilinatum  
co leren t in  a lienorum  colonorum  aedibus com m oran tes, aliqui 
au tem  sessiones quidem  a dom inis te rre s trib u s  susciperent, pe
co ra  tam en  ju g a lia  h aben tes  nullo m odo subd ito la tum  ad in s ta r  
a lio rum  co lonorum  cum  bobus su p p o rta re  vellent. U nde aliis 
colonis cum  bobus dom inis te rrestrib u s labo ran tibus in  eo 
in ferri in ju riam , quod hi eo non obstan te , quod non cap eren t 
soli post laborem  suo rum  pecorum  f ru c tu m ; verum  et dom inis 
te rrestrib u s labo raren t, ta les subterfugitivi au tem  (cum  agri 
sin t facile ubique appretiab iles) soli pro  se laborem  exerceren t. 
Ideo s ta tu tu m  est, qu a ten u s coloni dom inis te rrestrib u s la b o ra n 
tes in m edietate , alii vero subterfugitiv i ex integro d icas a  
ju m en tis  juga libus provenien tes solvant.

U. o. foil. 76.

1713.

A bau jm egyei sta  tu tu m .

S ta tu tu m  e s t:  si qu ip iam  ad venae  quam vis nobilita tem  
sibi v ind icaverin t e t ad nob ilitarem  cu riam  sem et receperin t, 
p e r t in e n tia s 2 n ih ilom inus sessionum  colonicalium  non usuaverin t, 
a  gerendo ea ten u s jud ica tu s  officio 3 im m unes sunto, in  q u a n 
tum  vero ru ra les  fundos possederint, eo rum que pertinen tias  ex 
iisdem  curiis coluerint, tam  jud icatu i, quam  caeteris e tiam  ru -

1 Teljesen megfelel ezen rendelkezés a vallás szabad gyakorlatát 
biztosító 1608. (k. e .) : 1. és az 1647 (k. u.) : 5. t.-cz. szellemének.

2 A jobbágytelkek pertinentiái az u. n. fundi extravillani, postdo- 
males vagy appertinentiae extravillanae, a külsők : szántóföldek és rétek, 
melyekkel szemben a belsőség, a ház az udvarral, kerttel, kerti szőlővel, 
fundus intravillanusnak vagy dominalisnak neveztetett.

3 Lásd Abaujmegye 1612. évi stat. 2. jegyz. 88. lap.
C o r p u s  s ta t u t o r u m  II . 25
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stican is  oneribus 1 p ra e s ta n d is  obnoxientur, ne  vei in ea  p a rte  
fraus e t dolus cu iquam  eo ru m  d ignoscatu r pa troc inari.

Eredetije Abaujmegye levéltárában, K assán, Prot 1713—1717. 
Fol. 10.

1713.
B o rso d m eg ye i sta tú tum ok.

I.

S ta tu tum  de sta tu  possessionatus, q u am  an tea  conditum  
p er inclitam  universita tem , in  om nibus punctis, c lausulis et 
articu lis  confirm andum  e t observandum  esse d ec la ra tu r d e te r- 
m inatu rque , quod successu  tem poris nem o in num erum  posses- 
s io n a to ru m  recipiendus foret, n isi in  sedibus restau ra tio n is  ubi 
frequen tio ri num ero inc lita  un iversitas conven ire  assoleret. R a 
tione  vero  personarum  ob serv itia  p o tio ra  in  num erum  posses- 
s ionato rum  hactenus re c e p ta ru m  e t inposterum  rec ip iendarum  
in telligenda sunt officia p raec ip u a  usque ad  officium n o ta ria tu s  
inclusive, quod sta tu tum  ea tenus ita  observandum  inclita  u n i
v ersitas ita  declaravit e t exp lanavit.

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskolcion, as 1712—1715-ig 
terjedő jegyzőkönyv 155. lapján.

II.

Parifo rm iter in g rem io  com ita tus ta les  etiam  non  pauci 
rep erien tu r, qui p o sthab ita  inc litae  cam erae  scepusiensis re q u i
sitione  m onetam  au ream  seu  ducatum  in lim ita to  valore accep 
ta re  recusaren t, non sine inco larum  accep tan tiu m  dam no  et 
confusione manifestis, ideo decern itu r, m onetam  au ream  in hocce 
regno  cusam  C rem niciensem  e t N agybányaiensem  in florenis 
U ngaricalibus 5. dr. 10, a lia s  vero com m unes u t a ju n t e t e x tra 
n eas  in florenis fi. sim iliter U ngaricalibus accep tandos esse, 
secus qui praesenti determ ination i co n trav en iren t e t d ictas au re a s  
m on e tas  accep tare  nollent, iidem  in am issione’ re ru m  venalium  
vel m onetarum  1 2 irrem issib iliter puniendi decernun tu r.

Eredetije Borsodmegye levéltárában. Miskolcion, as 1712—1715. 
terjedő jkv. 263. lapján.

1 Úrbéri szolgáltatások : a) a különféle bér (census) pénzben vagy 
terményekben, b) munka, robot (operae, servitutes et robotae), melyek
nek a jobbágytelek használása czimén voltak a jobbágyok alávetve.

2 Ezen büntetés megállapításánál régibb törvényeink ; 1405. (I.):
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1714.
B o rso d m eg ye i sta tú tu m ok.

I.

Quandoquidem super exmissione domini vicecomitis et 
adjunctorum rectificatione et sequestratione nec non resignatione 
terrarum arabilium, pratorum aliorumque universarum apperti- 
nentiarum a suis sessionibus avulsarum aut aliter qualiter
cumque confusarum extaret statutum, sed quia de divisione 
territoriorum possessionum et praediorum diversos dominos 
terrestres coinportionatos et sessionatos possessorum nulla mentio 
haberetur, verum alto involveretur silentio, idcoque penes con 
firmationem eiusdem statuti superadditur etiam, quod in simi
lium territoriorum divisione inter compossessores sine divisionali 
mandato penes exmissiones comitatus ex generali congregatione, 
aut sedria extrahendum flenda dominus vicecomes cum adjun
gendis judicibus nobilium et juratis assessoribus processualibus 
procedere possit et determinationem facere secundum leges 
superinde conditas unanimi inclitae universitatis voto sancitum 
est et determinatum.

Eredetije Borsodmegye levéltárában. Miskolczon, as 1713—1716 
terjedő jkv. 287. lapján.

II.

Minthogy a szolgaságnak praetextussa alatt, nem kevés 
confusiók suboriáltanak az közönséges fizetésűkbe a lakosok 
között, az uraknak nem kicsiny injuriájokkal a lakosok magok 
jurisdictiójuk alá subjungálván őket, melyre nézve semel pro 
semper determináltatik, hogy a mely szolgáknak két ökre vagy 
két lova vagyon, ezen kivül egy vagy két tehene, azok nem a 
lakosok közzé, hanem a porta 1 fizessenek ad publicum percep- 
toratum, ha kiknek pedig azon két ökör, vagy lovakon kivül 
leszen több jószágok, azok a közönséges teherviselésekben az 
lakosokkal együtt concurrálni fognak; a quartélytartástól mind- 
azáltal immunisoknak fognak tartatni, úgyszintén a kik gyermek
ségektől fogva szolgálatokkal keresték jószágokat, a jurisdictione

18. t.-cz. 3. §., 1637: 25., 1548: 51., 155U: 49 . 1554: 17, 22 , 1630:
9. t.-cz. szolgáltak alapúi.

1 Lásd az 1580. évi abaujmegyei stat. 4. jegyz. 42. lap.---- -
25*
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plebea eximáltatnak, azok mindazáltal, a kik actu szolgálatban 
vannak és kötelesek mások szolgalatjára.1

Eredetije Borsodmeyye levéltárában. Miskolcson, as 1719—1715. 
terjedő jkv. 341. lapján.

1714.
TJngmegyei statútumok.

I.

Anno 1714. die 3. et 4. Januarii, sancitum est: quod si 
quispiam contribuens incola intra menses contributionales dece
deret, ac facultates remansas dominus suus terrestris jure sibi 
incumbere apprehenderet1 2, teneatur praevia per judicem nobi
lium et juratum seria investigatione ad expletionem mensium 
ingruentium hybernalium obtingens pecuniarium ex facultatibus 
remansis, si in tantum se extenderint, nec ultra, pago in sub
sidium deputare, aut parate exolvere.3 Ad quartirii tamen sup- 
portationem et alia onera dominus terrestris nullo modo provo
cari. multo minus adigi possit.

Eredetije Ungmegye levéltárában, Vngvár, Prot. X IV . yen. congr. 
Fol. 169.

1 V. ö. ugyanezen megye 1716. évi statútumával alább .397. lap.
2 A statutum e helyütt azon esetve tekint, a midőn valamely 

jobbágy törvényes öröklésre jogosított utódok hátrahagyása nélkül hal 
el, vagyis magvában megszakad ; mert а HK. III. R. 29. és 30. ez. szerint 
csak ilyennek halála esetében örökli annak vagyonát a földesúr. Az orszá
gos jog szerint ugyan a magszakadt jobbágy a maga szerzeményei fele 
részéről végrendelkezhetett; de egyes földesúri uradalmak szokása, földes
úri privilégiumok s az illető jobbágyokkal kötött szerződések értelmében 
az országos jogtól helyenkint eltéréseknek is lehetett helyök. melyekre a 
HK. is (111. R. 30. Cz 6. §.) utal. A társadalmi s álladalmi élet újabb 
fejlődési iránya úgy a jobbágyok jogképessége bővülésének, mint a viszo
nyaikat szabályozó jog egységes alakulatának kedvezvén, nemcsak összes 
szerzeményeikre nézve nyertek végrendelkezési szabadságot (1836 : IX. t.-cz.
9. §.), hanem a jobbágyok örökösödése tekintetében helyenkint dívott eltérő 
uradalmi szokások, privilégiumok s szerződések is hatályukat veszítették. 
(1840: Vili. t.-cz. 19. §.)

3 А HK. I. R. 82. Cz. 10. §. s az 1647 : 106. t.-cz. 1. §. szerint a 
másra átszálló hagyatékra nézve azon elv állván fönn, hogy «res cum 
onere vadit» vagy «transit», de a HK. III. R. 30. Cz. 3. §. értelmében is 
a földesúr a jobbágynak reá szállott vagyonából annak minden adósságát 
fizetni tartozván : a statutum joggal kötelezhette a földesurat azon adó 
fizetésére is, mely a jobbágyra a halálozási év tartam ára már kivettetett, 
de még le nem rovatott.
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II.
Anno 1714. die 19. Februarii, statutum: qui migrantium 

incolarum res occultaverit, vel aliunde in migratione adjuverit, 
si nobilis fuerit, in pecunia fl. 100, ignobiles vero in vivo ho- 
magio convincantur.1

Eredetije Ungmegye levéltárában, Ungvár, Prot. X IV . gen cong. 
Fol. 181.

III.

Anno 1714. die 18. Junii, statutum respectu profugorum 
pagorum. Siquidem adverteretur et certo comperiretur, quod 
plerique pagi, uti possessio Solymos et circum adjacentes quo
que, ac alia hujus conditionis loca non in tantum defectu 
obstante, quam astutia incitatione profugisse, et ea ratione per 
debiliores pagos, qui onus comitatus traherent supportari: san
citum est, ut per omnia media etiam per segetum demissionem 
ac pecorum abactionem, si quae deprehendi potuerint, industria 
et salutari dispositione domini vicecomitis mediante, ad restan- 
tias complanandas compellantur.

U. o. fői. 284.

IV.

Communis aequitatis et justititae habetur, ut orphanorum 
bona, qui naturalibus curatelis destituentur, eorundem substan
tiam, quibus eorundem curam gerere incumbit, a nullo posse 
detineri. Quapropter committitur domino judici nobilium, ut or- 
phani subditi domini vicecomitis ex Kereknye a fratre uterino 
in Ráth translati substantiam indilate restitui faciat.

Eredetije и. о. Prot. X V. gen. congr. Fol. 1.

1714.

Abaujmegyei statútumok.

In adanimationem adventitiorum aliunde profugientium 
determinatum est. Quicumque deinceps praemissorum colonorum

1 A nem nemes élődíja az 1550 : 37. t.-cz. 14. §. szerint 20 frtot 
tett, vagyis felét a holt díjnak, melyet a HK. III. R. 26. Cz. 16. §. negy
ven forintban állapít meg.
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desertam aliquam possessionem, vel locum et sessionem mere 
desertam assumpserint et ibidem domos et residentias aedifica
verint, ab omnibus, tam portionalibus, quam et aliis communi
bus comitatus oneribus spacio trium annorum ;1 qui vero talium 
adventitiorum portam domum desertam et residentiam assum
pserint, et alicui in comitatu isto non sint obligati, spacio unius 
anni immunitantur et absolvuntur; non absimiliter ii, qui ex 
uno hujus comitatus circulo, aeque nulli hic obligati et ex alio 
comitatu oriundi in alium circulum semet transtulerint, vel in 
aliquo loco se subdiderint.

Eredetije Abanjmegye levéltárában, Kassán, Prot. 1713—1717. 
Fol. 95 , 96.

II.

Quoad sublevamen miserae plebis determinatum est juxta 
priores comitatus determinationes, universos nobiles quartam 
portae non habentes ad onus quoque quartiriorum subeundum 
obligatos esse. Domini autem judices nobilium processuales tam 
ipsam nobilitatem, quam et incolas eatenus informare tene
buntur.

Praeterea quicumque ruralium personarum ac libertinorum 
de uno loco in alium hujus comitatus locum, vel alium comi
tatum se transtulerint, dominus vicecomes debitis mediis redu
cere possit ac valeat. Nobiles vero transeuntes a bonis suis in 
comitatu isto relictis solvere compellantur.

Ad haec, ut nullus praeter inclitum comitatum executio- 
nem et assistentiam petendi sub gravi poena habeat facultatem, 
concluditur.

U. o. Fol 103.

III.
Item in negotio nobilitatis determinatum e s t: Quod nimi

rum iuxta priores determinationes praeter haereditarios eurialis- 
ta s 1 2 et quartam portae babentes nobiles, universi alii tam 
onera quarterii, quam et portionum supportare tenebuntur.3

1 V. Ö. Beregmegye 1635. évi stat. 5. jegyz. nevezetesen ennek 
c) pontját 162. lap.

2 Lásd Heves- és K.-Szolnokmegye 1701. évi stat. 1. jegyz. 355. lap.
3 A katonaszállás alóli mentességre nézve lásd Ungmegye 1663. évi 

stat. 3. jegyz. 236. 1.
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Quarta л utóm port ae ox quatitor .sessionibus et totidem subditis. 
constare intelligatur et observetur.

Abaujmerjye levéltárában, Kassán, Prot, annorum  1713—1717. 
Fol. 119.

1714.

G öm örm egyei sta tu tu m .

Statuta incliti comitatus Gömöriensis in sede restauratoria Rosnaviae, die 
15. Januarii anno 1714. celebrata sancita et confirmata.

P rim o . Propter administrationem justitiae celerioremque 
juris cursum determinatum est, sedes judiciarias hujus incliti 
comitatus cum termino legali1 praefigendas quotannis sexies, 
easque quater propter intraneos, bis vero ratione et causarum 
extraneorum celebrari ;1 2 in iisdemque dominos tabulae assesso
res vota et suffragia habere ac praeter hos voces etiam offi
cialium dominorum terrestrium acceptari, siqui juramento, aut 
assessoratu incliti comitatus ex iisdem adstricli habentur; ubi 

’ vero aliquibus ex ordinariis tabulae assessoribus 3 legitime impe
ditis comparere non vacabit, loco talium ex adjuratis incliti 
comitatus assessoribus in secunda classe positis, ac expectativam 
ordinarii tabulae assessoratus habentibus pro eadem occasione 
substituentur.

Secundo. In quantum interveniendae publicae patientur, 
congregationum celebrationes constringi debebunt, tum intuitu 
multiplicationis fatigiorum dominorum nobilium, tum vero cre
brarum expensarum, ita et saepius periculosarum viarum ac 
exundationum. Ad congregationes autem non comparentibus et 
legitimas absentiae rationes dare nequeuntibus infligenda statuti 
antehac conditi poena 4 pro praesenti etiam renovatur.

Tertio. Propter consolationes instantiarum advertendasque 
hactenus saepissime factas -eorundem lamentationes quovis 
bimestri specialissime ad revidendas et resolvendas instantias 
domino ordinario vicecomiti congregationem generalem indicere 
et celebrare incumbat. In eadem nihilominus congregatione

1 Ezen megjelenési határidők 15 napi időközök (quindenák) szerint 
voltak kitüzendők. Lásd az 1462 : 1., 1538 : 19., 1608 (k. u . l : 4., 1609. 
(k. u.): 29., 1613: 23. t.-cz.

2 Lásd Zemplénmegye 1561. évi stat. 1. jegyz. 10. lap.
3 Lásd Ungmegye 1559. évi stat. 2. jegyz. 4. lap.
4 A megyei gyűlésre meg nem jelenők büntetésére nézve lásd Sze- 

pesmegye 1567. évi stat. 1. jegyz. 18 lap.
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abstinendum erit cuivis a praepostera instantiarum recommen- 
datione, si quam etenim recommendationem obtinebit, etiam 
indultum, vel favorabilem resolutionem et alias aequitas instan
tiae successiva contrarium aperiet, exinde subsequendum onus, 
vel aliorum aggravatio redundabit in recommendatorem quam 
causantem et inducentem.

Quarto. In quartum restringi et praecaveri potest, statuto 
praesenti cautum est sumptuosas easque frequentes deputationes 
minus celebrari, verum necessitate plane publica et negotiorum 
momentosa intervenientia ita exigente. Tunc etiam pro exigen
tia rei publicae certus adhibeatur deputatorum numerus. Acta 
porro deputationum, ita et particularium congregationum in 
generali subsequenda congregatione referri sancitum et conclu
sum est.

Quinto. Pro moderno eoque miserrimo et exhausto rerum 
statu, universae et qualescumque discretiones refringendae, mo
dificandae ac in quantum praecaveri possunt, de toto tollendae 
etiam veniunt, ne misera plebs ratione similium pecuniis et 
laboribus penitus exhauriatur. In quantum vero pro circum
stantiis temporis, vel personarum gratificatio aliqua offerenda, 
vel determinanda inclito comitatui placeret, similes determina
tiones in generali congregatione consentientibus etiam domino
rum officialibus terrestrium concludendae determinantur.

Sexto. Quorumcumque dominorum officialium in proces
sibus oeconomiam suam gratuito exercentem aut quibusdamque 
exquisitis modis et praetextibus miseram plebem ad sua ser
vitia qualiacumque allectantem, vel compellentem per hocce ab 
uno, vel altero, sive pago, sive incola datias aliquas expectan- 
tem, vel extorquentem comperta rei veritate eo facto officiis 
privari ad restitutionemque compelli conclusum est.

Septim o. Similiter statutum est, rteminem ex officialibus 
incliti comitatus, rationibus dandis obnoxium propter commis
sionem incliti comitatus ex generali congregatione emanandam, 
quiquam erogare praesumeret, alias similis erogatio non ut 
acceptabitur, verum ad restitutionem adigetur.

Octavo. Eo ipso vero cautum est in nullas* exactiones et 
perceptiones qualescumque dominos vicecomites se se ingerere 
et immiscere, sive a pagis, sive ab aliis officialibus incliti 
comitatus sic et eatenus commissiones suas extradare.

Nono. Executiones ad loca, vel personas dirigendae et 
exmittendae reservantur unice et simpliciter authoritati incliti 
comitatus in generali congregatione unanimiter concludendo.

Decimo. Publica negotia publice tractari congruum est, 
ubi vero intervenire possent secreta aliqua inclito comitatui,
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eadem donec publice proponerentur propter maturiorem con
siderationem coram domino supremo comite, aut in praesentia 
vicecomitis ordinarii et primariorum ac potiorum tabulae asses
sorum ventilari res ipsa svadét ac permittit justa prudentia, ita 
tamen, ut sine laesione publici status praejudicioque universi
tatis pertractentur.

Undecimo. Semel publice per inclitum comitatum deter
minata sine speciali ejusdem incliti comitatus subsequenda nova 
modificatione, vel contraria dispositione immutare et variare 
nulli licebit.

Duodecimo. Justum, decorum, congruum et necessarium 
videtur determinatumque est, in sedriis, congregationibus, depu- 
tationibusque solum et unice negotia praecise eo pertinentia 
assumi et pertractari debere, sine confusione et mixtura nego
tiorum, sicque unice sedria fiat sedria, congregatio — congregatio, 
ita et deputatio, — deputatio.

Decimo tertio. Fost talem correspondent i ani propter publica 
negotia observandam et continuandam determinavit inclitus co
mitatus.

Decimo quarto. Pro praesenti rerum statu intuitu melio
ris cursus et. pecuniariae exactionis ac ineassationis et iuridi- 
eorum processuum consultius visum est inclito comitatui deter
minare dominos processuales judices nobilium ad oeconomica 
in processibus normanda, et juridica ex officiis prosequenda con
servare, pro vero exactione pecuniarum impositionalium exac
tores ordinare et denominare. Interim

Decimo quinto. Circa oeconomicas dispositiones cautum 
est, dominos judices nobilium sine scitu incliti comitatus nullos 
quartirisantes tempore quartirium pro lubitu tanto magis respectu 
aliquo transmutare et translocare.

Decimo sexto. Necessum erit adhibere dominis judicibus 
nobilium diligentiam et industriam muniis occasione persecutio
nis causarum litigantium officia eorundem tangentibus et con
cernentibus per competentes requisitiones partium causandum 
interpellatis, alias damnum et jacturam requirendum de con
digno et justitia resarcire et ex propriis restituere*obligabuntur.

Decimo septimo. Vi statuti obligabuntur capitanei comi
tatenses ordine seriato et alternatim tempore congregationis et 
sedriarum janitorum 1 officio fungi.

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. 1713— 
1714. Fol. 249.

1 Lásd Szepesmegye 1567. évi stat. 5. jegyz. 24. lap.
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1714.
T o rn a m e g y e i s ta tu tu m .

Anno 1714. die 8. Octobris, statutum e s t : ut a modo in 
posterum dominorum baronum, magnatum et nobilium verbotenus 
dominorum terrestrium subditi, ad gratuitos labores1 domini 
supremi comitis et officialium incliti comitatus adigi nullo modo 
possint; nisi ex cassa communi comitatensi propria determina
tione incliti comitatus fienda, si neeessum fuerit gratificari velit.

Ubi autem dominus vicecomes in negotiis comitatensibus 
ablegatur, pro diurnali subsidio resolvuntur dietim florenus unus 
et denarii 80 extra comitatum.

Domino notario, sedis tabulae judiciariae assessoribus flo
renus unus, denarii 50. Pariter judicibus nobilium, juratis vero 
per denarios 80.

Molitores 1 2 a suis facultatibus inclusive etiam ab opificiis 
solvent, ab opificio autem sicut rusticus, a sua persona.

Ratione boum jugalium ad id deventum fuerat, ut accolae 
rurales boves dominorum terrestrium, vel in proprios habentes 
a talibus bobus in medietate solvere et vecturam ex integro 
supportare tenerentur. Sed siquidem multi contradictione me
diante exprobarent intelligendnm et observandum erit hoc modo 
in medietate solvere, sed in vectura immunes, nisi extraordinaria 
expostulet necessitas.

Statutum est: qui se receperint ad domos liberas curiales, 
aut parochias, tales a suis facultatibus solvere et contribuere 
tenebunt; salva tamen conventione et persona respectu servitii 
non obstante contradictione reverendi patris.

Eredetije Tornám, jkvben Abaujmegye levéltárában ex 1710— 
1720. Fol. 176.

1715.
U n g m e g y e i statutum.

Anno 1715. die 5 Februarii statutum est: quod si ignobilis 
persona ad admonitionem et citationem judiciariam testimonium 
veritatis juramento mediante perhibere recusaverit, toties quoties

3 9 4

1 Lásd az 1583. évi abaujmegyei stat 3. jegyz. 47. lap.
2 Lásd az 1642. évi szepesmegyei stat. 1. jegyz. 185. lap.
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in flórén. Hung. 1 2 ’ per inquirentes judices comitatus convinca
tur mulcteturque.

Eredetije Ungmegye levéltárában, Ungvár, l'rot. XV. gén. congr. 
Föl. 26.

1716.
Ungmegyei statútumok.

I.

Anno 1716. die 17. Maii, statutum: quandoquidem incolae 
plurimarum possessionum, ut saltem se ab exactionibus et aliis 
oneribus immunes reddant, propria domicilia derelinquentes una 
cum bobus jumentis et id genus similibus, mox in uno, mox in 
alio pago delitescunt cum notabili cassae incliti comitatus 
damno et praejudicio reliquorum perseverantium incolarum, ita
que sancitum est, ut similes per dominos processuales judices 
nobilium ubicumque deprehendi poterunt, sive in rebus, sive in 
personis capiantur, et res eorum praecitatae universae intra 
quindenam praevia aestimatione in praesentia vicinorum et 
commetaneorum ftenda, libere divendantur, pretiumque eorun
dem in defalcationem restantiarum ad perceptoratum incliti 
Comitatus administretur.

Eredetije Ungmegye levéltárában, Ungvár, Prot. XV. gen. congr. 
260-261.

II.

Et quoniam notabilis adverteretur cassae incliti comitatus 
per neo aedificantes nonnullos elusio, vix alicujus' valoris tectura 
extruenda, ad normam antiqui statuti hujus inclili comitatus 
per biennium et nonnumfuam etiam per triennium ab omni 
tributorum genere immunitantes; ex eo statutum est, ut juxta valo
rem aedificii, utpote respectu Rhfl. 20. per unum annum, intuitu 
vero 11. 40. per duos et annos super consequens proportionaliter 1

1 А HK. II. R. 28. tit. szerint a tanúskodni vonakodó nemesek 
büntetése 64 írt. Minthogy azonban az 1563 : 81. t.-cz. általában, tekintet 
nélkül a tanúskodni vonakodók rendi állására, szabja ki ugyanazon bün
tetést : úgy Kittonich (Dir. meth. С VII. qu. 17.), mint Szegedi, (Tyroc. 
11. R. 28. tit.), ugyanilyen büntetéssel vélik sújtandónak a nem nemest 
is, ki tanúságot tenni nem akar. V. ö, még az 1618 : 67. t.-cz. is.
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praevia recognitione dominorum processualium judicum nobilium 
immunitentur.

Eredetije Ungmegye levéltárában, Ungvdr, Prot. X V . gen. comjr. 
Fol. 302.

III.
Committitur dominis processualibus judicibus nobilium 

vigore praesentis determinationis, quatenus universos cujuscum- 
que conditionis rurales, huc intellectis quoque servitoribus non 
absimiliter etiam taxatos 1 tabacum vulgo dohány 1 2 fumigantes, 
ita etiam Zingaros 3 per crucigeros 6 menstruatim taxandos et 
pro sublevamine miserae plebis ejusdem in cujus gremio reperti 
extiterint, remittendos serio pagatim connotare et ad futuram 
congregationem incliti comitatus suo modo referre teneantur.

V. o, Fol. 334.

1716.
Tor )ta megyei statutum ..

Anno 1716. die 29. Januarii statutum est: ut amodo in 
posterum domini exactores, sive perceptores aut. judices nobilium, 
si ad hoc munus aplieabuntur, post exactionem rationum, si 
debitores, aut restantiarii manserint, non longior complanandi, 
vel exolvendi terminus, quam quindena detur per isthanc uni
versitatem, seposita unius, aut alterius interpositione, a die 
relationis tamen numerabitur quindena, id est post exactionem 
rationum in proxima generali congregatione fit relatio ab illa 
die congregationis; si sub illa quindena non complanabunt, vel 
quoquo modo praeterierint (observata legali ratione), eo facto me
diante exmissione inclita universitas ф  bonis mobilibus et im
mobilibus ubicumque reperibilibus et facilius .in pecuniam con
vertibilibus ' exequi obligabitur et nullatenus erit intermissurus.

Domini perceptores menstruatim obligati sunt inclitae uni
versitati, si ita placuerit, inclito comitatui menstruatim super 
restantiis locorum quanti portionalis inexacti et quid est in 
cassa, relationem facere.

Statutum est, ut domini exactores in procurandis vena-

1 Lásd Tornamegyének 1696. évi január 25-diki statútumát. 324. 1.
2 Lásd az 1671. évi borsodmegyei stat. 1. jegyz. 262. lap.
3 Lásd az 1624. évi szepesm. stat 1. jegyz. 131. lap.
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libus pro necessitatibus comitatus coemendis tenebuntur et obli
gantur forensi pretio procurare, alias tempore dandarum ratio
num difficultabitur et superfluitas reiicietur, prandia, tractationes 
tempore congregationum penitus abrogantur.

Statutum est: nobiles hujus comitatus habentes unum 
colonum proprium aratrum educentem, et ad minimum penes 1| 
talem colonum duos inquilinos, pro veris possessionatis a modo 
deinceps habebuntur, minus autem possidentes nimirum, vel | 
unum colonum, vel vero tantum inquilinos duntaxat duos, vel i 
unum, pro taxatis nobilibus 1 reputabuntur.

Eredetije Tornameque jkv. 1710 1730. Abaujmeqye levéltárában 
Kassán. Fol 288—289.

1716.
Borsodmegijei sta tu tu m.

Minthogy a szolgaságnak praetextusa alatt, sok lakosok 
szokták magokat az közönséges teherviselésektől abstrahálni; 
sőt olyak is, a kiknek alkalmas facultások vagyon és a szolgálat 
nélkül másként is ellehetnének, melyek iránt gyakorta, közön
séges gyűlésünkben, nem kicsiny dissensio és differentiák subo- 
rialni szoktanak; az ilyen dissensiónak és controversiáknak 
eltávoztatására nézve, semel pro semper, determinálta tik, hogy 
ennek utánna az szolgálatra magokat kötelező személyeken, a 
kik immunitásban fognak maradni és tartatni, értetnek azok, 
valakik uroknak conventiójokon élnek, tudniillik vinczellérek, 
béresek és kerülők, az possessionatus urak pedig, tarthatnak 
jószágokban egy ispánt, kik fejektől és urokat szolgáló lovaktól, 
ezen kívül két marhájuktól immunitáltatnak; de ha ezen kívül 
több facultások lészen, azoktól mind quartély tartást, mind 
fizetést proportionate fognak supportálni, a kiknek pedig az 
felül megirt immunitásra facultásokat, facultások nem excedálja, 
az olyak, a quartélytartástól is immunisok lesznek. A köz
nemeseknek és gazdáknak, a kik magok is szőllőkben munkára 
kiszoktanak járni, más szegény lakosok injuriájával vinczeflért 
immunitásban tartani nem engedtetik, hanem az possessionatus 
uraknak és a nemes vármegye szolgálatjában foglalatoskodó 
assessoroknak és tiszteknek, azoknak is pedig, ha szöllőjeknek 
proportiója magával nem hozza, többet egynél tartani nem

1 V. ö. ezen megye 1G96. évi január 25-én hozott statútumával.
324 lap.



398 MEGYEI STATÚTUMOK.

admittáltatik. consulálván ebben vármegyének közönséges terhét 
su pportáló lakosok és azon terhek repartitiójához kivántató 
lelkiismeret conservatiója.

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskolcion, az 1715— 1718. 
terjedő jk v  290. lapján, mely kiegészítésül szolgál az 1714. évi kason 
tárgyit statútum nak. L ásd fentebb 387. lap.

1717.

Borsochnegyei statútumok.
I.

Communi universitatis voto et suffragio determinatum est, 
ut domini judices nobilium in suis processibus metretam posoni- 
ensem, ulnam et pondus Viennensem, articulariter in toto regno 
observari determinatos, per quorumlibet locorum incolas tam 
in commerciis, quam vero in quibuslibet usibus, conventionibus 
observari faciant, sub poena florenorum 12 toties quoties irre- 
missibiliter a renitentibus desumenda.1

Eredetije Borsodmegye levéltárában az 1715—1718. terjedő jegy
zőkönyv 411. lap.

0 .

Ad tollendas nonnullorum dominorum terrestrium factas 
ambiguitates, utrum videlicet jobbagiones aut rusticanae sortis 
servitóres in causis criminalibus et ad caput tendentibus per 
dominos terrestres debeant subjici judicio justitiamque admi
nistrare, aut per magistros publicos, occasione cujus communi
bus omnium votorum suffragiis visum est praxim similibus 
hucusque observatam, et talibus solummodo exemplis demon
stratam contra manifestum positivorum legum patriarum tenorem 
subreptitie introductam, legibusque regni minime convenientem 
simpliciter tollendam esse, atque in similibus causis criminalibus
dijudicandis..........solummodo magistratibus aut nobilibus jure
gladii privilegiatis tam sententiae ferendae quam exequendae 
authoritatem competere juris esset indubitati.2

Statuto jam antea super neo incolis et locis noviter incoli 
ceptis sancito et hactenus observato censet inclita universitas, 
ut incolae ad locum alicujus domini terrestris se noviter reci
pientes et ad perpetuum colonitatum se obligantes intra de
cursum trium annorum ab omnibus impositionibus quartirialium

1 Lásd az 1628. évi gömörmegyei stat. 1. jegyz 143. lap.
- Lásd az 1678. évi gömöi-megyei stat. 1. jegyz. 277. lap.



MEGYEI STATÚTUMOK. 399

onormri supportationibus, contributionibus vecturisque immunes 
habeantur, ad solvendam vero taxam solummodo se obligantes 
immunitatione in statuto antiquo expressata perfrui possint et 
gauderent.

Eredetije Borsodmegye levéltárában , Miskolceon, ae 1715—1718. 
terjedő jegyzőkönyv 468. lapján.

III.

Non sine gravi et manifesto praejudicio causantium sub 
jurisdictione dominorum ordinariorum officialium hujus comitatus 
Borsodiensis causas suas juridice prosequi intendentium passim 
fieri consvevit, ubi tales causantes actores, vel vero in causam 
attracti comperire saepissime dignoscerentur, quin pro lubitu 
suo intra 3. et 4. gradum consangvinitatis, pro convocatis judi
cibus suis ob respectum tuitionis causae habere assolerent et 
exinde multifariae dissensiones ambiguitatesque circa tuitionem 
talium partium interdum exortae ex iisdem plurimisque aliis 
non procuratorum partium, verum judicum procuratoriam non- 
nunquam magis agentium neve quodam modo ex praerecensito 
consangvinitatis respectu emergentibus minus necessariis dispu
tationibus justarum interdum etiam causarum progressus prae
pediri assoleret. Ad tollendas itaque evertendasque jam proprio 
modo tales difficultates et ambiguitates, visum est inclitae uni
versitati a modo in posterum in qualibuscumque causis et con
troversiis, ubi nimirum unius, atque alterius consangvinei, vel 
eorum quoquomodo tendentis generationalis lineae personae 
causa coram dominis ordinario vicecomite, judice nobilium ac 
eisdem legitime praepeditis, substitutis eorundem controvertere- 
tur, ex tali consangvinitatis linea vel quoquomodo interessentiam 
habentibus et praetendentibus, intra 3. et 4. gradum ex con
vocatione alterutrius partis eausantis judicatum nullatenus ha
beri debere.1

U. o. 470. l.

1717.
Beregnt egye i sta tu tutu.

Si quidem nonnulli dominorum nobilium possessionatorum 
priori statuto et determinationi inclitae universitatis, in facto

1 Míg régibb törvényeink (1500 : 8. és 1557 : 12.) csak a királyi 
törvényszék tagjainak érdekeltsége esetére intézkedtek oly formán, hogy
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subditorum suorum pro servitio officiolatus, vel villicatus appli
candorum cum praejudicio aliorum, non considerato moderno 
temporis statu hucusque licentiose fuissent abusi; dum videlicet, 
duos, tres, 4 vel 5 ad summum subditos habentes, unum a 
tali parvo subditorum suorum numero exemptum in servitium 
officiolatus assumere et applicare aeque contributionibus et ser
vitiis communibus eximere et immunitare ad injuriam etiam 
tertii praesumsissent: ex eo puncto abusui comitatus obviare 
volendo, statuit quatenus nullo dominorum nobilium subditos 
infra numerum 20. colonorum habentium liceat subditum suum 
e medio aliorum hospitum eximere, et pro servitio suo officio
latus applicando, a contributionibus immunitare. Qui vero 20 
colonos, sive in uno, sive in diversis locis haberet, vigore prae
sentis statuti et determinationis conceditur eidem unius subditi 
sui et non plurium libera exemptio et servitio vilhcatus sui 
applicatio. Hoc tamen declarato, quod ab impetitione perennali 
de communibus servitiis et a medietate facultatum suarum tienda 
contributione immunitari a saltem medietate facultatum suarum 
teneantur contribuere.

Statuitur et hoc: ne iidem domini possessores deserta sua 
loca impopulare volendo et super eo literas incliti comitatus 
exemptionales impetrando, subditos suos de uno in alterum 
pagum, vel de sessione ad sessionem translocent subque illo 
praetextu eosdem a publicis contributionibus et necessariis ser
vitiis comitatensibus immunitent, praesenti statuto serio prohi
bentur. Nec ad similes statutum comitatus extendi, eisdemque 
suffragari. Verum praesens hocce statutum ad exteros et adve
nas ex aliis provinciis advenientes homines applicandum esse 
et appropriandum iisdemque patrocinari.

Eredetije Beregmeyye levéltárában, Beregszászon, Prot. X V II. 
ex 1717—172b. Png. 16 17.

1718.
A bau jm egyei sta tú tu m ok.

I.

Determinatum est: ut conducfitii, seu pure conditionati et 
conventionati educillatores et braxatores, exclusa unica vacca a

a mennyiben önmaguknak vagy principálisuknak ügye kerül elbírálás alá, 
nekik hozzátartozóikkal együtt a bírói székből távozniok kell, az 1723 : 
28. t.-cz. már a bármely alapon érdekelt bírósági tagokat, a megyei tör
vényszékieket is, eltiltja a bíráskodástól.
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reliquis facultatibus universis, arendatarii autem, tam a lucro 
quam et facultatibus quibuslibet in futurum proportionate ta
xentur. 1

Abaujmegye levéltárában, Kassán, Prot, a n n i 1718. föl. 83.

II.

Nobiles curialistae2 omnes et singuli, videlicet qui se 
tales esse vere et indubitate sufficienterque comprobaverint, a 
modo imposterum ab onere militaris quartirii libertantur, knmu- 
nitantur et absoluti pronuneiantur.

V. o. föl. 114.

1718.

U ngm egyei sta tu tu  m.

Propter meliorem et aequiorem justitiae administrationem 
in revisione et discussione, tam criminalium, quain et appella
tarum causarum statutum comitatus jam per prius quoque de 
celebratione sedriarum conditum renovatur, stricte et ad amus
sim observandum, hoc declarato: ut similes sédes judiciariae, 
sive hic in oppido Unghvár, sive in oppido Kapos, secundum 
circumstantias temporis habita etiam melioris commoditatis et 
ipsius magistratus et partim collitigantium ratione quolibet anno, 
a modo in posterum, angariatim, vel si causarum status et 
concursus frequenter ita exegerit et expostulaverit, saepius cele
brentur.3

Eredetije Ungmegye levéltárában, Ungvárit, Prot. X V I. Pag. 
328—329.

1719.
B ereg m eg ye i sta tu tu m .

Pro evitandis majoribus expensis debilioribusque volendo 
inclita universitas in eo etiam consulere, unanimi consensu 
determinavit, quatenus inclitus hujusce comitatus vicecomes in

1 Az ország törvényei értelmében adómenteseket lásd Beregmegye 
1635. évi stat. 5. jegyz. 162. lap.

2 Lásd Heves- és K.-Szolnokmegye 1701. évi stat. 1. jegyz. 355. 1.
3 Lásd az 1561. évi zemplénin, stat. 1. jegyz. 12. lap.

Corpus statutorum II 26
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facto divisionis bonorum, sive mobilium, sive immobilium, ad 
valorem et summam trecentorum florenorum Rhenensium divi
sionem et sequestrationem inter partes condivisionales celebrare 
et peragere libere possit et valeat, plenaria eatenus eidem, a 
modo in posterum, vigore praesentis statuti authoritatis potestate 
attributa et concessa.1

Eredetije Berenmeqye levéltárában. Веге//szászon. Prot. 11. ex 
1717—1725. Pag. 212.

1720.
T orn am egyei sta tu tum .

Statutum e s t : ut a modo in posterum, in sedriis, vel gene
ralibus comitatus congregationibus, inter publica nullae parti
culares instantiae perlegantur, et resolvantur, verum si quae 
etiam exhibitae fuerint, per ordinarium dominum vicecomitem 
accumulentur et in revisionem earundem pro certo die per domi
nos judices nobilium currentaliter publicando generalis congre
gatio praefigatur.

Statutum e s t : ut in prosecutione juris hypothecarii per 
liaereditarios, vel ex parte aliorum quorumcumque justo tamen 
et legali titulo procedentium talis observetur modalitás,1 2 quate
nus primo accepta a domino vicecomite commissione possesso
rem similes juris seu portionis hipothecariae cum minori trium 
llorenorum summa, si reperire potest, personaliter, secus de bonis, 
vel etiam si solum ad tenorem Art. 52. 1655. in generali con
gregatione, vel sedria incliti comitatus perlegendo admonitorias, 
ad levandum, liquidandum et remittendum per processualem 
dominum judicem nobilium in praesentia unius aut alterius 
jurati assessoris admoneri curet, receptis tandem ab eodem tes
timonialibus in casu non levationis liquidations et remissionis 
bonorum, vel vero nec praestitae replicae talem possessorem penes 
exmissionem incliti comitatus ad summam quidem trecentorum 
florenorum pure capitalium coram ordinario judice nobilium, 
ultra vero summam usque duodecim millium florenorum coram 
vicecomite3 cum sibi adjungendis processuum jure conveniet, 
qui servatis de jure servandis processuri judicium, seu latam

1 Lásd az 16(55. évi gömörmegyei statutum 2. jegyz 244. lap és 
az 1677. évi heves- és k.-szolnokmegyei statutum 2. jegyz. 273. lap.

2 Lásd 345. lap. 2. jegyz.
8 Lásd az 1696. évi borsodmegyei stat. 2. jegyz. 327. lap.
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sententiam inclito comitatui referent pro executione denuo ex- 
missuri.

Statutum est: ut a modo in posterum, si quae causae 
dehonestationum instantionaliter factae coram inclito comitatu 
repraesentatione penes exmissionem processuales domini judices1 
nobilium una cum sibi adjungendis juratis assessoribus, servatis 
de jure servandis compertaque mera rei veritate in iisdem sin- 
gillatim brevi processu 1 2 in partibus procedere causasque tales 
discutere, non tamen ante relationem inclito comitatui praesen
tandam, verum post eandem ex expeditis sub authentico literis 
sententionalibus et exmissionalibus possint et valeant una cum 
expensis exequi.

Eredetije Tornamegye jkv. ex 1720—1726. Fol 3., 6., 8. Abauj- 
megyei levélt. Kassán.

1720.
A ba u jm e g y e i sta tu tu m .

Statutum e s t: ut a modo inposterum domini processuales 
judices nobilium penes privatas domini ordinarii aut in non
nullis etiam substituti vicecomitis commissiones in desumptione 
liquidorum debitorum nonnisi ad flor. Rh. 50 id est quinqua
ginta, penes vero incliti comitatus exmissiones ad florenos 500 
id est quingentos pariter Rhenenses neque ultra procedere possint.3

Quoad cubulos, pondera et mensuras priori determinatione 
occasione restaurationis facta, bic quoque reiterata denuo com
missum est dominis judicibus nobilium, eandem ad primum 
usque Maii proxime affuturi effectui mancipari et vicinos inclitos 
comitatus pro mutua correspondentia desuper informari.

Commissum id etiam dominis judicibus nobilium extitit, 
ut necessarias currentales dominiis etiam transmittere non 
omittant.

Refractarios incolas, qui dispositionibus incliti comitatus 
aut domini vicecomitis, ac dominorum officialium comitatensium 
morem gerere minus vellent, arbitraria poena puniendi dominus 
ordinarius vicecomes authorisatus redditur.

1 Később törvény értelmében is (1729 : 35. t.-cz. 5. §.) a szolga- 
biró elé tartozott a dehonestatio esete.

2 Lásd az 1614. évi abaujm. stat. 5. jegyz. 99. lap.
s Lásd ugyanezen megye 1680. évi stat. 2. jegyz. 284. lap.

26*



404 MEGYEI STATÚTUMOK.

Decisum praeterea est in ejusmodi locis, qui praecise ex 
nobilibus constarent ad transportandas currentales, quod alias 
onus rurale minime esset, nobiles obligari.

Si quidem inclitus comitatus complures singulis annis ma
lefactorum executiones peragi curari debeat, quae per partiales 
lictoris exolutiones, copiosas causarent expensas, visum fuit ex 
eo dominum ordinarium vicecomitem sufficienter authorisare, ut 
annuam cum memorato lictore conventionem inire possit.

Domino officiali commissariatus de Agner ex quatuor por
tionibus huic comitatui per dominum supremum bellicum com- 
missarium erga bonificationem et acceptationem assignatis duo 
equites condonantur, residuis duabus in tantum, in quantum 
fuerant desumptae per suam dominationem refundendis.

Eredetije Abaujmerjye levéltárában, Kassán, l’rot ann i 1720. 
Fol 33., 34.

1724.
T orn am egyei statú tum ok.

I.

