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I. Magánjog.
II. Büntetőjog.

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

hajtó hatalom.
V. Rendi és nemzetiségi viszonyok.

VI. Hadügy.
VII. Közrendészet.

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

XI. Nomenclatura.
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TÁRGY- ÉS TARTALOMMUTATÓ.*

I. MAGÁNJOG.

Adásvevés 68.
» bejegyzése 113.
» korlátozása 374.
» korlátozása idegenekkel 

szemben 146.
Adásvevés nyereségre kufároknak 

tilos 169.
Adásvevése ingatlannak hatóság hí

rével 95. ЦЗ. 138. 254.
Adásvevése komlónak 25.

» örökségnek 5.
Adásvevésről veretendő könyv 323.
Adásvételben elsó'ség közzététele 123.
Adásvételnél csalás 139.
Adásvétel összeséggel 266.
Adományozása városi házrésznek 

172.
Adományozása városi vagyonnak 

171.
Adós helyett harmadiknak letartóz

tatása 31.
Adós letartóztatása 31.
Adósai városnak 347.
Adósság bebizonyítása 66.

» behajtása bírói úton 31.
» beszedése a város részére 

113.
Adósság elismerése 66.

» felvétele idegenek ellen 89. 
» felhajtása jobbágytól con

civis javára 180.
Adósság iránti kereset tagadása ese

tében bizonyítás 11.

Adósság kifizetése osztály előtt 143. 
» lefizetése beismerés eseté

ben 11.
Adósság tanács hírével contrahál- 

tassék 380.
Adósság, tisztviselő idejéből szár

mazó 273.
Adósság törlesztésére jószágeladás 

374.
Adósság vállalása Jász-Kun kerü

letek részéről 49.
Adósságcsinálás házra 138.

• » vagyon erejéig 254.
Adósságért ház lefoglalása 359.

» patika elvétele 180.
Adóssággal ház ne terheltessék 114.
Adóssági perek bírája 44.
Adósságnak, korcsmabelinek fizetés

ideje 253.
Adósságok, activák és passivák com- 

plánálásk 317.
Adósságok betáblázása 65.

» előjégyzése 47.
» elsősége betáblázás ese

tében 65.
Adósságok, gyógyszertáriak felvétele 

322.
Adósságok időmúlása 65.

» közti elsőség 58.
Adósságoknak, künnlevőknek behaj

tása városbiró által 138.
Adósságoknak, temploméinak behaj

tása 322.

* Jegyzés. A számok a lapokat jelölik.



VIII I. MAGÁNJOG.

Adósságoknak, városiaknak számba
vétele 317.

Adósságról, városiról, beszámolás 
312.

Ajándék molnároknak 291.
Ajándékozás a város részéró'l 155.
Ajándékvétel szegényektől 264.
Alapítvány adományozása 410. 414.
Anya, lásd szülő.
Apa. lásd szülő.
Anyakönyvek vezetésének köteles

sége 319.
Arbiter, lásd III. alatt.

Arenda, lásd bér és haszonbér alatt.
Ármálista, lásd V. alatt.
Articulus, lásd szabály alatt.
Árticulusok Írásba foglalása és végre

hajtása 164.
Auszugalis adósság bebizonyítása 65.
Álló, lásd ingatlan alatt.
Ár. árszabás, lásd X. alatt.
Árvák, lásd IV. alatt.
Átruházása örökségnek idegenre 77.

Bányaszabályok évi felolvasása 112.
Becslés, lásd III. alatt.
Becsű és becsülök díja 369.

» utján megállapítása a kárnak 
299.

Becsűje házaknak 222.
Becsület megadása 258.
Becsületsértés, súlyosabb, esetében 

törvényes eljárás 378.
Becsületsértés, csekélyebb esetében 

törvényen kívül eljárás 377.
Beszámítás az örökrészbe 142.
Betáblázás, lásd III. alatt.
Betáblázott adósság kifizetésének be

jegyzése 66.
Betegség okán elhalasztása esküle

tételnek 18.
Bér, lásd X. alatt.
Bérbeadása gyógyszertárnak 315.
Bérbeadása háznak idegen részére 

250.
Bérbeadása korcsmáknak 274.
Bérbeadása városi földeknek 111.
Bérkifizetése város szolgáinak 281.
Bérfelemelés 218.
Bérfizetés iránti kereset 11.
Bérfizetése hostátiaknak zabkeres

kedés után 202.
Bérlet bejelentése hatóságnak 250.
Bérlet város földeiben és rétjeiben 

134.

Bérletben való praemonitio 36. 
Bérletpénzek lefizetésének ideje 252. 
Bérszabás 41.
Bibale, lásd italpénz.
Birság, lásd II. alatt.
Birtokczím kimutatása 401. 403. 
Birtokos elsősége házvételben 93. 
Biztosíték megújítása vagyonkezelés 

esetében 6.
Bor, lásd X. alatt.

(Jaducitas 397.
Caducitasban városra szállott javak 

számbavétele 367.
Caducitasokról való rendelkezés 334. 
Cautio vétel kivijlvaló emberektől 

267.
Codicillus, lásd végrendelettoldalék. 
Contractus, lásd szerződés. 
Conventiós szolgák tartása haran

gozok részéről 322.
Csalás adásvételnél 139- 
Cselekvési képessége gyermeknek 6.

» » nőnek 4.
Cseléd, lásd X. alatt.
Csereügy elbírálása 94.
Csőd esetében elsőség 65.

Dézma, lásd VIII. alatt.
Díj, lásd homagium alatt is.

» mértékjelzésért 252.
» okmány-kiállításért 276.
» szemle után járó 29.

Díja felebbvitelnek 284.
» korcsolyásoknak 138.
» pásztornak 280.
» sirásásnak 290.
» szószólónak 16.
» törvénykezési eljárásnak előre 
fizetendő 377.

Díjfizetés valamely földnek szom
szédságjogán követelésénél 422, 

Divisio, lásd osztály alatt.
Donatiók lajstromzása 310.

"Egy év és egy napig tartandó meg 
a zálog 12.

Egy év és hat hét jogi jelentősége 8. 
Eladás helyi korlátolása 251. 
Eladása bitang marhának 53.

» és vevése szőlőknek 205.
Eladása fiscalitásoknak 384.

» háznak idegen huszárok ré
szére tilos 115.



I. MAGÁNJOG. IX

Eladása háznak idegen nemes ré
szére 124.

Eladása ingatlannak 93.
» ingatlannak hatóság előtt 

47. 58.
Eladása ingatlannak quantum fize

tése nélkül 416.
Eladása ingatlannak szükségből 59.. 

» ingatlannak tanács tudtá
val 42.

Eladása lovaknak a malmoktól 197. 
» város lovainak 361.
» városra maradt szántóföl

dek nejt 413.
Eladása zálognak 12.

» zálognak a tulajdonos tudta 
nélkül 15.

Eladási* kényszer házakat illetőleg 
114.

Eladott javak visszavétele 94.
Elismervény vásárlásról 328.
Eljegyzés vagyonjogi hatálya 141.
Elkülönítése háznak a telektől 93.
Előhagyomány 142.
Elővásárlás kufárnők részéről 122. 

» tilalma 100.
Elővásárlása gyolcsnak 88.

» idegeneknek 97.
Elővásárlási jog ser tekintetében 325. 

» joga bányászoknak 131.
» » biríoktalan redem-

tusok utódainak 39.
Elővásárlási joga conciviseknek be

engedett borra 192. 202.
Elővásárlási joga conciviseknek ku- 

fárok fölött 198. 2Q2. •
Elővásárlási joga conciviseknek vá

sár alkalmával 409.
Elővásárlási joga polgároknak 374. 

» » rokonoknak 5.
Elsőbbség csőd esetében 65.

» faggyuvételben 109.
» házvételben 93.
» ingatlanok vételében 60.

Elsőbbsége betáblázött adósságnak 
65.

Elsőbbsége özvegy jogainak férj adós
ságai fölött 58.

Elsőbbségi jog kertvásárlásban 94.
Elvétele hospesek ki nem épített 

házainak 362.
Erdő, lásd X. alatt.

hlő homagium 67. 
Élveszületés feltétele 141.

Faizás. lásd X. alatt.
Fassio 59.
Felelősség portió restantiákért 312.
Felelőssége szülőknek fiókért 13.

» tisztnek adósságért 273.
Feleség, lásd nő alatt is.
Feleség ügyködésének kizárása férj 

életében 4.
Felmondása szolgálati időnek 41.
Féltestvérek közti osztály 6.

» öröklése 142.
Férj elleni követelés felvétele annak 

nején 11.
Férj házához hozott javak 58.
Fiscu^, lásd IV. alatt is.

» királyi zálogjpga Miskolcz te
rületén 418.

Fiscus városi érdekeinek megóvása 
182.

Fiscus városi öröklése 168.
» » > megölt le

gény örökségében 169.
Fiscusra háromlása ingatlannak 403. 

» szállott portékákról beszá
molás 391.

Fiscust nem illető pénzbüntetés 358.
Fiú által eljátszott ruha kiváltása 19.
Fiú tetteiért mikor felelősek a szü- 

, lök ? 13. '
Fiuk joga özvegy anyjukkal szem

ben 57.
Fiuk végrendelet nélküli öröklése 56.
Fiu-leányok 57.
Fivér s nővér közti osztály 142.
Fizetés bejegyzése jegyzőkönyvbe 66.
Fizetési határidő kegyelmet kapott 

emberölő részére 20.
Foglalás és visszafoglalás 359.

» tilalma 149. 360.
» » községi területből

419.
Földesur joga szüretkor borfogla

lásra 168.
Földesur requiráltatása jobbágyok 

részéről 298.
Földkönyv 59.

» meghatározása 92.

Gazda, lásd X. alatt.
Gondnokai árva vagyonnak 98.
Gyámok könyvének számon tartása 

391.
Gyámok számadása esztendőnként 

414.
Gyámok számadási kötelessége 151. 

168. 382. 388. 411.



X I. MAGÁNJOG.

Gyámokul kik rendelendők ki 411. 
414.

Gyámrendelés városi tanács által 
179.

Gyermek élveszületettnek mikor te
kintetik 8.

Gyermek, megosztozott, után való 
öröklés 24.

Gyermekek, elsőházasságbeliek va
gyonának biztosítása 253.

Gyermekek, elsó'házasságbeliek va
gyonának kezelése 5.

Gyermekek, második házasságból 
születtek joga osztályban 10.

Gyermekek nem létében örökös 142. 
» rendelkezési képessége 

24.
Gyermekekkel biró özvegyek házas

ságkötése 142.
Gyermeknek, törvényesícorunak cse

lekvési képessége 6.
Gyermektelenül elhalt házastárs va

gyonában öröklés 5. 142.

Hagyomány, lásd legatum alatt is. 
» behajtása város javára

123.
Hagyomány czéljára foi$íttassékl76. 

» rendelése gyermekek áh 
tál 24.

Hagyományok összeírása 242.
Hagyományokról gondoskodás 214.
Halászat tilalma 328
Haszonbérbeadása hámornak 197.

» serneveló'nek 329.
Haszonbérlet eltörlése 374.
Haszonélvezeti jqga özvegynek 57.
Hatalmaskodás 13. 66.

» község részéről 67.
Határigazítás, határjárás, határösz- 

szeirás, határújitás, lásd III. alatt.
Határidő tisztek számadásainak be

adására 409.
Határideje cselédek szolgálatbalépó- 

sének 415.
Határideje számadásoknak 336. 409. 

413.
Határideje tisztségről való lemon

dásnak 324.
Határidőtűzés számadások complá- 

nálására 323.
Határidő nemzetséglevél produkálá

sára 351.
Határidő nemzetséglevél bemutatá

sára s örökös jószág szerzésre 326.
Határidő zálogváltásra 94.

Határidők bérfizetésre 92.
Határok Jezsuiták kezében 290.

» megállapítására rendelt in
quisitio 304.

Határokra felügyelet 116. 117. 130.
Határkő el nem mozdítása 99.
Határrontás 67.
Háromlás fiscusra 403.

» magszakadás esetében 63.
210.

Káromlás városra 397.
HAromlott javak beszolgáltatása 214. 

» » lajstromozása 145.
Ház, lásd X alatt is.
Házasság 166.

» alatt szerzett ingók 58.
» redemtusok és irredemtu- 

sok közt 39.
Házasságigéret befolyása büntetés 

kiszabására 260.
Házasságralépés kötelessége 147. 

332. 260.
Házasságralépés szülők vagy roko

nok beleegyezése nélkül 9.
Házasságralépése életben maradt 

szülőnek és az árva vagyona 10.
Házasságralépése özvegynek 57. 58. 

253.
Házasságralépése özvegynek első há

zasságból gyermekek létében 5. 
142.

Házasságra lépő szülő s kiházasított 
gyermekek közt oáztály 8.

Házastárs halála esetében öröklés 
4. 5. 142.

Házastárs vagyonrendelkezési joga 
halál esetére 4.

Házastársak közti vagyonjogi vi
szony 4.

Házbér-fizetés adósságért lefoglalt 
házak után 359.

Házszerzés kötelessége 374.
Házvásárlás kinek van megengedve 

164.
Hitbér 58.
Hitbérnek, törvényesnek mérséklése 

58.
Hiteleshely. lásd IV. alatt.
Hitelező fellépése távollevő adós neje 

ellen 11.
Hitelező joga s kötelessége adósával 

szemb,en 31.
Hitelező meddig tartja meg a zálo

got 12.
Hitelező részéről zálog követelés 

adósa ellen 12.
Hitelező elsősége csőd esetében 65.



I. MAGÁNJOG. XI

Homagiumban való elmarasztalás 
36. ‘54  410.

Homagium felében elmarasztalás 55. 
67.

Hozomány mikor illeti a nó' roko
nait 9.

Hús, lásd VII. alatt.

Idegen bodnárok bejövetele 248.
» cselédek tartása 252.
» huszárok részére házak el

adása tiltatik 115.
Idegen kereskedő' részéről áruk le

rakása 89.
Idegen kereskedők adósságának fel

vétele 89.
'degen kereskedők állal használandó 

mértékek 90.
Idegen kereskedők árueladási joga 

91.
Idegen kereskedők által igénybe 

veendő étel, ital, abrak 90. 
legen kereskedők eltiltása 126,.
. » kereskedőkkel társaságra lé

pés 90.
Idegen kereskedők kereskedése 97. 

» » » ide
genekkel 89.

Idegen letelepedők nevüket város 
köilyvébe Írassák be 378.

Idegen menekülők befogadása a vá
rosba 112.

Idegen részére ház bérbeadása 250. 
» «• való eladása városra
háramlóit jószágnak 398.

Idegen részére zálogba adása ingat
la n n ak  254.

Idegen s polgár közti kereskedés 
vám s harminczad tekintetében 
251.

Idegenek adózása földmívelés után 
254.

Idegenek beszállásolásáról gondos
kodás 273.

Idegenek elővásárlása 97.
» eltiltása kereskedéstől 123. 
» gabnavásárlási joga 130.
» hátránya városiakkal szem

ben faneműeket illetőleg 156.
Idegenek ingatlanszerzése 115.

» kereskedése 144.
» » borokkal 399.
» » kicsinyben

352.
Idegenekkel szemben elővásárlási 

jog 39.

Idegenek kereskedésének terjedelme 
áruk tekintetében 89.

Idegenek korlátolása baromfivásár
lásban 251.

Idegenek korlátolása széna s zab
eladásban 146.

Idegehek látogatásának ’elősegítése 
104.

Idegenek kötelezése borlerakásra 
250.

Idegenek őrlése polgárokkal szem
ben 98. 123.

Idegenek peres ügyei elintézésének 
határideje 34.

Idegenek részéről vágott marhának 
piaczra vitele 131.

Idegenek részéről bormérés 145.
Idegenekre való átruházása ingat

lannak 42.
Idegenekre való átruházása örök

ségnek 77.
Idegenekre vonatkozó hatálya sta

tútumoknak 86.
Idegenek eltemetése templomban 

139.
Idegennek földéből kibecsülése 179. 

» keresete polgár ellen 12. 
» vételjoga vásár alkalmá

val 108.
Időmúlás beállta 64.

» megakasztása 64.
Ingatlan javakban öröklés 56.

» mint zálogtárgy 12.
к örökség inventariuma 224.
» szerzésének korlátozása ide

gen pemesekkel szembén 145. ’
Ingatlan teleknek parasztháztól el- 

szakasztása 93.
Ingatlan tulajdonjoga iránti per in

dítása a kir. Curia előtt 47.
Ingatlan tulajdona iránti perek bí

rája 44.
Ingatlan vétele által nyert jogállás 

39.
Ingatlanból való kielégítés ingók 

elégtelensége esetén 13.
Ingatlanok átruházása quantum fize

tése nélkül 416.
Ingatlannak használat alá adása 

portiós időben 295.
Ingatlannak lutramlása a fiscusra 

403.
Ingatlannak zálogba adása 95.

2  2 2  idegen
részére 254.

Ingatlannak eladása hatóság tudtá
val 42. 47. 58. 95. 113. 138. 154.
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Ingatlanok eladásának bejegyzése 59. 
» eladásánál vételelsőség 

60.
Ingatlanok eladásának szabályozása 

93.
Ingatlanok fölötti rendelkezési joga 

özvegynél;; 58.
Ingatlanok urbáriumba vétele 2-43. 

» városiak összeírása 241.
Ingatlanokban való osztály 143.
Ingatlanok kiváltása zálogból 94.
Ingatlanokra vonatkozó idomulás 64.
Ingatlanokról vezetett földkönyv 92.
Ingók, az ingatlanok előtt fordítan

dók a követelés kielégítésére 13.
Ingók tekintetében az özvegy joga 

57.
Ingókban való osztály az ingatlanok 

előtt 143.
Ingókban való örökösödés 56.
Ingóknak török adó fizetésére for

dítása 268.
Inscribált jószág visszaváltása vérek 

által 398.
Irredemtus, lásd V. alatt.
írott hitbér 58.
írásba foglalása végrendeletnek 62.
Italmérés 165.

igaz mértékkel 290.
» isteni tisztelet idején 107. 

127.
llalmérés lőpormalomban 125.

» vasárnapon s ünnepnapon 
92.

Italpénz 257. 262.
» kerülők számára 246. 

Italpénze bortiszteknek 274.
» grófoknak 277.

J  avak háramlása magszakadás ese
tén 63.

Játék, lásd szerencse-játék.
Jegyajándék 68.
Jobbágy, lásd V. alatt is.

» szolgálati kötelessége 243.
Jobbágyok alkalmaztatása város 

szükségleteire 278.
Jobbágyok által örökségszerzés 214. 

» elidegenedtek hazaszállí
tása 267. 277. 283. 357. 415.

Jobbágyok felhasználása grófok ma
gánszolgálatában 124. 218. 268. 
282.

Jobbágyok kényszerítése szokatlan 
szolgáltatásokra 245.

Jobbágyok mentesítése szőlőkarók 
hordásától 161.

Jobbágyok szolgálatra alkalmazta
tása 221.

Jobbágyok szolgálattal terhelése 211. 
257.

Jobbágyok visszaélései városi pol
gárok ellen 159.

Jobbágyok visszakövetelése iránti 
perek 45.

Jobbágyok zaklattatása lovas legé
nyek által 283.

Jobbágyokra felügy elés 214.
Jobbágyokról való gondoskodás 263. 

267. 277.
Jogszabályok évenkénti felolvasása 

135.
Jogállás ingatlan szerzés alapján 39.
Jogegyenlőség szegény és gazdag 

közt 127.
Jogképesség elvesztése 14.

» felfüggesztése 13.
Jogközösség esete 39.
Jogügylet kötése nőnek férje életé

ben 4.
Jószágok összeírása 373.
Jószágtalan személyek bevétele ta 

nácsba 317.

Kamat fizetése jószág visszaváltá
sakor 398.

Kamat mellett kiadása városi tőké
nek 312."

Kamatos adósságok törlesztése a 
város részéről 334.

Kamatos összeg fölvétele város szük
ségére 347.

Kamatra felvétele pénznek kórház
tisztek által 318.

Kár bejelentése 280.
» megbecslése biró által 67. 280. 
» vizelöntés által 360.
» vizokozta, megelőzése 365.

Kárnak, közmunka elmulasztásából 
eredőnek megtérítése 299.

Kárnak, marha által okozottnak meg
térítése 299.

Káros fél keresse ellopott ingóit 14.
Kártételben talált marha lelövése 

360.
Kártérítés hatalmaskodás esetében 

67.
Kártérítés marhák megrongálása 

miatt 40.
Kártérítés számadások hiányossága 

esetén 37. 223.
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Kártérítés pásztor által 111.
» utak. hidak megrontásáért 

42.
Kártérítési felelőssége tiszteknek 293. 

» kötelessége bőrkötésre 
meg nem jelenő bodnárnak 177.

Kártérítési kötelessége gróftisztnek 
várossal szemben 312.

Kártérítési kötelessége hatóságnak 
-276. ,

Kártérítésre szorítása perceptorok- 
nak 268.

Kártétel marha által 26.
» mezei elleni intézkedés 179.

Kártya, lásd VII. alatt.
Kegyes hagyományok czéljaikra for

dítása 415.
Kereskedés, kereskedő, lásd X. alatt.
Kezes állítása 30.
Kezesállítás bűnügyben 19.
Kezesség czímén kereset indítás 12. 

» emberölésnél kibékülés ese
tében 20.

Kezesség mellett szabadon-bocsátás 
37.

Kényszerítés házeladásra 113.
Képviseleti joga unokáknak 142.
Képviseltetése férjnek neje által 251.
Kibecsülése idegennek tulajdon föl

déből 179.
Kiházasított és ki nem házasított 

gyermekek közti osztály 7.
Kiházasított gyermek s újból házas

ságra lépő szülők közti osztály 8.
Kiházasított gyermekek örökrésze 

142.
Kiköltözés, lásd X. alatt.
Kisajátítása az örökösök állal meg 

nem épített teleknek 191.
Kisebb hatalmaskodás bírája 66.
Kiváltása eljátszott ruhának 19.

» idegennek eladott jószág
nak a vérek által 398.

Kiváltása Jász-Kun kerületeknek 60.
Kiváltási határideje zálogos birtok

nak 94.
Kiváltság, lásd privilegium.
Koczkajáték, lásd szerencsejáték.
Korcsmáros, láscí VII. alatt.
Korcsmaadósság 253.
Kölcsön, állami, visszafizetése pol

gároknak 166.
Kölcsön felvétele szőlőmunkára 318. 

» molnárok részéről 26.
» visszafizetése városi polgá

roknak 148.

Kölcsön-adása város pénzeinek 116. 
117. 121.

Kölcsön-vélel egri püspöktől 334.
Költözés, lásd X. alatt.
Köröztetés, lásd VII. alatt.
Kötbér, lásd vinculum.
Kötelezése valamely községi lakos

nak más község bírája előtt 26.
Követelés érvényesítése az adós neje 

ellen 11.
Követelése külső embernek polgár 

ellen és megfordítva 374.
Követelések behajtása város javára 

124.
Követeléseknek, tisztségből folyót

nak fedezete 324.
Követelések, városiakról vezetett 

lajstrom 124.
Közkereső özvegy 57.
Kufár, lásd X. alatt.
Külsőségek összeírásának folytatása 

382.

Lajstrom, adókról 387.
» készítése árvák vagyoná

ról 323.
Lajstrom várost illető hagyományok

ról 123.
Lajstromos, lásd auszugalis.
Lajstromozás, lásd III. alatt.
Leányág öröklése 57.
Leánykérés módja 253.
Leányok joga özvegy anyjukkal 

szemben 57.
Leányok természetes fiúsítása 57.

» végrendelet nélküli örök
lése 56.

Legatum felől való gondoskodás 359.
» pium Szegedi püspök részé-

, ről 335.
Legatum templom javára s ennek 

számontartása 190.
Legeltetés tilalma 67.

» szőlők alatt és fölött tilos 
419. 420.

Legeltetés ugaron 382.
Legeltetése marhának külön pásztor 

által 241.
Leltár felvétele gyógyszertárról 319. 

321.
Leltár felvétele templom clenodiu- 

mairól 319. 322.
Leltárkészítés 213.

» » városi javakról 258.
273.
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Letartóztatás, lásd III. alatt. 
Limitatió, lásd X. alatt.

Magszakadás 57.
» czímén városra szállt

javak 384.
Magszakadás czímén háromlás 63.

210.

Malom, szárazmalom, lásd X. alatt. 
Marha, lásd X. alatt.
Megbízás kiadások eszközlésére 328. 
Megfizetése tisztviselői adósságok

nak 308.
Meghatalmazás bemutatása 59.

» utján eladása ingat
lannak 59.

Megkinálás, lásd praemonitió. 
Megtartási joga tisztviseló'knek 324. 
Megváltott jász-kunok, lásd redem

tus V. alatt.
Méltatlanság díja 68. 
Monyasszonyvezetés 253.
Menynek, apóssal egy kenyéren élő

nek, joga a férj halála után, apó
sának vagy anyósának vagyoná
ban 6.

Metalis levelek lajstromozása 310. 
Mérték, lásd X. alatt.
Mészárszék, lásd X. alatt.
Molnár, lásd X. alatt.
Moring, lásd reggeli ajándék. 
Mostoha gyermekek és szülők közti 

osztály 142.
Munkabére cselédnek 372.
Munkadíj limitatiója 151.
Munkadíja iparosnak 372.

» kántornak 158.
» korcsolyásnak 153.
» sírásónak 197. 202.
» vargának 111.
» vizhordónak 254.

Nagyszülők öröklése 142.
» öröklése unokák után 

24.
Nagyszülők utáni öröklése unokák

nak 7.
Nemes, lásd V. alatt.
Nő elleni érvényesítése a férj ellen 

fennálló követelésnek 11.
Nő joga kettős házasságban élő férje 

vagyonát illetőleg 10.
Nők joga reggeli ajándékot illető

leg 8.
Nő részéről elmondandó eskü 25.

Nőhozomány, lásd hozomány.
Nőtlen legények bevétele tanácsba 

317.
Nyelvváltság 269.
Nyereségrevétel kufárok részéről 

246.
Nyereségre vásárlás kufároknak ti

los 169.
Nyerészkedés disznókkal hostátiak- 

nak tilos 199. 202.
Nyerészkedésre búza, árpa, zab. tyúk, 

lúd, sat. összeszedése tiltatik 204. 
205.

Nyugtatványok kiadásokról 328.
Nyugták melletti számadási köteles

ség 328.
Nyúlászat tilalma 199.

Okmánynak kiállítása 84.
Osztály alá kerülő vagyonrészek sor

rendje 143.
Osztály alkalmával ajánlandó óva

tosság 143.
Osztály értékes örökségben 143.

» féltestvérek közt 6.
» fivér és nővér közt 142.
» házastársnak gyermek hát

rahagyása nélkül való elhalása 
esetében 5.

Osztályigazításra nézve idomulás 64.
Osztály iránti joga második házas

ságból született gyermekeknek 10.
Osztály iránti perek bírája 44.

» készítője 142.
» kiházasított és ki nem háza

sított gyermekek közt 7. 142.
Osztály kiházasított gyermekek és 

ismételt házasságra lépő szülő 
közt 8.

Osztály megejtésére árbiterek vá
lasztása 205.

Osztály mikor áll be a gyermekek 
és a túlélő szülőfél közt 24.

Osztály mostoha szülők és gyerme
kek közt 142.

Osztály törzsek szerént 5. 142.
Osztálylevél pecsétlése 224.
Osztályra kiküldöttek választása 182.
Osztályrészek sorsolása 142

» közt választás joga
142.

Osztályujitást illető időmúlás 65.
Osztoztató tisztek részére adott uta

sítás 141.
Osztoztató tisztek részérőli figyel

meztetése osztozó atyafiaknak 143.

I.
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Osztoztató tisztek teendője első há
zasságbeli gyermekek érdekében 
253.

Osztoztatok kirendelése Í23. 146.
t

Öröklés 56.
» fejenként 57. 142.
» gyermekek nem létében 142. 
» gyermektelenül elhalt há

zastárs után 5.
Öröklés megosztott gyermekek után
.. 24.
Öröklés törzsönként 57.

» unokák után 24.
» valamely házastárs halála 

esetében 142.
Öröklés végrendelet hiánya eseté

ben 56.
Öröklése testvérgyermekeknek 142.

. » testvéreknek 142.
» unokának testvérrel szem

ben 24.
Öröklése városnak 367.
Öröklési jog épségben maradása ki

költözés esetében 61.
Öröklési joga unokának 7.

» jog megszerzése 94.
Örökös elsőbbségi joga ingatlan meg

vételében 94.
Örökös joggal adományozása ház

résznek 171.
Örökös jószág szerzésének köteles

sége 326.
Örökös nélküli javak 397.
Örökösei birtoktalan redemptusok- 

nak 39.
Örökrészbe beszámítása a kiházasí- 

tásból nyert értéknek 142.
Örökség átruházása idegenekre 77. 

» birtokba vétele 94.
» el nem játszható 19.
» iránti perek bírája 44.
» kezelése rokonok által 5.
» szerzése jobbágyok által

.. 214.
Örökség szerzésére való kötelezett

ség 344.
Örökséget, polgárit, hostátiak nem 

bírhatnak 182.
Örökségek adásvételéről vezetendő 

könyv 323.
Örökségek szerzése concivisség-czél-
.. jából 332.
Örökségek, városiak visszaszerzése
.. 261.
Örökségi adósságok kifizetése 143.

Örökségi résztől való elesés, szülők 
vagy rokonok beleegyezése nél
kül való házasságra lépés eseté
ben 9.

Örökségnek bejegyzése városi 
könyvbe 119.

Örökségre nézve rokonok elővásár
lási joga 5.

Örökségről szóló okmány kiállítása
.. 84.
Ősi ingatlanok fölötti rendelkezés
„ megszorítása 57.
Ősi javakból ajánlott hitbér 58.
Özvegy asszony joga 57.

> elleni erőszak 9.
» ügyében való szószólás kö

telessége 6.
Özvegyek ügyeinek elsőbbsége 276. 

» » sorrendje 74.
Özvegyeknek uj házasságra lépése
. 253.

Özvegyekről gondoskodás 119. 123.
Özvegy nő halála esetén szülék, ro

konok joga 141

Parasztbirtok fenlartása 94.
Parasztházak, eladottak, visszavál

tása 94.
Parasztháztól elszakasztása telek

nek 93.
Paraszt, lásd V. alatt is.
Pálinkamérés, lásd X. alatt.
Pásztor, lásd X. alatt.
Peculium regium 401. 404. 406.
Pénz, lásd VIII. alatt.
Polgárf lásd IV. és V. alatt.
Polgári birtok utáni adózása ne

mesnek 413.
Praefectio 57.
Praejudicium esete 418.
Praemonitio eszközlése ingatlannak 

eladásánál 59.
Praemonitióhoz való joga redemp- 

tusoknak 36. •
Praescriptio, lásd időmúlás.
Privilegium megtartása 96.

» mesterek meg vizsgáz ta
tására 344.

Privilegium vámmentesség alól 161. 
> szepesi szászoknak 3.

Privilégiumok elhelyezése levéltárba 
47. ■

Privilégiumok lajstrpmozása 310.
» őrzése 121.

Procurator, lásd «ügyvéd» III. alatt.

«
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Puszta major eladása 193.
s telek, örökösöktől be nem 
épített, kisajátítása 191.

Puszták számbavétele 241.

Redemptus, lásd V. alatt.
Regestrum, lásd lajstrom.
Reggeli ajándék arany márkájának 

értéke 28.
Reggeli ajándék férj halála eseté

ben 141.
Reggeli ajándék mikor illeti a nőt 8.

» ajándékhoz való joga nő ro
konainak 9.

Robot alóli mentesség 121.
» szolgáltatás tót doctor részé
ről 116.

Rokon joga rokonán elkövetett bűn
tény megtorlása esetében 17.

Rokonai féltestvéreknek hogyan osz
toznak 6.

Rokonok általi kezelése a gyermek 
vagyonának 5.

Rokonok beleegyezesfMieTRuníSTSTr 
házasság következménye 9.

Rokonok elővásárlási joga 5.
» joga férjnél volt nőrokon 

halála esetében 141.
Rokonok joga a nő hozományához 9. 

» joga a reggeli ajándékot 
illetőleg 9.

Rokonok öröklési joga 142.

Salvo jure alieno adományozása 
házrésznek 172.

Sequestratiója kórházi jószágnak 
415.

Ser, lásd X. alatt.
Silentiumra kényszerítése ügyvéd

nek 56.
Sorshúzás osztály alkalmával 142.
Statutum, lásd szabály is.

alkotása mészárosok ré
szére 289.

Statutum alkotása tisztviselők jutal
mát illetőleg 292.

Statutum megtartásának kötelessége
86.

Statútumok közzététele 86.
» alkotása és érvénye 372.
» végrehajtása 401.

Successió, lásd öröklés.
Superinscriptió iránti per 65.
Szabály kötelező ereje 34.

Szabály megismertetésének köteles
sége 91.

Szabály meg nem tartásának bün
tetése 91.

Szabályalkotás 34.
» . joga 33.
» magistratus hírével

czéhek részére 294.
Szabálymegerősítés 34.
Szabályok átvizsgálása 246.

» beírása könyvbe 35.
» benyújtása a község ré

széről a tanácshoz 94.
Szabályok elhelyezése levéltárba 47.

» ellen cselekvők büntetése 
50.

Szabályok évi ruminálása 217.
» időnkénti felolvasása gyű

lésben 296. 302. 305. 306. 308. 
316. 337. 340. 349. 355. 375.

Szabályok kiegészítése hatóság által 
280. 315. 319. 337. 341. 350. 389.

Szabályok megtartása magistratus 
részéről 393.

245. 259.
Szabályok revisiója 280.

» végrehajtása 263. 315. 
316.

Szabályok végrehajtása kapitányok 
részéről 41.

Szabályokhoz való ragaszkodás 114. 
139. 301.

Szavatosság vállalása hatóság ré
széről 271.

Számadás, lásd VIII. alatt.
Szántóföldek, lásd X. alatt.
Szerencsejáték 19. 249. 254. 306.
Szerzett javakban örökösödés 56.
Szerződés kelte szerént meghatáro

zandó elsőség 66.
Szerződés kiadása ingatlanok eladása 

esetében 59.
Szerződés pótlása elismerés által 66. 

» serfőzőházra vonatkozó 
373.

Szerződések bemutatása betáblázás 
alkalmával 66.

Szóbeli végrendeleti tanuk 62.
Szokás kifejlődésének meggátlása 99.
Szolga, lásd X. alatt.
Szolgálat alóli mentesülés 20.

*» portabeli 258.
Szolgálattétele hostátiaknak város 

részére 206.
Szolgálattal terhelése jobbágynak

211.
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Szökevényeknek tartandó lakosok 
61.

Szökött egyének tartozásainak be
szedése 145.

Szomszédság jogéin követelése vala
mely földnek 422.

Szó'lő, lásd X. alatt.
Szülő beleegyezése nélkül kötött há

zasság következménye 9.
Szülő részéről kiváltása a fiú által 

eljátszott ruhának 19.
Szülők felelőssége fiók tettéért 13.

» joga férjhez adott lányok ha
lála esetében 141.

Szülők öröklése 142.
Szűz elleni erőszak 9.

Talált pénz iránti intézkedés 16.
Taxa, lásd VIII. alatt.
Társasági viszonyba lépése külföldi 

kereskedőnek 90.
Teherben lévő özvegy vagyoni jo

gosítványa 8.
Terhek viselése örökösök által 57.
Terhes nő helyzete vagyonjogi szem

pontból 141.
Testamentum, lásd végrendelet alatt.
Testvérek öröklése 142.
Testvérgyermekek öröklése 142.
Tékozlás következménye 58.
Tilalom, lásd VII. alatt.
Tized, lásd VIII. alatt.
Tőkék, városiak, kamatoztatása 312.
Törvényeskoru gyermekek cselek

vési képessége .6. 10.
Törvényes öröklés, lásd öröklés 56.
Törvénytelen születésűek jog s cse

lekvési képessége 20.
Törzsek szerinti osztozás 5.
Tutor, lásd gyám.

Unoka öröklése szemben testvérrel 
24.

Unokák öröklése atyjok testvéreivel 
együttesen 7.

Unokák öröklési joga nagyszülők 
után 7.

Unokák utáni öröklés 24.
Uratlan marhának eladása 53. 
Urbárium a város gazdaságiban 167. 

170.
Urbárium a városi jószágokról 181. 

183. 191.
Urbárium készítése 216.

Urbárium készítése város jószágiról 
193. 196. 243.

Urbáriumra felügyelet a provisort 
vagy ispánt illeti 191.

Úri szolgálat kötelessége 20. 
Uzsorára vásárlás 108.

» vásárlása halnak 135. 
Uzsoráskodás gabonával 130. 131.

Ügyvéd, lásd III. alatt.

Vadászat szőlőben 100.
Vagyon elkobzása városi tanács ré

szére 140.
Vagyonkezelés első házasságból szár

mazott gyermekek vagyonát ille
tőleg 5.

Vagyonkezelésből származható kár 
elleni biztosíték-nyújtás 6.

Vagyonkezelése árváknak, az élet
ben maradt szülő ismételt házas
ságra lépése esetében 10.

Vagyonközösség házastársak közt 4.
Vagyonrendelkezési szabadság 56.
Váltó vásárlása idegen kereskedő 

részéről 90.
Vám, lásd VIII. alatt.
Vásárlás, írást nem tudó személyek

től 328
Vásárlása háznak 164.

» marhának pásztoroktól 37.
» tanácstagnak saját szük

ségletére 83.
Vendégfogadó, lásd VII. alatt.
Végrendelet 62.

» bemutatása 214.
» elhelyezése levéltárba 

63.
Végrendelet feladása tanácsházra 

224.
Végrendelet jegyzőkönyvbe vétele 62. 

» készítése 139.
» nélkül maradt javak 105.
» végrehajtása 374. 375.

Végrendeletek kikeresése 375.
Végrendelethallgató 214.
Végrendelethallgatók választása 182.
Végrendeleti tanuk 62.
Végrendeleti végrehajtók kirendelése 

123. 146.
Végrendelettoldalék tanúi 62.
Végrendelkezési joga özvegynek 58.
Végrendelkező akaratának fogana

tosítása pium legatumot illetőleg 
414.

Corpus Statutorum  III. В
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Vétele háznak polgár-jog nélküli ál
tal 212.

Vételelsőbbség 109.
Vételelsőség ingatlanok tekintetében 

60.
Vinculum, mint egyesség biztosíték 

•420.
Violentia esete 299.
Visszaváltása eladott parasztháznak 

94.

W ilkühr, lásd statutum 86.

Zálog eladása 12.
» jogellenes eladása 15.
» követelése hitelezőnek adósa
ellenében 12.

Zálog meddig marad a hitelezőnél 12. 
г tárgyai 12.

Zálogbaadása ingatlannak idegen ré
szére 254.

Zálogbaadása ingatlannak tanács 
tudtával 95.

Zálognak, játék alapján adottnak, 
kiváltása 19.

Zálogolás adóssági perben 12.
erdőkerülő által 99. 102.

» közmunka nem szolgálta
tása esetében 299.

Zálogoltatása adót fizetni vonako- 
dóknak 298.

Zálogos eladás 59.
» birtok kiváltásának ideje 94.

Zálogul lekötése ugyanazon dolog
nak kettő részére 16.

Zálogváltás határideje 94.
Zárlat 58.
Zsellérek 60.

» szolgálatra alkalmaztatása 
221.

Zsidó, lásd V. alatt.

[I. BÜNTETŐJOG.

Asylum 14.

Árulás iránti bűnügyben felebbezés 
kizárása 86.

Birság a biró által fizetendő 29.
» felvétele nemeseken 266.
» fizetése biró s polgárok ré

szére 13.
Birság fizetése gróf és ispán részére 

14.
Birság megosztása biró s felperes 

közt 55. 68.
Birság, mely a feladót illeti 42.

» országos mennyisége 25.
» templom szükségletei javára 

405. 409.
Birság város szükségére 399.
Birságnak város hasznára fordítása 

244.
Börtön, lásd III. alatt.
Bűnös tett elkövetése tanács ellen 

78.
Bűnös tény elkövetését parancsolni 

tilos 20.
Bűnösnek elfogatása birság nem fize

tése esetében 14.

Bűnösnek, letartóztatottnak, szaba-
donbocsátása 78.

Bűnrészesség büntetése 266.
Bűnrészessége tanácsbelieknek 72.
Bűntársak felmentése 23.
Büntetés: akasztás 15.

» becsületvesztós 250.
*■ belátás szerint 128.
» bezárás 19.
» bikacsökkel 329.
» birság 13. 14. 15. 17. 19.

22. 27. 29. 37. 38. 40. 41. 42. 43.
53. 54. 55. 67. 90. 122. 127. 128.
129. 130. 131. 132. 133. 135. 137.
139. 149. 152. 154. 159. 249. 250.
260. 266. 294. 299. 306. 327. 330.
341. 390. 395. 399.

Büntetés: birság megkettőzése 67.
» birság, országos 25. 26.28.
» » viaszban 412.
» borban 306.
» botozás 38. 40. 41. 43.
» börtön 37. 224.
» confiscatio 42. 140. 166.

169. 222. 295.
Büntetés: degradatio 204.

» dorgálás 455.
» elcsapás 198.
» elégetés 18.



II. BÜNTETŐJOG. XIX

Büntetés : elvétele áruknak 88. 89. 
130. 250.

Büntetés: elvétele húsnak 341.
» » ingóknak 111.
» » marhának 134.

135.
Büntetés: élet- és vagyonvesztés 9. 

» életvesztés 29.
» fejvesztés 10. 14. 140.
» felfüggesztése jogképes

ségnek 13. 16.
Büntetés: felnégyelés 32.

» fizetés és hivatalvesztés 
376.

Büntetés: fizetéslevonás 376.
* fogság 50. 127. 249. 252. 

306.
Büntetés : forbát 55.

» furatossal 329.
» halál 140. 250.

. » hivataltól való felfüggesz
tés 323. 366.

Büntetés: hivatalvesztés 204. 323.
» homagium fele 67.
» jognélküliség 14. 15. 16.
» jószágvesztés 29. 259.270. 
» kaloda 122.
» karózás 32.
» katonaság részére kiszol

gáltatás 38.
Büntetés : keréktörés 32.

•» kiközösítés 9.
» kiűzés 260.
» lapocza-adás 330.
» lefejezés 32.
» leforrázás 19.
> lapátolás 373.
» megcsapás 371.
» nyakvasba verés 172.
» nyársalás 32.
» nyelvváltság 378.
» pálczázás 260.
» pénzbeli 166. 186. 358. 

371. 377. 378.
Büntetés : polgárjog elvesztése 147. 

» süveg elvétele 224.
» süveg kidobása 390.
» szószólási jog felfüggesz

tése 16.
Büntetés : tanácsházról leüzetés 224.
. » ' templomi ülőszék elvétele

338.
Büntetés: testi 54. 55. 56. 128. 132. 

135. 421.
Büntetés : testi és vagyoni 90. 110. 

» tisztség elvesztése 224. 
273. 275. 303. 349.

Büntetés: vagyoni 128. 132.
» vagyonvesztés 250.
» veszszőzés 32.
» viaszban 322.
> vizbefullasztás 32.
» alkalmazás elrettentés 

czéljából 105.
Büntetés: átváltoztatása 68.

» czélja 33. 260. 344.
» egyenlősége tettes és fel

jelentést elmulasztó közt 129.
Büntetés: kiszabása főkapitány tet

szése szerint 54.
Büntetés kiszabása városbiró által

211.

Büntetés súlyosbítása 260.
Büntetése azoknak, kik lakásokba 

gyanús személyeket fogadnak be 
377.

Büntetése azoknak, a  kik utczára 
szemetet, ganét, dögöt kidobnak 
377.

Büntetése a becsületsértésnek 378. 
417. 4£1.

Büntetése concivisi esküszegésnek 
198.

Büntetése czéheknek árszabás ese
tében 166.

Büntetése disznókkal nyerészkedők
nek 199.

Büntetése erdőtilalom megrontásá
nak 171.

Büntetése grófnak szabályok meg
vetése miatt 34.

Büntetése gyermeknek 172.
» hatalmaskodást elkövető 

községnek 67.
Büntetése hatósági közeget becste- 

lenítőnek 298.
Büntetése iparczikkek szerfeletti áron 

adásának 356.
Büntetése a káromkodókat be nem 

jelentőknek 371.
Büntetése a káromkodóknak 371. 

417.
Büntetése a közhatározatok meg

sértőinek 378.
Büntetése magángyülekezések tartá

sának 376.
Büntetése mezei kárt tevőknek 179. 

» öltözetben czifrálkodásnak
357.

Büntetése privilegium megsértőinek 
383.

Büntetése szemét kiöntésének 174.
» széksértésnek 421.

B*
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Büntetése tanácsülésen meg nem 
jelenésnek 358.

Büntetése temetésen meg nem jele
nésnek 422.

Büntetése titoknemtartásnak 372.
» az utczák rondításának 

197. 354
Büntetése az ünnepnapi munkának 

370.
Büntetése város statútumai megsze

gésének 354.
Büntetési díj megosztása 378.
Büntetés-pénzek hova fordítása 120. 

» szabás húslátók által 341.
» » iskola s kórház ja

vára 341.
Büntetést, főbenjárót a tanács mond

hat 168.
Büntető hatalma bírónak 147.

» » a  bírónak meddig
terjed 168

Büntető hatalma falus bírónak 34, 
pénzig 417.

Büntető hatalma grófnak 147.
» » gróftisztnek nin

csen 166.
Büntető hatalma tanácsnak 147.

» hatalom, lásd hatalom is 
IV. alatt.

Bűntett feljelentése 224.
» felnemjelentése 108.

Bűntény : becstelenítés 55.
» becstelenítése hatósági sze

mélyeknek 54. 269. 298.
Bűntény : becsületsértés 378.

» betörés a gyümölcsösbe 15. 
» béketörés 29.
» czégéres vétkek 326.
» csendháborítás 67.
» egyházi szertartások egy

ségének megrontása 203.
Bűntény : ellenszegülés a  bírónak 26. 

» emberölés 17.
» » asylumban 14.
» emberöléssel való fenye

getés 19.
Bűntény: erőszakos nemi közösülés9. 

» fajtalanság 260.
» felgyújtása az erdőnek, fű

nek 108.
Bűntény: fosztogatás 155.

» gyanús személyeknek la
kásba fogadása vagy elbocsátása 
377.

Bűntény: gyilkosság 326.
» gyújtogatással való fenye- 

getődzés 18.

Bűntény: hamis játék 19 
» istenkáromlás 329.
» káromkodás 135.154. 186. 

249. 334. 371. 377.
Bűntény: kettős házasság 10.

» lopás 110. 132.
» megverése peres ellenfél

nek a perlekedés napján 29.
Bűntény: paráznaság 326.

» privatum conventiculum ok 
tartása 376.

Bűntény: rátámadás valakire saját 
házában 13.

Bűntény: részrehajlás 275.
» sebzés 29.
» » asylumban 14.
» statútumok megszegése 

354.
Bűntény: szabadon eresztése bűn

tettel gyanúsítottnak 27.
Bűntény: szabadságrontás 268.

» távozás háború idején 295. 
» verekedés 22. 122.
» vérontás 29. 122.

Bűnténybe visszaesés 38.
Bűntények büntetése bírót illeti 200. 

» elnézése tanácsbeliek ál
tal 72.

Bűntények meg nem torlásának bün
tetése 72.

Bűnténynyel 'vádlott részéről kezes
ségadás 19.

Bűntényt a tizedes jelentse be a bí
rónak 200.

Bűnügy, lásd III. alatt.

Oonfiscatiója áruknak 372.
» javaknak tilos keres

kedésért 194.
Coníiscatiója kivinni szándékolt bor

nak 166.

Díj, lásd I. alatt.

Elfogatás, lásd III. alatt.
Elrettentés, mint a büntetés czélja 33.
Elrettentési elv 275.
Emberölés esetében illetékesség 17. 

» > kegyelmezés20.
» » rokonok meg

torlása 17.
Emberölés esetében vádemelés 29.
Emberölésért kik felelősek 23.
Erőszakosan közösülőnek kegyelem 

nem adható 9.
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Fogoly, lásd III. alatt.

Gonosztevők elfogatási költségei 28. 
» " elitélése gyűlés által 33.
» fogságban tartásának 

ideje 33.
Gonosztevők letartóztatása gróf ál

tal 147.
Gonosztevők nyilvánosak elkülöní

tése 222.
Gyanú, lásd VII. alatt.
Gyilkosság esetében felebbezés ki

zárása 86.
Gyujtogatási perben felebbezés ki

zárása 86.

Halálos bűnt. a tanács Ítéljen el 168.
Halálra Ítéllek börtönben külön he

lyezése 164 169.
Hamisítás iránti bönperben felebbe

zés kizárása 86.
Házasságtörés'iránti bönperben fe

lebbezés kizárása 86.
llitehagyottá válás 224

Latrok együttléte concivisekkel 318.
Letartóztatás, lásd 111. alatt.
Lopás esetében felebbezés kizárása 

86 .

Lopott tárgyak keresése más házá
ban 14.

Megsebzéseért jobbágynak kereset 
hol indítandó 23.

Megveretés bizonyítása esküvel 17.

Mentségül nem szolgál erőszak ese
tében a nő beleegyezési nyilatko
zata 9.

Menvéd, lásd asylum

Önvédelem jogosultsága 13. 14. 15.

Pallosjog, lásd IV. alatt.
Párbaj vívás 21.
Pénzbüntetés bírót és nem fiscust 

illető 358.

Rablás iránti bönperben felebbezés 
kizárása 86.

Sebzés esetében bírói szemle 29.
> * vádemelés ideje 29.

Súlyosító körülmények 260. 
Szégyenítő büntetés 260.

Tettenérés 15.
Tettes és bűntársai bevádolása em

berölés esetén 23.
Tiltott cselekvények feljelentése 127. 

129.
Tolvajok együttléte concivisekkel 

318.

Vasba veretés tilalma 222. 
Vétlen önvédelem 13. 14. 16. 
Vérdíj 29.

Zsarolása hibáiénak 167.

Ili. ELJÁRÁS.
(Büntető, peres, polgári, perenkivüli.)

Admonitió jobbágy visszakövetelési 
perben 45.

Admonitió kapitányok részéről 63.
Alperes jobbágy visszakövetelési per

ben 45.
Alperessége kerületeknek s községi 

bíráknak 49.
Arbiterek kiküldése 214. 308.

» kirendelése árvák vagyo
nának kezelésére 210.

Arbiterek kirendelése s kötelessége 
224.

Arbiterek teendője háramlott javak 
tekintetében 214.

Arbiterek a terminusokat ne halasz- 
szák el 364.

Arbiterek választása osztályok meg- 
ejtésére 205.

Becsülendő a zálog 12.
Becsülés eszközlése 369.
Becsülése ingatlanoknak 57.

» kárnak biró által 67.
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Becslése marhák által okozott kár
nak 280.

Becsüsök kirendelése 123. 146.
Behajtása város követeléseinek 317.
Beismerése az adósnak a bíróság 

eló'tt 11.
Bejegyzése eladásnak 69.

» eladott ingatlanoknak 47. 
» ingatlanok elidegenítésé

nek 138.
Bejelentése az ülésen meg nem je- 

íenhetésnek 355.
Bepróbálása auszugális adósságnak

65.
Betáblázás érvényének feltételei 65. 

» nem bizonyít adósságot
66.

Betáblázása adósságoknak 65.
Bíráskodás saját ügyében tilos 76.
Biró, lásd IV. alatt.
Birói parancs megkereső (requisito- 

rium) 47.
Birói szemle, lásd oculata.
Bizonyítás adósság iránti kereset 

fogadása esetében 11. 12.
Bizonyítása adósságnak 66.

» emberöléssel való fenye
getésnek 19.

Bizonyítása : erőszakos nemi közösü
lésnek 9.

Bizonyítása gyújtogatással való fe
nyegetésnek 18.

Bizonyítása hatalmaskodásnak 13. 
» nő ellen férje halála 

után emelt vádnak 30.
Bizonyítása nyomorult egyén meg- 

veretésének 17.
Bizonyítása zálogos eladásnak 59.
Bizonyságlevél adása cselédszolgá

latról 335.
Bizonyságlevél kiadása 45.

» kiadása végrendelet
tételről 62.

Börtön állításának kötelessége 50.
Börtönbe elhelyezése conciviseknek 

318.
Börtönház felépítése 187. 219. 222. 

246. 318.
Börtönház nagyobbítása 397.
Börtönházba vitele cselédeknek 415.
Bűnügyek revideálása 50.
Bűnügyekben a biró járhat el 418.

Commissiók iránt a tanács és für- 
mender egyetértése 370.

Communis inquisitiókor grófi tiszt 
teendője 334.

Determinatio, lásd határozat. 
Díj. lásd I. alatt. 
Dimissorialis 335.

látogatása bűnösnek 14.
» rósz úton járóknak 17.
» cselédnek 335.

Elfogott egyén Lőcsére szállítása 28. 
» embernek előjegyzése 27.
» embernél talált pénz 16.

Elfogottak elbocsájtása gróf és tanács 
hírével 147.

Elismerése adósságnak 66.
Elitéltért való közbenjárás 32.
Eljárás érvénytelenné válása 68.

» főbenjáró bűnnél tanácsot 
illeti 168.

Eljárás főbíró részéről violens em
ber ellen 299.

Eljárás gonosztettel gyanúsított ellen 
27.

Eljárás kártétel esetében 360.
» nyomorult egyén agyonütése 

esetében 17.
Eljárás számadás elmulasztók elle

nében 347.
Eljárás törvény útján hatósági sze

mélyek fogyatkozásai ellen 331.
Ejárása főbírónak nemes ellen 298.
Ellentállás tilalma 49.
Elmarasztalás homagiumban 410.
Előjegyzése adósságoknak 47.
Eskü, lásd IV. alatt is.

» advent idején 30.
» alatti számadáskütezettség 
328.

Eskü húshagyó idején 30.
» kereset tagadása esetében 12. 
» kinálása és elfogadása 18.
» végrendelet valóságára 62.

Eskünek hibátlan utánmondása 24.
Eskütétel elhalasztása betegség miatt 

18.
Esküvel eldöntött per 68.

» való bizonyítása megvere- 
tésnek 17.

Executió, lásd végrehajtás 63.
» lásd kiküldés.

Exmissiókra, csekélyekre az építő
tisztek ne menjenek 361.
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Érdekeltsége birónak 76.

Feladásra kizárólag büntetés nem 
állapítható meg 326.

Feladót illető' birság 41.
Felebbezés alól kivett .bűnügyek 86. 

» beadásának ideje 64.
» díja 284.
» főkapitányhoz 45. 46.
» időmúlása 64.
к kerületi kapitányhoz 46.
» kir. curia elé 46. 76.
> nádorhoz 45. 46.
» szabadsága 86.
» városi polgári székre 284.

Felebbezések elintézése 275.
Felek meghivása Ítélethirdetéshez 64.
Felperes a szokott díjat a per kez

detén fizesse le 377.
Felperessége kapitányoknak mások 

nevében 51.
Felperest illető költség 55.
Fiscalis actió 41.

» actió birtok háborító ellen 
67.

Fiscalis actió hatalmaskodás miatt
66.

Foglyok elkülönítése 169.
Foglyok szabadon bocsátása kezes

ség mellett 37.
Folyamodás hatósághoz a városin 

kívül 258.
Folyamodványai szegényeknek 393.
Följelentése bűnténynek 224.

» . tiltott cselekvénynek 127. 
129.

Halasztás eskü letételben betegség 
miatt 18.

Halasztás kieszközlése vád emelésre 
29.

Halasztás peres ügyekben 33.
Határigazítás 168.
Határigazítási per nyugvása háború 

alatt 339.
Határideje peres ügyek elintézésé

nek 33.
Határmegjárás 99. 120. 125. 154. 

197. 216. 241. 264. 315. 379. 383.
Határjárás eszközlése 332. 387.

» » biró és magi
stratus által 400.

Határjárás eszközlése grófok részé
ről 311.

Határkerülés 280.
Határper bírája 45,

» indítása 37.
Ilatár-revisióra küldöttség kirende

lése 290.
Határozat-hozatal előtt fürmenderrel 

közlendő ügyek 320.
Határozatok foganatosításának köte

lessége 314.
Határozatok jegyzőkönyvbe vétele 

314.
Határösszeirás 241.
Határújítás 37. 413.
Határvillongások per útján való el

igazítása 311.
Határvizsgálás 407.
Hatáskör megosztása 370.
Hatásköre jász-kún hatóságoknak 44. 

45.
Hóhér, lásd IV. alatt.

Idézés felsőbíróság elé 25.
» fiscus által 336. 410.
» peremtorie 269.
» tizenötöd napra 269.

Idézése becsületsértőknek 421.
» hatósági személyeket becs- 

telenítőknek 298.
Idézése nőnek távoltartózkodó férje 

adóssága miatt 11.
Idézése szepesi szásznak a királyi 

curia elé tiltatik 3.
Idéztetése nemes embernek adóres- 

tantia miatt 413.
Idéztetése nemesnek tanács elibe410.
Igazságszolgáltatásra szokott idők 

megtartassanak 182.
Illetékes bírája becstelenítés iránti 

pernek 55.
Illetékesség emberölés esetében 17. 

18.
Illetékesség hatalmaskodás esetében

66 .

Impensiója földesúrnak 298.
Investigálása templomban előforduló 

viszályoknak 337. 338.
Intés előzi meg a büntetést a  tiszta

ság ellen vétőknél 354.
Inquisitio 63.

» collateralis authenticálása 
63.

Inquisitio communis szegények perei
ben 64.

Inquisitio elrendelése határok meg
állapítása végett 304.
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Inquisitio eszközlése szabadságrontók 
ellen 268.

Inquisitio idegen borkereskedők ellen 
399.

Inquisitiók, nem authenticáltak, ha
tálya 63.

írása levélnek város nevében 147.
ítélet átküldése főkapitányi székre 68. 

» bejegyzése 64.
» tudtuladása feleknek 64.
» után jaró díja esküdt bírák
nak 22.

ítélethirdetésnél felek jelenléte 64.
ítélés perlekedő felek propositiója 

szerént 310.

Jegyző, lásd IV. alatt.
Jegyzőkönyv 35.

» vezetése a jegyző által 
147.

Jegyzőkönyvbe igtatás tanács tud
tával 77.

Jegyzőkönyvbe vezetése adósság ki
fizetésének 66.

Jegyzőkönyvbe vétele relatióknak 
314.

Jegyzőkönyvbe vétele végrendeletnek 
62.

Jegyzőkönyvből kiírása concivisság 
feltételeit nem teljesítőknek 344.

Jelentéstétel bírói cselekvények esz
közléséről 63.

Karhatalom 45.
Kegyelmezés, lásd IV. alatt.
Kereset advent előestéjén 30.

» becstelenítés esetében 55.
» bér fizetése iránt 11.
» húshagyó előestéjén 30.

Keresete idegennek honos ellen s 
viszont 92.

Keresetindítás adósság iránt kezes
ség czímén 12.

Keresetindítás adósság iránt tanúk
kal 11.

Keresetindítás adósság iránt tanúk 
nélkül 11.

Keresettől való elesés 56.
Kényszerítés restantiák fizetésére 

347.
Kérdőpontokon túlterjeszkedő kikér

dezés 64.
Kérvények kiadása 379.
Kibékülés emberölés esetében 20.

Kifogása tanácsbelinek, tanácsbeli 
ellen 354.

Kifogások érvényesítésének ideje 53. 
>. száma 53

Kiküldetéseknél tanácsosok díja előre 
fizetendő 376.

Kiküldés gonosztevők ellen 173.
» szükségtelensége 63

Kiküldése tanácstagoknak bíró által 
386.

Kiküldésekben, csekélyekben, építő
tisztek ne fáraszszák magokat 359.

Kimutatás készítés tisztek által 372.
Kiszabása büntetésnek húslátó által 
.341.

Kizárás concivisségből 343.
Költség felperes javára 55.

» hatalmaskodás esetében 67.
Költségfizetés kifogások számának 

túllépése esetében 53.
Költségek, gonosztevők elfogásával 

járók, megtérítése 28.
Köröztetés, lásd VII. alatt.
Közbenjárás Ítélet végre nem haj

tása czéljából 32.

Lajstromozása okmányoknak 310. 
» városra háramlóit

javaknak 145.
Levél felnyitása biró által 147.
Letartóztatása adósnak 31.

» gonosztevőnek 147.
» játékadósnak tiltatik

19.
Letartóztatása verekedőknek 122.

Mandatum, lásd bírói parancs. 
Megbékélés 122.
Meghiteltetése tanúknak 63. 
Megintés, lásd admonitió. 
Megjelenés ideje bíróság előtt 354.

» módja bíróság előtt 250. 
Megjelenése nőnek a bíróság előtt 

férje helyett 251.

Novum, lásd perújítás.

Oculata kapitány részéről 63.
» sebzés esetében 29. 

Okmány kiállítása után járó taxa 
276.

Okmányok beszolgáltatása a tanács
házra 310.
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Okmányok elhelyezése levéltárba 47. 
» kiadása jegyző által 276.
» » pecsét alatt 49.
» kivétele levéltárból 97.
» lajstromai 213.
» megőrzése 310.
» őrzése levéltárban 276.
» protocolatiója 314.

Okmányokkal való felszerelése 
számadásoknak 336.

Osztoztató, lásd I. alatt 146.

Összehívása tanácsosoknak törvény
kezésre 376.

Panasz, szóbeli, bejegyzése 54.
Patvarkodás következménye 28.
Pálczatörés Ítélethozatalnál 32.
Páradás levéltárban levő okmányok

ról 47.
Párbaj miként vivassék 21.
Pecsét alatti felvétele gyógyszertári 

leltárnak 319.
Pecsét alatti kiadása okmányoknak 

276.
Pecsét engedélyezése 49.

» királyi, iránti tisztelet 85.
Pecsétje egyházi hatóságoknak 84.
Pecsétjei fejedelmek iratainak 85.
Pecsétlése városi hatóság kiadvá

nyainak 84.
Perbeszédek bejegyzése 54.
Pecsétczímének megváltoztatása a 

felsőbíróságnál nincs megengedve 
28.

Per folytatásának elmulasztása 56.
Per folytatása törvényszünet idején 

54.
Peres ügyek elintézésének határ

ideje 33.
Peres ügyek tárgyalására hivatott 

közeg 33.
Perindítás kiköltözöttek részéről in

gatlanok eladásának megsemmisí
tése iránt 61.

Perlekedés a bíróság előtt fegyver 
nélkül történjék 21.

Perlekedés szegény emberek részé
ről 54.

Perlekedés rövidítését czélzó intéz
kedés 53.

Pernek, superinscriptionalisnak kez
dése 65.

Pertámasztás határokat illetőleg 37.
Perújítás 56.

Perújítás felebbezés elmulasztása 
esetében 64.

Procurator, lásd ügyvéd 250. 
Produkálása nemzetiséglevélnek 351. 
Prócátor, lásd ügyvéd.
Proponálása ügyek eldöntésének per

lekedő felek által 310. 
Protocolatiók revisiója 329.

Quindena megtartása külső ember 
követelésével szemben 374.

Ream bulatoria levelek lajstromozása 
310.

Relatió jószág állapotáról hatóság 
elé 392.

Relatiók Írásba foglalása 314.
Revisió arbitrativára kiküldendő 

közegek 314.
Revisiója pereknek 45.
Részrehajlatlansága hatóságnak 86.
Részrehajló eljárása tisztviselőknek 

275.

Sorrend a tanácskozásban 74.
» tartás czéhesek homagiu- 

mának letételében 345.
Soronkívüliség 276.
Szabadonbocsátása foglyoknak 37.
Számbavétele város javainak s ok

mányainak 258.
Szóbeli perlekedés 54.
Szószólás özvegyek, árvák, szegé

nyek ügyében 16.
Szószóló díja 16.

Tagadás esetében bizonyítás 11.
Tanácsadás tárgyalás alatt álló ügy

ben 82.
Tanácskozás méltóságának megron

tása 78.
Tanú eléállítás eskudt-birák nélkül

22 .

Tanúk alkalmazása vásárlásnál 328. 
» kikérdezése 64.
» meghiteltetése 63.
» nélküli keresetindítás 11.
» végrendeleteknél 62. 139.

Tanúkkal való keresetindítás 11.
Tanúvallatás, lásd inquistió.
Tárgyalás alatti magatartása felek

nek 75.
Tárgyalás elhalasztása 81.
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Tárgyalás hosszadalmassága 310.
Tárgyalása közügyeknek 386.
Tárgyalástól való tartózkodása ta

nácsbelinek 86. 354.
Terminusa a nagyobb jelentó'ségíí 

panaszok kihallgatásának és el
látásának 376.

Terminusok el nem halasztása 364. 
» megállapítása törvény

kezés czéljából 376
Testimoniálisok kiadása 364.
Tiszti kereset, lásd fiscalis actió.
Titoktartás, lásd IV. alatt.
Törvénykezési cselekvények köz

gyűlés idején is eszközölhetó'k 56.
Törvénykezési díjak előleges lefize

tése 376.
Törvénysziinet idején per folytatás 

54.
Törvénytétel feltétele 269.

IJgyek meghányása a tanácsban 82.
Ügyeknek közlése fürmenderrel és 

községgel 320.
Ügyvesztés a per czímének megvál

toztatása miatt 28.
Ügyvesztés elitéit dolognak újból 

keresése miatt 28.
Ügyvéd allegálási kötelessége 53.

» általi megjelenés a törvény
szék eló'tt 250.

Ügyvéd segítségével élés szabadsága
.. б з -
Ügyvédek városiak alkalmazása és 

esküje 189.
Ügyvédek, degradálása 189.
Ügyvédeknek hallgatásra kényszerí

tése 56.
Ügyvédeknek pervitelére megkiván- 

tató kellékei 56.

Vakmerő' törvénykezés 55.
Vád be nem bizonyítása esetén köz

ség tagjai közül nincs kizárás 354.

Vád, hamis, emelése 55.
Vádemelés határideje, sebzés ese

tében 29.
Vádemelés ideje emberölés eseté

ben 29.
Vádemelés nő ellen férje halála 

után 29.
Vádemelés tanácstagok rokonai ellen 

79
Vád indítása a tettes és két bűn

társa ellen emberölés esetében 
23.

Végrehajtás adóhátralék behajtását 
elmulasztók ellen 37.

Végrehajtás felebbezés elmulasztása 
esetében 64.

Végrehajtás főkapitány által 49.
» jobbágy személyes letar

tóztatásával adósságért 180.
Végrehajtás kapitánynak részéről 63. 

» karhatalommal 45.
» korcsmaadósság miatt 

253.
Végrehajtás nemes ellen adó be nem 

fizetése miatt 410.
Végrehajtás útján megszerezhető 

elsőség 65.
Végrehajtás útján való kényszerítés 

közmunka teljesítésére 385.
Végrehajtása szabályoknak tanács 

által 263.
Végrehajtásba vétele határozatoknak 

314.
Végrehajtásban tanúsítandó serény- 

ség 386.
Végrehajtási díjai hóhérnak 32.
Végrehajthatóság kijelentése az Íté

letben 64.
Vizsgálat elrendelése tanácsbeliek 

ellen 390.
Vizsgálat nélkül községi tag nem 

notáltathatik 363.

Zálogolás, lásd I. alatt. 
Zárlat eszközlése 253.

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 .

Adószedő, lásd adó, pénzügy stb. stb. 
Alkapitány kinevezése 50. 
Alattvalói hűség ellen vétők 273 
Arbiter, lásd ILI. alatt.

Árvák elsősége alapítványok ado
mányozását illetőleg 411. 414. 

Árvák érdekeinek megóvása osztály 
esetében 205.
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Árvák jószágainak beírása könyvbe 
, 414.

Árvák ügyében való szószólás köte
lessége 16.

Árvák ügyeinek elintézése 276.
» » sorrendje 79.
» vagyonáról inventarium 213.
» » készítendő' rege-
strum 323.

Árvák vagyonának kezelése életben 
maradt szülőjük újból való házas
ságra lépése esetében 10.

Árvák vagyonának kezelése arbiterek 
által 210.