Anno 1724. die 27. Martii in possessione Vendégi. 
Ob rationem sedriarum celebrationem unanimi inclitae univer
sitatis voto et consensu statutum est: ut a modo in posterum 
domini ordinarius et substitutus vicecomites, ita et processuales 
judices nobilium penes exmissionem comitatensem in causis 
dehonestationum cujuscumque generis in partibus procedere, ac 
ad relationem judicium ferre ejusdeinque causas adjudicari, 
factaque relatione, penes exmissionales comitatus debitam quo
que executionem facere possint ac valeant.

Eredetije tornamer/yei jk v  ex 1720—1726. Abaujmeyye levéltárá
ban. Kassán, Fol. 229.

II.
Statutum est: dominos officiales sive judices comitatenses, 

ad nullius instantiam eo usque procedere obligari, donec anti
cipato medium saliarium per partem procedere volentem non 
deponatur. Quod etiam de expeditionibus intelligendum veniet.

U. o. Foil. 258.
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1724.
A ba u jm eg ye i sta tu tu m .

Quando quidem, oh varios per nonnullos attentari solitos 
abusus, quaestus vini harum partium in summum ferme jam de
venisset vilipendium ac per hoc non parvum tum ipsi suae maiestati 
sacratissimae, tum vero compluribus etiam aliis dominis terres
tribus praejudicaretur. Hic pro aversione similium intuitu etiam 
gratiosarum supra mentionatarum inclitae administrationis ca- 
meralis scepusiensis literarum communi totius universitatis voto 
et unanimi consensu determinatum est a modo in posterum: 
quod si qui seu dominorum nobilium, seu ignobilium vina in 
promontoriis inferioris ordinis, seu vasatim, sive vero multo 
vinis submontanis commiscuerint eaque pro veris iisdem sub- 
montanis vendere praesumpserint,1 aut aliqua (prout hactenus 
practicari ceptum) e regno vina gratia quaestus ad vicinum 
Polonorum regnum exportaverint,1 2 taliterque usurpatum ante- 
cedenter intra limites regni hujus Hungáriáé quaestum praepe
diverint, aut vasa infra numerum 180 mediorum Viennensium 
adoptari aut coemere, vinaqfre iisdem infundendo hoc pacto 
quaestores hactenus etiam quaerulantes defraudare non super
sederint; vel vina ex uvis passis extra vineas liberas (solum 
quoad vineas decimis obnoxias, penes dominos promontoriorum 
terrestres dispositione permanente) fieri curaverint, vel vero 
uvas passas in putnas aut dolia, vel quocumque excogitato sub 
praetextu seligerent, distraxerint,3 * * * * 8 ac hoc pacto ordinis vina 
essentia sua debita spoliarentur; vinorum similium et selectarum 
uvarum passarum confiscationi irremissibiliter pro necessitatibus 
publicis incliti comitatus convertenda obnoxientur et immediate 
modalitate inclito comitatui melius placitas exequantur. Continen
tias autem statuti publicabunt domini judices nobilium in suis 
processibus.

Eredetije Abaujmeqye levéltárában, K assánx Prot. 1721—1726. 
Fol. 322.

1 Ugyancsak a bornak hamisítását tiltja az 1723: 118. í.-cz. is.
2 A bornak kivitelét — kereskedés czéljából — a külországokba

gazdasági s fiscalis szempontokból törvényeink hol tiltották, csak azt en
gedvén meg, bogy az idegenek benn az országban vásárolhassanak bort,
nevezetesen a lengyeleknek is (1588: 15. t.-cz. 4. §.); hol meg a kivitelt
szabadnak nyilvánították (lásd az 1609: 43., 1630: 39., 1681 : 45.: — az
1613 : 29., 1638 : 49., 1715 : 75. s 1723 : 78. t.-cz.)

8 A finomabb szőlőnek (uvae passae vei praestantiores) elkülöníté
sét a többitől a törvény sem engedte meg. Lásd az 1655: 79. t.-cz.
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1725.
H eves-kü lső-szolnokm egyei sta tú tu m ok .

I.
Anno 1725. die 5. mensis Februarii sub generali congregalione Agriae. 
Ad facilitandas a perceptoribus comitatensibus exigendas rationes, ut 

separatum protoculum portionalis quanti dictum in posterum servetur.

Ex quo hactenus occasione rationum exactoriarum, 
intuitu formandorum introituum, aliorumque ad dandas rationes 
accessoriorum plurimae intervenissent difficultates, ad quas dilu
cidandas multi laboris insumptione et fatigio acta et protocola 
diversorum annorum volvi et revolvi debuerunt; unde ad faci- 
litandum cursum exactionis rationum, communi inclitae univer
sitatis voto, statutum e s t: ut a modo in posterum specialis liber, 
seu separatum protoculum servetur, quo primum et ante omnia, 
universae repartitiones, impositiones comitatenses, aliaque acces
soria ratione quanti et superrogatorum, ex quibus introitus for
mandus esset, inserantur; denique perceptores sedulam adhibeant 
operam in collectatione quottae sibi concreditae, ac appromp- 
tatione rationum suarum, quatenus de universis et singulis suis 
rationibus respectu quidem sex mensium hibernalium in mense 
Junio, vel Julio, respectu autem aestivalium in mense Novembri, 
vel Decembri exactae, ratiocinari possint; rubricam demum et 
classes ita observent, ut quantum contributionale cum reliquis 
suis erogationibus non confundant. Saliaria dominorum officialium 
separatim et in sua contiguitate item aliorum incliti comitatus 
eonventionatorum servorum saliaria, nec non communium ero
gationum positiones aperte ponant ac tandem relaxatas etiam, 
seu ad instantias factas indorsationes suo ordine reproducant, 
intuitu quarum relaxatarum id etiam statutum est, ut eaedem 
priusquam instanti extradentur, portionalis quanti protocolo incliti 
comitatus inserantur, prouti etiam universae imposterum dandae
rationes seriatim inprotoculabuntur.

«
Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. L ásd a 

217. lapon * jegy alatt.

II.

Anno 1725. die 8. mensis Februarii, statutum est: ut acta 
et protocola 1 inclitorum comitatum per juratuum notarium sin-

Lásd az 15Э5. évi borsodm. stat. 3. jegyz. 56. lap.
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gulis annis diligenter conscribantur et appromtentur eademque 
inclitae universitati de anno in annum sub generali congrega
tione remonstrentur et quae aliquatenus addita esse viderentur, 
eadem etiam purisentur, pro quo labore hoc munus in se assu
mens habiturus est reflexionem condignam. Respectu vero mo
dernorum actorum et protocollorum impurisate haerentium 
determinatum est aliquem ex dominis juratis intelligentem et 
dominum scribam, signanter dominum Balthasarem Kozma ad 
latus domini ordinarii notarii ordinandum esse, qui iuxta direc
tionem ejusdem continuo usque dum in perfectum laborem 
evaserit se se accomodabit, ubi autem dominus ordinarius ab
sens esset, vicenotarius in quantum poterit dictum dominum 
scriptorem dirigere non intermittet.

Eredetije Heves- és Külső-Ssolnokmegyék 1719—1725. jegyző
könyvében Egerben.

III.
Anno 1725. die 12. mensis Aprilis, sub generali congregatione Gyöngyös- 
Püspöki. De poena emum, qui dumeta, silvas et prata damnose tempore 
vernali, vel authumnali voluntarie, vel etiam casualiter incendunt et com

burunt.

Non sine displicentia, et animadversione observat inclita 
universitas, quod nonnulli pejoris frugis homines, minus curata 
anno superiori, intuitu incendiorum, et signanter combustionis 
sylvarum facta determinatione et eotum statuta poena hoc quo
que vernali tempore partim projecto et adaptato voluntarie igne, 
partim neglecta supine custodia ignis dumeta et sylvas cujusvis 
generis exurere non formident, damno et praejudicio dominorum 
terrestrium gravi admodum et manifesto. Et quia judices etiam 
ac communiter incolae locorum, quibus territoriis suis invigi
lare similes combustores comprehendere ignem arcere et exsting- 
vere incubuisset, et incumberet, negligentiores esse comperian
tur, ad exigentiam etiam art. 109. novissimae d ietae1 de 
praecavendis incendiis conditi communi inclitae universitatis voto 
statuitur. Quatenus tales incendiarii,1 dumetorum combustores, 
sylvarum exussores in quantum signanter super tales Articulus 
11.1 2 non extenderetur, pro qualitate delicti, et quantitate cau-

1 T. i. az 1723. évi. Lásd Abaujmegye 1652. évi stat. 5. jegyz. 
207. lap.

2 Az 1723 ; 11. t.-cz. 13. §., mely a nyilvános gyujtogatókat (incen
diarii publici) megégettetni, a privat gyujtogatókat pedig, ha ex prae- 
concepta malitia házat, termést vagy vetést gyújtanak föl, súlyosabb 
esetekben szintén megégettetni, könnyebbekben pedig bár enyhébben, de 
mégis halállal büntettetni rendeli.
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sati per ignem damni, comperta rei veritate exemplariter per 
inclitum magistratum puniantur; ita quidem, quod quis volunta
rius combustor repertus fuerit idem, • si solvendo est, in refusione 
illati damni, et a dato comprehensionis, et incaptivationis annu
ali squaliore carceris, vel compedibus perferendis macerandus 
ac in terriculamentum et exemplum aliorum angariatim singulis 
centum baculis, tempore praesertim nundinarum, dum frequen- 
tior communis plebis confluxus esset Agriae, vel Gyöngyösini 
acriter pulsandus et rursum in carceres deducendus, ultimatim 
ex comitatu in perpetuum proscribendus veniat. Ubi autem 
casualiter, sed per incuriam et neglectum ignem, uti potissimum 
per pastores practicari assoleret, excussio talis damnum inferens 
contingat, praemissae poenae quadringentorum baculorum, vel 
propter transgressionem statuti, et non observantiam decreti 
inclitae universitatis, talis comprehensus ipso facto subjaceat, 
salva manente super annua incarceratione inclitus magistratus 
pro arbitrio dispensatione, et proscriptione. Judices demum 
quorumcumque locorum segniorum in vigilando, in quorum 
territoriis similes exussiones contingerent, et iidem tales exus- 
sores comprehendi minus curarent, ignem ab ulteriori meatu arcere 
et exstingvere nollent, comperta rei veritate aeque incarcerandi 
et vinculandi et pro demerito arbitrarie puniendi decernuntur. 
Qui vero sponte et studio melioris graminis procreationis causa 
praedia, et territoria sua incendere vellent, praehabita insinua
tione vicinorum ita instituant, ne per illud damnum quoddam 
vicinis et commetaneis inferatur, imo mutuo consensu serio 
invigilent.

Et ideo ut hoc inclitae universitatis statutum eo magis 
divulgetur, et notum sit, domini processuales judices nobilium, 
quivis in suo processu currentaliter publicare, prout et judices 
locorum describi curare non intermittant.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, id. gyűjt. L ásd a 
217. lapon * jegy alatt.

IV.
Anno 1725. die 14. Augusti, per formam statuti decerni

tur : quod si quis colonorum liberae transmigrationis 1 hoc, vel 
alio sub praetextu et qualicumque tandem colore, etiam si ex 
justa et legitima causa ex unius domini terrestris fundo in una

1 A jobbágyok költözésére nézve lásd az 1555. évi ungmegyei stat.
2. jegyz. 1. lap.
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eadem possessione existente, in alterius fundnm se se in per
sona et rebus mobilibus translocaverit, ubi talis colonus facul
tates suas comparasset, in priori fundo ejusdemque prioris domini 
terrestris indultu agros prata exstirpasset, vineam inplantasset, 
nihilominus tamen ex praeconcepto vexandi studio, nonam ex 
terris alias indivisis et vineis, pro suo libitu et conciliando 
favore secundarii domini terrestris cum injuria et praejudicio 
prioris extradare assoleret Ex quo autem hoc summe injurio
sum esse videretur; ut in posterum praevio et simili in casu 
jurgiis et dissensionibus inter dominos terrestres possibilibus pro
videatur ansaque litium praescindatur, communi inclitae uni
versitatis voto conclusum est, quatenus talis colonus ex unius 
domini terrestris fundo, in alterum fundum transmigrans soluta 
pro rata temporis annuali taxa, seu debente censu dominali ex 
terris et vineis, quas sub jurisdictione dominali prioris domini 
terrestris extirpasset, ejusdem indultu implantasset, eidem priori 
domino terrestri extradare debeat et teneatur.1 Cui statuto con
travenientes processu violentiali requirere liberum erit. Praemis
sum statutum de colonis pure liberae transmigrationis et si et 
in quantum aliqua conventio inter dominum terrestrem et colo
num intervenisset, intelligendo.

Eredetije Heves-K-Ssohiökmegye 1719—1725. jegyzőkönyvében 
Egerben.

172«.
A bau jm eg ye i sta  t utum.

Ad instantiam lanionum determinatum est, quatenus in 
oppidis, per dominos processuales judices nobilium inspectores

1 A mint törvényeink (1492: 49., 1547: 29. t.-cz. 6. §.) szerint a 
jobbágy egyrészt az idegen földesúr területén birt szőlője után saját 
földesurának adózni tartozott, úgy másrészt azon jobbágy, ki előbbi földes
urától egy másikhoz költözött, arra volt kötelezve, hogy előbbi földesurá
nak — az ennek területén általa irtott földek, rétek, ott mívelt szőlők 
után — adózzék ; hacsak a földesúr nem óhajtá inkább az elköltözőnek 
emez irtványait vagy szőlőit igaz becsű mellett magához váltani. De mi
helyt a jobbágy más földesúrhoz költözve ennek jobbágyává lön, a  korábbi 
földesúr e megváltás jogával csak az esetben élhetett, ha az a köteles 
adózást teljesíteni vonakodott. (1655: 48. t.-cz.) Ámde a korábbi földesúr
nak ezen megváltás nem állott mindig érdekében s talán tehetségében 
sem, az új földesúr érdeke pedig e megváltás által mindig csorbát szen
vedett, ugyanazért ily körülmények közt a statútumnak jelen intézkedése 
a különböző érdekek megóvására igen alkalmas lehetett.
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carnium ordinentur, qui macetlandas carnes revideant, an dignae 
sint denariis tribus macellari, aut uno duntaxat crucigero, qui 
si carnes commodiores observaverint, denariis 3. macellari sinent: 
secus ultra denarium unum nullatenus distrahere permittant, 
interim serio dominis processualibus judicibus nobilium invigi
lare incumbit, quales carnes et quali pondere macellentur et 
distrahantur, contravenientes vero, in conformitate statuti ante
cedam i indispensabiliter punient.

Eredetije Abaujmetjye levéltárában, Kassán, Prot. Annor. 1726— 
1729. Fol. 83.

1730.
Q öm örm egyei sta tu tum .

Anno 1730. dic J3. Junuarii statutum in negotio servitorum et servilium 
occasione hujusce congregationis conditum.

Ex quo incolae et inhabitatores hujus comitatus nobilis 
pariter et ignobilis conditionis homines ob malitiam et reniten
dam servitorum et ancillarum in promovendo oeconomiae cursu, 
promiscue ferme maximas pati cogerentur retardationes et in
commoditates, nam (uti plerisque conqueruntur) nonnulli eorun
dem ante tempus expetionis, de more et consvetudine intuitu 
amplectendi servitii, actuales apud quos in servitiis constituti 
fuerant, vel etiam novos dominos et heros levata ab iis in sig
num futuri servitii arrha, vel manus stipulatione, aut verbo- 
tenus facta assecuratione, sub praetextu bonae fidei obligationem 
compromittentes; ubi tempus servitii de praxi jam articulariter 
ordinata circa novum annum adesse advertissent, vexandi 
solummodo studio, aut majoris ultra limitatam per comitatum, 
a heris extorquendae mercedis 1 causa, assecurationem et obla
tionem priorem temere transgredi contumaciterque contemnere, 
taliterque heros, jam praevio modo hoc fine assecuratos inique 
eludere in hoc quoque novo anno praesumpsissent praesume- 
rentque; plerique autem citra propriam eorum intentionem et 
voluntatem ab actualibus suis dominis et heris, quibus ne uti- 
quam cautionem dedissent, vel minis, vel aliis exquisitis prae
textibus a priori obligatione, promisso et assecuratione inviti 
etiam avulsi et deterriti fuissent. Quia vero bona fides id ipsum 
ex aequo exigeret ut obligationes quemadmodum inter-

1 A szolgák bérének limitálására jogosítja föl a megyéket az 1723:
66. t.-cz.
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cederent, ita debitum etiam in effectum reduci deberent. Hinc 
statuitur, ut illi et tales, sive levatione arrhae, sive manuum 
stipulatione, vel vero verbis solum respectu servitii hujus anni 
assecurationem praestantes, promissumque minus effectuantes, 
iis, quos primavice assecuraverant, usque ad expletionem ter
mini, penes mercedem, limitatione comitatus mediante ordinatam 
servitiis obstricti obligatique habeantur, per eosque apud quos 
actu deprehendentur, sub poena articulari1 praevia judiciaria ad
monitione et comperta rei veritate desumenda remitti et restituti 
debeant. Illi vero, qui assecurationem quidem praestitissent, nul
lis tamen servitiis se se applicari vellent, verum hinc inde solum 
latitarent, ad instantiam requirentium, quibus assecurationem 
dederunt, per officiales etiam comitatus judices nobilium, puta 
capitaneos et ductores comprehensi, iisdem eo facto et absque 
omni respectu tradantur et assignentur, mercede servitii semper 
ad mentem limitationis comitatus in salvo permanente, neque 
privata ac limitationis comitatus contraria per quoscumque tan
dem inita, vel ineunda cuipiam sub poena statuti suffragari 
valente. Domicilia . . . .  propria non habentes, sed nec servitium 
vel colonatum assumere volentes, pariter hinc inde latitantes, 
adeoque labores et publicarum contributionum onera subter
fugientes quamprimum servitia (si in iisdem hactenus consti
tuti fuerant) deseruerint, eo facto per arestationem rerum (si quas 
haberent) secus alias etiam, medio judlium et communitatis 
locorum, sub poena renitentiae detenti, eo facto judlium defe
rantur et denuncientur, taliterque delati, per eosdem notabiliter 
pro domesticis duntaxat necessitatibus, sive sint viri, sive foe- 
minae, dummodo sint ad servitium habiles, in cujuscumque 
hindern bonis existant, taxentur, talisque taxa ad cassam oeco
nomicam administretur, ac respectu talium specialis etiam inves
tigatio per judlium et juratos assessores fiat et instituatur, quo 
magis per id publicae incolarum permansioni et bono etiam 
communi consulatur. Caeterum, ut expost in his ordo exactior 
observari possit, universi servitores et ancillae valedictionem a 
servitiis ante expletionem termini modalitate Art. 11. 1552.1 2 
uno mense heris suis significare sub poena ulterioris perman
sionis tenebuntur.

Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, Prot. 24. 
ex 1728—1735. Fol. 101.

1 Ezen büntetés a szökevény szolgákat vissza nem adókra az 
1556 : 31. art. által kiszabott 100 írt büntetés, melyet az 1715: 101. t.-cz. 
1—3. §§• is föntartott.

2 Ugyanígy az 1662: 8. t.-cz. — Lásd még az 1715: 101. t.-cz. 
1. §-át is.
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1730.
H eves-külső-szolnokm egyei s ta tu tu m .

Anno 1730. die 4. Februarii. A modo in posterum Renda 
observatione conclusum est: quando quidem pastores gregum 
pecorum videlicet armentorum respectu servandorum equorum 
inhibiti fuissent, se nihilominus in praesentiarum usque hujus
modi inclitae universitatis decisioni minus accomodassent, proinde 
medio dominorum processualium judlium currentabitur, quate
nus talismodi pastores a modo in posterum sub poena confis
cationis equos tenere non praesumant, post factam currentatio- 
nem vero, si apud quos equi reperti fuerint, eo facto per 
dominos judices nobilium confiscabuntur. Sed et si quis cujus- 
cumque generis pastor, absque passualibus suorum dominorum 
terrestrium, vel ejusdem officialium in nundinis deprehensus 
fuerit, equum si habuerit, amittet, sin vero non habuerit, tan- 
quam non observator ordinationum inclitae uni ver.- 'tatis pro 
aequitate punietur. Accedit huic si sub praetextu quispiam 
extra suum solitum locum, seu gregem comprehensus fuerit, 
equos praetextuose quaeritans aliasque frivolas snae latitationis 
excusationes adferens sineque passualibus sui hospitis proficis
cens capietur inque talem animadvertetur, ut autem haec dis
positio tanto optatiorem sortiatur effectum, cum vicinis quoque 
comitatibus, utpote Pestiniensi, Csongradiensi, Békésiensi, Szabol- 
csensi, Borsodiensi, Nogradiensi uti et districtibus Jazigum et 
Cumanorum ac civitate Debrecziensi communicabitur.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, Prot. 1725—1738. 
Pag. 134.

1732.
H eves-kü lsö-szolnokm egyei sta tú tu m ok .

I.

Anno 1732. die 1. Februarii. Quaerulose id quoque rela
tum est, qualiter in gremio horum comitatuum nonnulli e con
ditione rurali immemores filialis obligationis suae parentes suos 
citra eorundem voluntatem deserere nil pensi ducunt et malunt 
servitia aliorum amplecti, quam senio confectos morbidos et 
subinde omni ope et auxilio destitutos juvare et in re oecono
mica jam lassos sublevare. Proinde ut ejusmodi filii in coelibe 
potissimum statu adhuc existentes pro relatis parentum suorum 
ex filiali etiam obligatione ad ipsos succurrendum et una habi-
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tandum compellantur et ne ullo sub praetextu citra voluntatem 
parentum semet ab ipsis separare praesumant, determinatum 
est, quatenus domini processuales judices nobilium serio invigi
lent et contravenientes (si ipsos domini terrestres non puni
verint) inclito magistratui comitatensi pro demerita poena in 
exemplum etiam aliorum ipsis infligenda deferre noverint.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, l'rot, 1726—1738. 
Pag. 332.

II.
Anno 1732. die 11— 12. Septembris. Ad evitandas et 

praecavendas confusiones, quae nefors occasione peragendarum 
executionum emergere possent in causarum processibus ac etiam 
pro directione procedentium dominorum judicum et causantium 
directione statuitur, ut omnes executiones fiant cum praefixione 
termini, pisi instantanei fiant.

V .  n .

1733.
H eves-külső-szoln  ohm egy e i sta  tu tum.

Anno 1733. die 29. Octobris. Statuitur, ut a modo in 
posterum, si qui locorum ignobiles incolae et liberae migratio
nis non autem haereditarii subditi ex aliqua possessione abire 
vellent, nonnisi cum annuentia et dimissionalibus dominorum 
terrestrium ipsis liberum sit loco suo discedere, ita quidem 
praeprimis suum obtingens persolvant et etiam a parte domino 
terrestri et communitati in quantum restantiarii essent satis
faciant, ac taliter acceptis a domino terrestri dimissionalibus, 
testimonialibus aliorsum se transferre libere possint. Quod si 
vero domini terrestres tales liberae migrationis homines dimit
tere nollent, liberum sit ipsis pro remedio apud inclitum comi
tatum se se insinuare et sufficientem sui abitus rationem ibidem 
reddere; qua habita inclitus comitatus eisdem pro aequo et 
justo assistere non intermittet: ita tamen ne extra comitatum 
talis migrans exeat, qui si vero extra comitatum etiam migrare 
voluerit, secus non, nisi cum annuentia et dimissionalibus incliti 
comitatus eidem integrum est sub confiscatione í’erum suarum 
et personarum arestatione. Caeterum, quod si locorum judices 
et incolae ejusmodi abire intentionatos sine praescitu, ut supra, 
dominorum terrestrium, vel incliti comitatus dimiserint, onera
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omnia profugientium, absque omni diminutione personarum 
in se devolvi et per ipsos eo facto irremissibiliter tamdiu donec 
non reduxerint supportari debere. Imo etiam promiscue locorum 
incolae, si qui ejusmodi profugientes territorium suum pertran- 
sire et sine passualibus, vel domini terrestris, vel incliti comi
tatus migrare viderint et eos non statiin in persona et rebus 
suis arestaverint, nec processuali judlium insinuaverint, quin 
imo poterint, eo comperto pro gravitate et circumstantia trans
gressionis hujus statuti singuli eorum centum baculis infligendis 
irremissibiliter punientur. Quod ipsum processuales judices nobi
lium in Ungaricum idioma translatum, quatenus urbarii locorum 
pro notitia uberiori pariare valeant et debeant, processuatim 
serio currentare non intermittant.

Nobilibus quidem, sive in propriis suis, sive aliorum do
minorum terrestrium fundis residentibus et inclito comitatui 
taxam praestantibus libera migratio non praecluditur, nihilo
minus tamen ita admittitur, ut vel extra comitatum abire, vel 
de loco in locum intra comitatum transmigrare volentes domino 
terrestri in cujus fundo degerent, ac etiam inclito comitatui,
vel in particulari vicecomiti, ut saltem constet comitatus..........
se transferant, se intimare teneantur neque sine eorum praescitu 
ullatenus abire praesumant.1

Eredetije Hevesmeqye levéltárában, Egerben, Erőt. 1725—1738. 
Vag. 370-372.

1736.
H eves-kü lső-szo ln okm egyei s ta tu tu m .

Anno 1736. die 15. Novembris. Statuitur, ut si quis domi
norum privatorum, quospiam captivos ad carceres comitatenses 
miserint et intra quindenam inquisitionem dominis judicibus no
bilium non transmiserint, de super autem moniti, adhuc tamen 
nihil comprobaverint, ejusmodi captivi libere demittantur.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, Prot. 1725—1738. 
Рад 527.

1736.
B orsodm egyei sta tu tu m .

Communi omnium voto concluditur, ut domini processuales 
judices nobilium, quamprimum pecora quaepiam cujuscumque

1 Lásd az 1555. évi ungmegyei stat. 2. jegyz. 1. lap.
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demum sortis illa esse velint, ad manus suas judiciarias con
signata, vel vero prae manibus furum reperta aquisiverint; 
eadem genuine circumscripta, in processibus suis currentare 
inque proximioribus nundinis publice proclamari facere non 
intermittant. Et si per talia pecora medio temporh pro se labo
rari curabunt, nullum omnino intertentionis a possessore et 
repertore eorundem, ubi semet eatenus insinuaverint, praeten
dere valeant; verum simpliciter iisdem extradare teneantur.1

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskalcson, ae 1734—1741. 
terjedő jk v  241. lapján.

1737.
B o rso d m eg ye i sta  tutum .

S ta tu tu m  1. Non sine gravi partium causantium ipsa- 
rumque sedium judiciariarum remora et aggravio hactenus in 
praxi vigebat, quod domini in partibus procedentes judices in 
processibus ad sedem comitatus judiciariam apellabilibus, plu
rimis, tabulae judiciariae assessores, ad latus suum pro convo
catis adhibere, et in tantum assumere consvevissent; quod 
plurimae ejusmodi sedes judiciariae, ob defectum tabulae asses
sorum, velut in partibus adhibitorum, adeoque tempore revisio
nis de dictamine legum interessé negociantium in fumum abiere.2 
Proinde salutariter statuitur: ut a modo in posterum, attacti 
domini judices in praedeclaratis causis procedentes neminem 
dominorum tabulae judiciariae assessorum et ordinariorum offi
cialium. verum alios desinteressatos tamen pro exigentia causae 
pro convocatis assumere et admittere possint.

S ta tu tu m  2. Hoc quoque grave admodum fuerat experiri, 
quod fiscus magistratualis diversas partium collitigantium causas 
in se assumens, atque tempore revisionis earundem ex sedriis 
ea propter exesse debens, officio suo fiscali adaequate respon
dere nequiverit; quare universitatis voto statuitur, ut exceptis 
causis miserabilium personarum, magistratualiter tamen eidem 
assignandarum, alios processus in gremio comitatus nostri prose-

1 V. Ö. az 1840: IX. t.-cz. 28. §-ával.
3 Az 1500 : 7. t.-cz. szerint azon bíró, kinek Ítélete ellen az elége

detlen peres fél felebbezett, a felebbviteli bíróságban jelen lehetett ugyan, 
de a felebbvitt ügy eldöntésébe bele nem folyhatott; az 1723: 28. t.-cz. 
értelmében a biró oly ügy elintézésénél, melyben bármely szempontból 
is érdekelt volt, a bírói széken jelen sem lehetett.
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quendos, ex post in se assumere nullatenus queat, verum in 
vicinos comitatibus, observato tamen sedriarum nostrarum tem
pore, libere procedere valeat. Sallario ejusdem annuo ante- 
cedenter ex 75 florenis constante, nunc ad florenos 150 Rhe- 
nenses illo ex respectu elevato existente. Insuper hoc etiam 
praesenti statuto concluditur, ut sedriae lege praescriptis statu
tisque temporibus inviolate tribus continuo, quarta autem diebus 
sedes sigillatoria celebrentur, neque sedriis generalis aut parti
cularis congregatio praemittatur,1 verum si quae occurribilia 
forent et ulteriorem moram non paterentur, eadem in dicta 
sedria sigillatoria tractanda assumantur et finaliter concludantur.

S ta tu tu m  3. Praeterea id statuto hocce per dominos judi
ces nobilium exacte observandum deciditur, quatenus iidem in 
causis coram iisdem promovendis extraordinarios juratos asses
sores ad latus suum adbibere et usque decisionem litis finalem 
subsequendamque executionem eundem ordinariorum juratorum 
assessorum, quem in primordio causae assumpserant mutare et 
loco ejusdem alium substituere neutiquam possint. Occasione 
sedriarum autem in locum absentium juratorum assessorum aut 
ordinariorum officialium necessitate ita poscente ex maturioribus 
et magis idoneis denominandi et voto praesentium convocandi 
facultas domino viceöomitum uni aut alteri eorum praesidenti 
salva permaneat.

S ta tu tu m  4. Ex quo denique publicae, in eo interpositae 
essent querelae, quod domini judices nobilium, non investigato 
perprius delicto, quin potius neque relato propter exigui quoque 
momenti res, contribuentes et quam miserrimas incolas ad sim
plicem duntaxat nonnullorum delationem neutiquam plagis, ve
rum in crumena proprii emolumenti, causa, excessiva hactenus 
mulctare consveverint Pro tollendis itaque similibus eorundem 
abusibus, concordibus universitatis istius votis sancitur, ut a 
modo deinceps attacti judices nobilium casus omnes birsagiales 
et criminales in caput non tendentes inquisitionetenus praevie 
investigare,1 2 dominosque terrestres, vel eorundem officiales quo
rum jurisdictioni dominali delinquentes subessent, de casu eorun
dem admonere, et si praefati domini terrestres, vel eorundem 
officiales intra quindenam a dato insinuationis duntaxat com
putandam, delinquentem condigne punire intermiserint,3 tunc

1 Lásd az 1595. évi borsodmegyei stat. 3. jegyz. 56. lap.
8 Lásd az 1637. évi ungmegyei stat. 1. jegyz. 169. lap.
3 Lásd az 1552. évi ungmegyei stat. 1. jegyz. 1. lap ; az 1613. évi

borsodmegyei stat. 3. jegyz. 94. lap és az 1678. évi gömörmegyei stat.
1. jegyz. 277. lap.
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tales quoque impunite relictos, velut et alios pure magistratuali 
jurisdictioni subjectos, una cum inquisitionibus respectu eorun
dem delicti praevie peractis dominis ordinario, eodem vero 
absente substituto vicecomitibus referre, iidemque poenam cum 
judicibus nobilium referente delicto eorundem commensurandam 
dictare noverint, neque contribuentem in aere, verum in pelle 
punire praesumant, mulctatörum vero nomina cum specifica 
casus descriptione, attactarumque inquisitionum adnexione, fine 
improtocollationis et discussionis praedeclarati domini vicecomites 
in proximitas celebrandis quibusvis generalibus congregationibus 
reportare debeant et teneantur.

S ta tu tu m  5. Anno domini 1732. sub sedria restauratoria 
diebus 28 et subsequentibus mensis Julii in oppido Miskolcz 
celebrata intuitu praetensi juris gladii et aliarum inibi circum
scriptarum rerum conditum quoque statutum hic loci de integro 
renovatur et quantocitius effectuandum deciditur. Hoc addito, 
ut donec super jure gladii1 habitum privilegium in praesentia
rum non remonstrantes, attamen eodem utentes, vel nefors- 
quoque abutentes coram universitate non produxerint et legiti- 
maverint, eo usque judices nobilium qualitercumque requisiti 
procedere neutiquam ausint; insuper et eo modificato, ut nimi
rum in dominia invagiata 2 pecora, modalitate in eodem statuto 
expressata magistratui comitatensi, vel proximiori judici nobi
lium, aut saltem jurato assessori insinuentur. Hi vero, per om
nes quatuor processus eadem currentare et tempore quoque 
nundinarum proclamari facere obligentur. In casu autem illo, 
ubi attacti, ibidemque circumscripti domini terrestres dictam 
insinuationem facere omiserint, taliaque pecora post anni unius 
effluxum cujusdam miseri incolae hi prout et officiales comi
tatenses, gratis non dederint, tum propter omissam insinuatio
nem, tum vero pro se instituendam detentionem in poena contra 
violentos rerum deductores lege regni8 sancita irremissibiliter 
puniantur. Poenalitate quoque hac ad judices nobilium et jurati 
assessores similia pecora currentare et proclamari facere negli- 
gentes intellecta et extensa existente.

1 Pallosjoggal (iiis gladii, jus spatae et sanguinis, Blutbann), vagyis 
főben járó perekben is itélethozás jogával hazánkban a törvényhatóságo
kon kívül azon nemesek bírtak, kiket azzal a király privilegium által 
különösen felruházott: az u. n. szabad ispánok (liberi comites) 1405 
(I.): 5.. 1495 : 19., 1602. (к. u.) : 2., 1638: 20.. 1655: 38. t.-cz. 3. 4  §S„ 
1659: 15. t.-cz. 6. §., 1662: 30., 1715: 49. t.-cz. HK. III. R. 20. és 32. Cz.

2 Lásd az 1616. évi tornamegyei stat. 1. jegyz. 110. lap, úgyszintén 
az 1729:,42. t.-cz.

8 Úgy látszik az 1659 : 17. t.-cz. értetik, mely az erőszakosan elvett 
dolgok megtartóját, ha nemes, 200 fit. ha nem nemes, homagiumával 
rendeli büntetendőnek.

27C o rp u s S ta tu to r u m  II .
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S ta tu tu m  6. Et quidem ea fuisset in comitatu nostro 
praxis et consvetudo, quod in causis dehonestationum domini 
judices nobilium in praesentiarum usque promiscue processe
rint, et judicatum suum stabiliverint, considerato attamen e o : 
quod in casibus violentiae procedendi authoritatem domini vice- 
comites lege 1 sibi attributam haberent et dehonestatio quoque 
pro violentia personali censenda veniret. Id circo jam levatis 
et non conclusis processibus ipsorum judicum nobilium decisioni 
relictis, omnes causae ex actu dehonestationis in futurum pro
movendae, sensu etiam articuli 29. 'novissimae dietae ipsorum 
dominorum vicecomitum judicatui, vi praesentis statuti sub
jiciuntur.

S ta tu tu m  7. Ad complementum quoque legis novellaris, 
signanter articuli 25. anni 1729. omnes domini judices nobi
lium, qui acta officii sui norma in eodem articulo expressata, 
quotannis non resignassent, vel penitus resignare omississent, 
praesentibus admoniti, absque longiori mora ad archivum comi
tatus resignare, eundemque articulum imposterum strictissime 
observare tenebuntur. Secus etenim, ut contravenientes fisci 
magistratualis actione impetantur, et poenalitas in attacto arti
culo expressata,1 2 ab iisdem desumatur, velut justum esset, ita 
quoque fiscali id ipsum adurgere et magistratui eidem satis
facere, vi muneris sui, incumbet.

S ta tu tu m  8. Ad evitandas et reprimendas cujuscumque 
generis et speciei graecorum et judaeorum in coemptione uva
rum passarum et confectione vinorum practicari solitas fraudes,3 
universi omnino graeci et judaei tam extranei quam intranei 
eorundemque factores ab attentanda in futurum coemptione 
antelatarum uvarum et exinde flenda vinorum confectione sub 
poena contrabandae in una pro publicis necessitatibus conver
tenda, in alia vero magistratui, in tertia denique partibus denun- 
cianti cedente praesentibus inhibendi statuuntur.

S ta tu tu m  9. Quamquam arendatores in gremio comitatus 
nostri existentes hactenus de praxi observata, a quibuslibet 
centum florenis arendae suae, duodecim florenos in cassam 
publicam contribuere debuissent, taliterque limitati extitissent: 
quia tamen hoc grave admodum iisdem esse adverteretur, qua-

1 T. i. az 1608. (k. u .): 4 , 1609 : 29., 1613 : 23. s 1622 : 66. t.-czikken 
kívül még az 1729 : 35. t.-cz. 6. §.

2 Az 1729 : 25. t.-cz. 1. §. értelmében ezen büntetés az idegen ok
levelek letartóztatójára szabott büntetés, melyet az 1659: 43. és 1662 : 
35. t.-cz. 500 írtban határoz meg.

3 Lásd az 1724. évi abaujmegyei stat. 2. és 3. jegyz. 405. lap.
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propter attacti 12 florem, sensu etiam legis 1 ad sex florenos 
ita tamen limitantur, ut propter hos a facultatibus quoque norma 
hactenus observata iidem teneantur.

S ta tu tu m  10. Justum omnino censetur, ut universi, vel in 
praesentiarum immunitati, vel in futurum immunitandi, ne quo
dam modo eorundem successores accessum ad edoctionem immu
nitatis habere possint, in signum saltem contributionis, unum 
ad minus grossum annue solvere teneantur.

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskolceon, as 1734—1741. 
terjedő jkv. 508. lapján.

1737.
H eves-kü lső-sso ln okm egyei sta tu tu m .

Per exactores quanti et taxarum relato eo, quod plurimi 
taxalistarum ante illorum adventum se substrahant, aut potius trans
migrent prius, quam pro taxis satisfaciant; ne itaque hac etiam 
in parte fundus comitatensis in posterum deficiat, statutum est, 
ut a modo in posterum, ejusmodi taxalistis,2 uti essent molito
res, educillatores, fabri, spani, qui denique sub nomenclaturam 
nobilium non veniunt, judices et incolae locorum invigilent et 
quos profugos ante exolutionem exolvendorum adverterint, ares- 
tent, secus noverint incolae restantem taxalem quottam in se 
irremissibiliter desumendam.

Eredetije Hevesmegye levéltárában. Egerben, Prot. 1735—1738. 
Pag. 661.

1746.
H eves-külső-ssolnokm  egye i sta tu  tu m .

Anno 1746. die 8. Februarii. Ex quo per exercitium lusus 
alearum maxime in nundinis ex conniventia locorum, in quibus 
nundinae celebrari solent, admissum, frequentissimas deceptiones 
ac hinc rixas, verberationes ac etiam vulnerationes exoriri in 
comperto s it : statuitur, ut ejusmodi lusus alearum per aleatores 
publicos ex professione practicari solitus, non absimiliter alii 
etiam cum loro aut aliis instrumentis ad meram deceptionem

1 Értendő az 1647: 144 t.-cz., mely a korább fennállott kamat- 
szedési tilalmat (1. 1622: 47. t.-cz.) megszüntetve, 6%-os kamat szedését 
megengedte. Lásd még az 1715: 51. és 1723: 120. t.-cz. is.

2 Lásd az 1642. évi szepesmegyei stat. 4. jegyz. 183—184. lap.
27*
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et pauperiorum defraudationem tendentes lusus, tam in publicis 
nundinis, quam extra illas, a modo in posterum, pro vetitis et 
abrogatis habeantur; quocirca domini judices nobilium in 
suis processibus, signanter autem locis nundinalibus judices 
locorum serio admonebunt, quatenus sub gravi et irremissibili 
animadversione 1 exercitium ejusmodi lusus, tam in, quam extra 
nundinas, quocumque sub praetextu, admittere caveant; haec 
autem determinatio non tamen ad aleatores in gremio ne fors 
istorum comitatuum degentes, verum enim vagos extraneos et 
nundinas frequentare solitos lusores extensa intelligatur. Caete- 
rum in quantum supplicans Jaszapatiensis per aleatorem Gyön-
gyösiensem, qui simplicem et ignorantem supplicantis.............
in proximis nundinis pretio duorum venditorum boum defrau
davit, damnificatus esset, judex Gyöngyösiensis eidem plenariam 
satisfactionem in eonformitate impendendam habebit.

Eredetije Hevesmegye levéltárában, Egerben, Trot. 1745—1746. 
Pag. 66.

1746.
G öm örm egyei s ta tú tu m o k *

CLASSIS PRIMA.

SUB TITULO POLITICORUM.

STATUTUM I.
Ut excellentissimo domino supremo comite in gremio comitatus existente, 
cum praescitu suae excellentiae congregationes praefigantur et de modo 

qualiter debeant inchoari.

Pro conservando ulteriori bono ordine determinatur, ut 
dominus vicecomes excellentissimo domino supremo comite in 
gremio incliti comitatus existente cum scitu et annuentia suae 
excellentiae congregationes praefigat,1 2 et ut in priori congrega
tione conclusa et determinata in oblivionem non abeant, in 
ingressu congregationum priora conclusa relegi faciat, eo fine, 
ut investigetur, an ea, quae effectuari commissa sunt, suo modo 
effectuata habeantur. Dein sepositis omnibus privatis publica 
seorsive et singillatim, quorum intuitu congregatio praefixa esset, 
congregatis statibus proponet, propositumque illud sine inter- 
mixtione alterius decidi et inprotocolari faciet, finita vero deci-

1 Az u. n. hazard-játékok büntetését későbbi törvény (1790: 31.) 
száz aranyban állapította meg.

2 Lásd az 1567. évi szepesmegyei II. slat. 4. jegyz. 17. lap.
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sione et improtocollatione publicorum, instantias pauperum 1 
prae aliis ac demum aliorum etiam perlegi curet et deter
minari.

STATUTUM II.
De authoritate vicecomitis in congregatipnibus manutenenda.

Authoritatem magistrafualem in eo, vel maxime dominus 
vicecomes manuteneat, ut inanibus inquietorum clamoribus pro
positorum decisio non turbetur,1 2 verum tales seria monitione 
cohibeat, quatenus, qui fundamentaliter adrmateriam loqui volu
erint, audiri, opiniones combinari et taliter recta conclusio 
subsequi valeat, neque propositiones sine praevie sibi facta 
insinuatione et praehabito eo tenus consensu per alios facien
das admittet, et si qui actus aut verba sedem violantia inter
venerint, actore fisco magistratuali poenam violationis sed is3 
illico desumi faciat.

STATUTUM III.
Ut publicae determinationes per vicecomitem determinentur.
Pro publicarum determinationum connotatione privatum 

protocollum asservandum, eidem domino vicecomiti, cujus curae 
et dispositioni universorum negotiorum comitatensium tractatus 
cumprimis commissus habetur, non postreme incumbet, ne 
reposito in archivum protocollo similibusque majoris momenti 
negotiis et determinationibus, quarum effectuatio necessario 
subsequi deberet, inter reliquas curas, et occupationes in obli
vionem abire queuntibus quidpiam publice decidat.

STATUTUM IV.
De modo currentationis congregationum.

Praefigendas incliti comitatus congregationes et publicos 
quosvis consessus cum graviorum materiarum et negotiorum, 
quae nimirum ea occasione peculiarius tractanda occurrerint, 
expressatione, prout et sedes judiciarias judicibus nobilium ex 
officio fineque eo significabit, ut iidem consimili methodo curren- 
tales suas apromtare, eoque accuratius publicanda publicare 
valeant.

1 Hogy a szegények peres ügyei a törvényszéken is soronkívüliek 
voltak, lásd Zemplénm. 1559. évi stat. 2. jegyz. 8. lap.

2 A megyegyttléseken megtartandó rend tekintetében intézkedik az 
1728 : 58. t -ez.

3 Lásd Szepesmegye 1567. évi stat. 1. jegyz. 20. lap.
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STATUTUM V.
t

Qualiter negotia publica moram non patientia, per vicecomitem pertractari
debeant.

Si quidem universa negotia publica in generalibus con
gregationibus pertractari deberent, quae semper competentem 
et sufficientem terminum praerequirerent, occurrunt nihilominus 
frequentius excelsarum instantiarum materiis, moram non patien
tibus, dispositiones, quarum effectuatio si ad tferminandas primo 
generales congregationes diferri deberet, facile exinde damna et 
etiam publicum ferentia incommoda, imo repraehensiones, ada- 
nimadversiones subsequi quirent, quare ad praecavenda similia 
statuitur: ut in his casibus instantanea praefixione particularis 
congregationis vicecomes cum concurrentibus statibus considendo 
determinanda determinari et effectuanda effectuari procuret, in casi
bus porro iis, qui nec consessum particularis congregationis recipe
rent, talium effectuatio vi officii suae dominationi incumbet, ita ut 
quemadmodum particularium congregationum determinationes 
occasione relationis in generali congregatione flendae robur 
accipiunt, non absimiliter et materiae eae, quas privatim in 
effectum deduxit, in generali congregatione referantur et inpro- 
tocollatione robur sortiantur.

STATUTUM VI.
De extractu administrationis ad cassam bellicam facto, excelso consilio 

regio submittendo. „

Ut dispositionibus regiis hoc in passu satis fiat, dominus 
vicecomes extractum administrationis pecuniariae, quid nimirum 
ad cassam bellicam administratum sit, et quantum in cassa 
perceptorali exactum comperiatur, de tempore in tempus excelso 
consilio regio repraesentabit.

STATUTUM VII.
De obligatione notariali.

Notarii nihil improtocollent, tanto minus determinative 
expediant, nisi quod publice proponitur, et publice determina
tur, nullas instantias, protestationes et contradictiones ad manus 
suas recipiant, nisi eas, quas dominus vicecomes qua congre
gationis praeses propriis manibus iis relegendas et inprotoco- 
landas tradiderit. Praeterea non modo singulis congregationibus, 
sedriis et censuris intersint, verum quia quemadmodum percep
tori ratiocinanti, ita notario quoque calamum comitatus ducenti 
intuitu quanti contributionalis inire solitorum commissarialium 
computuum cognitio incumberet, ideo ordinarius notarius, nisi
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inclitae universitati pro varietate circumstantiarum aliter visum 
fuerit, cum perceptore commissarialibus computus (sic) ut inter
sit est necesse.

STATUTUM VIII.
De eodem officio notariali.

In fine annorum notarii, judiciariorum processuum in sed- 
riis motorum et ventillatorum et ad eas per viam apellationis, 
aut pro relatione deventorum ibidemque revisorum, termina
torum, vel apellatorum, seriem extractualem elaborabunt, quae 
tandem ex generali comitatus congregatione excelso consilio 
locumtenentiali regio submittetur; occasione aeque submittenda
rum consilio regio rationum perceptoralem, si quae difficultates 
in exactis a perceptore rationibus occurrerunt et eaedem per 
censores dilutae non fuerunt, illas notarii rationibus annectent. 
Si vero difficultates perceptori oppositae per eundem dilutae 
fuissent, id quoque in line rationum perceptoralium declarabunt.

STATUTUM IX.
De eodem officio notariali.

Quemadmodum hactenus observatum fuisset, ut notarius, 
ante solutum consessum interventas actorum et decisorum pro- 
tocollationes coram statibus et ordinibus relegat, ita a modo 
in posterum non 4solum easdem inomisse relegat, verum in 
altera immediate subsequenti congregatione protocol]ationes 
priori debito modo et ordine purisatas referendo recapitulare 
et relegere obligetur. Ideo ut eaedem posteriores purisatae, non 
vero priores correcturis refertae authenticam universitatis red
dere possint. Et ut excellentissimus dominus supremus modera
tor universorum tractuum comitatensium accurratam cognitionem 
habere possit, quidquid in publicis consessibus annue actum, 
decisum et protocollatum fuerit, ea omnia de tempore in tem
pus suae excellentiae transmittet, ita ut transmittendarum pro- 
tocollationum continentiae genuinae conformes existant iisque 
penes archivum remanebunt atque taliter

STATUTUM X.
De compingendis in librum protocollationibus et conficiendo earum

expenso.

De anno in annum, de congregatione in congregationem 
inpurum redigendarum protocollationum molem in fine cujus- 
libet anni idem notarius in librum protocolarem compingi cura-
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bit, et quidem intimata et intervenientes corresporidentias non solum 
de verbo ad verbum in libro cum elaborando Semper elencho, seu 
indice inscribet, verum extractum materiarum in iisdem conten
tarum dorso uniuscujusque instrumenti succincte apponet. Acta 
vero juridica, uti sunt prohibitiones, inhibitiones, contradictiones, 
intabulationes et alia id genus privatos etiam concernentia, ex 
originalibus in alium librum fideliter transcribet. Et repartitiones 
ac rationes perceptorales tangentia tertio peculiari libro inseret. 
Hinc libros protocollares triplicis ordinis, primum determinatio
num seu protocollationum, secundum juridicarum et sedium 
judiciariarum, tertium impositarum, censuralium et rationariarum 
materiarum habebit et asservabit, quorum quilibet habeat suam 
cinosuram seu elenchum, ordini alphabetico accurate ita diges
tum, ut una eademque materia sub diversis familiarum, pos
sessionum, materiarum in tali instrumento contentarum etc. 
nominibus et literis adinveniri possit, quod ipsum de conti
nuanda totius archivi regestratione intelligendum esse.

STATUTUM XI.
De repartitione quanti perceptoratui sub authentico extradanda et libellis 

cum initio cujuslibet anni pagis distribuendis.

Praeter reliqua ad id quoque notarii obligati habebuntur, 
ut post interventam quanti contributionalis et impositae domes
ticae repartitionem eandem perceptoratui sub authentico quo
tannis extradent, non absimiliter uniuscujusque loci obtingens 
eidem a proportione dicarum ad repartitum in libellos suo 
modo et ordine appromtatos cuilibet pagorum cum initio cujus
libet anni no viter distribuendos sub extradata notariali expediant.

STATUTUM XII.
De obligatione vicenotariali.

Vicenotarius porro praeter id, quod ubi ex legitimis ra
tionibus ex una, vel altera congregationum ordinarium abesse 
contingeret, vices ejusdem in omnibus obire obligetur, etiam 
praesente eodem in protocollandis actis et determinationibus, 
potissimum ubi ob molem plurium negotiorum beneficio unius 
calami, cum aggravio ordinarii et remora congregatorum sta
tuum, protocollationis opus decurrere deberet, adjuvare et pro- 
tocollare tenebitur, non secus in formandis conceptibus et qui
busvis expeditionibus notarialibus prout ordinarius disposuerit, 
conformiter laborabit.
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STATUTUM XIII. .
De. officio judicatus nobilium.

Judices nobilium singulis congregationibus intersint et 
singulas earundem determinationes officium suum in effectuando 
concernentes privato suo protocolo non modo diligenter conno- 
tent, verum universa sibi commissa sine intermissione in effec
tum deducant, quae vero publicae dispositiones contribuenti 
miserae plebi scitu necessariae fuerint, tales vernacula accola
rum lingua ex debito sui officii currentare et publicare haud 
intermittant, non solum praesenti, sed et anno 1713. die 20. 
Februarii condito comitatus hujusce statuto id ipsum exposcente

STATUTUM XIV.
De eodem officio.

Praeterea judices nobilium ad praestandos quoscunque 
gratuitos labores 1 nullo sub praetextu miseram plebem com
pellant, quod etiam de aliis dominis officialibus intelligendum 
veniret; vecturas1 2 porro, vulgo fors- pont ad simplicem quo
rumvis requisitionem sine assignatione commissariali in confor- 
mitate benigni regulamenti assignare et limitare non audeant, 
nisi occurrant casus directe servitium suae majestatis tangentes 
et moram pati nequeuntes; praeterea nullas impositas se solo, 
idque citra determinationem comitatus, aut commissionem do
mini vicecomitis facient, in casibus vero moram non patienti
bus, si quas facere coacti fuerint, in proxima generali congre
gatione fideliter referant

STATUTUM XV.
De uniformi modalitate in oculatis revisionibus damnorum et facultatum

servanda.

Ut uniformis modalitás circa oculatas revisiones intuitu 
damnorum per incendia, grandinem aut exundationem aquarum 
causandorum observetur: eo in passu judices nobilium subin- 
sertam methodum observabunt et quidem respectu incendiorum 
ubi exmissi fuerint, soli in persona cum jurato assessore loco
rum per incendium damnification adeant, assumptisque secum 
judice et nonnullis juratis loci, oculate revideant, quot domus 
cum suis circumferentiis reperiuntur conflagratae, dein circum- 
stantialiter investigent, quantum quis ex hospitibus domorum 
conflagratarum erga impositiones paratae pecuniae in medium

1 Lásd Abaujmegye 1583. évi stat. 3. jegyz. 47. lap.
2 Lásd Sárosmegye 1681. évi stat. 1. jegyz. 288. lap.
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communitatis loci eiusdem per integrum annum contribuere 
soleat, quibus investigatis super peracta taliter oculata solitas 
testimoniales in ordinem redigant et in subsequenda congrega
tione relationem faciant, ut locus idem in tantum bonificatio- 
nem obtinere possit, in quantum damnificati in medium com
munitatis contribuere debuissent. Quia vero etiam incendia 
diversimode accidere solent, aliorum enim sola domorum tecta, 
aliorum etiam supellectilia, aliorum et pecora et cum frugibus 
horrea saepius in cineres abeunt; proinde talis modi incendia 
genuine investigentur et omnia concremata accurate conscri
bantur, ut loca talium incendiorum fatalitatem subeuntia et 
etiam damnificati in particulari juxta majus et minus releva- 
men sortiantur, respective vero damnorum per grandinem aut 
exundationem aquarum in segetibus, pratis et vineis consigni- 
bilia pariformiter exmissus judex nobilium cum jurato assessore 
assumptis judice et juratis similium locorum ad faciem loci, 
ubi damna contigerint exeundo oculate revidebunt, plagam 
praemissis fatalitatibus minatam, factaque revisione intuitu se
getum. considerabunt, quotnam cubulorum plaga talis modi 
capax sit, quo eruto computabunt, quantum in genere juxta 
qualitatem observatae ejusdem anni procreationis fructus exinde 
sperari potuisset, intuitu quoque pratorum, vinearum et alias 
extraordinarias fatalitates observaturi, uti iisdem inclitae universitati 
relatis loca talia fatalitates passa,relevamen sortiri possint; nihilo
minus respectu grandinum et exundationis aquarum in illis 
solum locis peragenda oculata intelligatur, ubi locorum terri
toria in quartalitate et non infra per tales fatalitates deterio
rarentur.

STATUTUM XVI.
Qualiter ante menstrualem computum respectu intertentionis militiae Con

scriptio peragenda.
Ante praefigendum menstrualem computum semper in 

tempore conscriptiones respectu intertentionis militiae, in quan
tum fieri poterit, ipsimet domini judices nobilium, alias autem 
medio juratorum assessorum peragant, vel peragi curent, et 
quidem circumstantialiter respectu dominorum officialium, quot 
et in quo loco equites portiones interteneantur in natura, aut 
vero quantum in parata pro ejusmodi portionibus percipiant et 
an quispiam locus titulo discretionis praestiterit, praestita obtu
lerit, quotve orgias lignorum aut libras candelarum administra
verit ; gregariis vero an duabus libris panis et hac norma regu
lamenti contententur; eadem conscriptionis occasione connotentur 
etiam vecturae tum pro militia inquarterisata tum et alia tran-
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seunte per pagos praestitae cum specificatione quando, cui, ad 
quot milliaria, et quot pecora, aut currus sunt praestita, non 
secus quis locus, quot et per quale tempus executores habuerit, 
quibus taliter conscriptis, ut veritas excessuum militarium eo 
facilius exquiri et Resciri valeat, praeter locorum judices et 
juratos, etiam alii non .jurati et miseriores sub juramento exa
minentur, ac nihilominus ut dicti locorum judices a gratuitis 
discretionibus, cum aggravio miserae plebis clam praestari sölitis 
arceri valeant, quibus judices nobilium in suo processu id facies 
locorum successive (exceptis iis, in quibus domini terrestres id 
ipsum effectuarent) exeat et a judicibus super exactionibus 
ejusmodi rationes exigat; excessus vero nullus dominorum 
terrestrium minus eorundem officialium, a fortiori incolarum 
nec ante nec post сотри tum ullatenus relaxare, aut condonare 
valeat, miserae plebis conservatione id ipsum exigente.

STATUTUM XVII.
De juratis assessoribus.

Jurati assessores dispositionibus judicis nobilium semet in 
omnibus accommodabunt et sine eorum ordinatione se solo, ad 
quaevis effectuanda semet haud immittant; si qui autem sive 
spiritu aemulationis, sive aliis principiis refractarii reperirentur, 
tales prima vice domino ordinario vicecomiti deferantur coargu
endi, ad cujus coarguitionem si non sopirent, coram facie incli
tae universitatis idem vicecomes serio commoneat, si nec id 
prodesset, tandem excellentissimo domino supremo comiti defe
rantur.

STATUTUM XVIII.
De vecturis per juratos assessores expellendis.

Si pro transenis, vel in alio suae majestatis servitio pro
ficiscentibus commendatis vecturae praestari debeant, talis modi 
vecturas penes limitationem judicis nobilium non per milites 
expelli faciant, verum ipsimet praeter casus repentinos et ser
vitium suae majestatis tangentes necessitates expediant, et non 
modo in gremio comitatus vecturas et praejuncturas de statione 
in stationem permutari faciant, verum habita cum vicinis comi
tatibus eatenus correspondentia. in prima alterius comitatus 
statione dimittendas reducant, quarum transennarum intuitu 
fovendae accuratae correspondentiae, etiam dominis judicibus 
nobilium, a quorum manuductione juratus assessor et commis- 
sarii penderent, non postreme incumbet. Si qui autem excessus
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per transennalem militiam in locis stationum contigerint, tales 
praesente adhuc in loco condescensionis militia conscribant et 
eorundem complanationem sedulo adurgeant, discedente vero e 
loco militia illico conscribantur, et commendanti officiali pro 
satisfactione perscribantur, ea non obtenta,,debitis locis reprae
sententur, post exitum vgro militiae trapsennalis omnes quietan- 
tias colligent, domino ordinario vicecomiti resignandas, qui pro 
se éonfecto earum extractu ad perceptoratum dirigere fioc 
addito, ut praesenti statuto commissarii regulati quoque habeantur.

STATUTUM XIX.
De officio generalis perceploratus.

Generalis perceptor ad nullas particulares congregationes 
absque praevia ex generali congregatione eatenus emanata 
determinatione semet immittat, sed ipsémét ad cassam belli
cam congestam summam de tempore in tempus erga debitam 
quietantiam administret, et in persona deportet, aut si solus 
legitime impeditus fuerit, medio unius ex particularibus percep
toribus ad dispositionem ejus et domini ordinarii vicecomitis 
bona modalitate deportari curabit, lncassationem vero quanti 
contributionalis ita moderari studebit, ut habita reflexione erga 
dicas processuales provenientis quotae, unus processus per eon- 
niventiam non allevietur, et alter per strictiorem adursionem 
exolutionis non aggravetur, quo fine occasione singulae generalis 
congregationis tenebitur extractum producere, quis processus, 
aut districtus usque idem tempus quantum exolverit, et quis et 
quantum restet, imo qualibet angaria specificum extractum 
restandarum totius comitatus locorum in generali congregatione 
et vicecomiti, toties quoties desideraverit, reproducet. Menstrua- 
tim vero eundem vicecomitem de statu cassae et progressu 
executionis informabit, ut habita exolutionis restandarum et 
observatae proportionis notitia de executionibus disponi possit. 
Quod etiam de particularibus perceptoribus ita intelligendum 
esto, ut non solum domino vicecomiti, sed etiam generali, cui 
immediate subordinati haberentur, perceptori accuratas infor
mationes de tempore in tempus submittere noverint.

STATUTUM XX.
Qualiter et quomodo licebit perceptoratui erga commissiones domini vice

comitis erogationes facere.

Si pro indispensabili et moram non patiente necessitateque 
pecuniaria quapiam erogatione opus fuerit, licitum quidem esto
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perceptoratui erga speciales eatenus extradandas commissiones 
domini vicecomitis erogationem facere, ita nihilominus, ut in 
primitus celebranda generali congregatione id ipsum referatur, 
talisque commissio determinatione comitatus commutetur, qua
rum prior de plano cassabitur, determinatio vero congregationis 
deserviet; quod ipsum intelligendum veniet, quam de commis
sionibus in particularibus ne fors congregationibus extradandis.

STATUTUM XXI.
De commissariatico per generalem perceptorem tractando ineundoque 

cum particularibus perceptoribus computu.

Computus commissariales vi officii sui generalis perceptor 
cum uno socio condeputato exacte, et serio peraget, concluso 
tandem post effluxum unius anni generali commissariali com
putu idem generalis perceptor praefixo particularibus perceptori
bus certo termino computum ratione exolutionis quanti cum 
iisdem instituat et concludat, sic demum solus de integrali ejus
modi impositione rationes coram censura praestet cum repro- 
ductione eomputuum commissarialium.

STATUTUM XXII.
De particulari perceptoratu.

Circa executores exmittendos proportionem, ne videlicet 
unum locum plus restantem paucioribus executionibus allevient, 
observabunt, alia vero minus restantia pluribus executionibus 
non aggravent, unde sub gravi animadversione a misera plebe 
donaria, aut quosvis gratuitos labores ex ratione in suspenso 
relinquendo, executionibus profundere, aut oblata acceptare, tanto 
magis pecunias impositionales erga privatum lucrum mutuare 
non praesumant, pecunias vero apportantes rusticos in detinendo 
non vexent, verum postpositis suis privatis allatas percipiant, 
et rusticum domum redire sinant.

STATUTUM XXIII.
De poena eorum, qui verno tempore supposito igne silvas incendunt.

Statuitur, ut quicunque sponte et malevole silvas, aut 
qualiacunque dumeta, ex quorum 'conflagratione non solum 
dominis terrestribus, sed locorum quoque accolis gravia damna 
emergere consveverunt, succenderint, talis modi silvarum suc- 
censores per quemcunque capiantur et squalore carcerum ma- 
gistratualium circiter per incapedinem unius anni puniantur, ita 
ut post quemvis anni quadrantem in loco publico aliorum in
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exemplum fustigationi 25 baculorum subjiciantur, qui vero 
petulanter et non ex praeconcepto damnum inferendi studio 
succensiones ejusmodi attentaverint, baud absimiliter ad car
ceres quidem deducantur, in primitus tamen celebranda gene
rali congregatione dimittendi 50 baculorum ictibus solide pulsentur, 
salva per damnificatum contra damnificationem instituenda 
legali actione permanente. Nobiles vero in hoc passu delinquen
tes actore fisco magistratuali conveniantur in sedria comitatus 
pro qualitate delicti poenam recepturi.

STATUTUM XXIV.
De reparatione viarum, pontium et aggerum.

In magnum tam regii servitii et publici boni, quam etiam 
privatorum damnum et incommodum imo saepe etiam pericu
lum vergit, quod viae publicae, pontes et aggeres in statu ido
neo non conserventur; proinde ad iteratas etiam eatenus inter
ventas benignas dispositiones regias determinatur, ut domini 
processuales officiales sedulo in id incumbant ut viae, pontes, 
el aggeres in statu bono conserventur, destructae reparentur, 
et ubi in erectionem et reparationem majores sumptus et labo
res necessarii essent, talismodi necessitatem domino ordinario 
vicecomiti referent, qui demum inclitae universitati id ipsum 
proponet, ut necessariae eatenus dispositiones fieri possint, in 
casu vero urgentiori etiam ipsémét disponet, latitudo vero ad 
axes posonienses conformetur.1

STATUTUM XXV.
De fumigatoribus.

Ex pravo fumigationis abusu,1 2 inulta damna, locorum 
desolationes, ruinas et incendia suboriri notum alioquin esset, 
et quamvis multoties determinatum fuisset, quatenus plebeae 
sortis homines prout et alii desidiosi a fumigatione penitus 
abstinerent, quin imo particularis etiam imposita, eatenus ordi
nata fuisset, quam judices et communitates locorum in semet. 
assumentes ex communibus proventibus persolvissent, et inde

1 A hadi expeditiók a kereskedelem, postaközlekedés könnyítésének, 
valamint a vízáradás meggátlásának és a közbiztosság érdekében a hidak, 
töltések s közutak jó karban tartását, illetőleg kiszélesítését s újaknak 
építését a törvények minduntalan büntetés terhe mellett teszik az ispánok 
és alispánok kötelességévé. így az 1569 : 21.. 1597: 45., 1598: 30., 1599: 
30., 1600: 18., 1602: 15., 1609: 18. t.-cz. 2. §., 1613 : 27., 1630: 14. t.-cz.
3. §.. 1647: 129. t.-cz. 2. §.. 1659: 74. t.-cz.

2 Lásd Borsódmegye 1671. évi stat. 1. jegyz. 262. lap
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etiam evenit, quod non ut inter plebem fumigatio cessare vide
retur, quin imo magis invalesceret, justoque verendum esset, ne 
exinde subsequibile grave quodpiam damnum inclita universitas 
sero dolore experiatur, et ideo communi sensu statuit: ut qui- 
cunque rusticorum post hocce statutum subsequendamque eius
dem publicationem a fumigando non destiterit, sed ultra con
tinuare praesumserit, non in communitate locorum, sed in ipsis 
fumigatoribus singillative judices et jurati annue tl. 1. pro ne
cessitate cassae domesticae irremissibiliter desumere teneantur, 
quod si facere negligerent, aut talis modi fumigatores occultare 
potius, quam prodere attentarent, ipsi judices et jurati locorum 
mulctae fl. 6 aut 24 ictibus baculorum toties quoties irremissi- 
biliter desumendae aut infligendae subjacebunt, quos vero circa 
stramen, foenum, sepes, horrea, domus et earum circumferentias 
judices locorum fumigare animadverserint. praeter praeopposi- 
tam unius tloreni impositam illico 24 ictibus baculorum puniant, 
quod omittentes aut dissimulantes totidem ictus irremissibiliter 
ipsi tollerent.

STATUTUM XXVI.
Respectu rerum adinventarum et legitimo possessori non restitutarum.

Ne perniciosa taciturnitate damnificatio proximi subsequa
tur, quae nonnunquam respectu deperditorum, aut deviatorum 
pecorum aliarumque rerum per secundas personas adinventa
rum. detentarum et legitimo possessori non restitutarum fieri 
consuevit, decernere visum est, ut quicunque nobilium aut igno
bilium eiusmodi pecora deviata et qualescunque res deperditas 
ad manus suas qualicunque demum modo deventas, intra octi- 
duum domino ordinario vicecomiti, si propius eundem habuerit, 
vel processuali judici nobilium, ut instantanee currentari, et ita 
in notitiam publicam devenire possit, insinuare et dispositioni 
ejusdem semet accommodare et cognito legitimo possessori vere 
restituere negligentes, malitiosa dissimulatione sibimet appro- 
priare niterentur, tales homagio suo in una medietate comitatui, 
in altera exequenti judici cedendo vapulabunt. Ubi vero legiti
mus rei adinventae possessor per unum annum reperiri nequi
ret, una medietas inventori, altera rei inventae magistratui cedet, 
ita, ut si ex post etiam aliquis adinveniretur, ab inventore et 
magistratu post decursum etiam unius anni, bonificationem 
recipiat.

STATUTUM XXVII.
De fidejussione rusticorum.

Circa fidejussiones porro rusticorum anno olim 1691. die 
5. sept. conclusum fuisset, omnino a parle etiam rusticorum,
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usque ad flor. 40 habita reflexione ad eorundem homagium, 
fide juberi posse, hinc idem statutum nunc quoque pro reno
vato et confirmato haberi.1

STATUTUM XXVIII.
Qualiter rustici a venatione cohibendi.

Jd quoque inclita universitas palam esse adverteret, quod 
nimirum desidiosi rustici adeo venationi dediti forent, ut neg
lectis suis campestribus laboribus tenui venationis lucro inhian
tes, cum dispendio facultatum suarum, ad toleranda publica 
onera semet inhabiles et plane miseros reddant. Ideo unanimi 
voto statuitur, eatenus nulli deinceps praeter nobiles et dominos 
terrestres, aut eorum officiales, servitores venatio indulgeatur. 
Concomitanter rustici, nonnisi singulari dominorum terrestrium 
scripta permissione indulta, et speciali commissione id ipsum 
exercere licitabuntur, sub amissione scloporum et canum vena
ticorum per dominos terrestres adimendorum; qui si post pu
blicationem statuti huius in eiusmodi venationis actu deprehen- 
derentur, sed nec domini terrestres vigore huius statuti sclopos 
et canes adimerent, praeter eorum amissionem per processuales 
officiales fiendam, etiam poenam in Art. 18. Uladislai Deer. V. 
expraessatam lior, trium toties quoties absque discrimine in
currant. 1 2

STATUTUM XXIX.
De mature flendo in congregationibus consessu.

Ad servandum item tam in congregationibus, quam in 
sedriis, censuris et aliis publicis consessibus instituendarum ses
sionum ulteriorem etiam ordinem statuitur: ut sessiones 
in gravioribus negotiis post prandium non instituantur, verum 
absolutis mane divinis, seriorum negotiorum tractatus horis 
matutinis tempestive assumatur.

STATUTUM XXX.
Ne domini officiales committentes citra praescitum domini vicecomitis semet 

absentent a congregationibus.

Cum alioquin tam judices nobilium, quam et reliqui co
mitatus officiales ex debito sui officii publicis quibusque censi
bus interessé obligati haberentur, statuitur, ut citra praeinsinua-

1 A hivatkozott 1691. évi stat, nincs meg. Lásd Abaujmegye 1628. 
évi stat. 1. jegyz. 140. lap.

2 Lásd Zemplénmegye 1642. évi stat. 1. jegyz. 186. lap.
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tionem eatenus domino vicecomiti fiendam legitimis etiam ex 
rationibus, nemo semet absentare, tanto minus e gremio comi
tatus alio profecturus longiore tempore abesse valeat.

STATUTUM XXXI.
De proscriptionibus.

Si quem proscribere debere magistratus decreverit, talium • 
personarum proscriptio cum speciali personarum descriptione 
vicinioribus regni comitatibus singillatim, prouti et liberis re
giisque civitatibus seorsim significetur, tam justitiae publicae 
pacis et tranquillitatis conservatione, quam et reliquorum regni 
comitatuum praxi et excelsi consilii locumtenentialis regii ordi
natione id ipsum expostulante.

STATUTUM XXXII.
De inobedientia rusticorum.

Quoad inobedientiam rusticorum et judicum locorum reno
vatur et confirmatur statutum huiusce comitatus anno 1713. 
die 20. febr. conditum in eo, ut sive respectu transmissionis 
litterarum publica tangentium, sive non comparitionis ad loca 
per vicecomitem vel judices nobilium iisdem denominata semet 
contumaces et morosos effecerint, juxta demeritum suum solidas 
poenas accipiant.

STATUTUM XXXIII.
De architectis et murariis.

In manifestum boni publici authoritatis item magistratua- 
lis, et eorum, qui aedificiis incumbunt, praejudicium, vilipendium 
et derogamen vergeret et id, quod architecti et murarii penes 
limitatam 27 cruciferorum diuturnalem mercedem, operas prae
stare recusarent; quare ut interventis hoc in passu excelsi con
silii regii regno-tenus circulatis dispositionibus, ultronee etiam 
satisfiat, a modo in posterum nemo ultra praescriptam et alio- 
quin sat elevatam 27 cruciferorum diuturnalem mercedem ex 
ratione etiam boni publici, ut etiam privatorum dominorum 
emolumento sub poena contra non observatores dispositionum 
regiarum articuliter decreta praedictis architectis et murariis 
pendere ausit.

STATUTUM XXXIV.
De denominandis dislocandorum militarium officialium quarteriis.

Ad antevertendas occasione dislocationis officialium mili
tarium plurium dierum tempus extrahentes pro et contra dispu-

28Corpus statutorum II.
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tationes, praecavendo item et aedificiis, et iterum ruinatis 
hospitiis miserae plebis damna, respectu dislocationis domino
rum officialium stabalium, ita et aliorum superiorum ad quin
quennium duratura circulatio determinatur. Ideo, ut in locis pro 
diversis officialibus denominandis juxta instituendum eatenus 
ordinem sensim intra quinquennium solide aedificentur, aedifica
torum ruina in statum perfectum reponatur, ut ex post sine 
ruina conserventur.

STATUTUM XXXV.
De otiosis et vagabundis militiae tradendis.

Tum ideo quod multifarie super otiosis, vagabundis, nec 
servitia assumere volentibus supervenerint excelsi consilii locum- 
tenentialis regii ordinationes; tum vero, quia e re servitii regii 
et conservatione publici esset, huiusmodi desidiei deditos nauei- 
flocci homines militiae potius tradi debere, quam in gremio 
comitatus infructuose tolerare; ea propter id genus homines 
judices locorum sub poena fl. 12 in ipsis desumendorum domi
nis judlium deferre, ii vero, si in gremio suorum processuum 
aliunde etiam tales ditescere animadverterint, comprehendi cu
rando vicecomitem eatenus informare tenebuntur, ut taliter con
ducenti militi legitime tradi possint.

STATUTUM XXXVI.
De excessibus mechanicorum tollendis.

Publica notorietate constaret in oppidis existentes mecha
nicos, occasione nundinarum pecuniam baptismalem seu keresz
telő pénz a reliquis novis opificibus ad nundinas condescenti- 
bus, praeterea a revisione manifacturarum pecuniariam taxam 
X ulgo látó-pénz praetendere, imo vi etiam exigere, quare cum 
respectu similium excessuum, e lege 1 et ex consilii regii ordi
natione provisum haberetur, statuitur: ut a modo in posterum 
sub mulcta 12 fl. in contraveniente desumenda, nemo mecha
nicorum pecuniam talem desumere ausit.

STATUTUM XXXVII.
De mercenariis et aliis servitoribus.

Publicis regni constitutionibus2 provisum haberetur, ut 
respectu mercedis universorum servitiorum mere nariorum item

■

1 T. i. az 1716: 79. t.-cz.,. melyet az 1723: 74. t.-cz, is megerősít.
2 Lásd az 1723: 66. t.-cz.
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circa rem pecuariam ac alias rurales operas servientium exclu
sis subulcis et opilionibus circa novum annum inducatur ini
tium servitiorum, quod ipsum ad serviendum bonum ordinem 
praecavendasque quasvis confusiones nunc quoque publicandum 
determinari.

STATUTUM XXXVIII.
De nundinis in festo corporis Christi non celebrandis.

Ut fidelis Christi populus eo majori reverentia in festo 
sanctissimi corporis Christi pietati cultuique divino vacare pos
sit, neve tantae festivitatis solemnitas foris publicis profanetur, 
tam annuales, quam et hebdomadales nundinas in hoc festum 
incidentes vel incidere queuntes, simpliciter tolli, sua quoque 
regia maiestate per apostolicum hocce regnum id ipsum de
cernente.

STATUTUM XXXIX.
De non admittendis saltibus et compotationibus in festis celebrioribus.

Vindictam et ultionem divinam provocarent saltus et com
potationes et commensationes illae, quas sodales mechanici ac 
servitores ac alii plebeae conditionis homines in solemnioribus 
puta: nativitatis domini, Paschae et Pentecostes festivitatibus 
prima praesertim et secunda festivitatum die practicare, et exinde 
cultus divinos negligi, temulentiae, rixae et verberationes ac 
nonnunquam ipsae caedes evenire solerent: statuitur proinde, 
ne sodalitates et contubernia qualiacunque et coetus, seu me
chanicorum sodalium seu servitorum solemnioribus Nativitatis, 
Paschae et Pentecostes festivitatibus in quadragesimo, item 
adventu, saltus servare et excercere praesumant, sub poena, 
cechae quidem et contubernia Ren. flor. 24., sodales vero ser
vitores et id genus homines respectu singuli delinquentis 12 
baculorum vel in concreto 12 florenorum per vicecomitem, jud- 
lium aut etiam dominos terrestres communitates item jurisdic- 
tionatas eidem infligendo, quod ipsum etiam ad judices et com
munitates saltus et compotationes contra praevium interdictum 
admittentes aut n o ' impedientes judices in poena florenorum 
Ren. 12. aut bac7 24, non absimiliter hospites in domi-

 ̂obiles quidem pecuniaria 11. 12, 
о baculorum 24 poena puniantur, 

a in medietate judici exequenti, in 
causis cedet.

bus suis saltbS 
praevia тпРЛог 
quae quidem 
alia vero'me

28*
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STATUTUM XL.
Quoad judices communitatum, ut ultra unum florenum poenam pecunia

riam dictare non possint.
Magnus abusus observatur apud judices communitatum 

ruralium irrepsisse in eo ; quod iidem jurisdictioni suae subjectos 
plebeae conditionis homines propter delicta graviora et leviora 
in summa pecuniaria convincere consvevissent, ea propter sta
tuitur : ut judices pagorum aut oppidorum non privilegiatorum 
gravium quidem criminum reos ac suspectos compraehendant 
et aut suis jus gladii habentibus privilegiatis dominis terrestri
bus, aut comitatus magistratui puniendos assignent; alios vero 
minorum delictorum ac exorbitandorum reos poena corporali 
Cyppi aut baculorum puniant, neque in poena pecuniaria ultra 
florenum unum quoscunque suae jurisdictioni subjectos, eo 
minus alios, sub poena flor. 12 toties quoties desumenda, punire 
praesumant.

CLASSIS SECUNDA.

SUB TITULO OECONOMICO MILITARIUM.

STATUTUM L
De repartitione quanti subsidionalis et impositae domesticae.

Pro conservando successivarum quanti subsidionalis domes- 
ticaeque impositae repartitionum bono ordine, eoque praeca
venda in exactione eorundem confusione inclita universitas 
ultronee etiam determinat, ut praedictae antelati subsidionalis 
quanti et domesticae impositae repartitiones, de hinc quoque 
semper cum initio mensium hibernalium id sub generalibus 
incliti comitatus congregationibus instituantur et celebrentur,1 
ac sua tandem modalitate et ordine sub authentico sigillo expe
ditae ad praeceptoratum pro incassatione incassandorum assig
nentur.

STATUTUM IT.
De censuris rationum perceptori alium convictione item et executione per

ceptorum.

Ulterius continuandi boni ordinis causa decernit inclita 
universitas singulis annis post terminatum videlicet generalem 
commissariaticum computum, quo citius fieri potest, idque

1 Ugyanezt szabja elő az 1723 : 63. t.-cz. 17. §-a is.
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ordinarie mense Decembris rationes perceptorales utriusque 
cassae, per dominos ordinarios officiales et deputatos rite cen
su rentur, tal iterque censuratae inclitae universitati in subsequa 
eiusdem congregatione mox referantur, ubi, in quantum per
ceptores ipsi convicti exstiterint, mox ad complanationem quo
que eiusdem convictionis suae adigantur et exequantur.

STATUTUM III.
Ne computus commissariales absque interventu provincialis commissaria-

tus instituantur.

Inclita universitas reflectendo semet ad benignas disposi
tiones regias hic quoque statuit, ut domini ad commissariaticos 
computus ineundos deputati, eosdem absque interventu provin
cialis commissarii nullatenus omnino ineant, consequenterque:

STATUTUM IV.
Erga assignationes bellicorum commissariorum cassae item bellicae prae

fectorum quietantias nullae erogationes fiant.

Tam vigore immediate praememoratarum benignarum 
dispositionum regiarum, quam et in eisdem radicatarum excelsi 
regii L. consilii superinde intimationum, ut ad bellicorum com
missariorum assignationes, quae rectius dicendo nonnisi pro 
designationibus reputarentur; item cassae bellicae praefectorum 
quietantias nullae penitus solutiones pecuniariae aliaeve prae
stationes per officiales incliti comitatus fiant et administrentur 
fierive et administrari admittantur, hocce inclitae universitatis 
statuto cautum esse praescribitur, sub obligatione damni exinde 
ne fors emergibilis per ipsos administrantes administrative per
mittentes inclitae universitati resarciendi.

STATUTUM V.
Re modo contentationis excessuum militarium eorundemque satisfactione

consequenda.

Ad consequendas militarium excessuum satisfactiones 
ulterius quoque statuitur, ut eaedem primum et ante omnia in 
partibus hoc est apud eiusmodi excedentis militiae commendan
tes urgeantur, ubi effectu cupito. minus subsequente iidem, 
exinde cum necessariis eotenus probis et documentis domini 
provinciali comissario fine debitae superinde satisfactionis ex- 
operandae et procurandae suo modo exhibeantur, porro neque 
medio dictorum excessuum desiderata complanatione et adjus- 
tatione consequente. Tandem iidem directe excelso regio loc. con-
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silio cum sufficientibus pariter probis aliisque requisitis, sine 
protelatione repraesententur, taliterque intuitu eorundem hic 
ordo canalisque observetur.

STATUTUM VI,
De solutione salariorum dominorum officialium incliti comitatus.

Dominus perceptor nulli dominorum officialium incliti 
comitatus salaria1 eorundem anticipabit, verum eadem semel 
ordinata vigore solius generalis huiusce statuti singulo trimestri 
tempore angariatim erga tamen solitas eorundem superinde 
quietantias, exolvet, in fine anni vero particulares illas quie- 
tantias cum generalibus commutabit, hasque rationibus annectet.

STATUTUM VII.
De transennalium expensarum locis eisdem obnoxiis fienda acceptatione

et bonificatione.

Justum esse recognescens inclita universitas, ut unde quis 
onus, inde vicissim sublevamen quoque experiatur; quare sta
tuto praesente decernitur, ut ultra transennales expensas in 
commissarialibus computibus acceptandas, adhuc eorundem rata 
tertialitas, locis condescensionum et transennarum molestias 
incommodaque sustinentibus, ex cassa domestica beneficiose 
superaddatur.

STATUTUM VIII.
De diurnis tabulae judiciariae assessoribus persolvendis.

Stabilito jam numero dominorum tabulae huius judicia
riae assessorum, quorum dominorum tabulae judiciariae asses
sorum, occasione sedriarum tam ratione civilium, quam et cri
minalium causarum celebrari solitarum, fructuose desudantium 
impensa fatigia, irremunerata npn felinquantur, unaque cassae 
domesticae sumptuosis erogationibus ne fors in futurum gravan
dae, hac etiam in parte prospiciatur, unanimi inclitae universi
tatis voluntate pro ordinariis ad praefatas functiones applicandis 
assessoribus sequentes denominantur, ut pote (NB. itt követ
keznek a megválasztott táblabirák nevei). Ita tamen, ut si ex 
iisdem dominis assessoribus octo, vel uno duobusque plures, 
ad praefatas sedrias comparere contingat, ex tunc eorum sin
guli solitum diurnum ex cassa recipiant, si vero numerum 
octavum notabiliter excedant, tandem nonnisi octo diurna 
praedicta sortiantur.

1 Lásd Szepesmegye 1567. évi stat. 2. jegyz. 17. lap.
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STATUTUM IX.
Schema diurnorum.

D iurnorum  au tem  lim itationem  deinceps quoque  o b se r
vandam  in d ita  un iversita s  is th ic  specifice exponit ta liter.

In tra  com ita tum :
Rf Kr.

1. Uni e dom inis M a g n a t i b u s ................................................... 3 —
2. Dom ino v i c e c o m i t i ......................................................................3  —
3. Uni e dom inis possessionatis tab u lae  item  ju d ic ia riae

assessoribus, no tario , aliisque ch arac terisa tis  no b i
libus inclusis e tiam  dom inis cap itu la ribus d ietim  2 —

4. Uni e dom inis jud lium  vel aliis h is sim ilibus nobilibus 1 30
5. Uni j u r a s s o r i ..........................................................................  —  45

E xtra  com ita tum  :

1. U ni e dom inis m agnatibus d i e t i m .......................................5  —
2. Dom ino v i c e c o m i t i ......................................................................4  —
3. Uni e dom inis possessionatis tab u lae  item  ju d ic ia 

ria e  assessoribus, no tario  ac  e tiam  aliis c h a ra c te ri
bus signitis nobilibus, inclusis quoque cap itu laribus
dietim  a e q u e ........................................................................................ 4  —

4. U ni e dom inis jud lium  e t aliis b is sim ilibus nob ilibus 2 —
5. U ni j u r a s s o r i ................................................ .............  1 —

STATUTUM X.
De limitatione rerum venalium eamque non observantium poena.

Ad coercendos mechanicorum et opificum occasione diven- 
ditionis rerum venalium excessivae taxationis eorundem hacte
nus cum non modica publici boni jactura exercitos abusus 
inclita universitas praesente statqto decernit, ut eiusmodi mer
ces, et res venales universas magistratus comitatensis ad men
tem etiam Art. 31. 1655. et 71. 1659. annorum 1 pro ratione 
temporum et circumstantiarum quotannis seriatim limitet, eius- 
modique limitationem suam cum vicinis comitatibus tempestive 
communicet, ibi quoque ad praecavenda miserae plebi res suas 
mercantiles et venales ibidem distrahere volenti emergibilia 
damna, publicandam. Quam quidem limitationem particulariter 
ingredi debebunt etiam scandulae, asseres, canales et id genus 
reliqua .lignea instrumenta, item dolia vulgo Gönczihordó vel fa 
dicta, 180 justas posonienses capientia; caro tamen bis in anno, 
idque circa epiphaniam. domini, festum, item sanctissimi corpo-

Lásd Heves- és K.-Szolnokmegye 1697. évi stat. 1. jegyz. 337. lap.



4 4 0 MEGYEI STATÚTUMOK.

ris Christi, per eundem magistratum comitatensem limitetur, et 
tam huius, quam et praescriptorum omnium fierida, ut dictum 
est, limitatio, per universos, quos attinet, sub poena flor. 12, 
si res ipsae venales tanti aut majoris valoris fuerint, sin minus, 
confiscationis sive contrabandae earundum in una quidem pro 
necessitatibus comitatus, in altera vero medietate ipsis exequen- 
tibus judicibus cedent, irremissibiliter observetur. Si porro qui 
poenae huiusce executioni semet refractarie opponere et con
travenire praesumerent, nobiles quidem praevia ad comitatus 
sedriam vel etiam congregationem citatione in flor. 100, com
munitates vero, cehae, contubernia, aliae item rurales et igno
biles personae, singulis flor. 40 toties quoties per vicecomites, 
comperta tamen prius mera rei veritate, eo facto convincantur, 
executioque de bonis eorundem convictorum utilibus, abscissis 
omnibus juridicis remediis irremissibiliter peragatur.

STATUTUM XI.
De aequalitate mensurarum aridorum et liquidorum.

Et quia non infrequens fraus et dolus in mensurationibus 
quoque aridorum et liquidorum 1 et eorundem inaequalitate 
promanere observarentur. Ideo eatenus quoque statuitur, ut om
nes eaedem mensurae, tam aridorum, quam liquidorum, pondera 
item seu librae ad normam ponderum et mensurarum poso- 
niensium reducantur et conformentur. Unde dominis j udi i um 
earundem mensurarum et ponderum legitima confectio; ef sin
gulis processibus in quantitate conveniente erga flendam a locis 
eorundem magis vel minus necessariis expensarum superinde 
refusionem, authentica assignatio, non secus singulorum in simili 
exemplari tum apud se retentio, quam etiam apud dominum 
ordinarium vicecomitem, sed et in incliti comitatus conservatorium 
flenda repositio. In transgressoribus vero et sese eatenus oppo
nere praesumentibus poena in statuto immediate praecedente 
expressate praescripta, ibidem formalitate participandae irre
missibilis desumptio districtim incumbet.

• STATUTUM XII.
De judicatus pagensis domatim lienda institutione.

Non sine notabili plurium dominorum terrestrium damno 
et praejudicio fieri assoleret, et id quod in locis praesertim 
plurium dominorum compossessorum jurjsdictioni obnoxiis judi

Lásd Gömörmegye 1628 évi stat. 1 jegyz. 143. 1.
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catus pagensis non sua serie seu ordine, verum pro ratione 
potentioris interdum arbitrii, nonnullis incolis iisque saepe inha
bilibus, et pro conservatione communium pecuniarum quando
que minus securis imponatur; cui praejudicio sed et facile eveni- 
bili tam publico, quam et privato dispendio obicem ponere 
volens, ut dictus judicatus in locis supradictis secundum seriem 
quidem et ordinem domorum (exemptis hospitibus penitus in
habilibus) aequaliter currat; in quantum tamen summarius ille 
judex debilior et minus habilis foret, in tantum secundarius seu 
minor judex potentior validiorque eidem adjungatur, talemque 
ordinem domini terrestres, compossessores quotannis observare 
teneantur. Qui si intra se eatenus concordare minus voluerint, 
vel noluerint, ex tunc ad partis querulantis insinuationem, apud 
dominum vicecomitem propterea fiendam, processuales judlium 
ad facies illorum locorum commissionaliter idcirco exmittendi 
conformem statuto praesenti judicum ibidem delectionem ex 
officio effectuabunt; eo specialiter isthic annexo, ut, pro ante
vertenda incassandarum per judices publicarum impositionum 
convulsione, judicatus ille semper cum principio anni militaris, 
hoc est in festo omnium sanctorum suum pariter initium sor
tiatur. Porro, quilibet locus sive possessio certos quoque duos 
vel tres e gremio sui aestimatiores et securiores homines quo
tannis deligat et constituat, per quos et non alios obtingentia 
quanti subsidionalis et domesticae impositae perceptoratui admi
nistretur, cum specifica eorundem nominum et cognominum per 
perceptorem ex post fienda in libello connotatione.

STATUTUM XIII.
Г)е lationum circa administrationem fundi proventuum et pecuniarum 
communium a judicibus vel comrftunitatibus oppidianis et villanis exactione.

Cum manifesto tam publici, quam privati quoque boni 
dispendio, hoc etiam observaretur, quod nonnullorum oppido
rum et villarum judices, imo ipsae quoque communitates circa 
administrationem proventuum communium remissius et negli- 
gentius se se gerant, saepius autem pro privata interessentia 
laborantes, publica emolumenta dispendiose pertractent, et neque 
per dominos suos terrestres seria eatenus necessariaque vigi
lantia adhibeatur; ad emendandos proinde eiusmodi, defectus 
coercendosque pravos excessus, communi inclitae universitatis 
voluntate sancitum e s t: ut si quae tales communitates aut etiam 
judices in praedicta seu negligente seu vero maleversata, ad- 
eoque dispendiosa publicorum emolumentorum administratione, 
seu delati seu vero fundate suspecti, et neque mox per domi-
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n o s terrestres coerciti correctique exstiterint, ex  tu n c per v ice-  
com item  et jud lium  ad reddendas gessi öffic io latus serio  et 
districtim  attrahantur, p ecu latusqu e rei praevia  su perin de facta  
in clitae universitati debita relatione, penes adaeq uatam  illato
rum  vel causatorum  dam norum  satisfactionem , exem plariter  
quoque puniantur et castigentur.