Árvák vagyonaira felügyelet 168.
» s vagyonuk körüli gondos
kodása 5. 98. 114. 119. 123.146. 
151. 210.

Bányavárosok 133.
Hetelepedés a városba 196.
Biró adómentessége 311. 391.

» által behajtása város követelé
seinek 138.

Biró által, fizetendő birság 29.
» általi egybehivatása tanácsnak 
276. 386.

Biró általi megintése tanácstagnak 
331.

Biró büntető hatalma 147.
» díja a szemle u tán  29.
» egy forint erejéig bírságolhat 
186.

Biró első folyamodásu hatásköre 
jász-kunoknál 44.

Biró elveheti a tiltott fegyvert 15. 
» esküdttársakkal járjon el bűn
tény esetében 17.

Biró érdekeltsége 76.
Biró és fürmender fizetése 382.

» » tanácstagok fizetésükkel meg
elégedjenek.

Biró fiscalis kereset alá vonása 41.
Biró fizetésénekhelybenbagyása400. 

» fizetése 303. 367.
» gondoskodása portió beszedé
séről 311.

Biró hanyagsága igazságszolgálta- 
tásban 31.

Biró Hatásköre juridikai és politikai 
dolgokban 370.

Biró helyben tartózkodása 286.
» helye, a templomban 408. 412. 
» helyettesítés 165.
» hire nélkül tanácsbeliek város
ból ki ne menjenek 364.

Biró hostáti 203. 205.
» illetéke zálogolás esetében 12. 
í iránti engedelmessége tanács
belieknek 393.

Biró iránti engedetlenség megelőzése 
296.

Biró kirendelése' az illetékes biró 
vádoltatása esetében 18.

Biró kötelessége másnál talált pénzt 
illetőleg 16.

Biró kötelessége tehetetlen.embernek 
megöletése esetében 17.

Biró lakomája 139.
» latin Írást nem tudó, ki által 
olvastassa el a leveleket ? 83.

Biró ' lásd hatóság is
Biró magatartása tudatlan tanács

taggal szemben 286.
Biró megbecstelenítése 298.

» mértéktartása ivásban 83.
nem állhat meghalt tisztviselő 

helyébe 223.
Biró önhaszon keresése 82.

» portája 296.
» portáinak tollálása 282.
» » város szükségére for
dítására 278.

Biró része elfogott embernél talált 
pénzből 16.

Biró részére fizetendő birság 13. 27. 
» » járó birság meg nem
fizetésének büntetése 26.

Biró részéről felnyitása és bepecsét- 
lése leveleknek 147.

Biró részrehajlatlansága 86.
» sallariuma, lásd hi ró fizetése. 
» salláriumának föntartása 407. 
» tanácscsal a métákat tartsa 
fenn 205.

Biró tudtával lopott tárgy keresése 
14.

Biró vagy tanácstag egyedül ne 
menjen a generálishoz 186.

Bírói tevékenysége kerületi kapitány
nak 37.

Bírói tiszttől megfosztás okainak 
feljegyzése 170.

Bírónak fél részéről el nem ismerése 
mily hátránynyal jár 18.

Bírónak járó bor és sör 223.
» portabeli _ fizetése 364.
» városinak kötelessége künn

levő adósság tekintetében 113.
Bíróság a szepesi szászoknál 3. 22
Bíróvá választott egyén kelléke 29. 

» választáskor isteni tisztelet
389.
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Biróvitelre való megjelenés köteles
sége 395.

Bizottság kiküldése plébániai tisztek 
számadásának megvizsgálására 
275.

Bizottság kiküldése számadások meg
vizsgálására 410.

Bizottság kiküldése tisztviseló’i sal- 
lárium megállapítására 246.

Bizottság kiküldése urbárium készí
tésére 243.

Biztos, lásd Commissarius.
Bortiszt, lásd gazdaság 145.
Bürgerrecht, lásd polgárjog alatt.
Búzatiszt, lásd X. alatt.

Candidatio 46.
Centumpaterek 87.

» általi megbüntetése
grófnak 34.

Centumpaterek gyűlésbe választása 
33.

Centumpaterek mint húslátók 341. 
» összegyűjtésének

napjai 34.
Centumpaterek száma 127.

» végrendelet készíté
sénél 139.

Commissarius választása 46.
Commissióra járó borvitel 328.
Concivis, lásd V. alatt 348.
Curiához felebbezés 76.
Cziklerek számának gyarapítása 414. 

» teendője 329.
Cziklerekül alkalmaztatandó em

berek 280.
Czinkos törvénye 265.

Elöljárók példaadása isteni tiszte
letben 309,

Engedelmesség a tanács iránt 87.
Eskü, lásd III. alatt is.

* alatti beszolgáltatása jövedel
meknek tisztek részéről 405.

Eskübevétel csaplárosoktól 165.
» czéhesektől 180.
» építő tisztektől 195.
» harangozótói 322.
» molnároktól 195.
» patikáriusoktól 173.180.

321.
Eskübevétel patikáriusoktól és pati- 

kárius legényektől 165. 195.
Eskübevétel szülésznőktől 125.

» községi képviselettől 126.

Éskübevétel városi ügyvédektől 189.
Esküdt általi megvizsgálása sörnek 

132.
Esküdt általi tudatása az Ítéletnek a 

felekkel 64.
Esküdt útján húsvizsgálat 131.

» ülnökök bírói teendője 37.
Esküdtbirák a Szepességben 3.

» díja Ítélet után 22.
Esküdtek felügyelete játékos gyer

mekekre 128.
Esküdtek hatáskörejász-kunoknál 44. 

» kiküldése tűzhelyek meg
vizsgálására 112.

Esküdtek kirendelése isteni tisztelet 
idejére leendő felügyeletre 107.127.

Esküdtek kirendelése vásárbiró mellé 
130.

Esküdtek közreműködése bírói cse
lekményeknél 63.

Esküdtek mint végrendeleti tanúk 
139.

Esküdtek részéről sör árának meg
határozása 132.

Esküdtnek kirendelése malomba 111.

Építőtiszt, lásd VII. alatt.

Faluk ellátása lelkészekkel 98.
Falusbirák általi bejelentése bitang 

marháknak 40.
Falusbirák hanyagsága adóhátralék 

behajtásában 37.
Falusbirák hatásköre büntetésben 

417.
Falusbirák kidobatása a tanácsból 39. 

» megbírságolása 40.
» nyugták bemutatásában

késedelmesek büntetése 37.
Fejedelmektől érkező iratok 85.
Felsőbíróságai a szepesi szászok

nak 25.
Fiscus, lásd I. alatt és alább «Ügyész». 

» általi idézés 336. 410.
» királyi, mint a koronajavak
védője 47.

Fiscus tiszte a foglalás ellenőrzése 
360.

Főbíró adómentessége 388.
» általi idéztetés városszékére 
298.

Főbíró általi megbecsültetése város 
lakóinak 297.

Főbíró eljárása nemes ellen 298.
» gondviselése tilalmasra 299.
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Főbíró iránti kötelező engedelmes
ség 297.

Főbíró mentessége tizedesség vise
lésétől 214.

Főbíró s tanács egymás iránti maga
tartása 297.

Fó'biró teendője adó felvételében 298.
Főbírói tiszt elfogadásának köteles

sége 270.
Főjegyző és fizetése 196. 368.
Főkapitány által kiküldöttnek jelen

téstétele 36.
Főkapitány bíráskodása a kerületek 

s községi bírák alperessége ese
tében 49.

Főkapitány bíráskodik batalmas- 
kodás esetében 66.

Főkapitány hatásköre 44. 45.
» hírével indítandó perek 

37.
Főkapitány hol lakják 50.

kinevezése 46.
» kötelessége 50.
» mint Ítéletek végrehaj

tója 49.
Főkapitány mint pecsét őre 49.

» teendője kerületek házi 
gazdaságát illetőleg 49.

Főkapitány teendője számadások 
megvizsgálásában 49.

Főkapitányi törvényszékhez hivatal
ból átküldendő Ítéletek 68.

Farmender adókötelezettsége 388.
» alárendelése dézmások- 

nak 211.
Fürmender általi kicsépeltetése ter

mésnek 268.
Fürmender általi megintetés 331.

» borának áruitatása 217.
» és a község ellenőrzi az

articulusok végrehajtását 363. 365.
Fürmender és Provisor közti függési 

viszony 375.
Fürmender gondoskodása plébánia 

földeinek műveléséről 304. 307.
Fürmender hatásköre közgazdasági 

dolgokban 370.
Fürmender járandósága 304. 307.

» jelenléte tisztválasztás 
alkalmával 329. 330. 369.

Fürmender jelenlétében okmányok 
lajstromozása 213.

Fürmender kezéhez szolgáltatása 
háramlott javaknak 214.

Fürmender kezéhez szolgáltatandó 
termés 268.

Fürmender mint egyik bortiszt 312.

Fürmender mint gyógyszertár in- 
spectora 315.

Fürmender mint húslátó 341.
Fürmender pecsétje és felügyelete 

alatt legyenek az alföldi borok 
369.

Fürmender portabeli fizetése 364.
» portája 296.
» portáinak tollálása 282.
» » város szük

ségére fordítása 278.
Fürmender régi hatalmának fön- 

tartása 407. 414.
Fürmender részéről revisiója szabá

lyoknak 259.
Fürmender teendője város jószágát 

illetőleg 216.
Fürmenderhez való bejelentése 

tanácsgyűlés hirdetésének 414.
Fürmenderrel és községgel közlendő 

ügyek 320.
Fürmendertárs járandósága 304. 307. 

369.
Fürmender-választás módja 162.

» választása napján áldo
zás 220.

Gróf által donga hasogattatás 218. 
» általi megerősítése a szabályok
nak 34.

Gróf borának áruitatása 179. 217. 
» büntetése szabályok megvetése 
miatt 34.

Gróf büntető hatalma 147.
» gondoskodása város majorjának 
jövedelmeiről 153.

Gróf gondviseletlensége sernevelőben 
szükségelt fát illetőleg 286.

Gróf hatósága erdőkerülők fölött 99. 
» » jobbágyok fölött 159.
» háza mint gyűlés tartásának 
helye 34.

Gróf illetéke elfogott embernél talált 
pénzből 16.

Gróf illetéke zálogolás esetében 12. 
» joga bigamus férjek vagyonát 
illetőleg 10.

Gróf gonosztevőkkel szemben 33.
» lásd városi gróf is.
» mellé inspector rendelése 328. 
» » községi képviselő adása
152.

Gróf mellé segéd rendelése 305.308. 
» mint gazdatiszt 167. 170.
» részéről majorságból befolyó 
jövedelmek beszállítása 292. 354.
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Gróf saját borának mérése 153.
» szepesi szász mint biró 3.
» terménybeli járandóságának ki
szolgáltatása 277.

Gróf vádemelésre halasztást adhat 
29.

Gróf választása 22. 34.
Grófi tisztség ellátása alkalmas sze

mélyekkel 261.
Grófi tisztség tartama 34.

» tisztségtől való megválás 22.
Grófnak járó birság 14. 23. 27.

» r  » sebzések eseté
ben 29.

Grófok által alkalmaztatandó lovas 
legények 296.

Grótok által malom építtetés 221.
» általi sörárultatás 268. 283.
» felügyelése jobbágyokra 214.
» gazdálkodási kötelessége 256.
» italpénze 277.
» járandósága élelemben 256.

323.
Grófok jelenléte majorban 261.

» kötelessége iskolák tekinte
tében 150.

Grófok magoktartása jobbágyokkal 
szemben 218.

Grófok portája 296. 364.
» teendője 366..
» » biró s filmender

ellátását illetőleg 282.
Grófok teendője borfoglalás város szá

mára 168.
Grófok teendője communis inquisitió- 

kor 334.
Grófok teendője csűr felépíttetése. 

> » faszállítást illető
leg 268.

Grófok teendője határjárás és igazí
tás eszközlése 311.

Grófok teendője malmot illetőleg 218. 
» » ménes beállítása 168.
» » szekerek szolgálta

tása dézmálásra 321.
Grófok teendője szemben város pa

rasztjaival 97.
Grófok teendője szőlőmunkát ille

tőleg 98.
Grófok teendője utódokra való tekin

tettel 272.
Grófok teendője vármegyei gyűlé

seken megjelenés 328.
Grófok teendője város gazdaságára 

gondviselés 311.
Grófok teendője városi major tekin

tetében 328.

Grófok teendője vetéseket illetőleg 
268.

Grófok ügyeljenek föl a városi job
bágyok deszka és zsindely készí
tésére 192.

Grófok visszaélése sörárultatás tekin
tetében 264.

Grófok visszaélése jobbágyokkal 283.
Grófság megszüntetése és Provisor- 

ról gondoskodás 375.
Gróftiszt alá rendelése a Forrói gaz

daságnak 179.
Gróftiszt beszámolása 188.

»- épületanyagokat szerezzen 
be 358.

Gróftiszt fizetése 354. 364.
» gondviselése csorgókra 318.
» igyekezzék a jobbágyokat

visszahozni 357.
Gróftiszt kártérítési kötelessége vá

rossal szemben 312.
Gróftiszt marháját város majorjában 

nem tarthatja 179.
Gróftiszt ne büntessen 166. 167.
Gróftiszt város jobbágyit saját mun

kájára ne alkalmazza 357.
Gróftisztek részéről életbeli jövedel

mek beszolgáltatása 323.
Gróftisztek részéről faszállítás 350. 

» segédkezése csorgok, gá
tak, utak, árkok, utczák restaurá
lásában 321.

Gróftisztet a malomból megillető 
mérés 304.

Gróftisztre alkalmazandó egyének 
286.

Gróftisztségről lemondás 34.
Gyámhatóság gondoskodása szegé

nyek, árvák és özvegyekről 119.
Gyámhatóság teendője árvák, szegé

nyek, özvegyek örökségét s javait 
illetőleg 123.

Gyűlés alkalmával tartandó lakoma 
34.

Gyűlés alkatelemei 33.
» egybehivása gonosztevők el

itélése czéljából 33.
Gyűlés mint bíróság 33.

» tartama alatt napi díj 52. 
» tartása titokban 223. 224.
» tartásának helye 34.
» » napja 34.

Gyűlésben előjegyzése adósságok
nak 47.

Gyűlése községnek articulusok revi- 
siója czéljából 280. 289. 296. 302. 
308. 316. 319. 337. 340.349.355.
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Gyűlések tartása kapitányok állal 37. 
Gyűléseken megejtendő választások 

46.
Gyűlések látogatása tanácsbeliek ál

tal 408.

Hadnagy arra való alkalmaztassák 
186.

Hadnagyok a hadnagyságban 330.
Hatáskör, lásd III. alatt.
Hatóság általi felruháztatás concivisi 

’ praerogativával 34-8.
Hatóság általi kiegészítése szabá

lyoknak 280. 337. 341. 350. 389.
Hatóság becsmérlésének büntetése 54. 

» elé terjesztése köznép állapo
tának 407.

Hatóság eló'tti eladása ingatlannak 
58. 113. 138.

Hatóság eló'tti végrendelet 62.
» hivatása közjó tekintetében 

317.
Hatóság hivatása város kiváltságai 

tekintetében 311.
Hatóság iránti magatartása polgár

nak 249.
Hatóság jelenléte isteni szolgálaton 

386.
Hatóság kártérítési kötelessége con

ci visekkel szemben 276.
Hatóság magatartása" községi tagok 

fogyatkozásaival szemben ß31.
Hatóság rendelkezése szállásosztás

ban 346.
Hatóság részéről átvizsgálása tisztek 

számadásainak 407.
Hatóság részéről foganatosítása az 

eléje terjesztett határozatnak 286.
Hatóság részéről mise és szentbeszéd 

hallgatása 389.
Hatóság részéről templom gyakori 

látogatása 405.
Hatóság teendője concivisek jogait 

illetőleg jJ48.
Hatóság teendője ingatlanok eladása 

esetén 47.
Hatóságai jász-kúnoknak 44.
Hatósági személyek becstelenítése 

269.
Hatósági személyek napi díja 52.
Hatóságnak a városin kívül, igénybe 

vétele 258.
Hatóságnak megjelenése isteni szol

gálaton decretalis ünnepnapokon 
412.

Hatóságnak nem engedelmeskedők 
büntetéseik).

Helyettesítése város bírójának 165.
Helytartótanács, mint jász-kunok 

politikai felsőbbsége 41.
Helytartótanácshoz felterjesztendő 

számadások 49.
Hiteles helyek pecsétje alatti lel

tározás 322.
Hivatal miatt távollevőknek jogai 61. 

» szekrényeinek kulcsai 146. 
152.

Hivatali szolga mint büntetés végre
hajtója 260.

Hivatali visszaélések büntetése 273.
Hivatalos titok, lásd titoktartás.
Hivataltól való felfüggesztés 323.

» . » » szám
adás be nem adás okán 366.

Homagium, lásd alattvalói hűség.
Hóhér díjazása 32.
Honosság vállalása 61.

» városi megszerzése 110.

igazgatásban kölcsönös egyetértés 
401.

Igazszágszolgáltatásra való gond
viselés 275.

Informatiók szabadon történhetnek 
374.

Inspectorok kirendelése tisztek fel
ügyeletére 262.

Inspectortiszt a gazdásági jövedel
meket beszolgáltassa 354.

Inspectortiszt építési anyagokról 
gondoskodjék 362.

Inspectortiszt fizetése 354
Ispán illetéke elfogott embernél talált 

pénzből 96.
Ispán jogosítványa bigamus férj va

gyonát illetőleg 10.
Ispán részére fizetendő birság 14.

» vagy provisortisztség a grófok 
mellett 191.

Ispánnak járó birság sebzések után 
29.

Ispitálytiszt, lásd VII. alatt.
ítélőtárs kijelölése 34.

Jegyzők által elkészítendő szám
adások 37.

Jegyző általi vezetése jegyzőkönyv
nek 147.

Jegyző általi kiállítása okmánynak 
84.
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Jegyző büntetése nyugták bemuta
tásának elmulasztása esetében 37. 

Jegyző díja nemzetséglevéltől 351. 
» évi fizetésének megállapítása
284.

Jegyző hanyagsága adóbehajtásban 
37.

Jegyző kidobatása a tanácsból 39. 
» közreműködése községek bel- 

ügyeinek megvizsgálásában 48. 
Jegyző mint biró helyettese 147.

» részéről okmányok kiadása 
276.

Jegyző teendője adófelosztás tekin
tetében 48.

Jegyző teendője okmányok protoco- 
latiója 314.

Jegyző teendője okmányok rende
zésében 47.

Jegyző teendője szóbeli perben 54. 
» » » végrendelet

körül 62.
Jegyző választása 46.
Jegyzőkönyv, lásd III. alatt. 
Jegyzőnek hivatalától való meg

fosztása 38.
Jegyzőnek terheltetése egyéb tiszttel

285.
Jegyzőnél levő okmányok felvitele 

tanácsházára 310.

Kamara egyetértésével zsilipépítés 
335.

Kamara részére átengedett korcsma 
339.

Kamarával való elszámolás 303. 
Kapitány általi köröztetése bitang 

marhának 40. 53.
Kapitány bíráskodása kisebb hatal

maskodás esetében 66.
Kapitány elé tartozik a becstelenítés 

elbírálása.
Kapitány feladata a községek bel- 

ügyeinek megvizsgálását illetőleg 
48.

Kapitány felperessége mások nevé
ben 51.

Kapitány hatásköre 44.
» tudtúl adja az ítéletet a 

feleknek 64.
Kapitány választása 46.
Kapitányok általi határújítás 37.

» által tartandó gyűlések
37.

Kapitányok felügyeleti kötelessége
38.

Kapitányok kerületiek bírói tevé
kenysége 37.

Kapitányok közlekedése megyékkel 
50.

Kapitányok megidézése kir. curia 
elé 47.

Kapitányok mint szabályok végre
hajtói 41.

Kapitányok részéről biró cselekvé- 
nyek véghezvitele 63.

Kapitányok részéről utak, hidak meg
vizsgálása 42.

Kapitányok részvéte ügyek tárgyalá
sában 47.

Kapitányok teendője adófelosztást 
illetőleg 48.

Kapitányok teendője számadások 
megvizsgálásában 49.

Kapudeák 158.
» alkalmazása 174.
» arra való alkalmaztassák

186.
Kapudeák tiszte, a behozott sör után 

vámfizetés ellenőrzése 375.
Kapudeákok számadási kötelessége 

328.
Kapudeákság 172.
Kapusok vigyázása szekerekre 267.
Kegyelem az erőszakosan közösülő

nek nem adható 9.
Iíegyelmezés emberölés esetében 20.
Kerületek gazdasági tervének készí

tése 49.
Kerületek mint alperesek 49.
Kerületi kapitányok, lásd kapitány 

37.
Képviselőknek községieknek eskü 

alatti kötelezése 126.
Király elé terjesztendő gazdasági 

terv 49.
Király iránti magatartása polgárnak 

249.
Királyi curia elé idéztetése kapitá

nyoknak 47.
Királyi curia mint felebbviteli ható

ság 46.
Királyi leiratok felbontása 85.

» ügyész mint felperes 47.
Kormányzásra hivatottak 298.
Követek provisiója gyűlés idején 52.
Követség tagjai 314.

» útján való elintézése ser
vitium dolgának 333.

Közérdekű ügyek közlése fürmen- 
derrel és községgel 320.

Közgyűlés tanácskozásának rendje 
355.
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Közjó előmozdítása tisztviselők állal 
404.

Közjó szemmeltartásának köteles
sége 3115.

Közjót czélzó parancsolat iránti en
gedelmesség 279.

Község által elkövetett hatalmas
kodás 67.

Község által tanácsnak szavazott 
köszönet 413.

Község egybegyölése szabályok el
olvasására 280. £89. 296. 302. 
308. 316. 319. 337. 310. 319. 355.

Község elleni per bírája 11.
» részéről benyújtása szabá

lyoknak a tanácshoz 95.
Község területéből foglalás tilalma 

119.
Község tanácscsal együtt folytatja az 

oeconomiát 111.
Község választási joga 17.
Községbeli képviselőnek oktatása 286.
Községek adósságainak előjegyzései?.
Községek ügykezelésének megvizs

gálása 18.
Községi birák mint alperesek 19.

» » számadási kötelezett
sége 19.

Községi birák húsmérése 51.
» > választása 16.
* biró mint alperes 15.
» » részéről megtérítése a

községre szabott büntetésnek 67.
Községi elöljárók felügyelete tékoz

lás ellen 58.
Községi jegyző választása 16.

» képviselő alkalmaztatása 
húslátó tisztre 329.

Községi képviselő kirendelése a gróf 
mellé 152.

Községi képviselők engedelmessége 
közjóra czélzó parancsolat iránt 
279.

Községi képviselők felügyelete mé
szárosok fölött Ю0.

Községi képviselők kiküldése ar- 
biterségre 308.

Községi képviselők kiküldése revi- 
sióra 311.

Községi képviselők közreműködése 
adó limitálásánál 388.

Községi perceptor választása 16.
» szolgák választása 17.
» tag megintése 338 
» tagok magatartása tanács

beliek fogyatkozásaival szemben 
331.

Községi tanács bíráskodása kisebb 
hatalmaskodás esetében 66.

Községi tanács mint alperes 15.
» tisztek választása 16.

Községre háramlása javaknak 63.
Községválasztáskor egyesek ellen 

emelt nehézségek 332.
Köztisztségre való választás katholi- 

kusok közül 108.
Közszolgálatban távollevők jogai 61.
Közügyek fölé helyezése magán

ügyeknek 295. 386.
Küldöttek jelenléte bor kimérésénél 

262.
Küldöttek jelenléte malomban mére- 

tés alkalmával 262.
Küldöttség elvállalása közügyben 

382.
Külső tanács tagjainak száma 270.
Külvárosiak marháinak legeltetése 

103
Külvárosiak marháinak elzárása 104.

Lemondás grófi tisztségről 34.
» tisztségről 324.

Levéltár átvizsgálása 213.
» helye 47.
» rendezése 96.

Levéltárba elhelyezése végrendelet
nek 63.

Magistratus részéről szabály meg
tartása 393.

Megesketése csapiárosnak 290.
» gyógyszerészeknek 289.

Megjelenés kötelessége tanácstagnak 
349.

Megszerzése concivisségnek.'lásd V. 
concivis szó alatt is 326. 332. 
344.

Megyére küldöttek fizetése 368.

Nádor által kinevezendő ülnökök 49. 
» általi kinevezése főkapitány

nak 46.
Nádor évi saláriumának kifizetése 

48.
Nádor mint a jász-kúnok felsőbb 

bírósága 44. 45 46.
Nádor mint határperek bírája 45.

» tisztviselőkijelölési joga 46.
Nádornak bemutatandó gazdasági 

terv 49.
Corpus S tatu torum  III. С
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Nádornál kérelmezés borkivitel en
gedélyezése tárgyában 188. 

Notarius alkalmazása 180. 186.
» teendője az acták össze

írásában 367.

Redemptus, lásd I. alatt. 
Registrator kötelessége 314.

» » a z  acták ke
zelésében 367.

Rozsnyó mint sz. kir. bányaváros 
133.

Országgyűlés alkalmából felmerült 
igazítások költségeinek számba vé
tele 359.

Országgyűlés általi megerősíttetése 
negyedik rend kiváltságainak 310.

Összeférhetetlensége tisztségnek 340.

Pallosjoggal egybekötött kötelessé
gek 50.

Particularis gyűlés, lásd gyűlés.
Pecsét, lásd III. alatt.
Perceptor, lásd VIII. alatt.
Polgár, lásd V. alatt.
Polgárdíj 110.
Polgárjog 343.

» "adása idegen nemesnek 
124.

Polgárjog elvesztése adósság miatt 
254.

Polgárjog megszerzése 133.
» » iparűzés czél-

jából 252.
Polgárjog mint házvétel leitete 256. 

» nélküliek borbehozatala 
265.

Polgárjoga katonáknak,420.
Polgárjoggal bírók kereskedhetnek 

Jj64.
Polgárjoggal nem biró házvétele 212. 

» » birók kereskedése
123.

Polgárjogot biró cselédek szabadsága 
*250.

Polgárjogot nélkülözők bormérése
Щ .

Polgárjogot nélkülözők eltiltása széna 
és zab eladásában J46.

Polgárjogot nélkülözők ingatlan szer
zési képessége 145.

Polgárjogváltás 196.
Polgármester latin Írást nem tudó 

teendője levelek elolvasását ille
tőleg 83.

Polgármester mértékletessége Írás
ban 83.

Provisor, lásd X. alatt.

Sertiszt, lásd X. alatt.
Szabadságnak, polgárokénak tiszte

letben tartása 268.
Szabály, lásd I. alatta
Szavazás módja 338.
Számadás, lásd Vili. alatt.
Számontartása a harangok jövedel

mének 190.
Szószóló, lásd fürmender is 214.
Szószólónak leendő bejelentése a 

tárgyalandó ügyeknek 115.
Szabadság, czéhbeli, megtartása 268.

Tanács, lásd hatóság is.
Tanács alkalmazza a kapudeákot 

172.
Tanács alkalmazza a koldusbirót 

172.
Tanács általi megzaboláztatása mes

terembereknek 294.
Tanács általi végrehajtása szabá

lyoknak 263.
Tanács büntető hatalma 147.

» ellen vétkező iránti maga
tartás 77.

Tanács és fürmender commissiók 
iránt egyetértsenek 370.

Tanács felügyelete ruházkodásra 252. 
» gondoskodása kórház melletti 

kápolna részére káplánról 412.
Tanács gondoskodjék jó órás alkal

mazásáról 162. 164.
Tanács gondviselése egyházi s iskolai 

ügyekre 261.
Tanács gyónása és áldozása 281. 288. 

» hatalma főbenjáró bünte
tésre 168.

Tanács házán meg nem jelenés kö
vetkezménye 324.

Tanács házának felépítése 115.135. 
» intézkedési joga szabályok

hiányossága esetében 262.
Tanács kötelessége közjóban kelt 

parancsok tekintetében 272.
Tanács kötelessége szabályok meg

tartása 345.
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Tanács kötelessége városi javak 
visszaszerzése 261.

Tanács községi áíkatelemei 47.
» j> mint alpei-es 45.
» megbecstelenítése 298.
» megbecsültetése főbíró által 

297.
Tanács megjelenése predicatión 288. 

» » processiókon281.
288.

Tanács megjelenése szent misén s 
praedicatión 288.

Tanács megjelenési kötelessége 276. 
» székei a templomban 281. 

288.
Tanács tartsa meg a várost szabad

ságaiban 126.
Tanács teendője : árszabás áthágása 

esetében 166.
Tanács teendője : árszabályozás 175. 

177.
Tanács teendője : árvák vagyonára 

felügyelet 168.
Tanács teendője : becsüsök kiküldése 

369.
Tanács teendője: bíróval a végrendel

kezésekre és osztályra küldötteket 
választani 182.

Tanács teendője : bíróval együtt a 
méták fentartása 205.

Tanács teendője : doctorról és pati- 
cariusról gondoskodás 173.

Tanács teendője: ügyelés egyházi 
szertartások egységére 203.

Tanács teendője: egyházról, meste
rekről, kántorokról, templomról 
gondoskodás 167.

Tanács teendője : elhalt tisztviselők 
helyettesítésénél 162.

Tanács teendője: épületek, malmok, 
csurgók helyreállíttatása 355.

Tanács teendője : felügyelet, deszka 
és zsindely régi mérték szerinti 
vágására 199.

Tanács teendője: felügyelet építő 
tisztekbe a hidak, kapuk, útak jó 
karban tartása iránt 174.

Tanács tendője : felügyelet malmokra 
és fürerokra 199.

Tanács teendője: felügyelet sütőkre 
199.

Tanács teendője: fürerek visszaélései
nek meggátlása 165.173.175. 177.

Tanács teendője: gróftiszt ellenőrzé
sében 167. 170.

Tanács teendője : hanyag kántorral 
szemben 162. 164.

Tanács teendője : házvásárlásra fel
ügyelet 164.

Tanács teendője: hogy a halálra Ítél
tek polgárokkal egy helyre ne 
zárassanak 164.

Tanács teendője : igazhitű ágostai 
praedikátor után tudakozódás 198. 
201.

Tanács teendője : az iskola felügye
letről gondoskodás 170. 176. 181. 
184. 187. 198.

Tanács teendője: iskolamesterekről 
gondoskodás 162.

Tanács teendője: isteni tisztelet ellen
őrzése 198.

Tanács teendője : istentiszteletről
gondoskodás 181. 198.

Tanács teendője : kenyér dolgában 
294.

Tanács teendője: kereskedési jogra 
felvigyázás 164.

Tanács teendője : kőfalak építéséről, 
erősítéséről, lövő szerszámokról 
gondoskodás 163.

Tanács teendője : köztisztaságra fel
ügyelet 163.

Tanács teendője : kürtösök beállítá
sáról gondoskodás 178.

Tanács teendője : magyar kántorról 
gondoskodás 164.

Tanács teendője: magyar prédiká
torokról igazhitű ágostaiakról gon
doskodás 203.

Tanács teendője: molnárokra fel
ügyelet 173. 175.

Tanács teendője: orvosról gondos
kodás 195. 198. 360.

Tanács teendője : papok alkalmazása 
166.

Tanács teendője : plebánusról gon
doskodás 176.

Tanács teendője : polgári örökségek 
számbavétele 182.

Tanács teendője: száraz malmok 
fentartásáról gondoskodás 178.

Tanács teendője: temetések alkal
mával 295.

Tanács teendője: temetőhely be
kerítése 164.

Tanács teendője : a templom fedelé
ről és csatornáiról gondoskodásl63.

Tanács teendője : tiszttársak válasz
tása 365.

Tanács teendője : tót prédikátorról 
gondoskodás 195.

Tanács teendője: utak megcsinál- 
tatása 165.

C*
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Tanács teendője : városi fiscus örök
ségére felügyelet 168.

Tanács teendője : zsemlésekre fel
ügyelet 178.

Tanács válaszsza a dézmáló tisztet 
172.

Tanács válaszsza a harangozót 172.
Tanács választja a vásárbirót 172.
Tanácsba bevétele nőtlen s jószág- 

talan személyeknek 317
Tanácsba választott új tagoknak 

magatartása 76.
Tanácsból kimaradtak is kötelesek 

a hivatalos titok megőrzésére 364.
Tanácsbeli kifogása, tanácsbeli ellen 

354.
Tanácsbeli oktatása másik tanácstag 

által 85.
Tanácsbeli tartózkodása a tárgyalás

tól 85.
Tanácsbeli ügyének tárgyalásakor 

ülésben részt nem vesz 354.
Tanácsbelinek beavatása 75.

'/• becsmérlése 54.
Tanácsbeliek adóhátralékának el

engedése 387.
Tanácsbeliek adójának levonása fize

tésükből 388.
Tanácsbeliek általi megtérítése a 

községre rótt büntetésnek 67.
Tanácsbeliek biró hire nélkül város

ból ki ne menjenek 364.
Tanácsbeliek búzajövedelme mal

mokból 292.
Tanácsbeliek büntetése bűnténynek 

elnézése esetében 72.
Tanácsbeliek egy év egy nap alatt 

házat szerezzenek 374.
Tanácsbeliek engedelmessége biró 

iránt 393.
Tanácsbeliek fizetése 368.

» fizetésének felemelése 
306.

Tanácsbeliek fizetésének helyben
hagyása 394. 400.

Tanácsbeliek hanyagsága 349.
> házának mentessége

szállásadás alól 387.
Tanácsbeliek iránti tartozó tisztelet 

megóvása 296.
Tanácsbeliek kártérítési kötelessége 

152.
Tanácsbeliek kötelessége bűnösök 

megbüntetése 72.
Tanácsbeliek közötti egyetértés 372. 

» magoktartása községi 
képviselők iránt 293.

Tanácsbeliek mentessége tizedesség 
viselése alól 213.

Tanácsbeliek mint végrendelet ki
hallgatói 62.

Tanácsbeliek renitenssége tanács
házán való megjelenésben 324.

Tanácsbeliek saláriumának fentar- 
tása 407.

Tanácsbeliek teendője adófelvétel
ben 298.

Tanácsbeliek tisztével össze nem 
férő tisztségek 340.

Tanácsbeliek tiszttársakat tetszés 
szerint nem vehetnek 365.

Tanácsosok általi látogatása gyűlé
seknek 408.

Tanácsosok egyenlő fizetéssel legye
nek 374.

Tanácsosok elhaltak salláriuma 408. 
» helye a  templomban 

409. 414.
Tanácsosok a káromkodókat intsék 

és a tanácsnak bejelentsék 377.
Tanácsosok megjelenése a törvény

kezési terminuson 376.
Tanácstag általi vásárlás saját szük

ségletére 83.
Tanácstag elhalálozása 285.

» elleni gyanú 81.
» engedelmessége 76.
» érintkezése az emberek

kel 81.
Tanácstag közügyben küldöttséget 

elvállalni köteles 383.
Tanácstag megintetése 338.

» mentegetőzése kérdőre 
vonatása esetében 80.

Tanácstag mint húslátó 341.
» ne tartson titokban gyű

lést 224.
Tanácstag régi hibájának elő nem 

hozása újabb tanácsülésben 80.
Tanácstag részrehajlatlansága 76.

» rokonainak a tanácsból 
való távozási kötelessége 75.

Tanácstag távolléte felebbezett ügyé
nek befejezéséig 76.

Tanácstag távozása saját ügyének 
tárgyalásakor 74.

Tanácstaggal való tárgyalás alkal
mával felek magatartása 75.

Tanácstagnak távollevőnek megszó- 
lása 73.

Tanácstagnak tudatlannak oktatása
286.

Tanácstagok adófizetési kötelezett
sége 391.
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Tanácstagok engedelmessége bíró 
iránt 349.

Tanácstagok engedelmessége közjóra 
vonatkozó parancsolatnak 279.

Tanácstagok is részt vegyenek a 
katonaszállásolás terhében 353

Tanácstagok kiküldetése biró által 
386.

Tanácstagok közti egyenló'ség szol
gálat tekintetében 78.

Tanácstagok közti egyetértés 331. 
» megjavulásának köte

lessége 349.
Tanácstagok megjelenése tanács

ülésben 279. 386 390.
Tanácstagok rokonai elleni vádak 

elintézése 79.
Tanácstagok viselkedése egymással 

szemben 73.
Tanácstagok viszálkodása mások 

előtt 82.
Tanácsülés hirdetésének bejelentése 

fürmendernek 414.
Tanácsülés napjai 81.

» tartása 34.
» tárgyalási sprrendje 74.

Tanácsülésből távol levő tag tuda
kozódása a tanácskozás felől 379.

Tanácsülésen előterjesztett ügy el
intézése előtt más dologról ne 
beszéljenek 355.

Tanácsülésen kiviili magatartása 
tanácstagoknak 79.

Tanácsülésen megjelenés 355. 358. 
382.

Tanácsülésen meg nem jelenhetés 
akadályának bejelentése 355.

Tárgyalás könnyítését czólzó intéz
kedés 115.

Tiszt halála esetében helyettes 223.
Tisztről való resignálás ideje 324.
Tisztek accidentiáinak megszüntetése 

388. 394.
Tisztek favágatási kötelessége 413.

» által felhasznált szántók 329.
» felelősségre vonása adós

ságért 273.
Tisztek hivatása 264. 268. 271.

» időszaki kimutatása a dol
gok állásáról 272.

Tisztek kötelességei utódaikra való 
tekintettel 272.

Tisztek megruminálása 215.
» saját hatáskörében mara

dása 273.
Tisztek számadásainak beadása ok

mányaikkal ellátva 328.

Tisztek számadási hátraléka 323.
» » ideje 293.
» » kötelessége 215.
» választása 305. 314.
» választásának módja 369.

381. 383.
Tiszteknek járó servitium túl nem 

lépése 325.
Tisztség átadása új tisztviselőknek 

129.
Tisztség és nemzetiségi viszony 166. 

» lejárta után fenmaradt adós
ság 273.

Tisztség tartama 46.
Tisztségek egy kézben való össze- 

halmozása 325. 388.
Tisztségek összeférhetlensége 340. 

363.
Tisztújítás előtti számadás köteles

sége 323.
Tisztválasztásnál fürmender jelen

léte 330.
Tisztviselők extractusának revideá- 

lása 302.
Tisztviselők évi fizetésének meg

állapítása czéljából bizottság 246.
Tisztviselők felmentése számadás 

alól 406.
Tisztviselők fizetésének elrendelése 

215.
Tisztviselők fizetésének javítása 394. 

» » jóváhagyása
388. 394.

Tisztviselők fizetésének kiszolgálta
tása 302.

Tisztviselők fizetésének megállapí
tása 259. 261.

Tisztviselők fizetésének mennyisége 
368.

Tisztviselők fizetéséről gondoskodás 
48.

Tisztviselők helyettesítéséről gondos
kodás 162.

Tisztviselők hivatása várossal szem
ben 313.

Tisztviselők jutalma iránti statutum 
alkotása 292.

Tisztviselők kártérítési kötelessége 
152.

Tisztviselők kezén levő okmányok 
felvitele tanácsházára 310.

Tisztviselők kik közül legyenek ? 
374.

Tisztviselők követeléseinek fedezete 
324.

Tisztviselők részéről közjó előmoz
dítása 404.
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Tisztviselők részéről város hasznai
nak előmozdítása 214 292.

Tisztviselők részrehajlásának bünte
tése 276.

Tisztviselők salláriuma dézmából 
211.

Tisztviselők salláriuma lásd «tiszt
viselők fizetése» is.

Tisztviselők számadása okmányok
kal felszerelve 406.

Tisztviselők számadásának benyúj
tására határidő kitűzése 409.

Tisztviselők számának meghagyása 
314.

Tisztviselő számadási kötelessége 
248. 279. 388.

Tisztviselők számának megszorítása 
300.

Tisztviselők teendőinek megállapí
tása 212.

Tisztviselők terménybeli jövedelme 
124.

Tisztviselők választása arra valók 
közűi 97.

Tisztviselők választásánál a Tribu
nus plebis jelen legyen 402.

Tisztviselők város pénzeit magok 
hasznára ne fordítsák 120.

Tisztviselőkul választandó egyének 
286.

Tribunus lásd «Fürmender» is 214. 
» plebis fizetése 402.
» plebis jelenléte a köz

gazdaságiügyek tárgyalásánál 402.
Tribunus plebis, mint a számadások 

felülvizsgálója 402.
Titkos városi dolgok őrzése 121.
Titok megtartása ittas tanácstag előtt 

84.
Titoktartás kötelessége 77. 118. 275. 

354. 372. 386. 390. 376.
Titoktartás megóvása 124.
Tizedesek, városiak, adószedési kö

telessége 320.
Tizedesség viselése 215.
Tizedkapitány felügyelése cselédekre 

250.

, Utasítás kérése 416.
» osztoztatok részére 141. 

Utasítással ellátása serfőző inspec- 
toroknak 406.

Utasítással ellátása tiszteknek 410. 
Utasítással való ellátása mészáro

sokra felügyelőknek 400.

Ügyész csak egy legyen 50.
» hivatása 50.
» királyi 47.
» lásd fiscus is 336.
» választása 46.

Ülnök választása 46.
Ülnökök nádor által kinevezve 49. 

» száma jász-kúnoknál 45.

”V álasztás fegyver nélkül 22.
» községek részéről 47.

Választása dézmáló tisztnek 172.
» grófnak 34.
» harangozónak 172.
» jegyzőnek, generalis per-

ceptornak, fiscalisnak, kapitány
nak 46.

Választása tiszteknek 286. 305. 314. 
» » alkalmas egyé

nek közül 97.
Választása tiszteknek fürmender je

lenlétében 369.
Választása tiszttársaknak 365.

» ülnököknek 45.
» városi főbírónak 270.
» vásárbirónak 172.

Választásánál a tisztviselőknek a 
tribunus plebis jelen legyen 402.

Választási hely 22.
Választáskor úrvacsorának vétele

220.

Várispán, szepességi, mint a szászok 
birája 3.

Vármegyei gyűléseken megjelenése 
grófi tiszteknek 328.

Vármegyék előtt köznép terhének 
könnyítésére törekvés 407.

Vármegyékre csak egy ember kül
dendő 375.

Vármegyének járása provisornak 
333.

Város elöljárósága 309.
» fáira való gondviselés 117.
» földeinek megjárása 175.
» gazda számadás vezetése
121.

Város gazdaságának előmozdítása 
provisor által 407.

Város háramlási joga 398.
» házában bormérés 120.
» házának építése 282.
» házáról gondoskodás278. 302. 
» igazsága 266.
» igazságát váltsák föl a neme
sek 1Д0.
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Város jobbágyai zsindelyt készítse
nek 179.

Város kőkerítésének építése 116.
» közügyeinek sorrendje 74.
» künnlevő követeléseinek be
hajtása 124.

Város mint földesúr, halászati joga 
328.

Város mint kegyúr 405.
» » örökös caducitás esetén
367.

Város mint peculium regium 401. 
404. 406.

Város patikájáról gondoskodás 359. 
» pénzeinek kikölcsönzése 116. 
117. 121.

Város privilégiumainak megsértése 
273.

Város részére adósság beszedése 113. 
» rétjei utáni bér fizetése 134.
» széke elé idézés 298.
» szükségletére építőfa hordása 
116.

Város titkos dolgainak őrzése 121.
Városban való letepedés föltételei LtÓ. 

» » telepedés 136.
Városi bíró büntető hatalma 211.

» > s tanács teendője bányá
szat tekintetében 133.

Városi építkezések 358.

Városi gróf hatalma büntetés kisza
básában 124.

Városi grófok által beszedett bün
tetéspénzek 120.

Városi grófok általi felhasználása 
jobbágyoknak 124.

Városi grófok rendelkezése jobbá
gyaival 120.

Városi grófok teendője hagyaték 
tekintetében 123.

Városi könyvbe vezetése árvák örök
ségének 119.

Városi polgári szék mint felebbviteli 
biróság 284.

Városi tanács mint gyámhatóság 
119.

Városi tisztviselő szorgalma, hűsége 
97.

Városszolga díja 116.
Városszolga eltávolítása titok el nem 

árulása tekintetéből 118. 124.
Városszolga napi díja 118.

» teendője 123.
Városszolgák bérének kifizetése 281.
Városszolgáknak rendben tartása

102.
Városszolgának elbocsátása 153.
Vásárbiró lásd VII. alatt.
Vicenotarius fizetése 368.
Vicenotariusi tiszt felállítása 180.

V. RENDI ES NEMZETISÉGI VISZONYOK.

Alsóbb rendűek 252. 254.
Alsó rendek megbecsültetése tanács 

által 298.
Armalista tartozó engedelmessége 

főbíró iránt 297.
Arnótok kereskedése 399.

Állapot szerinti öltözködés 190. 252. 
357.

Concivis embernek joga fát hordani
411.

Concivis, házatlan, más házában bort 
nem árulhat 188.

Concivis idézése 15 napra 269.
felvételekor adandó pénz

Concivis javára idegennek földéből 
kibecsülése 179!

Concivis jogainak megvédése a ható
ság által 348;

Concivis kereskedhetik 194.
Concivis követelése várós jobbágyá

val szemben 180.
Concivis mesterek által teljesítendő 

servitium könnyítése 346.
Concivisek beszállásolásáról gon

doskodás 273.
Concivisek dohányt árulhatnak 375. 

» egy ceremóniával élése 190.
Concivisek egymásközti egyenlősége 

343.
Concivisek elővásárlási joga vásár 

alkalmával 409.
Concivisek elővásárlási joggal élnek 

a kufárok felett 198.392.
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Concivisek házasságra lépésének kö
telessége 33á.

Concivisek joga a kenyérsütés és 
árulás 374.

Concivisek kárának megtérítése m a
gistratus által 276.

Concivisek kapun lovastól ki és be- 
bocsátandók 178.

Concivisek kicsinyben való keres
kedése 394.

Concivisek megtartása szabadságaik
ban 268.

Concivisek méhsert főzhetnek, árul
hatnak 381.

Concivisek nyugodalmára utasok 
számára vendégfogadók építendők 
202 204.

Concivisek összezárása bűntettesek
kel 318.

Concivisek sert maguk számára be
hozathatnak 380.

Concivisek vámmentesek 1Ж
Conciviseket elsőség illetLa been

gedett borvásárlásban 192. 198. 
'U Conciviseknek adandók át a hospesek 
, által meg nem épített házak 362.

Concivisek adózása elkülönítve ne
mesektől 268.

Concivisek közteherviselés alóli ki
búvása ,343.

Concivisi eskütétel 198.
» praerogativával való fel

ruházás hatóság által ^48.
Concivisség feltételeit nem teljesítők 

kiírása 344
Concivisség megszerzésének feltételei 

326. 332i 344.
Consivisség praerogativájának föl

vétele 346.
Concivisségből kizárás 326; 344.
Concivisségre méltatlanhoz hozzá- 

■------nyúlni lehet 177.
Concivistől való elvétele kocsmának

268 .

Goncivitas feladása mesteremberek
nek IM-:!.

Czigányok bebocsáttatása a városba 
337.

Czigányok ellenőrzése 38.

bgyházi rendek mentessége malom
vámtól 244.

Felsőbbrendű egyén fajtalansága 
260.

Felső rendben levők megbecsültetése 
tanács által 298.

Földesurak részéről bor áruitatása 
város határa szélében 398.

Főrendek háza sincsen kivéve a 
szállásadás terhe alól 353.

Főrendek részéről becsmérlése mes
terembereknek 344.

Gö rög kereskedők 363. 
Görögök kereskedése 399.

Hatalmas részére átengedése ingat
lannak portiós időben 295.

Hospites 362.
Ilostátiak állása 224.

> ■ ártétele elleni intézkedés
179.

Hostátiak kirendelése kerülőkül 337. 
» marhavásárlás tekinteté

ben 192.
Hostátiak mezei kártétele elleni el

járás 360.
Hostátiak mint kerülők 293.

» polgári örökséget nem bír
hatnak 182.

Hostátiak szolgálattétele városnak 
206.

Hostátiakkal karóhordatás 291.

Idegen, lásd 1. alatt.
Irredemtus elsősége ingatlan vételé

ben 60.
Irredemlusok birsága dohányzás ese

tében 53.
Irredemtusok házassága redemptusok 

özvegyei s leányaival 39.
Irredemtusok két faja 60.

Jobbágy, lásd I. alatt is.
» adóssága concivissel szem

ben 180. ~
Jobbágy elitéltetése hatósági közeg 

becstelenítéseért 298.
Jobbágy engedelmessége főbíró iránt 

297.
Jobbágy fölötti bíráskodás szász föl

dön 23.
Jobbágy megsebzése esetében hol 

kérendő elégtétel 23.
Jobbágy városi, személyes letartóz

tatása adósságért 180.
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Jobbágyai a városnak gróf mun
kájára nem alkalmazhatók 357.

Jobbágyait a városnak a gróftiszt 
nem használhatja 179.

Jobbágyait a városnak a lovas legé
nyek maguk munkájára ne hajtsák 
357.

Jobbágyok általi favágatás serfó'ző 
-számára 413.

Jobbágyok elszököttek visszahozása 
373.

Jobbágyok megszökése város jószá
gairól 333.

Jobbágyok robottal idó'leges mente
sítése 357. —

Jobbágyok útkövezési munkára for
dítása 180.

Jobbágyok útak, árkok, vízfolyás 
rendben tartására fordíthatók 182.

Jobbágyok visszaszállítása 357. 379. 
» zsindelykészítési köteles

sége 179. 192.
Jobbágyokon adó felvétele 298. *■
Jobbágykitelepítés 191.

» puszta telekre 193.

Kereskedő rend korlátolása dohány
kereskedést illetőleg 348.

Középrendek megbecsiiftetése tanács 
által 298.

Köznép csekély értékű árúi utáni 
helypénz 405.

Köznép között való becstelenítéseköö.
Köznép sorsának megfigyelése pro

visor által 403.
Közrend távozása a városból 295
Külső emberek, adót nem fizetők, 

kufárok 10 óráig ne vásároljanak 
374.

Külső emberek kereskedése kicsiny
ben 394.

Lengyelek által fizetendő vásárvám 
306.

Lengyelek borkereskedése 120.
» eltiltása borméréstó'l 115. 

Lengyeleknek boreladás 188.
» eladott borokról külön 

beszámolás 406.
Libertinus, lásd Szabados.

Magyar collaborator 160.
» ecclesiának hány papja le

gyen ? 163.

Magyar és német nemzetiség közti 
egyetértés 148.

Magyar kántor 158.
» elcsapása 198.

» » hívása 164.
» kántorról gondoskodás 201. 

242.
Magyar mester marasztás 162.

» nyelven prédikálás 95.
» » tanítás 242.
» praedicatio hallgatása 162.
» praedicator 107.
» praedicatorok száma 203.

Negyedik rend jogainak megerősí
tése oi'szággyűléseken 310.

Nemes adózása városban levő háza 
után 410.

Nemes elleni eljárása főbírónak 298
» » executió adó nem fize

tése miatt 413.
Nemes ember adórestantiája 413.

» » adózási kötelessége
civilis fundus után 413.

Nemes ember idézése adórestantia 
miatt 413.

Nemes ember tartozó engedelmes
sége főbíró iránt 297.

Nemes emberre ház nem szállhat 
194.

Nemes falujában szász ember részé
ről történt megverés esetében elég
tétel keresés 23.

Nemes idéztetése vármegye törvény
székére 298.

Nemes rendbeliek külön adózása 
268. -

Nemes részéről tilalmas erdő meg
tartása 96.

Nemesek általi becsméreltetése mes
terembereknek 344.

Nemesek behozott serért vámot fizes
senek 375.

Nemesek és nemtelenek károm
kodásért egyaránt büntetése 371.

Nemesek és nemtelenek egyaránt 
büntetendők a szombat meg nem 
tartásáért 371.

Nemesek háza szállásolás alól nem 
mentes 353.

Nemesek ingatlan szerzése városban 
145.

Nemesek iránti magatartása városi 
polgároknak 136 —

Nemesek magatartása városokban
112. -

i
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Nemesek részéről árúk behozatala 
266. -

Nemesek sem főzhetnek pálinkát 
421. 422.

Nemesek szolgálati kötelessége 221.— 
» taxások hiró pálczája alatt 

állanak 417.
Nemesek taxások a lakosokkal 

egyenlően adóznak 417. *
Nemesek udvarán idegen behozott 

czikkek nem árulhatok 422.
Nemesek városon lakók állapota 180.
Nemeseken adófelvétele 298.
Nemeseknek, idegeneknek, jogálla

pota a városban 124 *
Nemesekre kirótt birság felvétele 

266.
Nemesség fahordása 282.
Nemtelenek részéről árúk behoza

talának bejelentése 266.
Nemteleneken adó felvétele 298.
Nemtelenekre kiszabott birság fel

vétele 266.
Nemzetiségek közti védszövetségl40.

» szerepe lelkész és tanító
kirendelésénél 144.

Nemzetiségi viszony és tisztség 166.
Nemzetiségre való tekintet tiszt

viselő helyettesítésénél 162.
Nemzetséglevél bemutatása 326. 344.

» díja 351.
» produkálásának ideje

351.
Német egyház, német mester és né

met kántor 167.
Német és magyar nemzetiség közti 

békesség 148.
Német iskolamesterről gondoskodás 

162.
Német káplán alkalmaztatása 386.

» » rendelés plebanus
mellé 178.

Német káplán requirálása 390.
Német mesterlegények kardviselése 

394.
Német nyelven szónoklás 95.
Német praedikátor. ágostai, szállóval 

nem terhelése 356.
Német quártélyos elhelyezése 333.

» tanító 158.

Pap, lásd IX. alatt.
Paraszt, lásd I. alatt is.

» által vágatható fa mennyi
ségének megállapítása 252. 

Paraszt joga fát piaczra vinni 119.

Paraszt szabadsága 159.
Parasztnak isteni félelemre szorítása 

97.
Parasztok által birt ingatlannak 

adásvevése 93.
Parasztok által építőfa hordatása 

115.
Parasztoknak mentesítése teher alól 

255.
Polgár, lásd IV. alatt is.

» elsősége őrlésben 98.
» kötelessége király s hatósága

iránt 249.
Polgár társaságba lépése idegennel 

90.
Polgárjogot nélkülözők jogállása

120.

Polgárnak adandó elsőség iparosok 
részéről 98.

Polgárnak keresete idegen ellen
12.

Polgárnak kivül lakónak, adófizetési 
kötelessége 270.

Polgárok adózása bányászok fize
tésére 320.

Polgárok által fizetendő accisa 405. 
» előnye faneműek ára tekin

tetében idegenekkel szemben 156.
Polgárok előnye adásvevésben 123. 

> őrlésben 123.
» jogok fát piaczra vinni 

119.
Polgárok katholikusok köréből 4p8. 

» kötelessége házat szerezni 
147.

Polgárok külön tartása a nyilvános 
gonosztevőktől 222.

Polgárok mentessége vásárhelypénz 
fizetése alól 405. 409.

Polgárok szabad pálinkakereskedése 
405.

Polgárok szabadsága baromfivásár
lásban 251.

Polgárok újak általi gyarapítása a 
városnak 404.

Polgárok temetésén megjelenés köte
lessége 422.

Polgárok vámmentessége 161.
Polgárság és nemesség közti viszony 

112. 136.
Potior urak jelenléte a gyűléseken 

416.
Potiores 422.

Redemtus elsőbbsége ingatlanvétel
ben 60.



VI. HADÜGY. XLI1I

Redemtus jogainak szerzése ingatlan 
vásárlás által 39.

Redem tusok adózása 52
» birsága dohányzás miatt 

53.
Redemtusok birtoknélküliek jogállása 

39.
Redemtusok praemonitiója 36.
Redemtusoknak kik neveztetnek 60.
Rendi állás szerint megkülönbözte

tése városi lakosoknak 298.
Rendi állás tekintetbe nem vétele 

büntetésnél 260.
Rendi álláshoz m ért ruházkodás 

190. 252. 357.

Szabad egyén idéztetése város szé
kére 298.

Szabad ember tartozó kötelessége 
főbiró iránt 297.

Szabados által deszkák eladása 153. 
» felügyelése ganajhordásra 

160.
Szabados renden levő gazdák oppo- 

nálása 395.
Szabadosok 167. 193. 418.

» felet ti felügyelet 147.
» letétele 214.
» számának csökkenése

241. 245.
Szabadosok szolgálati viszonya 218.
Szásznak nemestől, vagy polgártól 

megsebzéseért elégtétel 23.
Szolga, lásd X. alatt.
Szolgarend fizetése búzatisztek által 

268.
Szolgarendek általi ellátása tisztség

nek 340.
Szolgarendek marhatartása város

házánál 307.

Szolgák eltiltása dohányzástól 306. 
» részéről fahozatal a tilal

masból 330.

I atárok 127.
Tót doctor robotja 116.

<> nyelven tanítás 242.
» pap 158.
i praedicator megfogadása 160. 
» praedicatorról gondoskodás 195.

Tótok részéről erdőpusztítás 108. 
129.

Török adója 268.
Török kereskedők 363.

, » részről fenyegető veszély el
távolítása 106.

Töröknek fizetett adóról szóló szám
adások 272.

Törökök 227.
» közé járás 158.

Uj concicivisnek a község számába 
bevétele mikor történik 354.

V árlakók által fizetendő vásárvám 
306.

Vitézlő rend 333.
» rendet illető servitium miben

léte 339.

W end nyelven hitszónoklat 95.

Zsellérek adózása bányászok szá
mára 320.

Zsidók eltiltása kereskedéstől 123. 
126.

Zsidók kereskedése 399.

VI. HADÜGY.

Árkok, lásd VII. alatt.

Barakkok építése 333.
Rástya fentartásáról való gondos

kodás 161. 163.
Bástya megújítása 157.
Bástyaépítés 153. 183. 185. 197.

Bástyaépítéshez falusiak és hostátiak 
alkalmazása 197.

Bástyákra gondviselés 322.

Czékház, lásd fegyvertár 333. 
Czitadellán vendégfogadók építése 

336.
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Commendans engedelmével kapu 
nyitvatartása 268.

Darabant pénz letétele 251.
Darabantházacskák építése 346.
Darabantok garázdálkodása 201.
Darabantok kártétele gyümölcsösök

ben 194.
Darabantok kőfal árkában csigát ne 

ássanak 192.
Darabantok kőfal árkában kertet ne 

rendezzenek 192.
Darabantok méltatlankodásai 156. 

» visszaélései 105.

Ellenség bejelentése felsőbbségnél 
140.

Ellenséggel értekezés a vár falain 
át 140.

Elpártolás a nemzettől 140.
Elszállásolás, lásd VIII. alatt.

» módja 162. 163.

Fegyvernélküli megjelenés bíróság 
előtt 21.

Fegyverek készentartása 252.
Fegyvergyár bormérési ügyének el

igazítása 333.
Fegyvergyár részére sernevelés 325.
Fegyvergyárba servitel 151.
Fegyvergyárbán bormérés 125.
Fegyvertelen megjelenés a tanács 

előtt 162.
Fegyverviselés éjjel 128.

Generális megkerestetése korcsma 
beszüntetése iránt 283.

Generális részére fahordás 257.
» réthasználása 333.

Generálisnak szolgáltatott fa 256.
Generálissal kell végezni, az árkok 

be nem töltése iránt 194.
Generálist illető fa ára 333.

Hadfelszerelés különböző alkat
részei 98.

Hadiszerek készentartása 98. 118. 
Hadnagy, lásd IV. alatt is. 
Hadnagyok garázdálkodása 201. 
Hajdúk 353.

» szabadok, garázdálkodásai 
130.

Háború befejezése után való foly
tatása határigazítási pernek 339.

lloborű idején eltávozás 222.
» » távozás a városból

295.
Háborús időben ellátása bástyának 

vízzel 140.
Háborús időben elrontatása kór

házaknak 338.
Huszárok italmérése 117.

» részére házeladás 115.

Kapitány, lásd IV. alatt is.
» által felállítása mészár

széknek 162.
Kapitány részéről katonák fegyelem

ben tartása 100.
Kapu, lásd VII. alatt.
Kard viselése 15.
Kardoknak pálczakénti viselése 394.
Katonai felsőbbség iránti engedel

messég 140.
Katonai proviantház visszaszerzése 

379.
Katonai számadások elkészítése 37. 

» szolgálatban távollevők jog
állása 61.

Katonaság részére átadása bűnténybe 
visszaesőknek 38.

Katonaság viselkedése házigazdái 
iránt 99.

Katonaságnak átmenőnek nyugtái 37. 
» kiszolgáltatott élelmi

szerek bonificálása 389.
Katonaságtól megszabadítása rétek

nek 100.
Katonaszállásolás 163. 353.

» lásd Vili. alatt.
Katonatartás, lásd VIII. alatt.
Katonatisztek pásztortartása 125.
Katonák nem szerezhetnek polgár

jogot 120.
Katonák által befogott kertek 117. 

» » okozott tisztátalanság
346.

Katonák erőszakoskodása 100.
» hatalmaskodása elleni in

tézkedés 164.
Katonák részére élelmi szerek s 

egyéb czikkek szolgáltatása 359.
Katonák részére őrlés 140.
Katonák ítészéről jogtalan servitium 

követelése 339.
Katonák sert nem árulhatnak 164. 

» számára praestalandó ser- 
vitiumok rendje 333.
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Katonáknak házvétel tiltatik 120.
» járó servitium túlhaj- 

tása 339.
Kőfal árkában a csigaásás daraban- 

toknak tiltatik 192.
Kőfalak befedése 362.

» feljebb emelése és meg
erősítése 163.

Lovak befogása 141.
» felszerszámozása 141. 

Lovaslegények 261. 264. 
Lovaslegény elleni panasz 296. 
Lovaslegények kihágásai 277. 283. 

> város jobbágyit ma
gok dolgára ne hajtsák 357. 

Lovaslegények visszaélései 241. 
Lovaslegénység 245. 
Lőpormalomban bormérés 125. 
Lövőszerszámokról gondoskodás 163.

Markotányosok bormérési ügyének 
eligazítása 33.3.

Markotányosoknak eladott ser 286. 
Markotányosok korcsmái 283.

» részére sernevelés
325.

(Istromzár alatti tisztátalanságok 
346.

Pattantyúsok 363.
Pattantyús katonák kártétele elleni 

intézkedés 379.
Porkolábok garázdálkodása 201.

» a kapukra őrködjenek 185. 
Praesidiálók protectionalisai 351. 
Praesidiariusok számára házépítés 

346.
Praesidium szükségleteiről annak 

idején való gondoskodás 346.

Quártélyozással való túlságos ter
helés 256.

Rokkant katonák házát illető összeg 
fizetése iránti intézkedés 48.

Servitium, lásd adó. 
Strázsamesterek választása 191. 
Szállásadókul rendelendő személyek 

340.
Szállásosztók kötelessége 347. 
Szállásosztó tisztek megvesztegetése 

340.
Szemletiszt 140.

Tisztecskék önkényeskedése szállá
sok megválasztásában 346.

Tisztek tisztátlankodásai 346.
Tisztek város füvét lovaikkal le ne 

legeltessék 362.
Tisztszállásolással való terhelés 391.
Tizedes, lásd IV. alatt is.
Tizedesek felügyelete fegyver készen- 

tartása felett 252.

V ár átadása 140.
Várból levél kiküldése 140.
Várgrófok kirendelése 152.
Várkapuk ellátása emberekkel 141.
Várnép részére ingatlan átruházása 

254.
Város árkainak fentartása 194.

» kőfalainak megfedése 179.
Vártákra gvertvaszolgáltatás terhe 

381.
Védelemnek, közösnek, fogadása eskü 

alatt 140.
Viceporkolábok alkalmazása a ka

pukhoz, háborús idő okán 185.

Víí. KOZRENDESZET.
Árkok ásatása 224.

» jókarban tartása 100. 
» kibővítése 248.
» kijavítása 99. 216.
» restaurálása 321.
» tisztán tartása 289. 

Árszabás, lásd X. alatt.

Rába, lásd szülésznő. 
Beszállásolása idegeneknek 112. 
Beteg koldusok kórházba vitele 96. 
Betegágyasokról való gondoskodás 

114. 119.
Betegek ellátásáról gondoskodás 255. 
Betegségek megelőzése 115.
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Betelepülő magaviseletéről bizonyí
tás 133.

Betyárok befogadása 38.
Borbély, lásd fürdőorvos is 138.

» hajnyirási díja 138.
» legények tartása 139.

Bot viselése a juhászoknak 43.

Lzikklerek, lásd IV. alatt.
Czirkálók felügyelete csendzavará

sokra 157.
Csapiáros, lásd X. alatt.
Csavargása cselédeknek 41. 
Csavargó eltitkolása 37.
Csavargók befogadásának tilalma 38. 
Csendháborítás éjjel 155. 157. 
Csörgő csők készentartása 332. 
Csorgok csinálása 222. 282. 286. 302. 

318.
Csorgok helyreállítása 355.

» kijavítása 307. 321. 
Csorgókra felügyelet 362.
Cseléd, lásd X. alatt.

Dohány árulása 375.
Dohánynyal fontonként kereskedés 

348.
Dohányzás veszélyessége 52. 
Dohányzásban tartandó mérték 254.

» való óvatosság 306.
Dohányzástól eltiltása szolgáknak 

306.
Dohányzók birsága 53.

Egészségi szempontból vízről gon
doskodás 318.

Elfogatás, lásd III. alatt.
Ellenőrzése annak, hogy búza, zab, 

árpa, tyúk, lúd nyereségre össze 
ne szedessék 205.

Ellenőrzése annak, hogy a tisztek 
lovaikkal a város füvét ne legel
tessék 362.

Ellenőrzése molnároknak és fürerek- 
nek 208.

Ellenőrzése zsindely szabályszerű 
nagyságban készítésének 380.

Előjegyzése kihágás miatt elfogott 
embernek 27.

Erőszakos élvétele elfogott egyén
nek 28.

Erőszak meggátlása kapuknál 100.

Éjjeli csendzavarás 107. 128. 155. 
• őrök figyelmeztetése 125.
» játék 128.

Építések eszközöltetése 243.
Építési anyag behordatása 243.
Építkezésre való pénz kiadása a 

perceptoratusból 302.
Építő fa hordatása 115. 116. 150. 

» » piaczra vitele 119.
» » szállítása hidak részére 96.
» » vágatása 108.
» fáról gondoskodás 150.

Építőmesterek 119.
Építő tiszt által méretés a malom

ban 262.
Építő tiszt eskütételi kötelessége 195. 

» » gondoskodása puszta pati
kákról 291.

Építő tiszt gondoskodása temető jó
karba helyezéséről 301.

Építő tiszt gondoskodása városházá
ról 302.

Építő tiszt gondoskodása vízkár el
hárításáról 202.

Építő tiszt jövedelmének pénzre vál
toztatása 292.

Építő tiszt részéről kő vágatás 212. 
» » » zsilip megcsinál-
tatása 291.

Építőtisztek általi kijelölése a vágó
helynek 324.

Építőtisztek fizetése 368.
» kezéhez szállítandó fa

. 268.
Építőtisztek teendője 174.

» » csorgó csőkről
gondoskodás 307. 321. 332,

Építőtisztek teendője a vizelöntés 
elleni intézkedés 360.

Építőtisztek város szekereit maguk 
számára ne használják 359.

Építőtiszfek visszaélései fa tekinte
tében 219.

Építőtisztek visszaélései építő fák 
tekintetében 246.

Épületek helyreállítása 355.
» lerontása tanács által 133.
* tekintetében időmúlás 64.

Eajtalanság elharapódzása 259.
» fékezése 148.
» megelőzése börtönben

levők közt 318.
Falak jó karban tartása 100.

» városiak befedése 313.
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Farsángosok szöges csillaglámpással 
karácsonkor ne járjanak 194.

Fátyol hordása 252.
Fegyver, lásd VI. alatt.
Felügyelet alá helyezése mészáro

soknak 395.
Felügyelet a város borait áruló 

csaplárosokra 361.
Felvigyázók rendelése a templom 

épületére 190.
Fényűzés ruházatban 252.

» tilalma 357.
Foghúzás 139.
Folyó árkának kiásatása 313.

» » kitisztíttatása 336.
» szabályozása 274.
» által okozható kár megelő
zése 118.

Folyókra való felügyelet 125. 300. 
307.