STATUTUM XIV.
De praecavendo colonorum profugio eosdemque dimittentium poena.

Q uem adm odum  in fraudem  boni publici, ita  privatorum  
quoque dom inorum  terrestrium  gravem  injuriam  detrim entum que  
m anifestum  excresceret et id, quod  nim irum  c o lo n o s  s iv e  de 
u no com itatu in  alium , s iv e  vero  in  eodem  com itatu  de uno  
loco  in alterum  cum  rebus, cum que sarcin is su is profugientes, 
non  ut jud ices oppidorum  et v illarum  m os com p raehend i prae- 
v ioq u e exam in e illum , ad quem  pertinerent, aut p rocessu a les  
jud lium  superinde certiores reddere, atque pro d om in is  eorun 
dem  cum  dictis rebus et sarcin is p en es ip sos repertis in tegre  
con servari curarent, qui potius pessim a caritate ducti in  u lte
rius eorundem  profugium  exq u isitis  ne fors m odis collaborare, 
im o saepius eosdem  occu ltare tabterque m ali e iu sm od i facti se  
com plices reddere nil p en si ducerent, ad d icta p roinde profugia  
prom otionem que eorundem  securius praecavendam , inclita  u n i
versitas unanim i con sen su  determ in at: ut singulorum  locorum  
ju d ices  et incolae, in  casum  quidem  unius ve l a lterius, e  gre
m io  su i eiusm odi profugi co lon i onus ipsius p ortionale  et im -  
p ositionale ex  suo (n isi om nem  de praedicto profugio sc ien tiae  
coop eration isve su ae cu lpabilitatem  a se  rem overent aliterque  
eatenu s sese  sufficienter purgare potuerint) effective persolvere  
tenebuntur, a c  praeterea pro gravitate delicti p oen a  corporis  
castigabuntur. Ubi vero  a lien os profugos aut non* com p raeh en -  
derint, aut in  prom otionem  profugii illorum qualitercunque co lla -  
boraverint, ex  tun c illi quidem  poenam  priorem  su b ire ten ea n 
tur. S i vero praeterea etiam  exem plari fustigatione castigentur, 
quod ipsum  praefati jud lium  per processus su o s singu lo  anno  
bis com m entare non  interm ittant.

STATUTUM XV.
De neoincolatum assumentibus et combustis.

Porro in favorem  augendi fundi publici in tu itu  eorum , 
qui aut neoincolatum  assum pturi, aut quod D eus avertere dig
netur, ignis voragine dam nificandi sunt, et p raeterea  beneficio  
im m unitatis, qua alliciendi, qua consolandi ven ien t, v isu m  est
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in c litae  universitati ejuscem odi im m u n itation es certa  m ethodo  
circum scribere, eju sdem q ue in tres c la sses , d istingvere , h oc  
ten ore :

C l a s s i s  p r i m a :

Eorum , qui per triennium  im m unitantur.
1. Ex jobb ag ion ibu s nati in qu e orphanatu  relicti, atque 

dein  colon icatum  assum entes.
2 . L ibertini jobb agionatu m  assu m en tes et' s iv e  n eo  aedi

fican tes s ive  non.
3. T otaliter cum  om nibus v id elice t aedificiis com busti.

C l a s s i s  s e c u n d a :

Eorum , qui per b iennium  im m unitantur.
1. L ibertini e ts i n eo  aed ificantes et in co la tu m  s iv e  job b a

g ion atu m  assum entes.
2 . In m ed ietate aedificiorum  per incend ium  dam num  pa

tientes.

C l a s s i s  t e r t i a :

Eorum , qui n o n n isi per unum  annum  im m unitantur.
1. F ratres in  u no p an e ex isten tes et se se  per d ivisionem  

sequ estran tes, ac  totaliter sequestrati neo  aedificantes.
2 . E xtranei in co latu m  sive  jobbagionatum  assu m en te s  et 

ad  paratam  dom um  ingredientes.
3 . In tertia lita te aedificiorum  per incendium  dam nificati.
Q uae quidem  p raxis ut in  posterum  p raevia  tam en  jud-

lium  dom inorum  eatenu s rev isione, et in clitae u n iversita ti fienda  
ration e observetur, sancitum  est.

STATUTUM XVI.
Cutium praeemtio harumque e regno evectio interdicitur.

Ad p raecaven dam  ex  cutium  praeem ptione et e  regno  
ev ectio n e  subortan l in sign em  charistiam , unanim iter sa n c it  inclita  
u n iv e r s ita s : ut nulli q uaestorum  • et h is sim ilibus potissim um  
vero  Judaeis et R a sc ia n is  cu tium  eiusm odi praeem tio, atque e 
regn o  h o cce  evectio  sub p oen a  im m ediatae con fisca tion is earun- 
dem  in  grem io com ita tu s h u iu sce  u llatenus adm ittatur.

STATUTUM XVII.
De instituenda farmacopearum investigatione.

G randibus san e, et cum  irrevocabili u tentium  d am n o  co n 
jun ctis iarm acopearum  defectibus, qua ex  im peritia  ipsorum
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farm acopolarum , qua item  m edicam entorum  eoru ad em q u e m a 
teria lium  incuria et vetu sta te  prom anentibus p raesen tib u s qui
dem  ne fors corrigendis et em endandis, futuris au tem  diligenter 
p raecaven d is in clita  u n iversitas salubriter in tend en s, n un c pro 
sem p er com m uni voto statuit, quatenus tam  ipsi farm acopolae  
q uam  et eorundem  farm acopolia  in  grem io co m ita tu s h u iu sce  
au t in  illius vacan tia  a liunde advocandi phisici n ec  non  a lte
rius quoque m ed icinae doctores, aut non  in teressa ti periti ap o- 
thecarii praesentibusque duobus ve l tribus in cliti com itatus 
com m em bris, ad id specia liter  deputandis, quotann is sem el, idque  
m en se Octobri exam in en tu r et visitentur. S ingu lus vero  phar
m acop o la  per praed ictos m ed icos approbatus, juram entum  fidelis 
et industriae m edicam entorum  confection is atque leg itim ae pa
tien tibu s exh ib itionis (si et in  quantum  adjuratus n on d u m  foret) 
coram  inclita  u n iversitate sem el deponat, ipsa tam en  m ed ica 
m en ta  utilia ab inutilibus o ccasion e visitation is sequ estrata , per 
eosdem  m edicos m ox et nulla  farm acopaeorum  terg iversatione  
renitentiaque obstare vo lentibus, in  vanum  ejiciantur e t effundan
tur ; taliterque secu ritati patientium  hac in parte e tiam  p rovi
deatur. Super quo dein  facto  necessariam  relationem  ip si depu
tati cum  m edicis an te latis inclitae universitati su o  m odo facere 
non  intermittant.

CLASSIS TERTIA.

SU B  TITULO JURIDICORUM.

STATUTUM I.
Sedriarum celebrationis terminus et locus determinatur.

Pro celeriori et exactiori juris et justitiae adm in istratione, 
causantium que d irectione statutum  est:  ut s in gu lo  quadrante  
an n i (idque. n isi legitim um  im pedim entum  ob sit) ad initium  
prim i m ensis sed es jud iciariae in oppido P d ső tz , u b i publica  
d om u s com itatensis et in  eadem  archivum  co m ita tu s esset, co n 
tinu e per tres d ies, a c  quarto dein  die gen eralis congregatio  
ce lebren tu r.1 In quibus h ab ita  ratione privilegiatarum  causarum  
p rae reliquis revidendarum , an te om nes re liq uas appellatae  
ca u sa e  juxta  seriem  et post vero coram  sedria m o ta e  ac  in sti
tu tae, ut pariter ju x ta  seriem  revideantur.1 2 C aptivorum  porro

1 Lásd Zemplénmegye 1561. évi V. Stat. 1. jegyz. 12. lap és 
ugyanaz II. stat. 1. jegyz. 10. lap.

2 Lásd Zemplénmegye 1559. évi stat. 2. jegyz. 8. lap.
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revisoriae, to ties q uoties necessitas postu laverit, praefigantur et 
celebrentur, o cca sio n e  quarum  sedriarum  ii. qui jurati non  essen t, 
e x e sse  debebunt, ac  insuper earundem  sedriarum  tem pore series  
causarum  per n otariatum  elaboranda v a lv is  dom us sem p er prae
figatur.

STATUTUM II.
De judiciariarum commissionum expeditione earundemque vigore.

Siqu id em  h acten u s quandoque con tig isse t dom inos v ice-  
com ites a lb as d un taxat pro jud iciariis com m ission ib u s cau san -  
tibus ex trad ed isse, illincque even isse, p en es  unam  sim ilem  albam  
plures p lerum que cau san tes rem onstrata  coram  dom ino judice  
nobilium  ead em  alba com m ission is p rocessisse , ta lem qu e albam  
ad p lures cau sas et processu s ex ten sam  et accom m od atam  fuisse, 
ad av er ten d o s proinde huiusm odi ab usu s, statutum  e s t : ut 
am odo in  posterum  dom inus v icecom es secundum  veterem  praxim  
sem p er scrip to tenu s cu m  specifica  den om in atione ordinarii et 
su bstitu ti judlium  jud iciarias com m ission es exped iat, nec deinceps  
a lb as pro com m ission ib us extradet, q ua les quidem  praevio  m odo  
scrip totenus elarg itae com m ission es in tra  d ies fatales 6 0  dom ino  
jud lium  praesen tare debebunt, quarum  dorso idem  dom inus 
jud lium  exh ib itam , seu  diem , annum  et locum  p raesen tation is  
ap pon ere ob ligab itu r; v igoreque ta lis  jud iciariae com m ission is  
idem  jud liu m  cu n cta  suo  officio com p eten tia  jud iciaria  peragere  
possit. S ecu s  exp ed ita e  com m ission es au t post effluxum  6 0  d ie
rum  term inum  dom ino judlium  p raesen ta tae nullum  robur in  
jud icium  sortientur, verum  sim pliciter tam quam  illegitim ae et 
in v ig o ro sa e  rejic iend ae venient.

STATUTUM III.
De praenumeratione salarii et laxarum modoque exolulionis illarum.

S iqu id em  observaretur non  raro ev en isse , quod partes liti
gan tes tam  an te  prim um  term inum , quam  etiam  post, in defluxu  
p rocessu s, sed  et term inato, nondum  tam en  ex ecu tion i m anci
pato  p rocessu , au t liti cessissen t, aut am icab iliter transegissent, 
sed  et in  n otariatu  au t apud ju d ices sem et ratione exped itionum  
in s in u a ssen t et per id  judicum  et notariorum  fatigia in eom p en -  
sa te  m an sissen t, proinde statuitur, u t tam  jud icibus occasion e  
su b scrip tion is  prim aevarum  certificatoriarum , quam  et notariis 
et jud icibu s, apud  quos se  qu isquam  intuitu  quarundam  ex p e
d itionum  insinuat, statim  eotum  saliariorum  m ed ietatem  et  
exp ed ition u m  pariter circiter m ed ietatem  praenum eret, residuam  
p artem  cum  fine processus, aut o cc a s io n e  resign ation is, exp e-
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d ition is com planet, et si actor p rocessum  derelinqueret, etiam  
au t am icab ilis ante vel p ost prim um  term inum  interveniret, 
praenum erata sallarii m ed ietas apud jud ices m a n e b it ; si tam en  
an te  prim um  term inum  in terven ien tem  am icab ilem  actor judici 
in sin u are negligeret, et per id  ju d ex  pro term ino exiret, taliter- 
q ue fatigium  subiret, tali in  ca su  residua etiam  pars sallarii 
eidem  com p etet; tanto fortius vero , s i am icab ilis defluente fine 
ap prox im iante ac term inato et s iv e  execute», s iv e  non  execu to  
p ro cessu  inter partes intercederet, ta li in  casu  pro m arca  pacis  
resid u a  salarii m edietas, pariter ae  si execu tion e m ediante pro
ce ssu s  term inaretur, jud ici per actorem  exolven da, ac  in  casu  
ren iten tiae  m odalitate statuti Nr. 18. d esum enda erit, quae salarii 
m ed ieta s praenum erata in ca u sis  etiam  b irsagionalibus ob ser
v a n d a  quidem  erit. O ccasione ta m e n  execu tion is in  portionem  
jud iciariam  im putabitur.

STATUTUM IV.
De causis dehonestationum, judex et procedendi modus declaratur.

Ex quo Art. 35 . 1729 . jud icatum  com ita ten sem  regulante  
ex p lic ite  nullus jud ex  in cau sis d eh onestation um  declaratur, et 
a  paritate causarum  violentia lium , ex  identity te ration is v id e
retur,- causarum  sim ilium  revisio  so lis  v icecom itib u s co m p e te r e : 
ut tam en  pauperioribus caus& ntibus ea ten u s provideatur, v isum  
es t  s ta tu e r e : ut pauperiores^ in  sim ilibu s cau sis coram  judlium  
q uoq ue procedere p ossin t; in quibus quidem  cau sis p en es cita 
t io n e m  m otis, tam  exp en sa  sen su  art. 57 . 1 7 2 3 .. quam  vero  in  
p arita te  v io lentia lium  processuum  p oen a  in d eb ita e1 quoque adju
d ican d a  veniet.

STATUTUM V.
Intuitu poehae violentiae inter actorem et judicem procedentem dividendae.

L icet quidem  virtute certi statu ti adhuc anno 1688 . 18. 
ju n ii san c iti in  trium  circiter annorum  usu  fundati v icecom ites  
in  ca u s is  v iolentiarum  procedentes, in rationem  salarii ad 12  
d u n taxa t florenos restricti fu is se n t: quia  n ih ilom inus h aec  res
trictio  p ositiv is regni legibus per totum  ferm e regnum  continuo  
u su  roboratis contrariaretur, h inc su b lato  eod em  statuto, quoad  
p o en a m  v io len tiae  seu  etiam  in d eb itae  action is inter judicem  
p rocedentem  et trium phantem  subdividendam , titu lo 67 . Partis  
2., q uoad  assum ptorum  et com m ission atoru m  h om agia  vero soli 
actori cedentia , Tit. 26. P . 3. observandum  venire, quod ipsum

1 Lásd Zemplénmegye 1641. évi stat. 3. jegyz. 177. lap.
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etiam  de a liis  cau sis b irsagialibus, ubi nim irum  portiones su as  
ex  lege  habent, in telligendum  ven iet.

STATUTUM VI.
De processu juridicorum per mutationem officii ex prioribus in officiis 

successores devolutione.
'H acten u s quidem  observatum  fu isse  in  casu  d ecessu s aut 

m utation is officiorum  cau sas in  gen era lib us congregationibus in 
su ccesso res  in  officiis publica  au th oritate translatas ex titisse , 
quod siqu idem  cum  incom m odo, rem oraque causantium  p racti-  
catum  fuisset, h inc pro celeriori juris e t  justitiae ad m in istration e  
ordinatum  es t:  ut á  m odo in posteru m  universae cau sae coram  
ordinario e t  substitutis v icecom itib us au t ordinariis s iv e  v ice  
judlium  tem pore officiolatus eorundem  m otae et ven tilla tae  in ter
ven ien te  m utatione officii im m ediate e t  eo  facto in  su ccesso res  
eorundem , absque ulla peculiari in clitae u n iversitatis co m ita tu s’ 
de uno ju d ice  in alium  fienda con d escen sion e, seu  tran sderi-  
vatione devolvantur, quod de ex m iss io n ib u s etiam  in te lligen 
dum  sit. ; ••

,j ' STATUTUM VII.
De divisionibus penes actionales libellos peragendis et effectuandis.

Siqu id em  in cau sis d iv isionum  1 et su ccessionu m  funda
m ento Art. 30 . 1723 . jud ices co m ita ten ses h actenus p en es  so lo s  
action a les lib ellos procedere co n su ev issen t, ut h ic m odus u lterius  
quoque observetur et non  solum  vicecom ites, verum  et ordinarii 
et substitu ti jud lium  et quidem  ord inarii judlium  ad su m m am  
fl. 3 0 0 0 , h i vero  in statuto  17. term inatam  in  cau sis d iv is io 
num  et su ccessionu m  p en es s im iles action a les libellos, su b secu ta  
eatenu s com itatus exm issione, m odalita te  art. 35 . 1729 . p roce
dere p ossin t a c  valeant, statutum  est.

STATUTUM VIII.
De authoritate substituti vicecomitis.

V irtute art. 15. A nni 1 729 . sancitum  est, ut pro com 
m oditate causantium  secundum  h acten u s a longo tem pore usu  
roboratam  praxim  et con su etud in em  substitutus v iceco m es in  
u n iversis cau sis authoritatem  ju d ica tu s vicecom itis, con cern en 
tibus, p rom iscu e et indiscrim inatim  u lterius quoque procedere  
possit, liberum que sit cau san tibu s optionaliter sive coram  ordi
nario, s iv e  coram  substituto  v iceco m ite  procedere, cau sasq u e su as

1 Lásd Gömörmegye 1666. évi stat. 2. jegyz. 244. lap.
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prom overe, coram  quo su bstituto  v icecom ite , in  eonform itate  
leg is factae procuratoriae et p len ip oten tiariae constitu tiones v a li
dae erunt, im pensoriarum  n ih ilom inus action um  et judiciariarum  
com m ission u m  subscriptio et extradatio  p en es  so los ordinarios 
vicecom ites praeter ca su s in teressend i aut ab sen tiae  m an eb it

STATUTUM IX.
De juramentalium fassionum per dominos judlium ab ignobilibus etiam 
penes commissionem domini vicecomitis exigibilitate et easdem praestare 

renitentium poena.

Ad cursum  juris et ju stitiae in partibus accelerationem  
u nan im i in clitae universitatis con sen su  statu tum  es t:  ut p en es  
co m m issio n es v icecom itis p rocessu a les et su bstitu ti judlium  ju ra -  
m en ta les  fassion es ab ignobilibus sub p oen a  1 2  fl. toties, q u o 
ties, n isi se  in  instanti legitim averint, m ox  et irrem issibiliter, in  
u na quidem  pro ipsis etiam  exequentibus, in  altera vero parti
bus pro exp on en tib u s u n a  cu m  exp en sis  cedentium , exigere  
p o ssin t;  quod ipsum  de testib us quoque pro au thenticatione  
co lla tera lium  fassionum  1 suarum  citatis, et com parere ren iten -  
tibus in telligendum  es t:  quod si vero etiam  nobilitaris praero
gativae p ersonae erga com m ission es jud ic iarias v icecom itis fas
s ion es su as praestiterint, ea e  in  jud icio  pro v igorosis  habeantur.

STATUTUM X.
Quod inquirentes judlium ante exactionem juramenti de eo utri puncta 

testibus revelare debeant.

Salutare censen do  in clita  un iversitas h oc, ut juram entum  
depositurus testis, praevie m ateriam , de qua fassion em  p rae
stiturus est, s c ia t ; ideo s ta tu itu r : ut ord inarius et substitutus  
judlium , dum  nobilitaris con d ition is testes exam in atu ri sunt, si 
te stes  id velint, cum  iisdem  de eo  utri p un cta  p raevie com 
m unicare debeant.

STATUTUM XI.
De terminorum pro executionibus praefixionibus.

Siquidem  ad om nem  p rocessu m  jud iciarium  citatio  et cer- 
tificatio  n ecessa r ia  foret, actu s vero execu tion is jud iciariae ad 
p rocessum  pertineret, im o ip siu s com p lem en tum  esset, quae  
ex ecu tio n es  dum  absque praescitu  partis exeq u en d ae  peragun
tur, persaep e m agnas negotiorum  in vo lu tion es e t  querim onias 
sum ptuum que profusiones cau saren t; ideo statutum  es t:  ut gene-

' Lásd Gömörmegye 1(112. évi stat. 1. jegyz. 84. lap
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raliter in  om nibus ca u sis  in ter q ua liscunque sortis cond ition is  
perspnas vertentibus ét quom odocup qu e term inatis, parti c o n 
v ic tae  seu  exequ en d ae, si occasion e co n v ic tio n is  praesen s non  
sit, pro jud iciaria  ex ecu tio n e  term inus assignetur, ex ecu tio n es-  
que palam  et p ub lice ad  sen su m  leg is peragantur.

STATUTUM XII.
Modus executionis birsagii cruenti.

Q uam vis in ca u sis  verberation is et cruentationis, m odoque  
desum ptionis p oen ae sim ilium  partibus la e s is  legibus patriae  
sufficienter provisum  haberetur, n ih ilom inus tam en, in  quantum  
per sim iles ex cessu s  pub licum  quoque b onu m  et quies turbari 
ac v io lari censeretur, pro avertendis p raesertim  inter in d iscre
tam  p lebem  saep iu s oriri so litis  jurgiis, con flictibus e t ex c e s s i
bus, sta tu itu r: u t ip  cau sis , et casibus cruentorum , et verberum  

'non  solum  ubi san gu is  em ittitur, verum  u b i dum taxat per 
la esam  partem  v ib ices seu  livores m onstrari possint, s iv e  cru 
en ta  et verbera in ter subditos ejusdem  dom ini, s iv e  inter  
diversorum  dom inorum  jurisd iction i su bjectos aut nob ilem  et 
rusticum  con tin gan t; et cruentantis d om in us terrestris post 
dem onstratum  cruorem , au t livores in tra  quindenam  cruentum  
dem onstrare n eglexerit, eo tu m  per dom inum  v icecom item  vel 
jud lium  praevia  inqu isitione, eom pertaque rei veritate, b irsagium  
cruenti 12 flor, m od alita te  statuti art. 18. de eo, qui ansam  
seu  causam  h u iu sm od i cruentationis, seu  verberation is praebuit, 
desum atur. Quod si vero  uterque aut p lures etiam  eiusm odi 
verberation is au t cru en tation is aequaliter rei e sse  com p eriren 
tur, ta li in  casu  s in g illa tiva  poena 12 flor, in  reis seu  delin 
quentibus praevio  m odo desum atur; quod etiam  de nobilibus  
apud dom inum  v iceco m item , vel judlium , pro d esum enda m ag is-  
tratualiter cruenti poen a, sem et in sin uan tibu s et cruentum  sive  
livores dem onstrantibus, si cruentans et verberans ignobilis sit, 
intelligendum  e s to ;  sa lv a  in reliquo in juriam  suam  sub  m odo  
p rocessu  aliter v in d ican d i facultate, tam  nobilibus, quam  et 
injuratorum  subditorum  dom in is terrestribus perm ittente.

STATUTUM XIII.
De rebus apud captivum repertis.

Quoad m alefactores u lterius s ta tu itu r : ut res apud  m a le 
factorem  tem pore in ca p tiv a tio n is  repertae, jud ici in  eo  dum 
taxa t casu  cedant, s i d om in o caruerint, ita  nim irum , ut ea e  et 
a liae  m alefactoris rep erib iles substantiae, in  exconten ta tionem  
damni ficatorum  convertantur, et quod ab inde de rebus apud

29
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eum  tem pore incaptivation is repertis residuum  fuerit, ac leg itim o  
dom ino caruerit, illud dem um  cedat jud ici et in cap tivan tib u s.1

STATUTUM XIV.
Paenalitates et birsagia qui et qualiter percipiant

Porro intuitu  u n iversorum  pene m agistratualium  b irsagio-  
rum  unanim i voluntate statu itur: ut eorundem  in sedriis adju
dicatorum  rata m ed ietas, ad  publicas com ita tu s n ecessita tes  
convertatur, alteram  vero  ju d ices p rocedentes sib i tollant, alia  
vero  v icecom iti et jud lium  exeq u en ti cum  ju rassore  cedat.

STATUTUM XV.
De modo citationis et certilicationis.

Pro facilitatione cau san tium , et cursus juris illud pariter  
statu itur: ut c ita t io n e s 1 2 * et c e r tif ica tio n es8 in  processib u s in ' 
grem io com itatus verten tibus et ven tilan tibus non  tantum  m ed io  
judlium  et vicejudlium , au t ordinariorum  actu a liu m  jurassorum , 
verum  etiam  m edio unius ordinarii jurassoris et alterius s ive  
cap itanei s iv e  nobilis jurati au t non  jurati, ex tra  actuale officium  
constituti, peragi possint, im o eaedem  m edio cap itanei et n ob ilis  
non  jurati peractae pro suffic ientibus habeantur, ita tam en, ut 
ad citationes, et certification es ta les m odo p raev io  peragendas 
sem p er duae personae, ex  h is u na  juram ento  adstricta, n e c e s 
sariae sint.

STATUTUM XVI.
De authoritate substitutorum judicum nobilium.

Si quidem  p lacu isset in clitae  universitati praeter quatuor  
ordinarios p rocessuales jud lium , quatuor substitu tos judlium  
quoque ex  ordinariis juratis denom inare et constituere, quorum  
authoritas u t constet, statu itur : quatenus in  un iversis pub lica  
n egotia  com itatus tangentibus, jurati dum taxat assessor is  officio  
fungantur, eatenu s ordinariorum  judlium  suorum  d isposition ib u s  
subsint, in  juridicis tam en  function ibus puta: adm onition ibus,4 
inhib ition ibus,5 repetitionibus 6 * et id genus a liis, prout et cau sis

1 Lásd Ungmegye 1559. évi stat. 2. jegyz. 5. lap.
2 Lásd Szepesmegye 1567. évi stat. 2. és 1. jegyz. 21—22. lap.
8 Lásd Abaujmegye 1614. évi stat. 4. jegyz. 99. lap.
4 Lásd Zemplénmegye 1562. évi stat. 4. jegyz. 13. lap.
6 Lásd Heves- és K -Szolnok megye 1672. stat. 2. jegyz. 264 lap.
6 T. i. szökevény szolgák, jobbágyok visszakövelése, melyre nézve

lásd Gömörmegye 1616. évi stat. 2. jegyz. 104. lap.
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siv e  processibus jud iciariis, n isi acq u isitio  florenos 1 0 0 0  ex ces
serit, in  proprio p rocessu  pro m ission e, in  u n iversis ca u sis  au th o-  
ritatem  judlfum  non  e x c ed en tib u s; n on  tam en extra  processum , 
in  quo jurassorum  officio funguntur, procedere execu tion esq u e  
p eragere et ad latus etiam  v icecom itum , qua judlium , per totum  
com itatum  assum i possin t. Quod ita in  jurid icis procedentium  
sa laria  et diurna eadem , quae ordinariis jud lium  ord inata sint, 
cedent. .

•

STATUTUM XVII.
De authoritate judlium ad florenos 20 praeter omnes procuratorias allega

tiones procedere valentium.
N on  sin e  d ispendio causantium , et id observatum  e s t : 

quod  in  quibuslibet, m inutioris etiam  consideration is cau sis et 
negotiis , cau san tes form alitatem  p rocessu s, sicuti in  tantum  
superflu is exp en sis gravati fuissent, ut quandoque exp en sae  
cap ita lem  sum m am  seu  acq u isition em  superassent, et plerum que  
pauperiores m etu  profusionis exp en sarum  jura ac  p raetension es  
su a s prosequi in term isissen t; ad  averten das itaque hujusm odi 
in an es exp en sas, statutum  es t:  Q uatenus ordinarii ve l substituti 
jud lium  cum  adjunctis jurassoribu s p en es com m ission em  v ice -  
com itis, ad instantiam  actoris, cu m  praefixione com peten tis  
term ini, parti in cattae suo m odo scrip totenus notificandi sim 
p liciter praeter u llas a llegationes in  cau sis debitorum , pignorum , 
su ccession u m , d ivisionum , dam norum , cam biorum  et id genus  
aliorum  m inutiorum  negotiorum , ad  fl. 2 0  procedere, eaten u s-  
que d eb itas execu tiones, a b sciss is  un iversis jurid icis rem ediis, 
praeter apellatam  extra  dom in ium  adm ittendam , juristitiorum -  
q u e 1 tem poribus non obstan tibus, adm inistrare possin t, ac  
valeant, quibus pro fatigio, jud lium  quidem  duo, jurassori vero  
fl. 1 praeter in tertentionem , cedent.

STATUTUM XVIII.
De observatione laxarum ab expeditionibus literarum et processuum alio

rumque necessariorum.

N e tam  partibus, quam  et jud icibus p rocedentibus a  n o -  
tariatu  contra taxarum  ab exp ed ition ibu s qualium cunque litterarum  
proven ire debentium , extractionem  vel praestationem  invicem  
queru landi an sa  relinquatur, idcirco universitati h u ic  p lacu it 
ta x a s  regulare, itaque determ inare in hunc m odum  1 2 (k övetk e
zik  a  specificatio .)

1 Lásd Szepesmegye 1567. évi stat. 3. jegyz. 18. lap
2 Lásd Ungmegye 1556. évi stat. 1. jegyz. 2. lap.
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STATUTUM XIX.
De incaptivatione et detentione malefactorum.^

N e captiv i ultra dem eritum  suum  aresto et longiori cap 
tiv ita te  m acerentur, n e vero per ta lium  diuturnam  captivitatem  
ex p en sa e  com itatu i in  intertentionem  causentur, p lacuit statuere  
in c lita e  universitati, ut dum alicub i in grem io com ita tus m ale
factor aut m aleficii incusatus com prehenditur, is in flagranti, 
statim  per incaptivantem  exam in atu s, una cum  exam in e ad 
p rocessu a lem  jud lium  deducatur, per eundem  tam  incusantes  
quam' in cu sa tu s rursus exam inentur, qui si crim in is reus aut 
graviter su spectus fuerit, cum  litteris p rocessu a lis  judlium , do
m ino  processus superioris judlium , in  loco  carcerum  residenti, 
son an tib u s et in  casu  absen tiae e iu s , per castellanum  K raszna- 
h ork en sem  aperiundis, ad carceres m ittatur ac ib i rursum  per 
m em oratum  judlium  processu s superioris exam inetur, exam in a
que h a ec  om nia cum  con sign a tion e d iei in cap tivation is et 
in carceration is dom ino vicecom iti transm ittantur, qui taliter 
in form atus, si cap tiv i crim en seu  delictum  ad p oen am  capitis  
h aud  tendere adverterit, cap tivum , pro term ino captivorum  
rev isoriae, statuendum  erga suffic ientem  fidejussionem , quae  
ru sticis  et ignobilibus ad  RII. 4 0  adm ittitur, extradare poterit: 
n e vero  carceres com itatus pro p rivatis carceribu s habeantur, 
n em in i p rivatos suos cap tivos ab sq u e praescitu  et annuentia  
v icecom itis  eo  deducere liceat : si vero  privatorum  cap tiv i eo  
deducerentur, de talium  intertentione in  conform itate statuti die 
20 . febr. anni 1713 . conditi in cap tivari curans providere debeat.

STATUTUM XX.
De blasphemantibus et poena eorundem.

Ad pravam  et detestabilem  ad versu s D eum , ejus san ctos  
et san ctiss im a  sacram enta, d iversis exq u isitisq u e m odis b la s
phem andi eonsvetudinem  inter Christianos p roh -d olor! n e in 
p ra esen s quidem  exstirpatam , quin im o in  dies ad eo  propaga
tam , u t jam  vel ex  ip sis in fantium  oribus sce lestae  ejusm odi 
hallu cin ationes Christianis auribus detestando, passim  audiantur, 
coercen d am  et exstirpandam , v isu m  es t  statuere, u t quoad for
m u las m alitiosas, et p raeconceptas b lasphaem ias, ord inaria p oen a  
currente, quoad illos, quae ex  prava potius con svetu d in e et ab o
m inan do  usu. quam  positiva  m alitia  irreflexe com m ittuntur, 
p rocessu a les  judlium  in singula p o ssess io n e  duos au t p lures ex  
m eliu s m oratis v iros, stricto juram ento  ad id quotann is ob str in 
gere noverint, quo illi taliter b lasph em iae a sv e to s et a sv e sce n -  
tes d iligenter observent, connotent, ob servatosq u e et con n otatos
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judlium incunctanter deferant, ad quod juramentum ut praemit
titur, sed et aliorum sufficienter comprobandam delationem, 
iidem judlium ipsos delinquentes infra aetatem quidem annorum 
16 constitutos, solennibus scuticis aut virgis caedi, sedecim 
vero annos excedentes, singulis 25 baculis irremissibiliter curent 
fustigari. Si secundo delati in eadem exstiterint, praedictis respec
tive scuticis et baculis in duplo exasperative subjicient; tertio 
tandem comprehensos, sedi judiciariae resignabunt. Eorum tamen, 
qui annum quinquagesimum excesserint, poena corporis et 
delicto et viribus delinquentium approportionabitur. In quos 
quidem modo praemisso animadvertere etiam judicibus loco
rum liberum erit, qui si tales puniri non curarent, et studio 
negligerent, iidem pariter poenis praemissis subjacebunt, salva 
nihilominus jus gladii habentium jurisdictione.1

STATUTUM XXJ.
De assistentia fiscali pauperioribus et litigandi incapacibus praestanda.

Complures miserioris sortis nobiles, et libertinos, vel etiam 
servitores, per potentiores oppressos, verberatos, cruentatos, aut 
per occupationem, bonorum subtractionem aut detentionem mer
cedis laesos ad magistratum confugere, non raro eveniret, vel 
quod cum potentioribus litem ingredi non praesumerent, non 
possent, aut vero ad se defendendos, legitimamque suam acqui
sitionem prosequendam impares, mediis destituti, et insufficien
tes essent, sed et procedendi methodos circa tales respective 
ignobiles personas, liberas tamen, ut nullius jurisdictioni sub
jectas, lege minus expressata, haberetur, decernitur proinde: 
quod talismodi in misera praesertim sorte constituti, nobilesque 
100 ad minus florenorum substantia et bonis carentia, ita etiam 
nullius domini terrestris jurisdictioni subjecti libertini et servi
tores, operarii: servitium et operas suas debite explentes, modo 
praenotato laesi et damnificati, ad universitatem comitatus 
memoriali eatenus porrigendo, recurrere ulterius etiam possint, 
iisdemque erga exmissionem et commissionem comitatus fiscus 
magistratualis assistere, et detrimentum corporis ac injuriam 
vindicare, satisfactionemque procurare debeat.

STATUTUM XXII.
De admittendo sententionatis et torturatis pro recollectione sufficienti

tempore.

Ut reus propter delicta sua, morti adjudicatus, conscien
tiam suam tranquillare et ad felicem aeternitatem condigne se

1 Lásd Abaujmegye 1579. évi stat. 2. jegyz. 38. lap.
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praeparare valeat, statuitur: ut tametsi tortura 1 ad revocandum 
delictum caute admodum adjudicanda sit; si nihilominus in 
atrociori occulto delicto, erga graves praesumptiones praehabi- 
tas, adeoque post habitam semiplenam probam, aliquando pro 
elicienda veritate, vel post sententiam pro complicibus reve
landis, adjudicaretur: reus torturandus primum quidem sub tor
tura, dein vero extra torturam, verum non statim durantibus 
equulei recentibus cruciatibus, ast post aliquam moram remit
tentibus nimirum torturae acerbis doloribus, benigne examinetur, 
et si morti adjudicatus, adeoque sententia pronunciata fuerit, 
sententia prius executioni non mancipetur, nisi tertio post tor
turam die, ut nimirum induito suo recollectione, et ad mortem 
praeparatione sufficienti tempore, interea conscientiam suam 
emundare, et se ad aeternitatis viam praeparare valeat. Hinc 
si tortura pro revelandis complicibus ad mortem jam condem
nato adjudicata et ejus executionis mancipatio judlium acjuras- 
sori imposita fuerit, sedesque interea judiciaria soluta exstiterit, 
executioni interfuturus judlium cum jurassore tam sub equuleo 
seu tortura, quam etiam post torturam elicitam, rei confessio
nem seu examen consignabit et ita processui annectendum 
reportabit.

STATUTUM XXITI.
De persolutione debitorum per fugitivum colonum ante suo domino repe

tenti restitutionem fienda.

Quia non infrequenter idque cum non exiguo tam publico 
quam privatorum damno, et praejudicio evenire experirentur 
status et ordines, quod nimirum coloni fugitivi occasione suae 
repetitionis et extradationis debita eisdem tam respectu publi
corum onerum, quam etiam privatorum contractuum et restan
darum inhaerentia secum auferant: imo si quo etiam praeten
dentibus satisfactio ex parte eorundem fuit, illa ex rebus ipsorum 
vilibus in pecuniamque non facile convertibilibus administratur, 
ideo reflexione quoque facta ad statutum huiusce comitatus in 
anno 1616. die vero 18. januarii eatenus conditum, ulterius 
quoque decernitur: ne ullus dominorum terrestrium colonos 
ejusmodi cuicunque repetenti aliter extradare teneatur, nisi 
deductis prius ex bonis ipsorum repetitorum omnino utilibus et 
in pecuniam facile convertibilibus, quam etiam privatorum quo
rumvis debitis ortis, in horum autem defectu, ipsi repetenti 
in personis quoque suis usque plenariam satisfactionem desu
mendam creditoribus assignentur.

1 Lásd Ungmegye 1649. évi stat. 1. jegyz. 198 lap.
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STATUTUM XXIV.
Judices in partibus procedentes acta et processus coram iis ventilatos 
quando et quomodo referre, et ad archivum comitatus resignare debeant.

Judices et officiales comitatenses, quando et qualiter tam 
judiciaria quam et alia officiorum acta ad archivum comitatus 
resignare art. 25. anni 1729. provisum quidem haberetur, ut 
accelerationi causarum et processuum apellatorum provideatur, 
statutum est, ut judices in partibus procedentes universos apel- 
latos processus cum accessoriis immediate primitus celebranda 
comitatus sive generali, sive vero particulari congregatione, vel 
sedria, seriei revidendorum processuum inserendos referant, 
quoad reliquos vero processus, et acta, ad archivum comitatus 
in tempore resignanda praecitato articulo 25. accurate satis fiat.

STATUTUM XXV.
De judicio impensionali et causarum criminalium per jus gladii habentes, 

in praesentia judlium fienda revisione.
De modo et ordine impensionis judicii super subditis et 

servitoribus coram et in praesentia judlium et jurassorum fieri 
soliti, legibus positivis quidem sufficienter provisum esset;1 quo 
tamen salarium judicis nobilium utrum vellet actor vel impen
dens exolvere eundemque accomodare debeat, hactenus ambi
guum fuisset, hinc statutum est: ut ad avertendas difficultates 
actor, impensionem judicii petens, judlium et jurassorem non 
solum pro condigno accommodare, verum et consvetum diur
num ejusdem exolvere teneatur. Ubi autem juri statui petitum 
jobbagionem vel servitorem ab impel itione actoris absolvi con
tingeret, tali in casu (nonnisi in refusione expensarum impen
denti et juri statui petito causatarum) actor indebite vexans 
post revisionem et approbationem per comitatum processus, et 
sententiarum per judlium et jurassorem penes exmissionem co
mitatus exequendarum convincendus veniet, non secus et jure 
gladii gaudentes domini terrestres et oppida a modo in poste
rum non alias, quam in praesentia judlium et jurati assessoris, 
aliorumque eatenus accersitorum juris peritorum causas revi
deant, sententiasque iidem judlium et jurassor in primitus sta- 
tim celebranda congregatione seu sedria comitatus referre, eate- 
nusque genuinam et sufficientem relationem facere obligentur.

* Eredetije Gömörmegye levéltárában, Rimaszombatban, as 
1745—1752-ig terjedő jegyzőkönyv 15—74. lapjain. E  statútum ok a

1 Lásd Ungmegye 1552. évi stat. 1. jegyz. (1. lap), Borsodmegye
Ib i8 évi stat. 8. jegyz. (94 lap) és Gömörmegye 1678. évi stat. 1. jegyz.
277. lap.



Szentkirá lyi Pletrich László akkori alispán elnöklete alatt 174fi. évi 
január 12-—14. tartott megyei közgyűlésen, előzetes felolvasás u tán  
jóváhagyattak.

1747.
S z e p e s m e g y e i  s ta tú tu m o k .

Anno 1747. die 19. mensis Januarii in libera regiaque 
civitate Leutschoviensi conformitate determinationis inclitae uni
versitatis comitatus scepusiensis in hesterna restauratoria gene
rali, die 18. mensis Januarii ejusdem anni continuative celebrata 
congregatione intuitu renovandorum in unum compilandorum, 
et ad classem quadruplicem : p o li tic a m  videlicet, m ili ta r e m , 
o eco n o m ica m , et m ix ta m  regulandorum statutorum interventae, 
ordinata deputatione mediante (occasione cujus praesentes fuere 
praeter magistratuales officiales: reverendissimus pater J o a n n e s  
S za d e c sk y ,  venerabilis collegii S. J. Leutschoviae Rector, gene
rosi item domini L u d o v ic u s  M a tty  a so v szk y , F r a n c is c u s  
M d r id s s y  de Markusfalva, A le x a n d e r  G ö rg ey  de eadem et 
A n d r e a s  D a n n er)  adhibita diligenti cooperatione sequentia 
compilata, et in generalibus triplicibus congregationibus, die 
quippe 1. mensis Februarii, Illésfalvao et altera die 4. mensis 
Maii uti et die 8. mensis Junii anno 1747. Leutschoviae cele
bratis, facta praevie relatione approbata, et modificata sunt 
statuta ordine sequenti.

STATUTUM 1.

De modo praefigendi congregationes pro conservando ulte
riori bono ordine ultro etiam id observandum decernitur, ut 
excellentissimo domino supremo comite tanquam principali 
totius comitatensis magistratus capite in gremio incliti comitatus 
praesente sine scitu, annuentia et ordinatione suae excellentiae, 
dominus vicecomes nullas congregationes praefigat, statuatque, 
quas cum sive ex annuentia suae excellentiae, sive vero absente 
sua excellentia propria authoritate aliosque publicos consessus 
quosvis praefigendos decreverit, eosdem cum graviorum mate
riarum et negotiorum in tali futuro consessu pertractandorum 
summaria expositione, termini ve et loci expressatione dominis 
ordinariis judicibus nobilium litteratorie intimabit, quorum offi
cio incumbet, id ipsum cum reali sibi intimatorum deductione 
dominis statibus et ordinibus comitatus hujus in diversis pro
cessibus residentibus per litteras patentales in tempore insi
nuare: quatenus autem in priori congregatione conclusorum et

4 5 6  MEGYEI STATÚTUMOK.
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determinatorum debita observatio et effectuatio ex asse procurari 
valeat, ea (quae in determinationibus effectuanda committentur) 
in officiis vicecomitis et notariatus summarie in unum colligan
tur : extractusque idem in ingressu subsequentis congregationis 
relegatur eo fine, ut investigetur an ea, quae effectuari commissa 
sunt, suo modo terminata habeantur. Dein praeprimis publica 
seorsive, et singillatim, quorum intuitu videlicet congregatio 
praefixa esset, congregatis statibus et ordinibus per dominum 
vicecomitem proponantur, propositaque sine intermixtione 
alterius decisionis inprotocollanda venient, finita dein decisione 
et inprotocoliatione publicorum, privata et praeprimis pauperum 
instantias, ac demum aliorum etiam dominus vicecomes relegi 
et determinari faciet. Sedes autem judiciariae (prout hactenus 
observatum est) a modo quoque et inposterum non ex partibus 
per ordinarium vel substitutum vicecomites verum ex genera
libus congregationibus, praefigantur et determinentur.1

STATUTUM II.
De authoritate vicecomitis in congi’egalionibus manutenenda.

Authoritatem magistratualem dominus vicecomes in cunc
tis negotiis, officium suum tangentibus, in eo tamen peculiariter 
manutenere, et illibatam conservare, imo seria monitione in 
effectu exercere studebit, ut publicorum tractatus in omni mo
destia, tranquillitate ac debita reverentia procuretur, neque ina
nibus ac superfluis nonnullorum acclamationibus interturbetur, 
quo pacto ii, qui amore et zelo boni publici salutaria consilia 
et opiniones in medium depromere voluerint, sufficienter exau
diri. taliterque convenientius ex publico magis expeditum de
cerni possit. Notarius vero nullas protestationes, contradictiones, 
aut instantias, neque ullum scriptum sibi nefors sub manu vel 
aperte exhibendum releget et publicabit, nisi ea quae sibi per 
dominum vicecomitem ad manus fine eo tradita fuerint. Quodsi 
vero casu ita ferente instrumentum quodpiam publicationem 
praerequirens pacto nonnullo interessentiam domini ordinarii 
vicecomitis involveret, pro eo casu tale instrumentum exhiben
dum veniet domino substituto vicecomiti, qui vicissim notario 
publicandum tradet, quodsi vero utriusque domini comitis inte
ressentiam id ipsum instrumentum tangeret, vel conniventia aut 
protellatio publicationis a parte dominorum vicecomitum experiri

1 A megyei generalis és particularis gyűlésekről és azok össze
hívásáról lásd ugyanezen megye 1567. évi Il-ik statútumához irt 4. jegyz. 
17. lap.



deberet, eotum licebit necessitatem publicationis praetendenti, 
inclitam universitatem pro publicatione convenienter interpel
lare, et instrumentum tale notariatui ad publicandum exhibere.

STATUTUM. III.
Qualiter publica negolia moram non patientia per vicecomitem pertrac

tari debeant.

Quamtumvis ea, quae ad commune regimen pertinerent 
in generalibus cengregationibus disceptari et determinari debe
rent, quia nihilominus saepenumero superiorum instantiarum 
mandata et dispositiones moram non patientes, instantaneamque 
executionem praerequirentes intercederent, quo circa dominus 
vicecomes casu in eo auctorisatur, ut particularem comitatus 
hujus congregationem celerius indicere, et in eadem pro cir
cumstantiis praegnantibus, quae e re videbuntur, legique patriae, 
et nobilitari praerogativae non praejudicabunt, in instanti effectu - 
anda effectuare valeat. In casibus porro iis, qui nec consessum 
particularis congregationis reciperent, talium effectuatio vi officii 
suae dominationi incumbet, habita semper reflexione circa prae
judicium legis juriumque nobilitaris praerogativae, ita ut quem
admodum particularium congregationum determinationes occa
sione relationis in generali congregatione fiendae vim et energiam 
accipient, non absimiliter et materiae eae, quas privatim domi
nus vicecomes in effectum deduxerit, in generali congregatione 
referantur et inprotocollatione robur sortiantur.

STATUTUM IV.
De officio judicatus nobilium.

Judices nobilium singulis congregationibus intersint, et 
tempestive compareant, singulas determinationes officium suum 
concernentes diligenter connotent, universaque sibi commissa sine 
intermissione in effectum deducant, ad labores manuales vel 
currules nullo sub praetextu miseram plebem pro se, aut aliis 
superioribus, vel inferioribus officialibus adigant, praeterea in 
id omnem conatum, .’.eriamque operam impendent, ut erga vires 
et continentias judiciariarum exmissionum ac commissionum 
sibi directe more hactenus observato inviandarum partibus 
causantibus exigente id ipsum positiva quoque patriae lege, 
quae nimirum omnibus judicibus celeriorem juris cursum, jus
titiaeque administrationem non modo commendaret, ast stricte 
quoque praeciperet, debita et adaequata satisfactio cum juris et 
justitiae complemento per eos impendatur et administretur, sed 
et aliae quoque domesticae et boni publici incrementum, ser-
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vitium summi principis tangentes dispositiones, debitum sor
tiantur effectum. Pro casu vero cujuspiam impedimenti officio 
substitutorum judlium priori vigori restituto et revindicate exi
stente, tam in juridicis, quam et aliis intrinsecis domesticis 
dispositionibus domini substituti judices nobilium ordinariorum 
suorum vices supplere, ingruente vero graviore negotiorum mole, 
suis ordinariis etiam auxilio, et adjutorio esse tenebuntur, ob- 
strictique manebunt. In juridicis tamen domini substituti judices 
nobilium non tantum vices ordinariorum suorum pro casu 
interessentiae, vel impedimenti ordinariorum suorum supplere, 
verum pro celeriori adipiscendae justitiae cursu, absque trans
latione eorundem ad libitum partium deligendi, dictante novel
lari lege, quoad juridica promiscue in omnibus processibus pro
cedere possint.

Ad conformitatem determinationis incliti comitatus respectu 
individuális repartitionis quanti portionalis, aliarumque incliti 
comitatus impositionum haec modalitás observari deberet, ut 
nimirum incolae locorum oneri contributionali in medietate a 
sessionibus, in medietate vero a facultatibus contribuant. Ex eo 
itaque capite, in casu eo, ubi plures domini compossessores 
hoc in passu convenire, et coalescere non possent, domini pro- 
cessuales judices nobilium, vel substituti eorum pro instituenda 
modalitate praescripta aeque inter praescitos incolas contribuendi 
proportione nunc pro tunc, et tunc pro nunc pro exmissis ha
beantur, quibus taliter per dictos dominos processuales judices 
nobilium, seu substitutos eorundem ad requisitionem alterutrius 
dominorum compossessorum, in casu vero eo, ubi domini ter
restres in loco residentiam non facerent, adeoque ulteriorem 
subditorum suorum permansionem et conservationem ob remo
tiorem residentiarum suarum distantiam commode curare nequi
rent, absque ulteriori insinuatione ex officio instituendis ordini
bus et dispositionibus, tam domini terrestres, quam et contribuentes 
incolae semet accomodare debebunt.1

lidem domini judices nobilium et substituti eorundem, illos 
quoque incolas, qui derelicto proprio solo, seu terris arabilibus 
ad sessiones (quas incolerent) pertinentibus, alibi locorum evi
tandi unice contributionalis oneris, ergo fraudulenter agros cole
rent in iisdemque seminaturas facerent, ad proportionate con
tribuendum in medium communitatis loci, ubi videlicet residentiam 
haberent, a talismodi seminaturis, quas in propriis terris easdem 
fecigsent, adigent, salvis curiarum appertinentiis per rurales

1 Az adózásra és az adófölszedésre nézve lásd ugyanezen megye 
1567. évi szintén II. stat. 4. .jegyz. 16. lap.
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titulo arendae possessis limitationi subjiciendis, hoc etiam addito, 
et per expressum declarato, quodsi quempiam incolarum pro
prias terras alteri elocare contigerit, idem tamquam elocans 
pro elocato oneri contributionali obnoxiabitur.

In conficiendis dicis sequens modalitás observabitur :
Exmisso nimirum sub titulo praejuncturarum pro singulo 

individuali hospite fundum separatum possidente uno pari peco
rum jugalium, a reliquis vero, a singulo videlicet pari una 
dica, a duabus s. v. vaccis exponetur una dica, a 10 ovibus 
mulgibilibus vel capris aeque una dica, a sex capetiis, tritici 
sive siliginis pariter una dica, ab 8 mandelionibus hordei etiam 
una dica. Non absimiliter a 12 mandelionibus avenae una dica. 
Qua modalitate praevie deposito per judices et incolas locorum 
intuitu revelationis revelandorum juramento, domini processua- 
les judices nobilium aut substituti eorum ad requisitionem unius 
vel alterius dominorum terrestrium dicas facere tenebuntur.1

Ad oculatas in facto incinerationis, grandinis, neoaedili- 
cantium, et neo assumentium institui solitas, easdem domini 
processuales judices nobilium cum adjungendo sibi uno ex jura
tis assessoribus incliti comitatus in formam testimonialium redi
gent, et subscribent, et sub juramento (quo inclito comitatui 
obstricti sunt: referent) caeterum quoad abolendam hoc in passu 
diformitatem. et institutae sünt dispositiones, et quidem: quoad 
neoaedificantes, et neo assumentes pro futura regulatione circa 
extradandas per dominos judices nobilium, et substitutos eorun
dem sua formalitate super instituta oculata testimoniales ac in 
conformitate earundem elargiendas deinceps per notariatum pro 
accomodatione acceptationum deservituras libertatis litteras adin- 
ventum esset, ut ruralis conditionis homines qui in fundo pure 
deserto universa aedificia erexerint agrosque incultos assump
serint, tales trium annorum libertate, qui vero cultos agros 
apprehenderunt, universa tamen aedificia erexerint, duorum 
annorum, neoassumentes autem cum agris cultis et aedificiis 
integris, quo ferventior contribuenti plebi ad impopulationem 
stimulus suggeri possit, unius anni libertate gaudebunt, quod 
ipsum etiam quoad filios patribus suis onus contributionis ge
rentibus succedentes extendendum veniet modalitate sequenti : 
ut si filius genitori suo, sive per provectiorem aetatem ad por
tandum ulterius onus contributionale inhabili, sive fato quocun
que demum sinistro omnibus facultatibus destituto, cumque

1 A «Dica»-ra és általában az adórendszerre nézve lásd Bereg- 
megye 1612. évi stat. 1. jegyz. 89. lap és főkép Beregmegye 1636. évi 
stat. ö. jegyz. 162. lap.
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ruinatis aedificiis, et agris incultis successerint, tale^que fundi 
per mortem etiam ggnitorum praescripta inodalitate in filios 
devoluti fuerint, eotum ejusmodi filii successores, ubi ruinata 
aedificia ad statum pristinum reduxerint, tanquam sipipliciter 
neo assumentes, simul ac neo aedificantes trium annorum, alii 
item filii cum agris cultis, desolatis tamen aedificiis, parentibus 
suis succedentes qua neo assumentes considerari non poterunt, 
sed qua ex integro aedificantes duorum annorum, si vero tan
tum in medietate aedificaverint: unius duntaxat anni libertate, 
caeteri demum, qui in realibus facultatibus et aedificiis perfec
tis successerint, oeconomiamque antehac cum iisdem ad dies 
vitae continuaverint, nulla penitus libertate immunitandi venient.

Circa combustos quatuor observandae decernuntur:
Ad. 1. classem sive ' libertationem trium annorum assu

mendi veniunt a mense Octobri ad ultimam Januarii combusti 
tanquam frumentum- et foenum in horreis habentes, vel etiam 
qui jam in Septembri eadem convexissent. Ad secundam clas
sem et immunitationem duorum annorum ac sex hvbernalium 
mensium accipiendi erunt, in mensibus Februario et Martio 
combusti. Tertiam classem ingredientur praeter duos annos sex 
mensium aestivalium exemptionem habituri, qui videlicet semi
naturam vernalem nondum fecissent, et grano eodem per incen
dium privati essent, vel etiam qui in authumno partem solum
modo frumenti seu authumnalia convexissent, in mensibus porro 
aestivalibus vacua horrea habentes tantum modo in aedificiis 
damnum passi, duorum annorum libertate gavisuri, ad 4. clas
sem accipientur. De praemissis autem omnibus ita intelligendum 
erit, quod haec acceptatio nontantum ob combustam, sed ob 
reaedificationem subsequendam iisdem impertienda erit, qui vero 
non universa, sed tantum partem aedificiorum amitterent per 
incendium, habita praemissarum classium reflexione a propor
tione reaedificantium immunitabuntur, facta demum circa com
bustam fidedigna relatione, status combustorum, a statu in salvo 
remanentium incolarum sequestretur, ac porta statui integro 
conformanda eruatur, concomitanter exactio per dominos per
ceptores usque ad exitum libertatis accommodetur.1

Quamvis in seminaturis per grandinem, vel notabilem in
temperiem, aut imbres seu alias contingentias interventae fata
litates in revisionibus quietantiaram ex testimonialibus proces- 
sualium judicum nobilium deputationaliter elaborari et acceptari 
solerent, ut tamen hoc quoque in passu una idea, et aequalis

1 Az adómentesítésre vonatkozólag lásd szintén Beregmegye előbb 
idézett stat. 5. jegyz. 162. lap.
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norma ultro quoque observetur, eaedem ita reducuntur, si con
tingeret integrum campum, seu totam authumnalem et simul 
vernalem seminaturam extreme et de totcf concussam esse, me
dietas quanti acceptabitur, si unus duntaxat campus ita con
cutiatur ad tunc habita reflexione, quod sit tantum medietas 
totius campi, considerari debebit, respectu quanti in 4. parte 
acceptatio subsequi debebit, et sic per consequens.

Assignationes commissarieles transeunti militiae elargitae, 
si in paribus a militia obtineri non possent, adminus numerus 
pecorum et curruum, quot videlicet gratis, et quot pro pecunia 
assignati sint, connotentur, et consignatio talis domino vicecomiti, 
vel cui incumbit, indilate transmittatur, ac insinuetur, easdemque 
vecturas et praejuncturas praestantes semet super vecturis erga 
assignationes commissariales gratis praestitis in sua forma quie- 
tari curent eo fine, ut juxta tales quietantias bonificatio earun- 
dem vecturarum in comissariatu adurgeri possit.

Excessus tam ex excessive sumpta vectura, quam aliis 
occurribilibus casibus sine procrastinatione connotent et domino 
vicecomiti pro obtinenda eatenus medela repraesentent.

Possessiones singillativae (quae videlicet quantum pro 
transeunte militia in pane, carne, foeno et avena praestiterint) 
quietent fine eo, ne magazinalis vel alterius possessionis praes
tatio alteri acceptetur.

Transeuntem militiam si contingeret in parato vivere, 
eandem pecuniam qui percipit eo facto judici loci resignet, et 
semet adminus in praesentia parochi quietari curet, pecuniam 
vero quam pro vectura incassaret, eandem ad perceptoratum 
domesticum administret, si quidem autem talis vectura miserae 
plebi tabellariter acceptari soleat, super administratis currulius 
et praejuncturis domini iudices nobilium eandem miseram ple
bem quietent.

Vecturas angariatim per miseram plebem praestitas, do
mini judices nobilium tempore revisionis quietantiarum seriatim 
indictent, ita ut pro eodem actu ordinati deputati easdem diju
dicare, et quae acceptabiles erunt, acceptare, vel computum 
vero spectantes, et his similes tanquam suo et tempore insi
nuare omissas rejicere possint.

Penes transennas existentibus dominis officialibus milita
ribus in foeno et avena moderate tamen praestanda discretio
nes non quietantiae transennali includant, sed a parte cum 
specifica deductione et declaratione, quantum et ex cujus foeno 
et avena praestiterint? quietent.

Excedenti transennae absolutionales sub poena refusionis 
extradare non attentent, propter praecavendas confusiones, ordi-
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íiarii vel substituti iudices nobilium penes transennas semper 
praesentes sint, et cum exitu transeuntis militiae statim posses
siones super administratis quietent.

Quatenus vero dominus vicecomes discretiones in victua
libus transeuntibus militaribus officialibus (praecise tantum 
commendantibus huc intellectis) praestari solitas regulare, et 
ad debitum moderamen reducere possit, stptim cum exitu de 
loco cujusvis transennae in conformi täte, militaris quietantiae, 
prout processuales iudices nobilium, vel etiam commissarius 
locum quietaverit, paria suae quietantiae eum originali militari 
quietantia domino vicecomiti transmittat ex cujus examine si 
prodiverit, judices nobilium aut commissarium cum discretione 
largius dispensassef talem ad reductionem ex officio moneat, ac 
si post monitionem etiam id unus vel alter practicaret, deducto 
in praesentiam inclitae universitatis tali casu, quod superfluum 
judicabitur, id in tali dispensante irremissibiliter desummi faciat: 
militarium quietantiarum copias dominus vicecomes ad provin
cialem commissariatum transmittat, originales autem ad percep- 
toratum tradat, quarum copiae in notariatu pariter pro revi
sione quietantiarum, et acceptatione, ea administrantibus con
servabuntur; inquisitiones porro super excessibus transeuntis 
militiae sibi aeque in paribus tradendas dominus vicecomes ad 
commissariatum in genuinis copiis transmittet, ne repraesenta
tiones serotinae inclito comitatui damnum adferant. Si porro 

.transennis vel in alio suae majestatis servitio proficiscentibus 
commendatis vecturae praestari debeant, juxta earundem neces
sitatem et limitationem non per milites, verum per sibi adjectos 
et suos compelli faciant; permutationes de statione in stationem 
diligenter faciant, imo etiam cum dominis vicinorum comita
tuum officialibus correspondeant, ut vecturae et praejuncturae 
ex prima earum statione remittantur. Correspondentiam hanc 
respectu ingressus et exitus militiae cum vicinis comitatibus 
observandam non tantum processualibus judicibus nobilium et 
commissariis, sed et domino vicecomiti incumberet, ne huc 
ingrediens militia comitatum hunc, et contribuentes illius, exiens 
vero hinc vicinum comitatum insperate absque omni provisione 
fideliter praevie instituenda damnificare possit, ubi tamen co
piosioris numeri transennam in gremium comitatus ingredi con
tingeret, ita ut in aliquot locis stationes suas militia transiens 
habere deberet, ipsique judices nobilium cum substitutis suis ac 
commissario in transennis praeesse nequirent, tali casu ipsi 
judices nobilium, dominus vicecomes, imo ipse etiam commis
sarius alium idoneum substituere possit, quorum si quis sub
stituendorum commissariorum hoc obsequium subire renunciaret,
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talis in antiquo incliti comitatus, ac sub recenter facta restau
ratione stabilito et renovato statuto id exigente 12 flor, per 
dominum vicecomitem irremissibiliter desumendorum poenae 

‘subjacebit, in reliquo omnia ea, quae in conservationem, alle- 
viamenque- miserae plebis incrementum boni publici ac emo
lumentum incliti comitatus hujusce vergere toties fati domini 
processuales indices nobilium et substituti eorum cognoverint, 
et judicaverint, committuntur eorum fideli industriae. et déxte- 
ritati.1

STATUTUM V.
De officio perceptoratus.

Conjuncto existente cassae bellicae et ftomesticqe percep- 
toratu in conformitate praescripti excelsi consilii decretorum, 

.idem perceptor generalis nulli alteri, quam ex notariatu extra- 
data e determinationi et assignationi quoad erogationes pecuniae 
parebit, praeter administrationes ad cassam militarem erga soli
tas quietantias instituendas incassationes ita moderari studebit, 
ut approportionentur eaedem impositae, et restandae locorum, 
executiones pariter et assistendam commensurabit processuum 
vel locorum restandis, patria lege id ipsum innuente.

Quatenus porro inclitus comitatus cum dominis percep
toribus intuitu proventuum, restandarum item et supererogati 
annuatim ad claritatem devenire, idque cum fine cujusvis mili
taris anni accurate deduci possit, cum conservatio cassae cum' 
exactione et incassatione correspondeat, amodo in posterum 
annuatim stadm post quietantiarum revisionem, et quidem sem
per in novembri, vel cum initio decembris instituendam, sedes 
calculatoria et rationaria celebretur, eademque occasione cassa 
utraque per dominos perceptores coram inclita deputatione re- 
producatur tine promisso, consecutique in tabellis exponendae 
incassationes, et acceptationes, restandae item cum superero
gatis, nec non rationum suarum erogationes ac liquidations 
deputation aliter in accuratam trutinam et confrontationem sum- 
mantur, ac tandem cum praeexistentia in cassa paratae com
binentur; pro cautione autem per excelsum consilium regium 
praescripta observetur, ut subjectum bonis et facultatibus abun
dantius possessionatum eligatur.

1 A vecturára, valamint a különféle nemű és czímű közszolgálta
tásokra vonatkozólag felette számos intézkedéseivel találkozunk a vár
megyéknek és városoknak, a melyekre nézve tárgy- és tartalom mutatónk 
.adó», «adózás», .pénz- és terménybeli szolgáltatások» stb. megnevezése 
alatt jelzett statútumok az érdeklődó'nek kellő tájékozást nyújthatnak.
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STATUTUM VI.
De extractibus ex perceptoratu et ab exactoribus domino vicecomiti 

submittendis.

Quatenus autem non tantum post revisionem quietantia- 
rum et sedem censuralem cónstet de incassatione et erogatione 
statuque cassae perceptoralis, obligabitur perceptor singulo mense 
extractum super incassatione et erogatione illius mensis domino 
vicecomiti transmittere, ita etiam districtuales exactores, quid
quid singulo mense ad cassam impulerint, cum denominatione 
administrantium locorum menstruales extractus domino vice
comiti transmittent, ita ut dominus vicecomes cum fine cujus- 

•vis quietantiarum revisionis restantias et supererogata in tabellis 
apposita, prout et repartitionem individualem novi quanti, sive 
ex notariatu extradari curando a proportione earundem incas- 
sationes moderari sciat, ac praeter id eidem domino vicecomiti 
constare possit, ex combinatione extractuum perceptoralis et 
exactoralium, quid quo mense cassam ingressum, quid abinde 
erogatum fuerit ? et quid ibi in paratis manere debuerit, ac in 
conformitate illius statutis temporibus revisio cassae institui possit

STATUTUM VII.
De commissariatico computu.

Si quidem illis tabulae assessoribus, qui aut in notariatu 
aut perceptoratu praefuissent, optime constaret tractatus re
rum computum commissarialem concernentium, ideo cum ac
tuali perceptore pro illis, et ordinario notario ablegationis ra
tione stante seu illorum unus seu alteruter dominorum tabu
lae assessorum emittatur, praevie tamen computus, tam super 
paratae solutionibus, quam et computualibus, seu consum
ptionum et excessuum, non secus et transennarum, vel etiam 
vecturarum, ac grossi executionalis aliarumque intervenien 
tiarum acceptationibus, hic coram vicecomite ac uno vel duo
bus assessoribus et notario instituatur, copiaque ejusdem com
putus in notariatu conservetur, occasione redditus eorundem 
cum commissariali computu confrontanda.

STATUTUM VIII.
De obligatione exactorum districtualium.

Cum domino perceptori penes datam instructionem optime 
constet, qualiter exactio contributionalis quanti cassae utriusque 
institui, promoveri, et effectui debito mancipari possit, qua de 
causa incumbet exactoribus distrietualibus, ut in puncto celerio-

30Corpus statutorum II.
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ris promotionis exactionis se se dispositionibus et commissio
nibus domini perceptoris accommodare, et juxta extractus per 
dominum perceptorem sibimet extradandos exactionem promo
vere sint obstricti, ad perceptionem pecuniae cassam utramque 
tangentis nullatenus se se immittant.

Quia vero hactenus observatum fuisset, quod misera con
tribuens plebs in permutatione ut vulgo vocant paletarum post 
singillativam administrationem ab exactoribus accepi solitarum 
gravata exstitisset, hinc exactores in suis districtibus quoad 
alleviandam hoc in puncto miseram plebem, eas instituere nove
rint dispositiones, ut si militaris executio ad eosdem missa fuerit, 
ex tunc executores milites in suo districtu distribuat, ex singulo 
a proportione executionis et restandarum certa loca signet, iis- 
demque quantum singulus locus ad cassam administrare debeat, 
assignationem proportione restandarum et viribus commensura
bilem ad manus dabit cum instructione: ut seriatim miles per 
loca sibimet assignata proficiscatur, et assignatam pecuniam 
exigat, quae cum exacta fuerit, coram se exactor enumerari 
faciat, et judicem ad deferendam in cassam incliti comitatus 
adigat, cum qua postquam judex ex loco abierit, miles vel 
hajdo in executione existens, illico de loco tali ad alium sibimet 
assignatum transeat, idem ibidem et usque penultimum locum 
sibimet assignatum facturus, cujus loci penultimo judici pecuniam 
deferenti incumbit, eidem pro nova militi adferenda assignatione 
ad exactorem suum transire, ac eidem eandem vicissim deferre, 
denuo modalitate suprascripta observandam : quod si vero quis
piam judex fraude usus, pecuniam coram exequente milite aut 
hajdone numeraverit, illam tamen dolo adhibito intermiserit, 
idem judex domino vicecomiti per exactorem deferatur, et occa
sione generalium congregationum vel bimestralium computuum, 
aut revisionis quietantiarum. ad incutiendum reliquorum metum 
exemplariter puniatur.

Quatenus autem ab improviso contribuentes non oppri
mantur, praesertim ii, qui sponte non exspectata executione 
obtingens suum deferre ad cassam voluerint, exactores accep
tis extractibus statim eosdem currentabunt, et cum districtus 
sui locis communicabunt, solertesque in praestando suo obtin
genti, executione nullatenus gravabunt, districtus suos frequen
tius visitabunt, et excessus ac exorbitantias per executores com
missas diligenter connotabunt, domino perceptori relationem 
desuper facturi; quodsi vero eosdem investigare et repraesentare 
in tempore intermiserint, complanationi ejusmodi excessuum 
domino exactores (nisi legitimam absentiae rationem assigna
verint) obnoxiabuntur, in casu tandem eo, ubi dominorum exac-

46 6
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torum aliquis infirmitate detentus praemissam executionem 
pecuniariam modo praevio peragere nequiret, licitum est eidem 
aliquem sobriae mentis in locum suum incliti comitatus juratum, 
qui ad requisitionem ejusdem exire tenebitur, substituere. Inso
lentias et excessus hajdonum ad latus suum existentium sub 
gravi animadversione, ac insuper poena arbitraria per inclitum 
comitatum sibimet infligenda domini exactores observare stu
debunt.

Curabunt etiam solerter, ut super insumptione ex grosso 
executionali per executores dietim accepto domino vicecomiti et 
perceptori pro exigentia circumstantiarum frequentius etiam cum 
exitu tamen executionis cujusvis loci cum specificatione dierum 
circumstanti ales extractus submittant, e quorum combinatione, 
ubi compertum fuerit, executores una die in diversis locis dup
liciter executionalem grossum accepisse, idque in tempore do
mino vicecomiti et perceptori a parte dominorum exactorum 
repraesentatum non fuerit, talem superfluum ob intermissam 
vigilantiam et repraesentationem acceptum grossum iidem exac
tores restituere tenebuntur.

Ne vero per segnitiem, conniventiam et interessentiam 
exactorum notabiles in locis contributioni obnoxiis restantiae 
accumulentur, ruinaque talium locorum per accumulationem 
restantiarum subsequatur, conti'a ejusmodi exactores renitentes, 
et instructioni suae ac dispositioni incliti comitatus se se non 
accommodantes, ubi pro talibus per dominum vicecomitem in 
ipsos serio investigatum, vel aliis etiam dominorum officialium, 
aut comitatus hujus commembrorum probatis et fidedignis denun- 
eiationibus comperti fuerint, iidem mulctae amissionis salarii 
per dominum vicecomitem ad id nunc quoque sufficienter autho- 
risatum post unam alteramve monitionem, demum absque in
dultu ulterioris respirii irremissibiliter dictandae subjacebunt. 
Quodsi nec poenalitate ejusmodi correcti ad rectam frugem 
reduci quirent, nullaque emendationis futurae specimina edide
rint, in proxima generali congregatione inclitae universitati defe
ratur, unde segnities talium, et non sperata emendatio excellen
tissimo domino supremo comiti cum projectatione subjectorum 
duorum repraesentabitur, qui pro supremo munere suo aliud 
magis idoneum, et utilius etiam subjectum modo provisorio 
gratiose ordinare dignabitur.

STATUTUM IX.
De observandis in tractatu publicorum negotiorum horis determinatis

sessionibus.
Ad servandum in congregationibus, et sedriis, et aliis pub

licis consessibus instituendarum sessionum bonum ordinem sta-
ao*
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tuitur, ut generales congregationes statutis diebus semper ini
tium sumant hora nona matutina, et pertractetur continuo, 
etiamsi ad horas pomeridianas extendi deberet, usque ad even
tum et finalem publicorum negotiorum decisionem, nisi forte 
accumulatio eorundem sequentis diei consessum praerequireret, 
qui die sequenti continuative hora octava initium sumet, et 
ininterrupta pertractabitur, donec publicum suum finem sortiatur. 
Sedes porro judiciariae nullatenus per generales congregationes 
impediantur, verum initium sument prima die hora nona, se
quentibus vero diebus, ab hora 8. matutina usque ad 12. meri
dianam, pomeridiano autem tempore hora secunda usque ad 
sextam continuabitur, quod ipsum etiam determinatum tempus 
in celebrationibus deputationum observandum veniet.1

STATUTUM X.
De statu et constitutione tabulae judiciariae plenario.

In administratione justitiae consessuri domini tabulae 
judiciariae assessores, quod si pleno numero videlicet duodecim 
comparuerint, solito diurno gaudebunt, quod si vero unum alte- 
rumve usque ad numerum octavum ex iisdem dominis tabulae 
judiciariae assessoribus casu ita férente abesse contingeret, iidem 
numero octo tabulae assessores cum magistratualibus officiali
bus plenum judicium constituent, neque praesentibus iisdem 
licitum sit, alium quempiam pro actu eodem interimaliter sub
stituere, nisi fortasse infra numerum octavum domini tabulae 
assessores abesse contingeret.1 2

STATUTUM XI.
De observando numero dominorum tabulae assessorum ad deputationes

ordinandorum.
Ad compendiandos sumptus pro revisione quietantiarum 

calculatoria, sive censura rationum perceptoralium, reductione 
rationum compilanda, ideae conscriptionis eruitione, proportio
nis portarumque confectione et rectificatione, 4 domini asses
sores tabulae, occasione vero reliquorum negotiorum deputatio- 
naliter pertractandorum, duo dumtaxat domini tabulae assessores 
deputentur, limitatio tamen dominorum armalistarum.3 libertino-

1 Elkülönítése a közigazgatási és biráskodási teendőknek, a melyre 
nézve lásd Borsodmegye 1595. évi stat. 8. jegyz. 56. lap.

2 A táblabirákra nézve lásd Ungm. 1559. évi stat, 2. jegyz. 4. lap.
3 Az ármálistákra vonatkozólag lásd Gömörmegye 1610 évi stat. 

2. jegyz. 79. lap.
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rum 1 etiam limitationi obnoxiorum per solos unice m a g istra c 
ies officiales insimul constitutos annuatim juxta ideam eatenus 
praescriptam ex conscriptione annuatim in mense octobri per 
substitutos judices nobilium, veluti per determinationes incliti 
comitatus eatenus authorisatas. exequenda et determinanda con
ficiatur, in conformitate cujus domini exactores a limitatis obtin
gens eorundem menstruatim exigent et accumulationem restan
darum praecavebunt.

STATUTUM XII.
De non largiendis deinceps ex cassa publica quibuscunque tandem subsidiis,

et elemosinis.

Quia miseram incliti comitatus hujusce contribuentem ple
bem mole contributionum adeo gravatam et exhaustam esse 
palpabiliter experiretur, ut ne exolvendae quidem contributionalis 
quottae par sufficiensque, foret, hinc quemadmodum antehac 
quoque communibus votis et suffragiis decisum et determinatum 
est, ita a modo in posterum nullo sub praetextu et colore ex 
cassa communi titulo subsidii et elemosinae quidpiam resolva
tur, concomitanterque omnes et universae ejusmodi erogationes 
in attenuationem miserae plebis vergentes abrogantur, et cas
sandae censentur, ac pro cassatis abrogatisque pronunciantur.

STATUTUM XIII.
De concursu frequentiori ad tractatus publicos procurando.

Ad congregationes comitatus hujus publicas et generales 
tempestive, idque adminus ante octidium per dominos judices 
nobilium medio circularium litterarum ad praescriptum prioris 
statuti formandarum manifestatas siquis dominorum praelato
rum, magnatum, baronum etc. et nobilium non comparuerit, 
absentiam suam ad proximam generalem congregationem, vel 
sedem judiciariam per fiscum magistratualem evocatus rationa
biliter excusare non potuerit, in poena 12 tlorenorum irremissibi- 
liter convincatur, executioque per processualem judicem nobi
lium ex bonis convicti indilate instituatur, quodsi fiscus in 
evocatione et judex nobilium in executione remissius egerit, 
effectuationemque ejusdem protelaverit, dominus vicecomes in 
tali renitente et moroso fisco et judice nobilium dupli desummat 
poenam.1 2

1 Libertinusokra lásd ugyanezen megye 1642. évi V. stat. 4. jegyz. 
183. lap.

2 A megyei gyűléseken való megjelenésre nézve lásd ugyanezen 
megye 1567. évi II. stat. 1. jegyz. 18. lap.
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STATUTUM XIV.
De birsagio in casu cruenti desumendo.

Pro arcendis inter plebeos dissensionibus, et cruentationi
bus stabiliendaque inter eosdem domestica tranquilitate statui
tur : ut si quis ruralis conditionis per alium itidem non disparis 
sortis hominem se se vulneratum et manifesto cruento affectum 
coram processuali judice nobilium remonstraverit, eotum idem 
dominus judex nobilium, vel in facie loci, ubi necessitas secum 
tulerit, aut etiam circumstantiis admittentibus, partes unacum 
testibus ad proximum locum in praesentiam sui et adjungendi 
jurati assessoris peremptorie citabit et casum cruenti mature 
discutiet, compertaque delicti realitate reum alterutrum poenae 
fastigationis pro ratione delicti metiendae subjiciet, salvo cete- 
roquin ordinario processu juris pro vindicando tali actu poten- 
tiario per dominos terrestres permanente.1

STATUTUM XV.
De interdicto publicarum execrationum hactenus passim usurpatarum, lusus, 
alearum et foliorum, sallus item et scandalosorum ad domos peculiares 

productione filorum practicatorum conventiculorum.
Consuetudo peccandi tantam habet jucunditatem hodie- 

dum quoque in improbis et audacibus, ut cum poena illico ab
fuerit, licentia quasi necessario consequatur, crescunt cum in
dulgentia vitia adeo, ut nonnulli non lento gradu, sed praecipiti 
cursu a virtute desciscant, et ad vitia delabantur, alii noctem 
ludis, diem blasphemiis transigunt, ut vix quispiam inest domi
norum metus, exulet magistratuum timor. Ne idcirco acer sui 
nominis vindex deus a magistratu hujus comitatus conniventiam 
quampiam eatenus exigat, etiam cum usura poenarum, praeter
quam quod e dei ira supplicia aeterna, bonos vero et pios 
certissima maneant praemia, quo emendatio imposterum insti
tuatur, temporalis est, hic in improbos execratores duodecim 
videlicet, vel pro ratione formulae execrationis, aut reiteratorum 
actuum 20 baculorum poena in eosdem indilate in praesentia 
dominorum judicum nobilium toties quoties desaevienda statuitur 
et denunciatur. Quemadmodum etiam contra educilatores et 
incolas locorum, saltum solennioribus festis, videlicet prima 
feria nativitatis domini, S. Paschalis et Pentecostes, uti et sin
gulis dominicis simpliciter vetitum, non secus et ceteris festis 
diebus, aut etiam ferialibus ultro 12 horam nocturnam admit-

1 A vérengzésre nézve lásd Tornamegye 1599. évi stat. 5. jegyz.
59. lap.
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tentes, mulcta 3 flór. contra judices demum locorum, qui erga 
praescripta detestanda (et quae vix honeste memorari possunt) 
conventicula conniventes fuerint, continuationemque eorundem 
toleraverint, poena corporali judicio dominorum judicum nobi
lium metienda, et in obtrectatores quoque monitionibus judi
cum extensa tanto magis in vi et potentia mediante iisdem 
resistentibus exasperanda determinatur.

STATUTUM XVI.
De poena eorum qui silvas temerarie succidunt.

Nonnisi gravi detrimento boni publici dominorum terres
trium, frequentius annis superioribus accidit, ut nonnulli sive vin
dictae cujuspiam, sive etiam alio improbo instinctu inducti, aut 
nefors juvenilis levitatis spiritu incitati, tempore vernali, dum 
gramen vetus solis aestu exaresceret, et ad concipiendam ser- 
pendamque flammam idoneum foret, praesertim autem, ubi ligna 
in carbonariis plurium millium orgiarum pro necessitate ustri
narum, cupri liquefactoriarum gravibus expensis comparata 
arida forent, eadem non secus et silvas in radice stantes utili
tatique dominorum terrestrium, miseraeque contribuentis plebis 
pro aedificiis et distractione deservientes, eo quod hactenus im
pune relicti sint, promiscue succendere, damnaque aperto vultu 
causare non sint veriti, proinde ad suprimendum hocce malum, 
et refrenandos malitiosorum impetus licentiosos statuitur: ut 
ejusmodi qui positivo et deliberato animo silvas succendere atten
taverit notabiliaque damna causaverit, tales (quantumvis incen
diariis lege circumscriptis quoad vindictam magistratualem com
parari possint, quia tamen activitas condendi statuta ad poenam 
mortis sphaeram comitatus hujus excederet) poena gravi arbit
raria factis suis commensurabili occasione celebrationis sedis 
judiciariarum, vel etiam generalium congregationum iisdem infli
genda praecipitur.

471

STATUTUM XVII.
De venatione et aucupio ignobilibus vetitis.

Quantumvis eatenus recenti patriae lege quippe 22. 1729. 
statutoque eatenus incliti comitatus hujus sufficienter provisum 
haberetur, quia tamen ruralis conditionis homines comitatui 
huic ingremiatos citatae legi, conditoque hac in materia statuto 
ad praesens palam contravenisse manifestum foret, unde ut 
debita ejusdem articuli statutique praerecensiti observatio pro
curari possit, domini terrestres a rusticis et cunctis ignobilibus 
sub jurisdictione sua existentibus, subditisque suis universa
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arma ad praecavendos etiam nefors quospiam tumultuarios ausus, 
tractandum ferventius aratrum, curandam diligentius domes- 
I icam oeconomiam suam, auferent, domique suae conservabunt, 
et neque alias quamdum pro necessitate propria venationem 
instituere voluerint, iisdem ad manus tradent, fmitaque talismodi 
venatione, rursus ad manus suas arma talia recipient, quod si 
id facere quispiam ex dominis terrestribus intra quindenam, 
extranei vero intra bisquindenam a tempore publicationis inter
miserit, conniventemque semet hoc in passu praebuerit, domi
nus vicecomes eatenus authorisatur, quatenus authoritate pro
pria ab iisdem rusticis et ignobilibus quibuscunque arma talia 
recipiat, et apud se conservet, non obstante contradictione et 
reclamatione quorumcunque.

Insuper ubi quispiam ignobilium fraude et dolo usus 
clanculatorie in silvis arma teneret, iisdem venationem aucu
piumque exercere, ferisque et avibus retia nectere, vel laqueos 
objicere post praemissam etiam inhibitionem continuaret, talis 
comperta rei veritate tanquam contra publicam authoritatem se 
se erigens comprehendatur, et carceribus tamdiu (donec arma 
in silvis occulta magistratui tradiderit, retia et laqueos ex in
tegro sustulerit, ac tandem cautionem de non tentando amplius 
qualitercunque venationis, vel aucupii exercitio sufficientem posue
rit) maceretur, salvo in reliquo tenore repetiti 22. 1729. in suo 
esse permanente, etiam quoad incolas XIII oppidorum extenso. 
Quod interdictum conformitate patriae legis etiam quoad pisca
tionem ignobilibus simpliciter vetitam intelligendum veniret, sub 
poena ablationis retium, corporique medio dominorum judicum 
nobilium infligenda poena.1

STATUTUM XVIII.
De vigiliis per incolas locorum servandis.

Quatenus obviis quibusvis circulatoribus regni statum 
explorandi, perturbandi, tumultus internos concitandi, damna per 
incendia regno causandi, et sub quibuscunque tandem pernicio
sis praetextibus libere oberrandi occasio praescindatur, inopina- 
taque incendia nocturno praesertim tempore exoribilia longe 
acrius incolis detrimentum inferentia praecaveantur, judices et 
jurati, incolaeque locorum seriam adhibituri sunt vigilantiam, 
ut nullus extraneus quocunque sub habitu simulatus, iter suum 
prosequens ultra proficisci, et interiora regni penetrare sinatur, 
nisi legitimis et authenticis passualibus provisus fuerit, ceteri

1 A vadászatra nézve lásd Zemplénmegye 1642. évi I. stat 1. jegyz.
186. lap.
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vero debitis passualibus non instructi illico ad propria remittantur, 
quod si recedere recusaverint, tam hi, quam etiam reliqui magis 
suspectae sortis itinerantes prima rustica manu comprehendan
tur, et ad dominum vicecomitem deducantur, cui ex officio 
incumbet, statum talium ex asse disquirere, et se se legitimare 
nequeuntes ad limites regni educi curare, imo validiori suspi
cione irretitos, earceribus conjicere, et ad proximam generalem 
congregationem, vel sedriam uberioris status eorundem discus
sionis gratia detinere. Pro praecautione autem arcendorum noc
turnorum incendiorum judices locorum in servandis continuis 
nocturnis vigiliis indefessam operam indispensabiliter adhibebunt, 
sub poena corporali iisdem, vel ad vigilias proficisci detrectan
tibus per dominos processuales judices nobilium infligenda, uti 
etiam caminos ubi habentur, ac non secus loca focalia frequen
tius revideri, et debite repurgari facient, sub rigore praescriptae 
summae.1

STATUTUM XIX.
De celeriori circularium litterarum sive currentalium promotione.

Ex quo per suppressionem et detentionem currentalium 
non raro boni publici promotionem remoram pati debuisse 
experientia testatum reddatur, quare judices locorum universas 
tam communitatibus sonantes, quam etiam status nobilium 
circulares litteras, ubi plures fuerinl domini compossessores, de 
domo in domum pro communicatione deferent, ac expost indi- 
late easdem de loco ad locum promoveri curabunt, quod si 
promotionem talium culpa propria intermiserint, aut easdem 
suppresserint, neque evictorem de adhibitis ulterioris promotionis 
mediis statuere potuerint, extunc 12. baculorum ictibus feriantur.

Indemnes porro judices, ubi culpam intermissae ulterioris 
promotionis in alium incolam detorserint, idemque mandatis et 
commissionibus ejusdem tam in praemisso, quam et aliis justis 
et licitis bonum publicum tangentibus negotiis obsequi renuerit, 
pari poena afficiatur.1 2

STATUTUM XX.
De profugis servis prioribus dominis et patribus-familias restituendis.

Ut ut diversa lex patriae modalitatem repetendi fugitivos 
colonos et servitores praescriberet, pro compendiandis nihilomi

1 Az éjjeli őrködésre nézve v. ö. a mutatóban idézett helyekkel.
2 Hivatalos iratok továbbítására vagyis postálkodásra nézve v. ö. 

Tornám. 1663 évi stat 4. jegyz. 233. lap.
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nus praesertim pauperum sumtibus, singuli domini terrestres et 
nobiles ad primam requisitionem profugum repetentis edootoque 
servitoris sui apud requisitum latentis profugio, statim et eo 
facto restituere erunt obstricti, secus in casu contrario repetens 
regressum ad rigorem legis eatenus sancitae habiturus. Quodsi 
vero servitor quispiam apud ruralem personam servilium assu
mens ad alium itidem ruralis conditionis hominem sine suffi
cienti et rationabili causa profugerit, se seque eo receperit, 
talem profugum ad primam insinuationem domini proeessuales 
judices nobilium comprehendi curare, et prioribus suis hospiti
bus restituere erunt obligati. Servitores demum anticipalem 
pecuniam levantes, taliterque ad consumandum annuale obse
quium se se obstringentes, neutiquam a retractione servitii 
talismodi se se enodare, et renitentibus conductoribus ab obse
quiis eorum semet eximere possint, sub poena fastigationis, et 
continuationem assumpti servitii magistratuali authoritate fiendae 
adstrictionis.1

STATUTUM XXI.

De reparatione viarum.

Pro commoditate itinerandum universorum, militarium 
etiam personarum, adeoque promotione servitii regii, commu
nisque utilitatis ergo, viae in gremio incliti comitatus hactenus 
practicari solitae per incolas locorum in singulis territoriis re
parentur, et in statu solido conserventur. Statii vero eujuspiam 
loci ad reparationem viarum deterioratarum incapaci existente 
domini judices nobilium reliqua loca vicina reparationi viarum 
minus obnoxia ad concursum reparationis compelli, et tam 
pontes quam et ad impediendas exundationes necessarios agge
res erigi, cet erasque vias solide ac stabiliter perduraturas in 
praesentia etiam sua facient reparari; ubi autem commissioni
bus dominorum judicum nobilium intuitu reparationis viarum 
judices locorum parere renuerint, pontes et aggeres noviter 
erigendos, ita et vias reparandas in statu quo conservare neg
lexerint. adeoque morosos semet eatenus exhibuerint, eotum 
domini judices nobilium debitam ab iisdem judicibus imo re
fractariis quoque incolis et monitioni judicum obtrectantibus 
exigent poenam.

1 Szokott szolgák visszakövetelésére lásd Gömörmegye IB16. évi 
stat. 2. jegyz. 104. lap.
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STATUTUM XXII.
De domibus officialium militarium restaurandis et in statu quo conservandis.

Quandoquidem nonnunquam praesertim autem tempore 
pacis copiosior militia in plano dislocari, comitatibusque numero
sior miles imponi consvevisset. competentia autem quarteriorum 
juxta tenores benigni regulamenti pro ratione status et earac- 
teris militaris necessario assignari deberet, quamobrem domini 
processuales judices nobilium loca talia, ubi ab antiquo domus 
privatae pro quarterio dominorum officialium militarium destinatae 
haberentur, indilate accedent, et facta earundem oculata revi
sione. easdem medio incolarum debite reparari, ac ad statum 
regulamento conformem accomodari, immo ubi necessitas seeum 
tulerit, etiam ampliari curabunt, taliterque praescripta formalitate 
regulatas in statu quo medio incolarum conservari facient. Ne 
autem eadem loca inspecie sine discrimine militari quarterio 
pro continuo graventur, inclita universitas plura denominatura 
est pro quarteriali subsistentia militarium officialium loca, ubi 
pariter pro ratione dignitatis militaris, officiorumque exigentia 
necessariis commoditatibus provisae domus ad exigentiam cir
cumstantiarum ex fundamento etiam medio incolarum loci ele
vandae, et absque tergiversatione struendae venient, quarum 
admaturatio et conservatio officio dominorum judicum nobilium 
serio incumbet.1

STATUTUM XXIII.
De aequali pondere et mensura per gremium comitatus unanimiter 

observanda,

Iteratis benignis gloriosae reminiscentiae imperatoris et 
regis invictissimi Caroli VI. mandatis, patriaque lege utpote 63. 
1715 id exigentibus, pondera et ulnae Viennenses, mensuraeque 
Posonienses in aridis et liquidis promiscue per totum comitatum 
uniformiter observentur, nullusque antiquis ponderibus et men
suris uti, mercesque suas, ac universa ponderabilia ac mensu- 
rabilia secus, nisi praescriptis pondere Viennensi et mensura 
Posoniensi distrahere, ac dividere praesumat sub poena confis
cationis rerum venui et quaestui expositarum, quod statutum 
etiam ad liberas regiasque civitates extendendum veniet, casu 
in contrario ad sedem judiciariam per fiscum magistratualem 
ad reddendam rationem, et dictandam in refractariis poenam 
arbitrariam evocandae.1 2

1 Katonaszállásolásra nézve v. ö. Ungm. 1663. évi stat. 3 jegyz. 236.1.
2 Mértékekre nézve lásd Gömörmegye 1628. évi stat. 1. jegyz. 