Folyómeder kitisztítása 241.
Fonókák 128.

» betiltása 107.
Forrásvíz behozása a városba 317.
Fürdő jó karban tartása 114. 336. 

138.
Fürdők árának megszabása 148.
Fürdőorvos, lásd borbély is 138.

» fogadása 152.
» kötelessége 148.
» » fürdőházat

illetőleg 114.

Gátak restaurálása 321.
Gátra való gondoskodás 302. 307.
Gonosztevők, lásd II. alatt.
Gyanús egyén letartóztatása 27.

» ember befogadása 37.
Gyanúsított egyén szabadon elvesz

tése 27.
Gyógyszerek, alkalmazandók, minő

sége 289. 322.
Gyógyszerek ára 290.

» megvizsgálása 215.
Gyógyszerész, lásd patikárius is.

» megesketése 289.
» részéről künlevő kö

vetelések behajtása 322.
Gyógyszerész ügyének végleges el

intézése 327.
Gyógyszerészek kötelessége 154.
Gyógyszertár inspectora 315.

» jövedelmezővé tétele 
315.

Gyógyszertár jövedelmének hová- 
fordítása 322.

Gyógyszertár leltárának felvétele 319. 
321.

Hadnagy, lásd IV. alatt.
Hajnyirás díja 138.
Haranggal jeladás korcsmárosok szá

mára 128.
Ház, lásd X. alatt.
Hegedülés megengedése 112.

» táncz, sípolás praedicatio 
alatt tilos 186.

Hidkészítés az arra szoruló által 138.
Hidakhoz építő fa szállítása 96.
Hidak javítása 99. 104. 113. 138. 

362.
Hidak megvizsgálása 41. 42.
Hidakra gondviselés 335.
Hús ára 131.
Húsárulás 25. 42.

» vasárnapon és ünnep
napon 92.

Hús elkobzása 42.
» elvitele egyikvásárrólamásikra 
tilos 21.

Hús iskolába szolgáltatandó 109.
Húslátó a község közül 329.
Húslátók felhatalmazása büntetés 

kiszabására 341.
Húslátók kiküldése 341.
Húslátók limitálási kötelessége 324.
Húsnak, arra valónak vágásáról 

gondoskodás 388.
Húsnak kimérendőnek minősége 

396.
Húsvágás helye 289.

» szabályozása 341. 353.
Húsvágásra köteles mészárszékek 

száma 341.
Húsvizsgálat eszközlése 121. 131.

Ingnek, rövidnek viselése 40.
Ispitály, lásd kórház is.

» felépítése 309.
» részére malomépítés 310.

Ispitálytiszt 172. 365.
» fizetésének meghatáro

zása 308.
Ispitálytiszt teendője 272.

» » beszűrt borok
tekintetében 292.

Ivóvízről gondoskodás 165.

Játék , lásd szerencsejáték is 1. 
alatt.
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Játék rendezése czéhesek által 203.
Játékosok megbüntetése 107.
Játékosokra felügyelők 128.
Jeladás dob vagy barangszóval 329.

Kapitány, lásd IV. és VI. alatt is.
Kapucsináláshoz szükséges fa szál

lítása 268.
ICapudeák, lásd IV. alatt.
Kapunál való csődület meggátlása 

105.
Kapuőrök kirendelése 152.
Kard, lásd VI. alatt.
Kártyajátékban mértéktartás 254

» óvatosság tartandó
306.

Kártyázás 249.
Keresése lopott tárgyaknak más 

házában 14
Kerülök folytonos megtartása 192. 

197.
Kerülők gyanánt alkalmazandó egyé

nek 280. 293. 400.
Kerülők hanyagságából eredő károk 

293. 400.
Kerülők kötelessége 42. 280. 282. 

» rendelése 337.
Kéményseprők kirendelése 148.

» munkadíjának meg
állapítása 151.

Kés viselése 15.
Kiköltözés hatósági engedélylyel 60.
Kiutasítás 136.
Kiutasítása fajtalan nőknek 148.

» férj nélkül élő nőknek 
138.

Kóborló cselédek iránti intézkedés 
415.

Kóborlók befogadása pásztorok által 
38.

Koczkajáték 249.
» betiltása 306.

Koldusbiró alkalmazása 174.
Koldusbiróság 172.
Koldusok képében járó csavargók 

38.
Koldusok munkára szorítása 96.
Koldusokról való gondoskodás 390.
Korcsma átengedése kamara szá

m ára 339.
Korcsmaház építése 325.
Korcsmája földes uraknak város 

határa felében 398.
Korcsmája kórháztiszteknek 318.
Korcsmák bérbeadása 274.

» elvétele concivisektől 268.

Korcsmáros megbüntetése záridőn 
túl való bormérésért 128.

Korcsmáros megbüntetése pálinka
égetés körüli visszaélésért 127.

Korcsmáros mértéke 25.
» számadási köselessége 

109.
Korcsmáros városi feletti felügyelet

122.

Korcsmárosok fizessenek a városnak
121.

Korcsmárosok gyanánt kik tartas
sanak 406.

Korcsmárosok zenét ne tűrjenek 38.
Kórház, lásd ispotály is.

» borának kiárulása 216.
» elrontása háborús időben

338
Kórház építése 277. 338. 343.

» épületeire fa szállítás 350.
» számára sütemény elkob

zása 130.
Kórház konyhájára gondviselés 403. 

» mellett kápolna felállítása
411.

Kórház melletti kápolnához káplán
ról gondoskodás 412.

Kórház szegényei számára mise
szolgáltatás 386

Kórház vagyona 216.
Kórházba adandó marhanyelv 131. 

» vitele beteg koldusnak 96.
Kórházban építendő kápolna 400.

403.
Kórházbeli szegényekről gondoskodás 

287. 331. 343.
Kórházbeliek részére fordítandó hús

büntetési pénz 341.
Kórházbeliek tanítása 242.
Kórházi javak jövedelmének kézhez

vétele kórháztisztek által 403.
Kórházi szőllő eladása 403.
Kórháztiszt borárultatási joga 321.
Kórháztisztben alkalmazandó sze

mélyek száma 327.
Kórháztisztek felügyelete 96.

» korcsmája 318.
Kórháztisztség egyesítése adószedő 

tisztséggel 166.
Kórháztisztség megszüntetése 166.
Kőfalépítésről gondoskodás 209.

212.

Körözése bitang marháknak 40. 53.
Kövezet jó karban tartása 119.

» kiigazítása 102. 105.
» viz tisztántartása 125.

Közbiztonsági felügyelők állítása 125.
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<_ Kurvák а Го nő как ban 107. 128. 
^.Kurvákkal mulatozás az utczákon 

125.
í Kurválkodás büntetése 128.

» elleni intézkedés 260.
» meg nem engedése 107.

Kút rendbentarlása a piaczon 102. 
Kutya általi megmaratása valakinek 

26.
Kürtösök régi szokás szerint való 

beállítása 178.

Lerontása épületeknek 133. 
Letartóztatás, lásd Ili. alatt. 
Limitatiója hús árának 341.
Lopott marhák bó'rének vásárlása 

40.
Lovaslegények, lásd VI. alatt. 
Lövöldözés éjjel 112. 128.

Medrek tisztítása 387.
Megszökése elfogott egyénnek 28. 
Menekülők befogadása a városba 

112.

Mérték, lásd X. alatt.

Nőtlen legényekre felügyelés 218.

Óra jóljárásáról gondoskodás 101. 
, 162.

Órásmesterről gondoskodás 166. 288. 
, 360. 362.

Órásmesternek fizetésrendelés 360.

Orvos díjszedésének ellenőrzése 360. 
» tartása a városban 155.
» teendője gyógyszertárakat ille
tőleg 255.

Orvosnak fizetés rendeltetik 169. 
Orvosról, tudósról gondoskodás 173. 

207. 215.
Orvosságok megújítása 204. 207.

Öltözködésben volt fényűzés tilalma 
357.

Örök, közbiztonságiak, felállítása 
,. 125.
Orpénzek lefizetési ideje 252.

Patakba, a piaczsoron folyóba sze
métdobás tilalma 193.

Patakviznek szokott árkába bocsá
tása 182.

Patika fölött való rendelkezés 176. 
» jövedelmének csekélysége 

okán eladandó 373.
Patika városi jó karban tartása 359. 

» házkörüli intézkedés 414.
Patikai gyógyszerek megvizsgálása 

204. 207.
Patikai tiszt különválasztása vásár- 

birói tiszttől 405.
Patikaügy elintézésének megrende

lése 407.
Patikában pálinkaárulás 255. 284.
Patikák és boltok megvizsgálása és 

taxálása 169. 173, 255.
Patikák reparatiója 291.
Patikákra felügyelet 302.
Patikárius, lásd gyógyszerész is.

» meghiteltetése 165. 180. 
195 321.

Patikárius orvosságát illető áron 
adja 360.

Patikáriusné elleni követelés tisztá
zása 414.

Patikáriuslegények is esküt tegye
nek 195.

Patikáriusról való gondoskodás 173. 
215. 255.

Párbajvivásának szabályozása 21.

Rablók általi megtámadása utasok
nak 118.

Rakonczállanok eltolonczol tatása 
136.

Részegeskedés éjjeli, büntetendő 155.
Részegeskedése jegyzőknek s bírók

nak 39.
Ruhanemüek megmérése 16.
Ruhaviselet szabályozása 372.
Ruházatnak, eljátszottnak kiváltása 

19.
Ruházkodása különböző állású egyé

neknek 252.
Rútságokat plébániára a deákok ne 

vigyenek 180. 197.

Sánczok megvizsgálása 41.
Sárlátó tisztség abrogálása 339.
Sártisztekről való gondoskodás 351,
Sebek gyógyítása 139.
Sétálás isleni tisztelet alatt 107.127.

Corpus Statutorum  III. D
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Strázsamesterek állítása és fizetése 
191.

Szabadházak tartásának tilalma 136.
Szállásadás vendégek részére 135.
Szegényember ügyében való szó

szólás kötelessége 16.
Szegény emberek perei 54
Szegény emberre rótt birságbünte- 

tés átváltoztatása 68.
Szegény és gazdag jogegyenlősége 

127.
Szegények javairól gondoskodás 123.
Szegények javára elkobzott disznók 

111.

Szegények javára elkobzott sör 109. 
» között kiosztandó hús 42. 
» mindennapi szükségeiről 

gondoskodás 119. 272. 338.
Szegények pereiben inquisitio 63.

» ügyeinek sorrendje 74.
Szekérútak kijavítása 387.
Szemérmetességet sértő ingviselése 

40.
Szemét kihordása 105. 313.

» kiöntésének tilalma 174
Szomszédoknak egymásra való fel

ügyeleti kötelessége 251.
Szülésznők alkalmaztatása 115. 119. 

125. 146.
Szülésznők eskü alatti kötelezése 

125.

Tánczolás éjjel 155.
Távozás tilalma praedicatio előtt 416.

» városból háború idején 295. 
Temetés, lásd IX. alatt.
Tilalma idegen bor behozásának 195. 

» két ház összefoglalásának 
194

Tilalma kufárkodásnak 205.
» külön csordatartásnak 382. 

396. 400. 407. 414.
Tilalma vasárnapi s ünnepnapi mun

kának 92.
Tilalmasból fahozatal 330.
Tilalom alá helyezett erdő 180. 354. 

415.
Tilalom tartama 299.

» rontás büntetése 419. 420. 
Tilos a szőlők alatt barmok legel

tetése 377.
Tilos a szőlők alatt istáló építése 

377.
Tilos a szőlők alatt méhek tartása 

377.
Tisztaság fentartása 325. 332.

Tisztaságról való gondoskodás 346. 
Tisztántartása kövezet-víznek 125.

utczáknak 115. 119. 
145. 255. 289. 390.

Tisztántartása városnak 339.
» vizárkoknak 125.

Tisztátlanság elleni intézkedés 105. 
Tisztátlanságot előidézők megbünte

tése 105.
Tizedes, lásd IV. és VI. alatt. 
Tolonczozás, lásd kiutasítást is. 
Tolonczozása cselédeknek 4L

» városba menekülők
nek 136.

Tornyok jókarban tartása 100.
» megépítése 209. 

Toronyépítés a temetőben 115. 
Toronyőr kötelessége 96.
Trombitás őri kötelessége 96. 
Tüzből eredt kárért sernevelőtiszt 

felelősségre vonása 337. 
Tűzgyújtás erdőben 129.
Tűzhelyek megvizsgálása 100. 112. 

136.
Tűzhelyekre felügyelet 251.
Tűzkár elleni óvóintézkedések meg

tétele 336.
Tűzoltószerek beszerzése 125. 
Tfízoltószerekre fordítandó pénzek 

392.
Tűzoltószerek készentartása 253. 
Tűzoltószerekről gondviselés 302. 

332. 384.
Tűzrendőri intézkedés 136. 173. 
Tűzserpenyők készítése 105. 
Tűzveszély elleni óvatosság 318. 339.

404.
Tűzveszély megelőzése 52. 149. 253. 
Tűzvész feletti őrködés 96. 
Tűzvészszel fenyegetés 18.

Ut elszántása 41.
Ut készítése az azt használó által 

138.
Ut kijelölése 100
Ut reparatiója érdekeltek egyetérté

sével 335.
Utak, árkok, vízfolyások rendben- 

tartása 41. 182. 382.
Utak használandók közzététele 108. 

» használása kereskedők által 89.
» hidak és pallók fölötti felügye
let 169. 365.

Utak igazítására gondviselés 335.
» kijavítása 99. 102. 104. 113
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115. 119. 125. 138. 148. 151. 216. 
222. 313.

Utak kihirdetése vásáron 130.
» közlekedésiekre, felügyelet 165. 
» restaurálása 321.

Utaknak megtámadtatása rablók ál
tal 118.

Utczai járók kiköveztetése a háztu
lajdonosok által 197. 199.

Utczák rendben tartása 325.
» restaurálása 321.
» tisztántartása 102. 115. 119. 

145. 197. 255. 289. 313. 354. 357. 
377.

Utczára, szemétnek, undokságnak ki
öntése tilos 163. 377.

Útlevél nélküli egyének befogadása 
37.

Útlevél nélküli egyének befogadásá
nak tilalma 38.

Útlevél nélkül távozás idegen helyre 
254.

Ugyefogyott egyének ügyének gyors 
elintézése 276.

Vágóhely kijelölése 324.
Vásárbirák által szedendő' helypénz 

árúk után 405.
Vásárbirák által ármeghatározás 251. 

» büntetése hanyagság 
miatt 130.

Vásárbirák büntetési hatásköre 130. 
» felügyelete gabnavásár- 

lásra 130.
Vásárbirák illetéke 108. 130.

» » élelemben 131.
» számadási kötelessége 

328.
Vásárbirák teendője kenyérsütést il

letőleg 246.
Vásárbirák vámszedése vászontól

306.
Vásárbirák vigyázása sütőkre 328.
Vásárbiró felügyelete pékek sütemé

nyeire 130.
Vásárbiró kötelessége a mértékek te

kintetében 130.
Vásárbiró kötelessége a pálinkaége

tés ellen vétőkkel szemben 127.
Vásárbiró ellenőrzése élelmiszerek 

nyerészkedésre összeszedése te
kintetében 205.

Vásárbiró tiszte élelmiszerek illő ár
ban adása iránt 207.

Vásárbiró tiszte a hentesek vágási 
dijára felügyelet 192.

Vásárbiró tiszte a hostátiak m arha
vásárlására felügyelet 192.

Vásárbiró tiszte őrködés a concivi- 
sek elővásárlási joga fölött 198.

Vásárbirói felügyelet és árszabályo
zás 175.

Vásárbiró állal adandó mérték 266. 
» felügyelete a piaczokra 

144.
Vásárbiró felügyelete a kufárokra 

217.
Vásárbiró felügyelete a kufárnőkre 

97.
Vásárbiró felügyelete a vásárlókra 

108.
Vásárbiró felügyelete a vásárra 182. 

> kirendelése 117.
» kötelességei 122.
» » a  mértékek

tekintetében 108.
Vásárbiró tisztének elválasztása a 

patikatiszttől 405.
Vásárbiró megválasztása 172.
Vederre pénzbeli adózás 404.
Vendégek megszállása 135.
Vendégfogadóház berendezése 207.
Vendégfogadók csináltatása 202.204. 

207. 216. 217. 222. 273. 278. 282. 
301. 336. 348. 375.

Vendéglők beszüntetése 115. 121. 
287. 409.

Vendéglők várbeliek számának meg
állapítása 407.

Vendéglős, vasárnap pálinkát mérő 
büntetése 249.

Vendéglősök kötelessége vendégek
kel szemben 91.

Verekedés 122.
» tilalma választások alkal

mával 22.
Veszekedés bírói lakoma alkalmá

val 139.
Világítás szurokserpenyó'vel 125.
Vizáradás elleni intézkedés 313. 379.
Vizárkok tisztántartása 125. 159.
Vizgödör megcsinálása 122.
Vizgödrök kitisztítása 148.
Vizipuskák beszerzése 384.

» beszerzésére szolgáló 
pénz 404. 408.

Vízkár elleni intézkedés .365.
Vizszakadásokra felügyelet 169.

D*
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Zavargók kiutasítása a városból 136. Zsilip készítése a kamara egyetérté- 
Zászló kitűzése vásár alkalmával 97. sével 335.

108. 409.
Zenélés megengedhetó'sége 135. 
Zenészek a korcsmákban 38.

Zsilip megcsináltatása 251. 
> ebontása 365.

VIII. ADÓ ÉS PÉNZÜGY, KÖZMUNKA S EGYÉB 
SZOLGÁLTATÁSOK.

Accidentiák, tisztiek megszüntetése 
388. 391.

Accisa pálinka után 405.
Adó : aczélhámortól 138,
Adó alól kibúvás következménye 271.
Adó behajtása kellő időben 96.

» elengedése 154.
» házak után 221.
» felvétele 298.
» kert után. a melyen ház volt 
193.

Adó levonása salláriumból 388.
» meg nem fizetésének következ
ménye 222.

Adó tekintetében arányosság meg
tartása 387.

Adó újonnan ásott pincze után 399.
Adóba való betudása katonatartás

nak 333.
Adóbehajtás 384.
Adóbehajtók számadásainak rendbe

szedése és conserválása 310.
Adóbehajtók számadási kötelessége 

310.
Adóért lefoglalt ház visszafoglalása 

359.
Adófelosztás megvizsgálása 48.
Adófizetés más helyett 271.
Adófizetése papnak 113.
Adófizetési határidők 92.

» kötelessége birtokosok
nak 270.

Adóhátraléka nemes embernek 413.
Adóhátralékok behajtása 49.
Adóhátralék behajtásában tanúsított 

hanyagság 37.
Adóhátralék elengedése 387.

» felhajtása 373. 380.
Adóhátralékai tamícsbélieknek 387.
Adókivetés 96.

» vagyon becsűje szerént
113.

Adókötelezettsége tanácsosoknak 
387.

Adólajstromok készítése 387.
Adólimitálás módja 381.
Adólimitálásnál vetések, szőlők jö

vedelme számításba ne vétessék 
373.

Adólimitatió pálinkabérpénz felosz
tása mellett 412.

Adómegtérítés kétszeres összegben 
271.

Adómentes házak 415.
Adómentessége bírónak 391.

» főbírónak 388.
Adóregestrum kiigazítása 174.
Adórestantia hovafordítása 391.
Adószámadások megvizsgálása 272.
Adószedő, lásd «perceptor» is.

» hírével eszközlendő be
vételek s kiadások 273.

Adószedő megtérítési kötelessége 268.
Adószedőnek beszolgáltatandó nyug

ták 37.
Adószedőtisztek számadásra szorí

tása 391.
Adószedőtisztség és kórházi tisztség 

egyesítése 166.
Adók, behajthatlanok, törlése 124.
Adót fizetni nem akarók megzálo- 

goltatása 298.
Adózás bányászok fizetésére 320.

» házipénztárba 52.
» hóhér fentartására 32.
» lerakott bor után 265.
» lovakkal nem bii'ók részé

ről 221.
Adózás servis név alatt 373.
Adózása nemesnek városban lévő 

háza után 410.
Adózása redemptusoknak 52.

» taxás nemeseknek 417.
» tisztviselőknek 382.

Adózási kötelessége nemes ember
nek civilis fundus után.

Adózáson való könnyítése szegé
nyeknek 413.
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Állami kölcsön visszatérítése pol
gároknak 166.

Bányaadó, lásd urbura.
Beszámolás sörjövédelemről 262. 
Bevételek és kiadások kimutatása 

391. 406.
Birodalmi tallér 306. 
Borjövedelemről havi kimutatás 358. 

359.

Censualis pénz beszolgáltatása 391. 
Czédulapénz maláta után 253

» megfizetése őrlés után 
306.

Contributio felvétele 298.

Darabontpénzek 306.
Dézma bebordása 206.

» » plébánia házához
211.

Dézma beszedése 321.
» borból 192.
» kiadása szőlőből 211.
» sextalitás helyett 357.

Dézmafizetés 161. 384.
Dézmaszedés jogtalanul 156. 
Dézmálás borból város hasznára 193.

» búzából 193.
Dé.zmálótiszt választása 172.
Díja a méliserfőzésnek és árulás

nak 381.
Díja serbehozásnak 380.
Diurnuma vármegyére küldött em

bernek 375.

Kgyházfillér 110. 133.
Eladott borok áráról havi kimutatás 

készítése 361.
Ellátása gyűlési követeknek 52. 
Előfogat szolgáltatása 276.
Exactor, lásd adóbehajtó 310.

Élelmiszerek s egyéb czikkek szol
gáltatása 359.

Életbéli bevételek beszolgáltatása 
. 273.

Életbéli bevételek s kiadások tétele 
273.

1( ahordás város közszükségletére 
145.

Fizetés, lásd sallárium is.
» betiltása 366.
» évnegyedes kiszolgáltatása 

tisztviselők részére 302
Fizetés felemelése tanácsbelieknek 

305.
Fizetésben plébános elsősége 281.
Fizetése alföldi szőlő-inspectoroknak 

368.
Fizetése becsüsöknek 369.

» bírónak 367.
» bírónak, fürmendernek 382. 
» építőtiszteknek 368.
» főnótáriusnak 368.
» fürmendertársnak 369.
» grófi tiszteknek 261.
» jegyzőnek 28.4.
» magyarcollaborátornakl60. 
» megyére küldötteknek 368. 
» néptribunnak 402.
» órásmesternek 360.
» praedicatornak, tanítóknak 

221 .

Fizetése tanácsbelieknek 368.
» tanácsosoknak egyenlő le

gyen 374.
Fizetése tanítónak 128.

» tisztviselőknek termények
ben 124.

Fizetése udvarbirónak 368.
» városszolgáknak 116.
» város szolgáinak megállapí

tandó 292.
Fizetése vicenotariusnak 368.
Fizetésnek, tisztinek, eszközlése bú

zatisztek által 268.
Fizetőtiszt 262.
Fizetó'tisztek bibálét ne vegyenek 

167.
Földadó mennyisége 92.
Fuvarozás kötelessége 298.

» teljesítése 276.
Fuvarozása liostátiaknak 291.
Fuvarozásra való kényszerítés 385.

Gyalogszerrel való szolgálat köte
lessége 298.

Harminczad 251.
» fizetése 250. 

Hátralék beszolgáltatása 279. 
Hátralékok befizetése 120.
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Házadó arányosítása 382.
» befizetésének ideje 188.
» mennyisége 92.

Házi adóterhek 48.
» pénztár külön tartása 48.
» pénztárba adózás 52.

Helypénz 409
» csekély értékű árúk után

405.
Helypénz ser után 109.
Hetivásár krajczár, mint helypénz 

405.
Huszad fizetése idegenek részéről 

254.

Illeték borkiviteltől 250.
» borméréstől 136.
» fizetés pálinka után 251. 405.

Illetéke vásárbiróknak 130.
» » élelemben

131.
Impositio felvétele 298.
Impositiók nem fizetése miatti exe- 

cutió nemes ellen 410.

Járandósága bírónak 303.
» fürmendernek304.307.
» fürmendertársnak 304.

307.
Járandósága grófoknak 256. 304.

» gróftiszt segédének 305.
» jegyzőnek 284.

Járandóságok, terménybeliek, kiszol
gáltatása grófok részére 274.

Jövedelem beszolgáltatása városhá
zára 261. 264.

Jövedelem beszolgáltatása város tár
házába 264.

Jövedelem, városi, szaporítása bor
vásárlás által 212.

Jövedelem, városi, szaporítása ma
jortartás által 211.

Jövedelemnek, természetbelinek, át
változtatása pénzbelivé 292.

Jövedelme allodialis és vett szőlők
nek külön kitüntetendő 402.

Jövedelme elhalt tanácstagnak kit 
illet 285.

Jövedelmei gyógyszertárnak hova 
fordítandók 322.

Jövedelmei városnak 304.
» » életben 323.

Jövedelmek, majorságbeliek beszál
lítása 292.

Jövedelmeknek, életbelieknek, be
szolgáltatása perceptoratusba 328.

Jövedelmeiről kórházi javaknak kór
háztisztek gondoskodjanak 403.

Jövedelméről serfőzésnek, havi ki
mutatás 358.

Kapu-jövedelem beszolgáltatása a 
perceptoratusba 328.

Katonaszállásolásban elkövetett visz- 
szaélések 333.

Katonatartás betudása adóba 333.
» igazságos megosztása 

300.
Két kulcsú láda szerzése város jö

vedelmei elhelyezésére 380.
Kiadások eszközlése a perceptora- 

tusból 328.
Kiadások helyes eszközlése 275.

» tanács beleegyezésével té
tessenek 380.

Kincstartó közreműködése adófelvé
telnél 298.

Kincstár részére provisorról gondos
kodás 242.

Költségek templom épületeinek re- 
paratiójára 343.

Költségek, városiak, eltávoztatása 
339.

Közönséges szolgálat teljesítése czél- 
jából tartandó marha 385.

Közszolgálat parochia és iskolaépí
tés czéljából 299.

Közteherviselés alóli kibúvás 343.
Közteher viselése kiköltözöttek ál

tal 61.
Közteherviseléssel sanyargattatás 

276.
Közterhek elviselhetetlensége 294.

Márka értéke 28.
Mentessége polgároknak helypénz 

alól 405.
Mentesség szállásadás alól 387.

Napidíja hatósági személyeknek gy il
lés idején 52.

Napidíja városszolgának 118.

Perceptor egy legyen 373.
» generalis választása 46.

Perceptoratusba szolgáltatása élet
béli jövedelmeknek 328.

Perceptoratusból kiadandó pénz 302.



Vili. ADÓ ÉS PÉNZÜGY, KÖZMUNKA S EGYÉR SZOLGÁLTATÁSOK. LV

Perceptorok fizetése 368.
» számadási kötelezett

sége 49.
Perceptumba szolgáltatandó jövede

lem 292.
Pénzbeli adózás vederre 403.
Pénz beszolgáltatása bortiszt által 

291.
Pénz, bormérésből befolyó, beszol

gáltatása 109.
Pénz kiadása perceptoratusból 302.
Pénzbeli fizetése bírónak, fürmen- 

dernek, grófnak, eltöröltetik 364.
Pénzbeli kiadások tétele 273.
Pénzek beszolgáltatása 273.

» » a  pénztárba
145.

Pénzes láda kulcsai 122.
’» szekrény kulcsai 146.

Pénznemek értéke 93.
Pénztár civilis fundus utáni ádó- 

restantiák számára 413.
Pénztár helye 392.
Pénztára dohányzóknak 52.

• » gazdatiszteknek városhá
zán 413.

Pénztára összes jövedelmeknek vá
rosházán 406.

Pénztárba, városéba, beszolgálta
tandó jövedelem 396.

Pénzverő házhoz nem tartozik a 
hámor 177.

Pénzveró'ház számára fahordatás 175.
Pénzverő mesterek számoltatása 177.
Pénzverők dolgának elintézése 179.
Pilli pénz 292.
Poltura 254. 405.
Polturának rossznak behozása tilos 

169.
Portabeli szolgálat 258.
Portái fiirmendernek, bírónak hova 

fordíttassanak 278.
Portái tisztviselőknek 296.
Porták arányában való katonatar

tás 333.
Porták jövedelmeinek beszolgálta- 

,tása 405.
Porták usuálásának megszüntetése 

300.
Portáknak, tisztieknek megszünte

tése 282.
Portának, bírót illetőnek, beszünte

tése 303.
Portának, fürmendert illetőnek, be

szüntetése 304. 307.
Portának, grófokat illetőnek, beszün

tetése 304.

Portió beszedéséről való gondosko
dása bírónak 311.

Portió fizetése nemesek által elkü
lönítve concivisektól 268.

Portió fizetése városföldé után 290. 
» kivetésében megtartandó igaz
ság 300.

Portiók eredeti lajstromainak rend
beszedése s megőrzése 310.

Portiókról adandó számadás 279.
Portiómentessége bii’ónak 311.
Portiórestantantiák behajtása 311.
Portiós időben ingatlannak átenge

dése használatra 295.
Provisióról gondoskodás kincstár ja 

vára 242.

Quantum felvétele, ingatlan tényle
ges birtokosán 416.

Quantum fizetése nélkül átruházása 
ingatlannak 416.

Regestrum igazítása 223,
Restantia megfizetése 308.
Restantiák fizetésére való kénysze

rítés 347.
Rósz pénz behozásának tilalma 169.
Rovás 132.

Salarium, lásd fizetés is.
Salariuma elhalt tanácstagoknak 408.
Salarium dézmából 211.

» fentartása régi állapotá
ban 407.

Salarium helybenhagyása 388. 394. 
400.

Salarium javítása 394.
» kiszolgáltatása búzalisztek

nek 220.
Salarium megállapítása tisztviselők 

részére 245. 259. 261.
Salarium meghatározása magistra

tus által 308.
Salarium rendelése egyházfiak ré

szére 322.
Salarium rendelése tisztek számára 

213
Salarium utazási 328.
Salariuma nádornak 48.
Salariumból való levonása adónak 

387.
Salariumok régi állapotban való fen

tartása 414.
Salariumról való gondoskodás 48.
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Service-nek. katonaság részére tel
jesítettnek bonificálása 389.

Servitium tartalma 339.
» praestálásának rendje 332.
» teljesítésében megtar

tandó igazság 300.
Servitium ügyének elintézése követ

ség útján 333.
Servitiumáról praesidiumnak idején 

való gondoskodás 346.
Servitium mai való zaklatása conci- 

viseknek 351.
Servitiumnak, tiszteket illetőnek, túl 

nem lépése 326.
Servitiumok eszközlése a város jó

szágából 300.
Sextalitas eltörlése 367.
Szállásadás alóli mentesség 387.

» terhe alól kivételek ne 
tétessenek 363.

Szállásadás terhében tanácsbeliek is 
részt vegyenek 363.

Szállásadásban tartandó rend 332.
Szállásosztásban való visszaélés 346.
Szállásosztóként alkalmaztatandó 

személy 336.
Szállásoszlókról való gondoskodás 

325.
Szállók eltartása 353.
Szállómentes házak 414.
Szállótartásban megtartandó igazság 

325.
Számadás benyújtása tisztek részé

ről 279.
Számadás benyújtásának kötelessége

308. 347.
Számadás eladott bitang marhákról 

63.
Számadás eladott borokról 406.

» kötelessége tiszteknek 381. 
382.

Számadás portiókról 279.
» szt. Erzsébet templom jö

vedelméről 375.
Számadás tételének ideje 293.

» város tőkéiről 312.
» vezetése városgazda által

121 .

Számadása gyámnak évenkint 168. 
» városnak a kamarával 

303.
Számadása vinczelléreknek 374.
Számadási kötelessége adóbehajtó

nak 310.
Számadási kötelessége kapudeákok

nak 328.

Számadási kötelessége tisztviselők
nek 97. 216. 248. 351. 388.

Számadások alóli felmentése tiszt
viselőknek 406.

Számadások beadása okmányokkal 
felszerelve 328. 336.

Számadások beadásának kötelessége 
303. 366 392.

Számadások bekövetelése 49.
» benyújtásának határ

ideje 406.
Számadások beadására határidő ki

tűzése 409. 413.
Számadások complanálásának ha

tárideje 323.
Számadások conserválása 310.

» elkészítése jegyzők ál
tal 37.

Számadások elővétele 314.
» felszerelése okmányok

kal 406. 413.
Számadások felterjesztése helytartó 

tanácshoz 49.
Számadások felülvizsgálása néptri- 

bun által 402.
Számadások latin vagy magyar nyel

ven 406.
Számadások megvizsgálása 48. 356.

406.
Számadások vizsgálására számvevők 

rendeltetnek 373.
Számadásvizsgáló bizottság 410.
Számvevők kirendelése 373.

Taxa fizetése fehérítő helytől 330.
» nemzetséglevéltől 351.

Taxálása patikáknak és boltoknak 
173.

Tárháza városnak 264.
Teher alóli mentesítése parasztok

nak 266.
Teher arányos viselése 343.
Templomfillér 110. 133.
Terhek, köznépre hárulok, enyhítése

407.
Terhek, városiak, hordásának köte

lessége 253.
Tized, lásd «dézma» is 211.

» bárány és sertés után, a vá
ros javára 304.

Tized beszolgáltatásának helye 318. 
» körüli visszaélések megszün
tetése 318.

Tized öröklés után 279.
» szaporítása jezsuiták által 290.
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Tizedbeli hivatalra alkalmaztatandó 
személyek 321.

Tizedből, bárány és sertés után a 
grófokat megillető rész 304. 

Tizedjövedelmek beszállítása 292. 
Török adó 268.

Urbura beszedése 107. 127.

Vám komló eladásért 250.
» malombeli 244. 279.
» őrlés után 133 144. 217.
» pálinka kivitele után 306.
» szempontjából kereskedés ide
gen és polgár közt 251.

Vám útonjáróktól 125 216. 222.
» vásárbeli 125.
» » vászon után 306.

Vámfizetés behozott ser után 375.
» iránti alkudozás 112. 

Vámlevél kiknek adható ? 161. 
Vámmentesség 244.
Vámmentessége polgároknak 161. 

178.
Vámokra felügyelés 99.
Vámos kirendelése és megesketése 

375.
Vártákra szolgáltatott gyertya értéke 

381
Vásárfillér 108 
Vásárkrajczár 405.
Vectura, lásd fuvarozás 276. 
Vecturázás szabályozása 385.

IX. EGYHÁZ, VALLÁS ES ISKOLA.

Advent előestéjén indított adóssági 
keresetek 30.

Alamizsnás templomi láda jövedel
meinek ellenőrzése 190.

Anyakönyvek évi átvizsgálása 336. 
» vezetése 322.

Áldozás tanács részéről 281. 288.
Ágostai igazhitű praedicatorról gon

doskodás 198. 201. 203.

Betegek látogatása 166.
Bibornoki okmány felbontása 84.
Bucsúzása tót praedicatornak 195.

(Jzinterem bepiszkításáért nyakvasba 
verés 172.

Chorus megigazítása 101.
Chorusra való gondviselés 160.
Collaborator 158.

» díja 160.
Conrector 242.

» az iskolában 157.
» meghívása iskola számára

144.

Deák, lásd «tanuló» is.
Deákok illetménye plebanusoktól 

185.

Deákok jövedelme recordálásból 185. 
» magaviseleté 155.
> rútságokat plébániára ne vi

gyenek 180.
Decretalis ünnepnapok 412.

Egyház hasznáról gondoskodás 400. 
» rétjei rongálásának meg

óvása 113. 137.
Egyház rétjein termett széna meg

tartása 134.
Egyház-atyák teendői hagyományok 

tekintetében 123.
Egyház ellátása alkalmas egyének

kel 95. 101. 103. 114. 119 123. 
144. 150.

Egyházfiak általi építtetése templom 
épületinek 350.

Egyházfiak correspondenter legye
nek a plébánossal 364.

Egyházfiak és a parochiak jövedel
mek kezelése 370.

Egyházfiak gondviselése anyakönyvre 
319.

Egyházfiak részére salarium kiren
delése 322.

Egyházfiak részéről anyakönyvek ve
zetése 322.

Egyházfiak részéről beszedése tem
plom jövedelmeinek 342.

Egyházi hivatalra rendelendő sze
mélyek 322.
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Egyházfillér vaskő után 132.
Egyházffllérek rendeltetése 133.
Egyházfitól függésben legyen a ha

rangozó 364.
Egyházfitól függésben legyen a sir

ásó 364.
Egyházfitól függésben legyen az or

gonanyomó 364.
Egyházi félelemre szoríttatása pa

rasztnak 97.
Egyházi öltönyök beszolgáltatása 

134.
Egyházi öltözetek igazításáról gon

doskodás 382.
Egyházi processióban czéhek rész

vétele tekintet nélkül a lutherá
nusok és calvinistákra 402.

Egyházi szertartások egységére fel
ügyelet 203.

Egyházra gondviselés 261. 263.
Egyháztisztek fizetése 319.

» fizetéséről gondosko
dás 272.

Egyházügyek elintézésének sorrendje 
74.

Ellenőrzése a templomi alamizsnás 
láda jövedelmének 190.

Eretnekektől való különválasztása 
temetőnek 288.

Éneklés fogyatkozásai a templom
ban 247.

Érseki okmány felbontása 84.

Gyónási kötelessége tanácsnak 281. 
288.

Halott kikisérése és keservesek visz- 
szakisérése 206.

Halottas praedicatiók 242. 253.
Harangláb-készíttetés 179.
Harangok jövedelmeinek számon

tartása 190.
Harangozás díja ne emeltessék az 

Orbán harangnak 373.
Harangozás halottért 157.

» a deákoknak halottért 
menésekor megszüntettetik 185.

Harangozásból befolyó jövedelmek 
hova fordítása 343.

Harangozó az egyházfitól legyen füg
gésben 364.

Harangozó fizetése 362.
» hit alatti kötelezése 322.

Harangozó kezében templomjövede
lem 104.

Harangozó kötelessége 101. 102.
» községbeli legyen 167.
» részéről rendkívüli taxá-

lás 337.
Harangozó fogadás 104.
Harangozok általi taxáltatás 340.
Harangozóról gondoskodás 362.
Harangozó-választás 172.
Három religió 362.
Hitben való oktatása kórházbeli sze- ' 

gényeknek 386.

Imamondás török veszély elhárítása 
czéljából 106.

Iskola állapotára felügyelet 170.
» ellátása alkalmas egyénekkel 
96. 101. 114 118. 123. 144. 150.
245.

Iskola építése czéljából teljesítendő 
közszolgálat 299.

Iskola építése egyházfillérekből 133. 
» gondjának viselése 331.
» javára sütemény elkobzása
130.

Iskola környezetének tisztántartása
101.

Iskola megvizsgálása évnegyeden- 
kint 144.

Iskolabeliek részére fordítandó bün
tetésbeli hús s pénz 341.

Iskolafelügyelők 245. 262.
Iskolafelügyelő bizottság kinevezése 

172. 181. 184. 198.
Iskolafelügyelőség 204. 207.
Iskolai conrector 242.

» fogyatkozások helyrehozása 
262. 263.

Iskolalátogatás 150. 160. 179.
Iskolamester, lásd «tanító» is.

» német, alkalmazása 
162.

Iskolavizsgálat megejtése 172.
Iskolavizsgálók kiküldése 176.
Iskolába beadandó marhanyelv 131. 

» szolgáltatandó hús 109.
Iskolák reparatiója 342.
Iskolára felügyelet 210.

» való gondviselés 309.
Isten ellen való káromlások meg- 

gátlása 329.
Isten imádására tanítás 334 

» szombatján járás, kelés, uta
zás tilalma 371.

Istenfélő nevelése ifjúságnak 107.
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Isteni parancs elleni vétkezés fajta
lanság által 260.

Isteni szolgálat alatt italmérés 107. 
127. 249.

Isteni szolgálat teljesítésére felügye
lők 127.

Isteni szolgálaton való megjelenés 
249.

Isteni szolgálatra gondviselés 263. 
271. 277. 285. 287.

Isteni tisztelet gyakorlása hatóság 
részéről 331.

Isteni tiszteletben példaadás elöljá
rók részéről 309.

Isteni tiszteletre gondviselés 181. 
198. 256. 342. 386. 400.

Isteni tisztelet alatt sétálás 127.
» tiszteleten megjelenése ható
ságnak ünnepnapokon 412.

Istenkáromlás 135. 418.

Jezsuita atyák 373.
Jezsuiták által birt határok 290.

» tűzkárának tisztázása 337. 
340.

Jezsuitákkal egyelértőleg út kijaví
tása 335.

Karácsonykor csillaglámpással járás 
tilos 194.

Katholikusok közül választandó czéh- 
mester 386. 397.

Katholikusok kpzül választandó tiszt
viselők 4РК.

Katholikusok polgárok közé felvé
tele 408-

Kalkántista. lásd «orgonanyomó».
Kántor díja 158.

» » temetésnél 201.204.207.
» fizetéséről gondoskodás 271. 

362.
Kántor gondviselése chorusról 160. 

» hanyagsága esetén tanács 
teendője 162.

Kántor, magyar, elcsapása zsarolás 
miatt 198.

Kántor, magyar, hanyagságért el- 
mozdíttassék 164

Kántor neve 158.
Kántorvallatás 247.
Kántorok általi taxáltatás 340.

» temetési díja 188.
Kántorról gondoskodás 242.
Káplán felől provisió 263.

» fizetéséről gondoskodás 271.

Káplán iránti requiráltatása püspök
nek 390.

Káplánnak, német nemzetiségűnek, 
alkalmazása 178. 386.

Káplánok általi taxáltatás 340.
» fizetéséről gondoskodás 

362.
Káplánról való gondoskodás kórház 

melletti kápolna részére 412.
Kápolna építésért tanácsnak szava

zott köszönet 413.
Kápolna felállítása kórház mellett

412.
Kápolna, kórház melletti részére, 

káplánról gondoskodás 412.
Kápolnaépítés kórházban 403.
Káromkodás, lásd II. alatt «bűn

tény».
Kegyúrsága városnak 405.
Keresztelésekről vezetendő anya

könyv 319.
Keresztelési anyakönyvek évi meg

vizsgálása 336.
Keresztelési lakoma tartása 306.
Keresztelők tartása 250.
Keresztény szeretet fentartása 95.
Keresztségekről vezetendő anya

könyvek 322.
Klastrombán temető 219.
Klastromhoz vezető út javítása 118.
Körmenet, lásd processió.

Lakodalmi vacsora esküvő napja 
előtt 253.

Lakodalom alkalmából borkimérés 
113

Lakodalom alkalmával hegedülés 
112.

Lakodalom alkalmával kalácskiil- 
dés 250.

Lakodalom alkalmával zene 135.
Lelkipásztorral ellátása faluknak 97.
Lutheránus status magatartása 288.
Lutheránusok részére helykijelölés 

272.

Mester marasztása 162. 
Misehallgatás hatóság részéről 288. 

389.
Miseszolgáltatás kórházbeli szegé

nyek részére 386.
Misén való jelenléte hatóságnak 386. 

Német ecclezsiáról gondoskodás 167.
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Oltár kijelölése serfőző czéh szá
mára 412.

Oltárai czéheseknek 386.
Oltárok czéheseknek assignálása382. 
Óra, lásd VII alatt.
Orgonanyomó az egyházfitól legyen 

függésben 364.

Pap, lásd «praedicator» is.
» adófizetése 113 
» részére átengedése jószágnak 
portiós időben 295.

Papja tót egyháznak 158.
Papnál jelentkezés temetkezés vé

gett 263.
Papnövelde-kormányzó szolgálat

készsége plebanussal szemben 386.
Papok alkalmazása 166.

» részéről megvetése mester
embereknek 344.

Papok számának meghatározása 163.
Parochia építése czéljából teljesí

tendő közszolgálat 299.
Parochiale jövedelme beszolgálta

tása 370.
Patriarchal okmány felbontása 84.
Pápai setétségben levőknek mon

datnak a karácsonykor csillag
lámpással járók 194.

Pápai okmány iránt tanúsítandó tisz
telet 84.

Plébánia földeinek míveltetése 304. 
307.

Plébánia gondjának viselése 331.
» lovai 155.
» reparálása 300.
» számára donga hasogatta-

tás 218.
Plébánia számára gazdasági eszkö

zökről gondoskodás 358.
Plébánia tisztek számadásainak meg

vizsgálása 275.
Plébánia lisztbe való szolgáltatása 

tizednek 318.
Plébániára való gondviselés 309.
Plebanus által igénybe vehető szol

gálata növendékpapoknak 386.
Plebanus beállítása 404.

» figyelmeztetése kötelessé
geire 123.

Plebanus fizetésének elsősége 281.
» fizetéséről gondoskodás

271.
Plebanus gondviselése anyakönyvre 

319.

Plebanus mellé tudós német káplán 
rendeltetik 178.

Plebanus hozatás 176.
Plebanusról gondoskodás 107.
Praedicatio alatt mulatozás, hegedű, 

táncz tilalma 186.
Praedicatio előtti távozás tilalma 

416.
Praedicatio hallgatása hatóság által

389.
Praedicatiók, délestiek 261.

» halottakért 242.
Praedicatión jelenléte tanácsnak 288.
Praedicálás három nyelven 95.

» tótul 158.
Praedicator a hetedszaki praedica- 

tiót el ne mulaszsza 198.
Praedicator a könyörgést el ne mu

laszsza 198.
Praedicator fogadása 156.

» közbejöttével vétetik
szamba az alamizsnás láda jöve
delme 190.

Praedicator, magyar, működése 107. 
» német, ágostai valláson

levő 356
Praedicator szállóval ne terheltes

sék 356.
Praedicator, tót, búcsúzása 195.

» » meghivása 160.
» utazása fogadott szeke

rén 155.
Praedicator fizetésjavítása 198.
Praedicatorok a keresztelésben új 

szokást nem hozhatnak be 179.
Praedicatorok száma 197. 203.

» szolgálati éve s fize
tése 221.

Praedicatorok temetéskor köszönjék 
meg ahalottkisérők fáradságát 164.

Praedicatorok kai ellátása faluknak 
97.

Processiókon megjelenése tanácsnak 
281. 288

Protestánsok, czéhbeliek. részvétele 
r. kath. körmenetben 402.

Püspök requiráltatása káplán iránt
390.

Püspöki okmány felbontása 84.
Püspöknek, Szegedinek, pium lega- 

tuma 335.
Püspöktől, egritől, felvett kölcsöne 

városnak 334.

Rector közreműködése tanító vá
lasztásában 158.
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Sacramentum, lásd szentség.
Sír ásatásának díja 290.
Sírásó az egyházfitól függésben le

gyen 364.
Sírásó fizetése 362.

» munkadíja szabályoztatik 197.
Szt. Erzsébet templom jövedelméről 

számadás 376.
Szt. Erzsébet templomban a czéhek- 

nek külön oltára legyen 402.
Szt. Mihály temploma javára fordí

tandó birság 377.
Szentségek kiszolgáltatására gond

viselés 198. 224. 261. 263. 271. 
277. 287. 342.

Szerzetesek által mesterembereknek 
adott elnevezés 344.

Szerzetesek behozott sör után vámot 
fizessenek 375.

Szószék jókarba helyezése 103.

Tanítása kórházbelieknek a bibliá
ból 242.

Tanító alkalmazása 172.
» beállítása 263.
» elbúcsuzása 160. 181. 187. 
198.

Tanító figyelmeztetése kötelességeire 
123.

Tanító fizetése 128.
» jutalmazása 107.
» kötelessége ifjúság nevelését
illetőleg 107.

Tanító kötelessége a fiatalsággal 
szemben 128. 144.

Tanító lakása 157.
» nemzetisége 157.
» rendfentartási kötelessége
210.

Tanító tanítványai személye közt ne 
válogasson 181.

Tanítók szolgálati éve s fizetése 221.
Tanítómarasztás 187.
Tanítóról, tudósról, állandóról gon

doskodás 184. 201.
Tanítósegéd rendelése 190.
Tanítványok serény oktatása 242.
Tanuló iljúság nevelésére gondvise

lés 102.
Tanulók ellátásáról gondoskodás 185. 

» lásd «deákok» is.
Temetés kolostorba 118.

» templomba 139.
» végetti jelentkezés 253.

Temetésen megjelenés kötelessége 
422.

LX1

Temetésért kántor mit kapjon 158.
Temetéskor harangozás tekintetében 

a régi szokás tartassák 185.
Temetésnél kántorok díja 188.
Temetésre való meghívás 295.
Temető ember díja 202.

» gazdák díja 290.
» helyének kijelölése 209. 244. 
» kolostorban 219.
» körülfonatása 301.
» rácsának megigazítása 101.
» tisztán tartása 101.

Temetőhely bekerítése 164. 288. 315.
Temetó'helyről való gondoskodás 161.
Temetőkertre felvigyázás 183.
Templom clenodiumairól felveendő 

leltár 319. 322.
Templom előtti koldulás 96.

építése egyházfillérekből
133.

Templom épületeinek javítására for
dítandó költségek 343.

Templom épületére felügyelet 218.
» » felvigyázók ki

nevezése 190.
Templom épületére szánt fa 220.

» fedeléről és csatornáiról 
gondoskodás 163.

Templom fogyatkozásainak megszün
tetése 247.

Templom javára fordítandó birság 
405.

Templom javára fordítása büntetésül 
adott viasznak 288. 322.

Templom jövedelme a harangozás
ból 373.

Templom jövedelmeinek beszedése 
343.

Templom jövedelmeinek szaporítása 
335.

Templom jövedelméből építés 350.
» kideszkázása 101.
» kiigazítása 103. 277. 287. 
» kövezetének megcsinálása 

102.

Templom künlevő adósságainak be
hajtása 322.

Templom látogatásának kötelessége 
405.

Templom megvizsgálása 96.
» restaurálása 331.
» részére tett kegyes hagyo

mány 415.
Templom s tornyai reparatiója 342.
Templomatyák felügyeleti köteles

sége 96.
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Templomatyák kötelessége bánya- 
mívelés tekintetében 133.

Templomatyák teendője templom 
jövedelmei tekintetében 104.

Templomba járás kötelessége 127.
» való temetés 139.
» vonulása a hatóságnak

34.
Templomban biró és tanácsosok 

helye 409.
Templomban előforduló viszályko

dások investigálása 338.
Templomban tanács székei 281. 288.
Templomfillér fizetése 110.
Templomi ülőszék elvétele 338.
Templomnak legált pénz számon

tartása 190.
Templomnak rézzel fedéséről gon

doskodás 185.
Templomra való gondviselés 309.
Torony igazítása 287.
Toronyjavítás 206. 208.
Toronyőr alkalmazása 118.

Urasztalához járulása községnek
r 220.

Úrvacsora sacramentumának kiszol
gáltatása 201. 204. 206. 210.

Ünnep megszentelése 127.
Ünnepnap pálinka árulása 284.

» vizhordás sörfőzéshez 92.
Ünnepnapi húsárulás 92.

> vásárszünet 92.
Ünnepnapokon munkatilalom 370.

» boltot nyitvatartani
és árulni tilos 370.

Ünnepnapokon isteni szolgálatra való 
megjelenése hatóságnak 412.

Ünnepnapon italmérés 92.
» mosás tilalma 92.

Vallásos nevelésről való gondosko
dás 96.

Vasárnap megszentelése 127.
» vizhordás sörfőzéshez 92.

Vasárnapi délesti praedicatiók 261. 
» gabonavásár idegenek ré

szére 251.
Vasárnapi húsárulás 92.

» mosás tilalma 92.
» pálinkaárulás 255.
» vásárszünet 92.

Vasárnapon italmérés 92.
Vasár- s ünnepnap pálinka árulása 

284.
Vasár- s ünnepnapok megülése 417.
Vocatoria lelki tanítók részére 263.

X. GAZDASÁG, IPAR, KERESKEDÉS.

Abrak ára 133.
» idegen kereskedők által hasz
nálandó 90.

Abroncs ára 294.
Aczélhámorok utáni adó 138. 
Alföldi borok felügyelete 369.

» szőlők munkáinál bortisztek 
jelenléte 366.

Aquavita árulása vasárnap 284. 
Aranymíves által való vegyítése ér- 

czeknek 27.
Aranymíves jegyével ellátása művé

nek 27.
Aranymívesek áruinak minősége 134.

» munkája 111.
Aratás idejére ivóvízről gondosko

dás 165.
Aratási törvényszünet 54.
Aratók biró javára 303.

» fürmender részére 304. 307. 
Asztalosok visszaélései 152.

Ácsok elleni panasz 294.
Ára gyógyszereknek 290.
Ára koporsónak 152.

» sírásásnak megszabatik 290.244.
» téglának 217.

Ármeghatározás vásárbirák által 251.
Ármérséklése iparosok és kereske

dők áruczikkeinek 356.
Áros emberek, lásd kereskedők alatt.
Árpának, a sertiszt által vásárolt- 

nak conserválása 292.
Árszabályozása a bodnármunkának 

186
Árszabályozása hordók abroncsozá

sának 166.
Árszabályozása hordók kötésének
, 166.

Árszabályozása iparczikkeknek 175.
177.

Árszabályozása iparosok munkájá
nak 189.
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Árszabályozása korcsolyások műn- -/ Bitang marha bejelentése 40.
kájának 178. . » marhák eladása 53.

Árszabályozása piaczi áruknak 175. , » » eltitkolásának ti-
» sírásásnak 197. 199. r  lalma 40.

202 -^/-Bitang marhák letartóztatása 53.
Árszabás, lásd limitatió alatt is. Bodnár, idegen, mikor hívható be 
Árszabása abraknak 133. 177.

X. GAZDASÁG. IPAR, KERESKEDÉS.

» bornak 312.
» bőröknek 109. 131. 135.
» húsnak 131.
» húsnak mikor történjék

324.
Árszabása sörnek 110. 132.

» téglának 99.
Áruczikkek behozása és eladása 371. 

» behozásának tilalma 362.
» lefoglalása 422.
» limitatiója 372.
» limitált áron adassanak

, 372.
Áruk behozatalának bejelentése 266. 

» szabad eladása országos vásá
ron 99.

Árulerakás 88.
Árulerakási jog kihasználása 278.
Árulerakási kiváltság 272. 290.

Barmok külön legeltetésének tilalma
178.

Baromfi vásárlása 251.
Batkás zsemle sütése 199.
Bádogosmestereket illető szabály 31.
Bányamester büntetése erdőkár el

nézéséért 129.
Bányamester kötelességmulasztása 

108.
Bányamester kötelessége favágatás 

tekintetében 129.
Bányamester szedje be az urburát 107.
Bányák átadása 132.

» javára eladandó bőrök 109. 
131.

Bányák megvizsgálása 129.
Bányáknak kiadása 110.
Bányász elsősége bormérésben 136.
Bányászok elsőbbsége faggyúvétel

ben 131.
Bányászok kirendelése bányaműve

lésre 320.
Bányászok vétel-elsőbbsége 109.
Bányászoknak bormérése saját szük

ségletre 137.
Bányászoknak fentartott erdők 108.
Bergmesterek teendője 407.
Bérlet, lásd I. alatt.
Bikákra való gondviselés 280.

Bodnárczéhet illető intézkedések 152. 
158.

Bodnár iparczikkek árszabályozása 
177.

Bodnárlegények elidegenedése 158. 
» munka árszabályozása 186.

Bodnárok bőrkötésre azonnal meg
jelenni tartoznak 177.

Bodnárok elleni panaszok 294.
» idegenek behozása 171.
» hordókat miként kössék

166.
Bodnárok kötelessége munkakere

sőkkel szemben 152.
Bodnároknak, idegeneknek, beeresz

tése 248.
Boltbére városnak 122.
Boltot ünnepnapokon nyitva tartani 

tilos 370.
Bor árának limitálása 312.

» bebocsátása 155.
» behozatala 394.
> > faluról 137.
» » idegenek által 145.
265.

Bor commissiós 328.
» csapolása 136.
» fürmendertárs javára 307.
» kiméretése küldöttek jelenlété
ben 262.

Bor kiméretése lakodalom alkalmá
val 113.

Bor összevegyítése 137.
Borárenda megszüntetése 339.
Borárulás időtartama 158.

» kórháztisztek által 318.
» más házában, házatlan

polgárnak tilos 188.
Borárultatás 217.

» földesurak által 398.
» jövedelmének szőlő

munkára fordítása 339.
Borát gróf ne mérje 153.

» » város jószágán ne árulja
179.

Borbehozás tilalma 192. 195.
» » Szentgyörgynap

után 193. 194.
Borczégér 117.
Bordézmaszedés 192.
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Boredény lepecsétlése 137.
Borfoglalás szüretkor 168.
Borjúhús árulása 321.
Borkivitel hordószámra 265.

» megengedése iránti intéz
kedés 188.

Borkivitel tilalma 166.
» után fizetendő illeték 250.

Bormérés, lásd italmérés I. alatt.
» engedélye 113.
» fegyvertárban 125.
» idegenek által 115.
» idegen nemes részéről 121.
» lengyeleknek tiltatik 115.
» meghatározott óráig 128.
» saját szükségletre 137.
» városházában 120. 117.
» város részéről 136.
» városi polgárok által 136.

Bormérésre felügyelet bortisztek ré
széről 115.

Bornak bortiszt házánál tartása ti
los 292.

Bornak, az illető sajátjának mérése 
137.

Bornak itczénként árulása 391.
» kórházénak kiárulása 216.
» kórháztisztek által árulható-

nak mennyisége 321,
Borok eladásáról elkülönített szám

adás 406.
Borok, kimértek, edényeinek meg

vizsgálása 406.
Borok össze nem vegyítése 406.
Borokkal való kereskedése idege

neknek 399.
Borokkal kereskedést nem űzhet 

házzal nem biró 12Ö.
Borseprő a korcsmárosé 109.
Borszámla kifizetésének ideje 253.
Bort azok árulhatnak, a kiknek háza 

van 192.
Bortermelés költségeinek számban 

tartása 361.
Bortiszt által borbevásárlás 287.

» » való kiszállítása bor
nak 292.

Bortiszt fontossága 312.
» hordókat gondozza s adjon

havi kimutatást 358.
Bortiszt kötelessége utódjával szem

ben 172.
Bortiszt kulcsai 146.

» számadása a hordók űrtar
talma szerint 274.

Bortiszt pénz beszolgáltatási köte
lessége 291.

Bortiszt teendője a város alföldi 
szőlőinek növelésénél 168.

Bortisztek bibaléja 257.
» borkimérése 262.
» gondoskodása szőlőkarók

ról 304.
Bortisztek gondoskodása szőlőmun

káról 301.
Bortisztek jelentése szőlőmunkáról 

291. 312. 366.
Bortisztek kereskedése saját boruk

kal 109.
Bortisztek kötelessége borvásárlás

nál 115. 212.
Bortisztek számának megállapítása 

331.
Bortisztek teendője borárulásra vo

natkozólag 158.
Bortisztek teendője borok tekinteté

ben általában 98.
Bortisztek visszaélései borkezelés

ben 257.
Bortiszteknek fizetésrendelés 187. 

308.
Borlisztül alkalmazása fürmender- 

nek 312.
Borurak, lásd bortisztek alatt.
Borvásárlás 287.

» pásztoroktól 40.
» polgárjogot nélkülöző

től tiltatik 120.
Borvásárlás város részére 136. 212.
Bőr árszabása 131. 135.

» vásárra vitele 26.
» eladás bányák számára 109.
131.

Búza fürmendertárs számára 304. 
307.

Búzaliszt hírével eszközlendők a be
vételek, kiadások 273.

Búzatiszt kezéhez szállítandó jöve
delmek 292.

Búzatiszt kezéhez szolgáltatandó ter
mények 268.

Búzatiszt sallariumának kiszolgálta
tása 220.

Búzatisztek száma 325. 327.
Búzavásár a tárház számára 213.
Búzából malátakészítés 110.

» serfőzés tilos 132.
Búzának, a fürmendert illetőnek, 

mennyisége 301. 307.

Ozégérek bejárása 158.
Czéhatya felügyelete iparűzőkre 252.
Gzéhbeli szabadság megtartása-268.
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Czéhe a hajászoknak betiltatik 251.
Czéhek ajándéka tolláltatik 369.

» által tartandó mestervizsgá
lat 344.

Czéhek idegen betelepülő' iparost vá
ros könyvébe beiktatása előtt be 
ne fogadjanak 378.

Czéhek jogainak tiszteletbentartása 
100.

Czéhek közt kiosztása a várös bo
rainak, tolláltatik 369.

Czéhek meghívása temetéshez 295. 
» megtartása szabadságaikban 

408.
Czéhek oltalmazása 146.

» szorítása a törvényes ren
delkezések megtartására 397.

Czéheknek templomban külön oltár 
kijelölése 402. 386.

Czéhekre rótt viaszbüntetés 288. 
322.

Czéhesek homagiuma letételében sor
rendtartás 345.

Czéhesek kötelessége a halottak ki
kisérése 205.

Czéhesek megesketése 180. 289.
Czéheseknek ábrázolatokkal, öltö

nyökkel játéka, tragoediája tilta- 
tik 203.

Czéhház 325.
Czéhkövetés 344. 345.
Czéhmester húsvizsgálata 131.

» részéről marha megvizs
gálása 109. 131.

Czéhmester katholikusok közül vá
lasztassák 386. 397.

Czéhszabályok alkotása 234 .
Czipő ára 111.
Csapiáros beszámolási kötelessége 

261.
Csapiáros helytelen sermérése 313.
Csapiárok meghiteltetése 290.

» önhaszonkeresése 258.
Császármalom 333.
Csebrekben való elvitele sörnek 132.
Cseléd, lásd szolgák alatt is.

» ok nélkül urát el ne hagyja 
28. 29.

Cselédek csavargása 41. 
i. » elcsábítása gazdájuktól 41. 

» évi szolgálata 28.
» kihágásai béreket illetőleg

* ' 40.
Cselédek megjelenése körmeneten 

288.
Cselédek szolgálatba állásnak ideje 

415.

Cselédek henyélésének megakadá
lyozása 415.

Cselédek, polgárjoggal bírók, állása 
250.

Cselédeknek, idegeneknek, nem tű
rése 252.

Cselédelbocsátási levél 335.
Cseléd fizetésének limitálása 335.
Cselédnek adandó testimonialis 335.
Cselédség marhatartása 135. 253.
Cselédségnek dohányzás tiltatik 254.
Cserzők visszaélése 152.
Csépeltetése város terményének 268.
Csizma ára 111.
Csizmadia és varga iparczikkek áru- 

lási helye 420.
Csizmadiák elleni panasz 294.
Csorda különtartásának tilalma 382. 

396. 400. 407. 414.
Csordatartás 382.
Csűr felépítése 302. 307.

Deszka, zsindely régi mérték sze
rint vágása 199. 202.

Deszkatiszt felállítása 156.
Deszkák készítése 153.

» » város szükségére
145.

Deszkások részére árulási időtartam 
267.

Deszkával bekerítése a temetőnek 
315.

Dézma, lásd VIII alatt.
Disznóhúsvágás napja 342.
Disznók az erdőben 130.

» pásztor elé adása 111.
Disznókkal nyerészkedés tiltatik 199.
Disznótartás a malomban 111.
Dongák hasogattatása 218.

Egy kenyéren élés apóssal vagy 
anyóssal 39.

Egy kenyéren élés következményei 
6. 7. 9. 13.

Eke, grófok járandóságában 304.
» mint a biró járandósága 303.

Ekék, fürmendert megilletők 304. 
307.

Ekékkel való kereskedés 329.
Ellátása tanítványoknak 96.
Elővásárlás, lásd I. alatt.
Erdő felgyújtása 108.

» levágása tiltatik 108.
» szabad, kijelölése 99. 117. 121. 
» tilalma 126. 129.

Corpus Statutorum  III. E
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Erdő tilalmas felügyelete 212.
» védelme 403.
» » szénégető kovácsok
ellen 191.

Erdőben favágás tiszt hírével 327.
» gyújtás 129.
» kecskék által okozott ká

rok 303.
Erdőből, tilalmasból, fahordás 216. 

» tönkök vitele 154.
Erdőirtás 133.
Erdők bányászok javára 108.

» tilalom alá vetése 180. 306. 
410.

Erdők tilalomban tartása 252. 264. 
274. 282. 332.

Erdők, vitásak, használata 112.
Erdőkárok megóvása 100.
Erdőkerülők felállítása 153. 244.

» felügyelete tilalmas er
dőkre 212.

Erdőkerülők rendbentartása 117.
» üzérkedése 101.
» visszaélései 99. 121 

214. 246.
Erdőkijelölés vágás alá 169. 171.
Erdó'pusztítás tilalma 129. 403.
Erdőre való felügyelet 303.
Erdőtilalom megtartása 96.

» megrontásának bünte
tése 171.

Ezüst és réz vegyítésének aránya 27. 
» vásárlása idegen kereskedő ál
tal 90.

Ezüstzálog egy évig s napig meg
tartandó 12.

hgettbor árulása vasárnap 284. 
Élelmiszerek illendő áron adásának 

ellenőrzése 207.
Építés, lásd VII. alatt. 
Építőmesterek kötelessége 119. 121. 
, 144.

Étel, idegen által, igénybe veendő 90. 
Etelküldés keresztelőkor 306.
Érez ellopása 110. 132

l a  beszerzése sernevelő számára 
160. 286.

Fa eladása a vártelken 251.
» a generalis számára 256.
» grófok járandóságában 304.
» hordása pénzverőházhoz 175.
» » téglaszinhez 160.
» bordásának tilalma 244.

Fa hozatala tilalmasból 330.
Faggyú házba vitele eladás végett

131.
Faggyúkivitel tilalma 381.

» limitatiójának meg nem tar
tása 289.

Faggyúnak titokban házhoz hordása 
109.

Faggyúvásárlás pásztoroktól 40.
Faggyúvételben elsőség 109. 131.
Faizás engedélye 133.
Faizása városi lakóknak 121.
Faszállítás malomépítésre és ser

főzéshez 268.
Faszállítás piaczra 145.

» vizen 182.
» szegények számára 168. 
» vendégfogadóház építé

sére 348.
Fatörzsek szállításának tilalma 154.
Favágatás 129.

jobbágyok által serfőző 
számára 413.

Favágatás mértékének megállapítása 
252.

Favágatás módja 251.
Favágás által okozott károk 126.

=> tiszt hírével 413.
Fazekasipar 175.
Fazekasok, idegenek, bebocsátása 

175.
Fazekasokra nézve árulás tartama 

267.
Fazékipar termékeinek behozása 168.
Fejelés díja 111.
Fejérítő helyek kimutatása 330.
Fonttal való kereskedés 394.

» » kereskedése idegenek
nek 352.

Főbányamester kezéhez szolgálta
tandó adó 320.

Földek bevettetése város számára 241.
Földek, városiak, bérbeadása 111.

» » oltalmazása má
sok általi használat ellen 290.

Földek, városiak, utáni bér 134.
Földekre nézve időmúlás 64.
Fűnek, száraznak, felgyújtása 108.
Fürerek alkalmaztatása 144.

» malombeliek visszaélései
nek meggátolása 190. 202.

Fűrész csináltatása 218.

Gabonavásárlás uzsorára 130. 131.
Gabonavásárlásban polgárok előjoga

123.



X. GAZDASÁG, IPAR, KERESKEDÉS. LXVII

*

Gabonavétel pékek által 130.
Gabonavásárlás, vasárnap, idegenek 

részére 251.
Ganajhordás 332.

» szőlőkbe 160
Gazda büntetése fonókák tartása 

esetében 128.
Gazda hirével fahozatal tilalmasból 

330.
Gazda ok nélkül ne bocsássa el cse

lédjét 29.
Gazda óvatossága idegenek beszál

lásolásában 112.
Gazda részéről felmondás 41.

» » kiváltása a szolga-^
által eljátszott ruhának 19.

Gazdaság berendezése Forrón 179.
» rendes folyásának meg

óvása 273.
Gazdasági terv elkészítése kerülete

ket illetőleg 49.
Gazdatisztek cassája 413.
Gazdához szálló vendégek 135.
Gazdálkodása grófnak a város hasz

nára 250.
Gerbelyek elleni panasz 294.
Gyolcs alkatának meghatározása 88.

» elővásárlása 88.
Gróf, lásd IV. alatt.
Gyümölcsösbe való betörés 15.

Hámorra felügyelet 173. 264.
» felügyelő bizottság kine

vezése 173.
Ház adóssággal ne terheltessék 114. 

» bérbeadása 250.
» elkülönítése földtől 93.
» szerzésének kötelessége 147.
» vétele katonák részéről 120.
» » polgárjog megszerzése
mellett 253.

Ház vétele polgárjoggal nem bíró 
részéről 212.

Háza előtt utczát kiki tisztán tartsa 
357.

Házak eladása 47.
» » idegen nemes ré
szére 124.

Házak eladásának tilalma 115.
» felépítésének kötelessége 113. 
» pusztultak felépítése 138.
» szerénti szerződés 253.

Házakra, pusztulókra való gondvise
lés 277.

Házi cseléd marhatartása 112.
Házzal ném bírók borral nem ke

reskedhetnek 120.
Hegymesterek rendelése 274.
Hegymestereknek adandó instructio 

334.
Hentesek 289.

» díja levágott állatok után

Hajtó garázdálkodása 104.
Hajtők félfogadása és megesketése 

179.
Hajtők felügyelete nyereségre vásár

lók fölött 156.
Hajtők, mint a szőlők és gyümölcs

fák felvigyázói 161.
Hajtők tartása 148.
Hal árának meghatározása vásár- 

birák által 251.
Halastó tilalmaztatása 327.
Halárulás kötelessége 251.
Halászat, lásd I. alatt.
Halászczéh 251.
Halászokra felügyelés 219.
Halfogás 129.
Halvásárlás uzsorára 135.
Határ, lásd I. alatt.
Határok fentartása a biró és tanács 

kötelessége 205.
Határokra felügyelés 116. 360.
Hámor kiigazítása 278.

» város tulajdona, mely ide
gen kézre nem adható 177.

Hámornak bérbeadása 197.

192.
Hid, lásd VII. alatt.
Homokhordás kövezethez 102.
Hordó, alföldi, készítése 159.

» kassai, űrnagysága 159.
Hordófa kímélése 264.
Hordók alföldi mértékben készítte

tése 188.
Hordók, szüretiek, nagysága 317.

» űrtartalma 274.
Hordókról és hordódonga hasogatás- 

ról gondoskodás 361.
Hús, lásd VII. alatt.

Idegen behozott czikkek nemesek 
udvarán sem árulhatok 422.

Inspector alkalmaztatása serneve
lőkben 329.

Iparczikkek árszabályozása 175.
Iparkészítmény megvizsgálása 31.
Iparosok által városi polgárnak nyúj

tandó elsőség 98.
Iparosok, kereskedők áruinak ármér

séklése 356.
E*
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Iparosok magatartási kötelessége v á
rosi polgárok irányában 98.

Iparosok munkaárszabályozása 189. 
» műveik árának bemutatá

sára kötelesek 377.
Ipai’osok visszaélései 152.
Iparűzés föltétele 252.
Irtása földeknek magánosok által 

155.
Ispán, lásd IV. alatt is.

» vagy provisor kirendelése a 
város jószágaiba a grófok mellé 
191.

Ital, idegen kereskedó'k által hasz
nálandó 90.

Italmérés, lásd I. alatt.
Italok elegyítése csaplárosok által 

282.
Italpénz, lásd I. alatt.
Itczénkinti árulása bornak 394.
Itezével való kereskedés 394.

» > kereskedése idegenek
nek 352.

Jobbágy, lásd I. és V. alatt.
Jószág, városi, összeírása 392.
Jószágok, városiak, revisiójára ki

rendelt személyek 392.
Jószágokra, városéira, gondviselés 

327.
Jövedelem, lásd VIII. alatt.

( Juhászok botviselése 43.
Juhok az erdőben 129.

» kártétele a mezőben 159.
Juhtartás a város hasznára 155.
Juhok tartása 108.
Juhoknak, idegeneknek, be nem fo

gadása város határára 244.

Kapásnék kereskedése 394.
Kalácssütés illő nagyságban 130.
Karóhordatás hostátiakkal 291.
Karók beszerzése szőlők számára 

304.
Kaszások biró számára 303.

» fürmender részére 304.
» grófok járandóságában

304.
Károk, folyó által okozottak, elhárí

tása 274.
Kecsketartás erdőben 328.
Kecskék által okozott károk 303.

» az erdőben 129. 153.
* tartása 108.
» tilalmasban 159.

Kenderélet behozatala 336.
Kenyérminőségre való felügyeltetés 

294.
Kenyérnek, kassainak, hire 294.
Kenyérsütés és árulás a concivisek 

joga 374
Kenyérsütés kellő nagyságban 130.
Kenyérsütők visszaélései 246.
Kenyérsütőkre felügyelés 217.
Kerekesek rendetlensége fa elhelye

zésében 104.
Kerékgyártók elleni panasz 294.
Kereskedelmi szabályzat külföldi ke

reskedők részére 88. 91.
Kereskedelmi társaság alakítása ide

genekkel 90.
Kereskedelmi tisztek kötelessége 

mértéket illetőleg 144.
Kereskedés borral 164.

» csak polgárjoggal bíró
kat illet meg 164.

Kereskedés dohánynyal 348.
» folytatására való jogo

sítvány adása 348.
Kereskedés idegenekkel 89.

» kicsinyben 394.
* meg nem akasztása 139. 
» sörrel tiltatik 196.
» sörrel titokban tiltatik 

375.
Kereskedés terjedelme áruk tekin

tetében idegenek részéről 89.
Kereskedés tilalma idegennek 194.
Kereskedése idegeneknek 97. 144.
Kereskedéstől eltiltása kufároknak

124.
Kereskedéstől való eltiltás 306.
Kereskedő polgároknak a Bruder- 

schaftokarticulusai kiadandók 182.
Kereskedők, idegenek, kitiltása 123. 

» kiknek nincsen, polgár
jogot szerezzenek 196.

Kereskedők, idegenek, követelésének 
behajtása 89.

Kereskedők ünnepnapokon boltot 
nyitva ne tartsák és ne árulja
nak 370.

Kerítés kijavítása 147. 151.
Kert kiváltásának ideje 94.

» külön szakítása parasztudvar
tól 94.

Kertek, ártalmasak, lerombolása 110. 
» elrontása tanács útján 133.
» katonák által befogottak, meg

szüntetése 117.
Kertek, külvárosiak, elhatárolása a 

mezők felé 104.
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Kertekre nézve időmúlás 64.
Kertelés ellátása karókkal (pfahl) 109. 

» felállítása 116.
Kerülők, lásd VII. alatt.
Kiflisütés kellő nagyságban 130.
Kocsisnék kereskedése 394. 409.
Komló egyszeri bevásárlása 25.

» hamisítása 250.
Kontárok elleni védelem 268.
Korcsma, lásd VII. alatt.
Korcsolyás eskütétele s kötelessége

132.
Korcsolyás megintetése iszákosság 

miatt 249.
Korcsolyások által behozott rósz 

szokás 99.
Korcsolyások fizetése 171.

» munkaszabályozása 
178.

Korcsolyások munkájának díja 106. 
109. 138 153.

Korcsolyásokat illető szabályzat 106.
Korpából nem jár vám 133.
Kovácsok munkadíja 111. 134.
Kőbánya jókarban tartása 99.
Köböl, lásd «mérték».
Kőhordás kertelés építéséhez 116.

» kövezet czéljára 102.
Költségei szüretnek 262.
Kőmívesek elleni panasz 294.

» idegenek bejövetele 180.
Kufárkodás tilalma 205.
Kufárkodása ifjú nőknek 109.
Kufárnők, ifjak eltiltása kereskedés

től 124.
Kufárnők, ifjak feles száma 97.

» kizárása 115.
» részéről elővásárlás 97.

Kufárnőkre felügyelet 122.
• Kufárok limitálása 217.

» vásárlása nyereségre 169. 
246.

Kufárokra felügyelet 156.
Külön csorda tartása 394.

» pásztor tartása 393.

Lakoma, bírói, tartása 139.
» gyűlés alkalmával 34.

Lecsapás mérés alkalmával 274.
Legelőre gondviselés 299.
Legelőről gondoskodás ugar útján

125.
Legelőül fentartott föld 336.
Legeltetés, lásd I. alatt.
Levéltár, » IV. »
Lenélet behozatala 336.

Lerakása bornak 250.
Limitatió, lásd «árszabás».

» elrendelése 294.
» meg nem tartása mészá

rosok által 289.
Limitatióhoz alkalmazkodása mes

terembereknek 248.
Limitatiója cselédfizetésnek 335.
Liszt behozatala 251.
Lóistállókig felügyelet 97.

4* Lovak, bitangolók, megrontásának 
tilalma 40.

Lőcsei ház 288. 292.

Magtárépítés 126.
Majorfelügyeló'k kirendelése 214.
Majorgazda marhatartása 306.
Majorosok eltiltása kereskedéstől 306.
Majorság felállítása 305.

» tartása város részére 211.
Majorsága a városnak 153.
Majorságból befolyó természetbeni 

jövedelmek beszolgáltatása 292.
Majorságnak bevetése város hasz

nára 286.
Makkos erdőre való gondviselés 311.
Maláta 396.

» eladása 149.
» mennyiségének meghatáro

zása serfőzés tekintetében 253.
Maláta utáni czédulapénz 253.
Malátakészítés búzából 110.
Malátára való felügyelet 253.
Malátások 132.
Malmok helyreállítása 355.

» jövedelmeinek ellenőrzése
185.

Malmok megigazítása 374.
» természetbeni jövedelmei

nek beszállítása 292.
Malmokból tiszteknek járó jövede

lem 292.
Malom, lásd «szárazmalom».

» elpusztulása tűzvész által 
340.

Malom felépítése 144. 221. 273. 340 
415.

Malom feljebbvitele 335.
» kövezetének megigazítása 
103.

Malom megcsináltatása 218.
» szabad választása őrlés czél 

jából 26.
Malomban esküdt jelenléte 110.

» küldöttek jelenléte mére- 
tés alkalmával 262.
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Malomból grófnak kijáró mérés 304.
Malomépítésre szükséges fa szállí

tása 268.
Malomgazda ne szerezzen malma 

számára őrlőket pénzen 26.
Malomjövedelem beszolgáltatása 261.
Malommértékek szabályozása 374.
Malomtiszt általi méretés 262.

» felügyelete malátára 253.
Malomtisztek felügyeleti kötelessége 

98. 306.
Malomvezetők alkalmaztatása 144.

» lásd «fürer».
Marha, lásd «bitang marha» is 5.

» általi kártétel 26.
» behajtása tilalmasból 377.
» elpusztulásáért kártérítés 
111.

Marha elvétele város javára 134,
» legeltetés ideje 111.
» tartás cselédség részéről 112. 
136.

Marhatartás közszolgálat teljesítése 
czéljából 385.

Marhatartás majorgazdának tiltatik 
307.

Marhatartás szolgarendeknek 306.
Mai'hatartásra jogosítottak 336.
Marhavágás helye 324.

» szabályozása 131.
Marha vásárlása pásztoroktól 37.
Marhák által okozott kár megbecsü

lése 280.
Marhák behajtása 377 419.

» behozására felügyelet 290. 
» bezárása pásztorok által 279. 
» elzárása 104.
» külön pásztor elé adása 241.

Marháknak, idegeneknek, be nem 
fogadása város határára 244.

Marhának, behajtottnak, erőszakos 
elvétele 299.

Marhának levágatása 109.
» levágottnak, piaczra vi

tele 131.
Marhának vásárra hozatala 109.
Marhát 10 óráig hostátiak ne ve

gyenek 192.
Marhával kereskedése nőtlen legé

nyeknek 218.
Megmérése ruhaneműeknek 16.
Mesterek vizsgáztatása 344.
Mesteremberek elnevezései a lako

sok részéről 344.
Mesteremberek fogyatkozásai miatti 

panaszok 294.

Mesterembereknek magoktartása li- 
mitatióboz 248.

Mesteremberek panasza kenyérre 
294.

Mesteremberek szabadságának meg
tartása 268.

Mesteremberekre felügyelet 218.
Mesterifjak vándorlása 344.
Mesterlegények részéről kardviselés 

394.
Mezei útak fentartása 180. 187.

» vetésekre gondviselés 299.
Mezőkben, szőlőkben, gyümölcsök

ben, katonák, deákok kártétele 
elleni intézkedés 380.

Mezőkerülő tartása 100.
Méhek, tilos helyen tartottak elvé

tele 377.
Méhserfőzés taxájának felhajtása 

381.
Ménes állítás gróftiszt teendője 168.
Mércze megkisebbítése 244.
Mérés eszközlése lecsapással 274.

» városi mértékkel 250.
Mérése edényeknek 136.
Mérést eszközlők díja 137.
Mérőház építése 113. 135.

» gondnokának kirendelése 
278.

Mérőház rendben tartása 247.
Mérőházra való felügyelet 264.
Mérték kérése vásárbirótól 266.

» kétfélesége 25.
» szabályos legyen 25.

Mértékei idegen kereskedőknek 90.
Mértékek kölcsönvétele' vásárbirók- 

tól 252.
Mértékek megvizsgálása 97. 108. 

123. 130. 144.
Mértékek nevei 97.
Mértékjelzés díja 252.
Mértéknek, nem igazinak, haszná

lata 258.
Mészárosczéh magatartása lakosok

kal szemben 342.
Mészárosok által bányákba eladandó 

bőr 109.
Mészárosok általi marhavágás 25.

» által mérendő hús mi
nősége 388.

Mészárosok bornyúhúsl fonttal mér
jék 353.

Mészárosok elegendő húst vágjanak 
353.

Mészárosok elleni panasz búsmérés 
tekintetében 395.
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Mészárosok ellenőrzése húsárulás 
'tekintetében 381.

Mészárosok felügyelet alá helyezése 
400.

Mészárosok húsa elleni panasz 396. 
» a húst mészárszékben 

vágják 353.
Mészárosok hús vágása 341.

» húsvágási helye 289.
» marhavágása 324.
» részéről bőreladás bá

nyák részére 131.
Mészárosok részéről kedvezés hús

vágásban 342.
Mészárosok részéről meg nem tar

tása árszabásnak 289.
Mészárosok szabad legeltetési joga 

388.
Mészárosok visszaélései 152.
Mészárszék bezárása vasár- s ün

nepnapon 92.
Mészárszék felállítása kapitány ál

tal 102.
Mészárszék számának meghatáro

zása 341.
Mészárszékben elárusítandó hús 42. 

» mértékvizsgálás 145.
Molnár álnoksága 258.

» által beszolgáltatása a pénz
nek 262.

Molnár eskütételi kötelessége 134. 
195. 199. 264.

Molnár kötelessége őrlést illetőleg
133.

Molnárok barmot ne tartsanak 173. 
» » tarthatnak-e 179.
» disznótartása 111.
» elleni panasz őrlés tekin

tetében 291.
Molnárok és fürerek visszaéléseinek 

meggátlása 208.
Molnárok két pénz szitapénzzel meg

elégedjenek 199.
Molnárok marhatartása 134.

» pénzkölcsöne őrlők szer
zése végett 26.

Molnárok tertialitásokkal megelé
gedjenek 369.

Molnárok vámja 133. 217.
» visszaélése 98.
» » vámvételben

279.
Molnárokra való felügyelet 248.

» » gondviselés 264.
Mosás tilalma vasár s ünnepnap 92.
Munkaabbanhagyásának jelzése 329.
Munkadíj, lásd I. alatt.

jNagy bid fölépítése 302.
Napszámosok munkaidejének jelzése 

329.
Napszámosoknak, bírót illetőknek, 

száma 304.
Napszámosoknak, fiirmendert ille

tőknek száma 304. 307.
Nevelő, lásd «serfőződe* 160.
Nyereség, nyerészkedés, lásd I. alatt.
Nyomban levő rétek conserválása 

395.

Olasz bort szüretkor ne csináljanak
. 367.
Óragyártás Tarczalon 164.
Óramester meghívása 156.
Órásmester szerzése 288.
Országos vásáron leendő elárusítása 

idegen kereskedők áruczikkeinek 
91.

Őrlés helyének szabad megválasz
tása 26.

Őrlés idegen malomban 251.
» ideje 144.

, » szitával és szita nélkül 197.
Őrlésben elsősége polgároknak 98.
.. 123.
Őrlésben sorrend tartása 279.
Őrléssel való visszaélése molnárok

nak 291.

Pálinka égetése 127.
» » város hasznára 396.
» szepesi behozatala 127.
» árenda 409.
» » megszüntetése 404.
» árendából befolyó pénz 

hova fordítása 412. 413.
Pálinkaárulás patikában 255.

» vasárnap 284.
Pálinkafőzés alacsony házakban 251. 

» tilalma 421. 422.
Pálinkakivitel utáni vám 366.
Pálinkamérés, lásd «italmérés» is 

I. alatt.
Pálinkamérés isteni szolgálat ide

jén 249.
Pálinkamérés jövedelme 375.
Pálinkatisztek alkalmazása 375.

» befolyó jövedelmek
hova fordítása 273.

Pálinkával való szabad kereskedés 
405.
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Pásztor díja 111. 134 280.
» kötelessége 111. 134.
» » ház gondozása

tekintetében 146. 161.
Pásztor külön tartása 125. 241. 244. 

279.
Pásztorok általi bejelentése bitang 

marháknak 40.
u  Pásztorok betyárokat maguknál ne 
' tartsák 38.

Pásztorok fogadása város részére 
146.

Pásztorok részéről marhák bezárása 
279.

"t— Pásztorokra rótt botbüntetés 40.
» vigyázás 274.

Pásztoroktól marhát venni tiltatik 
' 37.

Pásztorokul alkalmaztatandó egyé
nek 279.

Pékek részéről gabonavétel 130.
» sütése 130.

Pékekre való felügyelés malomtisz
tek által 306.

Pénz, elfogott embernél talált, kit 
illet 16

Pénzváltók eltiltása kereskedéstó'l 
306.

Piacz napi tartama 266.
Piaczi árenda megszüntetése 405.

» áruk árszabályozása 175.
» fabódék lerontása 145.
» jövedelem árendája 409.

Piaczon vásár szünetelése 92.
Pinczeásás és foglalás önhatalmú

lag 399.
Pinczeépités tanácsház alatt 135.
Portióra való gondviselés 214.
Provisor feladata 403.

» rendelése 407.
» sernevelőben 329.

Provisornak adott instructio 333.
» vármegyékre járása 333.

Provisorul alkalmazható személyek 
334.

Rekesztékek kiadása 100.
Remekkészítés mesteremberek ré

széről 344.
Rét kiváltásának ideje 94.
Rétek conserválása 395.

» egyháziak kímélése 137.
» megrongálástól óvása 113.
» parasztudvarhoz tartozók 94 
» városiak bérbeadása 111.
» » megjárása 134.

Réteken okozható károk megelőzése 
108.

Rétekre gondviselés 299.
Réz- és ezüst-vegyülék aránya 27. 
Robot, lásd I alatt.
Rovástisztek felügyelése serfőzésre 

109.
Rőffel való kereskedés 394.

Saru ára 111.
Sör ára 132.

» » serfőzó'nél 110.
» bebocsátása 151.
» behozatalának bejelentése 325. 
> gyarapítása száladdal 329.
» márcziusi kimérése 110.
» mennyiségének bejelentése 109. 
» árulás joga 208.
» árulás katonáknak tilos 164. 

Sörárulás után város falui fizesse
nek 196.

Sörárulás városban 264.
Sörárulók hitesek legyenek 290 
Sör áruitatása 286 

» » grófok által 268.283.
Sörbehozás 186. 205.

» concivisek számára 380.
» korlátolása 196.

Sörczégér 117.
Sörfőzés anyaga 132.

» árulás czéljából cselédek 
részéről 250.

Sörfőzés és eladás 202.
» falun 286.
» ideje 149.
» jövedelméről havi kimuta

tás 358.
Sörfőzés saját szükségletre 149.

» szabályozása 149. 
Sörfőzéshez szükséges fa szállítása 

268.
Sörfőzéshez szükséges víz utáni díj 

251.
Sörfőzéshez való komló bevásárlása 

25.
Serfőzéshez vizhordás ünnepnap 92. 
Serfőzési jog át nem ruházható 253. 

» » terjedelmének megha
tározása 253.

Serfőző czéh oltárának kijelölése 412. 
» számára favágatás jobbágyok 

által 160.
Serfőző ellátása fával 160.
Serfőzők építése 149.

*• megvizsgálása 132.
Serfőző felügyelők rendelése 406.
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Serfőzők bejelentési kötelessége 109. 
» fogadása 151.
» tartása 358.

Seritcze megnagyobbítása 336.
Serkorcsma megszüntetése 283.
Sermérés, lásd italmérés I alatt.

» serfőzők részéről 132.
» szabályozása 149.

Sernek itczével való mérésmódia 
313.

Sernevelés 206.
» markotányosok és fegy

vertár számára 325.
Serneveléshez való fa 264. 286.
Sernevelő bérbeadása 328.
Sernevelős fizetése 396.
Sernevelőtiszt felelősségre vonása 

tűzkárért 337.
Sert maga számára bármely falun 

kiki főzhet 196.
Sertéshizlalás a  város javára 304.
Sertiszt adjon havi kimutatást be 358.
Sertiszt által vett árpa elhelyezése 

292.
Sertiszt beszámolása főzött ser után 

262.
Sertiszt fizetésének meghatározása 

308.
Sertiszt gondja vizi fára 219.

» kötelessége serfőzés tekin
tetében 147.

Sertiszt kötelessége utódjával szem
ben 271

Sertiszt számadása nevelt ser után 
329.

Sertiszt teendője : ser főzetésére és 
áruitatására gondot viselni 313.

Sertisztek által felhasználandó fa 
257.

Sertisztek elővásárlási joga sert il
letőleg 325.

Servizsgálat 132.
Sindely bevitele a városba 100.

» készítése 166.
Sindelycsináló parasztemberek ra

vaszsága 397.
Sindelytisztek teendői 156.

» felállítása 156. 397.
Singgel való kereskedés 399.

» kereskedése idegenek
nek 352.

Soltészok visszaélései 241.
Soltészra való felügyelet 264.
Sóvételben polgárság elsősége 123.
Súlyok megvizsgálása 124.
Sütemény elkobzása, iskola, kórház 

javára 130.

Sütés ideje 149.
Sütőkemenczék felállítása 149.
Sütőkre felügyelet, illendő áron adása 

kenyérnek, czipónak stb. 207.
Sütőkre való vigyázás 328.
Szabad legelő engedélyezése mészá

rosoknak 388.
Szabad vásárlása húsnak 396.
Szabómesterek visszaélései 152.
Száladdal való szaporítása sernek 

329.
Szalmaélet behozatala 336.
Szalonna tartása padokon 336.
Szapu kérése vásárbirótól 266.
Számbavétele városi ingatlanoknak 

274
Szántóemberek felhasználása tisz

tek által 329.
Szántóföldek elvétele bírótól a vá

ros részére 304.
Szántóföldek védelme vizpusztítás 

ellen 202.
Szántóföldekben okozható károk 

megelőzése 108.
Szántóföldnek ugarban hagyása 125.
Szántók meghagyása parasztházak 

mellett 94.
Szárazmalmok felépítéséről gondos

kodás 182. 185.
Szárazmalmok fentartása 178.

» városéi 182.
Szárazmalmokra gondviselés 206.
Szárazmalom felépítése 289.

» megcsináltatása 199.
Szárazmalomnak város kezéhez vé

tele 340.
Szedők ellátása 160.
Szekeresek árulási időtarlama 267.
Szekér fíirmender részére 307.

» fa biró részére 303.
» fának, fürmendert illetőnek
mennyisége 304. 307.

Széna megőrzése 134 
» czégér 117.
» eladás idegenek által 146.
» osztásra kiküldés 359.
» osztók kiküldése 361.

Szénégetés tilalma kovácsoknak 191.
Szén kutatása erdőben 108.
Szíjgyártók visszaélései 152.
Szolga, lásd «cseléd» is.

» játékának következményei 
19.

4 Szolgák beállásának ideje 41.
V » bérének limitatiója 41.
i  » felmondási ideje 41.

Szolgálat, lásd I. alatt.
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Szőcsök elleni panasz 294.
Szőlő, kórházi, eladása 403.
Szőlőhegyekre gondviselés 299.
Szőló'inspector rendelése 407.
Szőlőinspectorok fizetése 368.
Szőlőinspectorság 369.
Szőlők, alföldiek mívelése 168.

» és gyümölcsfák feliigyelése 
161.

Szőlők hasznot nem hajlók eladása 
205.

Szőlők mesgyéjének megigazítása 
334.

Szőlők számára karószerzés 304.
Szőlők trágyázása 160.

» vetések védelme barmoktól 
182.

Szőlőkarók hordása 161.
Szőlőkben vadászni tiltatik 100.
Szőlőknek pusztáknak épségben ha

gyása 334.
Szőlőkre vonatkozó időmúlás 64.

» vigyázás 274.
Szőlőmunka ellenőrzése 312.

» eszközlése czéljából
pénzkölcsön felvétele 318.

Szőlőmunkáltatás borjövedelemből 
339.

Szőlőmunkások ellenőrzése 291.
» munkaideje 98.

Szőlőmunkásokról való gondoskodás 
126.

Szőlőpásztor visszaélései 246.
Szőlővétel város részére 219.
Szurokserpenyő 125.
Szüret alkalmával hordó borok 

számbavétele és megpecsétlése 
366.

Szüreti költségek 262.
Szüretkor dézma kiadása 211.

» idegen bodnárok behozása 
171.

Szüretkor idegen bodnárok bejöve
tele 248.

Takarók, biró javára 303.
» türmender részére 304. 

307.
Takarók grófok járandóságában 304 
Talp vásárra vitele 26.

■V* Telkek eladása 47.
Terménybeli jövedelme tisztviselők

nek 124.
Termés átszolgáltatása fürmender 

kezéhez 268.
Tégla ára 99.

Téglaégetés 380.
Téglakemencze csinálása 217. 
Tégla-készítés 146.
Téglaszin ellátása fával 160. 243. 
Téglaszinek építése 146. 222. 301. 
Téglatiszt 121.
Téglatisztek által felhasználandó fa 

257.
Tékozlás, lásd I. alatt.
Téli munka szőlőben 104.
Tilalom, lásd VII. alatt.

^-Tímárok bőrvásárlása 40.
Tőzsérkedése nőtlen legényeknek 218. 
Trágya hordat.ása szőlőkbe 304. 
Tűzifa hordásának szabadsága 274. 
Tűzifára fölügyelés 217.
Tűzifáról való gondoskodás 126.

Udvarbiró fizetése 368.
Ugar hagyása 125.
Urbárium, lásd 1. alatt.

Út, lásd VII. alatt.

Üzérkedés polgár s idegenek közt 
251.

Varga nedves bőrt ne hozzon vá
sárra 26.

Vargák munkadíja 111.
» visszaélései 152.

Vas árulás 380.
Vasbányák állapotára gondviselés

311.
Vasbehozás a vogházon kívül tilos 

194
Vashámorról gondoskodás 380.
Vaskőtől járó templomfillér 110. 132.
Vágóbarom legeltetése 244.
Vágómarha őrzése 241.
Város füvét tisztek lovaikkal ne le

geltessék 362.
Város gazdaságából gróftiszt a jö

vedelmet beszolgáltassa 354.
Város jószágaiban gazdálkodásellen

őrzése 174.
Város rétéire való felvigyázás 182. 

» sáfára marhát ne tartson, 
kenyeret piaczra ne sütlessen 369.

Város szekereit építőtisztek magok 
számára ne használják 359. 361.

Vásár, országos idején szabad el
adása árúknak 99.
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Vásár alkalmával polgárok elsősége 
gabnavételben 123.

Vásár alkalmával zászló kitűzése 97. 
108.

Vásárbiró, lásd VII alatt.
Vásároktól való eltiltás 250.
Vásáron kihirdetése használandó 

utaknak 130.
Vásáron kivül török és görög keres

kedők a városban is található 
czikkeket ne áruljanak 362.

Vásáron való kihirdetése valakinél 
talált pénznek 16.

Vásárra vitele a zálognak 12.
Vászon bemutatása tanácsbázban

88 .

Vászon minősége 88.
» szövetésének mennyisége

88 .

Vászonfehérítő helyek 336.
Vászonkereskedés megszorítása 376.
Vetések, városiak learaltatása 268
Vetésekben kártétel elleni intézkedés 

179.
Vetésen át útcsinálás 100.
Vetésre bocsátása marhának 103.
Véka megvizsgálása 130.
Viaszban kirótt büntetés 288.
Vinczellér felügyelése ganaj bordásra 

160.

Vinczellér jelenléte szőlőmunkánál 
291.

Vinczellérek ellátása pénzzel szőlő
munka czéljából 304.

Vinczellérek ellenőrzése 312.
» sarkalása szorgalmas 

munkára 98.
Vinczellérek számoljanak 374.
Vinczellérsége jobbágyoknak 214.
Vizhordás díja 2ö4.

» serfőzéshez ünnepnap 92.
Vizifa szállítása 336.
Vogház, lásd «mérőház» 135.
Vödör concivis felvétele alkalmával 

392.

Zab türmender társának részére 
304. 307.

Zabból serfőzés tiltatik 132.
Zabczégér 117.
Zabeladás idegenek által 146.
Zabnak, bírót megilletőnek mennyi

sége 304.
Zabvásárlás idegenek részére vasár

napon 251.
Zsemlesütés illő nagyságban 130
Zsemlések rendes zsemléket süs

senek 178.
Zsindely, lásd «sindely».

XI. NOMENCLATURA.

Abos 183.
Almási István 172. 176. 178. 181. 

187.
Alsó-szent-György 38.
Alsótőkési erdők 328.
Által István 199.
Alvinczi Péter 154. 165. 184. 198. 
Ambrus mester 169.
Apáti határ 155. 221.
Aranyidka 159.
Aranyvölgy ('Goldgrund) 129.
Aszaló 205.

Badholcz Pál 154 
Bainóczi Sigmond 347.
Bokái uram 181.
Bankó erdő 274. 410.
Bárcza 99. 197. 313. 336.
Bárczay határ 241. 311. 351. 332. 

339. 365. 413.

Bárczy patak 300. 302. 307. 379. 
Barczay patak 360.
Barlabos 175 
Bártfa 30.
Bayzát István 372.
Bercsényi Miklós 359.
Bégány ház 338. 348. 352. 358. 

362.
Béka utcza 354.
Béla 218. 354.
Bélái bánya 392.
Bélái erdők 328.
Bénye 160. 205. 208.
Blinszki Éliás 352. 360.
Bochkai István 185.
Bonis Zsigmond 359.
Bornemisza 186. 201.
Boroszló 348.
Borsód megye 398.
Böki 160.
Buda 158. 336.



LXXVI XI. NOMENCLATURA.

Larove Jakab 303. 306.
Casser Mihály 177.
Colmitius János 172 
Cornelius 180.
Cotan Jakab 106
Csermely 116. 118. 145. 264. 300.

312. 336. 362. 387.
Csonkatorony 115.
Csúcsom 129.

Darholcz familia 168.179. 213.216. 
Debreczeni Mihály 181. 209. 213. 

215.
Debreczeni Tamás 208.
Demeczki Mihály 267.
Demek András 181.

Egri püspök 390.
Eperjes 30. 166. 183. 187. 194 201.

313. 344.
Erzsébet temploma 342. 385. 405.

1' elsőtőkési erdők 328.
» határ 311.

Fonta György 106.
Forró 99 179. 208. 211. 334. 336.

404
Furcsa 180. 182. 244 264. 274. 282. 

303. 332. 354. 400. 403. 407. 410.
413.

Garadna 99. 160. 168. 208. 211. 
327.

Garadnai majorság 296.
Gatti Cornelius 175.
Garóczi János 381. 385.
Gáspár pénzverő 187.
Gergely pap 198.
Gömörni Mária 391.
Grasz János 285. 287. 299. 303. 309.

320. 326. 391. 413.
Grissel Benedek 32. 33.
Grusker János 105.
Gnersich Henrik 30.
Gyöngyösi János 181.
Győry Ferencz 305. 316. 320. 326. 

331. 342.

Ilebenstreyt János 71. 
Hegyaljai szőllő 339. 407. 
Hellensperger Ádám 176.

Hernad 96.115. 118. 125. 160. 219.
248. 291. 300. 324. 336. 365. 379. 

Herpay Mihály 40.
Hilya 219.
Höldmayer Sebestyén 171.
Horler Pál 92.
Hunyadi István 169. 187.

Igló 32.
Iváncs György 396. 399. 
Izakovits Mátyás 285.

Jakabista tisztek 362. 365.
János deák 186.
Jászberény 39. 40. 41. 42. 47. 52 
Jeger János 404. 408.

Kalmár György 176.
Karove Jakab (lásd Carove) 338. 
Kassa 30.
Kapi vám 161.
Kárász Pál 379.
Keczer család 373.
Kendy Bálint 100.
Keőszeghy Miklós 195. 197. 
Kewiczky János 219. 221. 223. 
Kikulinus Ádám 156.
Kisdiáni 386.
Kisfalu 217.
Kiskunság 39. 40. 45.
Komáromi György 367.

» Jeromos 393.
Korodi István 199.
Korponai Ferencz 399. 401. 
Kovácson 159. 160. 360.
Krausz Joachim 181.
Kún András 290.
Kún-Szent Márton 42.
Kún Pál 176. 181.

Ladna 182.
Ladomiri vám 161.
Ládháza 416. 417. 418.
Lakatos András 341.
Láng János 156. 157 160. 162. 165.

171. 174. 176.
Lebenye 221.
Lehoczky János 389. 393. 395. 397. 

412.
Leibicz 250.
Lenárt 183.
Lengyel Ferencz 281. 299. 347. 
Lichner Pál 30.
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Lipcse 184.
Liszkai hegy 169.
Lőcse 28. 30. 32. 183. 191. 204.

207. 344. 358.
Lőcsei ház 362. 407.
Lukai 168.
Lukácsik Gergely 338. 342.
Lycius 201.

Madarász Márton 242. 245. 247. 248 
254.

Majorvölgy 129.
Mária Theresia 43.
Markó 288.
Marosi András 194.
Márai Bertalan 365. 367. 370. 
Mathias 113. 296.
Mautnerus 203.
Mészáros Tamás 155.
Michnay András 30.
Miszla 241. 274 310. 413. 
Miszlapatak 180. 202. 311. 332. 
Miszloka 158. 160. 196. 256. 291 

379.
Miszlokai sernevelő 329.
Molnár Péter 172.
Montecuculi 339. 379.
Murallyai ember 333.

íiadabula 129.
Nagy Bánya 162. 
Nagykúnság 45 
Nyereggyártó András 222.

Olaszország 348.
Onody János 350.
Orbán harang 312. 373. 
Orla 171.
Osztrapataki 245. 
Ottriesz Ferencz 101.

Pacsa 130.
Palotások 359.
Panchó (Bankó) 125. 
Papszeres utcza 200.
Pap György 172.
Patak (sáros) 362. 
Paulinus atyák 417. 418. 
Pelsőczy András 309. 316. 
Pest 158.
Pósa Ferencz 208. 
Praesidiariusok 359.

Radtnik 130.
Rainer 165.
Rainer Menyhért 154. 
Raisz 199.
Rábpatak 310.
Rácz Márton 370. 372. 
Rákos 129.
Rákpatak 182. 379. 
Rosta utcza 354.
Roth Gáspár 172. 
Rozman Márton 176. 
Rozsnyó 344.
Ruber 191. 193.
Rusin 182. 183.
Rusini erdők 328. 
Rúsna 99.
Rup Dániel 176.

Sajólád 418.
Sámuel deák 168.
Sandy Péter 356.
Senkné 415.
Schaibenboden 198.
Schott Alexander 194. 
Schumann Simon 140. 
Silyerszeres 200.
Smiger Csabó Lukács 341. 
Somosi vám 161. 178. 
Stoyan Jakab 71.
Snajder György 313.
Szabó György 191. 193. 
Szánthó 160. 208.
Szeben 30. 344.
Szegedi Ferencz 359. 374. 
Szent István 160. 179. 
Szent-Iványi ház 407. 
Szentiványi János 291. 380. 
Szentkirályi Sebestyén 224. 
Szentmártony Imre 356. 363. 
Szepesség 3. 100. 132. 
Szerencsi vám 161.
Széplak 99. 150. 153. 311. 
Szikszó 160. 205 
Szilvás-Újfalu 99.
Szöch Miklós 176.

Tarczal 164.
Tállya 160. 337.
Tánczos Pál 167. 170. 
Tehány 98. 158. 160. 
Terebes 104.
Terharaszti (dézma) 161. 
Tégla utcza 191. 
Tiszántúli bor 394.



LXXVIII XI. NOMENCLATURA.

Tót utcza Kassán 163. 200. 
Tőkés 100. 160. 218. 256.

» (felső) 354. 358. 
Tranganer Ferencz 176.

Újfalu 98. 158. 160. 273. 335. 407. 
410.

Ujfalusi György 331. 
üjhely 201.
Újlak 311.

A acano Antal 401. 404.
Vancsai István 363. 365. 379. 381.

383. 385. 389. 393. 396. 404. 408. 
Varjasi András 222.

Vichard Péter, mint hanyag német 
kántor 162.

Vidos György 180.

Wagner Károly 30.
Waranai András kassai biró 163.

165. 178. 187. 194. 414.
Warczó 125.
Wass Gáspár 306.

» Mihály 172. 176. 181. 184. 
187. 189 192. 196. 197.

Wassher Pál 106.
Wida András 245. 277.
Wolfius János 172.

Zborai János 347. 
Zemplén megye 385.
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Bárt fa 87.

Eger 376.

Jász-kún kerületi 35. 43. 53.

Kassa 71. 95. 101. 103. 114 116. 
117.119.123.140. 144. 150. 154. 
156.157.160.162. 163. 165. 167. 
170.172. 174.176. 178. 181. 184. 
187.189. 193. 195. 197. 201. 203. 
206. 208. 213. 215. 217. 219. 220. 
221. 222. 223. 224. 227. 228. 232. 
234. 236. 237. 238. 239. 242. 245. 
247. 248 254. 256. 261. 263. 267. 
271.277.281.285. 287. 299. 301. 
303.306.309.316. 320. 326. 331. 
338. 342. 350. 352. 356. 361. 363.

365. 367. 370. 372. 379. 381. 383. 
385.389.393.396. 399. 401. 404. 
408. 412.

Kézsmárk 88. 249. 305. 422.

Lőcse 91. 92. 141. 149. 259.

Miskolcz 122. 200. 215. 265. 269. 
284 297. 337. 371. 384. 385. 395. 
397.398.399.416. 418. 419. 421. 
422.

Rozsnyó 106. 126 265. 270. 330. 
341.

Szepesi városok kerülete 3. 30. 31. 
32.

* A számok itt is a  lapokat jelzik .
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1370.
A  szep esi váro so k  m u n ic ip a lis  jo g a .

I n  N o m i n e  D o m i n i  A m e n

Anno ejusdem MCCCLXX. judices, ju ra ti, et seniores pro
vinciae terrae Scepusiensis, considerantes sagacitate ingenii, m atu
ritate consilii ju ra , a  praedecessoribus suis legitime et ra tiona
biliter edita, et s ta tu ta  a  primaevis fundationis provinciae 
tem poribus communi bono, usui, et utilitati tenaci memoria in 
casibus quibuslibet conservanda, studuerunt ju x ta  tram item  sub- 
sequentis literae humilibus, mediocribus, et sublimibus, pauperi
bus, et divitibus im m utabiliter confirmare.

D a s  u n s  C z i p s s e r  k e i n  M a n  z u  l a n n d e 1 h a t  
g e n n 8 H o f f e  i n  k e i n e r l e i  s a c h n .

1. Von ersth en  an. Hab wir die gnade, und das recht 
vonn allenn Koenigen von Hungeren von anbeginen, das uns 
Czipsser kein Man ader nim anth umb keinerlei sach czu Hoffe 
hat zu laden, sonder er soll ein recht suchen vor des Koenigks 
Graffe, der Burggraff ist in dem Czips, und vor dem landt- 
groffen, und vor den Riehteren, und vor denn Eldisten, die zu 
den Rechten geschworen haben, einen Manne ein rechts Recht 
zu thun ann fei de,1 2 3 nach unserem  Landtrecht,4 als wir haben 
von alters, als der Czips gestifft ist, und als uns die Koenige 
vonn alters, und bisheer begenodt5 6 haben.

1 M ichnay és Lichner  kézirata szerint: laden, idézni.
2 Annyi mint: gegen.
я Felde =  fehl, hiány.
4 V. István király 1271. évi privilégiuma hiztosítá az itt érintett 

jogot a szászoknak. Lásd e privilegium 4. 8. és 9. pontjait. Endlichernél,
Mon. Arp. 523—524. 11.

6 Begenoden^kegyelemből valamit adni.
1*
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D a s  e i n  j e d e r  e r b a r e r  M a n n ,  u n d  e r b a r e  F r a u  
e i n  F r e i d t r i t t e i l  i n  i r  g u t t e r  z u  b e s c h e i d e n  h a t t .

2. Forth mer hab w ir das czu einem rechten, wo ein 
erbarer Mann mit seiner erbarenn  Frauen  in der Ее sitzt, das 
ein iglicher Mann geweldig sei czu bescheiden ein dritteil von 
seiner helfft zu Gottes Heüseren, oder seinenn arm en F rein- 
denn, oder wo er hin wil, nach seinen tod t zu nemen, und 
sein F rau  dasselbe recht hab, als der Man, auf das, das die 
Frauen als gut recht haben in diesem lande, als die M anne,1 
und ab der Man ader die F rau  ein dritteil hinwegh wolt gebenn, 
bei lebendigenn leib zu nemen, das wel w ir nicht gestatten ,2 
sie sollen es bescheidenn, nach iren todt zu nemen, zu w elcher 
zeit sies hinwegh bescheiden, si sindt gesundt aber krangk, des 
seinth sie geweldigk. Und ab es ir beider .wille sei, m oegten 
sie m iteinander ein dritteil vonn aller irer Habe hinwegk be- 
scheindenn oder gebenn, W en n 8 sie wellenn, bey irem leben 
zu nemen ader nach irem todt.

D a s  k e i n  F r a u  n i c h t  z u  t e d i g e n  h a t  d i e  e i 
n e n n  l e b e n d i g e n n  M a n  h a t ,

3. Auch wellen wir zu einem Rechten haben, das keine 
Fraue nicht zu tedingen4 habe vor einem rechten, die einenn 
lebendigenn Man hat. Das sie irenn Mann nicht m er gewinnen, 
noch vorlieren mag, wenn drei Helblingk/'

A b  F r a u  a d e r  M a n  v o r s c h y d e ' 1 a n  K i n d e r ,  
w e r  d o  d i e  t e y l u n g k  n i m p t h .

4. Dorüber hab w ir das zu einem Rechtenn, ab das were, 
das F rau  ader Man m iteinander leben an  7 Kinder, und Gott

1 Vagyis a házastársak vagyoni viszonyaiban a vagyonközösség 
elve áll fönn, mely szerént vagyonuk a házasság tartama alatt mind 
kezelés mind rendelkezés tekintetében egységgé olvad össze ; a házasság 
felbomlása után pedig köztük, illetőleg örököseik közt meghatározott 
(egyenlő vagy egyenlőtlen) arányban oszlik meg.

2 A vagyonközösség elvének folyománya, hogy a vagyont egyik 
házastárs se csökkenthesse egyoldalú, vagyis a másiknak hozzájárulása 
nélkül tett rendelkezésével.

3 ML. szerint: wem.
4 Szorosb értelemben : biróság előtti ügyködés ; e helyütt azonban : 

általában jogügyletre lépést jelent.
5 Annyi m in t: egy dénár fele. — A nő a férj hatalma (mundium) 

alatt állván, szigorúan véve, önállóan semmiféle jogügyletet sem köthetett 
volna; de mivel a háztartás körül őt megillető állásnál fogva ez az elv 
egész merevségében érvényesíthető nem volt, a jog kénytelen volt annak 
szigorúságán némileg tágítani.

8 Verschiede =  meghalna.
7 An =  ohne, nélkül.



KI VÁLTSA GOLT KERÜLETI STATÚTUMOK. 5

über den Man. ader über die Frau gebotte. So sollen die neeh- 
stenn Freunde m it dem  Manne oder mit der F rauen  die Helffte 
teilenn.

A b  z w e i e r  E e l i e h e r  e i n e s  a b g i n g k ,  wi e  Ma n n  
i r  g ü t t e r  t e y l e n  s o l l .

5. Auch hab  w ir das zu einem Rechtenn, ab  das Gotb 
über der zweier Eeleüthe eines gebothe, es w er Frau oder 
Mann. So soll Man ir gelth ader irr Habe an  peyde stammen 
teilen, die Gleyh nochent se y n n t: wie offt das geschict, das in 
eynen geschlecht zu stundenn und zu handt zwen P rüder ader ein 
geschw ystert ist, und inhan t in dem anderenn geschlecht ge- 
schw ystert 12 seint, so soll das eine geschlechte so viel an der 
teylung nemenn, als das ander nimpth.

A b  e i n e s  s t ü r b e ,  u n d  d e m  a n d e r e n  E e g e n o s -  
s e n  K i n d e r  l i s z .  d a s  s i c h  h e  г n o c h  w i d e r  v o r -  
e n d e r t e ,  w e r  v o r  d e r  K i n d e r  g ü t e r  r o t h e n  s o l l .

6. Es geschieht offt, das zweyer Eeleythe eines stirbet, 
und das ander, das do bleybt, sych wider vorenderth  1 und im 
Kinder pleyben von irem Manne, so hab w ir das zu einem 
Rechtenn, das der M ann ader die Frau y rer K inder erbe zu 
vorm itten 1 2 und zu vorleyenn haben yrem freunde ader wem 
sye wollen, und das dorvor nim anth zu ro tten  3 habe  wen ir 
eins, dyeweil er ader sye unvorenderth seynn. Ab das ist, das 
die F rau  ader der M ann ir Erbe ader irer K inder Erbe ver- 
keutfen will, wie theüer ein frembder das Erbe keuffen wyll, so 
hab w ir das zu einem  Rechtenn, das der geborne freündth das 
Erbe in demselbenn Kauff mit einen Rechten zu lösen habe 
vor dem frembdenn m it des Richters wisse, das er seinenn 
f'reündenn. die im angeborenn seinth, sein Erbe vor an  bitte. 
Und ihm vielleicht seine freunde sein Erb abhungeren ader 
drucken wolden, so ist ein frembder das Erbe freie zu keüffen 
vor dem  gebornenn freunde, der m er dorum b gibt, w en der ge
borne freündth.

A b  W e i s s e n  b l i e b e n ,  w e r  v o r  d e r  s e l b e n  g ü t 
t e r  z u  r o t t e n  h a b e .

7. W isset das, ab  weissen weren, die vor ir guth nicht 
gerotenn moechten, so dünkt uns das ein Recht seyn, das die

1 Verendern =  házasságra lépni.
2 ML. szerint: vormiten =  vermiethen ; itt annyi m in t: reábízni.
5 ML. szerint: zu vorroten =  kezelni, gondját viselni.
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nechsten Freundth peyderseyth vor ir guth zu rotten Indien, 
als 1 das sy peyderseyth. w er sieh des Erbes, ader des gutts 
untterw in th ,2 das ehr sein Erbe ader guth vorpürge, au f das 
dem weisen, aber ah der wesenn 3 rner weren, yr E rb ader yr 
gelth nicht vorlorenn w erdt. Ab es aber were, das die W eisen 
zu irenn 14 Jaren quem en ader darüber, das sie denne gewel- 
digkt seyn yr guth zu bescheyden ader zu vorleyen auff ein 
Zeit, wem sie wöllenn.

A b  K i n d e r  p l e y b e n n ,  d a s  e y n e s  p e y d e r t h a l -  
b e n  w e r e ,  u n d  d a s  a n d e r  e i  n t  h a l b e n ,  w i e  M a n  
d i e  g ü t t e r  t e y l e n  s o l l .

8. Ab das queme, das geschwistert m iteinander teylen 
soldenn. Und das geschw istertb ein teyl peyderthalben were, 
und das an der geschwisterth eintbalben, so ist das unser Recht, 
das peyderthalb ist,, das soll zwei theyl nemen, und das ander 
ein Helfft, ader ein dritteyl an  der teylung nimpth, und ab die 
Kinder gestorben weren beyder seyth, und die teylung gestorben 
w er an die freunde. So sollen sie gleich teylenn als die vorgenanten 
Kinder soldenn geteylt haben.

A b  d e r  M a n  a d e r  F r a u  e i n e n n S o n e  a  d e r 
t o c h t e r  v o r e n d e r t e n  u n d  ü b e r  j a r  u n d  t a g k  n i c h t  
b e r i t t e ,  w a s  d a r i n  e i n  R e c h t  s e y .

9. W ier haben auch zu einem Rechtenn, w en ein Rider- 
m an, ader ein Riderfrau ir  eines allein wer, und e r ader sie 
irem  Sone eines anderen erbaren  Mannes ader einer erbaren 
Frauenn tochter, die m an freyth und der Erbar Man, ader die 
E rbare Frau ir tochter, die m an freyth nach irer m acht erlich 
ausgebe, und der schw eer 4 seinen Sone mit seiner S ch n u rch e5 
ein ja r  ader 2. ader 3. ader 4. ader noch lenger bey im an 
seinen brotte hylde und ehe 6 seynenn Sone mit keinerley sache 
beritte,7 das der Vatter ader die Mutter nicht bew eren m oech- 
ton, und seyn Sone stirbe und lyse ein Kindt ader 2. ader wie 
viel der werenn. So wel wir, das die Sehnurrhe und ir Kvnth. 
also viel in ires anherrenn  ader in irer anfrauen 8 gut zu nemen

' ML. szerint: also.
2 ML. szerint: underwint =  birtokba vesz.
3 M L. szerint: weisen =  árvák.
4 Schwiegervater =  após.
6 ML. szerint: Schnurche =  meny.
й ML. szerint: er.
7 ML. szerint: berite. ebből beraten == kiházasítni.
* Anherr, Anfrau =  nagyapa, nagyanya.



h ab e  als viel der geschwistert, yres V atters ader ires anherrenn 
ader an  irer anfraue erbe ader guth zu nem enn habe. Und ab 
das queme das der enckel V ater kein geschwistert lyse noch 
hette, so soll die Schnurrhe und die Enckel des anherren 
helffte ader der anfrauen nem enn.

A b  M a n n  a d e r  W e i b  m i t  e i n a n d e r  l e b t e n ,  
u n d  i r e m  S o n e  a d e r  d e r  t o c h t e r  e i n e s  a n d e r e n  
M a n s  K i n d  f ' r e y t e n ,  u n d  a n  у r e m  b r o d  h i l t e n  ü b e r  
j a r  u n d  t a g  u n d  d e r  z w e i e r  e i n s  a b g i n g e ,  w a s  
d e n  d i e  i n  d e s  V a t e r s  a d e r  a n h e r r e n s  g ü t e r s  z u  
g r e i f  f e n  h a b e n ,  u n d  d ó r i n  r e c h t  w e r e .

10. Ab das queme, das Man und F rau  m iteinander lebem 
und sie irem Sone eines erbaren  Mans ader einer erbaren 
Frauen tochter freytten. und sie irem Sone m it sam pth der 
Schnürchen bey ynenn am brod halden ein ja r  ader wie langk 
das w ere und ir Sone stirbeth, und lesset seiner H ausfrauenn 
ein Kinth, ader zwei, und der A nherr m it sam pt der Anfrauen 
iren Sone nicht berotten hetten, und sie die Elderenn das nicht 
bew eren m oechten. das si irenn Sonn berottenn hettenn, so 
well wir, das die Schnurche und die Enckel pey ires Vaters 
geschwistert, w elches under ynenn pleybe, als viel neme, als 
der anderen geschw istert eines ires V aters nach ires A nherrenn 
und noch irer A nfrauen todt.

A b  E e l e u t h e  m i t e i n a n d e r  K i n d e r  h e t t e n ,  
u n d  d e r  e t l i c h e  a u s g e b e n  u n d  b e r i t t e n ,  w a s  s i e  
n a c h  V a t e r  u n d  M u t t e r  t o d t  g l e y c h  d e n n  a n d e r n  
n e m e n  s o l l e n n .

11. W en Man und W eib m iteinander leben, und inen 
(loth Kinder m iteinander beschert, wie viel der w erenn, und 
sie der Kinder eines ader zwey ausgeben, und die Kinder 
noch irer Macht berittenn, und es geschieht, das V ater ader 
M utter unter inen eines stirbet, und welches under denn zweienn 
pleybt, und sich w ider vorendert, ab den die Kinder, die aus
gegeben sindt, als viel teylung nem en wolden, als das ander 
geschwistert. die nicht ausgeben sinth, so spricht unser Recht, 
das die Kinder die ausgeben sinth, das wyder einlegenn, was 
ihn von iren Eidern worden ist, und nachdem nem e iglich 
Kinth eines als viel sam  1 das ander und ab sie n icht wolden
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Sam =  wie, mint.



einlegen, so soll der Vater, ader die Mutier, welche under inenn 
bleyben bey leben ist, den anderen Kindern einem  yglichen 
Kinde entfor als viel ausgebenn, als viel der anderenn geschwis- 
tert eines genomen hath, die ausgegeben sinth. und ol'tens neme 
ein geschwistert als viel an  der teylung, sam das andere.

W i e  K i n d e r ,  a u s g e g e b e n  u n d  b e r o t e n ,  n a c h  
i r e r  E i d e r n  e i n e s  t o d t  m i t  d e n n  a n d e r e n  w i d e r  
v o r e n d e r t e n n  t e y l e n .

12. Ab das queme, das Man und W eib m iteinander leb
ten, und sie ire Kinder alle sam pth ausgeben, und sie nach 
irer m acht beritten, und Gotth über die F rau  ader über den 
Man gebütte,1 welches denne under zweiénn bliebe, und sich 
vorenderthe, und sein K inder mit im  teylen wolthen, w e r 1 1 2 
M utter ader ires V aters teyl, als es wol billicb ist, so spricht 
unser Recht, das die K inder wider einlegen, w as in von irenn 
Eidern worden ist, und oftens die helfft nemeim, au f das die 
Kinder ire Elderenn nicht alsoseer moegen beschatzen.

A b  e i n e r b a r  M a n  e i n  W e i b  n i m p t h  z u  d e r  
Ее ,  u n d  i r  m o r g e n g o b e t ,  u n d  d e r  e i n s  u n d e r  j a r  
u n d  T a g k  s t i r b e t ,  w i e  M a n  s i c h  i n  d e m  h a l d e n  
s o l l .

13. W en ein e rb a r M ann ein W itwe ader ein Jungfrau 
nim pth, und er ir m orgengabet, und ab der Man in sechs 
w ochenn und in einem ja re  3 stirbet, so hat die F rau  Recht zu 
der Morgengobe. Ob das geschech, das die F rau  in der Zeit 
schw anger wurde, so soll die kein Morgengobe nicht haben, 
bis an  die Zeit, das si Goth bereit, das sie des Kindes genis- 
s e t ; ab sie das Kindt todt gebure, so soll sie ir  Morgengobe 
nem en. Ist es aber, das Goth unser Herr der F rauen  gehilfft, 
das sie das Kindth lebendig gebirth, und zu der W elt bringkt, 
und das Kindt die vier W endt beschreit,4 so ha t die Frau mit

8  KIVÁLTS ÁGOLT KERÜLETI STATÚTUMOK.

1 ML. szerént: geböte, rendelkeznék.
2 M L. szerént: irer.
3 Egy év s hat hét, vagy egy év, hat hét és 3 nap, vagy közönsé

gesen egy év és egy nap a német jogban egyáltalán egy évet jelentett, 
mint törvénykezési határidőt, vagyis egy naptári évet és ezentúl annyi 
időt, a  mennyi letelt addig, a mig oly bíróság nem tartatott, melyen a 
kérdéses jog biróilag érvényesíthető volt. (Lásd. Heusler : Institutionen des 
deutschen Privatrechts, Lipcse. 1886. I. köt. 57. 1.)

4 A német, s különösen a szász jogforrások szerént az újonnan 
született gyermek élveszületésének bebizonyítására az kivántatott meg,



sam pt den Kinde Recht die heifft zu nemen von allem, was 
do ist. Forth mer, ob die F rau  stürbe under ja r  und tagk, so 
haben die freünth kein Morgengobe zu nemen, sonder was die 
F rau  dar brocht h a tth  an  Erbe ader an gelde ader an  anderen 
dingen, das sol m an iren nechsten widergeben folkomlich on 
hindernuss.

.

A b  M a n  e i n  e r  b a r  W i t w e  a d e r j u n g k f r a u  Zü 
c k e t 1 m i t  g e w a l t ,  w a s  d a r u m  b e i n  R e c h t  se i .

14. Ab das queme, das ein erbar Man ein toch ter hette, 
die ein W itwe ad er ein jungfrau ; ader ein Söne hette, ader 
W itw en Sone oder töchter betten, und den K indern ire Eidern 
lebten, ader todt w eren, und sunst ander freünth vor die Kin
der zu rotten hetten, und es queme einer und tzuckte die 
W itw e ader die jungfrau  mit gewalt, und der W ittw enn ader 
Jungkfrau V ater ader ir Mutter ader ir F reündth das m it iren 
N achbarenn öberthalben und niederhalben bew erenn moegen ader 
m it zweienn erbaren  Manen, den zu gleyben ist, so hatt der 
selbstschuldige und  alle, die im des zulegenn, die haben leyb 
und guth v erb ren n , und sie sollen vorschriben w erden, das sie 
vorbass kein R echt m er m it uns sollen habenn. Ab die W itwe 
ader die Jungfrau, die gezükt ist, dem selbstschuldigen ent
schuldigen wolth, und spreeh, es wer ir wilgewesen, das der 
F rauen  Recht 3 n ich t bunth habe, und in nicht entschuldigen 
moege, und dem selbstschuldigen kein genode geschehe

Ab So ne  oder  T o c h t e r  i rer Ei de r n  broet-  
l i n g e  w e r e n n  u n d  w i d e r  i r e n  w i l l e n  s i c h  v o r e n 
d e  r  t e n n, w a s  d ó r i n  R e c h t  w e r e .

15. W ir haben  das zu einen Rechtenn, welch F rau  ader 
M ann ein medel, ader ein Knaben hath, ader einer Junefrauen, 
ader einen Knaben ire Eidern sterben und die Jungfrau, ader 
der Knabe irer freünth  broetlingk ist, ader ab  in seiner Eidern 
eines lebt, und es sein broetlingk ist, und die Junefrau  ader 
der Knab sich voren terth  an V ater ader an  M utter, ader an 
seiner Freünde r o th ; so spricht unser Recht, das es kein Erb 
w i l3 noch zu irem  guth nicht haben sol von V ater, und von 
Mutter, noch von allen irenn freünden.

hogy annak a négy fal közti kiáltását (Beschreien der Wände) hallották 
legyen.

1 Erőszakot követ el.
2 ML. szerint: red, nyilatkozat.
3 ML. szerint: Erbteil, örökségi rész.
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A b e i n e r  e i n e s  e r b a r e n  M a n n e s  t o e h t e r  z u  
d e r  Ke  n e m e ,  u n d  u b e r  e i n j a r  a d e r  z w e i j a r  ü b e r 
w e r t  h w u r d e ,  d a s  e r  a n d e r s  w o  e i n  a n d e r  W e i b  
h e 1 t, w a s  d o  R e c h t  w e r .

16. Ab ein Man h er queme aus frembden landen, ader 
einerallhie, aus dem lande burdig wer, und eines erbaren  Mans 
toehter, ader Kind freythe, und sie zu einer elychen Frauen 
nim pth, und er w irth  bew erth  m it erbaren leulten über ein Ja r  
ader zwey Jar, das er anders wo auch ein eehlich W eib hette, 
w ir wollen, das er sein haup th  vorloren habe, und wollen, das 
die F rau  vor ir schand, w as er guthes zu ir brocht hath, die 
helfft nemenn und die ander bellit sol nemen der ungerisch 
(Ir о fle.1 und unser Landgroffe, und was die Frau vor guths hatt 
das sol ihr niemanth nem enn.

S o  e i n e m  E e 1 i c h  e n n o c h  d e s  a n d e r e n  t о d t  h 
K i n d e r  p l e y b e n ,  u n d  d a s  s i c h  w i d e r  v o r e n d e r t e ,  
u n d  K i n d e r  g e w i n t h ,  w a s  R e c h t  s ey .

17. Welcher F rauen  weysen von iren M anne bleyben, 
ader dem Mann von seiner Frauen weysen bleyben, und er 
ader sie vorendert sich w ider, und die weysen also jung we- 
renn , und unvornunftig sinth, das sie irenn anfal nicht vor
w esen moegen, w ir wellen, das die nechstenn f'reündth der 
weysen den Man ader die F rau  inanen, und dorzu zwingen 
in ja r  und tagk, das der Man ader die Frau den weysen ein 
ausrichtung gebe mit der freündt wissen. Und ab  die nechsten 
Freunde der weysen w oldenn das vorlossen, und die Zeit vor
ziehen, so well wir, ab  das g u t 1 1 2 dem Man ader der Frauen 
dornoch Kinder bescherth, so sollen die lezten Kinder als gutt 
Recht zu der teylung haben, als die ersten Kinder haben. Und 
ab die weysen zu iren tagkl 3 quemen, und sie ire sach vor
w esen moechten, und das nicht tetten, so sollen sie bev den 
Rechten bleyben, als es vorgesprochen ist.

A b  e in  M a n  d u r c h  f r i s t u n g e  d e r  s e h o l t. v o n n  
s e y n e r r  H a u s f r a u e n  t z e u c h t ,  w a s  d o r r i n  R e c h t  sey .

18. Welch Man dem  anderen gelth schuldig ist, und er 
von seiner Frauenn hinw eck zeucht in dyesem Reich, wo er 
hin zeucht durch des wyllen, das er seine schuldiger, ader gelter

1 Megyei ispán.
2 ML szerint: gott.
3 ML. szerint: tagen.
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nicht gelten wil, und er in wol gelthenn magk, und er seiner 
Frauen so viel wol lesth, das er seinen schuldiger wol bezahlen 
mag, und er ein halb ja r  ader ein ader zwey ja r  aus
bliebe : wen der erbar Man seines geldes nicht entperen wil, 
er m ag die F rau  vor ein Recht ladenn, das sie irem  Man in 
dreyenn viertzehentagen vor ein Recht stelle. Ab ir Man in 3 
vierzehenn tagenn nicht queme, so geb w ir der F rauen  ein 
Monat darzu, das sie destlenger fristh habe, das sie irenn  Mann 
destpas bepottenn m oege,1 und ab ir Man den nicht quem, so 
wel wir, das der erbar Man sein gelth von der F rauen  1 2 mer 
neme, wen ir Man im schuldig ist gewesen, und auf in das 
bew erth mit erbaren leüthen wurde. So spricht unser Recht, 
das im vorbass kein Recht zwischen uns geschehen sol.

W e n  e i n e r  d e n  a n d e r n  u m b  s c h o l t  b e k l a g t  
m i t  g e z e u g e n n ,  u n d  d e r  a n d e r  b e k e n t  a d e r  l e u- 
c k e n t ,  w a s  d a s  R e c h t  s e y .

19. Ab ein Man den anderen beklagt umb gellh. und er 
es mit erbaren leuthen wolde beweren, und der ander im seines 
geldes bekennte, sol er im sein gelth inn 14 tagenn vorrichten. 
Und leucknet er im seines gelts, so sol e r sich salbz 3 entbre
chen in 14. tagen von im, und ab er im den zug lossen wil 
deme, der in beklagt, des ist er geweldigck.

A b  e i n e r  z u  d e n  a n d e r n  e i n  s c h l e c t e  K l a g e  
u m b  g e l t  s c h o l t  t ' ü r e t ,  w a s  d a s  R e c h t  s e y .

20. So einer alleine zu eines Klakt umb gelth ein 
schlechte Klag, bekent er im seines geldes, er sol es im  in 14 
lagen geldenn, und leuckent er im, so sol er in 14 tagen ein 
Recht doruinb thun.

K l a g  u m b  v e r d i n t h e n  l o h e n n .

21. W o einer klagkt umb vordinten lonn, bekent er im. 
am  dritten tag so sol e r im vorrichten, und leukent er im, so 
sol er im ein Recht am  3. tag davor thuen.

1 ML. szerént: deste hasz bepoten möge= annál könnyebben küld- 
hessen érte.

2 M L.-nél a szöveg innen kezdve igy szó l: erfolget habe. Und 
ab der erbar mann von der frauen mer neme stb.

3 ML.-nél: salbdritt =  harmad magával.
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К 1 a g к u m h  b u e r g s c h a f f t .

22. Ab einer einenn beklagkt umb gelth von burgschafft 
wegen, bekent er im seines geldes, so sol er im sein gelt vor- 
richtenn am 3. tag, und leuckent er im, so sol e r im am 3. 
tag ein Recht davor thun.

K l a g k  e i n e s  G a s t e s  к e g e n  e i n e m  e i n h e m i -  
s c h e n  u n d  d e s  e i n h e i m i s c h e n  k e g e n  d e m  G a s t h .

23. Ab ein gast einen erbaren Man alhie beklagkt um 
gelth, bekent er im seines geldes, so sol er im sein gelt am 3. 
tagk entrichten, leuckent er im seines gelts. so sol er im ein 
Recht davor thuen. Also spricht unser Recht auch, ab ein gasth 
einen erbaren Man alhie schuldig sey, das er an  dem gasth 
sein gelth mit demselben R echten gesuchen moege.

W e n  e i n e r  a u f  d e n  a n d e r e n  s e i n  g e l t h  
s c h o l t h  d e r f o l g e t ,  wi e  о ff t e r  p f a n t h  f o r d e r e n  sol.

24. Ab ein Man sein gelth m it einem R echten auf einen 
derfolgkt, so sol er 3 stund 1 pfanth forderen m it des Richters 
laube an 3 tagen, und als offt, als er pfanth forderth mit dem 
buttel, ist das es des Groffen gericht ist, so sol er dem Groffenn 
von iglicher pfandung 3 grosspfennig vorrichten ; ists des Rich
ters gericht, so sol er dem R ichter von iglicher pfandung 4 
d. gebenn.

25. W en einer pfand genimpth, so soll ers halten, als es 
im zugetheylt wird 14 tag ader am drytten tag, dornoch es 
eines auff einenn derfolgeth m it dem R ech ten ; und  das pfanth 
sol m an doch vorkeuffen, da es geschazt w ir th ; kan  ers denn 
nicht vorkeuffen, so sol ers füren auff den nechsten Markt.

26. Alle dingk teylt m an noch dem lantrechten  zu halten: 
ists sylberin pfanth ader nicht sylberinn an habe  und erbe, 
das mus einer halten ja r  und tagk.

27. W en einer einen beklagt, und er leukent im, und der 
Klegerr züg sich an tzeugen, das ers im schuldig ist, und der 
schuldiger die züg nicht wií leyden, so spricht unser Recht, 
das sie ader er mit 3 eidenn soll behaltenn.

28. Ab es queme, das einer einen ein Margk schuldig 
w er ader mer, und er im nicht geltenn wolt, und im nicht 
pfanth hett zu sezen, so sol m an yn im m it der hant ant
worten. Und under einer Margk sol man keinen m it der hanth 
an w o rten : ab er Erb hath  zu zezen es sey ein gasth ader ein

Dreistund =  háromszor.



lanthm an, dem Man schuldig ist, das Erb sol er ja r  und tag 
zu pfanth halten. W urde der Scholtm ann gewar, das sein 
schuldiger farende habe hette, die sol e r angreiffen mit des 
Richters wisse, und sol sie 14 tag halten, und ab er seines 
gelts an  der farenden habe nicht bekomenn moecht, so sol 
er sich um b das übrig gelth zu dem Erb gehaldenn.

KIVÁLTSÁC.OLT KERÜLETI STATÚTUMOK. 1 3

A b  e i n  b r o e t l i n g  i n  S c h l a c h t u n g  f i e l  a d e r  i n  
e i n  u n e r l y c h e  s a c h ,  wa s  R e c h t  s e y .