143. lap.
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STATUTUM XXIV.
De indicibus locorum annuatim a prima Novembris eligendis.

Ad p raecav en d as  quae  in te r antiquos e t a  p rim a  m ensis 
Ja n u a rii an teh ac  nov iter erectos judices ob rev isiones qu ie tan - 
t ia ru m  annua tim  prom iscue m ensibus N ovem bri vel D ecem bri 
ce leb rati irrep se rin t confusiones, renovato  a n n i 1740. e t ann i 
41 . com ita tus h u ju s sta tu to , jud ices locorum  u lte riu s  quoque 
cum  initio a n n i m ilitaris a  p rim a  videlicet m ensis  N ovem bris 
de anno  in  a n n u m  p er com m unita tes e ligan tu r su b  poena  20 
bacu lo rum  ren iten tib u s effective infligendorum , quo  line etiam  
dom ini p rocessuales jud ices nobilium  praesen ti ren o v a to  s ta tu to  
sem el pro  sem per au th o risa n tu r .1

STATUTUM XXV.
Quod omnes ignobiles et ruralis conditionis homines erga judiciariam do
mini vicecomitis commissionem juramentum corporale deponere et fassiones 

suas depromere teneantur.

Pro celeriori ju stitiae  adm inistratione, p ra e se rtim  ubi cau
sae  cujuspiam  decisio a  fassionibus testium  dependeret, om nes 
e t singuli ignobiles p e r am bitum  com itatus h u ju s com m orantes, 
im o etiam  serv i dom inorum  terrestrium , a lio rum que  nobilitari 
p rae ro g a tiv a  gaudentium , ta n to  m agis ignobilium  p e r dom inos 
sive ordinarios, sive substitu to s jud ices nobilium  m edio  jud icum  
vel ju ra to ru m  locorum  ignobiles e t servi eorundem , in  servitiis 
au tem  nobilitari p rae ro g a tiv a  gaudentium , m ed io  adjungendi 
ju ra ti assessoris h u ju s com ita tu s in  p raesen tiam  su am  perem p
to rie  citati sine  m o ra  com parere, e t erga rem o n stra tio n em  com 
m issionis ju d ic ia riae  dom ini vicecom itis ju ra m e n tu m  corporale 
deponere, ac  tan d em  ju x ta  p u n c ta  in terrogativa  a d  responden 
dum  conventi ju x ta  vetus e tiam  statu tum , e t an tiq u a m  consve- 
tudinem , ad  exigentiam  item  articu li 26. 1729. fassiones suas 
conform iter d ic tam in i conscien tiae  deprom ere ten eb u n tu r, sub 
m u lc ta  Rfl. 12. in  ren iten tibus illico absque u lte rio ri processu 
desum enda, ac  post p raem issam  executionem  pro  casu  conti
nuation is re n ite n d a e  toties quoties post executionem  e t re ite- 
ra ta m  adm onitionem  rep e ten d a .1 2

1 Falusbii'ákra nézve lásd Abaujmegye 1612. évi stat. 2. jegyz. 
88. lap.

2 Az esküre, mint általában bizonyítási eszközre nézve lásd Bor- 
sodmegye 1592. évi stat 1. jegyz. 54. lap A nem nemesek tanúskodására 
pedig V. ö. а HK. II. R. 33. Cz. 3. §., a melynek ama tilalmát, hogy: 
«verum tamen juramentum ignobilis, et rustici, tanquam inferiores, penes 
nobilem, et contra nobilem, veluli superiorem, non valet, neque admit-
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STATUTUM XXVI.
De observantia festorum decretalium.

Pro  an tevertend is scandalis, p ropagandoque  cultu  divino, 
dom ini m agnates et nobiles p lebeaeque sortis hom ines universa 
festa  decre ta lia  ce leb ra tu ri id ipsum  cum  san c tae  m a tr is  eccle
siae praeceptis, tum  vero  positivis p a tr ia e  legibus serio  p rae 
c ip ien tibus ab  om nibus laboribus irrev eren tiam  q u an d am  et 
con tem ptum  praecep ti san c tae  m atris  ecclesiae, legum que eate- 
nus san c ita ru m  p arien tibus (ex tra  casu m  ex trem ae necessitatis) 
ab stin ean t, secus in casu  videlicet non celebration is festorum  
ta lism odi transg resso r, m agnas qu idem  e t nobilis p e rso n a  p rae 
vie p e ra c ta  per dom inum  jud icem  nobilium  eatenus inquisitione, 
a d  in s tan tiam  fisci m ag istra tua lis  a d  generalem  vel p a rticu la rem  
congregationem , a u t ad  sedem  jud ic ia riam  incliti com ita tus prim itis 
ce leb ran d am  evocetu r, e t com perta  m era  rei v e rita te  m ulctae 
Hfl. sex ex integro ecclesiae cadenti subjiciatur, hoc tam en 
per exp ressum  p raed ec lara to , u t in  casu  non com probation is 
ta lism odi rea tu s  p lebanus vel alius quere lam  deponens, parem  
Hfl. sex  poenam  in cu rra t, ru ra lis  ve ro  persona  aeque re i veri
ta te  com perta  s ta tim  e t in  instan ti ab sq u e  u lterio ri ju r is  p ro
cessu  m ulcta 12 bacu lo rum  ictuum  p e r dom inos te rrestres , illis 
vero conniventibus e t ren iten tibus p e r  dom inos processuales 
ju d ices  nobilium  infligenda pun iatu r. Q uod ipsum  ita  e t id ne 
a  m odo in  futurum  diebus festis an te  fm em  divinorum  sa ltus et 
ch o reae  ducan tu r, quem adm odum  nec  po tus (exceptis itineran- 
tibus e t aegrotis) cu ip iam  per oenopolam  exh ibeatu r, p e r con
sequens neque lusus a learum  e t  p ic ta ru m  ch a rta ru m  exerceatu r, 
adeoque sta tu tum  in anno  adhuc  1727 . die 17. m ensis F eb 
ru a rii in  generali congregatione in te rv en tu m  renovatu r.

STATUTUM XXVII.
De restituendis et ad archivum comitatus resignandis quibusvis 

litteralibus instrumentis.

D ictam ine articu li 25. 1729. dom ini officiales m ag is tra tu a - 
les, a liique in ‘officio defunctorum  m ag istra tua lium  officialium 
n a tu ra le s  successores, vel in  regestra tionem  litte ra rum  p o st obi
tum  ta lium  officialium relic tarum  se se  im m ittentes, ne  quoquo 
m odo e t pacto  fraus e t dolus sub v erse tu r, publicum que s ta tum  
tan g en tia  littera lia  in stru m en ta  sup p rim an tu r, v iven tes quidem ,

titur» lényegesen megváltoztatta a szövegben idézett 1729: 26. t.-cz., a
mely a nem nemeseknek tanúságtételre való bocsátását megrendelte.
V. ö. Kit. С. VI. qu. 27. és Szegedi Tyroc. p. 446.



4 7 8 MEGYEI STATÚTUMOK.

qui a liunde ju ram en to  obstric ti in  conform ita te  p raeallegati 
a rticu li 25. 1729., ceteri vero ad  id ju ram en to  non  obstricti, e t 
se se sponte in apprehensionem  litte ra ru m  a lio rum  im m itten tes 
exem plo  im m issivorum  fu tu ro ru m .e t a lien a  in strum en ta  praetensive  
de tinen tium  aut supprim entium , sub  ju ra m e n to  co ram  figura gene
ra lis  congregationis, au t etiam  sedis ju d ic ia riae  stric te  deponendo, 
ead em  ju x ta  praescribendam  sib im et form ulam  revelen t, e t ad a r 
ch ivum  incliti com itatus, a liena in s tru m e n ta  re s ig n en t.1

STATUTUM XXVIII.
De rationibus perceptoralibus in quadruplici exemplari dominis tabulae 

assessoribus pro sede caleulatoria deputandis praevie consignandis.

U t eo accu ra tiu s  et m atu riu s  ra tiones percep to rales dis- 
cuti, e t com m uni u tilita ti in conserva tione  cassae  publicae, ac 
s in ce ra  ejusdem  adm in istra tione, d ispensationeque prov ideri pos
sit, dom ini percep to res ra tiones su as super adm in istra tione  cas
sae u triu sq u e  praefixa sede ca leu la to ria  in  quadrup lic i exem 
p la ri conficere, e t an te  term inum  sedis calcu la toriae , qua tuo r 
dom inis tabu lae  jud ic ia riae  assesso ribus pro  sede ca leu la to ria  
depu tand is, an te  octo circiter dies transm itte re , unum  autem  
e x em p la r inclitae deputationi in  te rm ino  ea tenus s ta tu to  exh i
b ere  tenebuntur.

STATUTUM XXIX.
De stupro sive fornicatione simplici.

S em per enim  ju stitia  et m iserico rd ia  dei p a ri p assu  ince
dunt, e t n u n q u am  illa bonos inv ita t, qu in  haec m alis com m i
n e tu r, nec  m irum  profecto, quod in  parad iso  te rren o  deus u na  
die gabalum  et gladium  p o su e rit; a t nulla in  re  successive 
ta n to  pondere in g rav a ta  est dei pun ien tis  m anus, u t in poenis 
eo rum , qui solo n a tu ra e  in stinc tu  ad  arb itrium  e t libidinem  
co rp o rib u s suis u te ren tu r, p a r est, u t dom ini te rre s tre s  (quos 
v idelicet d iv ina providentia  super subditos suos ad  sublim iorem  
locum  evexit) in h a c  m ente an im oque insistan t, quo co n tra  
om nes ru ra lis  ignobilisque conditionis ju risd ic tion i su ae  subjectos 
casum  sim plicis fornicationis com m itten tes, u triu sque  sexus so
lu ta s  personas (etiam  si privilegio ju ris  gladii gavisi non  fuerint) 
n o n  secus e t com m unitates locorum , quibus n im irum  jurisdictio-

1 A szövegben is hivatkozott 1729: 25. t.-czikknek 1—3. §§. rész
letes intézkedéseket foglalnak magokban a hivatalos, igazságszolgáltatási 
és bárminemű okmányoknak, a megyei levéltárban, évről-évre, eredetiben, 
külön elhelyezése mellett való megőrzéséről.
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ni.s in h a c  m a te ria  exercitium  dom ini te rrestres  concesserunt, 
severe  an im adverti, ac  p ro  qualita te  rep e tito ru m  carnalium  
ac tu u m  grav io ri e tiam  conform iter d ictam ini p rax is  crim inalis 
poena  affici c u re n t;  ne  tam en  nobiles quoque p e rso n a e  coelibes 
ab  u trinque, quae  m aligno instinctu  ductae, nec m anda to rum  
div inorum  rigore coercitae, neque stem m atis e t n a ta liu m  splen
dore  an im a tae , delicto sim plicis fornicationis s ta tu m  suum  nobi
litarem  foedare non  erubesceren t, m inus co e rc ita e  vindictam  
d iv inam  c o n tra  se et m ag istra tum  rem issum  p rovocen l: proinde 
ejusm odi p ra ev a rica to re s  com perta  re i ve rita te  m edio  fisci m a- 
g istra tua lis  ad  p rim itus celeb randam  sedriam  ev o cen tu r in Rfi. 
50  singillative ju x ta  p raev ium  etiam  incliti co m ita tu s  statu tum  
co nv incan tu r, executioque de bonis convictorum  m edio  exm it- 
tendi ju d ic is  nobilium  ad  v ires convictae sum m ae irrem issib ili- 
te r  ac  in d ila te  in stitua tu r, in  casu  au tem  re ite ra ti a c tu s  poena 
haec dup lic iter cum  effectivo executionis com plem ento , quae 
au tem  nobiles perso n ae  sim ili delicto irre titae  ob eg esta tem  poe- 
nalita ti p raesc rip to  com m ensurab ili ca re ren t, h ae  s im iliter p rae
vio m odo cita tae , ac  sua  form alitate conv ictae  c a rce rib u s  per
sonalibus q u in q u ag in ta  d ierum  m ag istra tu a lite r c o n jic ia n tu r .1

STATUTUM XXX.
De acceptatione pretii pecoris, quod occasione transennarum vel conde- 

scensionum militarium interire contingeret.

A d co n serv an d u m  m ise rae  con tribuen tis p leb is sta tum , si 
quodpiam  pecus occasione tra n sen n a ru m  vel m ilita riu m  conde- 
scensionum  in terire  contingeret, m ox incola dam nifica tus super 
in te rv en ta  su a  talism odi dam nificatione testim on ia les a  dom ino 
jud ice  nobilium  acc ip ere  teneb itu r, ju x ta  q u a ru m  co n ten ta , quod 
si p re tium  ejusdem  sub  ju ram en to  resciendum  su peraverit, au t 
ad aeq u av erit, sum m am  Rfl. 10. nonnisi Rfl. 10., ce te rum  autem  
infra Rfl. 10  aestim andum  pretium  nonnisi in  to tidem  Rfl. 10 
in  testim onia libus jud ic is  nobilium  conten tis in rev isione quie- 
ta n tia ru m  accep tab itu r, quos com m unitas v icissim  ad  rationem  
ind iv iduális  dam nificati obtingentis im putare, vel p a ra to  exsol
vere  m a n e b it obstricta .

1 A paráználkodás, avagy fajtalankodás, akár jó hírű-nevű baja- 
donnal, illetőleg özvegygyei (stuprum), akár pedig kéjnővel, házasságon 
kívül való elhalással elkövetve (fornicatio), mint a közerkölcsiségbe ütköző 
bűnös cselekvény. a canonjog befolyása alatt, már legrégibb törvényeink 
által szigorúan tiltva volt és büntetés alá vonatott, {Szent István  II. 26.. 
Szent- László  I 2. K álm án  II. 12. V. fi. B odó: Jurisprud. crim. 225. lap 
Szokniay : Büntetőjogi. 617. lap. Paulér : Büntetőjogi. 112—113. lap.)
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STATUTUM XXXI.

De acceptatione villicorum.

P ro  facilitatione oeconom iae dom inorum  te rre s triu m , om nes 
et singuli p raelati, m agnates, b a ro n es  et nobiles, im o loca etiam  
beneficiata, qui et quae  octo  con tribuen tes in se p a ra to  fundo 
cum  appertinen tiis  degentes habuerin t, in necessita tem  allodia- 
tu ra e  su ae  pro villico u num  cum  cubulis 12 in tr ib u s  c a lca tu 
ris consideratis  ex fundo contribu tionali, et co n n u m era tio n e  
p o rta ru m  exim ere e t p ro  se u n a  cum  ap p ertin en tiis  talibus 
veluti conven tionatum  servum  convertere  possint. Quodsi vero 
idem  u ltra  cubulos duodecim  fundo suo adjectos p e rtin en tias  
h ab u erit, easdem que u suaverit, ab  iisdem  sup ra  n u m eru m  cu- 
bu lo rum  12 usuatis defa lca ta  te rtia lita te  con tribuere  tenebitu r, 
imo si quispiam  p raem isso rum  dom inorum  co m ita tu s  p lures 
oeconom ias allodiales h ab ere t, operaque  p lu rium  villicorum  
indigeret, ac u trob ique p e r  octo con tribuen tes in d iversis  fundis 
cum  appertinen tiis residen tes habere t, ta li dom ino te rrestri ad 
a llo d ia tu ra s  suas d iversas, duos villicos et non  p lu res esto 
num erosio res h ab ere t ac  a llo d ia tu ras  cum  totidem  12 cubulis 
ex im ere  licitum  erit.

U t au tem  cubu lo rum  octo pro  exercenda p e r  villicos oeco
nom ia libere relictorum  cap ac ita ti pecora  quoque jugalia , a liaque 
com m ensu ren tu r.

N eve villici per copiosorum  pecorum  in terten tionem  exce
dant, ac  exinde ceteros con tribuen tes  incolas beneficio pascua- 
tion is p riven t, liberum  e r it  villicis u num  p ar jugalium  pecorum , 
e t a liud  p a r  s. v. v ac c a ru m  in tertenere , ceterum , si p lu ra  sive 
juga lia , sive alia in te r te n e re  voluerin t, ab iisdem  in m edium  
com m unita tis  pro  subsid io  contribuent.

STATUTUM ХХХП.

De libero cuivis ad deputationes accessu.

P rio ri s ta tu to  m ed ian te  ad  exigentiam  p e rtra c tan d a e  m a te 
riae  depu tando rum  cum  solito  d iu rno  dom inorum  ta b u la e  asse s
so rum  num ero  relegato  ex isten te, si qui e num ero co m m em b ro 
rum  incliti com itatus p ra e te r  praem issos tabu lae  assesso res 
m ag istra tua lesque  officiales absque  d iurno  depu ta tion ibus in te 
ressé  voluerin t, iisdem  ad  depu ta tiones accessus (ab sq u e  d iurno  
tam en) nu llatenus p raec lu sus esto.
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STATUTUM XXXIII.
Ne dominus vicecomes sine indulta incliti comitatas, reliqui autem sine 
scitu et annuentia domini vicecomitis e gremio incliti comitatus exeant,

et se se absentent.

Q uoniam  nu lla  resp u b lica  sine debito  regim ine subsis te re , 
illud au tem  sine assiduo m odera to re  suo conven ien ter ad m in is
t r a r i  quiret, quo circa, u t in  m oderandis incliti com ita tu s nego
tiis debitus ordo, n ecessariaque  subord inatio  observetur, dom inus 
v icecom es im m ediatam  dependen tiam  ab  inclita u n iv e rs ita te  
habens, sine  p raev ia  sui apud  inclitam  u n iv ersita tem  in s in u a 
tione, e t o b ten ta  ea ten u s licentia, ceteri vero  dom ini officiales 
m ag istra tu a les  absque  indultu  vicecom itis e grem io incliti co m i
ta tu s  sem et personalite r auferre , ac  o b ten ta  etiam  erga  legiti- 
m an d as  legales ra tiones talism odi facultate, u ltra  s ta tu tu m  ac 
concessum  tem pus se se a b se n ta re , ab  obsequiisque officia su a  
tangen tibus m inim e a tte n ta b u n t abstrahere .

STATUTUM XXXIV.
De sede sigillatoria.

A ntiquis incliti com ita tu s re ite ra tis  s ta tu tis  id ex igentibus, 
in  q u an tu m  nefors ad  p raesen s p e r conn iven tiam  iisdem  c o n tra -  
v en tu m  fuisset, sedes s ig illa to ria  ad  suum  p ristinum  vigorem  
et p rax im  reduc itu r nu llaeque  a  m odo im posterum  expeditiones 
nom ine et sub au th en tico  incliti com ita tus Scepusiensis (excep 
tis litteris p rocura to riis , e t p len ipo ten tialibus) non  secus, quam  
in p raesen tia  sedis s ig illa to riae  ex dom ino vicecom ite, im o ad - 
m inus tab u lae  ju d ic ia riae  assesso re , ju ra to  no tario , im o itidem  
ju d ice  nobilium , et ju ra to  assessore, ea tenus p e r  dom inum  vice- 
com item  convocandis co n stan tis  ex aran d ae  d e c e rn u n tu r .1

STATUTUM XXXV.
De observanda per ratiocinantes rationum et erogationum suarum 

legitimatione.
De re c ta  m ethodo red d en d aru m  ra tionum  dom ini p e rcep 

to res, a liique ra tio n ib u s obnoxii positiones suas sufficientibus 
probis e t docum entis fulcire, s ig n an te r au tem  m agizinarii e ro g a 
tiones foeni et avenae  non  solo libello d iu rno  contingentiam  
d u m tax a t denotante, verum  quietan tiis dom inorum  d ep u ta to ru m  
m agistra tua lium  officialium, a lio rum que libello diurnali in se rto 
rum  legitim are m an eb u n t obstricti, casu  in con tra rio  positiones 
e jusm odi re jic iendae venient.

1 A pecsétló' székre nézve lásd Sárosmegye 1616. évi stat. 2. jegyz. 
103. lap.

C o r p u s  s ta tu to r u m  II . 31
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STATUTUM XXXVI.
De vetita extraneae cerevisiae inductione

Cum  e t alias e tiam  de vetusta p a triae  lege rustici sub- 
ditique dom inorum  te rre s triu m  nullum  ju s  in  fundis suis, p ra e 
te r  m ercedem  laboris  sui haberen t, e c o n tra  om n ia  beneficia, 
cunctique p roven tus dom inorum  terrestrium  essen t, quo circa 
nulli rustico rum  subdit o rum que, ubi d ic to rum  dom inorum  te r
restrium  cerev isia  vel c rem atu m  dom inale in  aedificiis, vel p ri
vatis etiam  subditorum  dom ibus educillata  fuerin t, licitum  erit 
ex traneam  cerev isiam  vel c rem atum  su p e r p o tu m  dom inalem  
inducere, eandem que in  praejudicium  ju riu m  dom inalium  con tra  
nu tum  e t indultum  dom inorum  terrrestriu m  in  concreto  vel in 
dividuo considerato rum , vasa tim  au t ju sta tim , vel e tiam  c rem a
tum  m inutim  d istrahere , sed  neque p o tum  q u a lem cunque  pro  
dom estica p riv a ta  necessita te  p a rite r m inu tim  ab sq u e  a n n u e n tia  
dom inorum  te rre s triu m  inducere, secus co n trav en ien tes  p ra e te r  
poenam  confiscationis, libere in casu  e tiam  d iverso rum  posses
sorum  p er a lte ru tram  quoque  ex dom inis te rre s trib u s  absque  
incursu  e tiam  ac tu s  p o ten tia rii a tten tan d ae  m u lc tae  tlo renorum  
3 per p rocessualem  jud icem  nobilium  desu m en d ae  su b jaceb u n t.1

STATUTUM XXXVII.
De generalium congregationum in civitate quoque Kesmarkiensi celebratione

Ut com m odita ti e tiam  dom inorum  m agna tum , illorum  no 
bilium p raese rtim  qui in rem otioribus a  c iv ita te  L eutschoviensi 
com ita tus hu jus p a rtib u s  locis solitas resid en tia s  hab eren t, in 
accessu  ad  generales congregationes tan tisp e r consu la tu r, eaedem  
deinceps binis continu is v icibus in liberam  reg iam que  civ itatem  
Leutschoviensem , te rtia  au tem  vice in libe ra  reg iaque civ itate  
K esm arkiensi p e r  dom inum  vicecom item  praefigatur. U niversae 
tam en depu tationes sedesque jud ic iariae  ob p raesen tiam  archivi 
incliti com ita tu s L eutschoviae uti hac tenus ce leb ren tu r.

STATUTUM XXXVIII.
De vagabundis jurisdictioni primi occupantis subjiciendis.

Ne vagabund is qu ibusdam  passim  p e r regnum  oberrandi 
ac de occasion ibus d iversis furta, rap in as e t p raed o c in ia  ex e r
cendi libertas suap te  re se ra tu r , tales cum prim is ub iv is locorum

1 Az italmérésre lásd Sárosmegye 1620 évi IV. statútuma l.jegyz. 
124. lap.
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m ansionem  fixerin t, eandem que ad  sum m um  per decursum  
unius ann i e x tra  s ta tu m  annualis  serv itu tis con tinuaverin t, ju r is 
dictionis illius dom ini, ad  quem  videlicet fundus (in quo  vaga
bundi ejusm odi sub tem pus p raescrip tum  com m orati s in t) ex ju re  
ac tua lis  possessorii spectaret, ipso facto efficiantur, ac  ju re  p e r
petuo possidean tu r, n isi fortasse re liqu i incolae et subditi, quo
rum  grem io se se incorporassen t, libera  m igratione gauderen t, 
qui p a rite r  ad  n o rm am  reliquorum  eodem  beneficio p riv a ri ne 
queunt, salv is in  re liquo  articu lis de repetition ibus colonorum  
regno tenus conditis, e t im m unita tibus liberarum  in regno  p e r
so n aru m  p er m anum issionem  legalem , a u t alias e tiam  a d s tru c ta  
conditione jobbagyonali exem tarum , in servitiis dom ino rum  te r
restrium  etiam  d iu tu rn io ri constitu torum , vel fundos eorundem , 
eo rundem que appertinen tias, educilla, b raxa to ria , m olas, a liqua 
beneficia titu lo  d u n tax a t a rendae, vel annualis census ad  p laci
tum  b ona  fide p ac ta ti u suan tium  in  suo vigore relictis.

STATUTUM XXXIX.
De validitate votorum.

Q ualiternam  vo ta  s ta tu u m  e t ordinum  co m ita tu s  hujus 
in  publicis trac ta tib u s  etiam  in casibus d issensionum  conside
rari, quive beneficio vo torum  po tiri debeant, p a tr ia e  lex prae
scrib it, p rax isque  et consvetudo  obtinuit, p e rp e ra m  tam en 
nonnulli ex eo, quod ad depositionem  ju ram en ti ad m issi forent, 
p arita tem  votorum  sibim et vendicaren t, au t nefors successive 
vend ieare  p o ssen t: hinc pro  c la rio ri ejusdem  n o titia  dec lara tu r, 
nem inem  nobilem , vel nobilitari p raerogativa  aequ ipo llen tem  in 
grem io com ita tus hujus, proprio  a u t etiam  illorum , quo rum  per
sonam  legaliter rep raesen tare t, sive etiam  uxorititio  ju re  posses- 
sionatum , vel in  ac tua li etiam  functione m ag istra tua li constitu tum , 
ad deponendum  in m edium  com ita tus votum  et aequ ipo llen tiam  
ejusdem  capacem  e t com potem  reddi posse, eo ru m  au tem , qui 
in grem io com ita tu s hujus nu lla tenus possessionati essen t, verum  
experien tiae  d u n ta x a t g ra tia  ad secretio res sedis ju d ic ia riae  tra c 
ta tu s  adm issione eosdem  p ra e m a tu re  revelent, ju ra m e n to  ob
stringun tu r, d iscep ta tiones quasp iam  in m edium  nefo rs faciendas 
ad concursum  et conum era tionem  reliquorum  leg itim orum  voto
rum  nu lla tenus a tten tan d as  et accep tandas venire.

STATUTUM XXXX.
De debita judicibus locorum per incolas praestanda obedientia et reverentia.

Non sine m agno o rd inav it deus m ysterio, u t a b  unico  rege 
regnum  g u b ern e tu r am plissim um , et validissim us exercitus uni

31*
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p a re a t duci, neque etiam  bene m ultorum  p riv a ti coetus socian 
tur, n isi paucorum  illi se  se vel unius p e rm itta n t arb itrio , imo 
n e  e lem enta  quidem  in  co rporibus m ixtis ad invicem  coalescere, 
e t coaugm entari possun t, n isi penes unum  s it im perium  in 
cae te ra .

Q uam obrem  u t com ita tus hujus quoque san c ita  judicibus 
locorum  pro effectuatione in tim a ta  celerius in c rem en tu m  capiant, 
popu lusque in singulis locis p e r m agistra tum  ru ra lem , quan tum  
forum  ejusdem  tangeret, in  aequ ita te  et ju s titia  p riva tim  conti
neri, im probos autem  dom estica castigatione coerce re  possit, 
qu isque  incolarum  in m edio com itatuum  com ita tu i huic ingre- 
m ia to ru m  com m orans v iv a t pacifice, deb itam que judicibus, au t 
eo ru m  vices gerentibus, in illis, quae ad  officium suum  perti
nen t, p raeste t obedientiam  ac  reveren tiam , quod qui non  fece
rit, a u t  contradixerit, qu in  im o infam ia eosdem  affecerit, d irisque 
devoverit (ut usu venit) v io len tasque m anus in fe rre  a tten taverit, 
quem adm odum  ab ipso cu lpa  o riunda  est, ita  in  ipsum  poena 
m edio dom inorum  .judicum nobilium  exem plarite r ex igenda re 
dundab it.

Eredetije Ssepesmegye levéltárában Lőcsén.

4 8 4

1764.

Gömörmegyei statutum.

Anno 1764. die 11. Decembris in generali congregatione in Pelsőcz.

S ta tu tum  est: u t d u m  quis vio lentam  m o rtem  sibi in tu 
lerit cadaverisque com bustio  su b seq u itu r,1 tales ex p en sae  ju ris -  
d ic tiona tum  m agistratum  vel dom inum  m aneant.

Eredetije Gömörmer/ye levéltárában. Rimaszombatban. Prot. 
1764— 1765. Fol. 37.

1784.

Bor so d meg у ei sta tu tum.

Siquidem  autem  ob invalescen tem  pravam  blasphem iae 
consvetud inem  num erus in carce ra to ru m  delinquen tium  cum

1 Nemcsak valláserkölcsi, hanem általában közmíveltségi tekintet
ben is érdekes adatot képez e statutum arra nézve, hogy keletkezése 
idejében minő felfogás uralkodott az öngyilkosokkal szemben, a kiknek
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aggravio cassae nimium augeretur, et ipsi etiam delinquentes 
in quantum contribuentes essent, per neglectum sub tempus 
captivitatis laborum non modice enervarentur, ideo pro futuro, 
ut simul excessus hi* pro condigno vindicentur, simul autem 
ipsa vindicta citra aggravium cassae publicae, et enervationem 
ipsorum delinquentium haberi possit, domini processuales apud 
locorum judices efficaciter disposituri sunt, uti in ordinariis 
blaspbemiae casibus pro ratione circumstantiarum usque 24 
baculos animadvertere possint ac debeant. Morosos autem hujus 
determinationis executores judices pari poena plectendos esse, 
in casibus autem vulgarium extraordinariarum blasphemiarum 
ut sunt «B a szo m  atta , terem tette» et his similia praehabita 
sufficienti delicti talis claritate in facie loci in primo casu usque 
60 baculorum ictus, pro secundo autem partitis vicibus usque 
duplum concernentes domini processuales et quicumque domini 
tabulae judiciariae assessores instantaneam poenam dictare pos
sint, specificas, de tempore in tempus sub sedriis relationes 
praestituri, vigore determinationis hujus ad servitores etiam 
nobilium extensa.1

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskolceon, a 46. szám ú  
jkv. 2в8. 1.

1784.
B orso d m eg ye i s ta tu tu m .

Gaeterum ne adventitii quivis homines nobilitarem immu
nitatem incompetenter usurpent, domini processuales pro stabili 
norma observandum habebunt, ut pro quovis casu, dum advena 
praetextu nobilitatis publica onera detractaret, ad remonstran- 
dam nobilitatem in instanti quidem admoneatur, antequam tamen 
contributioni effective subjiciatur, de casu in casum relatio 
praestetur.2

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskolceon, аг 1784. évi 
jegyzőkönyv 75. lapján.

testét, a mint látszik, megégették, a mely megégetésnek költségeiről van 
itt intézkedés téve.

1 A káromkodásra és annak büntetésére nézve lásd Abaujmegye 
1579. évi I. stat. 2. jegyz. 38. lap.

2 A nemesség igazolására nézve a múlt évszázadban dívott eljárást 
a vonatkozó királyi rendeletek értelmében, alaposan ismerteti Wenzel 
id. m. I 277. s köv. lapjain, a melyre utalni itt elégségesnek tartjuk.
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1796.
Borsodmegyei statutum.

Tapasztaltaival! az, hogy az sidók mind a magok l'eleke-  ̂
zetivel, mind pedig a más nemzetbeliekkel kötést vagy egyes- 
séget kivánván tenni, magok sidó aláírásaiban való hamis nevek
nek beiktatásával más nemzetek előtt ismeretlen sidó írásokkal 
sokakat tetemesen megcsalni szólítanak, ezeknek elhárítására 
azon parancsolatnak megújításával, mely az ilyetén csalfaságok- 
nak kiirtására czéloz,, közhírré tétetni parancsoltatik, hogy min
den sidó bizonyos nevet felvegyen s azzal magát másolhatatlanul 
neveztetvén éljen.1

Éhez képest meghagyatik járásbeli szolgabirák uraknak, 
hogy járásaikban találtató sidókat összegyüjtvén, azoknak rendes 
neveit megtudván, írják össze s erántok tejendő bővebb rende
lés végett mentül előbb az meghagyott lajstromot adják be. 
egyszersmind az T. Consiliumhoz teendő felírásunkban fog alá
zatosan kérettetni, hogy hathatós rendelete által az következett s 
következendő hibáknak s rendetlenségeknek elhárítására ország
szerte eszközölni méltóztasson, hogy contractusok az sidók s 
más idegen nemzetbeliek által sehol idegen nyelveken ne sub- 
scribáltassanak, mely esetre ugyanazon contractusok. a rende
lendő üdőtől kőitek semmivé tétessenek s cassáltassanak.

Eredetije Borsodmegye levéltárában, Miskolczon, a 42. száma  
jegyzőkönyvben.

1 Azt, hogy a zsidók állandó nevet vegyenek föl és használjanak, 
már II. József szigorúan elrendelte Erre mutat a szövegben használt 
«parancsolat» kifejezés is. Arról azonban, hogy a zsidók bárminemű 
okleveleket és szerződéseket csak a hazában divatozó élő nyelven szer- 
keszszenek, a törvényhozás sokkal későbben (1840 : 29. t.-cz 4. §.) intéz
kedett. A zsidók sorsa különben hazánkban, a ki' "nböző időkben és 
felfogások között fölötte különböző volt. Világot vet erre Béla királynak 
1251. évi, a XV-ik évszázad folyamán több ízben megerősített privilégiuma, 
valamint a budai jogkönvv (191—193. art.) is. Az országos törvények 
vonatkozó intézkedéseire nézve lásd Szt István II. 3., Szt László I. 10. és 
26., Kálmán I. 74 és 75., II. 1—3. Az 1578 : 2. t.-cz. 3. §., 1625 : 28.. 
1630: 15., 1647: 91., 1649: 79., 1723: 15.. 1741: 29., 1790: 38. V. ö. 
még az 1783. évi márczius 31-ről 1828. sz. a . ; 1788. évi április 25-ről 
12662. sz. a . ; 1798. évi július 17-ró’l 17187. sz. a . ; 1800. évi április 19-ről 
8410. sz. a. kibocsátott királyi rendeletekkel.

Különösen a hadi subsidiumok czímén való és általános adózásukra 
nézve 1596: 10., 1598: 15., 1602: 2.. 1603: 3.. 1647: 26.. 1662: 12. 
t.-czikkek. Külön esküformájokat adja a UK. III. R. 36. Czíme. V. ö. 
Kelemen, Inst. jur. priv. I. 200—202. lap.. F rank  id. m. I. 106—107. lap. 
Wenzel id. m. 298—299. 1. Különösen pedig H ajnik Imre, «A zsidók 
Magyarországon a vegyes házbeli királyok alatt» czímű értekezése. (Akad. 
Értesítő, V. köt. 202—249. lap.)
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1797.

B o rso d m e g y e i s ta tu tu m .

Főorvosunk jelentvén, hogy némely megesett személyek 
terhes állapotokat titkolván, gyermekeknek elvesztését érvágás
sal, fürdőkkel, füvekkel s más ilyetén szerekkel eszközölni szok
ták, melynek meggátoltatását élőnkben terjesztvén :

Az ilyetén s ezekből származó veszedelmes következések
nek elhárítására nézve járásbeli szolgabirák uraknak fejenként 
kötelességévé tétetett, hogy járásaikban közkihirdetés által min
den hajadon leány és özvegy asszonyokon a doctor hire nélkül 
való érvágást vagy orvossággal való élést tiltsák el, egyszers
mind szoros parancsolatot adván, hogy ha valamely személynek 
megesése történne, azt az illető gazdája vagy asszonya a hely
beli elöljáróknak fiscalis actio terhe alatt bejelenteni kötelez- 
tessen.1

Eredetije Borsodmegye levéltárában, 1797. évi jkv  134. lapján.

1797.
B e re g m e g y e i s ta  tu  tum ok.

Statuta incliti comitatus Bereghiensis, publice variis ante- 
cedaneorum annorum protocholis et congregationibus excerpta, 
in unum corpus redigenda, per inclitam universitatem ordinata, 
pro futura universorum notitia, his in temporum quoque cir
cumstantiis ultro (exmissis jam partim abolitis, partim mutatis 
jam rerum et cursus saeculi circumstantiis observari haud queun
tibus nonnullis) observanda et effectuanda.

I. De f a m u l i t i o .
Decisum est, ut famulorum et servilium mutatio semper 

in novo anno observetur, ita ut quibus famulis et ancillis diver
sis temporibus annus compleretur, tenebuntur ad futurum novum 
annum sub poena Rflorenorum sex irremissibiliter desumendo
rum servire, nisi eatenus sponte per hospites suos dimissi fue
rint, quo in casu hospitum suorum testimoniales producere 
tenebuntur cum abitu: 1 2 (caeterum provocatur hic ad intima

1 V. o. az 1711. évi ungmegyei hasonló tárgyú statutum intéz
kedéseivel az ahhoz irt 2. alatti jegyzettel. 370. lap.

2 E statutum az 17Ö2. évi deczember 6-án tartott közgyűlésen
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tum excelsi consilii Posonii 19. Junii 1780. emanatum, et sub 
congregatione generali 16. Augusti 1786. publicatum in eadem 
materia).

•

II. D e v a s i s  G ö n c z i .
Decisum est, ut unum vas, seu dolium vini Gönczi dictum 

a medio anno tractili et non ultra venui exponatur, quia tapjen 
1 his jam in circumstantiis ubi miser contribuens vietor signa 

pro doliis deservientia a domino terrestrali aere parato coemere 
necessitatur et regulatio silvarum per inclitam universitatem 
restricta haberetur, ut vietor quoque mercedem laboris justam 
obtinere possit, a modo in posterum singulum dolium a 36 
cruciferis, ex sicco tamen ligno non vero recente confectum 
vendatur, secus universa dolia confiscari debebunt et ad domum 
comitatensem deferri. Unde si quispiam confiscatorum limitatum 
deposuerit distinctum ad necessitatem praetium, medietatem 
obtineat, medietas vero pro captivorum necessitate' applicetur. 

; Et quia observatum fuit, quod vini quaestores et coementes 
passim conquerantur, et re ipsa damnificentur, quod vasa men
suram per inclitam universitatem universis vietoribus pluries 
jam extradatam nullatenus observent, imo vix 140 justas adae
quent, ideo rursus mensura 180 justarum accurata, omnibus et 
singulis dolia conficientibus per processuales judices nobilium 
extradentur, ita ut omnes et singuli sub poena confiscationis 
vasa 180 justarum conficiant, secus sub poena praeinsinuata 
omnia confiscabuntur. Mensura vero adaequata sub generali 
congregatione 12. Decembris 1796. denuo ac ultimo finita gene
rali congregatione 16. Januarii 1797. celebrata, judicibus nobi
lium fine observationis vietoribus fienda extradatione admanu- 
anda disposita est.1

33. sz. a. hozatott. Lásd. Prot. 1762—1753. Gy. Nr. 21.. pag. 431. V. ö. 
az 1780. évi június 19-én kelt s a megyei közgyűlésen ugyanazon évi 
augusztus 16-án kihirdetett kormányrendelettel.

1 A hordóknak a kádárok  által meghatározott mérték szerint való 
készítése és árszabályozására nézve Beregmegye több ízben intézkedett. 
Lásd az 1754. évi szeptember 13-án tartott közgyűlés 28. sz. a. határoz- 
mányát. (Prot. 1753—1755. Gy. Nr. 22. pag. 338.) Az 1766. évi január 
11-én tartott közgyűlés 15. sz. a. (Prot. 1764—1768. Gy. Nr. 31. lapszám 
nélkül). Az 1776. évi július 14-iki közgyűlés 7. sz. a. és az 1795. évi 
márczius 17-iki közgyűlés 341. sz. a. (Prot. Gy. Nr. 62.) V. ö. különben e 
tárgyban az 1765. évi november 21-ről kibocsátott helytartótanácsi rende
lettel és lásd az 1627. évi sárosmegyei statútumhoz irt 1. jegyzetel és 
1628. évi gömörmegyei stat. 1. jegyzetét 144. lap.
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III. De  l i q u i d o r u m  d e b i t o r u m  v i a  b r e v i  d e s u m 

p t i  о n e .:
Statutum e s t: quando quidem saepius accidat, quod ob 

exiguum etiam debitum, si debitor solvere ryolens, creditor viam 
juris aggredi cogatur, majoribusque, tam ipse, quam debitor 
semet expensis, quam ipsum capitale constituat, onerent et 
intriopnt, imo ob exiguitatem summae damnum, antequam viam 
juris arripiant, malint nonnulli pati. Hinc ne creditores, ita et 
debitores semet expensis lacessere cogantur, breviorique modo 
et methodo summarie videlicet debita ejusmodi manifesta cre
ditores rebabere possint, communi omnium voto et consensu 
statutum est amodo in posterum, in gremio comitatus hujus 
(tam quoad nobiles, quam ignobiles intelligendo) observandum, 
quatenus dominus vicecomes ad vires 50 Rfl. data parti debit
rici literatoria super excontentatione creditoris insinuatione, in 
casu vero contrario ad locum in literis denotatum comparitione. 
legali quindena summarie, scripto tamen procedere, reque clare 
eveniente deffinire ac facta prius executione, publico referre 
oportebit, quo in casu data etiam legali quindena, ubi pars non 
comparuerit, taliterque semet contumacem redderit. observan
dum veniet, huc intellecto dominorum judicum nobilium proce
dura ad vires 24 Rflorenorum in capitali, non curata crucife- 
rorum aliquot florenorum defixorum superfluitate Appellare 
tamen parti non contentae licitum erit extra dominium. Hocce 
intellectis etiam manifestorum damnorum causis, ac in casu ubi 
quis legaliter convictus executus, aut exequi tentatus, semet suo 
modo opposuerit, idem et talis non amplius summarie aggre
diendus processu verum sua formalitate ad dandam oppositionis 
rationem (habito summario processu) in praesentiam ejusdem 
judicis evocandus veniet. Taxa vero judicum procedentium in 
rata medietate taxae ordinariae deffigitur quoad fundamentalem 
processum duntaxat observandum.“

IV. D e e d u c i l a t i o n  e.
Quandoquidem misera plebs contribuens violentias, domi

nis terrestribus, tempore illo, quo ipsis etiam epocilatio vini, vi 
urbarii etiam indulta habetur, quasi domini terrestres, in anga
ria eadem educilare non possent, sibi authoritatem vendicando 1 2

1 A liquidam  dehitumokrol s azok fölhajtásáról lásd az 1620. évi 
sárosmegyei statútumhoz irt jegyzetet.

2 Ugyané tárgyban lásd az 1758. évi február 14-én 28. sz. a. és 
ugyanazon évi augusztus 17-én 39. sz. a. hozott vármegyei közgyűlési 
határozatokat. (Prot. Nr. 25. Gy.)
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inferre audeant esto tenor legis articulorum: 36: 1550; 31 : 
1655; dominorum terrestrium activitatem restringit, ast benig
num urbárium rusticis quoque absque exclusione tamen dominii 
terrestralis angariam liberam indulgeret et continuus inpertur- 
batus dominorum terrestrium per totius anni educilationem fac
tam et practicatam. usus a saeculo vigeret et continuaretur, 
neque lege quapiam novellari sublatus foret, bine ne ultro quo
que abusus et insolentiae rusticorum exerceri valeant, ob ejus
modi illegales actus, ipsi contribuentes ne expensis onerentur et 
damnificentur, ut ab ejusmodi illicitis et illegalibus violentis 
actibus supersedeant sub poena refusionis illati damni, et cor
poris poena 40 baculorum ictibus, praeter illati damni refusio
nem plectantur, decisum est.1

V. De v a g a b u n d i s  s a b e l l i c i s .
Diversis occasionibus ex quaerelis damnificatorum publice 

relato existente eo. plerique contribuentes comparato a tertio 
quopiam nefrente, laese intertenentes, successive succrescentes, 
ac majorem etiam setigerum circa domicilium suum, nolentes 
pastori pro custodia et inspectione expendere, sed neque domi 
occludere, in damnum reliquorum hospitum alunt et intertenent. 
si quidem autem hospites his in partibus fundos desertos ac 
proprios hortos turcico tritico pro pane necessario ac aliis se
mentis quotannis inseminare consveti, ob multifarias cincturas, 
et sepimenta circumdare partim insufficientes, partim desidio 
ducti negligant, ob idque setigeri iidem et tales vagabundi circa 
possessionem oberrantes in fundis et hortis ac pratis damna 
inferrent, ideo ad antevertenda eadem, quatenus singulus hospes 
ejusmodi setigeros domi suae alens, aut sub curam custodis 
resignet, aut domi suae occlusos conservet, secus in damnis 
reperti illico trajiciendi statutum et decisum est.1 2

VI. D e s a g e n i s .
Quando quidem querelae multis ex locis, semet obverte

rent, quod nonnullae possessiones in terrenis aquas defluentes 
in tantum a meatu impleturis et aggeribus piscationis, et lam-

1 V. Ö. az 1757. évi február 14-én tartott közgyűlés 30. sz. a. hatá
rozatával. (Prof. Nr. 24. Gy.} Az italmérési jogra pedig 1. 1. jegyzet 124. 1.