29. W o es sich begebe, das ein erbar Man ader ein erbar 
Frau einen Son hettenn. und er ir broetling wer, und der Sone 
in Schlachtung fiele, m it welcherley sach ader in scholth ader 
sonst m it unerlicher sach besaget wurde, ader befunden wurde, 
yst das sich seyn V ater und Mutter sein nicht aussen 1 in sechs 
wochenn, so wel wir, das Vater und M utter von iren Sone 
antw orten sollenn.

A b  e i n e r  d e m  a n d e r e n  a u f  s e i n  h a u s  g e h e t ,  
u n d  i n  a u s h e y s c h t .

30. W en zwen m у teinander zu Krig werdenn, und einer 
dem anderen  auf sein haus geheth, und ynn ausheysch t1 1 2 mit 
frewelen m uth  und er im tzschw ach ist, und nicht herrausch 
tzu im khom en tha t,3 ist das der, den Man ausheyscht, herraus 
scheust ader sticht ader wirft, und in vorterbt, ader sein mit
folger, so spricht unser Recht, das er kein noth dorum leyden 
sol. Derselbe, der in ausgeheyschenn hatt, der sol dem R ichterr 
und B urgerenn 3 Marg b irsche4 geben und alle seine nach- 
folger iglicher soll R ichter und Burgern 3 Marg geben, wo es 
in denn 24. Stetten gecsh ich t; und ob sie der birsche nicht 
vorrichtenn wolden, so sollenn sie dyeweil kein Recht haben, 
bis sie dem  Richter, und den Burgern um b ir Busse gerecht 
werden. Auch sol ers bewerenn mit seinen N achbarenn obert- 
halb und underthalb, ader mit seinenn N achbaren kegen im 
über, das e r ausgeheyschen sey.

1 Auszen itt annyi m in t: sich entäuszern =  lemondani.
2 Rátámad.
3 ML.-nél: tar =  merészel.
4 Birság.



A b  e i n e r  d u r c h  g e n o d e n  w i l l e n  i n  e i n e s  e r -  
b a r e n  M a n s  h a u s  w i e  e, u n d  e i n  a n d e r  i m  n a c h 
f o l g t e  u n d  i n  w o n t e , 1 w a s  d a s  R e c h t  s e y .

31. W en zwen mit einander zu Krig werden, und der ein 
in eines erbaren Mans haus auff gnoden weicht, und der ander 
im noch lau (Tt, und in des erbaren Mans haus, und darin w un- 
det, so soll der sebst schuldige den Zweienn Groffen 10 Margk 
vorrichten, und schlet er in tzu iodt, dem er nachgelauffen ist, 
so soll er sein haupth vorloren haben, und soll vorbass nie 
kein Recht zwischen uns haben. Und wird der selbst schuldige 
in des erbaren Mans haus vorterbeth von dem w irth  oder von 
seinenn gesinth, so hab w ir das Recht, das der w irth  und sein 
gesinde keine noth dorum leyden so llen ; und der also nötig wer, 
der einen nochleufit in eines erbaren  Mans haus, das er den 
Groffen ir Russ nicht gerichten mag, so sollen in  die Groffen 
fohen. und sollen in aislang gefangen halten, bis das er inn ir 
Huss vorricht.

W i r t  e i n e r  d e r f u n d e n  i n  e i n e s  e r b a r e n  M a n e s  
f i e r p f e l e n 2 b e y  s c h l o f f e n d e r  Z e i t ,  w a s  d ó r i n  
R e c  l i t  s e y .

32. Ab das quem, das ein erbar Mann ader sein gesünde 
bey schiaffender Zeit einen M ann ader ein W eib in seinem haus 
ad e r seinem Hoffe funde, und der W irte des hauses, ader sein 
gesinth sie vorterbten, so soll der W irth  und sein gesünth kein 
not dorum leydenn.

A b  e i n e n  M a n  s e i n e  f a r é n  d e  h a b e  g e s t o l e n  
w u r d e ,  w e l c h e r l e y  d i e  w e r e ,  w o  e r  s i c h  v o r m u t h .  
a b  e r  d a s  m i t  R e c h t  d o  s u c h e n  m a g ,  a d e r  n i c h t .

33. W o es sich begebe, das einem erbaren Man ein Ross 
ader ein Rinth, ader gewant, ader seine farende habe vorstolen 
wurde, w ir wellen, das der erbar Mann das Recht habe, wo 
er sich vormuth, do sein habe sey, die im vorstolen ist, das 
e r do in des Mans haus Recht zu suchen habe mit des R ich 
ters W isse; und finth er sein habe, die im vorstollen ist, zu 
dem  Manne, er greift das guth an, als ein Recht ist, m it des 
Richters wisse, und finth er sein habe do nicht, so wel wir 
das er keine noth kegen die groffen umb die sach leydenn soll.

1 4  KIVÁLTSÁGOLT KERÜLETI STATÚTUMOK.

1 Wonte =  wundete, megsebezné. 
3 ML. szerint: vier pfelen, ház.
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W e n n  e i n e r  e i n e m  e r  b a r e n  M a n n  i n  s e i n e n  
g a r t e n  s t i g e  a d e r  b r e c h e ,  w a s  d a s  R e c h t  s e y .

34. So einer ader wie viel ir weren, die einem  erbaren 
Mann bey Tag, ader bey Nacht in seinen B aum garthen stigenn, 
ader einbrechenn, und im sein obysth stoelen, w irt ir einer 
derstochenn ader erschlagenn, m an sol nim er kein R echt umb 
in tun. F inth m an dorüber Schim m er to d t1 bey im, das er 
sein obyst gestolen hoth, m an sol in hengenn, a ls einen diep.

V o n  H e c k e l e n 1 1 2 u n d  M e s s e r n .

35. W ir wellen auch das zu einen Rechten haben, das 
kein Mann inn Stetten noch in Merkten noch in  Dörferenn 
nicht Heckei tragen sol, wen 3 Firtel einer Ein lang s e y ; und 
ab im anth  ein lenger m esser tragen wolt, wen die rechte mass 
ist, das sol im der R ichter mit Burger liilffe nem en, und sol 
von im  sechs gross pfenig n em en ; will e r das Messer wider 
des R ichters wille tragen, so soll er kein Recht zw ischen uns 
haben bis auff die Zeit, das er dem Richter gerecht w irth.

W e n  e i n e r  d e m  a n d e r e n  s e i n e  f a r e n d e  h a b e  
z u  p f a n t h  s e z t e ,  w i e  u n d  w o h i n  e r  d i e  v o r  k a u f 
t e n  s o l .

36. Ab ein Man sein Erbe ader sein farende habe einen 
erbaren  Manne zu pfanth sezte Wissens eines geschwornen 
Richters, und das guth in dem Lande, ader beaussen Lande 
vorkeufft an  des erbaren  Mans wissen, der es im getrauth 
hatte, und er im sein guth entfrem bden wolt, so sol e r vorbass 
kein R echt zwischen uns haben, ob er das ubergangen wurde, 
und jener, der es von im gekauíft hette, der sol n ich t daran 
vorlierenn.

A b  e i n e r  e i n  p f a n t h  z w e i e r 3 v o r s e z t e  a n  U n 
t e r s c h i e d ,  w a s  d ó r i n  e i n  R e c h t  s e y .

37. W elch Man sein Erb, ader sein farende habe vorsezt. 
wissens eines geschwornen Richters, und er sein Erb, ader sein 
farende habe einem andern auch zu pfanth sezt w issens eines

KTVÁLTSÁOOLT KERÜLETI STATÚTUMOK.

1 M L .nél: tot vagyis T hat; Schimmer That-nak pedig értelme : 
a tett bebizonyosodása az által, hogy a lopott tárgy a rajtakapott 
tettesnél találtatik.

2 Kard.
3 ML. szerint: zwir =  kétszer.
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anderen  geschwornen Richter, und er zweien sein Erbe, ader 
farende habe vorsezt, w irt e r des ubergangen, so soll er vor- 
bass kein Recht zw ischen uns halién.

A b  e i n  v o r s p r e c h  i m a n d e n  v o r s a g t e  s e i n  
W o r t  zu f ü r e n .

38. W en ein W itw e, ader ein Weyse, ad er ein arm er 
Man vor einem Rechtenn zu tedingen hatt, und er ein vor- 
sprecher bittet, das er sein W ordt rede, und im sein gerech- 
tigkeit geben will, und der vorspreche sein w ort n icht reden 
wil, so sol der vorsprech in einem jah r keines M anes wordt 
nie reden.

39. Eines V orsprechen R echt ist, von einer schlechten 
Klag ein grosch, von einen Eidt 3 groschen, von einer w un
den, die schlecht ist, 3 groschen, von eyner K am perw unden 1 
8 groschen, von einem todten  '/* M argk: wen er einen ungrech- 
ten auff den hals redt, dorvonn gebürt im auch */» Margk.

W a s  m a n  g e w a n t h  i n s  l a n d t  b r i n g k t ,  d a s  s o l  
m a n  r  e у f f e n.1 1 2

40. Also spricht unser Recht, wer gewanth in das landt 
bringkt, welch m an das gew anth kaufl't, es sey welcherley das 
gew anth sey, wer der ist, der das gewanth kaufft, er sol es 
lassen reyffen. W as das gew anth an  seiner R echten lengk zu 
kurz behelth, das sol m ann im seinem gelth abschlaun, und 
w as m ann gewanth in diesem landth macht, das sol auch 
gereyfft werden.

. A b  e i n  L a n d r i c h t e r  e i n e n  f i n g e  m i t  v o r l o r e -  
n e m -G e 1 d e, w i e  m a n s  d о m i t h а 1 d e n n s o l .

41. W elch Richter, der ein Landtman ist, einen Man fehet 
m it welcherley gelth das sey, so sol der Richter den Man und 
das gelth vor ein R echt antw orthenn, und sol das gelth 3 
S tund t auff den Mergktenn ruffenn lassenn, ab iem and quem, der 
sich des gelts unterw unde und bewert, das das gelde sein were, 
dem  sol m an es w ider geben. Kum pt ader n iem anth , so wel 
wir, das der R ichter des geldes ein drytteyl neme, und die 
Grollen die zwey theyl nemen, und wellen auch, das der Rich
te r kein noth dorum leyden sol, ab im der gefangne entrinne.

1 Vagyis akkora seb, mekkora párbaj által okoztatik.
2 Mérni.
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A b  e i n  e l e n d e r  g e s c h l a g e n  w u r d e ,  w i e  e r  
d a s  R e c h t  f o r d e r n  s o l .

42. Ab ein elender geschlagen wurde, der sol sein elenth 
selber schw eren, und die groffenn bürgenn von im forderenn 
wolten, so sol sein schm erzen sein bürke sein nach unseren 
Rechten.

A b  e i n  e l e n d e r  v o r t e r b e t h  w u r d e ,  w e r  d a s  
R e c h t  u m b  i n  f o r d e r e n  so l .

43. So ein elender vorterbth wurde, so hab w ir das 
Recht, das der Richter mit sam pth den Burgern sich der sach 
unterw inden, wo es geschieht, und fe c h t1 er den selbstschuldi
gen, er sol in vorbürgenn auff ein ja r, kometh im anth des elen
den freundt, und sucht in mit einem Rechtenn, und das bewerth, 
das er sein geborner Freündt w er gewesen, m an sol im ein 
volrecht um b seinen Freunth thuen ; kom m eth aber nim anth, 
so sol der R ichter m it der Burgerhilffe den selbstschuldigen eine 
Russe aufflegen, das der Selenn genug dorum b geschehe.

44. Und ab einer vorschmerzt wurde, es w er des abents 
ader Frue, ader zu welcher Zeit erw undt wurde in einem Dorf, 
ader Margkt, ader Stadt, und quem vor dem Richter, und sei
nen Schm erzen wolde suchen, w ir wellen, das der R ichter im 
kein R echt thue an  seine Eldistenn mit zweienn ader mit 
vierenn.

A b  e i n e r  i n  d i s e m  l a n d e  d e r s c h l a g e n  w u r d e ,  
a b  d i e  F r e u n t h  v o n  S t u n d  a n  d e n  G r o f f e n  s o l e n  
b e s u c h e n .

45. Auch hab w ir das zu einen Rechten, ab ein Man, 
ader ein F rau  vorterbet wurde, in welches Dorffes hatterth  das 
geschehe, w ir wollen, das die Freunde den totten mit des Rich
ters wissen, in des H atterth das geschehen ist, aufheben und 
dem  Groffen nicht dorum  besuchen sollen umb das, das sie 
alzuviel leydes um b iren Freunde haben.

S o  e i n  F r a u  a d e r  M a n  i n  e i n e m  U n r e c h t e n  
w e g e  d e r f u n d e n  w u r d e n ,  w e n  m a n  a n t w o r t h e n  
s o l l .

46. W ier haben das auch zu einem Rechtenn, w er der 
ist, der in einem Unrechten wege gehet, e r sey Frau ader Man,

1 Ebből: fähen =  megfogni.
Corpus sta tu to rum  III. 2
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ader wie viel ir sinth, w er díeselbigenn fehet ader aufhelt, die 
sol e r seinem Richter antw ortenn, und er sol kern noth dorum 
leyden, sinth si gerecht, si sollen es genissen; seynth sie unge
rech t die gefangenenn, Man sol ein Recht über sie thuenn.

A b  e i n e r  d e r s c h m e r z t  a d e r  g e s c h l a g e n  
w u r d e ,  w o  a d e r  v o n  w e m  m a n  d a s  R e c h t  s u c h e n

47. W urde ein Man vorsehm erzt ader erschlagen, so sol 
er seyn sach vor dem Richter suchen, wo es im  geschehen ist, 
und ab das gescheh, dos die F reunde dem R ichter scholt geben, 
das in  der Richter vorschm erzt hette, so sol er seinen schm er- 
zenn den Eldisten zu wissen thun, den m an gedraueth hatt, 
und die Eldisten sollen im einen Richter sezen, das er seine 
sach vorfüren m oege; und ab  derselbst schuldige den Richter 
vorschm ehen wolde, und wolde seine sach altzuhanth  den 
Groffen klagen, so sol er sein sach und seinenn schm erzen vor- 
loren  haben.

A b  e i n e r  d e m  a n d e r e n  e i d e  b o r g t e  w e r  d e n  
a u f n e m e n  s o l l .

47. W o das queme, das zwen m iteinander klagten, und 
einer dem anderen eid borgte, so wel wir, das niem andt den 
Eydt entphaenn soll, den der selbstschuldige, der in beklagt 
hatt. Ab das queme, das der Zweier einer von Gots gewalth 
kräng  wurde, es wer der, der den Eydt entphaenn soll, ader 
der den Eydt thun soll, und das beweren moege mit seinem 
Richter, das er kräng sey, w ir wellen, das er sein sache dormit 
nicht vorloren habe, und der R ichter soll dem kranken ein tag 
geben bis auf die Zeit, das im  Goth gehilfft, das er aufkometh, 
so soll der Richter innen beyden ein tag geben, das in bevden 
voll recht geschehe.

S o  i m a n t h  m i t  f e u e r  d r o i t t e , 1 w a s  d a s  R e c h t  
w e r e .

49. Auch hab wir das zu einem Rechten, ab F rau  ader 
Man einenn Margkt, ader einem  Dorff, ader einer Stadt mit 
feüer droitte, und sie des mit erbarenn leuthenn ubergangen 
wurdenn, so soll m an die selbstschuldigenn zu einem Rechten 
antw ortenn, und m an sol sie vorprennen.

s o l l .

Fenyegetne.
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A b  e i n e r  d e m  a n d e r e n  d r o i t t e  z u  e r m o r d e n ,  
w a s  d o r  u m  e i n  R e c h t  s e y .

50. Nn ist das auch unser Recht, ab ein Man dem droitte 
zu todt zu schlagen, und er des mit erbaren Leuthen beweren 
mag, das er im gedroitt hat, so soll er in vor ein Recht laden, 
und soll im bürgen sezen, das er seines Lebens vor im sicher 
sey, und hatt er im nicht bürgen zu sezen, so soll er in fohen, 
und halden also lang bis auf die Zeit, das er seines lebens vor 
im sicher sey.

D a s  k e i n  M a n  m e r  v o r s p i l e n n  ma g .  w e n  e r  
u m b  u n d  a n  h a t h .

51. Wir wollen auch das zu einem Rechten haben, wen 
zwen miteinander spilen, das keiner mer vorspilenn magk, wen 
das er umb und an hath, und man soll in nicht fesseren 1 ader 
unter ein buth 1 2 stürzen, und ab einer wolde auf eines Mans 
Erbe ader auf seiner Hausfrauen Kleyder, ader auf sein feder 
Kleyder spilenn wolde, das well wir mit keinerley Sachen gestat- 
tenn, und ab einer erbaren Mans Sone ader sein Knecht mer 
vorspielt, wen er pfenigk hett, und dorzu sein gewanth vor- 
spilt, das er anhette, und er mer pfanth seinen Spieler sezt : 
wir wellen, das des jungen Vater ader des Knechts Herr das 
gewanth mit 3 groschen geloesen mag. Das pfanth welcherley 
das sey, und die Frau ire Kleyder, ir sein viel ader wenig, 
mit 6 Groschen mag loessenn. Und ab das were, das sich do 
wider imanth wolt sezen, und das Recht nicht halten wolde, 
als es gemacht, und in fesserth ader fing, und die pfanth nicht 
zu loessen geben wolde, wir wellen, das der Richter ein Marg 
byrsche von im nemt, und die pfanth an gelth wider geben 
solle. Und bey welchen spieler man mer wen 3 Wirffel finth, 
dem soll man alles nemen, was er bey im hatt, und findet man 
bey im falsche Würffel, man soll im bruenn.3

A b e i n e r v o r t e r b e t  w u r d e ,  u n d  d e r  s e l b s t -  
s c h u l d i g e  z u  g n o d e n  q u e m ,  w i e  e r s  d e n n  h o l d e n  
s o l l  g e g e n  d e n  f r e ü n d e n .

52. Wier haben auch das zu einem Rechten, wen ein 
Man vorterbet wird, und der selbstschuldige zu gnoden kometh,

vernj.1 Bilincsbe
2 Kád.
8 ML.-nél: briien =  leforrázni.

2*
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das sein sach zu sünné 1 ader schwunge kometh, wir wollen 
das er das erste gelth vorburge, und oftens mer das erste gelth 
soll des anderenn und des dritten gelts bürge seyn, und die 
bürgen sollen freü und ledig seyn, wen das erste gelth vorricht 
w ird : wir wellen das gehapth haben, wen das erst gelt gefehlt, 
so soll das ander gelt über ein halb Jar vorricht werden, und 
das dritte gelth soll auch in einen halben Jar vorricht w erden; 
ab einer das nicht bilde, so soll er in aller sach vorfallen seyn. 
Wollen darüber in seine Widersacher genodt thun, das haben 
sie gewalth. Ab das seine Widersacher das gelth in einem Jar 
wolden vorricht haben, so soll er der fertte 1 2 in das ander Jar 
tagk haben; und wellen das auch, ab seyn Widersachern wol
den die fertte in dem ersten Jar haben, so soll er des geldes 
in das ander Jar tag haben.

A b e i n e r  M a n s c h a f f t 3 tut ,  m i t  w i e  v i e l  p e r -  
s o n e n n  e r  s i e  t h u n  s o l l ,  u n d  w e r  d i e  a u f n e m e n n  
s o l l .

53. Wir haben das auch zu einen Rechtenn, wenn ein 
Mann manschafft thun sol, so sol der selbstschuldige salb dritte 
manschafft thun. Und nimanth sol die manschafft entphohenn, 
wen geschwister Kinder : Und wellen das die manschafft thun, 
das sie Herren und Frauen heyssen sollenn, und sollen ym 
beystehenn zulieb, und zu leyd mit erlicher sache und mit einem 
Rechtenn: Ab darüber yre Herren sie wolden tzwingen ynn 
tzuzugeben eines unrechtenn, ader wolden sie zwingen umb ir 
guth, ader woldenn sie zwingenn vor sie leuten die haupter 
abzuschlagen ader zu beugenn, das mag im unsernn Rechtenn 
nicht gesein: ader sie sollen in zubegenn.4 das mit treu 5 6 is t ; 
ab sie darüber des nachts ader des tags wolten leuten auf ir 
häuser gehen, ader ausheuschen, und wolden in dorzu zwingen, 
das er mit in gehen sol, so wel wir, das er der Manschafft 
frey sol seyn, und sol das beweren mit seinem Richter ader 
mit seinenn Nachbarenn oberthalb und niderhalb. Dorüber well 
wir, das kein beykinth G nicht sol Manschafft enthphohen, noch 
kein Erbtheyl haben sol, und niemantz eines Rechten moege

1 ML.-nél: süné =  kibékülés.
2 Határidő.
3 Úri szolgálat.
4 ML.-nél: zugeben =  segítségül lenni.
5 ML.-nél: mit eren =  becsülettel.
6 Törvénytelen születésű gyermek.



gehellffen, und mag auch eines erbaren Mans stadt nicht 
vorstehen.

A b ir  z w e n  m i t e i n a n d e r  k e m p f e n  s o l d e n , w i e  
s i e  b e y d e  g e s c h i c k t  s o l l e n  s e y n .

5 4 . Wir haben auch das zu einen Rechtenn, wen das 
zwene miteinander fechlen umb einen todtenn, ader umb ein 
Kamperwunden, so sol der Kempfe seinen schiilth und seinen 
Kolben habenn, als vor ein Recht ist gewesen, und dem anderen 
t e y l1 wier einen Raum, der soll also lang seyn, das man in 
messen soll vonn seynen füssen bis auf sein Haupth, und der 
Raum soll farenn 1 2 also spyz seyn eines pfenigs breyth. Ab der 
zweier einer aus dem Kreyse wiche, so ist er syglos, ab sie 
beyde miteinander ausquemen, sie sollen miteinander wider 
intretten in das selbige Recht. Ab man dorüber beyd zweier 
einem indert3 einerley gewer funde anders, wen als unser Recht 
dobenn 4 spricht, der sol sein sach vorloren haben; ab doruber 
imanth quem, der der Kempen einem Zulegen wolde, es wer 
welcher Kempe dos were, und H err5 in denn Kreys im zu 
hilffe queme, so well wier, das er sein haupt vorloren habe, 
und der Kempe, dem er zulegkt, der sol sein sach vorloren 
haben. Doruber spricht unser Recht, das der Groffe sol zu im 
nemen zwen geschworne Richter, und sol zusehenn durch der 
gerechtigkeit willen, und offenberlich den leuten sagenn, das 
sich iglich man wisse dorvor zu hütten, und das niemantz in 
Kreys lauf irend einem zu helffenn.

A b  ir  z w e n e  v o r  e i n  R e c h t  q u e r n e n n  u m b  
h e l f t  i g e  s a c h e  n n, a b  s i e  m i t  g e w e r  a d e r  a n  g e we r  
k o m m e n  s o l l e n n .

55. W o das queme, das leute m iteinander zu Sachen het- 
ten vor einem Rechtenn umb hefftige ding, so sol der, der die 
sach sucht, an alle gewer vor ein Recht kommenn, und der 
ander, der auch seyn W idersacher ist, sol vor ein R echt kom
m enn auch an alle gwer, und iderm an salb sech ste ; und w er 
das Recht brech, und quem m it seinem gewer vor ein Recht, 
der sol seyn sach vorloren haben.

1 ML.-nél: teilen =  osztozni.
3 Elül.
3 Indert =  irgend.
4 Összevonása e két szónak : da és oben.
5 ML.-nél: her =  ő.
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W e n n  u n s e r  G r o f f  d i e  Gr  o f f s c h a f f t  a u f g i b t ,  
w i e  u n d  w o  e r  s i e  a u f g e b e n n  s o l l .

56. Auch hab wir das zu einem Rechtenn, wenn die Zeit 
kompth, das unser groff die groffschafft aufgeyth, als wir vor 
Alders ein Recht haben, so sol er die groffschafft in Rothe 
aufgebenn, und nicht dórin bleyben; wolde er darüber in dem 
Rothe beleyben, so sol er vorbass nie nimmer unter Groff sein. 
Wir wellen auch, das die hunderthund 24. Richter die groff- 
schafft in f'rünthschafft in dem Sagrer 1 sollenn hingeben, und 
sollen sich nicht reuffen noch ir gewanth reissen, und wen das 
meyste teyl in dem Sagrer zulegkt, der sol unser groff seyn, 
und ab imanth dem anderenn seyn gewanth reysth. und er das 
mit 2 geschwornen Richteren beweren magk, so spricht unser 
Recht, welcher die Leut reufft, ader ir gewanth reyst, ader 
schleth, der sol den 24 Richteren 8. Margk busse geben, uud 
dasselbe Recht hab wir auch umb das schreibampth. Und die 
in Sagrer gehen, die sollen alle an gewer kommen, und dorein 
gehenn, und iglicher Richter soll nich mer leute in den Sagrer 
nemen, bey des Landes busse, wen im in die hundert Man 
gefehlt. Und ab imanth quem vor den Sagrer mit gewaff'neter 
hanth, und nicht das Recht wolt halten, als es beschrieben ist, 
so soll er den 24 Richteren in 3. Margktenn busse bestan
den seyn.

A b  e i n  z u g  g e z o g e n  w u r d e  a n  z w e n  ge-  
s c h w o r n e  R i c h t e r ,  w a s  d e s  G r o f f e n  b u s s e  d o r r -  
a u f  s e y .

57. Auch hab wir das zu einem Rechtenn, w en das einer 
zuge zeüth an zwen geschworne Richter und der zug vor den 
Groffenn gestanden wird, so soll der Groff von dem zuge nicht 
mer busse haben, wen 1. M argk; kumpth es aber, das es 
geschieht, das ein urtheyl ader ein geschenthnies 2 vor die 24 
Richter bescheydenn wirth, das sie urtheylenn sollenn, von dem 
urtheyll sollen sie nemenn ein Margk, und der Groff sol davon 
kein busse haben.

W e n  z w e n  t z u  k r i g  w e r d e n ,  z u  w e l c h e r  z e i t  
e i n e r  d e n  a n d e r e n  z u  h a u s  s u c h e n  s o l l .

58. Ab das noth geschehe, das leute zu krig wurden in 
Steten ader in Mergkten, ader in Dorfferen, ist das sie Landleuth

------------- ----------------------------------------------- --

1 Sekrestye, választási helyiség. 
a ML. szerint: gestentnuss =  elismerés.
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seynth, so sollen sie die selbstschuldigen zu hausse und zu hoffe 
suchen des abents oder des morgents zu rechter tagzeith, wo 
er gesessen ist.

A b  d e r  E d l i n g e n  H o l d e n  e i n e r  w u n t h  w u r d e  
i n  s t e t e n ,  a d e r  i n  M e r g k t e n ,  w a s  d a s  R e c h t  s e y .

59. So der Edlingen Holden einer w unth wurde in der 
Stat, ader in einem Markt, ader in einem Dorff', so soll er ader 
seyn freünth ein Recht suchen in dem Hatterth, do es geschehen ist.

A b  u n s e r e  L e u t e  e i n e r  w u n d t  w u r d e  v o n  
e i n e m  E d l i n g e n n  a d e r  s e i n e m  H o l d e n n ,  w o  m a n  
d a s  R e c h t  s u c h e n  s o l l .

60. Ab unsere Leuthe einer w unth wurde von einem Edlin
genn, ader von seinem Holdenn, in einer S tadt ader M arkte, 
ader Dorff'e, so soll er sein sach suchen mit einem Rechtenn 
in des eigens Hatterth. do es im geschehen ist. Kumpth ein 
L anthm an in eines Edlinges Dorff, und schleth einenn, so sollen 
sie dasselbige Recht zu uns habenn, das w ir zu inn habenn.

A b  e i n e r  v o r t e r b t  w u r d e ,  w e n  m a n  d o r u m  
b e s c h u l d i g e n  m a g k .

61. Ab ein Man vorterbt wurde, so spricht unser Recht, 
das m an nim anth m er beschuldigen mag, wen den selbstschul- 
digenn, und zwen folger 1 dortzu. Ist das der selbstschuldige 
bey dem (troffen 10 Marek vorricht inn 6 W ochen, so seynt 
die folger frey. Ab der w unthe über die 6 W ochen lebte, so 
synth die folger aller Sachen frey.

A b  e i n  M a n  E r b e ,  u n d  H o l d e n  ha1 1 , d i e  d e m  
L a n d t  d i e n e n n ,  w e r  d i e  z u r i e b t e n n  h a t t .

62. Welch m an Erbe hatt, das mit heuseren zum Lande 
dinth, und er das Erbe von dem Landt gekauffth hatt, w ir w el
len, das der erbar Man m it sam pth unserenn Landgroffenn sein 
Holdenn mit allerley Sachen zu richten habe, und der erbar 
Man soll 2. teyl busse nem en, und unser (troff soll an der buss 
ein dritteyl nemeim, auff das das Lands-Erbe nicht vorterbe.

1 Ezek alatt értetnek a tettes bűntársai. A régi germán, kül. 
svódjog szerint az emberölésben bűnösnek tekintetett maga a tettes, a 
tettre tanácsot adó s az, ki a megöltet tartotta, hogy ne védekezhessék. 
(Lásd. Grimm R. A. 626. 1).



A b  e i n  É n e k e l  s t ü r b e  a n  V a t e r ,  M u t t e r  u n d  
g e s c h w i s t e r t ,  a u f  w e n  s e y n  g u t h  k o m p t h .

63. W en ein Énekel styrbeth, und V ater und Mutter noch 
geschwistert nicht hinder in lesth, wir wollen, das sein Erbe 
und sein (tilth au f den Anherren, und auf die Anfrau erben 
soll, und nicht auff Vetter, noch a u fW a z en ,1 noch auf Oem en.1 1 2

U n t e r  w i e  v i e l  J a r e n  K n a b e n  a d e r  J u n c k -  
f r a u e n  b e s c h e y d e n  m o e g e n .

64. Auch spricht unser Recht, das kein Junckfrau, noch 
kein Junger Knab under 14 Jaren nicht bescheyden moege 
imanden sein gelth noch Seelgeretth,3 si sein th  den 14 Ja r  alth, 
so sinth si seyn geweldik.

A b  e t  l i e h  m i t  e i n a n d e r  K i n d e r  h a b e n ,  u n d  
i r  e i n e s  s t i r b e t ,  a b  d i e  K i n d e r  m i t  d e m  a n d e r e n  
u n v o r e n t e r t e n  t e y l e n  m o e g e n .

65. W ier haben auch das zu einem  Rechten, ab Frau 
ader Mann mit einander leben, und K inder babén, und der 
zweier Eeleute eines stirbet, so sollen die Kinder kein Erbteyl 
zw ihnn habenn, ее sie nicht vorenderenn. Und welches sich 
under den zweien vorenderth, das sol die helfft m it seinen h in 
deren teylenn, ir seinth viel, ader wenik ; und ab der Kinder 
eines nach der teylung stirbet, ader wie viel ir sterbenn, so 
well wir, das ir guth, und ir Anfal w ider an  die Elderenn 
erben soll.

A b e i n e s  u n d e r  g e s c h w i s t e r t  s t ü r b e ,  u n d  
H e s s  É n e k e l ,  w a s  R e c h t  s ey .

66. Auch spricht unser Recht, wo geschw istert ist, und 
eines under inenn stirbet, und lesth Enkel, so soll das Erbteyl 
auf das Enchel sterben, und nicht auf das geschwistert.

Ab e i n e r  e i n  E i d t h  t u t h , u n d  s e i n e m  v o r s p r e 
c h e n  n i c h t  r e c h t  n o c h r e d e t ,  w a s  d a s  R e c h t  s e y .

67. W ier haben das zu einem Rechtenn, w er einen Eydt 
thut, und seinem  vorsprechen nicht recht nochredet, der sol sein 
sach vorloren haben, es w er denn, das e r n icht volkomen w er

1 Nagynéne.
2 Nővér fia.
s Lelki üdvösség czéljából rendelt hagyomány.
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an seiner Rede, das er s tam le th ; auch ab  ein F rau  einen Eydt 
thut, die mag nit vorfallenn.

A b e in  M an  Kü b e l  h e t te ,  d ie  do  zu  g r o s s  o d e r  zu  
k l e i n  w e re n , w o s  d o s  b u s s e  sey .

68. Ab ein Man Kübel hette, die do zu klein ader zu gros 
weren, das er dom it befunden wirth, der bestet an des Landes 
busse 3 Margk, und ab er 2 Kuebel hette, und m it einem aus
messe, und mit dem  anderen einmesse, der bestet an  der vor
gesprochen busse, und von der Busse nichts n ich t noth zu 
lassenn.

W ie  v ie l  e in  M an H o p p e n  k a u f t e n  m a g k  z u  e in e m - 
m a l in  s e i n  H aus.

69. So ist das auch unser Recht, das kein Man m er Hop
pen kauffenn soll zu einem mal, wen zu einem gebreuht, ader 
als viel als er im seinem hause bedarffe : und ab  im anths aus 
einem Sack ader aus einer buethe kauffte, und ab der Hoppen 
zweierley wer, unten boest, und oben gutb, der bestedt an des 
Landes busse.

W ie  s ic h  d ie  F le i s c h e r  h a l t e n  s o lle n .

70. W ier wellen auch zu einem Rechten haben, ab zwen 
Fleischer in einer geselschaft einen Oxenn ader ein Khue schla- 
hen, ab sie m er gesellen dorzu nemen, so bestehen sie an des 
Landes busse ; vorth nie so soll ein Fleischer allein ein Schweyn 
schloenn, ader ein Kalb, ader ein Schoff, ader ein klein Fiehe ; 
auch sollen sie ir Fleisch nicht m er austragen, wen zw ir zuvor- 
keuffen ; brengkt er es zum drittenmol, so besteht er an  des Lan
des Busse. W olt er es denn vorfüren von einem M ark auf den 
anderen, das m an in uberkom en magk, so besteth er an der 
busse.

A b ein S c h e n k e  mi t  einer Unrechten M a ss  befun
den wurde, was das R e c h t  sey.

71. Auch wellen wir zu einem Rechtenn habenn, welcher 
W einschench zu kleine Mass hatth, der bleybt an  des Landes 
busse, und ab im der R ichter in dem Marek ader Dorffe nicht 
bezwingenn magk, so soll derselbe Richter in in  die B othschafft1 
laden, und bleybt an des Landes busse.
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1 Felső bírósága a szepesi szászoknak.



A b e i n e r  n a s s , a d e r  g e s t r i c h n n  L e d e r  zu  M a r c h t e  
b r e c h te ,  w a s  d a s  R e c h t  sey .

72. Auch hab w ir das zu einem Rechtenn, welch Schus
ter nass leder zu M arkt brengkt, ader gestrichen solenn, der 
bestet an  des Landes busse.
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A b e in  Ma n n  s c h e d l ic h e  T h ie r  h e t t e  m it  b e y s s e n  
a d e r  m i t  s to s s e n , w a s  d o  R e c h t  sey .

73. W ier haben auch das zu einem Rechten, ab  ein Mann 
ein hu n th  hette, der so schedlich w er mit beyssen, zu dem ers- 
thennm al ist es zu ubersehen, es w er denn also gethan, das 
der Mensch dorvon stürbe, so w er das Fiehe vorloren, blib aber 
der Mensch bey leben, so sol m an dem  Man sagen, das er das 
vorbass vorware, das das th ier vorbass keinenn schadenn th u e ; 
ab einem schaden dornoch queme, das h a t er zu verantw orthenn.

A b d ie  M ü lh e r r e n n  i m a n t h e n  in i r e  M ü e le  k a u f te n  
s o l le n n .

74. W ier wellen auch zu einem Recht haben, das kein 
M uelherr nim anthen in sein Muel kauften soll im seine Muel, 
ader gelth leyenn soll, das m an mit im m a le ; sundern ein igli- 
cher soll frey seyn zu malen, wo er will. Ab m an das einem 
M uelherren uberquem, das er leute in die Muel m ittete, ader 
gelth lihe, der bestet an  des Landes busse.

A b i m a n t h  v o r b u n d e  v o r  e in e m  a n d e r e n  R ic h te r ,  
w ie  m a n  d a s  h a ld e n  so ll.

75. Also spricht unser Recht, ab sich irenth ein Man vor
bunde aus einem Markte, ader Dorffe, vor einem anderen Rich
te r in einem Markt, ader Dorffe, so soll er den bun th  in  6. 
W ochen bringen vor dem  Richter in dem Markt, ader in das 
Dorff, do er gesessen ist, und ab ers nicht endete, so ist der 
bund, den er vor dem anderen Richter gethan hat, nichts nicht.

Ab s ic h  i m a n t h  w i d e r  s e i n e n  R i c h t e r  s e z e n  wol de ,  
w a s  d a s  R e c h t sey .

76. W ir haben das Recht auch, ab sich im anth  w ider 
seinenn Richter sezte, es sey in einem Dorffe, ader Markte, 
ader in einer statt, und dem Richter seine Russe nicht richten 
wolt, der soll kein Recht zwischen inenn haben also langk, bis
h er den Richter genug thu t vor sein busse.
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A b i m a n t h  u m b  u n e r l i c h e  s a c h e n n  g e f a n g e n  w u r d e :  
u n d  a u f  a n d e r e  b e k e n te ,  w o s  R e c h t  sev .

77. W ier wellen auch das zu einem Rechten haben, ab 
ein Man gefangen w urde um b unerliche sachenn, ab  er bekente 
au f leute, die vor n icht vorschriben sinth, und vor auch nicht 
mit w arer scholt uberkom en weren, noch m it leuten, die do 
bunth  habenn, den soll m an vorschribenn, ab er zum  andernn 
m al erfunden wurde, so sol m an über inn ein R echt thun.

So e in  R ic h te r  e i n e n  f i n g e  i n v o r t e e h t n u s  u n e r l i -  
c h e r  S a c h e n , w ie  m a n s  h a l t e n  soll.

78. Also spricht auch unser Recht, ab ein R ichter einen 
finge, und vortecht sich auf inn um b unerliche sach, den mag 
er halden 8 t a g ; derfert er mit w arer tod t,1 das e r schuldig 
ist, so sol er in antw orten  in ein R ech t; erferth er m it w arer 
todt, das er nicht schuldig ist, und gerecht ist, e r soll inn frey 
la s se n ; also das die Groffenn zu im nicht zu suchenn habenn 
Ab aber ein Richter den selben wolt lassen lauffenn durch 
freunthschafft willen, w urde er das uberkom enn m it Leuthenn, 
so soll er vorbass kein Recht zwischen uns haben, und sol den 
Groffenn gebenn 10 Marg und den Richtern 5 Margk.

W a s  e in  id e r  g o l t s c h m i t  e i n e r  M a r g k  S i l b e r s  zu - 
s e z e n  sol l .

79. Auch wellen w ir zu einem Rechtenn haben, das kein 
Goltschmit einer Margk schmeidigs Silbers nie Klipper zusezen 
soll, w en ein loth. D oruber soll ein iglieher Goltschmit sein 
Zeichen auf sein W erck sch lohenn ; wurde er doruber anders 
erfunden, so soll m an inn gleich einem Feltscher richtenn.

A b e in  s a c h  v o r  e i n e m  R ic h te r  v o r r i c h t  wi r t h ,  
u n d  b e y  e i n e m  a n d e r n n  R i c h t e r  w i d e r  a n g e f a n g e n n ,  
w a s  d a s  R e c h t  sey .

80. W ir habenn auch das zu einem R echtenn, wen eine 
sach in einem Rechten gerichtet wirth, und dornoch ein Richter 
ader ein A m ptm an um die selbig sach bekum erth w irth, so

1 ML.-nél: tat =  tett.
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wellen wir, das derselbe Anlanger seine sache vorloren soll 
haben, und der R ichter ader Amptman soll frey seynn, und 
derselbe Anlanger soll bestanden seyn an des Landes busse.

W as e in  M a r g k  G o ld es , d ie  g e m o r g e n g o b e t  w ir t , 
w e r t h  ist.

81. Auch ist das unser Recht, das man nicht m er m or- 
gengoben soll vor eine Margk goldes, wen 26 gulden Landtzal 
ader Landtwerungk.

Ab e i n e r  s e i n  s a c h  v o r  d e m  Gr o f f e n n  a n d e r s  f iire n  
wo l t h ,  we n  s i e  v o r  d e m  R i c h t e r  g e f ü r t  is t , w a s  d e r  
b e s t a n d e n  is t.

82. So ist das auch unser Recht, wen zwene vor einem 
Richter tedingen, es sey in einer Stath. Margkt, ader Dorffe in 
dem Cyps, und die sach vor dem Groden bescheiden wirth, so 
well wir das haben, welcher sein teding vor dem Grotten anders 
fürenn wolde, wen ers vor dem R ichter gefürt hatt, dorm it er 
gewinnen wolde, do sol er mit vorliessen.1

W en  e in  R i c h t e r  e i n e n  fing , e s  se y  w o  e s  sey , so 
so l e r  m it d em  G r o f f e n n  in d i e  L e u t s c h a u  u b e r a n t -  
w o r th e n n .

83. Auch hab w ir das zu einen Rechtenn, wo der Groff 
ader ein Richter, oder w er er wer, einen fing, in w elcher Stat 
ader in welchenn Dorff es were, das in derselbige R ichter dem 
Groffenn antw ortenn soll in die Leutscha, was um b unerliche 
Sachen wer, und w as dem Richter au f den gefangenerm geheth, 
das soll das Landt b e z a le n ; auch ab  denselbigen R ichter der 
gefangenenn en trune,1 2 ader mit gewaldiger hanth  genommen 
würde, das er das bew eren moechte, so soll der R ichter kein 
noth dorum leydenn kegen den Groffen.

V o n  D in s tp o te n n .

84. W ir wellen auch zu einem Rechtenn haben, wo dinst
potenn seyn, es sey Knecht ader Meidt, die sollen iren Herren 
ader Frauen das ja a r  ausdienen, als sie sich vorm ith haben. 
Und ab doruber ein Knecht ader Meidt von irem H erren schev- 
den wolde, und im kein scholth geben moechte, so soll in ires

1 Vesztessé lenni.
2 ML. szerint: entrönne =  megszöknék.



Iones ein pfennig nicht folgen, und in .lar und tagk kein dienst 
im lande nicht haben. Auch ab  Herren ader F rauen  iren Dienst- 
potenn erlob geben wolden auf müssige Zeit auch um b unscholth, 
so sollen sie auch das Hecht kegen sie haben, das sie kegen 
den Dinstpottenn haben.

85. W er do in den 24. Stetten erkoren w irth  zu einem 
Richter, der sol ein unvorsprochen Man seynn.

86. W ir wellen auch das zu einen Rechtenn haben, wo 
zwen Richter schmerzen beschauen, ir seyn viel ader wenigk, 
so soll der R ichter 6 gr. dorvon nemen, die soll der w unthe 
geben, thut er genug den Richterenn, so sollen die R ichter den 
schmerzen in 4 W ochen vor den Groffen bringen, und sies nith 
tettenn, und brechtenn den Schm erzen in 4 W ochenn nicht vor 
den Groffen, so sollen sie den Groffen ein Mark busse gebenn.

87. Auch hab w ir das zu einen Rechten, w enn einer 
geschlagen, und wunth w irth, und er den schuldigen vor dem 
Aufgang der Sonne des anderenn tags nicht offenbart noch 
beschuldigkt, der mag vorbass m er in der sach keinen beschul
digen. Auch ab der derschlagene todt wurde fünden, ad er nicht 
moecht gereden, so soll er, der die sach forderth ader sucht, in 
derselbigen Zeit, als vorgeschriben stett, derfarn, w er es gethan 
hath, und soll in beschuldigen zu rechter Z e it ; thut er das nicht 
zu rechter Zeit, so mag er keinen nicht beschuldigenn dornoch, 
es sey denn, das es ein lengerenn tag vom Groffen gehaben magk, 
das ers mit laube habe ; auch w enn m an den Rechts schuld igenn 
beschuldigkt, das m an tag b itt folger in zu zihenn, so gibt man 
8 tag, und nicht lenger, und vorbass keinen mer in zu zihenn.

88. W ir haben auch zu einen Rechten, w er geschlagen 
wirth, und die wunth im  bekanth wirt, ein schlechte wunde, 
do teylt m an dem wunthen 4 Margk vor, und die 4  Margk 
teylt m an in zunemen von dem, der in geschlagen hatth , als 
ein gewonnen guth mit allen Rechten.

89. Auch hab w ir das zu einen Rechtenn, w en zw en mit 
einander stehen im Rechtenn, und einer den anderen schleth 
in dem tage, w er das thut, der bricht den fride des Rechtenn, 
und bricht er mit den w orthen, m an sol in bussenn am  guth, 
und bricht er mit wercken. m an sol in bussenn an dem  Leibe.

90. So ist das auch unser Recht, das von einem todten 
den zweien Groffen gefelth 10 Margk, und von einer schlechten 
wunde ‘/a Margk, und von einer kam per w unden 5 Margk, und 
von einer Bluthrunsth, das gefelth dem Richterr, und als von 
einer B lutrunsth 12 groschen.

91. W ier haben das auch zu einem Rechtenn, wen einer 
eine erbare F rau  beklagkt. nach ires Mannes todte, ader w er
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do klagkt nach todter Hanth, und die Frau, ader w er es ist, 
den m an beklagkt, nicht dorum  weyss, ader beyth leuckenungk, 
und spricht rein  dorzu, so m us er es, der do klagkt, salb dritte 
behalden m it eiden noch todter Hanth.

V o n  d e n  V o r z e i te n n .

92. Am Sonobent vor dem Aduenth yst, die erste vorzeit, 
wer do klagkt von scholde wegen, das wylt m an zu zalen in 
14 tagen, als sunst ein ander Zeyth. Sunder w as eyde werden 
bescheyden auf die Zeit, die lesst man eydenn und keinen mer.

93. Am Sonobent 14 tag vor fassnacht w irth  die höchste 
vorzeyt, was dan eyde w erden gebotten, die m us m an von stund 
an  thun, und w as von scholde wegen geklagkt w irth, dos ist 
am dritten tag zu zalen.

A szepesi szászoknak e m unicipalis joga eredetileg la tin  nyelven 
készült, a m i k itű n ik  egyrészt annak  latin nyelvű bevezetéséből, m ás
részt Lőcse város 1605—1636. évi statútum ának (l. alább) 3. pont
jából, mely a nnak  la tin  felírása  fejezeteire h ivatkozik. Később 
azonban német nyelven reformáltatott s csakis i ly  német szövegben 
m aradt fon az utókorra, nevezetesen abban, melyet Gnersich H enrik  
1540-ben állított össze. E nnek egy régibb lőcsei kéziratából közölte azt 
Wagner Károly az «Analecta Scepusii» első részében, Bécs, 1774. a 
240—261. II., egy későbbi lőcsei kéziratából pedig M ichnay A ndrás és 
Lichner Pál az «Ofner Stadtrecht», Vozsony, 1845. függelékéül. 221—235. 
II. Egy harm adik kéziratát ta lá ltuk Szepesmegye levéltárában Lőcsén ; 
minthogy azonban ebben a m unicipális jog sok pontja, névszerint a 
25—28, 35, 40, 43—45, 47, 54, 67, 70, 72, 86, 8 8 -  93., kihagyatott-, 
leghelyesebbnek láttuk, hogy közlésünkben a W agner által publikált 
szöveghez tartsuk m agunkat, összehasonlítván azt a  M ichnay és L ich
ner által közzétett lőcsei kézirattal, melynek am attól való jelentősebb 
eltéréseit jegyzetekben közöljük ML. rövidítést jegy alatt.

1505.

S zepesség i statu tum .

D e r  E r b a r e n  5 S t e d t  b e s c h l u s  v o n  w e g e n  d e r  
s c h u ld ig e r  a u f h a l t u n g k .

Es ist zu wissen, als denn in den .lare 1505 am  Dinstag 
nach Tiburtii die namhafftigen weyssen Herren der Stedt Casscha, 
Leutscha, B artpha und Eperies, und Czeben in  der genannten 
S tatt Cascha gesamlet wurden, unter anderen  des selbmol 
geschefftenn sie auch von wegen des aufl'halten der Schuldiger 
gedocht, und gehandelt haben, yst dorumb eintrechtiglich beschlo
sen worden, das in zukünftigen Zeiten ein iglicher seiner Schul-



diger, der im schuldig w er fl. 10 aber m er auffrichtiglichen, 
nicht hinderen ader hem m en solt in keiner Stadt, allein er 
besuch im vorhin mit R echt vor seinem Richter, in welcher 
S tatt der Schuldiger wonth. W er aber einer weniger schuldig, 
als fl. 10, und erfunden w irth  in inderth einer dieser Stett, so 
magk der Gläubiger seinen Persönlichen Schuldiger vor liecht 
nemen, und so einer solches anleuckende wer, und wolt den 
Gläubiger nicht vorgewissen, so mag er den Schuldigen auf
halten und vorbitten, bis er in zal ader bürgen s e tz ; w er es 
aber sach, das in einer S tatt der R ichter in Furreichung der 
gerechtigkeit, und genugthuung vorseum lich wer, so soll m an 
solches briefllieh zu wissen thun dem lladt der Statt, da sol
ches geschech, und so dem also über das ein Richter nicht 
achtet einem, vor seine scholt genug zu thun, den so mag ein 
Gläubiger seinen Schuldiger ader einen anderenn dorvor vor- 
pittenn und aufhalten.

KIVÁLTSÁGOLT KERÜLETI STATÚTUMOK. 31

Nyomtatásban közreadta Wagner Károly idézett gyűjteménye 
261-ik lapján, a szepesi kerületnek előzőleg látható m unicipális joga 
94-ik czikkeként hozzácsatolva.

1516.

S zepesség i sta tu tu m .

V on d e n  K a n g is s e r e n .

In dem .fare 1516. am  freytag am abent aller lieben Heil
ligen hath ein erbarer Rath gem acht und beschlossen m it vor- 
willigung aller Kangisser, das ein iglicher Meister sein gefess 
sol m achen zum firten, das i s t : 3 pfunth Zin und 1 pfunth 
bley, und ein iglicher Meister sein eigen Zeichen soll au f sein 
arbeit sch lo h en ; auch soll ein erbar Rath jerlichen zweu erw e- 
lenn, die bey yrem  eyde und gewissen die arbeit eines iglichen 
alle 4 W ochen besehen. So aber inderth einer das ubertretten  
wurde, der soll solche falsche arbeit vorloren haben, und der 
Herren buss vorfalen s e y n ; doch diese m achnungk soll dem 
erbaren Rath und iren Nachköm m lingenn an  schaden, und so 
lange es der Stadt nutz, und Eer bringen wirth.

Nyomtatásban közre adta  Wagner id. m. 261. lapján, a szepesi 
kerület előbb közlött m unicipális joga 95-ik czikkeképpen. L ásd  e 
m unka  előbbi lapján.
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1579.
S sepességi sta tu tu m .

Die 13 stádt geben järlich der stad Deutsch zue Steuer 
und besserer Unterhaltung des Scharffrichters am  abendt Cir
cumcisionis 10 taler per den. 100. Diese ist ein jeder C ra ti'auf 
die selbe zeit schuldig hinein zue schickhen.

Verzeichnung, w as m an dem scharff'richter von einer jeden 
execution g ib t :

W en er jem andenn mit seinem eigen Schwert rieht, gibt
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Stadthausz, haben die unten hernach  benandtenn hundertleut 
sam bt den Alten richtern die beim Herrn Graften des 1579. 
Ja rs  Henedicto Grüssel gesessen, und die auch mit iren nam enn 
bem elt einhelligklich und eintrechtigklich, ausz grossen wichti
gem! ursachenn dieses von dem itzigen und hernach allen bestet- 
tigten Herrn Graften unw iedersprechlich und unverbrechlich bei 
Pein, die die Hundertheit erkhennen werden, zue haltenn und 
n ich t zue endern.

Sintemal die Hundertleit je  und allweg, die nach dem 
alten gewiinlichenn und löblichenn brauch von Iren Gemeinen 
in den 13 Städten, auf die grosse Botschafft zum herren  Graften 
gesandt werden, volkhumliche m ach t und krafl't habenn  und 
noch haben, artikel zue endernn, und andere nützlichere zue 
m achenn. So haben nun die E hrbaren  m anner der Hundertleit 
und die Richter des 1579. Ja rs  die grosse schwere zeit, auch 
vielfeltige und täglich wachsende not angesehenn, darnach  auch 
die grosse und unnicze un Costenn, die bei den herrn  Graften 
von Alters her bis auf die Zeit, m it des Herrn graftens und 
seines gantzen Hauses grosser beschwerligkeit in der grossen 
Botschafft in dreienn tagenn Aufgangenn sindt, beweget und 
betrachtet. Und haben einmittig beschlossen, das hinfür, wen 
die Hundertleit, nach Altem brauch  in die grosse botschafft 
irgent zue einem Graffenn den selben entsweder zue bestelli- 
gen, oder einen neuen zue erwölen, zue samen khommen.

1. So sollen erstlich an diesem  tog alle teidig Personen 
auszbleibenn, unnd khein Graft m it seinen 13 R ichtern soll 
irgent eine teidigssach an diesem tog verhörenn. Sondern alles 
teidigenn, so das ganze Ja r  f'ürgefallenn, soll in der vorgehen- 
denn kleinenn Botschafft geendet, und volzieglich geschlichtet 
w erden n.

2. Zum andern, wo sich begeb, das Irgendt ein m örder, 
dieli, gotslesterer, Ehebrecher, oder sonst irgendt ein ander 
ubelthäter oder miszhendler in des H erren Graftens gefanckhnisz 
eingezogen wirt, so soll der Graft einen solchen m enschen nicht 
über drey wochen auf's längst gefäncklich haltenn. Sondern in 
der Zeit der 3 wochenn, eine versam lung anstellen, das Gericht 
besetzen. Unnd nach erkentnüsz des Gerichts einen solchenn, 
nach seinem verdienst hinrichten anderen  zum schrecklichen 
exempel.

3. Zum dritten, das wollen w ir auch von allenn graffenn 
unverbrechlich gehalten haben, w o sich zuetrieg, das teidigs 
Personen vor des Herrn Graftens G erich t: sonderlich aber, die 
auszw endigen geritten, so soll keiner der teidigs leit, die sach 
sei wie wichtig sie wöll, über daz dritte Gericht aufgetaget

3C orpus statutorum  III.



w erdenn. Sondern aller teidig soll im dritten G ericht mit innen 
geendet vverdenn. Ursach: dam it die Frem bden nicht verursachet, 
ubel von unszeren Rechten zue reden.

4. Zum  virten, w en die Hundertleit am  dienstag zusamen 
khom m en, (doch dies soll auch on grosse m äng des gesindes 
geschehen) in des Herren Graften Hausz, so sollenn sie mi Rath 
des H errn  Graffens unnd der 13 Richter einen verstendigenn 
und tichtigenn Vormundt oder Urtelsman m it eintracht erwölen.

Am Mitwoch aber früe umb Segers 1 5. sollen die Hundert
leit sich in der Herren Hausz zue sam raen khomen. alda nach 
altenn b rauch  und gewonheit von allen notwendigen Sachen und 
beschw ernüszen reden, artikhel und gesetz nach gelegenheit und 
Zeitt, die nicht wieder Gott und gemeines R echt sind, zue ord
nen. Und dann iren einhelligen beschluesz um b Seger 7. dem 
H errn Graften und seinen 13 Richtern antragen, bittende, daz, 
waz beschlossen wordenn, zue bekreiffigen. Tn des aber, weil 
die H undertleit in irer versam lung von Sachen handlen, sol der 
herr G raft m it den 13 richtern ratung halten ; nach  verbrachten 
Sachen in die Kirchen gehen, zu gemeinem gebet oder Predig. 
W enn m an nun gottes w ort angehöret und wiederum b zue 
hausz gangen, so sol der h. Graff von stund an  mit aller Reve- 
rentz sein am pt ehrlich aufgeben. W enn daz gethan, so sollen 
die H undertleit entsweder den herrn  graften bestettigen, oder ja, 
wen e r seine 2 Ja r  nach altem brauch redlich auszgestanden, 
doch dies in groszer not, nicht angesehen, so die person tichtig, 
einen andern  ehrlichen frommen, erfarnen, verstendigen, gott 
und gerechtigkeit lieb habenden man, mit eintracht, mit hilft 
des Heiligen geistes und emsigen gebet zue Got, erwölen.

5. Zum fünfften wollen w ir auch zue einem  allweg weren- 
den gesetz habenn, dz es bei einer kutfwein, in  der grossen 
Botschaft!, und 2 malzeiten bei einem jeden Graften verbleiben 
sol. D arnach  nach verbrachten allen Sachen, gethaner mal Zeit 
am Mitwoch und abzalung des W eines, sol jeder richter mit 
seinen Hundertleiten im Fried des Herrn einheim  ziehen.

Dieses alles, waz einhellig und einmittig von uns hundert
leiten in  oben be verten Ja r und tog beschlossen ist, wollen wir, 
daz ein jeder Graft, der itzt und hernach alle zeit in Ampt sein 
wirt, unverbrechlich halten soll. So aber irgend ein Graft sich 
ausz uberhebung seines Amptes und V erachtung dieses gemei
nen beschlus unterstehen durftt, dis zue endern, oder brechen : 
so sollen die Hundertleit, die itzt sein, und hernach  allweg sein 
w erden, m acht und krafft haben, einen solchen Graften, als 
einen, der gemeines Landts Recht, S tatuten und gesetz bricht,

1 Segers — Zeiger: óramutató.
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mit einhelliger erkhantnusz zue strafTenn. Zue grösserer macht 
und krafft haben w ir diesen unseren beschlus ins Landtbuch 
einsehreiben lassen, diesen von allen Giraffen unverbrechlich 
zue halten.

Eredetije Ssepesmegye levéltárában Lőcsén, a szepesi városok 
1534—1597. évig terjedő, 87. ss. jegyzőkönyvének 14. lapján.
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1746— 1775.

J á ss-K u n -k e rü te ti sta tú tu m ok .

Statu ta  politica distrietuum Jázigum e t Cum anorum  1 e 
libris prothocolaribus deprom pta et quidem :

1 A jászok és kunok az 1791 : 67. t -czikk által kiküldött országos 
bizottságnak egy elaboratumot mutattak be (Deputatio publico politica XI. 
Elaboratum), a  melyet Alm ásy Tgnácz 1773-ban még al-, majd 1779-ben 
jász-kun főkapitány, 1785-ben pedig kir. táblai biró készített el. Ezen 
elaboratumban összesen 46 régibb és újabb privilégiumot mutattak föl 
szabad, kiváltságolt jogi helyzetöknek és önkormányzatuknak bebizo
nyítására.

E privilégiumok alapján szabadságaik a következőkben jelezhetők, 
úgy m in t:

a) Az ország nádorának fenhatósága alatt, úgy a közigazgatás, 
mint a bíráskodás tekintetében a vármegyéktől független autonómiával és 
jurisdictióval bírtak, a mely jurisdictio gyakorlatában az országos neme
sekkel egy tekintet alá estek. Ennek következtében ;

b) nem voltak az országnak sem világi, sem egyházi más bíró
sága alá vetve, mint a nádornak és saját választott kapitányaiknak. 
(Ulászló Deer. III. 47. 1485. 11. t.-cz.)

c) Mint «Universitas» az országos nemesek közé számiáltattak s a 
király mellett a nemességgel együtt tartoztak fölkelni (insurrectio) a haza 
védelmére.

d) Zsigmond király alatt a királyi kincstárba bizonyos évi censusnak 
fizetésére (proventus Pharetralis — később zablapénz elnevezés alatt) 
szoríttatván, e censust önmagok szedték és szolgáltatták be a kincstárba, 
de egyéb adófizetés terhétől mentesek voltak. (Mátyás 1469. és 1473. év i; 
Ulászló 1492. és 1503. évi privilégiumai.)

e) Saját személyükben és nevük alatt bármely világi fő- és köz
nemes ember ellen pert indíthattak. (Ulászló Deer. III. 43.)

f) Tizedet, kilenczedet, avagy egyéb taxát jószágaik után nem fizettek ; 
valamint a vám- és harminczad fizetésétől is mentesek voltak. (Zsigmond 
1407. és az ország rendéinek 1446. évi privilégiumai.)

g) Jus patronatus illette őket a plebanusok és lelkészek választási 
jogával. (Ulászló 1512. évi május 22. kelt diplm.)

h) Italmérési joggal (jus educilli) bírtak. (II. Ferdinánd 1625. évi 
Privileg.)

i) Földesúri hatalom alatt nem állván, birtokaik a magyar korona 
hatósága alatt állottak. (Ulászló Deer. VII. 3.)

Hogy idők folytán a jász-kunok eme szabadságaikban mennyire 
és azok ellenállása mellett mily eredménynyel szoríttattak meg. részint
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1. Anno 1746. 23. N ovem bris.1 Si antesignans alicuius 
loci, cum  instructione a suprem o capitaneo aliquorsum  exmissus 
relationem  desuper facere negligat, in suo homagio convincatur.

2. Anno 1746. 16. Decembris. Statuitur, u t red em p ti2 
locorum districtuum  incolae in quibusque arendis, an te alios non 
redem ptos 3 aut extraneos praelatiores ideo praem onitione autem 
gaudeant.

orsz. törvények utján, részint Eger várának 1596-ban a törökök által 
történt elfogatása és a kerületnek is török iga alá ju tása következ
tében ; részint pedig I. Lipót királytól a kerületnek előbb a német lovag
rend részére — 500,000 írtért — eladása és majd a pesti rokkant 
katonák háza alapja részére történt elzálogosítása miatt, arra nézve, lásd 
egyebek mellett Horváth Péternek — később 1807-ben a jász-kunok 
alkapitányának 1801-ben Pesten «Commentatio de initiis ac majoribus 
Jarygum et Cumanorum, horumque constitutionibus» czímen megjelent 
műve magyar kiadásának (1825. Pest) 78. s követk. lapjain.

1 Tulajdonképen ez időben kezdődik a Jász-Kun-kerület autono
micus életének újra ébredése; miután Mária Terézia királyné 1745-ben 
a jász-kunoknak régi privilégiumait nemcsak megerősítette, hanem azokat 
még újabb szabadalmakkal is megajándékozta. Lásd alább az 1751. évi 
jász-kun articulusok bevezetését.

2 3 Redempti et irredempti (non redempti) elnevezés egymással 
ellentétben jelenti a jász-kunok közül azokat, a kik a kerületnek zálogból 
való visszaváltásához hozzájárultak, illetőleg hozzá nem járultak. Ugyanis 
I. Lipót király 1702-ben a Jász és kél (kis és nagy) Kun-kerületet, her- 
czeg Esterházy Pál nádornak minden ellenzése daczára, mint koronái 
területet 500 ezer írtért eladta a német lovagrendnek (ordini Theutonico), 
a mely a főkapitányi tiszt viselésére administratori nevezvén ki, a kerü
lettől évenkint 25,000 írt censust követelt és szedett be.

Az 1711-diki szathmári béke megkötése után, az ország Karai és 
Rendei a jász-kunok érdekében III. Károly király előtt magukat közbe
vetvén, 1712-ben az ügy megvizsgálására Bécsben bizottság ülésezett, a 
mely az elidegenítésnek törvényellenességét kimutatván, a német lovag
rend az örökös jogtól (jus perennale) elállóit ugyan, de a vételár vissza
térítéséig a kerületet zálog czímen tartotta meg, és 1713-ban, 1714-ben 
uj adminisztrátorokat (Kiss Mátyás és a később bárói rangra emelt 
Orczi István) nevezvén ki, egyebekben a helyzet még egy időre válto
zatlan maradt. Az 1715: 34. t.-czikkből kitetszőleg az országgyűlés 
értesülve arról, hogy a német lovagrend kész a kerületet visszabocsátani, 
határozatba ment a zálogsomma felerészének a király kincstárából, а 
másik fele résznek pedig az ország közpénztárából való kifizetése. Ez a 
határozat azonban nem effectualtathatott, hanem a zálogsomma a pesti 
rokkantak háza alapjából fizettetett ki, a minek következtében a kerület 
1731-ben ez alapnak került, mint uj zálogbirtokosnak uralma alá. A 
kerületi kormányzat egy királyi udvari commissiónak tétetett kezébe. E 
commissio 1733-ban az administratori tisztet Podrátzki Györgyre bízván, 
ez nemcsak hogy az évi censust 45 ezer frtra emelte föl, hanem különben 
is a jász-kunokkal jobbágy módra való kíméletlenséggel kezdett elbánni. A fel
merült panaszokra és a megyék követeinek is sürgetésére az ország Nagyjai 
ismét közbevetették magukat, minek következtében az 1741 : 9. t.-cz. a 
nádort visszahelyezi régi tisztébe. A sürgetésekre, a jász-kun főkapitány 
kinevezése iránt a kir. Helytartó tanács is fölemelte szavát ős 1743-ban
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3. Anno 1747. 8. Februarii. Capitanei districtuales omnes 
judiciarias expeditiones ao functiones cum adjuncto ju ra to  asses
sore sub nullitate actus peragant.

4. Anno 1748. 28. Junii. Semel incarcerati, au t fiscali 
obnoxii sine praescitu et annuentia supremi capitanei snb gravi 
responsionis onere per nem inem  penes fidejussionem cuiusvis 
ex tradentur.

5. Anno 1748. 26. Novembris et 1754. 17. Julii. Judices 
ac notarii locorum, transennales quietantias, perceptori tarde 
aut cum  defectu consignantes, poenam  damni exinde ne fors 
emersuri, eo facto incurrant.

6. Anno 1749. 29. Octobris. Locorum notarii an te term i
num m ilitaris com putus m utuo concursu om nia ad  com putum  
necessaria elaborent. Secus si quis defectus eorum  negligentia 
evenerit, ipsi bonificabunt.

7 Anno 1751. 22. Junii. Nemo a pastoribus in praediis 
pecora em ere ausit sub gravi poena.

8 Anno 1752................. S tatu itur : ne Capitanei d istrictua
les citra annutum  suprem i capitanei, particulares congregationes 
celebrent.

9. Anno 1752. 3. Novembris. Judicibus, notariis locorum 
in incassatione restantiarum  pigris existentibus, ad eos executio 
dirigenda veniet.

10. Anno 1753. 4. Maii. Nulla controversia m etalis insti
tuatur c itra  praescitum  suprem i capitanei, nullaeque expensae 
hoc titulo fiant. Metae ex tra  controversiam exstantes, usuque 
firmatae et visibiles convocatis convocandis per capitaneos dis
trictuales renoventur, imo (uti sub 14-a Maii et 14. Octobris 
1754. statutum  est) quotannis circa festum S. Georgii per loco
rum judices convocatis com m etaneis sub poena 4-0 florenorum 
renoventur.

11. Anno 1753. 21. Augusti. Si quis aliquem  suspectum 
passualihusque destitutum  hospicio exceperit 12 fl. mulctam, 
qui vero reticuerit aliquem  oberronem , carceris poenam  subeat.

kir. commissio rendeltetik ki az administrator és tiszttársai ellen emelt 
vádak megvizsgálására. A commissio jelentése, gr. Pálffy János nádor köz
vetítésével, a fölötte tartott tanácskozás után Mária Terézia királyné elé 
azzal a kéréssel terjesztetett föl, hogy ez, a jász-kunoknak, a rokkantak 
háza alapjának uralma alól való megváltást engedélyezze, Ígérvén a váltság- 
sommán és a melioratiók értékének megfizetésén kívül még 1000 lovas 
katonának kiállítását is. Az engedély 1745-ben megadatván, a kiváltás 
megtörtént. A kik ez összeg kifizetésében resztvettek =  redemtusok ; a 
kik pedig részt nem vettek, azok =  irredemtusok. Ezekről van szó a 
statútumban.



12. Anno 1754. 12. Septembris. Pastores, vagabundos 
«B e tly á r» dictos apud se ne detineant. Secus pro prim a vice 
100 baculis tales punientur, dein relapsi militiae (si apti fuerint) 
tradentur.

13. Anno 1754. 15. Octobris. Statuitur ne oenopolae in 
praediis constituti ad antevertendas male versationes liripipiato- 
res aliosque musicos instituendi saltus ullo sub praesextu, sub 
que gravi poena in suis diversoriis patiantur.

14. Anno 1756. 5. Julii. Occasione generalis congregatio
nis in possessione Jázigáli Also Szent György celebratae tran- 
quilitatis publicae multum interest, ut incolae per suos, quibus 
caeteroquin subjecti sunt, ita custodiantur, ne p ravorum  socie
ta te  quoquomodo inficiantur, quod sane eo facilius accidet, quo 
segnius in prosequendis, imo ab incolatu arcendis m alis et sus
pectis personis obligationi suae respondent et licet judicibus 
advenas fidedignis passualibus destitutos accipientibus gratiosum 
excelsi consilii locumtenentialis regii de dato 4 -ae  Maii 1758. 
em anatum  intim atum , gravem animadversionem, determinatio 
vero horum districtuum  occasione congregationis die 21. Augusti 
1753 celebratae interventa, mulctam 12 fl. oberronem  vero et 
advenam  suspectum  reticenti incarcerationis poenam  dictaret, 
u t nihilominus arcendis et prosequendis similibus suspectis loco
rum  judices tam  majorem  navent o p e ram ; iterato  sub prae
missa poena statuitur, ne advenas suspectos et debitis passualibus 
carentes incolatu et hospitio excipiant. Evenire id etiam  potest, 
u t sub larva m endicorum  talium cum primis, qui velatis curri
bus oberrando stipem flagitant, malevoli irrepant, hi quoque per 
judices sub praem issa 12 fl. m ulcta toties quoties per capitaneos 
districtuales (quibus etiam  horum  omnium cura m agnopere in
cumbet) desum enda arcendi statuuntur. Intuitu quorum  deter
minationes occasione congregationum die 21. Augusti 1753. ac.
10. Martii 1755. celebratarum  interventae cum  extensione ad 
Zingaros quoque non gremiatos exacte observentur.

15. Accidere non frequenter posset, u t locorum  notarii, 
qui ad effectuandas benignas regias dispositiones, districtualesque 
determinationes suos judices etiam  cum com m inatione delationis 
stringere ac pro publiquo desudare, abusus vero et excessus a 
judicibus suis commissos ex obligatione sua superioritati defterre 
consveverunt, a  functione notariali animo ulciscendi per judices 
suos am o v ean tu r; adeo qui damnum pro laudabili hoc zelo 
pati cogantur, quod quem ad modum publico perniciosum, ita 
huic opportunum  remedium est, u t nullus notariorum , nisi coram 
sedria districtuali sufficienter et legaliter de tali aliquo facto,
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quod in detrimentum com m unitatis vergeret convictus, a modo 
in futurum functione sua privetur.

16. Sub eadem congregatione magnum exinde dispendium, 
tam  communitati, quam  et publico imminet, dum locorum judi
ces ac notarii ebrietati aut vilioris vulgi societati dediti, pro
ventus locorum dissipant, plebem excitant et sub suis sessioni
bus pacifice conclusa promulgant, aut penitus annihilare et alia 
bis similia cum scandalo proborum  et incolarum facere a tten 
tant, quae ut antevertantur, statuitur, ut quiscum que judicum  
talia patrare  praesum pserit, cum  dedecore e senatu ejiciatur.

17. Anno 1762. 16. Decembris in oppido Jász-Berény 
celebrata generali congregatione clarum  esse, notorietate publica 
districtus hosce maximis tem pore redemptionis oneribus obnoxios 
fuisse ac proinde dignum nunc quoque censeri, ut ii ac similes, 
qui occasione redemptionis in statutionibus militum concurrerunt 
ac terras etiam redemerunt, verum  eas injuria tem porum  vel 
vendiderunt vel secus am iserunt, ad classem redem ptorum  ingre
diantur, adeoque iis omnibus im m unitatibus ac privilegiis, quibus 
reliqui u tun tur et gaudent, ad dies vitae uti frui et gaudere pos
sint, ad haeredes tam en horum  et posteritates haecce praeroga
tiva neutiquam  extendi possit, verum  in eo, quod eorum quoque 
successores prae extraneis ac aliis irredem ptis respectu bono
rum immobilium terrarum  videlicet et fundorum praeem ptio- 
nem semper sint habituri, hunc praesenti determ inatione favo
rem ex reflexione m eritorum  antenatorum  suorum  nanciscantur. 
Em ptores autem  atque post tem pus jam  redem ptionis bona 
immobilia a privatis sibi perennaliter conquirentes, siquidem 
per hujuscemodi jurium  translationem  venditor in tales omnes 
etiam  concomittantes praerogativas transtulisse censeri debeat, 
pro veris et indubitatis redem ptis districtuum  incolis etiam  
respectu successorum eorundem omnino reputari debeant, ita 
etiam  irredempti tales, qui viduas ac filias redem ptorum , terras 
arabiles, seu acquisitionis, seu coaquisitionis seu vero successionis 
ju re  possidentes, in uxorem ducunt, propter com munionem jurium  
etiam  in successoribus pro redem ptis censeantur, adscisticii nihilo
minus, qui semet cum redem ptis socero vel socru au t aliis cog
natis suis in unum  lectum, focum victumque conferunt, etiam  si 
pollicitatio bonorum in eosdem translationis intercessisset, nisi 
terrae arabiles effective et authentice in eosdem translatae esse 
comprobentur, pro simplicibus irredem ptis censeri penitus porro 
quoque debeant.

18. Anno 1764. die 30. Maii. In oppido Árok Szállás 
generalis congregatio celebrata e s t : occasione cuius ad  intim a
tionem  districtus minoris Cum aniae capitanei domini Michaelis
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Herpay determ inatur, u t pastores locorumque .judices, vaga 
pecora in grege suo reperta, uni proximiori m agistratuali distric
tus nostri minoris cum aniae fine eo notificent. u t districtualis 
Capitaneus ejusdem districtus, tam quam  vicinior suo modo cur- 
rentare, damnificatus qui citius in notitiam deperditi sui pecoris 
venire possit, districtuali autem  Capitaneo Jázigum  ipse judex 
loci in .Jázigia existenti tam quam  ofticiali suo m agistratuali ad 
cujus jurisdictionem videlicet tam ipse locus, quam  et praedium  
pertinet, aeque notificare teneatur, qui non m inus in Jázigia 
quoque currentabit insuper et illud.

19. Statuitur, ne ejusmodi pastores e t judices locorum 
ejusmodi pecora occultare, aut antequam  totus grex ex prae
diis ad  loca Jázigalia depellantur, ad gremium districtus Jazigum 
pellere audeant, ratione ex illa, ut cum Minor Cum ania partes 
que inferiores viciniores sint praediis illis facilius deveniunt ad 
ejusmodi greges Jázigales, toliterque et ipse damnificatus in 
vicinioribus praediis penes suum deperditum absque expensis 
recipere potest.

20. Concurrit et id ad hoc statutum , ne sim ilia vaga pecora 
potissimum equos per obequitationem ruinent et defectuosos red
dant, secus sive judicum aliquis, sive pastor ejusmodi vaga pecora 
sursum  pellat vel occultet, aut positive destruat 6 tl. mulcta, pa
stores vero 40 baculorum  ictibus et p raeterea refusione damni 
puniuntur.

21. Anno 1765. die 21. Januarii. Occasione generalis con
gregationis in oppido Jász  Berény celebratae determ inatum  est, 
ut quoniam  occasione praesentis sedriae evenerit, cerdones hun- 
garieos a pastoribus diversi generis etiam  furto ablatorum  et 
consum ptorum  pecorum pelles, et saevum m ala etiam  fide coe
misse : hinc ut malo huic congruens medela ponatur, cerdoni
bus ac lorariis ubilibet in gremio districtuum praesertim  in 
Jász-B erény degentibus absque sensu pelles ejusmodi a pastori
bus sub poena 6 fl. clam in praediis, aut domi em ere prohibetur.

22. Anno 1765. die 26. Novembris sub generali congre
gatione in oppido Jász-B erény celebrata, gravi abusu in eo 
observato, quod nonnulli plebeae conditionis hom ines ac prae
sertim  pastores, vana sua  ambitione rapti, cum scandalo plu
rium, brevissim a indusia gestare soleant, ideo u t abusus hicce 
tollatur talismodi indusia servare sub poena baculorum  25. irre- 
missibiliter infligenda vetatur.

26. Sub eadem congregatione statuitur, ut famuli, servi 
in term inum  3-um  dierum  a novo anno, seu a 1-m a Januarii 
com putandorum  mercedem mereri volentes, aut conventionem 
districtualiter elaboratam  et in futurum quoque regulandam
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excedentes, si militiae am plectendae habiles fuerint, omnino 
miliiiae tradantur. Si autem inepti, e gremio loci illius am an
dentur, ad praecavendas vero fam ulorum  allectiones et seductio
nes, pro salubri adinvenitur, ut ju x ta  etiam Articulum 11. 
1553. tam  hospites, quam  etiam  ipse famulus, ante effluxum 
sui anni, uno mense num  ille ulterius etiam  famulum suum in 
servitute retinere, hic vero num  servitutem  suam  pro futuro 
quoque anno apud eundem continuare velit ? ad invicem m en
tem suam adaperiant, nullusve hospitum praesum m at sub 
gravi arb itraria  anim adversione alterius hospitis famulum, seu 
astu, seu pollicitationibus, aut aliis praetextibus, ante statutum  
buncce unum mensem seducere.

24. 1766. die 20. Martii sub generali congregatione in 
oppido .lász-Berény celebrata : abusu porro in conductione m er
cenariorum , adhuc dum ulterius serpere, ejusque causam  in 
praejudicium  publici abinde prom anare observato, quod spretis 
hucusque interventis ordinationibus antequam  servilis annus 
exspiret, unius mensis praem onitionem  erga suum herum  prae
m ittere negligant, ipsi vero hospites ante indebitum  tempus 
aliorum  m ercenarios ad assum endum  apud se servitium  a llid a n t: 
inde fit, u t et m ercenario in delectu hospitum ad supergre
diendam  mercedis limitationem per capitaneos districtuales quo
tannis praevie elaborati consvetam. via et occasio pateat et 
hospites, si servitoribus commodis destituti m aneant, excessivam 
mércédéin polliceri cogantur. Hinc capitaneis districtualibus malo 
huic Sensibilioribus etiam mediis ac desummendis in iis, quos in 
excessu culpabiles reperirent, birsagiis obviare, factoque tali 
publice praejudicium antevertere, sed opifices etiam  ad obser
vandas limitationes serio stringere incum bet eo etiam  addito, 
ut si qui m ercenariorum  quotannis usque quartam  .lanuarii ser
vitium  non assum m erent, verum in popinis, au t oberrationibus 
tem pus perderent, futurae vagabunditatis suspecti detineantur et 
si apti fuerint, pedestri militiae tra d a n tu r : Hujus porro deter
m inationis subsequentibus quibusvis annis debita effectuatio per 
districtuales capitaneos procuretur. Non obsimiliter :

25. Viae regiae ad solitam latitudinem  ubique reducantur 
et eaedem in statu  commodo conserventur, deterioratae pro 
favore publici com m eatus reparentur. .Judices huic ordinationi 
exequendae minus intenti fiscali actione conveniendi evocentur, 
viarum  vero subaratores per capitaneos districtuales toties quoties 
in fl. 3. convincantur, vel si solvendo non essent, 25 baculis 
subjiciantur, cursuales quoque viae penes m etas praehabitae 
accurate observentur. Pontes et aggeres per eos, quibus incum 
bit, frequenter visitentur, in statu  incommodo positi reficiantur,



42 KIVÁLTSÁGOLT KERÜLETI STATÚTUMOK.

lateralibus brachiis provideantur, compagibus ferreis connectan- 
tur, observato  autem eo, quod nonnulli malevoli lateralia huius 
modi b rach ia  clam et furtive una cum ferreis com pagibus appor
tare nil pensi ducant, factoque tali tam  com m eantium  commo
ditati praejudicent, quam  et com m unitates superfluis expensis per 
suas dolosas fraudulentias gravare nihili ducant. Statuitur, quod, 
si quis in hujusmodi pontium adulteratione delatus convictusve 
fuerit, p rae te r et ultra illatum dam num  in II. 12 toties quoties 
m ulctetur, quae mulcta ipsis delatoribus ex integro est cessura.

26. Anno 1767. 3 -a  Junii sub generali congregatione in 
possessione Kun-Szent-M árton celebrata ordinatur, u t circulato
res prioribus ordinationibus constituti et in posterum  constituendi 
foveas in locis perviis au t publicis apertas inventuri easdem 
illico, quo possunt pretio divendant, si vero dam num  quodpiam 
abhinc em ergeret, culposus foveae hospes, ad refusionem causati 
dam ni m edio senatus indilate adigatur, quod si vero idem de
bitam  eatenus facere executionem  interm itteret, ipse senatus 
poenae con tra  publicarum dispositionum non observatores san
citae subjiciendus actione fiscali evocetur.

27. Anno 1768. 4 -a  et 5 -a  Maii. Occasione generalis con
gregationis in oppido Jász-B erény celebratae. Relatione autem 
existente e o : quod nonnulli m acellorum arendatores carnem  
neque lim itato pretio condignam, neque usui idoneam  emacil- 
lent, determ inatur, quatenus hujusm odi inepta caro per m agistra- 
tuales officiales, his autem  alicubi non existentibus, per lgcorum 
judices simpliciter confiscetur et egenis distribuatur.

28. Anno eodem sub generali congregatione in  oppido 
Jász-B erény 12. Decembris celebrata, observatis ex ocultis ven
ditionibus e t emptionibus in incolas gremiales redundari queunti
bus praejudiciis pro fixa regula statuitur, quatenus nullus omnino 
grem ialium  incolarum in futurum  fundos suos quocum que demum 
sub titulo in extraneos sub nullitate actus transferre audeat, 
donec coram  loci senatu m entem  suam  detegendo per eundem 
inter caeteros incolas desuper insinuatio praem issa non fuerit.

29. Anno 1769. sub generali congregatione die 5-a Maii, 
in oppido Jász-Berény celebrata. Locorum judicibus identidem 
ad id commonefactis, quatenus vias regias, gremialesque suos 
pontes hoc adhuc mense maio ad exactum, ubi necessitas 
exposcit, requisitum que statum  reduci ne interm ittant hujusmodi 
vias pontesque capitanei districtuales cum suis ju ratis assesso
ribus effluxo hoc mense investigabunt, et ubi defectum observa
verint, ipsos negligentes judices in fl. 12 ex proprio deponendis 
indispensabiliter mulctent, observato porro eo, quod nonnulli 
malevoli lateralia pontium sustentacula violare juncturasque



ferreas extrahere ac ipsa etiam  ligna apportare  nihil pensi 
ducant, statuitur, u t si quis hujusm odi pontium  violatores dete- 
nuerit, e cassa particulari 12 fl. mercedem, scientes vero et 
non denunciantes aeque fl. 12 mulctam recipiant.

30. Anno 1775. l -а  Januarii. P lura adsunt exempla, quod 
opiliones rurales aeque ac domestici vastioribus fustis arm ati 
saepius e rixis ad  homicidia devenerint, au t iisdem fustibus in 
grege sibi concredito m agna dam na causare observentur. Hinc 
usus solidiorum fustium, quia contra lupos canibus caeteroquin 
provisi sunt, nunc iisdem simpliciter interdicitur toties quoties 
sub poena fl. 6 au t 15 baculorum .

Eredeti összeírása Jdsz-Nagy-Kun-Szolnokmegye levéltárában 
Szolnokon ü . Capsula X. Fase. 1. Nr. 23. K ívül ez van reá írva  : 
Anno 1775. 24. A prilis e consilio locumtenentiali regio submissa.

1751.

J á sz-K u n -k e rü le ti a rticu lm o k .

Nos Maria Theresia, mem oriae com m endam us tenore prae
sentium  significantes, quibus expedit universis, quod postquam 
Nos in anno adhuc 1745 tum  ad demissam nonnullorum  fide
lium N ostrorum  com m endationem , tuinque etiam  ex speciali 
g ratia  et clementia N ostra regia erga fideles Nostros regio coro
nalium  districtuum Nostrorum  Jazygum  et utriusque Cumaniae, 
incolas et inhabitatores habita, antiqua et vetusta eorundem 
incolarum  et inhabitatorum  privilegia partim  clem enter con
firmaverimus, partim  vero novis gratiis et concessionibus benigne 
auxerim us, et occasione illa certam  regulationem in juridicis, 
politicis, provincialibus item et domesticis, ad puncta  seu arti
culos viginti tres redactam , iisdem incolis et inhabitatoribus 
praefatorum  districtuum  pro observatione modo pro visorio 
benigne resolverimus et sub dato Viennae Austriae, die 22. 
m ensis Novembris anni 1745. sub authentico clem enter extra- 
dederim us, quia tam en eadem regulatio (uti praem issum  est) 
modo provisorio et usque futuram  eotum jam  vero praeteritam  
regni diaetam institu ta  h a b e b a tu r ; circa quam  fideles status et 
ordines regni nostri Hungáriáé in eadem recenter praeterita 
anno nunc currenti 1751. Posonii celebrata diaeta congregati 
nonnullas observationes suas, in articulo quoque 25 ejusdem 
diaetae m em oratas posuissent, et easdem benigne approbationi 
et ratificationi N ostrae regiae humillime submisissent, quibus 
per Nos benigne revisis et m utatis saltem paucis ad majorem
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claritatem  et meliorem inducendum  ordinem deservientibus, in 
reliquo easdem observationes benigne approbavim us et ratifica- 
vimus modernaeque huic regulationi noviter in ordinem reductae 
clem enter inseruimus, hancque novam regulationem ex viginti 
quatuor articulis, seu punctis consistentem im posterum  sem per 
rite ac debite observandam  iisdem districtibus medio comitis 
Palatini regni Hungáriáé eorundem  districtuum Jazygum  et Cu
m anorum  comiti et judicibus authentice clementer extradandam  
duxim us tenoris sequen tis: utpote

A r t i c u l u s  I.

Districtibus Jazygum  et Cumanorum in publicis et provin
cialibus Consilio Nostro Regio locumtenentiali, in juridicis autem 
post Palatinum judicatui et jurisdictioni supremi, ac districtua- 
lium capitaneorum, locique judicatui jux ta  leges patrias, benig- 
nissim aque regia privilegia sua  subjectis existentibus, jurisdictio
nes hae taliter distribuuntur, ut videlicet dictum  consilium 
Nostrum  regium, in publicis et provincialibus, cum  supremo 
eorundem capitaneo necessarias correspondentias exerceat, eidem- 
que intim anda intimet, idem vero in districtibus effectuanda 
eftectuet, effectuarique curet, et necessarias inform ationes eidem 
consilio submittat. In juridicis autem, intuitu quorum  vis actuum 
personalium  civilium per alicujus loci personas patratorum , 
debitorum que contra unius loci unum vel plures incolas prae- 
tensorum , successionis item  et divisionis, ac cujusvis revindi
ca tio n s  bonorum in tra  territorium  unius loci existentium , pri
m ae instantiae judex sit judex ejus loci, cum suis juratis.

A r t i c u l u s  11.

Ubi vero bona, seu successioni, seu divisioni, vel quali
cunque revindication!, au t etiam  exequendo debito u ltra  termille 
tlorenos se non extendenti obnoxia, in pluribus ejusdem distric
tus locis situarentur, vel ubi plures ad aliquem actum  perso
nalem concurrerent, iidem que in pluribus ejusdem districtus 
locis residerent, vel vero si processus contra aliquem  locum 
instituendus esset, ibi jud ica tus ad districtualem capitaneum  
pertinebit.

A r t i c u l u s  111.

Si vero im m ediate praecedenti intellectu sum pta bona, 
vel etiam personae in p luribus essent districtibus, eotum  causa 
ad suprem um  Capitaneum spectabit.
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A r t i c u l u s  IV.

In causis repetendorum  colonorum judex erit supremus 
capitaneus, pro in causam attracto  sum etur loci judex  et senatus, 
ubi subditus repetendus degit, probatisque de lege probandis in 
casu renitendae loci judex, et senatus convincentur, sententiam 
que suam  suprem us capitaneus, cum brachio etiam  districtuali. 
si necesse fuerit, exequetur, nisi sententia appellata fuerit. Quo 
in casu, quem adm odum  in com itatibus a  vicecom itibus in causis 
repetitionis colonorum procedentibus ad sedem comitatensem 
judiciariam , ita etiam  a suprem o capitaneo ad Palatinum  appel
latio adm ittatur, adm onitiones autem  de repetendis fugitivis in 
medio ipsorum subditis capitanei districtuales ad simplicem 
requisitionem  dom inorum  terrestrium  repetentium  sub poena 
con tra  alienos subditos detinentes sancita, conform iter ad arti
culum 101. 1715. peragere et testim oniales ex tradare  teneantur.

A r t i c u l u s  V.

Ubi inter duo, vel plura, seu ejusdem, vel plurium  distric- 
tuuin loca, intuitu territorialium  limitum controversia fuerit, ejus 
decisio supremo palatinali capitaneo competet.

A r t i c u l u s  VI.

Cum tres sint futuri districtuales Capitanei, unus videlicet 
Jazygum , alter M ajoris et tertius Minoris Cum aniae, prim us ille 
tanquam  majorem  districtum  sub se complectens, duos, reliqui 
duo vero singuli unum  assessorem habebunt, ideoque distric
tus ejusmodi assessores e medio sui quantocius eligent, qui pro
cedenti districtuali capitaneo adjuncti erunt, liceat nihilominus 
capitaneo districtuali plures etiam assessores, quos idoneos judi
caverit, dissinteressatos tamen, sine expensarum  multiplicatione 
convocare et adhibere.
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A r t i c u l u s  VII.

A districtualibus capitaneis omnes causae, de lege appel
latam  in tra  vel ex tra  dominium recipientes, ad suprem um  capi- 
taneum  appellabuntur, qui cum  in appellatarum , tum  vero 
aliarum  coram  se m otarum  causarum  revisionibus, adhibitis 
districtualibus capitaneis, eorundem que assessoribus, unius, vel 
alterius absentia non obstante procedet, illo tam en districtuali 
capitaneo, cujus causa revidebitur, sub revisione illa exesse 
debente, a judicibus vero locorum prim a appellata erit ad



districtualem, illincque ad suprem um  capitaneum, inde vero ad 
Palatinum .

A r t i c u l u s  Vili.

Prouti causae usque, vel u ltra  sedem judiciariam  com ita
tuum , in tra  vel extra dom inium  et cum qualibus oneribus sunt 
appellabiles, eae coram suprem o palatinali capitaneo quoque ita 
considerabuntur, illincque in praesentiam  Palatini, eo non exis
tente, ad curiam Nostram  regiam  ita appellabuntur; Palatino 
tam en creato, causas nunc dicto modo aliorsum appellatas, et 
ibidem nondum revisas e t term inatas, is omnino assum et et 
revidebit.

A r t i c u l u s  IX.

Si quidem jus gladii quoque districtibus Jazygum et C um a
norum  clementer contulissemus, illud sub praesidio et directione 
suprem i Capitanei p raesentibus districtualibus Capitaneis et eorum  
assessoribus, unius tam en, vel alterius absentia non obstante, 
convocatisque in quantum  necesse fuerit, e medio districtuum , 
vel aliunde etiam juris peritis viris, adeoque in conform itate 
puncti noni privilegialis exercebitur, salva in quantum  per leges 
regni adm ittetur ad Palatinum  regni appellatione.
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Constitutione suprem i Capitanei penes palatinalem  autho- 
ritatem  permanente notarius districtuum, generalisque perceptor 
et fiscalis, in generali districtuum , districtuales vero capitanei 
et assessores ac commissarii, in particulari cujuslibet districtus 
congregatione e medio ipsorum, utrobique tam en sub praesidio 
suprem i Palatinalis capitanei ex candidatis per comitem Pala
tinum, qua comitem et judicem  eorundem modo infra decla
rando  proponendis eligentur, eorundem que officium per triennium  
durabit. Circa quam candidationem  id observabitur, u t iidem 
districtus Jazygum et Cum anorum  in generali, aut respective 
uti praemissum est particulari congregatione sua sub praesidio 
palatinalis capitanei praevie hoc fine servanda, pro casu occur
rentium  ejusmodi vaoantiarum  subjecta benemerita et qualitati
bus requisitis provisa eidem comiti Palatino, qua comiti et 
judici Cumanorum proiectent, qui Comes ex proiectatis et aliis, 
qui sibi aptiores videbuntur, candidat et candidatos eidem capi
taneo ad effectum subsequendae praenotatae electionis intimet. 
Judices vero locorum ju ra to s, perceptores et alios officiales, vel



servos quilibet locus in tra  se eligere et constituere potest, pro 
magis arduorum  negotiorum pertractatione, praeter districtuales 
Capitaneos et eorum assessores per m odum comitatensium, cum 
suprem o capitaneo consessuri, ex senioribus et magis meritis, 
duo ex Jazygibus, duo vero ex Cum anicalibus districtibus eli
gentur.

A r t i c u l u s  XI.

Cum archiva sint principale cuiuslibet bene ordinatae rei- 
publicae et com m unitatis requisitum, universale districtuum  arch i
vum erit in oppido Jászberény, in quo districtuum privilegia 
praesentesque articuli aliaque acta  publica conservabuntur, ad 
hoc archivum  etiam  districtualium  capitaneorum  acta  post sin
gulum triennium  erunt reportanda, si vero seu districtus, seu 
in particulari quaepiam  loca privilegiorum, vel aliorum actorum  
paria pro se ex archivo habere voluerint, illa ipsis sub sigillo 
ipsorum  districtuali extradari valebunt, imo debebunt. Ita et 
extraneis quoque literalium instrum entorum  et signanter acto
rum processualium, inra ipsorum respicientium  paria, in tra  
annum  quidem erga simplicem requisitionem , post annum  vero 
erga m andatum  requisitorium  Palatinale sub poena per leges 
regni constituta extradentur.

A r t i c u l u s  XII.

Ubi intuitu proprietatis terrae eosdem  Jasyges et Cuma
nos quispiam  regnicolarum hire convenire vellet, evocabit ad 
curiam  regiam districtus illius capitaneum , qui terram  eiusmodi 
actionalem  possidebit et per illum to tam  districtus illius com 
m unitatem , si vero terra  controversa possidebitur, per omnes 
tres districtus, communiter evocandi venient trium districtuum  
capilanei ac per eosdem com m unitas Jasygum  et Cum anorum  
m ajorum  et m inorum causam  autem  modo praevio suscitandam  
fiscus regius, qua legalis universorum  bonorum coronalium  
defensor illorum tam en expensis et periculo aget.

A r t i c u l u s  XIII.

Bonus ordo suadet, ut venditiones domuum aliorum que 
fundorum  fiant coram  m agistratu cujuslibet loci, per eundem que 
im protocollentur et instrum entum  desuper extradetur, debita vero 
incolarum  per m agistratum  loci, ipsorum  vero locorum in gene
rali congregatione praenotabuntur.
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A r t i c u l u s  XIV.

Et quia principalis districtuum  conservatio, ab  aequa et 
proportionata annuorum  tam  contributionalium  et eadem con
com itantium , quam etiam  domesticorum ipsos districtus in com
m uni et particulari concernentium  onerum  repartitione et accu
ra ta  persolutione dependeret, ideo suprem us Palatinalis capitaneus 
cum  concursu districtualium capitaneorum  et notarii inter ipsos 
eorundem que loca hactenus observatam  proportionem  revidebit 
et ubi inaequalitatem  deprehenderit, eandem  emendabit, con
sequenter in id incumbet, ut tam  contributionalia et eorundem 
accessoria quam  etiam  domestica onera, uti sunt termille aurei, 
1260 II. Rhen. facientes, vi privilegiorum suorum  in sortem salarii 
Palatinalis, directe eidem comiti Palatino, annue solvendi, salaria 
p rae te rea  officialium et servitorum  aliique pro publico ipsorum 
necessarii sumptus et expensae, in quantum  haec domestica 
ex alio fundo domestico, seu non contributionali, nunc vel in 
fu turum  in parte, vel in toto exolvi nequirent, in ter locorum 
incolas iuste el proportionate d istribuantur et repartiantur, con- 
tributionalis autem cassa dom estica non confundatur, ac in 
reliquo etiam  articulus 63. Anni 1723 rite, ac debite observetur.

A r t i c u l u s  XV.

Idem suprem us Palatinalis capitaneus cum  interventu dis
trictualium  capitaneorum. notariique internum  etiam  locorum 
sta tu m  investigabit, quam  videlicet sum m am  et jux ta  qualem 
norm am  singula loca repartiri soleant, quomodo eam  exigant У 
quales expensas, qualia e contra beneficia habean t ? quomodo 
eadem  adm inistrent ? quales rationes de praeceptis et erogatis 
d are  soleant ? ubi aliquem defectum vel excessum  adverterit, 
eum  emendabit, in negligentes vero vel excedentes cum super
fluarum  expensarum  solutione debite anim advertet.

A r t i c u l u s  XVI.

Haud parum districtus Jasygum  et Cum anorum  felicitatem 
suam  promovebunt, si pro 5000 florenorum ad domum invali
dorum  militum Pestiensem pertinentium  exolutione aliisque 
accessoriis m utuatas summas pecuniarias quantocius compla
n a re  et semet taliter exonerare s tu d u e rin t; ido suprem us capi
taneus in generali congregatione ipsorum  hunc in finem indi
cenda, non solum praedictam  sum m am  et accessoria juste 
repartie tur, sed et in id sum m opere incumbet, u t singulus dis
tric tus vel locus quottam  sibi adrepartitam , pro termino desig
nando  et quo necesse fuerit, certo certius adm inistret et exsolvat,
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interea autem  temporis supremus cap itaneus ipsorum genuinam  
debitorum  per districtus et eorundem  loca hactenus con trac to 
rum  et nondum exsolutorum  specificationem majestati nostrae 
medio comitis Palatini proxime su bm itte t et illis dein exsolutis, 
iidem districtus et illorum loca in fu turum  nulla am plius pas
siva debita absque praescitu  et obtento superinde consensu nostro 
regio contrahere audeant.

A r t i c u l u s  XVII.

A judicibus seu perceptoribus locorum , eorundem distric- 
tuales capitanei, a generali vero perceptore  supremus capitaneus 
cum districtualibus et notario  singulis annis rationes de perceptis 
et erogatis exigent, idem que suprem us capitaneus etiam locorum 
rationes per districtualem  (uti praem issum  est) capitaneum  cen- 
suratas sibi referri faciet easdemque superrevidebit, cum restan - 
tiariis in conformitate legum procedet restantiasque irrem issi- 
biliter exiget, rationes vero a generali perceptore, modo praevio 
exactas e t censuratas consilio nostro regio loeumtenentiali pro 
superrevisione quotannis submittet.

A r t i c u l u s  XVIII.

Suprem us Palatinalis capitaneus. cum sibi adjungi solitis 
elaborabit et fundum et modum dom esticae districtuum oeco
nomiae, opusque suum  comiti Palatino submittet, per eundem 
m ajestati nostrae referendum .

A r  t i c u 1 u s XIX.

Cum districtus Jasygum  et C um anorum  collectivo nom ine 
sumpti nullum  sigillum haberent, p ro  iisdem districtibus simul 
sumptis ubi idcirco peculialiter recu rren t et institerint, sigillum 
in medio ipsorum authentiam  habiturum , benigne impertiemur, 
sub quo acta  per tres districtus conclusa processusque per supre
mum capitaneum  term inati, procuratoriae item et plenipotentiae 
per Cum anos et .lasvges coram eodem celebratae expedientur 
idemque sigillum prae m anibus suprem i capitanei conservabitur.

A r t i c u l u s  XX.
Ubi omnes tres districtus vel etiam  singulorum locorum .judi

ces in ju  sconveniendi venirent, ibi quoque judicem aget suprem us 
ipsorum capitaneus, cum  assessoribus per Palatinum denom i
nandis, ac  ubi districtuales capitanei vel locorum judices con
victi fuerint, exeeutionem  in bonis com m unibus districtuum  vel

Corpus Statutorum  III. 4
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in bonis locorum au t etiam privatorum , necessitate ita exigente, 
etiam  cum brachio peraget, imo ipsa etiam loca, quoad utile 
dominium per trium phantem  partem  usuanda. taliter in execu- 
tionem  sumere licebit, oppositio siquidem in causis in tra distric
tus movendis, ad norm am  liberarum  et regiarum  civitatum locum 
non habebit.

A r t i c u l u s  XXI.

Qui articularibus his dispositionibus se opposuerint, vel 
etiam  supremo ipsorum  aut distrietualibus capitaneis locorum
que indicibus, in rebus officii ipsorum obedientes non fuerint, cor
rigantur, illi vero, qui semet plane contra eosdem  erigere prae
sumpserint, incaptiventur et facto ipsis legali processu pro 
qualitate delicti puniantur.

A r t i c u l u s  XXII.

Criminales causae tam  apud Jasyges, quam  et Cumanos 
revidebuntur et ad compendiandas expensas, quemadmodum 
hactenus ita in posterum etiam unus tan tum  fiscalis servetur, 
qui in gremio eorundem  districtuum  resideat et causas fiscales 
promoveat, ac ubi necessitas exigent, ipsique districtus eatenus 
institerint, Palatinalis quoque vicecapitaneus denominétur. Incum
bet praeterea singulis districtibus, vel u t ju re  gladii gaudentibus, 
in medio ipsorum, pro custodia m alefactorum  bonos e t neces
sarios carceres quantotius erigere et cuncta etiam alia pro 
exercitio juris gladii necessaria instrum enta et requisita, ita ut 
in nulla re defectus sit. procurare.

A r t i c u l u s  XXIII.

Ut autem praem issa omnia tanto melius observentur, incum 
bet supremo toties fatorum districtuum  capitaneo. velut inter 
alia sibi modo praevio incumbentia, una etiam  publicorum et 
provincialium curam  in iisdem districtibus habituro, et in illis 
cum  consilio nostro regio locumtenentiali necessarias correspon- 
dentias exercituro, ut in alterutro dictarum  districtuum  resideat, 
sac ra  et profana, pro augenda gloria et honore dei incremen
toque sacrae religionis Romano-Catholicae, dictorumque distric
tuum et eorundem inhabitatorum  communi bono et commodo 
justitiaeque indefessa adm inistratione diligenter curet et officio 
suo  debite satisfacere studeat. P raeterea capitanei Palatinales 
e t reliqui districtuales officiales, cum vicinis regni comitatibus 
correspondeant, accurate omni tempore in cunctis occurrentibus



casibus, qui circa militiam prom ovendam  et accom odandam  
occurrerent vel aliter etiam qualitercunque ad vicinos quoque 
comitatus pertinebunt.
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A r t i c u l u s  XXIV.

Omnes causas Jasygum et Cum anorum  personales, seu 
illae com m unitatum , seu singulari incolarum  nobilitari p raero
gativa distitutorum  nomine prom ovendae fuerint, ita et alias, 
in quibus actoratum  ex lege au t contractu adm issum  non habe
rent, coram  quocunque iudice palatinalis capitaneus nomine 
actoratusque suo ex officio prom oveat.

Idcirco universis et singulis saepefatorum  regio coronalium 
districtuum nostrorum  Jasygum et Cum anorum  incolis et inhabi
tatoribus, eorundem que pro tem pore constitutis suprem o et distrie- 
tualibus capitaneis locorumque judicibus et reliquis officialibus 
benigne hisce com m ittim us ac m andam us, quatenus hanc benig
nam  regulationem  habita condigna (uti praem issum  est) ad  ob
servationes statuum  et ordinum hereditarii regni nostri Hungáriáé, 
sub novissima regni diaeta nobis demisse propositas reflexiones 
noviter concinnatam  et in praespecificatos viginti quattuo r a rti
culos redactam , in omnibus suis punctis et clausulis rite  et debite 
observare per eosque. quorum in terest observari facere debeant 
ac teneantur. Datum in Archiducali civitate nostra Vienna Austriae, 
die quinta mensis Octobris, anno domini 1751. *

* A jász-kun három kerületnek ide iktatott municipális szab
ványai (Articuli), a melyek különben is «k irá ly i regulatio» néven isme
retesek, külső tekintetre nem lettek volna itt közlendők ; miután azok, 
nem csak a bevezetésből és befejező záradékból, hanem az egyes articu- 
lusokban használt kifejezésekből is kitetszőleg: formában  nem nevez
hetők eme kiváltságolt három kerület törvényes közgyűlésén alkotott 
statútumoknak. Sőt az 1751. 25. t.-czikkből világosan kitetszőleg az is 
bizonyos, hogy az ezen municipális articulusokat megerősítő M ária  
Terézia királynőtől még 1745-ből ideiglenesen kibocsátva létezett egy 
23 pontból álló regulatió, a melynek helyébe került ez az 1751. évi 
pozsonyi országgyűlésnek erre tett észrevételei után megerősített szabályzat. 
Mindazáltal az is kétségtelen, hogy úgy az 1745-diki. mint az ettől 
lényegben el nem térő jelen 1751-diki királyi megerősítéssel ellátott 
szabályzat tartalm ilag  nem foglal magában sem uj, sem idegen alkat
elemeket, hanem csakis olyanokat, a melyek a jászok és kunok régi és 
újabb privilégiumaikban és egyéb, szabadságaikat tárgyazó biztosító 
leveleikben foglaltatnak és a melyek nem felülről kelt, hanem alulról 
szerkesztett fogalmazványok és felterjesztések alapján nyertek alakot.

Ezért a jász-kunok azokat mindig a magukéinak vallották, azokhoz 
mint sajátjukhoz ragaszkodtak, miért azok a jász-kunok particularis jogá
nak. mintegy szerves kiegészítőivé váltak. Ezért a formától eltekintve, a 
teljesség okából szükségesnek tartottuk mi is közre adn i; azon nyomtat
vány után, a mely «Articuli Jazygum et Cumanorum« czímen megjelent
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Pozsonyban 1751. 8-ad rétben. Másodszor megjelent «Statuta pro judi
ciis Jazygum et Cumanorum» czímen az 1799-diki statumokkal együt
tesen Pesten 1814. Nem különben, magyar nyelvre fordítva legújabban 
1882-ben.

1765.
J á sz-K u n -k e rü le ti sta tu tum .

Anno 1765. die 5. mensis Augusti in .lász-Berény sub 
generali congregatione determ inationes et protochollis deprom p
tae ae in sta tu ta  universalia reducendae.

S t a t u t u m  1-um.

Ut redem torum , qui penes districtus hos non facultates 
solum, sed pro tem porum  exigentia vitam ipsam, qua nihil cha- 
rius esse potest, pro tem porum  exigentia devoti offerre solent, 
distincta rellexio h a b e a tu r : congruum  censetur, ut ad ponendam 
hos inter et irredem tos distinctionem, ipsi redem pti ad normam 
arm alistarum  a  capite suo in quantum  fundus oeconomicus non 
sufficit, non in cassam  contribui ionalem. verum ad cassam  do
mesticam m oderate taxentur.

S t a t u t u m  2-um.

Non sine talium  locorum, ubi congregationes crebrius 
celebrari solerent, praegravio observatum in districtihus exstitit 
id. quod ob frequentiorem deputatorum  concursum  et inter- 
tentionem loca talim oda juste quaerulandi ansam  habeant, ex 
eo. ut abusus hicee tollatur, posthac id observandum  statuitur. 
Ut m agistratuales quidem seorsive omnes, dom inis supremo 
et vice Palatinalibus Gapitaneis huc nullatenus intellectis, alio 
quin ex proprio victuris, titulo intertentionis dietim in loco 
congregationis Crucigeros 24. per districtuales C apitaneos ex cassa 
pipariorum obtineant. Qui autem in loco resident, cum  in pro
prio subsistere possint, pariter nihil habebunt. P rivati autem 
locorum deputati prout et aurigae ex suis locis provisionem 
accipiant. Foenorum  portio et avena per portiones in loco 
congregationis erga in natura vel regulam entali pretio per 
reliqua loca praestandam  bonificationem adm inistratur.

S t a t u t u m  3-um.

Tristia testan tur exempla et id, quod ob incautelam  pipa
riorum  saepe saepius periculosissima etiam  incendia exoriri



soleant : ideo u t hic quoque aliunde passim jam  per ipsos pueros 
practicare solitus abusus eo m agis tollatur, ipsi piparii, si re
dempti fuerint. Xr. 15. irredem pti autem Xr. 24. Qui vero in 
loco periculoso fumigare praesum pserint, in duplo toties quoties 
ad cassam  particularem  cujus vis districtus vertendis a modo 
in posterum irremissibiliter m ulctabuntur.

S t a t u t u m  4-um.

Observato eo etiam, quod vaga pecora non raro  apud 
interceptores diutius detineri, ac  per id ipsos proprietarios g ra
viter damnificari contingat: ideo u t id quoque antevertatur, pro 
justo  cen se tu r: Ut intercipiens, au t locorum judices talia cujus- 
cum que sint generis pecora u ltra  12 dies detinere au t medio 
tempore deteriorare nullatenus audeant, ast tem pore intermedio 
insinuentur, cum  effluxu eorundem  dierum  Capitaneis distric- 
tualibus resignent. Qui etiam cum  accu ra ta  ejusdem pecoris 
descriptione in tra  15 dies cu rren tabunt, ac ubi talia pro casu 
non praesciti domini distraherent, cui et quo in loco ac quali 
pretio d istracta sint, superinde ratiocinari obligabuntur.

Eredetije Jáss-Nagy-Kun-Seolnokm. levélt. Szolnokon. Latus. D. 
Сарр V. Fase. 5. No. 58.
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1799.

J á sz-K u n -k e rü le ti sta tú tum ok.

ELSŐ STATUTUM.
A perlekedéseknek rövidítéséről.

1- §•
Az igazság kiszolgáltatásának ham arább voltára nézve 

rneghagyattatik, hogy a perlekedőknek, kik prókátorok által akar
ják  pereiket folytatni, megengedtetik ugyan, hogy azoknak segít
ségekkel é lhessenek : ezek azom ban. tudniillik a prókátorok, 
köteleztetnek, hogy mennél rövidebben lehet, a llegáljanak : a 
kifogásokat, m elyek közül három m al élhetnek, csupán egy te r
m inuson és ké t feleletekben azonnal feltegyék: valam i pedig a 
m eritum ot, vagy magának a pernek tárgyát illeti, mind azt 
három  feleletekben bérekeszszék, negyediket tenni nem szabad, 
és ha  tesznek, a  bíróság keresztelje ki, és a költséget fizettesse 
meg a másik félnek.1

1 Lásd It. k. 1. r. 15i. 1. 2. jegyz.
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Midőn pedig szegény em berek a tanács előtt szóval perel
nek egymással, tartoznak a  helység nótáriusai azoknak pana
szaikat és egym ásnak teendő feleletjeiket kihallgatni rövideden, 
és hűségesen papirosra tenni, melyekre a birák Ítéletet hozván, 
a nótárius a sententiát irja be a  feleknek feleletjeik után.

2- §•
Többire a districtusokban eddig is szokásban volt mód 

szerént, szabad lészen ezután is a  juristitium okban 1 vagy tör- 
vényszünések idejében (kivévén az aratásit) a pereket folytatni, 
azokban sententiákat hozni s azokat executio által teljesíteni.

MÁSODIK STATUTUM.
A személyes cselekedetekről.

1. §•
Azoknak megzabol ázásáról, a kik a közönséges parancso

latok és a m agistratus végzései ellen cselekednének, vagy mago
kat. azok ellen szegezni merészelnék, lévén m ár a királyi kegyes 
regulátiónak 1 2 3 21-dik czikkelyében rendelés té v e ; " azok eránt. 
a  kik a magistratusbéli tiszteknek hatalm át és felsőségét m ocs
kos szókkal, vagy Írásokkal m egbántani nem iszonyodnának, 
végeztetik : hogy ha valaki a  megyebeli lakosok közül, a magis- 
tratualis tisztet, helység biráját vagy tanácsbélijét, midőn azok 
a magok hivatalokban m unkások, bosszúállásnak kívánságából 
vagy más akárm i okból csúfsággal avagy csak illetlen szókkal 
is, és mocskolódásokkal illetné, vagy gyalázó Írásokkal boszan- 
taná. azoknak munkáját kisebbítené, vagy ellenek k ik e ln e : az 
olyan ember, azért, mivel a hivatalbéli személyek m egbántása 
által magát a főhatalm at bántja meg, a magistra tualis fiscus 
kérésére a  főkapitány által azonnal egész homagiumában. azaz 
50 Rh. forintokban m arasztasson és büntettessen : vagy ha  a 
megbántatok, személynek mivolta úgy kívánná, bűnéhez m ér
sékleti testi büntetésre, a miképen tudniillik a fő kapitánynak 
tetszeni fog, Ítéltessen.

1 Lásd II. к. I. r. 18. 1. 3. jegyz.
2 Ezt a királyi regulatiót Mária Terézia adta ki a jász-kunoknak 

1751. évi október hó 5-dik napján.
3 Az említett regulatió 21. art. értelmében a szabályok és a magis

tratus végzései ellen cselekvők megfenyítendők ; a magokat azok eilen 
szegezők pedig tömlöczre vitetvén, per utján tettükhöz képest megbiin- 
tetendők.



2. §.
Továbbá a köznép között való becstelenítések a  helybéli 

tanács előtt, vagy, ha a becstelenítők ugyanazon districtusnak 
külöm b helyeiben laknának, a m egsértetett félnek actiója mel
lett a districtualis kapitány előtt Ítéltessenek, mely becstelení- 
tésnek büntetése fél hom agium ra határoztatik .1

3. §.
Ha pedig az előre bocsájtott becstelenítések külömböző 

időben és helyen történnének, valam int megengedtetik az, hogy 
egy actió által kerestessenek, úgy az is rendeltetik, hogy a 
mondott dehonestatióknak büntetése ahhoz szabattasson, a hány 
ízben gyakorlottá azokat a  mocskolódó, hozzá tévén azt, hogy 
ha a meggvőzetett félnek nem lenne módja pénzül fizetni, közön
séges helyen elszenvedendő m érséklett testi büntetésre ítéltessen. 
A pénzbéli büntetéseknek pedig a törvénynek értelm e szerént, 
két harm ad része a  bírót, egy harm ada pedig az acto rt fogja 
ille tn i: a  költségek azom ban és a fáradságnak jutalm a, melye
ket. a bíróság jó  lélekkel m eghatározván, exequálni fog, egyedül 
a felperesé légyenek.

4. §.

Végezetre, az instantiákban lévő hamis előadásokra nézve 
végeztetik, hogy ha  az olyan ham is előadások valamely m agistra- 
tualis tisztnek, vagy tanácsnak becsületét érdekelnék, ezen sta 
tú tum nak első paragrafusában : ha pedig közönséges személynek 
neve vagy becsülete sértetne, ugyanezen statútum nak második 
szakaszában előadott büntetéssel fenyíttessen a ham is vádoló. 
Hogy ha  pedig az ilyen ham is vád Ő Felsége, vagy a  Jász és 
Kun Megyéknek főtisztsége eleiben adattatna, akkor a feladó az 
1567-dikbéli 9. és az 1723-dikbéli 63 articulusok értelméhez 
képest poena talionis,1 1 2 azaz olyan büntetésre Ítéltessen, a milyen 
büntetést érdemlelt volna az általa bévádoltatott személy, ha az 
ő vádja igaz lett volna.

HARMADIK STATUTUM.
A vakmerő törvénykezőkről.

Hogy eleit lehessen venni a vakm erő törvénykezéseknek, 
és ezek által m ásoknak okozni szokott alkalm atlanságoknak,

1 A becstelenítésre nézve lásd. HK. II. r. 72. Cz. és 1723: 
57. t.-cz. 4. §.

2 Lásd II. к. I. r. 36. 1. 4. jegyz.
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ennekutánna az ilyen vakm erő törvénykezők, a kik tudniillik 
minden törvényszékeken megbuktak, élő vagy fél homágiumokon 
kívül, a  haszontalan okozott költségeket is, és a fáradtságnak 
az executio alkalm atosságával a bíróság által m eghatározandó 
díját megfizetni köteleztetnek: 1 ha  pedig szegénységek miatt 
nem fizethetnének, mérsékleti testi büntetésre, vagy az ellenkező 
félnek teendő szolgálatra, mely szolgálatnak m ennyiségét az 
exequáló bíróság fogja meghatározni, büntettessenek, azzal a 
megjegyzéssel, hogy a  ki az elkezdett pert egy esztendőnek 
elfolyása alatt elégséges ok nélkül nem folytatja, keresetétől 
azonnal essen el, és azt csupán n ó vu m , vagy új per által kezd
heti ism ét el, megfizetvén a m ásik félnek a költségeket.

2. § .

És mivel a tapasztalás bizonyítaná, hogy sok perek csak 
azért tám asztatnak, mivel a leieket a prókátorok ingerük, s biz
tatják, hogy törvénytelen kereseteket meg fogják nyerni, s ugyan 
e végett m agokat mintegy erővel kötik, m ásként a  feleknek eszek 
ágában sem volna, hogy perlekedjenek és m ásokat nyughatat- 
lan k o d ta ssan ak : innen m eghatároztatik. hogy ezekben a  distric- 
tusokban a  perfolytatás más prókátoroknak meg ne engedtessen, 
hanem  csak azoknak, a kik igazlelküségekről, m érsékelt és egye
nes indulatjokról esméretesek. A kik tehát az előszám láltakban 
m agokat bűnösökké tennék, azok és az olyanok, hallgatásra 
fognak kénszeríttetni, sőt ha  a  környülállások nagyobb bünte
tést kívánnának, a vakmerő törvénykezők ellen feljebb diktált 
birság a  districtusokban találtatható  jószágokból executio  által 
vétessen meg rajtok.

NEGYEDIK STATUTUM.
A succession^.

1 . §■

M eghagyatván kinek-kinek az a szabadsága, hogy a maga 
által keresett javakból szabadon rendelkezhessen: hogyha az 
ilyen a q u is ito r  testamentom nélkül halna meg. és özvegye nem 
m aradna, annak minden ingó jav a  fiai és leányai között egyen
lően osztasson e l ; az ingatlan javak  vagy fekvő jószágok pedig 
a fiakat illetik, úgy mindazonáltal, hogy ezek a  magok leány
testvéreit, azoknak jussok vagy részek szerént. annyi summából, 
a m ennyin az a fekvő jószág szereztetett, pénzül fizessék ki.
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1 V. ö. az 1729. 82. t.-cz.



Hogy ha  pedig az ilyetén ingatlan javak  nem pénzen, hanem 
testam entom  által vagy hűséges szolgálatokért szereztettek, azok 
becstiltessenek meg és a  becsű szerént való árából fizettesse
nek ki a leányok.

2. § .

Ha azom ban a férfiág elfogyna, a leányágon lévők suc- 
cédálhatnak az ingatlan javakban, még pedig azok. kik ugyan
azon gradusban vágynak, fejenként; a  kik pedig külömböző 
gradusban, tö rzsökönkén t: úgy m indazonáltal, hogy a közönsé
ges. és a  jószágot illető különös terheket hordozni köteleztet- 
nek : és jóllehet az utolsó mag nélkül való férfi az ősi ingatlan 
javakból a leányágnak kárával egyátalában nem rendelkezhe
tik ; azon sum m ának mennyiségéhez képest mindazonáltal, a 
melylyel a leányok ebből a jószágból a  férfiak által m ár azelőtt 
kifizettettek, a  szabad rendelkezés nála meghagyatik.
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H. §.

Á m bár azom ban szabadságok légyen a fiáknak, hogy a 
leányokat az ingatlan javakból kifizethessék : azt m indazonáltal 
nem cselekedhetik akkor, m ikor az a q u is ito r  atyafiaknak egyike 
liakat, m ásika pedig leányokat hagyna maga u tá n : mivel ebben 
az esetben a leányok úgy gondoltainak, m intha férfiak volná
nak. p ro  p ra efec tis , s ugyanazért, valam int ők az atyjokról 
m arad t javaka t m egtarthatják, igy ő rólok csupán a fiakra fog 
m aradni, és m ár ezeknek szabadságokban fog állani az ő leány- 
testvéreiket pénzül kielégíteni.

ÖTÖDIK STATUTUM.
Az özvegy asszonyok jussáról.

1 . § .

Az özvegy asszony, férjének halála után, ha a kereső férj 
m ásképen nem  rendelkezett, annak jószágában csak úgy fog 
m aradni, hogy abból éljen, nem pedig m int tu lajdonos: úgy. 
hogy ha ő m eghalna, vagy pedig máshoz férjhez menne, a fekvő 
javak  azonnal a fiakra szálljanak. A mi illeti m indazonáltal a 
földben fekvő sum m át és az ingó jószágot, azokból az együtt 
kereső özvegy maga jussához képest, tudniillik a fiaival és leá
nyaival egyenlő egy porczióból szabadon rendelkezhetik : sőt ha 
a férj, m inden mag nélkül meghalna, s m aga jószágáról m ás-



ként nem rendelkezett volna, az olyan esetben, a hol tudniillik 
sem m i más m aradék nincs, melyet a jószág illetne, mind az 
ingó. mind az ingatlan javak, az életben m egm aradott özvegyre 
tulajdonos jussal szálljanak, úgy hogy ő azokról szabadon ren 
delkezhessen. A helybéli elöljárók azom ban szorosan vigyázni 
köteleztetnek, hogy az özvegy asszonyok férjekről m aradt javai
kat gyermekeiknek károkkal el ne p réd á lják : ha pedig prédáin i 
tapasztaltainának, sequestrum  alá kelletik venni a jószágot.

2 . § .

A más rendű özvegyek pedig, a kik közkeresők nem vol
tak. és más házasságra léptek, a hitrésznél, dós. a jegybe vagy 
házassági ajándékba adott portékáknál, rés paraph ern a les , a 
szüleik házoktól férjéhez vitt javaknál (ha tudniillik azok férje 
jószága közé elegyedtek) és a házasság ideje a latt férjek által 
keresett ingó javakból egy résznél egyebet az örökösöktől nem 
kívánhatnak : következésképen, ha testamentumot, kívánnak tenni, 
csupán azokról testálhatnak, a mely javak, tudniillik a hitrész, 
a  jegy- vagy házassági ajándék és a m agával vitt jószág olyan 
elsőséggel bírnak, hogy azokat a férjnek az özvegy által nem 
su bscribá lt m inden adósságai előtt ki kelletik szakajtani.

3. §.
A mi pedig az özvegyek hitrészét ille ti: a törvényes hit

rész, dos legulis, ahoz képest m érsékelteik , a mennyi a redem ptio- 
nalis summa, vagy a másként vett földeknek ára. és ha az ősi 
javakból nagyobb hitrész aján lta tna a feleségnek, az örökösök 
nem  lesznek kötelesek többet adni annál, a mi itt m egiratott,: 
m indazonáltal a tulajdon keresményből lehet mérséklett hitrészl 
írásban  is ajánlani.

HATODIK STATUTUM.
A vevésről és adásról.

1. §•
Valamint a királyi kegyes regulatiónak 13-ik czikkelve 

k ívánja .1 az ingatlan jószágoknak örökös eladása mindenkor a

1 A kir. regulatió 13. czikkelye szerint a házaknak és más 
telkeknek azon helyiség niagistratusa előtt kellett eladatniok, melyben 
azok feküdtek; az eladás a magistratus által jegyzőkönyvbe Írandó s 
.arról bizonyságlevél volt kiadandó. A lakosok adósságait a helybeli 
tanácsnak, a helységekéit pedig a közönséges gyűlés volt köteles intabulálni.
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helybéli tanács előtt m enjen véghez és a fundusok könyvében 
vagy m ás a rra  különösen rendelt protocollumban beirattasson. 
azok az adások pedig, melyek nem a  tanács előtt lesznek, úgy 
tartassanak, mint ideig valók, kivévén az olyan örökös eladá
sokat, melyek rendkívül való szükségben történnek, m ert az 
olyan örök fássiók, b ár különös falak között készültek is, ma
gok erejekben meg fognak m aradni. Az olyan örökös eladásokat 
továbbá, melyek a tanács előtt készülnek, a nó tárius a proto
collum ban írván, egyúttal azt is feltegye, hogy az  eladó és a 
megvevő, vagy azoknak meghitelezett embereik, plenipotentia- 
riusaik személyesen jelen voltak, és hogy ezen utolsók miképen 
m utatták  meg p len ipoten tiá jukat: így a jelenlevő tanácsbeliek
nek neveiket is béirni köteles lészen, s úgy osztán  adja ki a  
feleknek az adásról és vételről szokott stílussal elkészült, hely
ség pecsétjével m egerősített és maga által subseri bált bizonyság
levelet vagy contractust. Azon esetre pedig, ha a  fassióknak 
protocollum ban való Írásakor az örökös eladásnak említése 
k im aradna, és ezen az okon idő jártával valaki az eladott 
jószágot zálogos jussal visszavenni kívánná, ha  csak a  kereső 
fél a neki adott contractussal. vagy ha contractus nem  Íratott, a 
még életben levő tanácsbéliekkel, vagy ha azok m egholtak, más 
tanukkal meg nem  bizonyítja, hogy azon eladás valósággal zálo
gos volt, úgy kell azt tartani, mint örökös adást és vételt.

2.  § ■

Hogy pedig eleit lehessen venni az olyan perlekedéseknek, 
melyek a  meg nem intésből, ex neglecta praem onitione, vagy 
a káros következésből, ex praejudicio veszik eredeteket, meg- 
h a g y a tik : hogy a  tanács eleibe terjesztett eladás a  nótárius és 
egy tanácsbeli által a  testvéreknek, szomszédoknak és mások
nak. a kiket azon jószágnak megvétele törvény szerén t elébb 
illetne, tud tokra  adattasson. Mely meglévén. az eladó szándék 
papirosra leírva, a  tanácsház előtt táblán kifüggesztessen, hogy 
ha a m egintetteken kívül többen is volnának, a kik magoknak 
a vételhez elsőséget tulajdonítanak, tudják m agokat jelenteni. 
T artoznak pedig m agokat a  táblának kifüggesztésétől számlál
ván. tizenöt nap alatt a tanácsnál bejelenteni, és a  contractus- 
ban lévő kötelezésnek eleget te n n i ; m ert elm úlván a  tizenöt 
nap. ha  azalatt m agát senki nem jelentené, vagy h a  jelenti is, 
de a contractus vagy eladás kötelezéseinek eleget nem  tészen. 
akárki légyen a megvevő, bé kell a jószágnak b irtokába bocsáj- 
tani, és ennek a bébocsájtásnak olyan ereje fog lenni, hogy az 
eladást soha semmi időben elrontani ne lehessen.
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2. §.

Midőn továbbá a vételben való elsőség eránt több osztozó 
atyafiak közt lészen a  kérdés, a helybéli tanács annak  ítélje az 
elsőséget, a kit a successio legközelebb illetne.

4. §.
Mivel pedig kétféle rendű em berek lakják ezeket a distric- 

tusokat. kik közül a  főbbek azok, kik azon alkalm atossággal, 
midőn a districtusok 1745-dik esztendőben kegyelm es királyi 
megegyezés mellett m agokat az invalidus katonák pesti háza 
uradalm a alól ötszázezer forintoknak letételével és ezer lovas 
katonáknak kiállításával kiváltották, ezen sum m ának, és a mel
lesleg való költségeknek kifizetésében részt vettek, és akkor 
tehetségekhez képest m agoknak és a m aradékoknak szám ára 
készpénzen földeket szerzettek, és igy a kegyelmesen m egerősí
tett privilégiumok is főképen ő reájok tartoznak, s districtusbéli 
redem ptus lakosoknak neveztetnek : a másbéliek pedig az úgy
nevezettek irredem ptusok. a kik ism ét kétfélék, úgym int egyfelől 
azok, a kik a redemtio alkalm atosságával bizonyos földeket fel
fogtak és az ezer lovas katonák kiállításában is segítettek, de 
mivel a reájok esett sum m ának lefizetésében késedelmeztek. az 
akkori nádorispánynak rendelése szerént a felfogott földeket 
(mivel azoknak kirendelt váltás szerént való á rá t le nem  fizet
ték) elvesztették, melyek osztán m ásoknak olyanoknak adattak, 
a  kik az árát letették. A m ásik rendbéli irredem tusok azok. a 
kik sem redemtio idején, sem azólta magoknak földet nem szer
zettek. vagy pedig azu tán  zsellérképen jöttek lakni a districtu- 
sokba, a kik azért zselléreknek, inquilinusoknak hivattatnak. 
Midőn tehát valamely fundust irredem tus lakosnak adnának  el, 
azt kell megtartani, hogy ha  azt redemtus ak arja  megvenni, 
elsősége légyen az irredem tus felett, és az irredem tus is elébb 
megvehesse, mint az inquilinus. Ha továbbá több redem ptusok 
akarnák  azon fundust megvenni, és sem szomszéd, sem m ás 
elsőségü lakos nem jelentené magát, vagy pedig redem tus vevők 
nem  találkozván, több elsőrendű irredemtusok jelentenék m ago
kat, a helybéli tanács Ítéletében fog állani, hogy a  legjobb szol
gálatú és legérdemesebbnek Ítélje a megvételben való elsőséget.

HETEDIK STATUTUM.
A kiköltöztekről.

1 .  s .

Hogy eleit lehessen venni a szabad és h a tá r  nélkül való 
kiköltözésnek, mely mind a distriktusokra, mind a közjóra nézve
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igen káros, meghatároztatok, hogy ennekutánna a lakosoknak 
ezen megyékből kiköltözni szabad nem lészen, hanem  ha a rra  
a district ualis m agistrátustól engedehnet nyerendenek. Ha pedig 
olyanok találkoznának, a  kik eladván vagy elhagyván öröksé
geiket, ennekelőtte kiköltöztek, és most eladásoknak megsem m i
sítése, vagy elhagyott jussaiknak visszaszerzése erán t pert kez
denének. m indazért, mivel a kiköltözés végett tö rtén t eladás, 
melynek külöm ben is m aga term észeti szerént örökösnek kell 
lenni, meg nem  sem m isíttethetik, és talán m ár a praescriptio is 
h o zzá já ru lt: mind pedig azért, mivel a kik fundusokat elhagy
ják, azzal a magok jussokról önként lemondanak, és szökevény 
lakosoknak tarta thatnak  : az ilyenek magok keresetektől azonnal 
elm ozdíttassanak, kivévén az olyanokat, kiknek a successio utján 
jussa vagyon, mely még a districtusokon kívül lakókra is kiter
jed, csak hogy azon terheket, m elyeket hasonló tehetségű m e
gyebéli lakosok hordoznak, igazán viseljék s megfizessék. Kiköl- 
tözteknek pedig vagy fi indusaikat elhagyóknak csak azokat kell 
tartani, a  kik a m agok örökségeiket minden kénszerítés nélkül 
vagy elromolva, vagy pedig csak azért elhagyják, hogy a nyo
morúságos időkben a privilegialis terhek alól m agokat kivon
hassák. vagy m ás részről magok jussaikat akárm iném ü szili 
alatt m ásnak e la d já k ; ellenbe azokat, a kik haszonbajtás vagy 
kereskedés végett a  megyéken kívül m úlatnak ugyan, de azom - 
ban a  magok tehetségéhez alkalm aztatott m inden privilegialis 
terheket és tartozásokat szakadatlanul hordozzák, és földeiket 
m ások által illendően miveltetik. mindaddig kiköhözteknek ta r
tani nem  kelletik, miglen ezen kötelességeket hijánosság nélkül 
véghez viszik.

2. § .

Azok továbbá, a  kik vagy katonai vagy m ás közönséges 
szolgálat és hivatal m iatt távol vágynak, vagy egyik districtus- 
ból a m ásikba általm ennek, vagy pedig a megyéken kivid lévő 
helységekben szolgálnak, vagy hivatalt viselnek és azokban való
ságos lakosokká nem  lettek, valam int azért kiköltözteknek nem 
ta r ta tn a k : úgy ha idehaza lévő atyjok fiaival osztozni k íván
nának .1 az olyan osztálynak az 1723-dik esztendőbéli 47-dik 
articulushoz képest meg kelletik le n n i; hogy ha m indazonáltal 
az osztály után a megyékből tovább is kint m aradni k ívánná
nak, és m ásutt vállalván lakosságot, a  magok itten lévő részeit 
használni akarnák, ez erán t engedelm et kell nékiek nyerni, mely

1 Az osztályra nézve lásd II. к. I. r. 244. 1. 2. jegvz.



az eddig m ondottak szerént a környülállásokhoz képest fog 
réguláztatni.

NYOLCZADIK STATUTUM.
A testamentomokíól.1

1. §•
Hogy a testam entom lételekben az egyenlőség m egtartas

son. és hogy az azokra m egkívántaié törvényes szokások nem 
tudásából szárm azható kérdéseknek és perlekedéseknek eleje 
vétethessen, ezeknek u tánna meg kell ta r ta n i : hogy ha a tan á
csot valam ely testam entom nak kihallgatása végett megkeresik, 
két tanácsbéli em bert küldjön ki ; külömböző esetre három 
jám bor életit és közhitelű lakosok (kik közül egyiknek Írást 
kelletik tudni) kihallgathatják a  testam entom ot, melyet írásban 
vévén tizenöt napok alatt kötelesek a tanácsnak beadni.

2. § •

A n u n cu p a tivu m  vagy szóbéli testam entom ra is ugyan
annyi tanuk elégségesek, s hasonlóan 15 napok alatt referálni 
kelletik a tanácshoz a testálőnak akaratját, m elyet a nótárius 
azonnal protocollumba vegyen. Azomban az irásbéli. scrip tum . 
és a  szóbéli, n u n cu pativu m  testam entom ok közt ez a külörnb- 
ség, hogy ha még akkor, m ikor a szóbéli testam entom  referál- 
tatik, a  testáló személy életben lészen. a relátio esküvés nélkül 
inegeshetik : hogyha pedig az m ár akkor m eghalt, kötelesek a 
referáló  tanuk a testam entom  valóságára m egesküdni, hogy 
ekképen a szóbéli testam entom ban megeshető m inden csalárd
ság elkerültessen. Utoljára a testam entom toldaléknak vagy codi- 
c illu sn a k  k ihallgatására két emberséges tanuk elegendők.

3. §.
Azon esetben továbbá, midőn a testálni kívánó személy 

nagyobb tekintet végett akár testamentomot. ak á r codicillust 
m agistratuális tisztek előtt akarna tenni, azt ugyan két olyan 
tiszti személyek előtt m egteheti: mivel azom ban a  m agistratuális 
tisztek a tanácsnak relátiókat tenni nem tartoznak, azért ők 
m agok irásbéli bizonyságlevelét az előttük m iképen tett testa
m entum ról tiszti hitelességekre a  feleknek akárm ikor kiadhat-

1 A végrendelkezést illetőleg v. ii. НК. I. 6. 51. 57. 58. ez. III. R. 
29. 30. ez. 1638. 31. t.-cz. 4. §. 1655. 46. 1687. 9 ; 1715.26. 27. és 1729. 
24. t.-cz. 10. 11. §§.
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j á k : azom ban a testamentumot vagy codicillust nagyobb bátor
ságnak okáért gyűlés alkalm atosságával a  közönséges archívum ba 
beadni kötelesek.

4. §.

Hogy ha pedig valaki mag és testam entom  nélkül meg
halna, semmi m aradékot, kit az ő jószága illetne, nem hagyván, 
az olyan mag nélkül m eghaltnak jav a i annak a helységnek, 
melynek lakosa volt, tanácsának és közönségének, úgymint a 
mely a privilégiumoknak erejek szerént együtt véve földes u ra- 
ságot tészen. szabad rendelésére fognak ezután is szállani, és 
az olyan m ag nélkül m arad t jószág a közönség jövedelmei közé 
fog szám iáltatni s az által használtatni.
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KILENCZEDIK STATUTUM.
A tanuknak meghiteltetésekről.

1- §•
Szabad lévén a  districtuális kapitányoknak csupán a nékiek 

béadato tt actió  mellett biróskodni. önként következik, hogy a bírói 
m unkákat is, úgymint in qu isitióka t, executiókat, a d m on itió -  
kát. ocu lá táka t és m ás hivatalokhoz tartozó kötelességeket, 
ám bátor com m issió  vagy kiküldés nélkül, csakhogy m indenkor 
mellettök lévő esküttel légyen, véghez vihetnek ; és ezen ő m un
káik, azért hogy reá com m issió jok  vagy kiküldettetések nem 
volt, hibásoknak nem ta r ta th a tn a k : minden ilyen cselekedeteik
ről mindazonáltal az 1729-dikbéli 25-dik ezikkelv értelméhez 
képest a districtusokhoz relatiót, tenni kötelesek légyenek.