2 Az 1758. évi augusztus 17-én és 1762. évi deczember 13-án tartott 
közgyűlések jegyzőkönyveibóT 52., illetőleg 68. sz. a. (Prot. Nr. 25. Gy.) 
A statutum szövegében használt «Turcico Tritico» kifejezés =  Törökbuza 
(Triticum Turcicum), a mint az erdélyi részekben is általában így nevezik 
a kukoriczát, máiét, avagy tengerit.
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pertarum capturae causa praepedivissent, oh idque terris ara
bilibus, foenilibus, viis regiis et silvis glandiferis plurima infe
rantur damna, proinde esto, jam antehac quoque per currentales 
inhibiti fuissent, neque tamen resipiscerent pro demoliendis uni
versaliter ejusmodi repleturis et impedimentis, authorisantur 
domini proeessuales judices nobilium (in antecessum tamen 
currentando) ut praemissam post currentationem ubi ejusmodi 
repleturae et impedimenta reperirentur. eo facto disjici et disse
cari, ac parte in ea fluvium repurgari procurent, Contumaces 
vero velut publicis dispositionibus contravenientes, ita in casum 
ubi rursus novas erigerent, aut dirutas rectificarent, si fuerit 
nobilis trium florenorum desumptione, ignobiles vero 12. bacu
lorum ictibus, toties, quoties irremissibiliter plectantur et puni
antur birsagiis procedentibus in opere judicibus nobilium ce
dentibus. 1

VII. D e s e p i m e n t i s .
Ex quo passim observaretur, quod incolae possessionum 

• ingremiatorum solitas adusque circa .fundos, hortos et foeneta 
circumsepturas praetermittant, per idque tam praetermittenti, 
quam et reliquis per pecora undique penetrare valentia damna 
inferantur, unde variae confusiones inter incolas, contentiones, 
ac exinde pessimae eveniant consequentiae. Hinc ad avertenda 
ea et, ut pax, tranquilitas ac unio inter incolas coli et conti
nuari possit, deciditur pro futuro observandum, quatenus singulus 
hospitum, sive idem nobilis, sive ignobilis circumsepturas suas, 
tam circa fundos, hortos et foenilia accuratos, suo debito tem
pore. usque videlicet festum sancti Georgii peragi faciant et pe
ragant, secus processualis judex nobilium pro investigatione 
exiens, in casu, ubi rusticus per non factam circumseptionem 
alter damnum pati et ferre cogatur, tam damnum tertio illatum 
damnificato bonificare, quam et ob renitentiam et turbationem 
boni ordinis 12 baculorum ictibus plectendus; nobilis vero 
praeter damni refusionem eo facto duorum florenorum poena 
afficiatur. Et quia quotannis evenire soleat, quod subulci et ar
mentarii pastores sepimenta diruere, in parte vero suapte con
cremare assoleant, hinc ii et tales ubi evenerit casus baculorum 
24 ictibus plectantur, ruinam sepimentis rectificaturi. praemissis 
duobus florenis domino investigatori cedentibus.2

’ A/. 1759. évi június 25-én és 1765. évi január 10-én tartott köz
gyűlések jegyzőkönyvéből 35.. illetőleg 22. sz. a. (Prot. Gy. Nr. 26. és 32. i 

3 Az 1761. évi márczius 13-án tartott közgyűlés jegyzőkönyvéből 
36. sz. (Prot. Gy. Nr. 29.). a kerítésekre lásd 2. jegyz. 109. lap.
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VIII. De s u b u l c i s .
Quandoquidem authumnali tempore in silvis glandiferis 

per subulcos e variis partibus fine glandinationis confluentes 
multa inferri soleant damna, hinc ad antevertenda eadem, esto 
jam antehac multifariae publicae intervenissent, subtflcis et judi
cibus cognitae dispositiones, non tamen supersedere intenderent, 
imo de die, in diem alios manifeste damnificarent, ultronee 
statutum et decisum est, ne in posterum ullus subulcorum ab
sque scitu et praesentia pagensis judicis ac jurati proprium 
etiam sabellicum enecare praesumat, neque carnes suillas in 
silvis quocumque sub praetextu, ast in possessione eadem prae- 
manibus cujuspiam hospitis conservet ac abinde frustatim quod per 
unam septimanam duntaxat et ultro duret, secum ad silvas de
ferat, secus deprehensus, aut vage , in silvis aberrat setigeros 
suos relinquens animadversus ad carceres magistratuales dedu
cendus veniet, securi et majoribus prae manibus ejus adinventis 
et conservatis cultris per judices silvanos aut pagenses adimi 
decisis ac prae manibus adimentium usque exitum e silvis con
servandis. 1

IX. D e  m u t u o  p e c u n i a r u m  e t  p o t u  m i l i t i b u s  
n o n  d a n d o .

Siquidem nonnulli incolarum militibus inquartirisatis tam 
aes paratum mutuo darent, quam vero educillatorii potum abs
que admanuatione pecuniae praestarent, unde difficultates plu
rimae ex praetensione persolutionis orirentur; ideo ut ea in 
posterum antevertantur statuitur, ne a modo in posterum ullus 
incolarum mutuo militi pecunias dare praesumat, aut vero edu- 
cillator absque instantanea pecuniae pro potu praeter tres, qua- 
tuorve medias, persolutione exponere ausit, sub poena amissio
nis pecuniarum. Ubi vero miles vi et potentia mediante potum 
extorserit, eum in casum talis educillatorum dominis processua- 
libus insinuare, iidem vero commendanti militiae obligatus sit. 
Si autem educiilator insinuationem aut contribuenti cuicumque 
demum potum ultra Rllorenum unum ad creditum dare prae
sumpserit, ante exolutionem ejusdem unius floreni effectivam 
praetermiserit, praetensio ejusdem simpliciter cassetur.1 2

1 Az 1763. évi szeptember 19-én tartott közgyűlés jegyzőkönyvéből 
45. sz. a. (Prot. Gy. Nr. 30.)

2 Lásd az 1755. évi május 5-én, 1763. évi szeptember 19-én és 
1768. évi szeptember 8-án tartott közgyűlések 47.. 70., illetőleg 9. sz. a. 
hozott határozatait. (Prot. Gy. Nr. 23.. 30.. 32.)
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X. D e v i s i t a t i o n e  s a l i s .
Quandoquidem obequitatores salis propria authoritate citra 

praesentiam judicum nobilium et judicum pagensium in prae
judicium manifestae legis domos quaerendi salis causa invadere, 
ac dein contribuentes summe damnificare et vexare praesu
mant, ideo ut ejusmodi inconvenientiae et illegalitates ac prae
judicia anteverterentur, statuitur communi voto, quatenus nul
libi locorum dictos obequitatores salis, non existente judice 
nobilium, aut possessionum judice in domos ad visitam intro
mittere audeant, verum virtute legum ubi contra quempiam in
colam domi existentem suspicio praevaricationis semet obtulerit, 
pro tunc obequitator judici nobilium processus ejusdem in quo 
praevaricatio praetenditur, semet insinuat, quibus dominis judi
cibus nobilium anno adhuc 1770. 19. Februarii, generalis exmis- 
sio extradata est singulis, ut dum et quando requisiti et per 
publica, non impediti fuerint, teneantur pro visitatione peragenda 
exire, erga solitum tamen diurnum a parte inclitae camerae 
exolvendum. Haec autem visitatio praesente .judice nobilium pe
ragenda ad domos nobilium extensa consideratur. In domibus 
vero contribuentium peragenda praesente judice oppidi in oppi
dis, in villis vero praesentibus judicibus pagensibus instituatur. 
Demum facta cum judicibus visitatione, ubi praevaricatio mani
festa et non putativa evenerit, extunc adaequata satisfactio, aut 
a domino terrestri praevaricantis, aut si ibidem data non fuerit, 
ab inclito comitatu per obequitatores speciefacti et damni quan
titate exposita, petenda veniet, quae nullatenus danda denega
bitur, ut per ejusmodi fori legalis satisfactionem deglubatio 
et ad incitas redactio contribuentium per obequitatores antehac 
practicari solita antevertatur.1

XI. D e e x t i r p a t u r i s .
Ex quo passim in toto gremio observaretur territorio loco

rum et meris silvis et dumetis consistere ac exiguum planum 
reperiri, ideo statuitur et determinatur, ut sive pro terris ara
bilibus, sive pro foenilibus, unusquisque nobilium aut rusticorum 
in territoriis communibus libere extirpare valeat, quod si vero 
medio tempore proprietarius inveniretur, qui istius modi extir- 
patum terrenum suum esse, aut praedecessorum suorum prae
fuisse comprobaret, in illum casum singulam diem, quam in

1 V. Ö. az 1764. évi márczius 15-ki, 1770. évi február 19-ki és
1795. évi május 7-iki közgyűlések 29.. 24. és illetőleg 710. sz. a. határoz-
mányaival. (Prot. Gy. Nr. 31.. 33. és 62.)
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extirpatione extirpans consumpserat crucigeros 17 persolvere 
tenebitur, taliterque persolutis extirpantis diurnis terrenum extir
pation rehabere possit. Consultum igitur est. ut unusquisque 
extirpans tale terrenum in praedium aestimari curet. Uno statui
tur et id, ne in futurum ex silvis ligna focalia eo usque donec 
in campis, terris et ad vias regias extirpation]' obnoxia ligna 
reperta fuerint, desecare et evehere liceat, sub poena in contra 
venientes rusticos 15 baculorum; nobiles vero in taxatitiis, de
gentes, fundis sub poena unius floreni, toties quoties desumenda. 
Et quia hoc statutum ad tempus idem deserviebat, praecipue 
vero ob vastas silvas et plano vix aliquo in terrenis reperto, jam 
vero, vi benignae resolutionis urbarialiter anni 1775. puncto 
octavo § sexto expresso existente, ne ullus subditorum absque 
domini terrestris sui insinuatione et indultu extirpaturas excer- 
cere attentet, innuitur, hinc norma ejusdem benigni urbarii ob
servanda in futurum veniet. Ita etiam extirpaturarum exolutio- 
nes ad tenores excelsi consilii regii locumtenentis Hungarici 
praetermissa primaeva judicis nobilium aestimatione intimati 
Posonii 22. Aprilis 1771. emanati extirpaturarum qualitate 
observata classificatione stare et observari debente.1

XII. D e c a m i n i s  e t  e x p u r g a t i o n e  e o r u m .
Referentibus dominis processualibus judicibus nobilium, 

quod in processibus viles gazulae et domus contribuentium re- 
periantur quae omni absque camino, aut in tantum ruinato, ut 
fomes incendiorum magis dici potest, unde non solum ii ipsi 
contribuentes et nobiles, ast exinde aliorum quoque hospitum 
domus perniciem et ultimam ruinam in dies praestolari debeant: 
proinde inhabitatores talium aedificiorum fortunae variae et 
instabili semet comittentes, nec evenibilia aliorum damna prae- 
meruentes praevie admonendi sunt serio, ut singulus hospes 
sive camino domum incolens ad antevertenda evenibilia damna 
intra bis quindenam caminis domos provideant, secus in casu 
evenibili, omne emergens damnum, praeter poenam publicam 
eosdem manebit, domus vero cum ruinatis caminis extantes, 
esto nobilium eae sint, caminis bonis intra bis quindenam pro
videant, secus judices nobilium tales ruinatos detrahi curent, 
gazulae vero incommodae aeque disjiciendae, ac alias formales 
domos cum caminis ut aedificent admonendi sunt. Quia vero

1 Az 1767. évi július 22-én (Nr. 10.), 1769. évi deczember 12-én 
(Nr. 51.) és 1771. évi június 11-én (Nr. 16.) tartott közgyűlések jegyző
könyveiből (Prot. Gy. Nr. 32. és 33.)
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querulae passim per oppidanos, partim per communitates pub
lico relatae forent, quod nobiles praecipue vi antiquarum pub
licarum dispositionum ad visitandos saepius caminos per com
munitates destinatos et exmissos pro visitatione nec admittere 
quidem velint, hinc in consequentiam antecedanearuin salutarium 
dispositionum ultro deciditur et statuitur sub generali congre
gatione 12. decembris 1796. celebrata, ut judices nobilium in 
renitentibus nobilibus pro actu primo crucigeros 17. pro secundo 
34 crucigeros, pro tertio demum 51 crucigeros. eo facto ubi 
eidem quis fide digne relatus fuerit desummat: quarto vero in 
casu publica ut actione fiscali convenire valeant, referatur, rus
tici vero contravenientes, toties quoties 24 baculorum ictibus 
puniantur. Summa denique in renitentibus cruciferalis desumenda, 
cedat visitatoribus caminorum. Caeterum circa praecavenda in
cendia per excelsum consilium regium in anno adhuc 1770. 
transmissa idea sub congregatione 8. Maii anni ejusdem publi
cata, ac successive in anno 1777. 8. Martii per eotum vice- 
comitem Georgium Bessenyei elaborata dispositio ac publico 
praesentata, publicata denuo observanda reiteratur.1

XIII. De t e n u t i s  p o s t f u n d u a l i b u s  per r u s t i c o s  
n o n  a b a l i e n a n d i s .

Cum passim observaretur id, quod lustici fundos et tenuta. 
alias dominalia tenentes extraneis absque praescitu domini ter
restris vendere, abalienare et oppignorare praesumant, ne ejus
modi praejudicia ultronice practieentur, dominique terrestres per 
id in bonis suis damnificentur, statuitur, ut amodo in posterum 
nullus rusticorum terras arabiles, foenilia quocumque sub titulo 
et praetextu, vendere, inpignorare et abalienare, velut postfun- 
dualia nullusque emere, sub poena amissionis summae praesu
mat, secus re eveniente dominus terrestris in usum terrae aul 
foenilis per processualem judicem nobilium, aut ipsum juratum 
assessorem etiam reponetur, cujus intuitu omnes gremiales co
loni ab emptione et venditione terrarum ac foenilium sub amis
sione summae per currentales denuo inhibendi statuuntur.1 2

1 Lásd az 1767. évi július 22-én (Ni-. 8.), 1770. évi május 8-án 
(Nr. 64.) és 1794. évi április 7-én (575. sz.) tartott közgyűlések határoz- 
mányait (Prot. Gy. 32., 33. és 61.) az égések megelőzésére vonatkozó 
óvóintézkedésekre lásd 5. jegyz. 207. 1.

2 V. ö. az 1769. évi május 8-án (Ni. 85.) és 1791. évi április 11-én 
(Nr. 462.) tartott közgyűlések határozataival (Prot. Gy. Nr. .3.3. és 58.1.
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XIV. De a r m i s  r u s t i c o r u m  a d i m e n d i s  et i n h i b i t i o  
v e n a t i o n i s .

Si quidem pulveres pirii et plumbum, prioribus jam sub 
congregationibus, ne quispiam rusticorum emere praesumat, 
inhibita forent, quia tamen interdictio eadem effectum usquequo 
rustici arma prae manibus habuerint desideratum sortiri haud 
posset, hinc tlinctae ab omnibus incolis contribuentibus, quam 
et taxalistis in fundo alieno residentibus, et quidem a contri
buentibus per dominos terrestres, a taxalistis vero per proces- 
suales judices nobilium accipiendae determinantur; dein per 
processuales publico resignandae; taliterque et venatio omni ex 
parte, quoad ipsos, vel eo magis quod venatio sortem rustico
rum nullatenus melior et ast potius venationi asveti tempus' 
inaniter consummunt a laboribus semet abstrahunt, ac desidiosi 
efficiantur deteriorent, inhibendi statuuntur, observatis tamen 
jam antehac interventis quoad oppidanos et quaestores hac in 
materia ademptionis armorum dispositionibus publicis.1

XV. D e o r p h a n i s .
Quandoquidem in praemisso per inclitam universitatem 

deputatio orphanalis continua ordinata et decisa foret, deputatio 
eadem quoad instructionem sibi extradatam laborare non inter
mittat, id ipsum rursus defigendo, ut ab omnibus tutoribus et 
curatoribus formales rationes quotannis in fine singuli anni accura
tius deputatio eadem desummat, praenotanda praenotet et pub
lico referre nullatenus intermittat cujus intuitu determinatio 
sequens est :

Si quidem condignus ordo rei orphanalis respective id ex
poscat, ut gremiales orphani promtam semper in aequanimi pub
lici magistratus provisione protectionem praesidiumque nancis
catur, casus vicissim, quo orphanorum quemque a generationali 
sorte sua dejectum, ac ob defectum publicae inspectionis cura- 
tionisque gravibus aerumnis involutum esse contingeret, sollicitis 
studiis praevertetur, pro eo omnes omnino gremiales orplmnos 
actuales aeque ac deinceps ad statum orphanalem deventuros 
sub provida inspectione sua tenturi, rationes tutellares statis 
temporibus a respectivis tutoribus et curatoribus exacturi, eaque 
universa, quae pro personarum aeque ac rerum orphanalium 
tuitione oportuna visa fuerint, rerumque adjuncta admiserint, 
futuris semper temporibus adpromptaturi substitutus vicecomes,

1 Az 1769. évi deczember 12-én tartott közgyűlés jegyzőkönyvéből
37. sz. a. (Piot. Gy. Nr. 33.) a vadászai tilalmáról lásd 1. jegyzet 186. 1.
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ordinarius notarius generalis cassae utriusque perceptor, cura 
eMu-iore rationum, quatuor item ordinarii judices nobilium ac 
a r a fiscalibus magistratualibus ea ratione deputantur, ut 
dt iero, conditione, tutelatu et curatelatu, aliisque circum
s t a t ' ч orphanorum omni ad minus semestri periodicam pub
lico relationem facere neutiquam intermittant.1

XVI. D e v i o l e n t i s  b o n o r u m  o c c u p a t i o n e  et  
r e p e t i t i o n e .

E crebrioribus coram publico per vices emergentibus que- 
remoniis, sed et iteratis processualium judicum nobilium rela
tionibus palam foret, complures tenuioris plerumque sortis nobi
les eo temeritatis in gremio hoc prorumpere, ut terras arabiles, 
falcastra item, horumque particulas, aliaque id genus tenuta 
pacifice legitimo tempore per tertium tenta, sub diversis prae- 
tensae aequitatis causae suae praetextibus occupent et abstra
hant, totiesque prope modum eveniat, ut partes lesae oportunis 
ad promovendas lites facultatibus destituere, factam ejusmodi 
potentiam in ordinaria juris via prosequi nequeant, ast injuriae 
potius succumbant, laedentes vicissim ad plures potentiosos actus 
perpetrandos delabantur, intersit autem, ut nemo cum detri
mento tertii locupletetur, manifestamque vim et injuriam passi, 
publica etiam provisione a temerariis potentiorum insultibus 
vindicentur, pro eo vigore praesentium statuitur, ut in omnibus 
rerum alienarum mobilium, aeque ac immobilium potentiosae 
occupationis, et detentionis casibus nullo prorsus habito interes- 
satarum partium respectu, intra effluxum unius anni a tempore 
interventae occupationis, sive attentatae detentionis computan
dum, praesentata publico per damnificatum de usu pacifico prae- 
habito judiciaria collatirali inquisitione, alteruter vicecomitum 
praevia publica sui exmissione authorisatur, ut partem damni
fica tam in praehabitum rei ademptae usum cum eo, quod inter
erit acturum reponeret, salva permanente damnificato actum 
violentum sua formalitate quaerendi v ia ; cujusmodi publica 
praemisso in objecto facta dispositio, medio processualium judi
cum nobilium, in omnibus gremialibus locis ad universorum 
notitiam publicanda ordinatur.2

1 Lásd az 1794. évi május 24-én tartott közgyűlés 762. sz. határo
zatát. (Prot. Gy. Nr. 61.)

1 V. ö. az 1794. évi április 7-én és ugyanezen évi július 2-án tar tojt 
közgyűlések határozmányaival 539. és 1005. sz. a. Egyebekben az erőszak
kal elfoglalt javak visszaszerzéséről 1. Abaujm. 1579. évi Stat. 3. jegyz. 38 1

32Corpus statutorum II.



498 MEGYEI STATÚTUMOK.

XVII. D e d e v a s t a t i o n e  s i l v a r u m .
Si quidem nobiles, ita ac ignobiles silvas possessionum in 

tantum devastare asveti, ut per attentatum ipsorum ausum sil
vae omni ex parte desolentur, et proventus dominorum terres
trium minuantur, eo magis vero, quod rustici universa ligna praeter 
focalia praeter annutum dominorum terrestrium desecare, eo minus 
aufferre inhibiti sint, tanto a fortiori, quod universi incolae a 
desecandis in silvis lignis prohibiti ligna focalia eo usque, do
nec in terreno extra silvas ordinarias constituto inter terras 
arabiles et foenilia repererint, eo usque silvas adire non au
deant, non obstante tamen ea dispositione publica extradata, 
non ut in terreno possessionis adinventa et exstantia ligna dese
carent, ast ob desidiam eorum ea permittendo e silvis universa 
deferant, imo vivas quoque arbores fructiferas desecent et aufe
rant cum praejudicio et damno dominorum terrestrium, hinc 
universaliter statutum et decisum est, ut idaea universalis per 
comitatum in anno 1791 : 26. Novembris elaborata per singu
los observetur, in casu contrario omnes et singuli, tam nobiles, 
quam ignobiles vi ejusdem statuti citentur et puniantur.1

XVIII. De S i n g a r i s .
Esto per excelsi consilii regii diversa intimata, incliti dein 

comitatus hujus determinatas dispositiones, omnes in gremio comi
tatus hujus Singari, ad fixa domicilia reduci debuissent, domun
culae eorum subterraneae ruinari et comburi, tentoria everti 
modo item rusticano restructa, vulgo Vajdones eorum sufferri, 
ac in futurum sub baculo judicis pagensis ad instar reliquorum 
incolarum, ab equorum conservatione arceri, vagabundi tandem 
praecipue extranei ad loca habitationum suarum a limitibus 
statim gremii reinviari, ac fixa jam domicilia habentes ad rus 
colendum et labores perficiendos animari, stimulari et urgeri, 
denique iis ad solvendum portionale quantum quotannis conscribi 
praecipiebantur, quae omnia esto tam per judices nobilium, 
quam dominos terrestres ac ipsos pagenses judices praetermissa 
haud fuere, quia tamen effectus horum ad amussim ne adusque 
quidem secutus esset in nonnullis, ideo ultro quoque deciditur, 
ut praemissorum omnium accuratum observa men recurrentetur 
et effectuetur. Tales vero, qui nondum in fixis domiciliis resi
derent usque primum Junii anni futuri 1797. adigantur, secus 
renitentes, aut negligentes ad carceres magistratuales inducan-

1 Az erdó'pusztitások meggátlására nézve v. ö. az 1791. évi január
10-iki közgyűlés 231. sz. a. határozmányával. (Prot. Gy. Nr. 58.)
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túr, ibidem 40. baculorum ictibus titulo poenalitatis recepturi. 
Inveniuntur tales etiam, qui esto domiciliati sint vernali aut 
aestivali tempore, e possessione habitationis suae alias diversas 
in possessiones laboris causa perficiendi oberrare, cum uxore 
et prolibus, ac tota sua domestica supellectile deprehenduntur, 
ii et tales ob ausum perpetratum 25 baculorum ictibus puniendi, 
uxores et proles cum supellectile ad . domum fixae suae habita
tionis reinvientur, nec amplius taliter pagatim oberrare iisdem 
licitum sit. Qui tamen singari jam fixe domiciliari opera manuum 
suarum vitam conservant, aut rus colere intendunt, tales equos 
quoque producenda oeconomia (facta prius processuali judici 
nobilium insinuatione, qui secundum insinuantis Singari limita
bunt sortem et necessitatem, an? qui? et quot equos servare 
possint) tenore etiam gratiosi excelsi consilii regii Posonii 14. 
Julii 1769. emanati et sub congregatione 7. Augusti anno eodem 
sub Nr. 9. publicati intimati equi servandi indulgebuntur.

Et quia saepius evenit, experientia testatur publica, quod 
Singari esto nihil habentes miserrimae sortis existunt, in tantum 
miseros contribuentes circumveniunt verbis asvetis, circumstan
tiis fallacibus, ut persvasi aes paratum etiam, ac pecora quoque 
eisdem Singaris mutuent et elocent, qui successive nec aes para
tum, nec pecorum pretium rehabere possunt, taliterque miseri 
contribuentes summopere damnificentur, quo in negotio diversis 
jam occasionibus per publicum universalis inhibitio currentata 
extitit, nec tamen resipiscunt, hinc ne talis mutuans et elocans 
damnificetur, neque universitati multis occasionibus molestius 
sit et determinationibus semet accomodare queat, ultro quoque 
statuitur, ut si quis contribuentium tali Singaro fallaci et nihil 
habenti aes paratum mutuaverit, aut pecora eidem summae 
absque persolutione elocaverit, summas ipsas eo facto amittat, 
nec recursum ad comitatum facere praesummat, quod ipsum 
denuo et ultimo ad omnium notitiam per gremium currentan- 
dum veniet. Caeterum in puncto regulationis Singarorum excelsi 
consilii regii anni 1768, ac subsequa intimata, ita dispositiones 
comitatus hujus in quantum quodpiam punctum nondum effec
tui mancipatum fuisset processuales judices nobilium incumbent, 
exacte universa ut pertractentur. Circa quae jam in anno 1777. 
8. Martii per eotum Georgium Hessen у ei vicecomitem efforma- 
tum opus, et eodem anno publico relatum et approbatum, ultro 
observandum erit.1

1 Ez évszázad második felében Beregmegye számos ízben intézkedett 
a kóborló czigányok helyhez kötése iránt. Pl. az 1767. évi deczember 10-én. 
1768. évi február 8-án. 1769. évi augusztus 7-én tartott közgyűléseken

.42*
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XIX. D e v a g a b u n d o r u m  e t  f u r u m a u s i b u s  p r a e 
p e d i e n d i s .

Esto quidem excelsi consilii praenotatum intimatum, ac 
incliti comitatus hujus multifariae dispositiones publicae inter
cessissent, vigiles singulis in possessionibus expositi fuere; pas- 
suales quoque per gremia vicinorum inclitorum comitatuum hoc 
in gremio adinstar reliquorum comitatuum ordinatae et curren- 
tatae exstiterunt, nqc tamen vagabundi vagari et oberrare de
stiterint, furesque ausus suos continuare animadverterentur, hinc 
ut in futurum ausus ejusmodi magis praecaveri, et anteverti pos
sint, idaea, seu norma per excelsum consilium fine observatio
nis in typo transmissu universalis, subseque per ordinatam a 
parte comitatus hujus deputationem punctuatim ad gremii hujus 
circumstantias elaborata, sub generali congregatione die 12. 
Decembris 1796. in oppido Beregszász celebrata relata, publi
cata et approbata fine observandorum omnium in eodem opere 
expositorum punctorum et decisorum, ut ad omnium notitiam, 
quorum interest, pervenire possint currentanda, dominis pro- 
cessualibus judicibus nobilium ita oppidis et villis exto ’anda. 
decisum est.

XX. De v a g i s  p e c o r i b u s . 1

Cum per terrena gremialia inveniantur saepius pecora 
oberrantia, partim gremiales incolas, partim vicinorum inclito
rum comitatuum homines concernentia, quae velut vaga in 
possessionibus jam impulsa detinentur, taliter damnificati ob non 
resignationem aa manus competentes detrimentum pati et ferre 
cogantur, hinc parte in ea statuitur, ut pecora ejusmodi vaga 
et impulsa intra triduum processuali judici nobilium sub poena 24 
baculorum judici possessionis resignare negligentis, aut nolentis, 
ictibus infligendis, resignare obligentur. Si vero pecus tale ex 
non facta resignatione perire contingeret, idem judex praeter 
praementionatos 24 ictus valorem refundere obligabitur. Ut 
autem talis pecoris existentia, et localitas detentionis ad noti
tiam damnificatorum quantocius devenire possit, incumbet

18. és 90. sz. a. (Prot. Gy. Nr. 32.) Valamint az 1792. évi augusztus 8-án 
tartott közgyűlésen 1111. sz. a. (Prot. Gy. Nr. 59.) Ugyanez évi július 2-án 
928. sz. a. (Prot. ugyanaz.) Az 1793. évi szeptember 8-án 1397. sz. a. és 
1794. évi január 22-én 1220. sz. a. (Prot. Gy. Nr. 60. és 61.)

1 V. ö. az 1792. évi augusztus 8-án tartott közgyűlés határozatával 
1048. sz. a. és az 1794. évi február 21-iki közgyűlés 673. sz. a. végzésé
vel. (Prot. Gy. Nr. 59. és 61.)
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recipienti judici nobilium pecus tale, tam per gremium, quam 
et vicini comitatus proximiori ejati judici nobilium mora absque 
insinuare, in gremio vero currentare. Si vero intra spatium 
medii anni a tempore receptionis proprietarius haud semet 
insinuaret, protunc pecus idem cum descriptione constitutionis 
ac coloris inclito comitatui scripto referendum, qui occasione 
generalis congregationis licitationi expositurus, et summam pro 
eodem enumeratam, perceptoratui resignatur, erga tamen quie- 
tantiam publico prothocollo inserendam, ut taliter, tam haec 
positio, cum et reliquae ejusmodi, e prothocollo excerptae, occa
sione ratiocinii introitum ingredi possint. Si autem proprietarius 
adinventus fuerit pecoris summa eadem ubi dum ad se perti- 
nisse evicerit,‘ eidem per assignationem vicecomitis interimalem 
ex cassa exsolvenda erit, quam flendam exolutionem et factam 
perceptoratus publico relaturus.1

XXI. D e n a v i c u l i s  p r i v a t i s  i n T i b i s c o .
Ex quo observatur actu quoque contra varias publicas 

jam itehac extradatas inhibitiones, quod malefactores et vaga
bunt. saepius, ut manus publicas effugiant per naves minores 
in Tibisco asservari solitas pertransire soleant, statuitur ultro 
quoque, ut omnes naves minores in Tibisco extra trajectus 
publicos depraehendendae omni absque mora, velut publicis etiam 
naulis et teloniis privilegiatis praejudiciosae et damnosae disse- 
centur, quo taliter perniciatis hominibus ingressus et egressus 
praeclusus maneat, quod effectuandum processualibus judicibus 
nobilium incumbet, de effectu procurato scriptam relationem 
publico praesentaturis. Nautae vero ne extraneos et vagos 
absque fidedignis passualibus per trajectum sub poena baculo
rum 40. transponere audeant, serio inhibeantur.1 2

XXII. De  p a s t o r i b u s ,  i g n e m  a e s t i v a l i  t e m p o r e ,  in 
t e r r e n o  a c  s i l v i s  e x c i t a n t i b u s .

Pastorum ausus temerarii, ac damnosi saepius jam coram 
publico ventilati, in tantum multis in locis deteruerunt. hospites 
incolas, ut ne prohibitionibus multifariis ab attentandis in ter
renis, et silvis aestivo et. sicco praecipue tempore excitandis 
ignibus attentis, passim in terrenis et silvis exstruant ignes, ptr

1 A marhák behajtására nézve 1. Tornm. 1616. évi stat. 1 jz. 110.1.
2 Megújítása az 1790. évi május 17-én tartott közgyűlés 241. és az 

1792. évi november 26-án tartott közgyűlés 1802. sz. a. hozott határozatai
nak. (Prot. Gy. Nr. 57. és 59.)
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quos m ax im a in feran t dam na, tam  in silvis, terrenis, falcastris, 
saep im en tis  ac per ignis vehem entiam  e t extensionem  in ipsis 
pag is et aedificiis ju s te  p raem etu i possent dam na. Ut itaque  
m alitio si tem erarii, ac  dam nosi ausus posterum  a n te v e rta n tu r, 
exc ita to resque  poena m ajo ri affecti, a  facto supersedean t, s ta tu i
tu r, e t determ inatur, u t om nes e t singuli pasto res locales p o s
sessionum , prim o ab  a tten tan d is  ejusm odi ausibus su b  com m i
n a tio n e  aresti publici in h ib ean tu r, dein  vero in facto dep reh en su s 
a lte ru te r  sive e pasto ribus, sive hospitibus, au t eo ru n d em  filiis, 
si d am num  m ajus in tu le rin t p e r ignem , in tercip iendus e t ad  m a- 
g istra tua les carceres inducendus erit, ubi an te  pe rso lu tionem  
lim ita ti dam ni et ob p a tra tu m  ausum  40 baculorum  sufferendos 
ictus, u ltro  detinendus erit. Si au tem  dam num  nu llum  p a tra tu m  
fuerit, ob ausum  solum  tem era riu m  per p rocessualem  jud icem  
in facie loci 25 bacu lo rum  ictibus plectendus erit. Q u ibus exci
ta tis  ignibus jud ices pagenses et ju ra ti, ac c ircu la to res  vigili 
a tten d en t oculo personam  processuali judici nobilium  d e n u n tia 
tu ri. Si autem  ignem  exstingvere  e t personam  ex c itan tem  d en u n 
tia re  negligerent, singulus p e r 12 baculorum  ictus p u n ien d u s  est, 
to ties, quoties.

XXIII. D e  a r m e n t a r i i s  l o c a l i b u s  p o s s e s s i o n u m .

Si quidem  m agnus in  a rm en ta riis  p ra c tic a re tu r  abusus, et 
quidem , quod iidem  p o st festa  P aschalis pecora  expelle re  et cum 
festo S. A ndreae finem im ponere  consveverint, adeo q u e  saepius 
nec m edium  in p a s to ra tu  consum m an t annum , so lu tiones vero 
eorundem  per com ita tum  h a u d  lim ita tae  forent, a s t  cu i quantum  
p lacitum  e t conven tum  est, ab  incolis exigant, e t qu idem  ea 
sa lia ria  pro to to  deserv ire  deb eren t anno, h inc  ne  p a r te  in  ea 
quoque incolae dam nificaren tu r, s ta tu tum  quidem  e ra t, u t non 
cu ra to  festo S. A ndreae, usque quo in te rren o  p a sc i possunt, 
a rm en ta riu s  expellere ob ligatus sit, hac in te rim  dispositione 
publica  non cu ra ta , iidem  pasto ra tum  in dicto festo deserunt, 
solutionem que su am  m edii anni, ac si p e r in teg ru m  tem pus 
pavissent, desum nm nt, u t itaque tam  arm en tarii cum  e t hospites 
destina tum  tem pus ac  solu tionem  ejus tem poris sc ire  valeant, 
prim um  tem pus expulsion is p e co ru m . usque qud  tem p u s adm itta t 
com m odum , imo subsecutis m elioribus, e t com m odioribus diebus 
sem per absque te rg iversatione, expellere e t e isdem  invigilare 
obligabuntur, dein solutio  ejusdem  annua, a singulo  pecorq.. a n 
nu m  secundum  exceden te  secundum  num erum  pecorum  et 
peronum  ab 1. crucigero , esus eidem p ra e b e a tu r  dietalis, a 
pecore unius an n i grossus, u t adusque p ra c tic a tu m  fuit, a  duo-
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rum  an n o ru m  pecore cruc igeri 9. a  pecore trium  et u l t r a  a n n o 
rum  crucigeri 15 p e rso lv an tu r, nec ipse a rm en ta riu s  p lu s  exigere 
valebit. Si au tem  quis h o sp itu m  in defectu pecuniae frum ento  
eum  exolvere in tendet, h a b ita  ratione forensis p re tii frum enti 
debitum  in frum ento  exo lvere  potest, s tan te  penes so lven tem  
hospitem  optione, a rm e n ta r iu s  vero accep tare  ob ligab itu r. Si 
vero qu isp iam  a rm e n ta r ia tu m  in se assum ere nollet, jud ices 
pagenses eum  et talem , a u t  a lte rum  etiam  in pago reperib ilem  
adactiv is e tiam  m ediis s trin g e re  possint, recusans vero  eo facto 
portionali quanto , e t un iversis  publicis oneribus sub jic iendus 
erit. In casum  autem , u b i a rm en ta riu s  a  quopiam  h o sp ite  d iur- 
nalem  m terten tionem  n o n  p rae tendere t, talis a  singulo  pecore  
duos annos excedente, a n n u e  17 crucigeros solvere ob ligab itu r, 
quod per to tum  g rem ium  cu rren tandum  veniet.

Huc accedit, ne  u llu s  possessionis incola subu lcos p riva to s 
infra 40. num erum  Sabellicorum  servare  audeat, si quidem  
privati iidem  subulci d a m n a  in vetitis, potiusquam  em olum entum  
quodpiam  in te rren is c a u sa re  solent, neque a m ultis  p rivatis  
pastoribus dam num  c a u sa tu m  exquiri possit facile, a s t  u t ja m  
an teh ac  in  grem io c u rre n ta tu m  extitit, m odo ru rsus s ta tu itu r, et 
de term inatu r ad  a n te v e rte n d a  hucusque observa ta  dam na, u t p osses
sio singula subulcum  u n u m , au t si num ero  p lures sabellici exis- 
te ren t p lu res com m unes subulcos assum ant, qui ta m  nobilium  
in pago residen tium  Sabellicos, quam  contribuentium  p asce re  et 
iis invigilare studean t, u t sic  e t dam na in te rren is illa ta  resciri, 
e t de om nibus ra tio c in a ri e t respondere possit, incum bet ig itu r 
pagensibus jud ic ibus su b  poena  50  baculorum  etiam  si ex filiis 
incolarum , si benevole a ssu m ere  nollet, adactiv is e tia m  m ediis 
constituere, nolen tes au tem  to ties quoties 24. bacu lo rum  ictibus 
plectere, tan to  m agis q u o d  a  dom esticis p asto rib u s nec  de 
dam no, nec  de profugio possessio  m etuere possit, e a  e tiam  de 
causa, quod filii inco la ru m  grem ialium  penes p a ren te s  suos deli
tescen tes nullique lab o ri asvescentes, desidiosissim i evadan t, 
exinde successive nec  p ro  se, neque pro laboribus pub lic is ta m 
quam  insveti ap licab iles evadan t.

• .
XIV7. D e  c o n s t r i c t i s  e t  d e n s i s  p l a t e i s .

Si quidem  p la teae  tam  in oppidis, cum  e t possession ibus 
nonnullis in  tan tum  den sae  e t constric tae  h ab ean tu r, u t vix duo 
cu rru s ad  invicem  tra n s itu m  habere  possint, id ve ro  ta m  ex 
ipsa constric tione a m b a ru m  partium  sepim entorum . cum  et per 
incolas e t hosp ites fim i in  p la teas ejectiopem  non  so lum  densas, 
verum  et saep ius te m p o re  pluviali e t lutoso in p rac ticab iles  et
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com eatum  sum m e p raeped ien tes efficiant, h inc  ut u n iv ersae  p la 
teae  in  toto grem io d ila ten tu r ad m inus 4  o rg ia ru m  latitudinem  
continean t, dom ini p rocessua les judices nob ilium  au tho risan tu r, 
u t effectum h u jus m eriti p ro cu ren t et p ro d u can t. F im um  vero 
e jectores in  p la teas  u n iv ersa lite r per publicos cu rre n ta le s  serio 
inh ibean tu r, secus po st inhibitionem  quoque p ra c tic a n tes  rustici 
p rae te r fimi a  p la tea  apporta tionem , b acu lo ru m  24 ictibus, 
nobiles vero  un ius R floreni m ulcta p u n ian tu r, b irsag io  hocce 
dom inis o p e ran tib u s  e t v isitan tibus ced en te .1

XXV. D e  n o n  a b a l i e n a n d i s  j u g a l i b u s  p e c o r i b u s .

C um  co n trib u en s p lebs ad  ev itandas p u b licas  vec tu risa- 
tiones passim  p eco ra  ju g a lia  sua  d ivendere o b se rv a ren tu r, hinc 
serio  cu rren tan d u m  d eterm inatu r, ne sufficienti ra tio n e  absque, 
p eco ra  su a  ju g a lia  vendere, em ptores vero  em ere , sub  poena 
confiscationis, si apud  ipsos pecora  ta lia  d e p reh en sa  fuerint, 
p raesum m an t, alioquin  a  ta libus etiam  d is trac tis  peco ribus con
tribuere  o b lig a b u n tu r ; in terim  si ra tionem  d is tra h e n d i habuerin t, 
non  im pedientur, ita  tam en, u t in  locum  d is trac to ru m  alia 
p eco ra  aeque ju g a lia  co m p ara re  iisdem  incum bet, n e  p e r ejus
m odi abaliena tiones ca ssa  publica, publicum  item , ac  dom in ia  
te rre s tra lia  dam nificen tu r.a

XXVI. D e  v e r b e r a t i o n i b u s ,  s a n g v i n e m  e m i t t e n t i 
b u s  n o b i l i b u s .

Q uandoquidem  saep ius accidat, quod ex rix is , verb era tio 
n ibus in te r nob iles evenien tibus unus a lteri sangv inem  em ittat, 
e t quandoque un u s a lte rum  in terim at, h inc ne  e jusm odi rixae, 
verberationes, vu lnera tiones in te r  hom ines p raec ip u e  incorrigibiles 
nobiles p e rso n as p raecav eri possint, a  m odo in  posterum  s ta 
tu itu r, u t ub i ex vu lnera tione  ac  v e rb era tio n e  p ro m an an t, e t 
exm issus sangvis vicecom iti rem on stra tu s  e t p ra e se n ta tu s  fuerit, 
eo in  casu  viso sangvine v icecom es in perso n a  nobili R henen- 
ses florenos 24, in  ignobilibus, seu libertin is R hen en ses florenos 
12, m edio jud ic is  nobilium  in stan tan ee  ve lu t b irsag ium  emissi 
sangvinis, vi e tiam  in tim ationum  ben ig n aru m  in  m a te ria  simili 
em an a ta ru m  e t pub lica tarum  p rae te r om nem  v iam  ju ris  desu 
m ere  p o s s i t ; ita  nih ilom inus, u t si desum pto  b irsag io  eodem  
a liqua  partium  v ia ju ris  laesionem  p rae tendere t, a c  per conse- 1 2

1 Az 1769. évi augusztus 7-én tartott közgyűlés 23. sz. a. halároz- 
mánya. (Prot. Gy. Nr. 33.)

2 Az 1769. évi oklbber 23-iki közgyűlés határozata Nr. 17. (Prot. 
Gy. Nr. 33.)
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quens etiam  conv inceretu r, eum  in casam  idem  desum ptum  
hirsagium  te m p o re  executionis in  poenalita tem  lege definitam 
im p u te tu r.1

XXVII. D e  J u d a e i s  a r e n d a t o r i b u s  s e r v o s  Ch r i s t i a 
n o s  a s s u m e n t i b u s .

D e te rm ina tum  est. ut am odo deinceps Judaei a ren d a tó res  
servos ch ris tian o s  assum ere, et se rv a re  non au d e a n t, in  co n tra 
venientes vero, in  Judaeo quidem  ta li servum  C hristianum  asser
van ti Rfl. 12 ind ispensab iliter desum antu r, se rvus p o rro  ultronee 
serv itium  ap u d  ju d a e u m  con tinuare  volens ic tib u s baculorum
12. p u n ia tu r ; si p o rro  haec et sim ilia in fu tu rum  qu o q u e  pacto 
recru rescere  o b se rv a ren tu r, p raem issa  poena d up lice tu r, quod 
id ipsum  in g rem io  com itatus hu jus cu rren tan d u m  veniet, u t 
sub p raem issa  p o e n a  servi et ancillae C hristianae eo facto a 
servitio  reced an t, si vero praem issam  m ulctam  pecuniariam  
desum m i con tingeret, talis m ulcta in defalcationem  re s ta n d a ru m  
convertenda  d e te rm in a tu r .1 2

XXVIII. D e  a r m  a l i s t  i s  n o b i l i b u s .

Q uandoquidem  nobiles a rm alistae  a  capite  im m u n es  forent, 
a bonis a tta m e n  an n u a tim  ta.xam com itatibus d ep en d ere  asso 
lerent, im o vi legis deberent, cujus solutionis in tu itu , u t am odo 
inposterum  in grem io  com itatus hu jus u n iso n n ita s  observetur, 
s ta tu tu m  est, co nco rd ibus votis et u nan im i consensu , u t  a rm a- 
lista talis nobilis, qu i subditos con tribuen tes in  g rem io  com itatus 
hujus h a b e t to t Nr. qui portionale o rd inarium  q u a n tu m  ad  cas
sam  bellicam  a n n u e  ad vires octodecim  R florenorum  dependunt, 
et ad p e rcep to ra tu m  com itatensem  praestan t, a b  om ni taxae 
solutione im m un is s i t ; quorum  au tem  co n trib u en tiu m  p raes
ta tio  sum m am  18. R ílorenorum  non  adaequan t, ii e t tales 
nobiles a rm a lis ta e  solu tion i annuali ta x a e  obnoxii s in t .3

XXIX. D e  s y l v i s  v e t  i t i t i i s  q u o a d  v e n a t i o n e m .

D eterm inatum  e t statu tum  est. u t tum  d om in ia  M unkács 
et Szent-M iklós cu m  e t alii domini te rrestres  sv lv as vetititias

1 V. Ö. az 1755. évi július 14-iki közgyűlés 48. sz. határoZmányá- 
val (Prot. Gy. Nr. 23.) A vérengzésre nézve különben lásd Tornamegye 
1599. évi stat. 5. j. 59. 1.

2 Az 1753. évi február 1-én tartott közgyűlés 120. sz. a. hozott 
határozatával egyező. (Prot. Gv. Nr. 21.) V. ö. a zsidókra nézve Borsodm. 
1796. évi stat. 1. j. 486 1.