2- §•
Az olyan in qu isitiókn ak , melyek nem az egész törvény

szék előtt készültek (collateralis), azon törvényszék előtt, mely 
a  pert megítéli, m indenkor m ähen  tied  Itat n i  kelletik; am ely ek  
nem a u th en ticá lta tn a k ,1 hacsak a felek meg nem egyeznek 
benne, semmit sem fognak próbálni.

3. §.
A szegényebbeknek pereikben pedig, nehogy több költség

gel terheltessenek, mind a két félnek részire ugyanazon alkal-

1 Lásd II. к. I. r. 9. 1. 1. jegy.
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m atossággal közös in qu isitio  tétessen, és a tanuk a feltett 
d e u trá lis  kérdéseken kívül is, m indazokra, melyek a dolgot 
világosítják és a pernek velejére tartoznak, kikérdeztessenek.

TIZEDIK STATUTUM.
A prapscriptióról vagy időmúlásról.

1. §■
Ámbátor a  feljebb leirt hatodik statútum hoz képest, mely 

szerént a jószágnak általadása u tán  a fassiókat invalidálni nem 
lehet, a p ra escrip tio  ritka esetekben kerüljön elő, m indazon
által, ha kérdésbe jönne, annak  h a tá ra  a szőllőkre, kertekre, 
épületekre nézve, úgymint a melyek szüntelen való jav ítást és 
gondviselést kívánnak, egy esztendő és egy nap lészen ; a föl
deket pedig három  esztendő elfolyása alatt lehessen k e re sn i; 
megjegyezvén azt, hogy ezen megyékben is a just fentartó tö r
vényes eszközök által a p ra esc rip tio  közben-közben elrom olhat.1

2. §•
Az apellálásnak p ra e sc r ip tió jd ra  nézve az végeztetik, 

hogy a felek a sententiának m eghallására az első bíróság által 
m indenkor előhivattassanak, és azok. ha apellálni akarnak, az 
apellá tá t (melyet az actoratus kérdésében is meg kell engedni) 
m indjárt az nap feltegyék, m ert külömben nem lészen nékik 
szabad apellálni. Olyankor pedig, m ikor a processus felsőbb tö r
vényszék által Ítéltetik, lm jelen vagvnak a  perlekedők, ugyan
az t tartoznak cselekedni: ha pedig jelen nincsenek, a districtuális 
kapitány vagy esküit által adattasson tudtokra a sententia, a kik 
is annak publicálásától fogva tizenöt nap alatt, m ert azután 
szabad nem lészen, tartoznak a  helybéli tanács előtt bejelen
teni, hogy ők apellálnak; m elyet ha elm úlatnának, a proces- 
susnak vége szakad, és a sententiát exequálni kelletik, ha tudni
illik abban az executió  meg vagyon parancsolva, a processust 
pedig csupán nóvum  által, a  jószágnak birtokán kívül, lehet 
ism ét elkezdeni.

3. §•
Azokban az esetekben továbbá, hogyha valaki az egyszer 

m egtett osztályt m agára nézve károsnak ítélvén, újat kívánna,

1 V. ö. HK. I. R. 23, 46, 48. 78, 79. 82. III. R. 16. ez .; az 
1625: 54, 1635: 52, 1729: 36. és 37. t.-cz.



vagy az elsőt igazíttatni akarná, az t a  m egtett osztálytól szá
mítván három  esztendő alatt m unkába vegye ; m ert eltelvén a 
három  esztendő, és az 1729-dikbéli 36-dik  a rticu lu s  szerént 
a  just fentartó eszközöknek sem lévén semmi helye, az olyan 
keresetet a  p ra esc rip tio  semmivé teszi. Azomban az új osztá
lyok, vagy a  régiek m egigazíttatások eseteiben kötelesek mago
kat a  megyebéli bírák azon 36-dik articulus rendeletéhez szo
rosan tartani.
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4. §.

Az adósságok p ra e sc r ip tió já ra  az  1729-dikbéli 27-dik 
au sceu gdlis  vagy lajstrom os adósságoknak bépróbálására, és 
m egkivántató környíílállásira nézve pedig az 1723-dikbéIi 53-dik 
czikkelyeket kelletik teljesíteni.

TIZENEGYEDIK STATUTUM. 
Az adósságokról.

Hol és mikor kelljen az adósságokat intabuláltatni (az 
elsőség végett protocollum ba iratai), m á r arról vagyon rendelés 
téve a királyi kegyes reguládénak 13-dik czikkelyében.1 Többire 
m eghatároztatik, hogy azon esetben is, m időn az adósnak javai 
m ár m ás cred ito rn ak  execu tiő  mellett á lta ladattak  volna is, a 
processus kezdete előtt tö rtén t in ta b u lá tió  elsőséget tulajdonít
son. Hogyha pedig ugyanazon egy c r id d l is  processusban több 
cred ito r  ok  öszvejönnének, és nem volna mindenkinek kielégí
tésére elégséges fundus, és a con tractu sok  sem volnának intabu- 
lálva, akkor az elsőséget a  c o n tra d u sn a k  idejétől kelletik meg
határozni. Azon történetben pedig, a  hol hasonlóképen semmi 
in ta b u lá tió  nem  tétetett, egyik vagy m ásik  creditor azomban, 
ám bátor későbbi contractusú , bírói hatalom  által vagy másképen 
m agának elégtételt szerzett, nem állván ellent az, hogy a con- 
tra c tu sa  későbbi, az adósnak javait m agánál m egtarthatja, sza
bad  lévén a  többi cred itorokn ak  az ingatlan  javak ra  nézve 
esztendő és egy nap a la tt super in sc r ip tio  n d lis  processust 
kezdeni.

2. §•
A mi az intabulátiónak valóságát és külső törvényes for

m áját illeti, igen is m egkivántatik, hogy az in ta b u la tió  alkal-

1 Lásd. fentebb 58. 1. 1. j. alatt. V. ö. az 1723: 107. t.-cz.



raatosságával a  co n tra d u so k  magok valóságában előm utattas- 
sanak, és a protocollumba egészen beirattassanak, külömben az 
in ta b u la tió  semmit sem fog érni. Ha m indazonáltal con tractus  
nem  volna, azom ban a jelenlévő adós az adósságot elismerné, 
az által a con tractu sn ak  nemléte kipótoltatik, és ez az elesme- 
rés olyba tartatik, m intha a con tractu s  m utattatott volna elő.

3. §.
Többire, midőn biró eleiben kél a dolog, az adósságnak 

bépröbálására m aga az in ta b u la tió  nem elégséges, m ert tudva 
vagyon, hogy sokszor az adósság kifizettetik, a nélkül, hogy a 
kifizetés az in tabu lá tión ak  a lá  ira t ta tn a ; azért is ilyenkor 
m agát a con tractust kell bém utatni, vagy m ás módon kelletik 
az adósságot megpróbálni. Azom ban az innen szárm azható több 
több perlekedéseknek elkerülése végett m eghatároztatik, hogy ha 
az adósság in ta b u lá lva  vólt, m időn kifizettetik, annak bébizo- 
nyítása végett a kifizetés ugyanazon protocollumba feljegyez
tessen.
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T1ZENKETTŐDIK STATUTUM.
A hatalmaskodó cselekedetekről.1

1. §•
Ha valaki mást tetemesen megver, megsebesít, rabbá tészen, 

m ás házára erőszakkal és lárm ával rohan, ingatlan jószágát 
elfoglalja, az olyan a m agistratuális fiskális által a főkapitány 
törvényszéke eleibe állíttatván, tettének környülállásihoz képest 
büntettessen meg.

2. §■
A kisebb hntalmaskodásokban pedig, ha azokat egy hely

béli lakosok követik el, azon helységnek tanácsa ; ha pedig több 
helységnek lakosi belé egyeiednek, a  királyi kegyes reg u la tió k -  
n a k  első és második czikkelyeikhez képest, azon districtusnak 
kapitánya légyen a b i r ó ;1 1 2 mely kisebb hatalm askodásnak a bü n -

1 Lásd II. k. 1. r. 92. 1. 1. j. és 56. 1. 1. jegyz.
2 Az érintett regulatió első art. értelmében az egy helység lakosai 

által elkövetett vétségek, egy helység egyes vagy több lakosa elleni 
adósság, s az egy helység határában fekvő javakban való örökösödés, 
osztály, vagy azoknak visszaszerzése iránti perekben az illető helység 
bírája s esküdt tanácsa az illetékes bíróság ; a 2-dik art. szerint pedig, 
ha az örökösödést, osztályt, vagy 3000 írtnál többre nem rugó adósság



tetése ezen districtusoknak bévett szokása szerént fél vagy élő 
hom agium , tudniillik 25 forint, az eszközül felvett m inden sze
mély részéről pedig 12 forint fog le n n i; ezenkívül a  költség és 
kár, a bíróságnak jó  lélekesméret szerént való becsűje szerént 
téríttessen meg.

KIVÁLTSÁGOLT KERÜLETI STATÚTUMOK. 67

3. §■
Ha továbbá valamelyik com m unitás vagy m aga hatalm as

kodást cselekszik (actum m inoris potentiae committit), vagy az 
ő nevében és parancso latjára olyan m íveltetik,1 az t a  cominu- 
nitást oly form án érdeklik az 1613-dikbéli 23-dik czikkelyben 
és országunk m ás törvényeiben a  hatalm askodók ellen kiszabott 
büntetések, bogy ha meg fog bizonyosodni, hogy az az erő
szakoskodás, m inden vég és fundam entum  nélkül, következés
képen nem  a  m aga jussainak ó talm azására és fen tartására 
míveltetett, a  büntetést maga a  biró és tanácsbeliek tulajdon 
erszényekből a com m unitás cassájának  m egtéríteni köteleztetnek.

4. §.

Ha pedig a helységeknek vagy pusztáknak határát, melyek
nek tudniillik békességes birtokokban vágynak, kaszálással, szán
tással, tilalm as legeléssel m egrontaná vagy épen elpusztítaná és 
az által határbéli villongást béhozni igyekezne; az olyan a  m a- 
gistratualis fiskális actió ja  mellett m int közönséges csendesség
nek m egháborítőja és a más jószágának elfoglalója, a főkapitány 
által a hatalm askodók ellen rendelt büntetésekben m arasztaltas- 
son vagy a terhelőbb környülállásokhoz képest kem ényebben is 
megbüntettessen. A ki pedig az olyas határokat vagy különös 
lakos birtokának barázdáját is nem  ron taná  ugyan el egészen, 
hanem csak lassan-lassan foglalná, és e szerint m aga birtokát 
tovább terjeszteni igyekezne, bépanaszolván a m egsértetett fél 
maga dolgát azon helység furájának, a  hol a m egsértő fél lakik, 
12 forintra bűntettessé, melyet ha  ism ét cselekedne, a  büntetés 
megkettőztessen és az okozott költségnek m egtérítésére is köte- 
leztessen.

megvételét tárgyazó javak egy és ugyanazon kerületnek több helységeiben 
feküdnének, vagy ha a vétség elkövetésében részesek ugyanazon kerü
letnek több helységében laknának, vagy ha a per egy egész helység ellen 
indíttatnék, az illetékes biró a kerület kapitánya.

1 V. ö. a HK. Ill R. 19. ez., az 1647 : 81. 1649 : 18. és 1655: 
62. t.-cz.
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5. §.

Többire, valam int az előszámlált birság büntetéseknek fele 
a bíróságot, fele pedig a felperest, ille ti; úgy a  szegény em ber 
ellen folytatott perben a  pénzbéli büntetés m érsék le ti és a bíró
ság által m eghatározandó testi fenyítékké változtathatik, melyek 
közül melyiket viselje, a meggyőzetett fél választására hagyatik : 
hozzáadván itt azt, hogyha a felperes az e rán t meggyőzettetik, 
hogy méltatlanul háborgatta  az alperest, a feljebb leirt mód és 
büntetések szerént a  m éltatlanság díjában (poena in d eb itae )1 
m arasztaltatik.

6 8  KIVÁLTSÁGOLT KERÜLETI STATÚTUMOK

TIZENHARMADIK STATUTUM.
Az esküvésró'l.

1. §•
Az olyan perekről, melyek valamelyik félnek esküvése vagy 

hitletétele által végeztetendők, m eghagyatik: hogy a  helybéli 
bírák, sőt a districtuális kapitányok által hozatandó sententiák 
is, m inekelőtte a  hit letétetnék, akár apelláltatnak, akár nem, 
a végett, hogy meg lehessen tudni, ha lehet é az 1729-dikbéli
27-dik articulusra alkalm aztatni ? a főkapitányi törvényszékre 
általküldessenek; külömben az egész p ro ced ú ra  olyba fog ta r
tatni, m intha nem is lett volna.

Ezek a statútum ok József, О kirá ly i herczegsége. fenséges nádor
ispán, m in t a Jász-K un megyék grófja és bírája által megerösíttetvén. 
a megyéknek 1799. esztendőben, böjtelö havának 13-ik napján tartott 
közönséges gyűlésében kihirdettettek és megtartás végett közönségessé 
tétettek. — Külön nyomtatásban megjelentek Szolnokon. 1883-ben.

1 Lásd II. к. I. r. 177. 1. 3. jegyz.
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K a ssa  vá ro s i articu lu sok .

A r t ic u l i  C o m m u n i ta t i s .
Item es ist zumerken. Als man geschribn hat von Cristi gebürt Thausent 

firehundert und in dem firdn Jar.

D ornoth  1 zu den zeyten, als der erw ird ige , forsich tig  
u n d  moil bescheydn  H erre Jacob S to y a n  2 ist V orweser und 
R ichter gewesn d e r  S ta l C asschau, hot der e rsa m  u n d  w ol- 
beschedn H er H a n n s  H eben strey t a n  g e se e n 3 durch den 
willn got und seyner Zein selikeyt etliche gesehriben artickel 
geruht zu macim u n d  auch h ern och  gem ach t m ü g n  m erdn ,4 
durch begyr seyner gewissn und do m it zu begegn durch under- 
weysung und füdernis alln Rothern, es sey B ürgerm eister ader 
R ichter ader Rotleuth, wy sy den genant seyen. Und auch be- 
sunderlich zu besuchn den nutz und ere der ganzn gemeyn. 
Als den eyn ytzlicher noch seyner gewissn wol schuldig ist 
und w er zuthuen : Jdoch in solcher demütign underweysung, 
w y  sich  solln in  y r e r  O rden u ng u n d  in  der V orseyu n g  
у  res selbs u n d  au ch  an der leu tli s ta n t  5 zu nütz und füder
nis der selikeyt seyner Zein und zu lob dem alm echtign got, 
der eyn Schepper ist aller ding.

D er e r s t  A r t ic k e l .

Es ist eyn grosze uberswemklich ebenteur, das eyn ytzliche 
vo rn em en d e8 person, dy geruft ist von got dem Hern, durch 1 2 3 4

1 A bártfai kéziratban (bk.) hiányzik e szó.
2 A bk.-ban : namhafte und wohlbescheidene Herr N.
3 A bk -ban : der ehrbaren Stadt N. hatt der ehrbar wolbescheidene 

N. angefangen.
4 E szavak a bk.-ból elmaradtak.
6 Bk. : wie sie sich sollen haldten an ihrer Ordnung und yn der 

Verwesung yrer selbs und auch ander leut zu geben eyn gut exempel.
e A bk.-ban : verstendige.

1 4 0 4 .



seyne glider der mentslichn na tu r ader forhencknisz des gestes 
der n a tü rlich en  stän de  1 ader grosze leypliclie gutter an geseen 
werdn, das eyn Man gehöcht und uberhabn  w irt über ander 
leyt in  der vorwesung. Ab 2 das sach wer, das sich der m an 
forliff in Übertretung und in übriger vorgessenheit yn seynem 
ströflichn lebn in abtziun g  3 eynes gemeynes guttes w ider seyn 
ere und gütte und seyner Zein Zelikeyt, das do altzu merklich 
w er und otfenlich derken tn  4 dy andern m it vorw eser des Rotes 
den gem eynen schadn und gebrechn, R eich  u n d  arm , d a s  cm 
y m  vorh en gn  w ü rd n ,1 2 * * 5 * 7 8 9 Es geschech von günst wegn, ader von 
angebörner fryntschaft wegn, ader von forcht wegn, mit ym 
lyden und vorswigen den gebrechn, und yn nicht stroftn noch 
underw eystn yn seyner vorgessenheit und lyssen dy sach leych- 
tichlichen hyn  fleyssn  8 und tetn  nicht ernstlich dorzu, a ls  sich  
den  d a s  gebürte, d a s  w er  m it go t u n d  m it dem  rechtn, d y  
gebrechn w ü rd n  also vo r  d u l l 7 und nicht beruret durch des 
Rotes ere willn und der gantzn gemeyne. Dornoch sich dy zeyt 
vorlyff und vorging, der personen des obgenantn mann es ader 
der andern  mitweser und das dy vorwesung von yn teylh aftig  
entzogn  w ü rd en  8 und andern  an den hals geworffn. Dy selbn 
solln nicht dy vorgangen dyng ader sach auf eyn neues der- 
weekn. W en  habn sy es vorgedult und vorswvgn, also, das sy 
es n ich t gebüst habn und woldn das hernoch nü büssn : Das 
ist w yder got und irer sein seligkeyt und w ürde grosz vör- 
dechtnisz yn der gemeyn der leuth. Das es sich von neyde 
ader hasz vorging. W ent w orin n e  9 sy w ern gleich des rechtn 
halbn, also vil vörfalln, als dy obgeschribn person, durch wes 
willn sy das vorswign h a b n : S u p er hoc p r a e d ic itu r  faciens  
et con sen tien s eadem  p e n a  s is tu n t p u n ie n d i.10

D e r  A n d e r  A r t ic k e l .
R e r  den  R ich ter u n d  R o tm a n  an geh ören de ist, d a s  

d er  R ich te r  sa l su n derlich  liben clyselben, d y  m it y m  ge- 1 2 * * * * 7 8 9 10

1 B k .: des Geistes der natürlichen Freyden.
2 A bk. : Nu ob.
8 B k .: Abziehung.
1 Bk. : Lautter Erkennen.

6 A bk.-ban: an eynem Reichen oder armen, und ym das vor
hangen würdt.

0 B k .: schleychen.
7 A bk. szerint: als sich gebürtt, das wider Gott und wyder Recht 

dy gebrechen werden also verduldt.
8 A bk.-ban: teylhafftig wurd und entzogn.
9 B k .: wann warumbb.
10 A bk. szerint: Nam faciens et consentiens eadem poena 

puniuntur.
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sw o re n  h a b en  1 yn den bürden dy den eyde angehörent seyn 
und eyner des andern bürede der gebrechn und der Unwissen
heit gütlich mit ym tragn, sol yn zu underweysn durch dy ere 
got und durch der zeln selikeyt nichs vorsweygn, wen es not
dürftig ist zu reden durch anweysung der andern, andern nicht 
sol her sich selber uberhebn, das her lenger geübet ist ym rot, 
wen andere Rotliern.

D er d r i t t e  A r t ic k e l .

In solcher mosz, das w ir yn entrechtiger brüderlicher libe 
solln uns an  eyn ander weysn, le rn  und strofn yn eyner hem- 
lichkeyt zu bleybn, w er underw eist w irt und gelert yn  seyner 
irrung ader unwissenheyt, und bessert sich, dem sol es evig 
vorswign seyn und vorgessn ; esz w er den sach, das sich eyner 
nicht bessern wölde. W as der ro t dorzu der kennet zu thun, do 
bey sol es sicherlichn bleybn.1 2

D e r fy rd e  A r t ic k e l .

W en eyn Richter ader R o tm an  nicht kegenw ertig wer, 
ader wo sy sam lung des rotes m it enander hettn : So sol key- 
ner antfürt firn, noch durchklagn, den der do nicht w ere kegen
wertig, und nicht hinder rück losen, noch hinder rede firn, noch 
ubn wyder ym, uf das,3 4 das dy andern hertz nicht wurden 
geneygt uf seyne wort. Hette h er icht zu schaffe m it ym, das 
sol her forfirn mit den andern seyne brüdern kegn ym, yn be- 
scheydenheyth, und was sy den dy hern underw eysn w ürdn 
an  beydn telen, dor an solln sy sich  lossn genügen.1

1 A bk. szerin t: Item der Richter ist pflichtig und soll sünderlich 
libhaben, dy mit ym geschworn haben.

2 Ez a 3-ik czikkely a bk.-ban így hangzik: Auff das zwyschen 
Rathleutten entstehe und wachsz Brüderliche lieb, so sollen sy sich 
güttlich eynander anweiszen, straffen und leren in der heymlichkeit des 
R athes; nicht yn Tabernen noch leutheussern, sunder yn der Heymlich- 
keytt des Rathes zu bleyben; und wer den alszo underweiszt wyrde 
und gelert yn seyner yrrung oder unwissenheytt und bessert sich, dem 
soll es ewig vergeben und verschwigen seyn und vergessen. Es wer den 
sach, das sich eyner nicht bessern wolt, was den der Rath darzu erkennett 
zu thun, dobey soll es bleyben.

3 E czikkely első része a bk.-ban igy szól: Item, wenn es sach 
ist, das eyn Richter oder Rother nicht gegenwertig ist oder wer, wo sy 
yr Sammlung hetten des Rats, so ist zymlich, das keyner auff den klag, 
der nicht gegenwertig ist, weder affterlosen noch hynder red füren, auf 
das, etc.

4 A bk. még hozzáteszi: und yn keynerley weisz widersprechen 
bey gehorsam.
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D e r fy m fte  A r tic k e l .

Item wen dy rethe samlung habn  und handlen  allerley 
notturft, gestlich ader wertlich, yn der ere gots u n d  d er  Ju nc- 
fra u n  M a r ia : 1 So solln sy anhebn dorzu, von erst yre sei 
selykeyt zu  i r n 1 2 P farkirchn in der vorwesung und beschirm ung 
allerley notdurfft, der anfechtung yn der hölf. D ornoch allerley 
notdörft gestlicher, dornoch  w itwen und wesen und elendn und 
auch  den ansetzign leutn. Auch alle sei gereth solln gefüdert 
und geendt werdn, yn der ere gots. Dornoch der Stete notdurft 
sol m en handln und w andln  den gebrechn und nütz  zu füdern. 
Dornoch yn der gemeyn des folcks 3 zu vörhörn ire notdorft, 
und yn zu begegn mit der ausrichtung noch dem  vormegn, als 
den dy zeyt gebürt.

D e r  s e c h s t e  A r tic k e l .
Item, wen das sach ist, wen men h e s t4 eynen entweychn 

ausz dem Rot und seyn sach noch der notdorft gehandelt w irt 
und beslossn, und w yrt w yder geruft. dornoch ausw endig des 
ro tes sol men ym nicht offenbarn dy hemlichkeyt seynenthalbn 
der rothern keyner, uf das das sich keyner abtzve von dem 
rot, und das der rot n icht geoffenbart würde. W en  wold men 
ym dy sache yn dem ro t offenbar g esag t: So het her den an 
dern hern nicht dörfn entweichn, durch das dy sache sunder
lich bey dem rot vorslossn bleybe

D e r  s y b e n d e  A r t ic k e l .5
Item, wen sich das gebürt, das eyner des ro tes aus dem 

ro t queme, alle handlüng des rotes bey ym ebig vorswign sol

1 E négy szó a bk.-ban keresztül van húzva.
2 A bk.-ban a «zu iren» szavaktól az «ere gots» szavakig terjedő 

rész áthuzatván. helyébe ez h a to tt: undt Ihre Pfarkirchen undt Schulen 
mitt fromen geleerten undt Gottfürchtigen Männern sampt allen Ihren 
Zustandt, auch schütz undt beschirmung, wider Anfechtung in ihrer 
Verwesung, nach notturft versehen sein. Darnach allerley geistlich Per
sonen, Wittwen undt weysen, Armen und Elenden undt gebrechlichen 
leutten, auch Testament, so auf arme leutte undt ihre Erben bestettigett, 
bey ihren kreften gefördert, undt nichts geendert wirt. erhalten.

3 E szó után a bk.-ban betoldatott: «gebracht».
4 Bk.-ban : heyszett.
6 A bk.-ban e 7-ik czikkely már 8-ikként szerepel; 7-ik gyanánt 

ez tétetett: Item das man besunder auffsehen hab, wen man yn den 
Rath nympt, zu vor ausz mercken den Adel, und dy weysz also, das 
man keyne yn Rath nem, dy do voll und truncken seynn, und dy 
leuttheuszer besuchen ane nott ursach, wenn man m it solchen leutten 
gar unsicher ist, wen sy offenbarenn yn trunckner weysz heymliche
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seyn : als den her ist, got dem hern gesworn, dy hemlichkeyt 
des rotes zu forsweygn u f leyb und uf Zele. In solcherley mosz, 
das her noch mit wortn, noch mit w erkn, noch m it zechn in 
keynerley weisz dy hemlichkeyt des rotes nym erm er, ebichlichn 
ausw endig dem ro t sol offenbarn.

D e r  a c h t e  A r t ic k e l .
Item eyn yder neuer Rotm an zu den zeytn, wen der neue 

ro t beslossn wirt, so ist ym not, das her u f ste und byt dy altn 
hern des rotes m it demutikeyt, yn zu underweyzn seyner or- 
denung und seynes lebens, wy her sich sol haltn, das her nicht 
irre w erde yn seynen thuen und lossn und seyn lehn furn in der 
ere got, noch seyner sein zelikeyt.

D e r n e y n d e  A r t ic k e l .

Item ab das sach ist, das men eynen aus dem Rot hest 
u f steen und entweichn : So solln seyn angeborn freunde m it 
ym uff steen ungehesn und entweichn, und auch dy besunder 1 
geselschaft habn yn iren handlen, derselbn gleicbn. Dorunne, 
das dy andrn  an forcht dy sache mügn handln noch y rer zeln 
selikeyt. W en seyn  fru n d t u n d  gcselln  y n  a n tw u rt w ü rd n  
m achn  2 irrung inder handlung mit iren w orte ader dy andern 
scheychtn sich von yn, und dorum e blyb dy sache steckn und 
unausgericht.

D e r  z e h e n d e  A r t ic k e l .

Als oft das sach w er und sich geburd, das men mit eyne 
Richter ader R otm an zu tedign h e t : Der sol ungehesn uf steen 
und sol an tw urt gebn inbeschedenheyt seyner vornuft, und 
nym antz uberstosn noch ausrichtn vordem gericht, uf das, das 
seyn w idersach nicht bedorf vordenckn dy andern hern, das sy 
yrem  eydbruder m er solln genegt wern,® das w er w ider ire zeln i 
selikeyt, wen gut ist zuvorm eydn fördechnisz.

stück und Sachen, dy eyner Stadt Rath und gemeyn zu schaden, 
beschwernisz unnd hyndernysz kommen möcht, wenn trunckenheyt ist 
eyn sach und Ursprung mancherley sünd. Darumb ist geschworenen 
leutten zu meyden trunckenheytt, wann benympt den menschen Synn 
unnd weyszheytt.» — Ennek következtében minden további czikkely 
egygyel magasabb számú, semmint a kassai kéziratéi.

1 A bk. 10. articulusában : «besunder dy mit ym» etc.
2 A bk.-ban: wenn es seyne freündt und gesellen gegenwertig 

wereri, dy machen etc.
3 A bk.-ban : geneygt seyn.



D er e l f t e  A r t ic k e l .

Item w er das sach, das gebürt, das eyn Richter ader Rot- 
m an hette zu tedingn vor dem  Rot m it andrn  m anne ader 
traun , ad ’ eyn gesworner m it dem andrn, und ayn teyl lysz ym 
nicht genugn am  ausspruch der andrn rothern, sunder her stysz 
seyn sach furbas ken 1 2 3 hof. Nu inder Zeyt, das dy sach nicht 
geendet, w er das der Rotm an tedinget w ider den rot der Stat, 
und wyder dy gantze gemeyn und selber eyner ist in dem ro te : 
So w er es müglich, so lang sol her abwesn seyn des gemeyn 
rotes, also lang, das dy sache eyn ende hette, als yn andern 
stetn  gewönlich ist.

D er c z w e l f te  A r t ic k e l .

Item wen dy Erbern m annen, dy neue ym rot derkorn 
seynt,1 2 3 dy solln von erst vorhörn dy notdorf't der handlug und 
dy sachn dornoch, wen sy gefragt werdn, das sy ordentlichn 
aussprechn, als vil, als sy von got dem hern begobt seyn durch 
inflissung des heilign gestes.

D er d r e y z e n d e  A r t ic k e l .

Item ab sich das geburd, das men eynen Rotm an an lan
get von der stete gescheft und notdorft wegn zu  vorbrengn, der 
sol nicht frewelickn sprechn : Ich wil sen 8 nicht thün. W en, 
w er das thet, der tliete w yder dy gehorsam. Sund' mag her 
sich seyberlich entschuldign, das ist gut. Mag her dan nicht, 
so o p p e r4 her es got dem hern  und den rothern irn gewissn 
und mach nicht irrung in dem rot yn seyn widersprechung, das 
sicli dy andern nicht ergern und wordn hernoch auch w ider- 
sprechn dem rot und got dein hern, als sy den gsworn habn.

D er f y r e z e n d e  A r tic k e l .

Item das eyn R otm an keyn teyl vorantw örtn, noch helfn 
sol, uf das, das das ander teyl nicht derschrecke; und könde 
seyn sach nicht turn vor forchtwegn, und seyns W idersachers, 
sunder w as dem rotm an wyssende ist, das sol her yn der

7 6  VÁROSI STATÚTUMOK.

1 Ken =  gegen.
2 A bk. 13. art. e szótól kezdve végig igy folytatja: dy sollen 

fleysiglich verhören dy Sachen, dy man handelt; darnach soll dy gefragt 
werden, das sy ordencklichen auszprechen als vil, als sy von Gott 
begnadet seyndt.

3 A bk.-ban : «sen» helyett «es» áll.
4 A bk.-ban: «opfer».
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gehemlichkeyt offenbarn ; dornoch solln sy dy sachn gebandelt 
werden noch der R othern  wissn.

D er fü n fc z e n d e  A r t ie k e l .

Item nym ant sol ym selbst richtn, noch mit den, dy ym 
angehörn. Es w er den n o t : So mag h er dy sach also enthal
ten, das 1 her tzuflueht mag liabn zu dem richter ader eynem 
Rotman. Ader ab seyn geborn fründ icht sache hette, das sol 
her an eyne andern  R othern schibn, und sol w eder ym noch 
auswendig nicht y n fa l2 machen, das her nicht vordocht werd 
yn den sachn vor den anklagern.

D e r  s e c h z e n d e  A r t ic k e l .

Item w en eyn man b re c h t3 kegn dem Rot, so lang, so 
seyn sach nicht gericht i s t : So sol ken ro ther mit ym  gemen- 
schaft habn an  not. Uf das her dem ro t nicht w iderspreche, 
und vörlosz sich doruf. Auch das der ro t nicht bedorf der sorg- 
feldikeit und fordechtnisz kegn dem rotm an zu habn : das dy 
hertz eyns seyn und bleybn : es ist ayn grosze notdorft.

D er s y b e n c z e n d e  A r tic k e l .

Item keyn Rother ader Richter sol lossen schreybn in der 
S tat buch, welcherley sache das sey, her habe es den vor geoffen- 
bart ym ro t durch m er Sicherung wegn des rotes, es moclit 
anders groszen scliadn brengn, wen es hemlich yn ym  selber 
vorhaldn worde.

D er a c h tz e n d e  A r tic k e l .

Item w eder Richter, Rotman, noch burger sol nicht hem 
lich lossn vorköfn, noch vörsetzn keynerley erb, wy sy genant 
mögn seyn, keynem  frömling auswendig der s t a t ; her sey gest- 
lich ader w ertlich, er sol es vor dem ro t zu wissn thün und 
offenbarn, das dornoch nicht m er müe dorausz e rs te e ; w en es 
brecht grossn schadn eyner gantzn gemeyn.

1 A bk.-ban : «bysz».
2 A bk.-ban : eynfall.
3 A bk.-ban : gebricht.
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D er n e y c z e n d e  A r t ic k e l .1

Item auch ist es sträflich, w en eyn frau ader m an brecht 
wider den rot, und sol gepüst werdn, ader ist gebüsset wordn 
umb die selbige schult der Übertretung. Keyn R ichter ader Rother 
sol sich kegn keynem dortzegn, yn besunderhet, das ym leyt 
were, was dy andrn  gar getlien hettn yn den sachn, das sol 
nicht seyn, das e r sich wold behelfn und etschuldign. W en 
Richter und R othern solln sich in gleicher m osz beweysn mit 
wortn, und auch m it der w e y s : also, das eyner gleiche burde 
trage als der ander, das keyner alleyn vordocht w ürde yn den 
sa c h n ; sunder alle gleich m ittenander, das ist gütlich.

D e r  c z w e n c z ig i s t  A r t ic k e l .1 2

Item w er eynen lest eynsetzn zustroffn: es sey Richter 
ader Rother. Der andern hern eyner sol yn nicht frey lossn 
ungefragt den, der yn hat lossn behaltn. Es w er den yn der 
gemeyn des rots gehessn ; w er d a s : das sy erkentn, das er es 
nicht erkant hettn. In der beschedenheyt, das dem  nicht sey 
ayn indernisz doran dem fal gescheen ist durch des rotes e r e ; 
dy underweysung sol der R otm an gütlich uf nem en und leyden. 
Item der rotm an lysz aynn ey nse tzn : und tzüg sich selber ob, 
das men yn nicht beliabn müchte, was den dy hern yn den 
sachn derkentn, dornoeh thet men ym.

D er e y n u n d c z w e n c z ig s te  A r t ic k e l .

Item, keyn ungebert, eytelkeyt, Sprichwort, unnützlich rau 
nen, füstretn, in sitzendn ro t sol nicht s e y n : Sunder yder sey 
geschickt zu horn, w as zu handlen i s t : Das dy saoh nicht stü-

1 Ez az art. a bk.-ban a kassai kézirat 20. art. után következik 
21. art.-kép ily szöveggel: Auch ist es sträfflich, wenn ein man gebricht 
wyder den Rath, und soll gestrafft werden über ein solche schuldt oder 
übertrettung; soil sich beym Richter oder Rathman beweyszen. das ym 
besunder leyde wer, was dy andern gar gethan hettenn, und wolt sich 
behelffen und beschuldigen yn den Sachen, das soll nicht seyn, wenn 
Richter und Rathman sollen sich beweyszen in gleycher masz mit wortten 
und mit wircken. auch mit der weysz. alszo das eyner gleyche bürde 
trag als ander, das keyner allein verdacht werdt, sunder mit eynander, 
das ist göttlich.

2 A bk.-ban ez art. mint 20-ik ekkép szó l: Wer eynem laszt 
eynsetzen zu straffen, er sey Richter oder Rathman, dy andern Herren 
sollen yn nicht frey laszen ungefragett, denn der yn hatt laszen setzen. 
Es wer denn yn der gemeyn des Raths geheyszen, das sy erkenten, 
das er nicht recht erkent hett, so mögen sy ym auszloszen, und das soll 
der Rathman nit wydersprechen, und züch sich ab, das man yn nicht 
gehaben möeht, was denn dy andern Herren erkenten, das geschee.



rung habe, noch h in d ern isz : Item auch keyn ungeberd ausw en
dig des rots m ittenander sol nicht seyn vor gemeynn leyte, zu 
vorm eydn ergernisz,1 und auch keyn ander sach sol eyngetragn 
werdn, dye selbe tzeyt besunderlich uf sehen habn uf dy Sache, 
dy zu handln ist und keynerley ander sach eyntragn, noch 
berurn, wen dy men handelt zu der stünden.

D er c z w e u n d c z w e n c z ig s te  A r tic k e l .

Item ab das sach were, das eyn Richter fründe het, ad’ 
g esiech t1 2 in der gemeyn eyner S tad ader Mareks ader Dorfs 
etc. dy do ubertrittn  kegen dem gericht ader betrubtn  ander 
leuth yn der gemeyn, dy sache w orde geklagt über des richters 
fründ vor zwen ader dreyen Rothern. Nicht solln sy spreehn 
vor gemeynen leutn, sy vorlossn sich uf dem Richter. Es sol 
sy nicht h e lfn : w en das w er dem Richter ayn niderung und 
ayn schaut der wyrde seyns am btes und auch dem gantze r o t ; 3 
also wurden gemeyn leut ungehorsam  yn den wortn. Des gleichn 
sol sich ayn Richter lialtn kegn den Rothern. Nicht sol h er sp reeh n : 
Ich wil sehen, ab m ir ym ant w irt nem en ausz dem gefencknisz. 
Das w er auch von dem Richter ayn niderung und vornichtung 
wider dy Rothern. Dorünne würde zw etracht von dem  Richter 
und den Rothern, des möchte der R ichter und die ro thern  sun
der liabn.
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D er d r e y u n d c z w e n c z ig s te  A r tic k e l .

Item wen eyner abwesn w er des rotes und nicht kegen- 
wertig, das men seyner gedeclit, ader icht, handelt von seynen 
wegn eyn sach yn eynem offenbarn roth, und dy sach yn dem 
rote w yder ym were, der rotm an ging vorbas zu eyne andern 
rotm an, und fröget yn und sprech : Men hat m ir also gesogt. 
Der ander rotm an sp re c h : ey w er hat euchs gesagt, das het 
m ich wunder. So her spricht also, so bestetigt her dem ersten 
ro tm an seyn sagn. Dorausz kerne groszer schade, Irrung und 
zw eyung : Es 4 frog, w ie man eynen frog auswendig des rotes,

1 Innen kezdve a bk. 22. czikkelye ekkép folytatja: umb des 
vvyllen, wenn eyn geschworner mann soll alle unweyszheytt straffen 
und unbylliche ding. Thut ers den selber, wy mag er eynen andern 
straffen, nachdem als Cato spricht: Turpe est doctori, cum culpa redarguit 
ipsum. Sunderlich soll man aufsehen haben etc.

2 A bk.-ban: «Magscbafften.»
s Innen fogva így szól a bk. 22. art. : Dergleichen soll eyn Rychter 

wyder thun umb des wyllen, wenn ausz solchen wortten möcht zwytracht 
kommen.

4 A bk.-ban : Man.
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eyn ytzlicher sol sich solcher unnytzer frog seyberlichn entpre- 
chen, und nym át offenbarn wen 1 . . . das her es solt wissn, 
m en het dy sache wol vor ym gehaltn, wen es m acht grose 
irrung und dergrimung der heran und ereugt neyt und has.

D er f y r r e c z w e n c z i g s t e  A r t i c k e l .
Item wen men ym rot eynen vorm ant um b seyn Über

tre tung  und gebrechn b e ru r t : so sol her sich nit m it andern 
personell Übertretung ader gebreclm dy sich vormols vorgangen 
lietten, an andern leuten entschuldige Her sol u f seyn sach 
an tw ort gebn, und sicli gerecht macim noch seyne vörmugn 
besclieydenlich kegen seyne hern. Mag her das gethün, das ist 
gut. Mag her aber nicht, so bit h er dem üetlich dy hern, das sy 
m it ym  leydnt seyn seyner vorgessenheyt. Das solln die hern
th u n .1 2 Es das men das müglich müge m it.......... ley den seynen
gebrechn.

D er f y m u n d c z w e n c z i g s t e  A r t i c k e l .

Item wen das würde seyn, das eyner gebreche kegn dem 
Rot, der den hat eynen m itsytzenden angeporn fründt ym rot. 
Der selbe Rother sulde das w ort redn yn der underweysng sey 
nes fundes gebrechn. So m üst eyner desterm er uf sehn habn 
der forcht, den von eyne andern  Rothern, der nicht seyn an 
geporn frundt wer.

D e r s e c h s u n d c z w e n c z i g s t e  A r t i c k e l .

Item yn den neuen retn ist nicht notdorft, eynem seyn 
vorgessnheyt zu offenbarn, dy vorgestroft ist w ordn und vor- 
gebn. Nicht w erde berü rt vorbas dy sache yn neue hertz an 
not den neuen Rothern, wen sy würdn sich a rck  bannen y n  
d en  a ltn  h ern .3

D er s y b e n u n d c z w e n c z i g s t e  A r t i c k e l .

Item w er gefrögt w irt um b eyn sach, der m ach nicht vil 
um rede aus der m ateria des geschicktes ,4 Das doch dy sache

1 A bk. 24. art. innen kezdve így végzi: wenn wolt man eyn 
ytzlichen wyszen laszen, man hett dy sach nicht yn dem Rath dörffen 
handeln, auch kompt darausz vil hasz und neydt.

2 A bk. a 25. art.-ust ettől fogva így végzi: so ferr es zu thun ist.
3 E helyett a bk. 27. czikkelye ezt tartalm azza: ergern doron 

und yn den alten Herren.
4 A bk. 28. art.-ban : Gescheffts.



nicht an trít, noch berurt, das es nicht vordrossn s e y ; w en es 
ist nicht notdorft vil vorrede. Sag als vil, als dir got zuderkenne 
gehn hat, zu den sachn und h ö r uf und tliu deyn vorm ügn ader 
gewisse. Quia 1 deus ultra posse hominis nihil requirit.

D e r  a c h tu n d c z w e n c z ig s t e  A r tic k e l .
Item wen eyn sach yn zweyfel ist kegn eyne Rothern, 

und wen dy entschickt wirt, n ich t so lh e r2 dy sach vorbas he
rum , zum achn m er irrung und  dergrim m ung; los ym genügn 
seyner gerechtikeit, und hör uf, und damk got dem hern  seyn 
entschuldung d’ vormanung.

D e r  n e y n u n d c z w e n c z ig s te  A r t ic k e l .

Item dy Rothern solln n ich t zu gemen 3 seyn m it den leutn 
auswendig des rotes, und nicht bősze beysachn gehn den le u tn : 
Uf das das nicht entstee e y n 4 ryderung der ere des am bts als 
men macht vorsm enis der er. Ut docet experientia, quia dicitur 
m e trice : qui nimis est humilis, hic pro stulto teneatur. Item 
alibi nimia fam iliaritas contem ptum  parit.

D e r  d r e y s ig s te  A r tic k e l .

Item das gröszte und das m e s te : Das ytzlicher gehorsam  
sol seyn, als her gesworn hat, nicht an sach 5 sich abzyen sol 
von dem rot, als es gesetzt i s t : An dem dinstag und freytag, 
und als oft, als m an yn fordert. N icht tuh t her ym sach w ider 
seyner zelnselikeyt und dy ere gotis.

D e r  e y n u n d d r e y s ig s t e  A r tic k e l .

Item wen eyn sache köm pt vor dem Rot und w irt nicht 
beslossn denselbign tag, ader yn denselbign stundn, und w irt 
getagt vörbas, keyn Rotman sal eynen vortrostn seyner sach 
kegn dim andern in seyne w ö r tn ; wen der do also vörtrösl 
w ürde von Rotm an ader Richter, der w ürde gesterckt w yder 
seyn wydersacher, und vörlysz sich doruf, wen das geeb, und

1 A bk.-ban igy végződik a czikkely : Quia ultra posse viri non 
vult Deus ultra requiri.

2 A bk.-ban : soll er.
3 Gemein.
4 A bk. 30. articulusában innentől fogva végig a szöveg ez : eyn 

mynderung und verschmechnus der Eer des ampts, ut docet experientia : 
quia nimia familiaritas contemptum parit.

5 A bk. szerin t: «on ursach».
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Corpus statutorum  III. 6



dy gefodert w urdn und quemen vor do‘m Rieht’ und gesworn, 
das men dy sache soldo handlen noch der zelnselykeyt und 
noch dem rechtn. D er R ich ter a d er  R other vo r  hot her eynen  
teyl vörtröst, geet es den  1 noch seynem vortröstn nicht, so 
wechst ym scyn gem üet w ider dy andern hern durch des willn, 
das her sich schem et, gas kegn dem, den her vortröst hat, her 
würde sagn, das her yn v o rley t1 2 hette m it seynem  rotgebn. 
Und auch ensteet gern tzwayung dovon yn rethen. Dorumm ist 
gut, sulch sache zu vormeydn. Nymant pau of sich selber in 
treflichn sachn yn der gemeyn ro tlie ; besunder hütten  sich, dy 
lang im ro t seyn gewesn. W en men baut m er of ire wort der 
underweysung, w en of neue körnende in den Rot.

8 2  VÁROSI STATÚTUMOK.

D e r z w e y u n d d r e y s ig s te  A r t ic k e l .

Item keyn Richter noch Rotman, wen her gesant w irt von 
eynes gemeynen nütz wegn : her sal dyselbe zeyt seyne besun- 
dern nütz n icht suchn in der selbign zerung.3 Durch das, das 
der gemeyn nütz nicht zu schadn queme. W er das thut, der 
thut wyder got den hern und wider seyne gewissn. Und w er 
sach, das es geschech mit wissn ader vorhencknisz der andern, 
si teten als übel ader mer, w en der, der das gethon hette.

D e r  d r e y u n d d r e y s ig s t e  A r t ic k e l .

Item w elche lautsachn der Richter ader Rothern zu handln 
habn : nicht sol eyner dem andern w idersprecbn vor gemeyne 
leutn ym rot, noch auswendig des rotes, das nym ant von den 
gesworn ergernis nem  und nochrede treybe. Eyn teyl sol dem 
andern etw eychn : bisz das es dy quemliche zeyt fordernde ist.

D e r  f y r u n d d r e y s ig s t e  A r t ic k e l .

Item es ist löblich, das alle sachn wol betrach t und ge
handelt w erdn yn dem Rot ее das es in der gemeyn offenbar 
und geroffen w irt und gebotn ; das es nicht hernoch endlich 
müsz werdn ufgelöst, wen schnelle utlösung m acht dem Rote 
nochrede yn der gem eyn: sünderlich dy solln es nicht brechn 
von erstn, dy das gem acht h a b n ; als R ieht’ und Rotman.

1 A bk. 32. art szerin t: Der Richter oder Rathman hatt yn vor 
ym eyn wenig getrost, geet es denn etc.

2 A bk.-ban : verfürett.
3 Ugyanazon időben.



D e r f y m u n d d r e y s ig s te  A r t i c k e l .1

Item es seynt Richter ad er Rothern in allerley irer hand- | 
lug, es sey, w y m en das benennen mag, zu ire notdorft eyn zu 1 
köffn. Es sey offenbar uf m ercktn ader anders wo, wy sich das 1 
vodert ader gebürt wyder des m entschn willn, domit her köf- 
fende wer, das sal nicht weg t r a g n ; es sey den, das dem 
m entschn genug geschee und seyne willn dorzu geb, wen es 
m acht dem Rot Nochrede und  unw ird ikey t!
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D e r s e c h s u n d d r e y s ig s te  A r t ic k e l .

Item eyn Itzliche person, dy do geruft w irt von got dem 
hern, das her eyn Vormünder ader vorw eser sol se y n : als eyn 
Bürgermeister ad ’ Richter des rotes und dem von got das ent- 
zogn ist, das her selbest n icht kan dy lateynischn buchstabn 
auslegen in der selbn gemeynen sprach das getzünges: das do 
selbst ist. Der sal nicht brif öffnen, noch lossn lesn nymant, es 
sey den des selbe Rotes, ader den, der dorzu gesworn ist, als 
eyn S tat schreyber. Es wer den sach, das der selbe vörweser 
kund lesn den brif, durch der notdörft willn der sachn, das 
sich do von nicht eyn vorsam m lichkey t1 2 v o rlie f: Aber doch 
w y her kan ad’ mag, her sol das sey neu eydgenos lossn wissn, 
das her dorynne nicht alleyn dörf dy 3 ebenteuer steen in allerley 
geschieht der sachn, das do bleyb dy eyntrechtikeyt des Rotes, 
dorum m e das sich den nym ant kan entschuldign, noch abzien 
von den andern.

D er s y b e n u n d d r e y s ig s te  A r t ic k e l .

Item eyn ytzlicher vorw eser ader Vormünder vor ander 
l e u t : Es sey Bürgermeister ader Richter, der sol eyn ordenung 
an  Im haben, das her nicht in  der unbescheydenheit ubrign 
tranck  zu Im nem : wen übriger tranck vörteybt dy vornunft

1 A bk. 36. czikkelye így szó l: Es sey Richter oder Rathman yn 
allerley у rer Handlung, es sey, wy man es nennen mag, yn yren notturff- 
tigen dyngen, eyn zu kauffen, es sey offenbar auff merckten oder 
anderstwo, wy es sich begeb wider dy Menschen, da man nit von ynen 
keufft dem soll der Richter keyn hab heysen wegtragen, noch selber 
thun on des Menschen gutten wyllen und das ym genug geschee und 
seynen Willen dortzu geb, wenn es macht dem Rath affterkosung und 
unwyrdigkeyt und störett. dy märckt.

2 A bk.-ban : versäumligkeit.
3 A bk. ekként végzi: dy abentheuer zu verstehen geben yn allerley 

geschieht der sach das bringt einträchtigkeyt, darumb sich ny nyemant 
entschuldigen kan und abzyhen.

6*
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und tem bt 1 2 das gedechtnis also, das ofte * hemlickeyt geöffnet 
wirt, das do sust blib vörswign. Solche person, dy m en also 
erkent an dem gebrechn, von den sol men sich ab zyen, das 
men vor in nicht gros hemlichkeyt. handel, wen men ist unsicher 
vor yn.

D er a c h t u n d r e y s i g s t e  A r t ic k e l .
Item der Roth und S tatschreyber steen gros ebenteuer, 

das sy gehn brit zuvorzeychn under der S tat Sigel, und wen 
eyn Statschreyb' nur alleyn gelert ist, und dy andern des Rotes 
n ic h t: aus dem Rot sol eyner dobey seyn, do der brif gelesen 
wirt, ее, wen das men vörzechent und vörsigelt; das sich Do- 
riinne nicht vorgee eyn vörsaum nis ader vörkurzung der s a c h n : 
das do w er wider dem Rot und wider dy gantze gemen der Stat.

D er n e y n u n d r e y s ig s t e  A r t ic k e l .
Item keyn hantfestn über erb ader eygen sol nicht gesigelt 

werden, es sey den vor dem mestn teyl des Rotes ; w en es 
nicht kan geseyn vor yn allen, das do selbst w ürde gelesen 
und gehört. Das nym ant seyn sache dorunter vörkürzt werde. 
Dornoch so mugn dy hantfestn ausgeen eyne ytzlichm, dorzu 
es ist noch zu seyn notdorft.

D er f y r c z ig s te  A r t ic k e l .

Item wie men ere derbittn sol, wen brif kom m en von 
gestlicher oder w ertlicher herschaft, als von unsern heylign 
vater dem Bobist. Die ere und wirdikeyt derzegn kegn der per
son, dy dye brif antw ort. So sol men ufsteen und die knye 
negn und den küsz derpitten dem sigel. In der ere got und 
seynem vicario.

D er e y n u n d f y r c z ig s te  A r tic k e l.
Item dornoch P atriarchn, Gardinaln, Erzbischofn, Bischoffn, 

sol men ire Sigel wirdichliclm ufnemen und entphoen 1 2 3 in dy 
ere gotis.

1 A bk.-ban : dempft.
2 E czikk végsorai a bk. 38. articulusában ezek: о fit treffliche 

Sachen vergessen werden und verwarloszt, und das möcht eyn Stadt 
verleytten.

3 A bk. 42. art. így folytatja s végzi: und es trucken an dy 
brust, sunder nicht küszen, es kem denn vonn gunst und das er eyn 
Eerbher wer. — Különben úgy ez, mint a megelőző czikk a bártfai 
kéziratban át van húzva.



D e r  c z w e y u n d f y r c z ig s te  A r t ic k e l .
Item dy wertlichn Erbhern, dy gesalbtn förstn, als Künig 

etc. Ire brif und Sigel sentent seyn irn  undorteuign, als sy den 
b en y m p t1 seyn, Bürgermeister, R ichter, R othern. dy solln solche 
wirdikeyt e rb i tn : kegenwertig vo r dem, der dy brif gebracht 
hat. Sy sulin ufsteen und ir höp t negn und das Sigel druckn 
an ire gestyrn. In signum dilectionis e t obedientiae. Als sy dem 
selbn yrem  hern woldn derbittn in  seyner kegenwertigkeyt der 
person etc. Item auch dornoch anderley fürstu und erbhern, wo 
ire brif den undertenign gerecht w ern, dy solln sy ufnemen 
in grosen eren, und sich dem ütichlich derzegn in irem geberde.

D e r d r e y u n d f y r c z ig s te  A r t ic k e l .

Item das ist eyn sünder Gebüng von got dem hern, dy 
do mit begobet werdn der gnodn, dy sy von got entpfangen 
h a b n : Das sy dyselbe gnod der w eysheyt und der vornumft
demütichlich mitteylende s e y n ..........Dy in den löffen der vör-
wesüng, dy do solle mit helfn (under) w esen ander leut, dy do 
unvorsucht und ungeubet noch seyn. Den solln sy mitteylen
dy hem lichket1 2 der Artickel des Rotes ------- und ordenug des
Rotes. Dy vor und hernóch geschribe s te e n . . . Geperde, in wortn 
ader in werckn, und gutte b ey tzechu . . Das sy von yn hören, 
seen und lernen, das sich zeucht. In dy er got in eynem gemey- 
nen Nütz und ir selbs ere und yn den selenselikevt.

D e r  f y r u n d f y r c z ig s te  A r t ic k e l .

Item w er es sach, das eyn R otm an sol entweyche, so her 
zu tedigen h a t vor dem R o t: Das men sache m öchte gehandeln 
und ausprechn. Vorsicht sich der, der entw eychn s o l3 her hab 
eyne ym Rot, der ym ungünstig w er und förcht sich vor ym, 
und begert, das h er auch mit sam pt im entweychn, wy es den 
q u e m : So künde her den nicht scholt gebn, do vor her sich 
besorget hette.
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1 Annyi m in t: benannt.
2 Ezt az articulust a bártfai kézirat így kezdi: Welcher Mensch 

oder Person von Gott dem Herrn begabet ist, dasz er mer Weyszheytt 
und Verstendigkeytt hatt, und auch länger Zeytt im Rath gesessen ist, 
und ist geübet mer wenn eyn anderer Rathman, der bey ym sytzett, 
derselbige soll demüttiglich mitteylen seyn Weyszheytt den anderen, 
unversuchten in offenbaren dy heymlichkeytt etc.

3 A bk. ezután így folytatja: und beförchtet sich, er habe einen 
ym Rath, der im ungünstig wer, und begert, das er auch soll entweychen, 
den er verdenckt, derselbige soll auch mit sampt ym entweychen, etc.



D er f y m u n d f y r c z ig s te  A r t ic k e l .

Item ab leut vor gericht kom m en, welclierley sy seyn, 
Gestlich ader wertlich. Ab den (das) gericht ha t eyn höer ge
rich t über ym. So sol men sich nicht vörsloen.1 ab  eyn m ensch 
im nicht löst genüge an irem ausprechn desselbign rechtn, und 
d e rp e u t1 2 sich h ö c h e r: Das sol f'rey seyn, als s y 3 dy ordnug 
ausweyst, desselbn gerichts. Doch yn solcher beschevdn, vör- 
ausgenom m en unerlich sach, m örderey dyberey ferreterey fel- 
scherey m ort bruen 4 5 * ebrechern 5 * und röbern ,0 wy das anders 
geschieht, so vordenkl men dy R ich ter yn den Sachen.

D er s e c h s u n d f y r c z ig s t e  A r tic k e l .

Item, Nota dicitur w ilk ö r: Est ist wen sich eyn gemeyne 
sam leth und betracht eyn Nütz yn derselbn zeyt, und w as sy 
erkennen yn dy Ere got und zufüdrung dem gemeyne nütz, do 
selbest, do dy handlung gesch ieh t; w ar das b re c h : Das lege an 
der büsz dy dor ufgesatzt wer. A ber dy yn der samlug nicht 
inhem esch wern, dy solln der w ylkör nicht entgehn, wen men 
sol yn das vor geoffenbart ader geruffn habn, das sy nicht 
ungehorsam  dornoch würden und  m usten dy busz leyden. Sun
der dy w ern Schuldig, dy dy sach . . . m acht hette. und nicht 
geoffenbart den andern. Item frem bling m ugn dy wilkör haldn, 
ad ' nicht, w en sy seynt nicht geb(un)den.7

D er s y b e n u n d f y r c z ig s te  A r tic k e l .

Item eyn Itczlicher R ichter . ader Rother mag hart anders 
geseyn: her hab sünderlich fründe der gebürt ader ander gün- 
ner, dy ym genegt seyn, und h er yn wyder des gleychn und 
dy günst der libe m acht nützsam keyt manchfeldig und ofte 
besuchung, ader hat vil, dom it h er musz zuschaffn habn  von

1 A bk.-ban: verschlagen.
2 A bk.-ban ; erbeut.
3 A bk.-ban : sych.
4 A bk.-ban : «brüen» áll, — talán Mordbrennen.
5 A bk.-ban : Eebrüchen.
0 A bk.-ban : reüberey.
! A bk. 47. czikkelye im ez : Item. Es ist nützlich und grosz noth, 

so ein trefflich begerlich sach kommen zu handeln, das do gut auff nutz 
und auff schaden eyner gantzen Gemeyn, so soll Richter und Rathman 
alle zeyt yr Gemeyn zu sammen ruffen, und was sy denn erkennetten, yn 
der Eer Gottes zu fordern eynes gemeyns nutz, dabey soll es bleyben. 
Wer das wydersprech, dos leg an der busz. dy darauff gesatzt w e r; oder 
dy yn der Sammlung nicht wereu, dy sollen der wylkür nicht entgelten, 
als do seynt frembdling und gest, wann sy haben sich nicht gebunden.
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notdorft wegn seyner handlung, als hantw erker der a rb e t ; wen 
das sach ist, das sich derselbign eyner vorgist und gebricht 
kegn dem g e ric h t: Derselbige Richter und Rotm an, uf dem 
men sich vördencht, der selbe Übertreter vorlos/ sich uf das 
vormügn der früntschaft ad er nützam keyt. Das sy sich dor uf 
woldn vörlossn und ander leu t betrubn und sehadn zu zyen. 
W en eyn solcher beklagt w irt um b seyne frewel ader gebrechn : 
Nicht sol sprechn der R ichter vor den gemeyne leutn : Mich 
Nym pt w . . der 1 und fremde : h er hette das nicht thörn 1 2 thüen. 
Es sey den, ab  her sich vorlysz uf ander. Es sal yn aber doch 
nicht he lfe ; her müsz dorünne m er gebust werdn, wen sust. 
Das 3 ist w ider got und der selnselikeyt. Men sol büssen, dor- 
noch dy sache eyn gestalt h a t. Nicht den andere zu eyner 
Nyderung ader wyderdrüsse : des gleychn den Rothern, als dem 
Richter. Also sol es seyn noch seyner selenselikeyt und sey- 
nem  Nutze.

Eredetije: Kassa város levéltárában 40. Ivtr. ss. a. — Közölte 
Demkó Kálm án is a  «Történelmi T á r» 1886. évfolyam ának első fiise
tében 140—160. II. — Es articulusoknak egy későbbi korból való kéz
ira tá t B ártfa  város levéltárában ka p tu k  meg. ily czímű késirati könyv
ben : «Articuli pro Consulibus m u ltu m  utiles, qui memoriae commen
dand i dignissim i existunt,» m ely sok szakaszában eltér a kassai 
kézirattól. A fölösleges ismétlést elkerülendők, nem tessssük közzé a 
hártfai kéziratot egész terjedelmében, hanem csak feltüntetjük a jegy
zetekben *bk> (bártfai kézirat) jegy alatt tartalm i eltéréseit a kassai 
kézirat egyes helyeitől, mely utóbbiak jelen gyűjteményben ritkított 
betűkkel közöltéinek.

1450.

B ártfa v á r o s i  sta tu tum .

Is ist zem erken, das um b Gemeynis Nutczes wille Arm 
und Rych unser Stadt petrach t und erkant ist worden, von 
den Ersamen Hern Richter, dem  Ganczen Rath, H undert Man
nen, Czeclimeistern und der G anczen Gemeyn, dyse Hynnoeh 
geschrihene Stücke ffesticklichen und stete bey der Geharsam, 
eynem yeden m anne zuhalden, bey der Büsze noch derkent- 
nysze des Richters und der H ern  des Rathis.

1 A bk.-ban : «Wunder».
2 A bk.-ban : «dürften».
3 A bk. 48. art. e szó után így végzi: Das ist wyder Gott ; man 

soll büszen. als dy sach eyn Gestalt hat, nicht den andern zu eyner 
nyderung oder verdrieszen, das ist göttlich und müglich.
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G eum  ersten , das nym ande bey der Stadt Gesessen ader 
ungesessen, in seyn Haus zuvorkauffen ader zu seynem  nütcz, 
sulle haben , machen ader w irken lassen, wenne virhundert 
ley mat.

Geum  an dern , das dyselbige leynw at sal haben und 
pehalden sechs und dreysig Genge und nicht dorunder.

C eum  dritten , das dyselbige leynwat, getragen sulle w er
den uff das R athaus in dy schaue, unde do eynem yden m ann 
peschriben.

C eum  v irden , das keyn ffraue noch weibesbyld ffurpas 
mer bey den verlast derselbigen Tren Güter, keyn Golcz 1 nach 
leynwat fürkauffen sol, noch domit kauffslagen ader vorfüren.

U nd der Golcz, sal bleyben bey den Gengen noch den 
ffarigen 1 2 Gewonheit.

Und alle dyse obenn penannte Stücke sullen m acht und 
krallt haben  unvorseret, und unvorrucket, von Sandt Johanns
tag nechst körnende, bey den Gehorsam und Buszen oben perürt.

Beschehen am dinstag vor Gotisleychnampstag noch den 
Gebürt C risti Tausent virhundert und den ffumfftzigsten Jore.

Eredetije Bdrtfa város levéltárában.

XV. századból.

K éesm árk  v á ro s i sta tu tu m .

W y r Richter und Geschw orenburger der Stadt Keszmark 
thuen k u n th  und offinbar allen und iczlichen. den is notdorft 
is, und m erklichen allen auslendischen kaufleuten, dy do denne 
mit kaufm anschacz und w ar, w as das sey, nichtis ausgenom 
men, dy yn das königreich her gen Ungern zihen und dornoch 
fort h y h er yn unser Stadt nyderlog. Das unser ganze und ernste 
meinunge ist, alle und iczliche nochgeschribene artikel und punkt 
durch dyselbigen kaufleute und auslender festiglich und onzu- 
brechlich gehalden sullen werden und yn Frey köffen und vor- 
kotfen dornoch sich wessen zurechten. W er is aber sache, das 
ym ant dorüber irfunden wurde, der do ein übertretter were 
sulcher u n ser sazzunge und hantfeste, denn an alle entschol- 
dunge, derselbige sal von uns gepeyniget und gebüst werden, 
als hernoch  gesellriben ist.

1 Gyolcs.
2 Előbbeni, régi.



Item, eyn itzlicher auslendischer kaufm an ist vorbunden, 
das der hyher auf u n se r nyderlog zihe und kom m en sal, mit 
allen seynen guttern, is sey was das sey, und dyselbigen alhy 
bey uns zuforthuen und vorköffen, und durch unser Stadt mit 
nicht ferner f'uren sal, noch durch sich, noch durch eynen andern 
eynw oner dises landes. W ürde aber dorüber ym ant begreffen 
yn solcher übertretunge. dem dyselbigen gütter sülien gancz 
vorlaren werden, und  seyn persone sal unsern genaidigen her- 
ren, dem könig, geantw ort werden.

Item, eyn itzlicher kaufm an ist schuldig und vorbunden, 
das her keyne heym liche ungewonte strosze ader wege zihen 
sal, noch resen, also, das do durch unser nyderlog nicht ge- 
schw echet, noch genidert mag werden ; w urde aber ym ant dorü
ber thuen, so sullen dem  alle seyne gutter vorlorn w erden und 
seyne persone unserm  genaidigen hern, dem könig auch geant
wort w erden noch ausw eysunge unser hantfesten.

Item, keyn auslendischer Kaufman, der sal wider hemlich 
noch offinbar kaufschlagen noch handln mit einen andern aus- 
lendischem kaufman, w ider vil, noch wenig, sunder alleyne dy, 
den dvses landes seyn noch sulcher ordenung und satzunge 
hernoch geschriben, bey der vorbenanten busz der vorlisung al 
seyner gutter.

Item, eyn itzlicher auslendischer kaufman sal sich wol 
fürsehn, wen her seyne habe ader gütter borge auf das lant, 
das her is alhy w ider yn  der Stadt eynfordern mage, wen man 
überal nym ant zu eynforderunge sulcher scholt w irt dirlobin 
durch zuzihen und zuresen, is sey auch halt zu ledigun satel, 
wen aus sulchem durchzihen vil heymliche betrigung und fortéi 
gemerkt ist wurden, dy do wider unser gerechtikeyt und hant
festen seyn.

Item, yn allen köffen und vorkoffe sal in itzlicher auslen
discher kaufm an, ader der m it uns burgerrecht nicht hat, in 
sulcher ordenung und m osze wygetonikeyt sich haben und 
halden, und doraus m it nichtnicht tretin, als hernoch steet 
geschriben.

Zu dem ersten, das key kaufman und sechs polneschen 
tucher hyngeben und vorköfTn sal. Item und dreyen kölnischen 
tücher, auch nicht und zw en tüeh, wy dy genant s e y n : auch 
nicht und eynen tusén hősen, auch nicht und zw en stocken 
flemesc e leywet, auch nicht und her ganze parchen, auch 
nicht und dreiszig ziehen, auch nicht under eynen phunt Salf- 
ran. auch nicht under eynen steyn pheffer, auch nicht und 
allerley and gewörz und eynen golden, auch nicht und eynen 
fiertel leder, auch nicht und eynen hundert raue w ar, w as das
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i s t ; auch nicht under zwen stocken hanf, auch nicht und allerley 
ander Cremerrey, wy dy genant mügén werden, under eynes 
feynis golden wert, sal keyn kaufinan hyngeben oder vorkoffen, 
der do mit dyser S tadt burgerrecht nicht hat. W er aber eyn 
Übertreter der döygen dinge w ürde seyn, der ist bestanden an 
al dem, das her den kőft ader vorköft, das mag der ro th  nemen 
noch eynhaldung unser hantfeste und gebot unsers geneidigen 
herrn, des königs.

Item, das keyn auslendischer kaufinan vn seynem  mach, 
is sey gewelb ader Camer Elen, woog ader gewicht nicht haben 
sal, is sey gros oder kleyn, sunder hat her etwes aus ader eyn 
zu wegen, das mag her mit der S tadt wog und gewichte thuen, 
auch bey der vorlost derselbygen al seyner gütter.

Item, m an leth wissen und w arnet alle auslendisclie kauf- 
leuthe, auch alle, dy do mit uns burgerrecht n icht haben, das 
dyselbigen keyne heymliche gemenschaft ader gesellschaft mit 
keynem unserm  mitwoner, noch dy unsern mit Im yn köpfen 
ader vorkoffen haben  sülien, do durch unser privilegia und 
gerechtikeyt unser Stadt gebrochen mugen w e rd e n : w er aber 
dorüber irfunden würde, her sey gast ader unser m itw oner, so 
seyn sy beide bestanden an leyb, und an gut.

Item, m an vorbeut allen auslendischen kaufleuten und 
andern gesten. dy do nicht seyn mitwoner unser Stadt, das 
dyselbigen yn sunderheyt eygene kost, noch eygene treneke, wy 
dy genant m ügén werden, nicht sullen haben, noch f'utter, wider 
hey, noch haber eyn zeugen und köffen sullen, sunder w as her 
bedorf, das sal her von seynem wirte köffen. W ürde dorüber 
ym ant dirfunden, der do anders thet, der ist der S tad t vorval- 
len 20 margk.

Item, so vorben m an eynem  itzlichen auslendischen kauf- 
inan, das derselbige yn unser S tadt keyn silber, is sey vil ader 
wenig, auch keynen wechsele wy derselbige genant mag w er
den, von m öncze ader von gelde, von einem gast, der unser 
mitburger nichtn ist, mit nichte sal aufköffen, noch yn dorauf 
vorlegen, w ider auf bergkwerk, noch anders wo yn  das lanth 
wider sulch Wechsel, ader gelt lossen bruen, der dorüber wurde 
thuen, der ist vorfallen unserm  geneidigen herrn, dem  könige, 
und dyser S tadt leib und gut.