8 Lásd az 1766. évi május 20-iki közgyűlés jegyzőkönyvét 58. sz. a.
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se rv a re  volentes sy lvarum  p roh ib ita rum  localitatem  e t q u a n ti
ta tem  scrip to  praesen ten t, a c  dein  singulis nob ilibus in non 
p ro h ib itis  venatio  licita sit. quod  e t cu rren tandum  v e n ie t.1

XXX. D e  m e n s u r i s  p o s o n i e  u s i b u s  o b s e r v a n d i s .

S i quidem  s tric ta  m en su ra ru m  posoniensium  observatio  
per g rem ium  cu rre n ta ta  d iversis  occasionibus ex titisse t. nec 
tam en  in  nonnullis locis desistun t, h inc processualibus jud ic ibus 
nobilium  ultro serio com m ittitu r, u t singulo anno  b in is adm ini- 
m um  vicibus m ensurae  rev id ean tu r, depraehensus v e ro  p ra e v a 
r ic a to r  toties quoties flo renorum  duorum  poena m u lc te tu r, sum m a 
ead em  v isitatori ceden te .2

XXXI. D e  v a g a b u n d i s  j u d a e i s .

E sto  quidem p er a ltio rum  in stan tiarum  o rd in a tio n es, cum 
e t incliti com itatus re ite ra ta s  dispositiones c u rre n ta ta s  in eo, ut 
Judaei in  regno h inc inde  m endican tes, vagabundi, nullum que 
q u a e s tu m  exercentes c itra  m o ram  ad  locum su ae  o rig in is  re in- 
v ien tu r, qu ia  tam en in  p a ssu  V ereezkiensi per ib idem  localem  
tricesim ato rem  om nes q u a lescu m q u e  iidem Judaei sin t, regia per 
depositionem  trium  cruc igero rum  ad continuandum  ite r  p rov ide
re n tu r , adeoque d ispositiones publicae haud o b se rv a ren tu r, hinc 
ub iv is p e r grem ium  rep erti ejusm odi Judaei p e r  quem cum que 
dem um  reinviandi u ltro  determ inan tu r, incum betque  om nibus 
m ag istra tua libus officialibus in passu  praecipue V ereezkiensi 
inv ig ila ri curare, ubi ta les depraehensi fuerint, u t  a b  ipsis regia 
itinera lis  ad im atu r e t eo facto reinvientur, tr ice s im a to rem  dein 
V ereczkiensem  ne in fu tu rum  ord inationibus a ltio ru m  e t com i
ta tu s  dispositionibus co n trav en ire  audeat, serio edo cere  et m o
n e re  processuali jud ic i nobilium  incum bet.8

XXXII. D e  p r o f u g i e n t i b u s  c o l o n i s .

Si quidem  fide digne re ferre tu r, quod coloni con tribuen tes  
re lic to  in rem anen tibus con tribuen tibus suo onere  n o tab ilite r  p ro -

(Prot. 31.) és V. ö. Gömörm. 1610. évi stat. 2. jegyz. 79 1. az armatis nemes
ségről Írottakkal.

1 Lásd az 1768. évi júniu? 20-iki közgyűlés jegyzőkönyve 11. sz. a. 
(Prot. 32.) és V. ö. az 1642 évi Zemplémmegyei statútumhoz irt. t. 
jegyzettel, 186. 1.

2 Az 1790. évi november 25-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve 
1087. sz. a. és 1663. évi február 26-iki közgyűlés 102. sz. a. (Prot. 57.. 
illetőleg 7.)

:| Az 1791. évi augusztus 29-iki közgyűlés határozmánya 960. sz. a. 
(Prot. 58.)
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fugiant, hinc d e te rm in a tu r e t s ta tu itu r, u t dom inus processualis 
ju d e x  nobilium  ejusm odi p ro fugorum  colonorum  rem an sam  a 
tem p o re  conscrip tion is in  pag is restandam , sedulo , e t distincte 
con n o te t ac re fera t, quo in p a ssu  un iversaliter cu rren tan d u m  
e r it  in  grem io, u t judices p ag en ses tan tam  ad h ib ean t diligentiam  
et v ig ilantiam , n e  con tribuen tes  e  pago hoc, vel illo clam  p ro 
fugere valeant, jud ices pagenses ejusm odi profugere  volentium  
diligentem  ad h ib ean t cu ram , ta lesq u e  profugere vo len tes  detinere 
ac  com praeh en d ere  non in te rm ittan t, secus in ca su  con trario  
on u s ejusm odi profugientis in  rem anen tes colonos con tribuen tes 
red u n d ab it p e r  trienn ium , qu in  im o si ejusm odi profugi ex tra  
villam  ub icum que in  grem io com ita tus hujus re p e rti fuerint, 
ta les au th o rita te  m ag istra tua li p e r  dom inos p rocessua les  judices 
nobilium  im m ediate  com praehendend i, e t ad m ag istra tua les  carceres 
deducendi d e te rm in an tu r.3

XXXIII. D e  t a x a  s i n g u l a e  l e v a t a e  p r o c e s s u u m  
p r i v a t o r u m .

Q uandoquidem  occasione fixorum  jud ic iorum  term inorum  
processus p rivati a  p ro c u ra to rib u s  levari et co n tin u a ri svevis
sent, ubi singulo in term ino ja m  p er unam , ja m  d u as  etiam  
sep tim anas defluerent, ac quo tid ie  per integrum  te rm in u m  jud i
ces nobilium  a lte rn a tim  cum  ju ra to  assessore ib idem  praesto  
esse debeant, qu i tam  processibus, quam  et p ro cu ra to rib u s, ne 
tem pus inan ite r ac  sine lab o re  tran sea t, assiduo in v ig ila re  obli
gan tur, n e  ad s ta n tia  eorum  sum m e alioquin n ecessaria , e t vigi
lan tia , beneficio quopiam  ab sq u e  et m ercede, p ro p riis  cae tero - 
qu in  expensis v iventium  m o rtu a  evadat, id ipsum  n e  partes 
quoque eollitigantes difficultare p o s s e n t : s ta tu i tu r : a  m odo in 
posterum  observandum , ut p a rs  ac to re a  privatum  suum  p roces
sum  levans, a  singu la  levata, h u c  non intellectis p ro cessib u s ex 
ra tione  p a u p e rta tis  penes a ss is ten tiam  fiscalis p rom otis, ab  om ni 
so lu tione caeteroqu in  im m unibus. jud ic i nobilium  cum  ju ra to  
assesso re  adstan ti. unum  R bflorenum  effective e t in s tan tan ee  
d ep o n a t e t enum ere t, qui p e r a n n u m  integrum  co n se rv a tu s  dis
tin c ta  p riv a ta  in  cassa  d e tin e a tu r  ac  cum  singuli an n i effluxo 
congesta sum m a in te r jud ices nob ilium  et .juratos assesso res  per 
se ipsos su b d iv id a tu r.1 2

Eredetije Вегецтецуе levéltárában. Beregszászon, «M anipulatio  
роИЦса» ceimen. Ease. XLV1 Лг. 281.

1 Megegyezik az 1754—ik évi május 8-ify 38. sz. a.. 1755. évi 
január 16-iki 14. sz. a. és 1765. évi április 25-iki 42. sz. a. közgyűlések 
határozmányaival. (Prot. 22.. 23.. 31.)

2 Az 1797. évi január 16-iki közgyűlés jegyzőkönyvéből. (Pcol. 64.)
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1797.
Z em plénm egyei sta tú tu m ok.

T e к é n t e t e s ,  n e m e s  Z e m p l é n v á r m e g y e  f e l ü l t  n e 
m e s i  r e n d ű  v i t é z e i n e k  k i s z a b o t t  h a d i  t ö r v é n y e i .

ELSŐ RÉSZ.

Rendszabds az ítélettételben és a büntetésben.

I. CZIKKELY.
A büntető hatalomról.

A b ü n te tő  hatalom  az a láb b  kinevezendő h ad i tö rvény
széknek  és a  felkelő sereg vezérének  s tisztjeinek, c sak  anny i
ban ad a tik  á ltal, a  m ennyiben va lak i olyas vé tekbe  esne, a 
sereg vagy ahh o z  ta rtozandók  közül, a  m ely h a lá lo s  büntetést 
vagy a h h o z  hason lítható , legalább h áro m  esztendei töm löczözést 
m eg n e m  érdem lene, va lam in t a  k irály i Felség h á n tá sá n a k  (cri
m en la e sa e  m ajestatis), a  hazához  való  h ivség telenségnek  (nota 
infidelitatis) m egítélésébe, sem a  had itö rvényszék , sem  a  sereg
nek tisztjei sem m iképpen belé nem  ereszkedhetnek.

II. CZIKKELY.
A kisebb hibákról.

A k isebb  hibákat, m elyek a  jó  re n d ta rtá s  ellen  tö rténné
nek s úgyszó lván  az ügyfo ly ta tást (processust) m eg nem  érdem - 
lenék, h a ta lm a  lészen m inden ügyfo ly ta tás nélkül, a z  ezeredes 
és század o s  tiszteknek, a  m enny iben  azt az  a ltisz tek  vagy köz
vitézek tennék , m egbüntetni, k ih a llg a tta tv án  m in d azá lta l elébb 
m in d en k o r a  vád o lta to tt; és előbb a  je len tést a  sereg  fővezéré
nek, v ag y  m ás com m endánsnak  m egtévén. k ivévén  azon  esetet, 
hogy h a  m ag a  a  sereg vezére, v agy  co m m en d án sa  m egengedné 
az o ly an  ap ró b b  s , á lta la  k inevezendő h ib ák a t m inden  előre 
való je le n té s  nélkül is m egbüntetni.

A mi pedig a  főbb tisz tek e t illeti, a zo k a t h a  hibáznak 
m egp irongatha tja  ugyan, ső t a  kö zb á to rság  m e g ta r tá sá ra  nagyobb 
te ttek ért, á res to m b a  té te theti és v a s ra  is v e re th e ti a  feljebb 
való  tiszt, de a  p irongatásná l és a  dolognak m ivo ltához  képest, 
h á ro m  n ap i házi, vagy m ás á re s to m n á l egyéb b ü n te té s t nékiek 
nem  sz a b h a t, ügyfolytatás, vagy  processus nélkül



MEGYEI STATÚTUMOK. 5 0 9

III. CZIKKELY.
A nagyobb tettekről.

V alam in t azon  m inden vétkes cselekedetekről, m elyeknek 
bün te tésé t a sereg  com m endánsa  nem  bizta a  főtisztekre, azon 
főtisztek ta r to z n a k  a com m endánsnak  je len tést tenni, az alatt 
pedig a  v ád o lta tta t őrizet a lá  v e t te tn i ; úgy a  bejelentett v é tsé  - 
gek. m ineku tánna  a  kap itányok  á lta l e legendőképpen m egvizs
gálta tnak , és felölök a  vétség m iben léte  vagy species facti be- 
ad a tta tik . a főcom m endánsra  v an  bízva ann ak  elitélése, h a  a 
beado tt vétség processust é rdem el-e  vagy sem ? k iha llga tván  
in indazá lta l (ha  szükségesnek ta lá lan d ja l elébb az an d ito rn ak  
értelm ét.

IV. CZIKKELY.
A processusnak elkészítéséről s formájáról.

M inekutánna a  com m endáns a  cselekedetet o lyannak  talá- 
landja. hogy az  p rocessust érdem el, a  vádo lta to tt ellen fél had i- 
tö rvényszéket rendel, úgy m in t az a lább  kinevezendő szem élyek
nek felét, egy ezeredes tisztnek, vagy  a  m ajo rizáns k ap itán y n ak  
előlülése a latt. Ezen fél had itö rvényszék  kérdésre fogja venni a 
vádo lta tta t. a  tan u k a t au then ticá ln i, és bővebb m egvizsgálást 
tenn i, s az au d ito r kötelessége lesz m indezeket Írásb a  venni.

Mely alkalm atossággal m eglehet h a  szükséges a  tan u k k a l 
való  szem beállítás (confrontatio) s u to ljá ra  tudakoztasson  m eg 
a  vádolta to tt, m icsoda m entségei leh e tn én ek ?  s azok is Írásba 
foglaltassanak. —  Ezek elvégeztetvén á lta lad a tn ak  m inden  ac ták  
a  sereg  com m endánsának . a ki ú jra  m egfontolván a  cselekedet
nek m ivoltát, h a  m egint úgy ta lá lan d ja . hogy az  p ro cessu st 
m egérdem el, az a c tá k a t á lta lad ja  az  aud ito rnak , hogy a  vádo l- 
ta to ttn a k  processust form áljon ; ezen aud ito rnak  tehát kötelessége 
lészen  a  tö rténe t m ivoltát (species facti) feltenni s a b b an  előhozni 
azo n  tö rvényt, m ely ellen vétkesnek  állítta tik  a  vádo lta to tt, 
a z u tá n  tegye fel az  aud ito r a  nehezítő , és a  v ád o lta to ttn ak  
m en tségére  szo lgálható  m inden k ö rnyü lá llásokat s okokat, nem  
csak  azokat, a m elyeket a  vádo lta to tt. a  m ikor k é rd ésre  v o n a t-  
ta to tt, önként m aga  előadott, de m ás lehetséges m entségeit, a 
m elyek az  au d ito rn ak  vagy m ás b írák n ak  a p rocessusnak  o lvas- 
ta tá s a  a la tt is eszekbe ju th a tn á n a k , m aga  in form ativum  vo tu - 
m ával együtt. M egkészülvén úgy röv ideden  a  p rocessus, a  com 
m endans m ennél elébb rendel tö rvényszéket, m elynek elölülője 
lészen  vagy stabalis  vagy egy m ajo rizans kapitány. I té lő tá rsa í 
pedig ké t kap itányok , két hadnagyok, két strázsam esterek , két 
káp lárok , két v icekáplárok, két köznem es vitézek, kik az a lább
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k iad an d ó  form a szerén t m eghitehetvén, e lo lvasta tik  előttük az 
egész p rocessus, m inden hozzá ta rto zan d ó  ac tá iva l s azon  tö r
vényes czikkelylyel, mely ellen vétkesnek á llítta tik  a  vádo lta tö tt 
az a u d ito rn a k  inform ativum  votum ával együtt. Az elo lvasás u tán  
legelső ké rdés lészen, • vájjon  a  cselekedet nem  o lyan-e , m elynek 
birói e líté lése  az első törvényczikkely  szerén t, nem  a had itö r
vényszéket, h an em  a  m ás rendes b írák a t ille tn é?  feltévén azt. 
hogy a  neveze tt törvényszék az  olyas vétkes cselekedeteket is 
m egíté lheti,• a  m elyekre h azán k n ak  tö rvénye  halá los b ü n te 
tést szab  ugyan, de h a  azok nem  szán tszán d ék k al elköve
te tt gonosz akaratbó l, hanem  csak  va lam i m ás do logra czélo- 
zott h ib áb ó l (culpa) estek  volna m eg, vagy  á lta lok  nem  nagy 
és b o trá n k o z á s  okozta to tt volna, anny iva l in k áb b  pedig, ha  
m erő  szerencsé tlen  tö rtén e t lenne, következésképpen  h azán k n ak  
tö rv én y e  á lta l a k iszabott halálos bün te tést, vagy három  esz
tendei ra b sá g o t meg nem  érdem lenék. H a te h á t a  cselekedet 
olyas, a  m elynek m egítélése az  első czikkely sze rén t a  had i- 
tö rvényszéknek  ha ta lm áb an  vagyon, ak k o r az  ítélet úgy hozat- 
tasson , hogy kiki a b irák  közül elébb jó l m egértvén  a  dolgot, 
kevés idő re  félre m envén, tanácskozzon  kiki a  m aga  tá rsával 
(k ivévén  az  elölülőt) a  hozatandó  ítéletről, a z u tá n  ren d re  ke t
tő n k én t behívathatván, és áléiról kezdvén  a  voxolást, a  voxok- 
n ak  többségéhez képest hozatta tik , s  h a  m ind kétfelé egyarán t 
o sz la n á n a k  a voxok. az  elölülőnek vo x áv a l á llap íttassák  meg a 
s e n te n t ia : az  audito r á lta l pedig írá sb a  foglaltassák, a  tö rvény 
székben  elolvastassék, és egy k ap itán y  s egy h adnagy  á lta l a lá 
írás v ég e tt a  com m endánsnak  elküldettessék. a  bűnös elő tt fel
olvashassák s azu tán  a  sereg előtt is k ih irde ttessék  s m unkába 
vétessék, sem m i appellá lásnak  helye nem  lévén, egyébarán t m eg
ta r ta tv á n  a helyes Ítéletnek és igazi b író ság n ak  m inden köteles
ségei, ú g y m in t: a  cselekedetnek világos m e g b izo n y ítá sa : a 
ta n u k n a k  és m ás p róbáknak  helyes és tö rvényes m iv o lta : a 
v ád o lta to ttn ak  elegendő k ib a llg a tta tá sa ; a  cselekedet neliezítő s 
kö n n y ítő  környülállásoknak m egfontolása. Az úgy neveztetett 
«S tand -rech tnek»  teh á t az 1596-d ik  esztendőben  h o za to tt 21-dik 
tö rv én y  szerén t helye nem  lészen. sem  ezen  seregnek vitézei, 
az úgynevezett «G rand-Profosnak» h a ta lm a  a lá  n incsenek  vet
te tve  ; h an em  m egfogattatván a m agok com m endojának  á lta l- 
a d a tta tn a k . Ha pedig a  cselekedet o lyas volna, hogy annak  
elitélése nem  illetné a h ad itö rv é n y sz é k e t, akko r a  k irály i Felség 
m eg b án tásán ak , s a  hazához  való h ivség telenségnek  tö rténe te i
b en  a  vádo lta to tt m inden actákkal, kem ény  őrizet a la tt Pestre, 
a  k irá ly i táb lának  rendes üléseinek he lyére  küldettessék, jelen tés 
irá n ta  té te tvén  a  felsőségnek s a várm egyének. Egyéb esetekben
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pedig a  hol a voxoknak  többsége szerént, úgy vélekedne a  hadi 
törvényszék, hogy vagy halá los sen tencziát avagy h áro m  esz
tendei rabságo t m egérdem lene a  bűnös, akkor azo n  bűnöst 
szoros őrizet a la t t  m eg tartván , a  had i seregnek com m en d án sa  
csak  a  feljebb nev eze tt a c ták a t fogja elküldeni a  várm egyének , 
a  .holott m in d já rá s t Ítélet szo lgálta tván , a  várm egyének  azonnal 
rendelendő tö rvényszéke  á lta l tovább i rendelését a várm egyének , 
a  bűnös iránt, nein  so k ára  m eg fogja érteni a  seregnek  com 
m endánsa.

V. CZIKKELY.
A büntetést feljegyző könyvről.

Akárm ely vé tkek  s azoknak  büntetések, egy a r r a  végre 
készítendő és a  sereg  ezeredes kap itányánál ta r tan d ó  je g y z ő 
könyvben feljegyeztessenek, hogy azokból nem csak a  felsőbb 
tisztségekre való a lka lm azta tásró l, hanem  a m eg jobb itha ta tlan  
erkölcsökről is. nyom ós ítélet té té 'h essen .

VI. CZIKKELY.
A büntetésnek nemeiről.

Az hadi rendben  a büntetésnek  m egérezhetőnek, de  nem  
hosszasan  ta r tó n a k  kell lenni, m ind a szolgálat, m ind  a z  ő ri
ze tre  nézve. Ilyen bün te tések  nem ei lesznek ezen nem es sereg 
ben, az m elyeket az  had itö rvényszék  s a tisztek sz a b h a tn a k  : 
e lőször a  feljebb való  á lta l m agánosán , azu tán  m ás vitézek 

/ előtt, sőt az egész sereg  elő tt leendő pirongatás. az úgynevezett 
s tro ff-várta  vagyis a  v á rtá n  leendő állásnak, s m ás te rhesebb  
szolgálatnak inegkettőztetése. ső t sokszorozása, k e re sz tv asra  való  
zá rás , az utolsó lánczszem ig  is ; egy és több  napi s hónapi s a n y a rg a 
tás, kenyeren és vizen, vagy a nélkül leendő arestom . a  h o sszab b  
a res to m b a  m egengedtetvén m indazálta l az  test ereje m e g ta rtá sa  v é 
ge tt a  böjtölés közben  a húséte l is. Lóról való leszállítás, s gyalo- 
goltatás, egy és tö b b  n ap  a la tt leendő m ascherozásban , m in d 
azá lta l a vétkes a  felscher á lta l elébb m egvizsgáltassék, m icsoda 
b ü n te tést viselhet el egészségének rom lása nélkül. A z okozo tt • 
k á rn a k  m egtéríttetése. A közönséges m egkövetés A m ocskos, in
gerlő, vagy rág a lm azó  szavainak , a  vitézek, sőt az egész sereg  
e lő tt leendő v isszahúzása , s m egm ásolása. Tetteinek a  v á rm e 
gyén, ső t az egész h a z á b a n  leendő k ih írdettetése A nem es 

‘ seregből való csú f k irekesztés, vagy a  tisztségből való leszá llítás 
s levetés. Ha gyaláza to s félelm et m u ta tna  az ellenség előtt, a 
veszedelm es p osz tok ra  leendő  kitétetés, különös je lnek  viselése, 
m ig bá to rságát s becsü le té t v issza nem  sz e rz i; vagy becsü le té -
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nek elvesztése. Ha pedig valaki létett h itéről, becsi 
nem esi paro lá já ró l a n n y ira  m egfelejtkezne, hogy >öl
elszökne, avagy az elszökést próbálni m erészelné  i: ivan
valam ely  a r ra  alkalm atos erőségben, egy s tö b b  eszi«-a lei i ló
ság ra  s m u n k ára  ítéltetik, a  nem telen  pedig  h ad itö rv én y  szerénl 
m egform atringoztatik , a  m in t a  nem telen szo lgák  - táborhoz 
ta rtozandó , m ás nem telenek pálczazás a lá  is lesznek  ve tte t’ t . 
m egv izsgá lta tván  ezek is a  kem ényebb verés elö lt a b i 
scher á ltal.

Az árestánsoknak , kik száraz  kenyeren  s v izen  lésznek, 
h á tra m a rad o tt zsoldja az isp itálvnak  szükségére fordíttassék.

MÁSODIK RÉSZ.

Az hadi rend és fenyítékről hozott törvények.

I. CZIKKELY.
A hivség, és engedelmességről.

Ezen nem es seregben  szolgáló m inden  tisz t és közvitéz ő 
Felségének kegyelm es k irá lyunknak  és az  h a z á n a k  hivségére 
m egeskettetik . az m eg h a tá ro z ta to tt esküvés fo rm ája  sze rén t; 
azért a  ki a  hivség és engedelm esség ellen vét, anny iva l inkább 
m egbüntette tik . hogy az hazán ak  ta rtozó  h ivség  m egszegésén 
kívül esküvését és fogadását is megszegi.

II. CZIKKELY.
Azokról a vétkekről, melyek a haza törvénye szerint minden 

polgárnak tiltva vágynak.
H azánknak  törvényei, m elyek egyném ely cselekedeteknek 

elkövetését, m inden p o lgárnak  halálos vagy időszerén t való bün
tetés a la tt tiltják, az  nem esi sereget is kötelezik.

Ilyen bűnök s vétkek  az isten s a n n a k  szen tje i s a szent
ségek ellen eltökéllett gonosz szándékból való  rú t s bo tránkoz- 
ta tó  károm kodás, a  k irá ly i Felség m eg b án tá sa  (crim en laesae 
m ajestatis),- az hazaá ru lás , és a  kö rrendelések  ellen való fel
tá m a d á s  (no ta  infidelitatis) és ezeknek ki nem  nyilatkoztatása. 
A k irá ly i ju ssokkal való  élés, pártü tés  és zenebona , az  orgazda
ság és m ás czégéres bűnöknek  oltalm a, ham is esküvés, kegyet
lenség, a  gyilkosságnak m inden nem ei, to lv a jk o d ás és latorság,’ 
m aga  m egölése, vagy szán tszándékkal való  m egcsonkíttatása, 
kem ényebb  verette tések  és sebesíttetések, m á sn a k  jó szágán  vagy 
tisz taságán  elkövetett erőszak, rag ad o m án y  és lopás, orozás.
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csal vetés (stellionatus), ham is pénzeknek, b an kóczédu láknak , 
leveleknek csiná lása  vagy  azokkal tudva  való élés, g y ú jto g a tá s ,' 
akárm ely  keresztyén  vallásbeli félekezetnek csúfolása, a  k é t vagy 
több  feleségtartás, a ttyafiáva l való közösülés, h á z a ssá g tö ré s ; 
a  term észet ellen va ló  és egyéb, h azán k n ak  tö rvényei és szo
kásai által tilto tt vétkek, m elyekért h a zán k n ak  élő tö rv én y e i és 
szokásai szerént. az nem es felkelő seregnél is bü n te tte tn i fognak: 
azé rt a következendő czikkelyekben csak  olyas b ü n te té s t szabó 
törvények következnek , a  melyek a  had ifeny ítéket leg inkább 
illetik és bővebb m egvilágosítást k ívánnak . M ásodik oka a rti-  
cu lusnak  m egegyezik az  hazán k n ak  törvényeivel a rt. 7. 16B5, 
11.. 1723 : §. 1.4: 12— 1723. §. 6.

III. CZIKKELY.
A pártütésről.

Valaki p á rtü tést ind ít vagy a la ttom ba ab b a  foglalatosko
dott. életét veszti el h a zán k n ak  tö rvénye szerént.

IV. CZIKKELY.
Az ingerlésről.

Valaki oly szókat ejt, melyből zenebona  vagy p á rtü té s  
m azhatna, az do lognak  m ivoltához képest az első résznek  

ö. i cikkelyében sz ab o tt büntetésekkel büntettessék .

V. CZIKKELY.
Az ellentmondásról vagy ellenkezésről.

A ki a tisz teknek  ellentáll, azoknak  gorom báid  felelget, 
v; : a  felsőségnek ta r to z ó  engedelm esség (subord ina tio ) ellen 
a kín m iképpen vét, a  k i az őrálló s fel s a lá  já ró  v izsgálókra  
IV .'oul) kezét felem eli, anny ival inkább  m eg tám adja , a  strá- 

z кп ак illendő becsü le té t meg nem  ad ja, a  4. czikkelybe ren - 
m óddal bűn tette tik , sőt ném ely esetekbe, k ivált a  com m an-

lévő e llenállásban  életével is adózik.

VI. CZIKKELY.
Az ellenséggel való szövetkezésről.

A ki az ellenséggel szövetkezik és m inden  egyéb á ru ló  s 
! nek pártfogója, segítője, be nem  adója, jó szág án ak  és é le té 

nek vesztésével h a z á n k n a k  törvénye szerén t, úgy, m in t a  k irály i 
igét m egbántó  s h azá jáh o z  h ivségtelén b ü n te tte tik ; a  ki pedig 

az ellenséggel ha rczo ln i n em  akar, vagy valam i szin  a la tt  m agát
Corpus. Statutorum II. 38
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mentegeti, az, azonnal elfogatatván, vagy a dolognak mivoltá- 
hoz képest a vármegyének keményebb ítéletére bizattatik, vagy 
az előladandó első alkalmatossággal az legnehezebb helyekre 
küldettetik.

514

VII. CZIKKELY.
A strázsán való vigyázásról.

A ki a strázsán, akár mezőben, akár erősségben elaluszik. 
vagy pedig onnét elébb, mint sem felváltatnék, elmenne, a dolog
nak mivoltához képest a 4. czikkelybe szabott büntetést szen
vedje: ha pedig ellenség előtt vagy más nehezítő környülállások- 
kal s a seregnek kárával történne a dolog, életét is veszítse el.

Vili. CZIKKELY.
A slrázsatisztekről.

Hasonló büntetése legyen az olyan fő- vagy altisztnek, a 
ki a vizsgálódás vagy visitérozás alkalmatosságával maga strá- 
zsáján nem találtatnék, vagy ha mezőben, táborban, erősségben 
és sánczokban, a mely helyre strázsára rendeltetik, arra éleié
nek veszedelmével is, szorgalmatosán nem vigyázna.

IX. CZIKKELY.
A strázsán való részegségről.

Ha valaki a strázsára részegen mégyen. vason, kenyeren 
és vizen való tartással büntettessék meg, ha pediglen többször 
azt elköveti, becsülete és neve elvesztésével a seregből vet
tessék ki.

X. CZIKKELY.
A strázsa elmulatásáról.

A ki kirendelt strázsa állását szántszándékkal elmulasztja, 
vassal, száraz kenyérrel, vízzel avagy a dolognak körnvülállá- 
sához képest keményebben is a 4. czikkelyben szabott módon 
büntettessék.

XI. CZIKKELY.
Strázsa kiállása után vagy éjszakának idején való lármaindításról.

Minekutánna a strázsák kiállíttatnak, senki kiabálás, dö- 
römbözés, avagy lövöldözés által lármát ne csináljon, különben 
a 4. czikkelyben rendelt büntetések alá vettetik.
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ХП. CZIKKELY.
Azoknak büntetése, kik valamely erősséget az ellenségnek feladnak.

A mely commendans valamely erősséget az utolsó szük
ség előtt felad, a haza törvénye szerint, mint királyi felséget 
bántó s hazájához hivségtelen, jószágának s életének vesztésé
vel büntettetik, és ha a közvitézek volnának annak okai, azok 
a seregből elválasztatván, s fogságba tétetvén, a királyi táblá
nak keményebb ítéletére bizattatnak.

XIII. CZIKKELY.
Azokról, a kik az eró'sségnek feladásáról parancsolat előtt szót ejtenének-

Ha valami ellenségtől megszállott erősségnek commen- 
dánsa meghallja, vagy észreveszi, hogy valaki a benn lévő 
insurrectionalis tisztek vagy közvitézek közül, az erősségnek 
feladása felől szólana, az olyan magának tulajdonítsa, hogy ha 
ő vele is a commendans a regularis katonaságnak hadi törvénye 
szerént fog bánni, az az minden kegyelem nélkül a következ
hető veszedelem miatt az élők közül kiirtatik.

XIV. CZIKKELY.
Az ellenség előtt kötelességeket végbe nem vivő tisztek büntetéséről.

Mikor valamely bizonyos számú katonaság a harczban 
maga kötelességét nem teszi, az arra okot adott tiszt becsületét 
koczkáztatja.

XV. CZIKKELY.
Az ellenség előtt kötelességeket végbe nem vivő közkatonák büntetésérő 1

Ha pedig nem a tiszt, ha az alatta való katonák a vég
hez nem vitt kötelességnek okai, azok az előfordulandó első 
alkalmatossággal a legnehezebb helyekre állíttassanak, s mind
addig, valameddig elveszett becsületeket, vitézségek által vissza 
nem nyerik, bizonyos jelviseléssel megkülömböztessenek.

XVI. CZIKKELY.
Azoknak büntetése, kik a sánczokat és a redotákat elegendő ok nélkül

elhagyják.

Hasonlóképpen, ha a sereg a tábori sánczokat és rendeket 
elhagyja, maga vitézi viselése nélkül, az előbbeni czikkelyben 
feltett büntetés alá vettessék, hanem ha már semmi segítséget 
nem remélhetne.

ЗЛ*
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XVII. CZIKKELY.
A seregnek elpártolásáról.

Hogy ha valamely sereg elpártolna és elállana, az hat hét 
alatt, hogy magát menthesse, háromszori hirdetmény által czitál- 
lassék, a kik visszajönnek s magokat voltaképpen menthetik, 
bántódás nélkül legyenek, a ki vissza nem jön. ha kézbe esik. 
életével adózik.

XVIII. CZIKKELY.
Az ütközet alatt való prédának és fosztásnak tilalmáról.

Az ütközet vagy csata alatt a ki prédára vagy fosztásra 
adja magát, minekelőtte arra engedelmet nyerne, az magá
nak tulajdonítsa, ha a tisztje által ott helybe megölettetik 
avagy a csata után a 4. czikkelyben rendelt módokkal, keményen 
megbüntettetik.

XIX CZIKKELY.
A szökevényekről.

A ki az ellenséghez szökik, a hazánknak törvénye szerént 
a királyához s hazájához való hivségtelenségnek vétkébe esik. 
és életét, jószágát elveszíti. A ki másképpen elszökik, mint hite 
szegett nemes, ha a hazában találtatván a vármegyének által 
adatna, itten fog megitéltetni s valahányszor szökött, annyi 
esztendőbeli tömlöczözésre s közmunkára ítéltetik : ha pedig 
katonai kéz által elfogattatván, maga commendójának által adaí- 
tatna, ottan haditörvényszék által, valamely arra alkalmatos 
hadi erősségben rabságra s munkára annyi esztendőt, a meny
nyiszer az elszökést próbálta, sentencziáztatik, ha nemtelen pedig, 
hadi törvény szerént megfarmatringoztatik.

XX. CZIKKELY.
A táborból való be- és kijárásról.

Senki a táborban a sánczokban és erősségekben, a ki
rendelt úton vagy kapun kívül be és ki ne járjon, különben magá
nak tulajdonítsa, ha a strázsák úgy bánnak vele, mint gyanús 
emberrel, és különben is a 4. czikkelyben szabott törvény sze
rént megbüntettetik.

XXL CZIKKELY.
A tábori lopásról.

Valaki fegyveres házakat, puskaporos, proviánt s más 
tábori szekereket felver s meglop, ha pajtás pajtását vagy
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szolga az urát meglopja, ha kisebb a lopás, a 4. czikkelyben 
megjegvzett büntetés alá vettetik, különben pedig, ha nagyobb 

.a  lopás avagy nehezítő környülállásokkal van megterhelve, a 
vármegyének keményebb büntetésére bizattatik.

X X H . C Z IK K E L Y .
A lopásban részesülő tisztekről.

Ha valamely fő- vagy altiszt a feljebb irt tolvajságban 
vagy lopásban részesülne, hasonló büntetésnek nemét szenvedje 
és becsületét elveszítse.

XXIII. CZIKKELY.
A katonáknak zsoldjokról.

A mely tiszt a katonának fizetését vagy zsoldját és kenye
rét eltartja, avagy a reá bízatott cassát megcsalja vagy eltéko- 
zolja, becsületét s tisztségét veszítse, sőt nagyobb esetekben a 
kár megtérítésén felül a vármegyének keményebb Ítéletére 
bizattasson.

XXIV. CZIKKELY.
A mustrának megcsalásáról.

A mely kapitány a mustrát megcsalja, becsületét veszítse 
el, s mint hiteszegett büntetődjön.

X X V . C Z IK K E L Y .
A közönséget illető nyereségekről.

Minden foglyok, ellenségtől nyert ágyúk, fegyverek, puska
poros, éléses vagy proviánt szekerek, lovak, dobok, zászlók, 
hadi cassák vagy pénzesládák s egyéb a félék a generálitás- 
ságnak a IV. törvény czikkelvében szabott büntetés alatt be- 
adattassanak.

X X V I. C Z I K K E L Y .
Ä katonai eszközöknek jó gondviseléséről.

Kiki maga fegyverére, lovára, mundurjára jó gondot visel
jen és azt adósságba vagy zálogba a IV. törvény czikkelyében 
rendelt büntetés alatt senkinek ne adja és tisztán tartsa.

X X V II .  C Z I K K E L Y .
A  b a j v i v á s r ó l .

Akár tisztviselő, akár más katona különös bajvivásra 
(Duellumra) ki ne menjen, becsületének vesztése és a IV. czik-
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kelyben szabott büntetések alatt, sőt azok is, a kik a féle baj
vívókat segítenék, ezen büntetések alá vettessenek.

XXVIÍI. CZIKKELY.
Az egymást megbecsülésről

A ki valakit káromol vagy becstelenlt, a dolognak mivol
tához képest a IV. czikkelybe rendelt büntetéseket szenvedje.

XXIX. CZIKKELY.
A ((uartélyt adó gazdának s lakosoknak megbecsüléséről.

A minémü quartély valakinek rendeltetik, azzal, inig a 
felsőségtől meg nem változtatik, megelégedjen, az házi gazdá
ban s cselédekben ne garázdálkodjon, azokkal s a föld népével 
illetlenül ne bánjon, engedelem nélkül tőlök semmit el ne vegyen, 
sőt velek békességben élni iparkodjon a 4. czikkelvben rendelt 
büntetések alatt.

XXX. CZIKKELY.
Az engedelem nélkül való elmaradásról.

Senki ne bátorkodjon a seregtől engedelem nélkül vala
hová elmenni, annyival inkább pedig attól elmaradni a 4. ezik- 
kelybe szabott büntetések alatt.

XXXI. CZIKKELY.
A jeladásra leendő megjelenésről.

Mikor trombita vagy dobszó által jel adatik, a ki helyes 
ok nélkül a seregnél nem találkozik, vassal, sőt a dolognak 
minémüségéhez képest a 4. törvényben rendelt más büntetések
nek nemeivel büntettetik.

XXXII. CZIKKELY.
A gyanús asszonyi személyekről

A kurvák és ágyasok, kivált a tisztátalanok, a seregnél ne 
szenvedtessenek.

XXXIII. CZIKKELY.
A kártételekről.

Házak, épületek, kertek, gyümölcstermő fák, szántóföldek, 
rétek s egyéb a félék, arra adott parancsolat nélkül meg ne 
károsíttassanak, annyival inkább le ne vontassanak, különben 
az ez ellen vétők a 4. ezikkely szerént büntettessenek.
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XXXIV. CZIKKELY.
A gonosztevőknek védelmezéséről.

Senkinek nem szabad ezen czikkelynek általhágóját, vagy 
másféle gonosztevőt álnokul eltitkolni, vagy maga mellett tar
tani és oltalmazni, annyival inkább ezekben valamely szövet
kezést (complotot) vagy lázílást tenni, tisztségének és becsületé
nek elvesztése és a 4. czikkelyben rendelt büntetések, sőt 
nagyobb esetekben életének koezkáztatása alatt.

XXXV. CZIKKELY.
A törvényczikkelyek szaporítása vagy megvá.toztatásárót.

Ha szükség lenne ezen törvényczikkelyekhez többet toldani 
vagy ezekben valamit változtatni, azt a vármegye a vezéreknek 
értésökre fogja adni és ki fogja hirdettetni.

XXXVI. CZIKKELY.
A törvények kihirdetéséről.

Hogy pedig ezen törvényczikkelyeket, minden vitézek tud
hassák és érthessék, az ezeredek. századok és tizedek előtt fel
öl vastas.sanak, mindannyiszor, a mennyiszer szükséges, kivált pedig 
az uj katonáknak, mihelyt a sereghez jönnek, megmagyaráztus- 
sanak. a kik pedig a magyar nyelvet jól nem értenék, azoknak 
született nyelveken megmagvaráztassanak. Költ Sátoralja-Ujhely 
városában május havának 1. napján ezerhétszáz kilenczven- 
hetedik esztendőben tartatott közgyűlésben.

Kiadat tatot t T. N. Zemplén vármegye főjegyzője Bernál falvi 
Bernát László által.

ESKÜVESEKNEK FORMÁJA.

Nro. 1.
A tisztek s a katonák esküvőiének formája.

Én N. N. esküszöm a mindenható Istenre, hogy én a fel
séges császárnak második Ferencznek, kegyelmes urunknak s 
koronás királyunknak s a magyar hazának ő felségétől rende
lendő generálisoknak s minden feljebb való tiszteimnek enge
delmes. hűséges és szófogadó leszek, illendő tisztességeket meg
adom, parancsolatjaikat mindenekben hűségesen megfogadom, 
éjjel nappal mind itthon, mind az ellenség előtt a törvény értelme 
szerént. minden magokat elő adható alkalmatosságokban, vala-
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holott csak a királyi szolgálat magával úgy hozza, vitézül, fér
fiúi módon és engedelmesen viselem magamat, valamint egv 
becsületes derék vitézhez illendő. Nékem kiadatott haditörvények
nek s parancsolatoknak minden czikkelyeihez szabom és ren
delem magamat, ő felségének minden ellenségei ellen, senkit, ki 
nem vévén, valamint a dolognak mivolta kívánja, hiven, vitézül 
és férfiúi módon harczolok. azokkal semmi úton-módon egyet 
nem értek. Seregeinket, zászlóinkat semminemű nehezebb vagy 
könnyebb alkalmatosságokban soha el nem hagyom, annyival 
is inkább attól el nem szököm, hanem azokkal utolsó csepp 
véremig élni és halni kívánok. Isten engem úgv segéljén!

N ro. II.
A hadi törvényben letetetendő hitnek formája.

Mi birák esküszünk a mindenható Istenre! hogy az elő
adott vádolások, reájok való feleletek, mondások és ellenmondá
sok. cselekedetek, és akármely ezen törvényszékben élőnkbe 
adandó dolgok szerént fogunk ítéletet tenni, valamint a gazdag
nak, ügy a szegénynek, a mint legjobban tudjuk, és lelki esmé- 
retünk hozza magával, minden személyválogatás nélkül, igazán, 
a mint az Isten, a törvény és élőnkbe adatott hadi articulusok. 
constitutiók, rendelések magokkal hozzák, fogjuk szolgáltatni az 
igazságot, nem tekintvén sem a tisztségre, sem az uraságra, 
sem a méltóságra, sem egyéb tekintetre, sem bosszúálló hara
gunkra vagy tulajdon hasznunkra, melyekre nézve a gonoszt 
megigazítanánk, hanem úgy akarunk és fogunk törvényes Ítéletet 
tenni, hogy mind az mindenható Istennek rettenetes törvény
széke előtt, mind pedig felsőségünk előtt számot adhassunk, és 
megfelelhessünk. Azonkívül arra is esküszünk, hogy ezen törvény
széknek titkait ki nem nyilatkoztatjuk, valameddig törvényesen 
ki nem hirdettetnek, Isten minket úgy segéljen!

Nro. III.
A bizonyság esküvésének formája.

Én N. N. esküszöm a mindenható Istenre, hogy azon 
dolgokban, a melyekről törvény szerint kérdeztetni fogok, igazán 
és valóságosan fogok vallani, a miket vagy tapasztaltam vagy 
hallottam, semmit el nem tagadván, vagy az igazságot más ked
véért. szánakodásért, barátságért, ellenkezésért vagy akárminémíí 
okért el nem titkolván: egyszersmind esküvéssel ígérem, hogy 
azon dolgokat titokba fogom tartani a sentencziának kihirdeté
séig, Isten engem úgy segéljen!

Nyomtatásban is megjelent évssáin nélkül K assán  F üskúti 
■Länderer Ferencs betűivel, k is  16-od ivén.



Közelebb mult törvényszékünk tartása alkalmatosságával 
is tapasztaltatván a törvénytelen uzsorának megyénkben való 
eláradása. hogy az ebből származó rendetlen satczolások eltávoz- 
tassanak, s e részben is szegény népünk a törvénytelen fizetés- 
tűi ment legyen, nevezett törvényszékünk abbeli végzése, hogy 
ezen dologban mostani közgyűlésünkben a szükséges rendelések 
megtétessenek, felolvastassanak, és ezen alkalmazott törvény
telen uzsorával megismertetvén, jóllehet már a feljebb való 
esztendőkben e részben a szükséges rendelések megtétettek, és 
szolgabiró uraknak szoros kötelességekben hagyatott légyen is, 
hogy az efféle törvénytelen uzsorázás általok észrevétetvén, azt 
azonnal törvényes interesre lehúzni el ne mulaszszák, mivel 
mindazonáltal ezen rendelésnek kivánt sikere nem tapasztaltatna, 
tovább is azon végzésünk megújíttatik, oly kifejezéssel, hogy 
midőn az új fejében, vagy máskép kiosztott pénzre, vagy natu- 
rálékra, a kiadó fél akár munkában, akár készpénzben, akár 
pedig borban, búzában, vagy más naturálékban a rendes mérté
ken felül való szolgálatot vagy fizetést köteleztetne, ezen rendet
len kötelezést szolgabirák urak mérsékeljék és az idők környül- 
állásához képest a törvényes intereshez alkalmaztatni el ne 
mulaszszák: ha pedig valaki ezen rendelésünkkel nem gondolván, 
tovább is a törvénytelen uzsorából, más kárával gazdagodni 
kivárnia, annyival inkább pedig a szolgabiró urak által meg
határozandó törvényes interessel megelégedni nem akarna, az 
efféle személyek, a nemesek ugyan fiscalisunk által citáltatni. 
a nemtelenek pedig törvényszékünkre előállíttatni rendeltetvén, 
mindkét rendbeliek, mint végzésünk általhágói érdemek szerint 
büntettetni rendeltetnek; felmaradván ezen felül a királyi fiscus- 
nak az ily uzsorások ellen a törvény által meghatározott kere
seti. A mennyiben pedig jelentést tevő szolgabiró úrnak tudósí
tásából kijönne, hogy az említett creditor, ki az helytelen 
interestül az esedező panasza szerint elállott, a panasz elenyészik.1

Eredetije Borsodmegye levéltárában. Miskolczon az 1798. évi 
jk v  646. lapján 1743. sz. a.
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1798.
Borsodmegyei statutum.

1 Országos törvényeinkben még ez idő szerint a kamatoknak ma
ximumát minden 100 forint után 6%-ban látjuk megállapítva, a melynél 
többet, úgy a kamatoknak, mint a tőkének elvesztése büntetése alatt, sem 
pénzben, sem terményekben, sem élelmi szerekben, avagy egyéb szolgál
tatásokban venni tilos volt. Lásd 1647 : 144.. 1715 : 51., 1723: 120. t.-czik- 
keket és v. ö. az 1608: 22. k. e.. 1609 : 54.. 1622 : 46. t.-czikkekkel.
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