Item, w ir wellen, das eyn itzlicher m itw oner unser Stadt 
keyne gemenschaft, noch geselschaft, sal haben m it yndert einem 
gaste, der unser S tadt purgerrecht nichtn hot, her sey wo her 
sey gesessen, sey yn dem lande, auch den selbigen Ire gütter 
phemert ader gelt ader w as hantirunge, dy m ochte seyn yn 
unseryn mittel alhy, sal helfen zuvorköffen noch handeln, do-
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durch dy eynvvoner dyser Stadt schaden und Irer gütter apne- 
munge möchten entphoen.

Item, so leth m an wissen eynem it/.iichen W irt und eynem 
eynwoner dyser Stadt, dy do phiegen sulche kaullleute ader 
geste zu halden yn Iren herbergen, das dyselbigen vorbunden 
und vorphlicht seyn, alle dyse obgeschriben artikel und gerech
tikeyt dyser Stadt densebygen Frey gesten geofTenbaren und 
zu vorköndigen, ader lossen lesen, das sich yn zur handlung, 
als yn köffen ader vorköfTen. dor noch richten und halden 
mugen W er is aber sache, das yrent eyner derselbigen unser 
eynwonner ader w irt sulche unszer satzunge übertrete, ader 
vorseumlieh dor yn were, und seyne geste sulche unser Stadt 
gerechtikeyt nicht achtet, noch wolde offmbaren, ader durch 
gunst ader früntschaft willen gestaten wolde sulche handelunge 
ader vorköffunge w ider dyser Stadt gerechtikeyt als üben berurt 
ist, Der sal bestanden seyn der höchsten busse, noch dem dir- 
kentnis der herrn  des Rothis.

Item, so vorbeuth m an zu einem itzlichem W irte und 
wirtinne dyser Stadt, das sy keynen kaufm anschatz Cremerey 
ader pfemert, w y dy genant weren, ader Negen Irer geste mit 
nichte aufnemen sulden, dyselbigen zuforthuen noch zuforköf- 
fen yn Iren apwesen, bey vormeydunge schw erer und groszer 
busz, dy den also durch dy herrn des Rothes dirkanth  mag 
werden.

Item, auch sal wissentlich seyn allen auslendern und 
gesten, dy mit uns burgerrecht nichten haben, das dyselbige 
Ire phem ert und w ar ader kaufmanschacz, wy dy genant m u
gen seyn, vil ader wenig, dy sy her brengen yn dyse Stadt 
zuforköffen mit nichte frey haben, auf dem m arkte dyselbigen 
phem ert ader w ar w ar auszulegen, nach zu vorköfTen, alleyne 
yn dem freyen Jorm arkt, sunder Iren herbergen, gewelben ader 
gemachen. So mugen sy sülche Ire phem ert und w ar vorköfTen 
noch ordenunge und satzunge ubin b e ru r t ; w yrt dorüber ym ant 
begriffen, der vorlew st dyselbygen seyne gutter.

Eredetije Kézsmdrk város levéltárában. Közölte dr. Bemkó Kál
m án a történelmi tár 1886. évi folyam ának első füzetében a 137. s Icöv. II.
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1558.

Lőcse v á ro s i s ta tu tu m .

Die 17 Junii H att ein erszam er Rot eintrechtiklich beschlos
sen, dz m ann f'orthynn under der predig und der Mesz und



anderen и Ceremonienn so am  Sontag undt andernn Feiertagenn 
verbrocht werdenn, nicht fehl hahenn sol auf dem m arck, bis 
noch verbrochter mesz. Es sol auch keyner vor verbrachter 
mesz auf denn m arck herum b gehenn, umb ergent eyn getreyde 
felchenn, undt dz selbige beschtrikenn. Item auch die Flescher 
sollenn des morgens nich lenger die Fleschbonck am  Sontag 
oder Feiertage aufhaltenn, bis um b uhr 6.

Item : es sol auch die Leutkoff unther der predig stend- 
lich. unter der vesp predig keynn hier gehenn.

Item: es sol auch niem andt am Sontagh lassenn w asser 
firenn oder tragenn zum  breyhenn.

Item : es sey auch verbothen am kassenn oder beym w as- 
sarkasth ascher auszschitten. kleder w aschenn Erbesz wassen, 
m ann soll auch vor denn Heuszern keyne w esch haltenn.

Eredetije Lőcse város levéltárában: protoc. sessionum ab anno 
1550—1616. Wissbuch. gemacht im  1550. Jar , bey des Ersam en Nam
haften Wohveisen Herrn Michel Kromer Richters seiten im  Namen Got
tes den 1. tag Septemb. Leutsch. X XI. 2. sz. a
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1560— 1589.
Lőcse v á ro s i sta tu tum .

Markzel Buch auf ein Neues, noch des Schedlichenn Fewers 
ge wait, wider um in ein nichtige Ordnung b racht durch den Er- 
baren wolweisen H errn Faul Horler, Richter des 1560 vnd 61 
Jahrs.

Marczelnn, oder Markzelen ist nichts anders, denn eine 
erzelung, ader Rechnung der Merck ligender gründe unnd gut
ter, szo yhm iem andes czu seynes Hausz Erblichenn zu eyg- 
nenn oder zuschreybenn le s t; Draus denn klerlich erfolget seyne 
Rechtschuldige jerliche Zyhns, Dorzu vonn olters her drey ge- 
wönliche term in gehaltenn seyndt w ordenn : I. au f m ittefast;
II. auff S. Jo a n n e s ; III. auff Martini. Von eynem Ertoch es sey
Acker ader W iszw ax zalt m an den. 1,
das ist eynn q u e n t .........................................................  qu. — 1.
Von eynem grosszenn G a r t h e n n ..................................Both — 2.
Von eynem gemeynenn G a r t e n n ..................................Loth — 1.
Von eynem G arthausz mit eynem ger t el . . . .  Loth — 2.
Von eyner Mulen oder H a m e r ..................................  M. -— 1.
Von eynen teych e y n e ....................................................  f. — 1.

Von eynem ganzenn Hausz, das auff beyde seytenn am 
Ring ausgebaiiet i s t : f. 2 ; ist eynn Eckhaus, das eyn dach über-
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teyg haltenn musz, szó nim pt m an Loth 2, dher bleybt f 1,

Von eynem halbenn H ausz am Ring . . f. 1. Loth 2.
Von andernn noch erkentnusz der gelegenheit:

1 qwenth tu t . . diq 1. 4 g ist . . . .  1 Loth.
1 Loth tu t . . .  diq 4. 4 Loth ist . . . 1 firdung.
1 Firdung tu t . . diq 16. 4 Firdung i s t . . 1 Mark.
1 Mark tut . . . diq 64.

Reliqua experiundo reperies.
E t l i c h e  h a u p t  s c h t u c k  z u  v e r m e r k e n :
1. I te m : W elchenn ein grundt oder Feld zu seynem Hausz. 

das er gancz und gar und volkymlich schon zalt hatt, noch 
gewönlichenn Rechtenn zu gem arczeldt ist, der h a tt das selbig 
dornoch zu verkauffenn noch seynem gefallenn, W ie teuer es 
yhm  geldenn kann. Doch sol m ans den dem Rurger in 12 thel 
das for anczegenn, von wegen der Andern um bstehende.

2. W elchem Mann eynn Erb grundt oder Feldt zugesagt 
w ordenn ist von eynem Ringhaus, oder handtw erckshaus, ols 
es der vorkauffet noch in volküm hehenn poszesz hatt, zu zu- 
m arczelnn mith der Erbenn willenn. Das hausz aber dornoch 
eynem andernn verkauft! w ordenn ist, von welchenn m an das 
erb  eynenn andernn zu zu m arczellnn, zu vorgelobetb hatt, 
szo ers zuthann recht m acht gehapt hatt, szo sol die erste 
czusage geltenn, und der yczige Hauszm ann kans bey seynem 
Hausz nicht erhaltenn, szo yhm s der kauffer nicht czugebenn 
will, wie do geschrieben sthett Landrecht Lib. t .  art. 7. de 
obligatione verborum, w as eyner zusagt, das sol e r halten. Vide 
W eychbild art. 31.

3. W elcher Gründe oder Erbe vonn den Pauersheusernn 
oder höftenn verseczt ader verkauft! hatt, wans der Hauszm ann 
leszen wyl wiederum b czu seynem  hausz, er soll in gleicher 
zeit des genisz lesen, als es verseczt wahr, der sol nicht m ehr 
darum b gebenn. denn wie teuer es von Hausz kom m en ist.

4. W as erbliche grinde seynn, die demands durch rechte 
gesiepschaftt ererbeth hatt, sol niem andes czu dem Hausz zu 
fordern habenn, bis das sie vonn den erbenn yhn frembde 
hende kommen. Als dann szol der den fortéi dorczu haben, 
der yhn Hausz siezt, darczu sie gehört habenn. Ists ein Ring
haus oder hantw erkshausz, es m ag abgem arczelt w e rd e n n ; ists 
eyn pauers hoffe, der der grinde unnd Erbe nicht entperenn 
kann, m an sols nicht abm arczelnn gestatthen, ohne betrachtung 
unnd bedenkung der umbsthende.

5. W er eynn Pauerhausz oder Hoff verkauften wil, unnd 
im kauft1 ergenth ein Erbe oder eynn wiesze auszzyhenn wylde,

Loth 2.



szo es sonst der Acker unnd W iszenn wenig zugehörig hatt, 
man sols nicht gesthattenn, sondern szoll beym hausz bley- 
benn; Ists eyn Garthenn, er mag yhn auszzyhenn vor sich, 
unnd noch seynetn gefallenn mag er inn verkauffen als seynn 
purpurgutt 1 szo er wil. doch bleybett der H auszm an noch der 
erben zum  kau ff der nechste.

6. V onn Pauers heuszernn oder Hölfenn yhm  gassenn 
gelegenn, sol m ann nichts abzum arczelnn gesthatenn.

7. W ehr ettw as vortauscht oder vorfreym arckt hatt, das 
soll noch erkentnis des Rechtenn unnd der um sthende gericht 
werdenn.

8. W as for dem 50. Jahr, das ist vor dem Schedlichenn 
erbschadenn des feyers, von pauers Heuszern verkaufft wor- 
denn ist, das soll m ann m ith drey Goldenn Jerlichenn zu zalenn 
unnd leszenn m acht habenn, W as H andw ercksheuszer belan- 
genth ist, szoll noch erkenthnis der um stende gericht werdenn.

9. Anno 1585. denn 17. Junii ist gerichtlich erkannt, das 
diser A rtikell auff die lauttet, szo in heusern durchs brennen 
beschedigt sind; die aber nochm als in dieselben heuser k o m 
men, sollen dieselben Erb mit parem  gelth heym  leszenn.

10. W ehr was zu leszenn ha tt ader leszenn wil, der sols 
ynn der czeyt leszenn unnd m ith der gelegenheith, wie ers 
bekom m enn hatt.

11. Anno 1560. am 19. tag Julii Noch dem gemarczelt 
hatte, h a tt eyn Erbare Gemeyn sam pt eynem Erszam en Roth 
eintrechtiklich bewilkyrt unnd beschlosszenn, noch giltten grundt 
des R echtenn unnd der billikeyt Das m ann die liegende grynde, 
Als Acker, W iszenn, Gertenn. so iem angen Erblich angesthor- 
henn seynn, ader durch neher geldung der Erbschafft auf sich 
erfolgeth hatt, das derselbige dasselb liegende gutt, Ecker, W i
szenn, oder Gerthernn, noch dem ers ynn seynn ( lew ehr bracht 
hatt, frey habe, das selbige ab unnd hin czu m arczelnn noch 
seynem gefallenn, ausgenommen von Pauers hoffen, die ohn 
solch gü tter nicht kynnenn erhaltenn werdenn.

12. Anno 1585. den 29. Aprilis Geschlossen w o rd en : wo 
Jem ands sein versetzte Acker heim lösen wolt, so mag ers sei
nen Pfandherrn  bis zum Pfingsten antzeigen, und denn vor 
Johannis Ihm das Geldt legen; wo nicht, so soll es ferner in 
der Versetzung bleiben. Die W isen aber seindt bis G eorgy : Die 
( lärten  von tag aller heiligen bis dazumal nechts künftig Georgy 
gerechnet zu lösen.
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1 Vagyis proper : tulajdon.



13. Anno 1589. den  13. January  hatt ein E rsam er Rath 
aus beweglichen Ursachen und m itt recht erkhannt, das keiner 
m acht hab  sein gärt, A cker oder wysen ohne vorw issen eines 
Ersam en R aths (wi e iner Erbaren Gemein begehren w ar) zu 
versetzen oder zu vorkauffen, soll auch niem anden eingebrecht 
oder geschtürzt zu uberfaren frey seyn, nach willen der Erbaren 
G em ein; ehe dens ab e r geackert, soll Niemandem gewähret 
werden.
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Eredetije Lőcse város levélt. X X I. 57. levéltári sz. a. jk v  1— 4. II.

1 5 6 3 .

K a ssa  v á r o s i articu lusok .
Articuli electae communitatis.

Ersam er, NamhafTtiger, W eyser Herr Richter, Ersam e Nam- 
h a fft ige W eyse Herrn. Es ist alhir vor E. N. W . erschinen die 
gantze E rbare unnd V orsichtig Gemein, Jungk und Altt. Die 
E. N. W . noch alter löblicher Gewonheitt dieser khünicklichen 
S tatt K ascha durch die göttliche Ordnunck, zugleich unsern 
Vorelttern szeliger Gedechtnusz, eintrechtiklich in den nechst 
vorgangen Tagen erw eltt hatt, W issend ettliche geschribene 
Artikel, Gottes Ehre und den gemeinen Nutz betrieffend, demut- 
teklich m itt allem Vleisz bittende E. N. W . als von Gott ver- 
ordnette und eintrechteklich erweltte Regirer und Vorgeher 
dieser khünicklichen S ta tt dieses Jársz, wollte sich nicht lassen 
beschweren, dieselben zu uberlesen, und auch darüber veter- 
liche Sorg tragen. Damitt sie durch E. N. W . R ath  und Vleiss 
vorbrachtt möchten werden. Das seind sie alle sam p tt allezeitt 
mitt allem Vleisz zuvorschulden und zuvordinen uns E. N. W. 
beflissenn und bereitt.

Zu dem  ersten woll E N. W. m itt hohem Vleisz gedem- 
ken, das m an die Kyrchen vor allen Dingen m itt gutten Pre
digern vorsehe, das das W o rtt Gottes und das heilig Evangelium 
klar und rein, Deuttsch, Hungeriscb, und W yndisch verkundi- 
gett wurde.

Damitt grosz und klein, arm  und reich m öchte in warem 
Erkentnusz und Furchtt Gottes leben und wandeln.

Auch dardurch w are Christliche Lieb und Sinikheitt erhal- 
den, und die sprüssende schedliche Uneinickeitt, die sich schon 
herfür brechen und erzeigen möcht, gedemppftt und ausgetilgett 
werde.
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W eitter die Schnei anoch vorsehen mitt gelarthenn Leut- 
ten, die die Jugentt m itt ganzem Vleisz lernen und unterw ei- 
senn. Damitt beider Nation Jugentt ynn ihrer Zungen gedienett, 
und ihr Nutz und der S tatt E hr dardurch m öcht gefürdertt 
werden. Es wolle auch E. N. W. von wegen der gröstenn Schü
ler veterliche Sorg tragen, dam itt m an ihnen e ttw an  herein 
Provision thett. W ie den die Prediger opftt darvon yn ihren 
Predigtten Christliche Vermanung thun.

Item das alle Schule der Kyrchen durch die kyrchenn- 
vetter soltten eingem anett werden, von einem jeden und itzli- 
chenn, nicht angesehen die Personen.

Es sollenn auch die K yrchennvetor allen besichtigen in 
der Kyrchen und auff der Kyrchen, alle Schaden, und wo es 
baufeltigk ist, das m ans bessere, dam itt nicht grosser schaden 
gescheht.

Item das m an dem Trom etter und auch den W echtern  
aupf dem Thurm  erstlich bevel, auch gebiett, das sie 'Tag und 
Nacht treulich und m unter w achen, und sunderlich Acht haben 
aupf das Feuer, das die Stunden zu Nacht geblassen werden.

Item das die Schpittelherrn m itt Vleis hesichtigenn alle 
des Spitals G utter und Sorg aupf die arm enn Leutt m itt Essen 
und Trincken und andere N otturpht tragenn.

Item das m an die starcken Bettler nicht leidtt vor der 
Kyrchen, auch zu Hausz nicht lasz betlen gehen, sunder zu 
der arbeitt zwing, und die gar schwachen nim m an in das 
Spital die hygen, aupf welches alles die K yrchenveter Sorg 
tragen sollen m it Rótt E N. W. und der geistlichen.

Item das m an die Privilegia und alte gegeben Freytung 
und alte Gerechtickeit dieser khunicklichen Statt, sollen fest 
und ernstlich gehaltten und beschüczett werdenn.

Item das die verpotene W eid und W asser sollen alle 
zugleich verpoten sein und von menicklichen Vorhalten werden, 
er sey ein H err des Rattsz oder ausz der Gemein, darzu Edel 
oder Dinstman.

Item das m an Bauholz zu den Prucken oder sonst andersz 
wohin, nicht ausz den nahenden W aiden fuere, sonder aupf der 
Kunradtt ausz den weittern W eiden.

Item E. N. W. wollett die Losungk nicht hoher anschla
gen als einer vormag, dam itt alles Geschrey vorm eidett werde. 
Und wollet alle anstendige Schuldt zu seiner zeitt einm anen, 
und einnemen lassenn.

Item E. N. W . wollet alle Brieff und Register ordenen 
noch alter löblichen Gewonheitt in der Schazkham er und be
schreiben w araupf sie lautten und an ihre stell legen.
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Item kein Brief! noch Register sollen genom en werden 
on W illen und W issen des Herrn Richters und des Ersam en 
Rattsz, die m an aber heraus nimptt, das m an sie widerums 
dahin leget, und das drey oder fier Personen allerzeitt noch 
Brieffen oder S tattbucher dah in  gehen.

Item das frembde L eutt bisz zu seiner Zeitt Getrendtt und 
and andere Ding nicht aupfkaupfen, vor den Stattleutten aupf 
dem Marek.

Item das m an ein Fendiein draussen aussteck noch alter 
löblicher Gewonheitt am  M arcktagen bies aupf zehen.

Item E. N. W . wolle dem  M arckrichter ernstlich bevelem 
das er recht zu sehen sol aupf dem Marek und Vleis haben; 
das keines beschw ertt wird, auch das m an niem and schaden 
thue, und acht hab  aupf die Fragnerin, das sie auch nicht vor 
zehen aupfkaupfen, und sonst auch. Den vor Zeitten hatt man 
gew ertt den jungen W eibern Fragnerey zu treiben. Allein altten 
W eibern und Stattleutten, die bey dieser klninicklichen Statt 
voraltertt seind worden, und nicht arbeythen haben  khunnen. 
Izt haben w ir also viel der Jungen, das schir kein Stattm an 
khan ettw as zu seiner Notturpftt für sie k au p fen n ; und das sie 
nicht daussen ligen und zur Brucken und aupfs Feldlt laupfen, 
aupf zu kaupfenn.

Item das die frembden Khrom er nicht sollen wider dieser 
k h u n : S tatt Privilegia und S tatu th  fayl haben  und vorkaupfen.

Item das m an allerley Gewichtig a l s : Halb, Seittel, Khu- 
bel, Viertel, Pffundtt, Eie, Brott, Oln, Heringk, Fysch, Kalbfleisch, 
Schweinenfleisch und dergleichen, Holz mit Vleisz besichtigen, 
und ein itzliches yhm zimlichen Kaupf gebe, es sey was es 
wyl allenthalbenn.

Item das m an zusehe in den Mar stall, das die Kneche 
und die Rosz nicht feyern, den es gehett viel daraupf.

Item das alle Diener der S tatt an ihren Dinst treu und 
vleissig und nicht vorsaum lich sein, und w as ein jeder vor
rechnen sol von sainem  Amptt, das das geschehe noch E. W. 
befelich.

Item das alle Am pttherrn sollen von irem  Am ptern für 
der Gemein, noch alter löblicher Gewonheitt, rechnungk geben, 
und das m an vorsichtige und genügsame H errn  erwelett, dy do 
tychtigk weren zu allen Amptern dieselbigen zu N utz und wol- 
pf'artt der S ta tt zuvorsorgen.

Item die Herrn Groffen sollen der Statt P au ren  zu Rottes- 
forchtt anhaltten und zu allem gehorsam, und Fleisz ankeren, 
das die Dorpf'er zunem ehn, und nicht vorw ust w erden, und das

7Corpus statutorum  III.



m an sie auch bey altter G erechtickeitt haltt, und sorge tragen, 
das sie auch  christliche Prediger und Seelsorger haben möchten.

Item alle zeug, wo sie sein, als Geschütz, Hocken. Pyxen, 
Garnisch und Spies sollen allerzeitt reyn und fertigk sein, da
neben die S ta tt versorgen m itt Pulwerpychsen, Profandtt, Salit- 
ter, Schwebel, Blay, Pech und dergleichen, was zu Kriegsnot 
und zu Erhaltung der Statt dienett, und grosse Latern.

W eytter ist nicht wenig gelegen daran, das die W einzirl 
ernstlich vorm antt und bedreyett werden, under einer grossen 
Buesz, das sie bezeitten m itt den A rbeittern an die A rbeit gehn, 
und zu gesezter Zeitt einheim khomen, wen w arum s w ir haben 
unser Narung ausz den W eingertten, und haben w enig treue 
Diener.

Derhalben sehe unnsz vorgutt und vonnötten, ohn das 
die H errn Grotten dem Richter von Tehan und Neudorff, die 
nicht des morgensz fru um b Szegers 4. ausgehe und am  5. an 
die A rbeitt antretten würdenn, und umb Segers 6. auff den 
Abentt von der Arbeitt Hessen. Dan die Tehanischen Agelern 
oder Angesnit alle sam ptt seind W einzirl und gehen zu leztt 
zu der Arbeitt, und vom ersten von der Arbeitt, welche auch 
andern ein bosz Exempel geben. Man sol die billich setzen, die 
das nicht haltten.

Item  E. N. W. woltt der arm en W äsen acht haben  und 
beschreiben lassen ihr vetterliche Erbe und Anfahl, und andere 
Gutter, und dieselbigen fromen gottfurchtigen Leutten zu Hen- 
den geben, oder E. W. zu Henden nemen, dam itt sie nicht 
vorruckt, sunder den arm en W aisen zu guett behaltten möcht 
werden, wo ihr Eltern m itt Todt abgingenn.

Item das die M uelherrn fleissig und treulich zu sehen, 
dam itt die Stattleutt durch die Mulner und Knecht kheinen 
Schaden haben, sonder das sie für den Frembdem gefürdertt 
würden, und das die Diener m itt sam ptt dem Mulner treulich 
und fleissig dienen, die Rosz besser haltten. auff das sie durch 
ihre Nochlessickeitt keinen Schaden zufugen der S ta tt und an 
dern fromen Leutten, und das sie mit rechter Masz das Mel 
widergebenn.

Item das die W einherrn den Stattkeller mitt guttem  alten 
und neuen W ein versorgenn und denselbigen also das göttlich 
und leidlich ist, umb ein zimlich Gelth ausschencken zu  Nutz 
arm en und reichen, und zu Ehren der Statt.

Item E. N. W . wolde m itt R att darein sehen auff allerley 
Handwerker, das die S tattleutt von ihnen vor andern  möchten 
gefürdertt werden. Den es sind ettliche also gesinnett, das sie 
nicht wollen den Stattleutten arbeytten  umb ihr (te i l t ; und wen
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m an sie ruífet zur Zeitt der Nőtt, einen sichticklichen Schaden 
zuvorhütten, so wollen sie nicht khomen, welches w ider Gott 
und alle Biílickeitt ist. Und wen sie ettw asz einem  S tattm an 
arbeithen, so musz m ans ihnen schir gedüppeltt zalen. Deshal
ben wolle E. N. W . m itt ganzem Trust drein sehen solichs 
ihnen nicht gestatten, sonder ein harte  Straff deshalben ihnen 
aufflegen.

Item die Schro tter ubertretthen den alten löblichen Brauch 
und brengen eine neue Gewonheitt auff in der S tatt, nemlich 
das m an ihnen essen und trincken gebe über ihren Lohn. Und 
vil erbare Leutt durch  ihre Nochlassickeitt zu Schaden khomen. 
Deshalben wolle E. N. W . solche neue Gewonheitt m itt nichten 
nicht einwurzeln lassen.

Item E. N. W . wolle die G attertt Bereytten und m itt Eleisz 
besehen lassen zu gelegener Zeitt, und die G ottertstein nicht 
verrücken oder zu Bodem gehn lassen.

Es ist auch vonnotten, das alle Brucken, Greben, uberal, 
auch alle Weg, wo es vonnotthen ist, gebessertt und gem acht 
wurden, damitt das W asser hie und da nicht Schaden thue. 
Und die S tainbruken bay  Barcza auch ins lassen aingehen, und 
die alte Brak bey Seplak.

Item es ist unser demuttige Bett, das E N. W . wolle bey 
khuniglicher M ajestät anhaltten, auch anderswo, da es zimlich 
ist, das sich das Kriegsvolek kegen ihren W irtten  hie in der 
Statt wolle friedlich und ehrlich haltten. Und wie bishiher ge
schehen ist, solchen grossen Schaden in den Heussern nicht 
thuen, den so das n icht geschichtt, w erden noch vil m er Heus- 
ser zu bodem gehn.

Item es beschw erett die S tattleutt sehr, das kein frayer 
Wald ist, daher m an khund Fayerholz furen.

Derhalben ist unser Bett an  E. N. W., das E. N W . den 
Herrn Gropfen befelen wollte, das sie dem  W altreytter gebitten 
sollen, das er in dem  W ald t die S tattleutt nicht plfenden sol, 
wo sie Espen, Eschen. Burcken, dur Holz gefallen, finden und 
zusamen klauben. Den m itt solcher Ordnungk m achen w ir den 
W alttreytter reich und die Stattleutt arm

Item das m an frey lasse ym Jarm arck  Salz vorkauffen, 
Gewand, Schuch, Pelz und allerley.

Item das m an die Zigel den Stattleutten zu d. 20. vor- 
kauffe, und nicht zu d. 25.

Item das m an aup f Forro und G aradna und Ruska, Zil- 
wasz Újfalu, dieselbigen w ider zuberkhom en grossen Fleisz und 
sorg trage. Desgleichen auch  aupf die Mautten.



Item das m an die Schindeln in die Statt und nicht anders
w ohin Ihren lasse, und in zimlichen Geht gebe. Eltich Pauren 
nem en Geht auff Schindeln, m achen kaum 1000, und das ander 
kauften sie den fremden und die statleut . . . leiden.

Item das m an nicht über die Sodtt fare und nichtt Weg 
darüber mache, ausz der Mesz und anderswoher, und das man 
den W eg beim Spital wende.

Item das m an einen gutten Felttreiter hallte, dam itt das 
Vieh nicht Schaden thue.

Item das m an  die Mauern, Thurm er, Stattgreben bessere 
und baue, das sie nicht eingehen.

Item das m a n  opftt durch die Herrn, die derzu verordnen 
sein, die kam in, und Fayerstett besichtigen lasse.

Es wolle auch  E. N. W . den Herrn Capitan m iit grossem 
Fleisz anlangen, das er diese S ta tt bey aller ihrer altten Frey- 
heitt und Gerechtickeitt hand haben und erhaltten wolle, und 
von dem Kriegsvolck den Stattleuthen kein gewallt geschehen 
lassen. Das m an am  Thor nichts mit gewalt nem, w as m an 
zur Notturfftt einbrenge.

Item das m an am Thor nicht Gewalt ube, wen gutte Leutt 
Holz, Hey, K rautt etc. in die S ta tt furen.

Item das m an die zwinger vom Kendy Valint freye und 
gutten Stattleutten zu Nutzen gebe.

Item das m an die W ysen frey mache von Kriegsvolck 
und das der Kendy und andere nicht jagen sollen yn W ein- 
gertthen.

Item das m an befel den Vorstettlern, das sie dasjenige 
nicht aufl'kauffen und andersw ohin f'uren, w as m an hieher zur 
teglichen notturfft brengtt, als Zyken. Vieh und anders, wie sie 
pfflegen in der N acht auffzukauffen und yn Czips hinauff füren.

Item die E rbare Cechen alle sam ptt der ganzen gemein 
bitten E. N. W . wollen sie bey ihr alten gerechtickeitt erhaltten 
und die störer nicht leyden.

Item die Tököscher haben grossen Schaden in W aiden 
gethon, das m an Ileissiges Einsehen thu, das die W eid nicht 
verterbett werden.

Eredetije K assa város levéltárában 2404. ss. a.

1 0 0  VÁROSI STATÚTUMOK.
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1569.

K a s s a  v á ro s i s ta tu tu m .

Articuli praesentati illustri senatui huius inclytae civitatis per honestos 
centumviros electae communitatis 15. die Januarii 1569.

Ehrsam  N am haft W eiser Herr Richter, Ein gantzer Ehr
sam er w eiser Radt, wolle Erstlichenn E. W . wie den vhor ofdt 
bem erkdt ist, trach ten  und sorg tragen, domit der predigstuel, 
darzue die schul, m it gutten lehrern versorgdt sol w erden.

Item bitt E. W . ein gandze Ehrbare gemein wegen der 
kleinen kirchen, domit wo das w ordt gottes lautter. rein  und 
k lar geprediget sol werden, dasselbige m eeht mit gutten  b re t
tern  verschlagenn und th ihr doran auf beiden seiten gemoechdt 
werden, domit dieselbige stel rein meg erhalten werden, und 
vhor ungew itter das Vholkh dórin pleiben meg.

Item bitt ein gandze Ehrbare gemein E. W . nachdem  der 
kirchendiener, etliche mangel anzeigt ander Kirchen, mechten 
gewendet w erden, als dan auch Eines ist, domit oberhalb dem 
khor, ein stein n u r m it posten striken angebunden ist, zu be
sorgen, wofer die strikh zue reissen w erden, mecht grosen scha
den und m ordt bringen. Item, domit der kirchhof re in  gehalten 
sol werden, und das thor, so m an hei der schul kegen dem 
Ottriesz Ferentz über h a tt lassen m achen, wieder gepaut und 
aufgemachdt sol w erden, und den Mist und allerlei unlust umb 
die schul herum  meg weg gehrt werden. Item, domit m an den 
(Hekhner E renstlichen gebitte und bevelche, domit eh r n it jeder- 
m an auf die kirchen losse, wie dan auf den neuen R ichter 
beschelien, ist zue besorgen, das ein gros uhele doraus erstehen 
mag, wie vhor beschehen ist. E. W. wolle auch verordnen, 
domit die gegitter auf den kirchhof m echten gem achdt und 
gebessert werden, dan sie sehr zue brochen sindt.

Item Euer W . wolle au f denn Seger 1 grosse und tegliche 
sorg tragen, dom it ehr rech t gericht soldt werden, den der stod, 
ein grosser spodt ist, durch der hohen Obrikeit, wie dan am 
tag ist. E. W . wolle Einenn man darzue, der sieh do rau f ver
stehet, ein besoldung verordenen, domitt solcher grosser m an
gel mecht gewendet w erden.

Ein E hrbare gemein fugdt E. W. zue wissen wegen des 
waltreiters, das eh r ein handelsm an worden ist, als nem lichen 
mit schindel, sparren, latten, bredt, welches ein E hrbare gemein 
gros w under nim pdt, w ohehr ihm solches kum pdt, den ein

1 Óramutató.
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arm er stadm an kan weder schindel, sparren, latten nit peku- 
m e n ; solches fúrt man gar ihm  heimlich zue, den wie ehr 
solches pekum pdt, kan  iderm an abnemen, das es nicht recht 
zue gehet, und E. W . ein einsehen tuen wolt, darzue beschwert 
ehr die arm en stadleit sehr mit uberigen pfenden

Es bitt auch ein Ehrbare gemein Eur N. W . wegen der 
Staddiener, dom it w an ein Ehrsam er sitzender R ad t alhir auf 
dem Radthaus verhandet ist, die diener ihres am ptes sollen 
treilicnen ausw arten, und von der Radtstuben nit sollen weg 
geheim in die weinstueben, oder anderswohin, fressen und sauf- 
fen ausw arten, domit den kein diener alda verhandet ist, wen 
m an ihrer bedarf, ist zue besorgenn, domit nit, do godt vhor- 
sey, ein unglikt einmal erstehen sol, den schir iderm an, der 
w as zue tuen h a tt nach seinen wolgefallen, ohn E. W . erlaub- 
nis herein gehett, weil dan kein diener vhor der radtstuben 
vorhanden ist. Und darneben auch, domit keiner herein gelas
sen sol w eren mit gewehrter handt, ehr sei w ehr ehr woldt, 
wenn ein ehrsam er Radt vorhanden ist.

Item E. W . wolle sorg au f das pflastern haben, domitt, 
wen die zeit der almechtige herein  pringdt, das w arm en wirt, 
stan und sandt sol gefirt werden, wie dan Ein E hrbare gemein 
ihnnen w orden ist, das solch strofgelt vorhanden ist.

Item E. W . wolle sorg tragen, domit der platz und gas- 
sen megt rein gehalten w erden, darneben die selbigen Erenstli- 
chen stroffen, die allen unlust vhor ihre th ih r ausgissen, wel
ches grosse krankheit den m enschen bringt, w en m an doriber 
gehet.

Item dom it steg und weg über wasser, greber und bach 
mecht gem aechdt werden, auf die weingerten zue.

Item dem glekhner bevelhen, domit ehr in der kirchen 
das pilaster, welches m an aufbrichdt, wiederum!» m achen sol 
lassen.

Item die bninnen auf den placz rein zuhalten, und zue 
m achen und Eimer doran henken und m achen sol lassen.

Item w ier vernemen, dom it der her R ueber und haupdt- 
m an ein m eczkher oder stererbankh aufrichten wollen. E. W. 
wolle bezeiten achtung d arau f haben, dom it das nit mechte 
geschehen.

Item E. W . wolle dem Markrichter Ernslichen bevelchen 
und darzue stroffen, weil eh r so nochlessig ist au f den m arkh, 
wen man holcz bringdt, über secht man die leib den vhorzeit- 
ten hatt m an solche in die schul und stadhaus getriben, und 
E. W. wolle bedacht sein darauf.
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Item  bei der Obern treidlm ül ist das pilaster auf gebroch- 
hen und das w asser gar in die treidlmül (leist, dom it der scha
den m echdt gewendt werden.

Item  den furstetlern wolle E. W. bevelhen, domit sie ihr 
(ich nit wollen in die weingerten treiben, darzue auf die s o d t1 
lassen.

Item wegen des Planck um b die stadt herum b, dom it pfel 
meg ein geschlagen werden, dom it man nicht m it wegen do 
farén sol.

Item  domit die w einheren ihre wein nit sollen hirhereiní 
gehen und verkauften, und handeln mit ihren Eigen weinen 
nach  ihren wolgefallen, sondern wie for der lebliche brauch 
gewesen ist, vhon andern stadleiten kauffen sollen, und solches ; 
alles b itt die Ehrbare gemein, damit es meg gewendet werden.

Item  beim Köpft stokh, underhalb, do ist ein grosse lackhen, 
die selbige lakén ein ursach ist, das man über die sodt farén 
m us, weil m an do nit bessert.

E. W . wolle den Jungen weibern nit frechlerlei lassen 
treiben, alein die ahrm en alten  alhir betagten weiber.

Eredetije Kassa város levélt. 2966. levélt, sz. a.

Anno 1570. die 20. Januarii. Articuli supplicatorii inclyto senatui per 
electam civitatis c.assovionsis communitatem praesentati.

1. Es ist der gantzen erbaren erw achen gemein vleissiges 
und gantz demüttiges bytten und begeren und solches aus Be
trach tung  des befelichs gottes. Das der Son Gottes unser hei- 
lung spricht und gebeutt, suchet zum  ersten das Reich Gottes, 
so w irtt auch das ander alles zufallen. Euer nam hafte weise 
wollen ernstlich und teglich dencken und trachten, dam it das 
kyrchen Regiment wol und kristlich erhalten, m it gutten gott- 
fürchtigen praedicanten und dienern versorgett m acht werden.

2. W ie die schule und die arm e Jugentt gar verszün. . . 
das ist leyder gar zu offenbar, da ist kein R ech tes. . .  die jugent 
lernett wenig, hat kein scheu noch furcht von niem and. Das 
schir ym einem dorff b e ss r . . .  die schule verszorgett, denn bey 
uns. E. n. w. wollen um b gottes willen dareyn sehen, und ge-

1570.

K a ssa  v á r o s i sta tu tu m .

Vetés.
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dencken, da unser Regiment (da gott für sey) zu bódén wirtt, 
wo w ir auff die erzihung der nit bessere sorg tragen werden, 
ja  für gott w irtt solches müssen so antw ortt werdenn.

3. Der groszen kyrchen sol man auch ynwendig und 
auszwendig groszen acht haben, wo sy baufellig ist, das man 
auffs ehest als möglich bessere und die mangel abschaffe. Weyl 
auch der Glöckner nicht allein unfleissig ist ym seinen ampt, 
sondern auch  augenscheinlich groszen schaden thutt. E. n. w. 
wolle um b gottes wyllen einen anderen, der fleissiger sey, die 
kirchen . . . . dartzu m an den einen S tathm an wol brauchen 
inocht.

4. Da m an hungrisch praedigt, der selbige stell wolle 
Euer n. w. lassen mit gutten . . . .  reynigen, und das sy reyn 
blib, m it brethen umbschlagen und m it verschlossenen thüren 
verwaren. Denn die Commisseren und der Andre, so vom fremb- 
des kum pt, billich grossen schäm daroh habenn, und uns das 
unfleisses halben fluchen: und geschieht auch vyl ubels aide 
ynn der nacht.

5. Die kirohenvather sollen alles eynkom m en der kyrchenn 
sobald es gefiltt. vom glockner nemen und yn seinen henden 
nit lassenn.

6. Man redett gar übel der S tat nach, von wegen der 
wege und strassen, gegen Terebescher brun, das m an schir zu 
fusz da hinauf! nit gehen kan. Dessgleichen gegen den kopstock 
bey den ackerlanden, das die graben eingehn und die frembden 
so wol als die einheimischenn da ynn dem grossen koth mit 
ihrem rossen stecken bleyben. So wolle Euer N. W . auf dieses 
auch treulich sorgen, und die wege bessern lassen, und umb 
die sta tt herum s und ann den w assern die brücken m achen 
lassen. Dam it die frembden desto wylliger zu uns körnen und 
pfert und andere notturfft zu f'uren machten. Und ist nit w un
der, das m an, do die weg nit zugericht, zu zechen auff die 
sant fireth. Und durch den Haytho grosser Unwillen und schla
gen zugefugett wirtt. Ann den langen brücken sol m an die 
stuben m it steynen wol ausfullen lassen, den weyl der sehne 
gross ist, und abgehen wirtt, ist zubesorgen, das das W aszer 
nit gar die brücken weg neme.

7. Euer N. W. wollen befelen den vorstederen, das sie 
ihr vich dennoch versperren. Und da ihre gerthen gegen dem 
feldt und sa tt gehen, wol seczernirenn, das nicht schaden ge
schehe an  der satt und den anderen nachparen.

8. Die Radm acher lassen ihr holz unordentlich auff den 
gassen ligen. Das man schir nit farén khan, ist nett, das man 
ynen solches per d. 25 pusz verbiette.
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9. W eyl das pilaster gegen die Mül und faulgasz neben 
den kirchoff seer auffgeburhen, Euer N. W . wollen es bauen 
lassen.

10. Inn den engen gassen, als kirchen gasz, und da der 
herr Janos Grusker wonit, gyssen die leut herab alles das 
unsaubere W asser. Und hyndre den haiszeren ann  der W yn- 
dischen gasz ist voller m ist und kott. W en nun ein regen 
komptt, und auff thauett, so ist so unsauber das vor gassenn 
gestanck die m ochten vergi (itt werden, und das kompte w asser 
ynn die heuszer und keller fleusst und schaden thu tt; E. N. 
W . wollen drauff bedacht seyn, solchem befor zu kommen.

11. Am Niderthor seins 2 Giesser, die gleich so wol von 
den wegen holtz, heu und sunst aller obziehen, als die andere 
Landsknechtt und  drabanthen, Euer N. W . wollen treulich da
rum s bey der Obrigkeit sich bemuen, und dam it das holz so 
ann  thor gefeltt, alda tragenn auff den anderen  tag, und das 
es nit sallen die knechtt und drabanthen hin tragen.

12. Am T hor ist ein geferlicher brauch eingeryssen, das 
die bürgrufien so unfleissig seyn, das sie den ganzen tag nit 
do stehen. Und wem nun das thor aufispertt, do ist ein grosz 
gedreng ym folck, das eingehett und hynaus gelassen wirtt. Da 
schlegtt nun das arm e volck, drum s w er es guet, das man am 
prucken erstlich das statfolk hynaus lisz, und dornoch erste 
die auswendigen.

13. Item das m an gutte Ordnung entrichten und die feuer 
pfannen m achen lasse.

14. Euer N. W. wollen alle dieyenigen straffen, die den 
m ist ynwendig an  die stattm auer schütten, und nicht auff die 
pastey oder aus der Statt füren lassen. Den es ist schon darzu 
leiden körnen, das yderm an schir tu t des falls, was er wyl, 
solche aller w irtt m an fynden bey der puttel und das Zech- 
tigres haus, und am  Niderthor. E. N. W . wollen es nit allein 
besichtigen schaden, auch wegfuren lassen und die vorbrechen 
ernstlich straffen. Denn wo nit forcht und straff ist, da ist keyn 
ehre und keyne gutte Ordnung, auch keyne wolffartt. Unser 
lieber herr gott geb gnad und sterck dorzu, das Euer N. W. 
diese und andere anligende nott der S tatt wohl betrachten und 
zum besten w enden machte.

15. Von wegen der Erblosen und one Testam ent gelas- 
senne gütter woll m an sich fest ann die Privilegia halten.

Eredetije K assa város levéltárában.



1573.
M iskolcz v á r o s i  s ta tu tu m .

Az korcsolyások dolgáról az városnak ilyen törvénye 
v agyon : hogy az vidéki, m ikor bort vészén, az korcsolyásokat 
megkeresse, azokkal hányassa fe l: ha pinczéből vonják ki, egy- 
egy fél fertőtől den. 12; ha  penig kam arából, den 6 ; h a  penig 
az korcsolyások el nem m ennének, az ember, az ki az bort 
vette, az birőhoz menjen, az birónak tud tára  adja; h a  nem 
akarja  az korcsolyásokat, h á t ő m aga felhányhatja, há t igy az 
fele bérivel tartozik az korcsolyásoknak

Ered. Miskolcz város levéltárában, az 1569—1724. évig terjedő 
jegyzőkönyv 34. I.
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1574.

R ozsnyó vá ro s  sta tú tu m a .

Leges et statuta communitatis Rosnaviensis et virorum 24 Paulo Wassher 
et Jacobo Cotan suffragatoribus 1574. 20. Februarii.

Anno Domini 1574. bei Gericht des ehrsam en weisen 
Herrn Georg Fonta haben die 24 m an einer ehrbarn gemein 
allhie einträchtig erkannt und beschlossen hernach beschriebene 
artikel, zu erhaltung, einigkeit und gemeiner Stadt nu tz  und 
fürderung, bittende, ein eh rsam er R ath 1 wolle solche m achung 
bekräftigen, domit sie keiner breche, noch darwider thue.

Erstlicli gebühret allen, dass wir, noch dem befehlich 
Christi, sein Reich ersuchen, ehe w ir an die wochen arbeit 
gehen, und fürnehmlich am  Sonntag und andern heiligen tagen, 
sollen w ir stets mit Gottes w ort umbgeben, gerne hören und 
le rn en ; auch unsere kinder darzu halten, domit sie in solcher 
gefährlicher /e it, zu rech ter erkenntnis Gottes kum m en und 
bleiben, bis an ihr letzt ende. Derhalben, der Jugend zu einen 
exeinpel, sollen die eitern täglich mit groszer andacht daheim , 
und in der kirchen anhalten, auf dass uns Gott ein gnädigen 
friede gebe, uns von den blutdürstigen feind, den Türken, erle
dige, und sonst allerlei gaben beschere, wie sie denn in der 
Letaney benennt und gesungen werden.

1 A tanács állott a főbíróból és 11. később (17. század óta) 
12 esküdt polgárból; a 24 férfi a városi polgárok képviselő testületét 
jelenti.
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2. Solchen Gottesdienst sollen m it nichten verhindern 
w ein oder birschenk oder Branntweiner, die m an ihn nicht 
gestatten soll, bei 1 fl. busz, un ter der predig zu schenken.

3. Auch soll keiner bei genennter straf, auszerhalb  in des 
spaciren. Drumb sollen 2 geschworne des Raths darzu verord
net sein, domit m an Gottes dienst und die kirchen im für- 
nehm sten erhalte, w enn das gescheh, so w ürd es uns auch 
besser gehen.

4. Item ein ehrsam e gemein bitt höchlich, wolle sorge 
tragen, domit w ir den pfarrherr herausbrächten, denn uns das 
ein grosz nochtheil bringt, ist zu besorgen; w ir w erden ander 
zeit kirchendiener nicht bekummen kinnen.

5. Item soll indess der ungrische predicant sein fleisz für
wenden, wie er bisher gethon, bis Gott, der allmächtig, sein 
gnade verleihe, das unsere kirchen bas versorget werde.

6. Des gleichen der Herr Schulmeister soll sein ampt 
treulich fürstehen, die Jugend zu Gottes furcht aufziehen, wi 
ihn sein Schulm eister gelernt hat, domit aus der Schul in die 
gemein m it der zeit geschickte leut kümmen. die da zur einig- 
keit lust und gefallen haben, auch ihre Obrigkeit zu verehren 
wissen.

7. Darumb soll der Herr R ichter im seinen nöthen auf 
seinen lohn etw as zu geben, sich nicht beschweren.

8. Item ist in der Stadt ein unordentlich wesen bei der 
nach t von den trunkenpolten, die schreien, jauchzen, m it m an
cherlei geberden, darüber sich frembde leut sehr verwundern, 
w ie w ir in so gefährlicher zeit solches geschehen la s se n ; drumb 
sollen die, so nächtlich erfunden w erden, dem spiel nochgehen, 
unruhe den leuten m achen, wehrhaftig erfunden, sie sein wer 
sie sein, am  leib und gut gestraft werden, fürnehm lich so sie 
am  Sonnabend und heiligen nächten das thuen.

9. Item die Rockenstuben, da sich hurn und puben gerne 
versam m len, sollen abgelegt werden.

10. Item hurerei soll mit nichte gestattet w erden, wo man 
solche erfindt, sollen am  leib und gut gestraft werden.

11. Item die u rb a r wolle ein ehrsam er R ath  durch den 
H errn bergm eister treulich einnehm en lassen, dom it m an unsere 
o b rig k e it1 leichter vergenigen 2 kinnen.

' E felső hatóságot az esztergomi érsekek gyakorolták, kik 
ITT. Endre 1291. évi adománya alapján e kiváltságolt helynek földesurai 
voltak. (Lásd: Mikulik József «Magyar kisvárosi élet». Rozsnyó, 1885. 
4 , 71. s kv. 1.)

* Kielégíteni.
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12. Die wäld, so den berchleuten zu gut gehalten w er
den in verbot, sollen nicht ausgehauen werden. Auch w o einen 
bauholz von nöthen w äre, der soll das mit erlaubnis des Herrn 
Bergmeisters thuen, und soll niem and brennbolz draus nehmen, 
er sei Richter oder purger, bei 1 fl. busz.

13. Item soll niem and bei leibesstraf die wäld und dürre 
gras anzinden; der solches sehe und verschwiege vor der O b
rigkeit, der soll nochmals, wenn m an’s erfährt, gleichwohl gestraft 
w erden, als der brenner selbs. In diesen ist bisher grosze noch- 
lässigkeit beschehen, derhalben auch, wenn der Bergmeister 
selbs jem and verschonen wollt, und durch die finger sehe, wenn 
einer in den verbotnen w älden schaden thut, es sei m it haken 
oder brand, soll von uns umb fl. 1 gestraft werden.

14. Item soll m an den w o lach en 1 nicht gestatten, die 
wäld mit ihren ziegen zu v erw isten ; soll auch kein stadtm an 
frei sein, auch nicht den derflern zu r stadt gehörend, ziegen 
oder schaf zu halten.

15. Item soll m an die wäld nicht auskohlen oder aus
hauen, der drüber thut, soll am leib und gut gestraft werden.

16. Item soll m an m it fleisz am  m ark publiciren lassen, 
domit jeder die rechte strass gehe, reite und fahre, auf das 
keiner schaden em pfange am acker oder wiesen im  verbote
nen feld.

17. Item bitten w ir umb gut Ordnung auf den m ark, auf 
dass ein fähnlein wie zuvor aufgerichtet werd, dom it vor auf
gesteckter fahn kein frembder, allein stadtleut frei zu kaufen 
haben, aber nicht auf w ucher,1 2 3 sondern zu nothdurft; wenn es 
aber stehen bleibt, mög es jeden frei sein zu kaufen.

18. Item sollen die m arkrichter nicht mehr, denn ihren 
gebührlichen markpfennig n eh m en ; wo jem and den nicht geben 
wollt, sollen die m arkrich ter denselben zu strafen m acht haben, 
auch aufschauen, dass niem and auf wucher e inkau fe ; w er’s 
thut, der soll umb fl. 1 gestraft werden, fürnehmlich so auf 
die Schlösser aufkaufen, wie es itzt gebräuchlich, sollen höch
lich gestraft werden. Ist aber der m arkrichter hierin nochlässig, 
soll e r solch Strafgeld erlegen, desgleichen auch die viertel 8 
besichtigen; wer unrecht m aasz oder gewicht hat, soll gestraft 
w erd en ; drumb sollen die m arkrichter 4-mal in ja h r  allerlei 
m aasz und gewicht besehen und bewiechen.

1 A tótok.
a Nyerészkedés czéljából.
3 Véka.



19. Item in unschlett kaufen sollen die berchleut den V o r
zug haben für ander, so es zur säf oder kerzen 1 geb rauchen ; 
bleibt’s aber stehen, bis zu ausgesteckten fähnlein, soil’s jeden 
frei se in ; auch soll m an's nicht, bei Verlust der w aar, in die 
häuser heimlich tra g e n ; auch der kaufer soll nicht ungestraft 
bleiben.

20. Item soll m an den frembden nicht gestatten, geschacht 
vich auf den m ark zu b ringen ; sondern dass sie es auf den 
füszen herein treiben, und noch besichtigung des zechm eisters 
schlachten, auch davon in die schul geben, w as recht ist.

21. Item unsere fleischer sollen auf die berchw erk die 
leder geben in billigen kauf, und obwohl vorm als sie ein leder 
per denarios 40 geben, doch noch ihren beschw ernis ist erkannt, 
dass sie ein ochsenleder geben sollen per den. 60, und ein küh- 
leder per den. 50.

21. (sic!) Item der weinschenk soll noch 2 kufen rathung 1 2 
geben, und das geld, wie es kümpt, einreichen, und mit nich- 
ten ein w echselbank aufrich ten ; das leger 3 soll ihn für seine 
m ühe bleiben. Auch soll dem w irth  vor die stell bezahlet 
werden.

22. Item soll der schröter keinen aufsatz über gebräuch
lichen lohn machen, von einlassen oder ausziehen biers oder 
w eins; thut er daw ider, soll gestraft werden.

23. Ist unser höchlich gebet wegen der bierbriiuer, domit 
sie treulich einreichen, was von der kufen küm pt; drum b der 
schröter m it den verordneten Herrn, so rabusch 4 * 6 tragen, in die 
keller gehen sollen, das bier zu besichtigen, und wo einer erfun
den wird, so w eniger kufen anzeigt, den soll das verleugnete 
bier genummen w erden, für arm e leut und gemeine stadt ge
wendet werden.

24. Item sollen die rabuschträger achtung geben auf die, 
so zw ir 5 6 in einer w och bräuen und nur einmal anzeigen. und 
das bier mit zübern 0 vertragen lassen, dass gem einer stadt der 
schrottlohn 7 entw endet wird, solche, wo m an sie befindt, sollen 
m it obbenennter straf gestraft werden, nämlich m it verlierung 
ihres verleugneten guts.
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1 Szappankészítés és gyertyamártás.
2 Számadás.
3 Seprő.
4 Rovás.
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6 Zuber: csöbör, akó.
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25. Item sollen die M ärzen,1 * so hie oder andersw o kocht 
w erden, für gemein stadt genummen und geschenket werden

26. Item bitten w ir anstatt der ganzen gemein, wollet den 
m elzern in keinerlei wege gestatten, den wäzen 1 * 3 zu verwelzen. 
um b Gottes willen bei groszer straf, w er das thut.

27. Auch wolle ein ehrsam er weiser ein einsehen haben 
wegen der bierbräuer, domit sie, so es brauen, 1 p in t per 1 den. 
geben, so es mit kufen schrotten, 3 seitel per 1 den., bei einen 
gulden busz, so jem and w eniger gibt.

28. Item sollen die berchw erk übergeben w erden solchen, 
die sie bauen, und w enn m an erfunde, die die nächtlicher weis 
das erz abstehlen sam pt dem zeug, es sei im dorf oder stadt, 
das selb verbrauchen, sollen sam pt den kaufer am  leib und 
gut gestraft werden.

29. Item domit von den Eisensteinen der kirchenpfennig 
eingerichtet werdt, der ihn nicht geben will, soll das berchwerk 
genum m en werden und geben werden einen andern, der den 
pfennig gibt.

30. Item die gärten, die der Stadt schädlich, und ohne 
fürwissen eines ehrsam en R aths gebauet, sollen abgerissen 
w erden. x

3У . Item ist hoch von nöthen, domit diejenigen, so sich 
zu wcmnen her begeben, erstlich gut kundschaft 3 ihres her- 
kummens und Verhältnis schriftlich niederlegen, nochmals ptir- 
gerrecht4 niederlegen, dies hält man in allen gut geordneten 
Städten, also verhitet man manch Unglück und verrätherei

32. Item soll ein ehrsam er weiser den millern autlegen, 
dass sie, reich und arm , ihr getraid gern m ahlen, und recht 
m auth, wie von alters her nehmen, und nicht drüber, ohne 
aufsatz oder beschw ernis; sollen auch kein m auth  von kleiben 
nehm en, sondern sich an  der m auth des mehls und beuteldenar 
genigen lassen.

33. Item ist unser aller traulich bitten, wollet ein m ann 
verordnen, der ein viertel traid in der mihlen mahle, da auch 
ein geschworner dabei sei, der das mehl und die klein 5 em
pfange, und darnach ein m aasz machen lasse, von viertel und 
%  viertel, darnach zeichnen m it den stadtzeichen, dam it die 
miller mehl und klein darnach dem arm en leuten zu geben 
wissen.

1 1 0  VÁROSI STATÚTUMOK

1 Márcziusi sör.
- Búza.
3 Bizonyítvány.
4 Polgárdíj.
5 Korpa.



34. Soll man mit nichte den millern gestatten, so viel 
schw einvieh zu halten in der mill, wo ainer über gesatzte zahl 
hält, denn ihme erlaubt, soll das übrige vieh verloren haben 
und den arm en leuten ausgetheilt werden.

35. Item die hirten sollen von den jungen vieh über ihr 
gebührlich 2 denar kein aufsatz machen, den leithäuser nicht 
obliegen, fleiszig seiner heerde warten, walochisch gsind nicht 
beherbrigen, die stadtleuten nicht bös anfahren und unnutze 
w ort geben. Nicht gestatten in seinen hause zu spielen, das 
vieh sam pt den tag austreiben, nicht auf hohen tag warten. 
N icht einen zu dienst oder trinkgelts halben, auf einen erbe 
das vieh in die länge still verhalten, und das vieh nicht bey 
scheinender sonn, w enn’s am besten w eiden soll, eintreiben, 
sondern w enn’s rechte zeit ist.

36. Item wo einen sein vieh umbkäm, er wäre reich oder 
arm, durch des hirten nochlässigkeit und er kein gründlichen 
bescheid oder entschuldigung wüsste, soll er den schaden noch 
der herrn erkenntnis zahlen; in Sonderheit soll er auf das 
schweinvieh acht haben, dass er's bei der heerd behalte, dass 
es leuten nicht zu schaden gehe; desgleichen soil’s ein jeder 
täglich vor den hirten treiben, halt’s aber jemand zu schaden 
daheim, soll umh fl. 1 gestraft werden.

37. Item sollen die goldschmied ihre w aar rechtschaffen 
m achen, domit niem and betrogen werdt, m acht’s einer unrecht 
und verfälscht, soll noch inhalt der recht gestraft werden.

38. Sollen die Schmied noch alter gewohnheit 10 eisen 
schärfen um b 1 den. und fünf stählen per 1 den Ein hufeisen 
per den. 3 aufschlagen, höher nicht gestattet werden, bei straf 
das fest zu halten.

39. Item wo einer gemeiner stadtland oder wiesen hat, 
und davon nicht zahlet, soll m an’s ihm nehm en und einen 
geben, der davon zahlet.

40 Item die Schuster sollen bei ihren gesetzten lohn blei
ben, näm lich 1 pauren g em ech t1 per den. 18, eines Knaben 
von 16 jah ren  oder drunter bis 12, per den. 14, ein par schafne 
niederschuh 2 ein solchen Knaben per den. 12, ein frauen paar 
Stiefel per den. 28, weiber niederschuh per den. 17. weiber 
gem ächt per den. 12. Auch soll den Schuster kein einfall 
geschehen in kaufen oder verkaufen; wo einer solch Satzung 
nicht halten wollt, den soll das handw erk ein ja h r  lang gelegt 
werden, auch in der herrn  straf sein.

v á r o s i  s t a t ú t u m o k . I l l

Fejelés.
Saru.



41. Das hausgesind soll nicht m ehr vieh halten, denn wie 
von alters her der brauch ist.

42. Soll ein jeder hausw irth  achtung geben, was für leut 
er beherbrige.

43. Zu fideln soll nicht frei sein, denn auf h ochzeiten ; 
doch m it fürwissen der herrn.

44. Soll man nicht büchsen des nachts abschiessen, auf- 
ru h r zu verhithen und ander U nglück; der dawider thut, soll 
nicht ungestraft bleiben.

45. Item domit man ein oder zweimal im jah r bergrecht 
und freiheit. von alters her der eh rbar gemein verlesen, domit 
sich arm e leut in die berghandlung kinnen schicken.

46. Item alle feuerstätt sollen über's jahr 4-mal von haus
zu haus besichtigt werden, domit kein schad geschehe; denn 
wir sind in erfahrung kummen, dass dies jahr 2-mal das feuer
angangen, Gott lot), dass es nicht geschadet, wer da ferner
befunden wird, soll hart gestraft werden: drumb sich euer ehr
same Weisheit nicht wollen beschweren, 2 geschworne herum 
zu schicken, die feuerstätt zu besichtigen.

47. Item noch den m an uns nicht frei halten will in
m authen, so bitten wir, dom it zu gelegener zeit bei unser
obrigkeit daraus gehandlet w ürde, und wir nicht umb unsere 
freiheit kum m en möchten.

48. Item erfahret man oft wegen der strittigen wälde, die 
doch zur stadt gehören, dass etliche au fs  schloss umb erlaub- 
nis bitten gehen, geben dam it zu verstehen, als gehörten solche 
wäld nicht zu gemeiner stadt, solche soll m an strafen, und kein 
tibersehung thun, denn auch der purggraf mit der zeit sagen 
möcht. so die wäld euer sind gewesen, worumb habt ihr mich 
denn drum b gebeten ; drum b sie ihres nutzes halben gemeiner 
stadt viel schaden möchten.

49 Soll m an nicht so verhülflich sein, wie bisher, den 
edel leuten, die sich allda einlassen wollen; denn w ir erfahren 
itzt mit unsern  schaden, w as mangel es brenge, denn solche 
wollen sich unter purgerlich recht nicht geben, trachten  nur 
tum ult und aufruhr anzurichten, tragen mit uns nicht, überein, 
wollen alles verneuern und ändern . In summa, vermeinen, es 
w äre nichts recht, was unsere altvätter gestift haben. Derhal- 
ben is fs  zu besorgen, dass solches auch unsere kinder bewei
nen werden.

50. Von vertriebenen leuten, wo sie zu uns Zuflucht haben, 
entschlieszen wir uns nicht, ja sind schuldig dieselben auf zu 
nehmen in solcher gestalt, wo sie nicht übermüthiglich sich

1 1 2  VÁROSI STATÚTUMOK.



VÁROSI STATÚTUMOK. 1 1 3

von aller Zahlung entschlieszen wollen und friedsam bleiben. 
Die andern soll man immer wegschaffen.

51. Item weil sich der H err Mathias ungrischer prediger 
etlicher m aaszen beschw eret der Zahlung halben in die holdung 
und ander thun, wollen w ir’s einem ehrsam en weisen ordnen 
und mit ihm zu machen, heimgeben.

52. Item wo jem and zu seiner hochzeit einen ehrsam en 
weisen anlanget und begriszet, einen wein auszuschenken, wol
len ihm solches verginnen in der gestalt, dass er noch erkennt- 
nis eines ehrsam en weisen davon zahle.

53. W o einer durch bös gewes schaden erleutten sollt 
und des sich h a rt erklaget, so wolle man ihme den wein aus
zuschenken verginnen, und mit ihme der Zahlung halben ein- 
vernehm en haben noch eines ehrsam en weisen erkenntnis.

54. Item domit die kirchenwiesen nicht durch Unrechte 
weg und steg verderbet würden, drauf sollen k irchenväter ach- 
tung geben und die, so sie genieszen, erinnern, domit sie kein 
schaden dran thuen lassen.

55. Item soll m an aufmerken, böse wege gut zu machen, 
es sei steig oder brücken oder sonst.

56. Item soll m an die w o g 1 erbauen mit den fl. 20, soj 
der scherer geben und darzu benimpt.

57. Ist unser und einer eh rbarn  gemein gebet, wo jem and 
sein liegende guter verkaufen wollt, dass er solchs ohne für
wissen eines ehrsam en weisen nicht thue, domit solcher kauf 
kräftig verschrieben werdt, auf dass nicht zukünftiger zeit zanck 
und hader draus e n ts teh e ; wo einer dawider thut, soll euer 
ehrsam e Weisheit strafen.

58. W egen des anschlags bitt ein ehrbare gemein, wollen 
das a rm u t nicht beschweren, sondern treulich noch seinen ver- 
migen bedenken, und dass es geschehe in beisein der 24 
Mannen.

59. Ritten wir, dass euer ehrsam e Weisheit neben den 
H errn Richter fleisz haben, dom it kein alte schuld auf den 
neuen Richter kumme, sondern dass ein jeder sein schuld ein
m ahne, denn es ha t ein jeder genug mit seinen am pt zu schaf
fen ; auch weil alte schulden diesm al ausständig, wollen solche 
einm ahnen, domit nicht etlichen allein zu zahlen gebühre.

60. Item die so öde häuser haben, sollen gleichwohl davon 
zahlen und darzu gehalten werden, dass sie es aufbauen oder 
verkaufen.

1 Mérőház.
Corpus Statutorum III. 8



61 Item dass ein jeder zahl, w as er soll, und nicht auf 
sein haus schuld mache, domit sie in so schw erer zeit kinnen 
bestehen

62. W egen des Baders 1 bitten wir, dass er die badstube 1 2 
nicht lasse abgehen, sondern wollen ihm e sag en ; weil er ferner 
seine nahrung  hie haben, dass er die badstub gen w ettertage 
zurichte, w ie sie bei andern und bei ihme gewesen is t; wo er 
sich des beschw eret, müszet m an ein andern suchen, der es 
gern thue. Dies wir euer ehrsam en Weisheit heimsetzen.

Diese Artikel, so m an von altersher zu erhaltung gut 
polizey geordnet und gestif'tt sind worden, und diesm al ver- 
neuert und gebessert, zu erhaltung gemeiner stadt sehr nütz
lich und von nöthen sein, bitten w ir allsam pt euer nahm hafte 
Weisheit wolle w eder umb freundschaft noch feindschaft in kein 
ansehen der person die brechen, sondern allzeit sto tt und fest 
halten, dom it die Übertreter gestraft werden, noch ihren  ver
dienst, und  die frommen erhalten und beschützt w ü rd en ; dazu 
wolle uns Gott seine gnad verleihen, auf dass wir eines bleiben, 
und in erkenntnis seines sohns Jesu  Christi zunehm en in fried 
und einigkeit.

Ludirector Martinus Unterbaun hoc scripsit anno domini
1574.

Eredetije Rozsnyó város levéltárában. Közölte M ikulik József 
«Magyar kisvárosi élet» Rozsnyó, 1886. ez. m unkában 24S. s köt'. II.
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1581.

K a ssa  vá ro s i s ta tu tu m .

Kemeine Artickel einen Ersamen wolweisen Herrn Richter und Raatt 
fürzutragen. Actum die 14. Januarii, Anno 1581.

E rs tlich : hielt ein Erbare Erwelte gemein, wegen des kir- 
chen und schul Regiments, das dieselbigen wol versorgett meclit- 
ten w erden m itt tauglichen und gelertten kirch und Schuldiner.

Zum  Andern : das doch ein E rsam er Radtt ein einsehen 
thue, dam itt die arm en weisen und ire gütter nicht zugebrachtt 
w erden, und die arm en weisen versorgett inechten werden.

Zum  d ritte n : das ein E rsam er R aatt auch bedachtte, die 
arm en kindelbetterin, dam itt sie doch mitt fromen und geschwo-

1 Fürdőorvos, borbély.
2 Fürdő ház.



VÁROSI STATÚTUMOK. 1 1 5

renen Hebamen versorgen möchten werden, den in dieser Statt 
viel Erliclier trauen dardurch verw arlost werden.

Zum v ie rd en : das doch ein Ersam er R aatt ein einsehen 
thett, das m an die gassen vor den heysern, die Weg besser 
und auch bevelli thue, das man nicht so viel unflatt vor allen 
heysern herausgissen, dadurch den m anicherley krankheitten 
folgen.

Zum fünlften: das man auch auswendig der S tatt Weg 
und Steg besser.

I te m : das ein Er. Richter und Raatt verordnen wolle, das 
die gemeine sta tt pauer bauholcz vor allen dingen, weil der 
weg guett ist, fhüren.

I te m : ist auch einer ganzen erweltten gemein ir fleisig 
biett und begeren, das wen nöttwendig Sachen fürfallen, darun 
dan  auch ein E rbare erweltte gemein abhandeln sol den hern 
f'ürmündtt, bevohr solches m echtt angezeigtt w erden, dam itt er 
solches der E rbaren gemein fürtragen, und sie darvon desto 
sehleiniger m itt einander abhandeln mochtten.

Item biett auch ferner ein E rbare Erweltte gemein, das 
ein E rsam er R ichtter und R aatt ein einsehen thett, wegen des 
Flus Conradt, w elcher der arm en burgerschafft und andern 
arm en vorstettler grossen schaden zufügett.

Item wolle auch ein Er. R ichter und R aa tt sorg darauf 
tragen, dam itt der Choncha Thurm  auf den kirchof gebauett 
und gedachet m echtte werden.

Item, das das Rotthaus, so angefangen zu bauen, vollendtt 
zugerichtett und gebauett mechtte werden.

Item das ein Ersam er Richter und S taatt abschoffe die 1 
jungen Fragnern und verkaufter, und nichtt zulassen wolle, j 
solche muttwillige rirung zu machen.

Item : biett ein E rbarr Erweltte gemein, ein E rsam er Rich
ter und R aatt wolle ein einsehen thun, und nit zulassen, das 
die vorstettler ire heyser frembden huzaren vorkauffe, auch die 
übrigen gasthöfl'e ausserhalb der S tatt abschoffen wollen.

I te m : ist der E rbaren Erweltten gemein ir fleisiges biett, 
das ein Ersam er R ichter und R aatt ein einsehen thue und sorg 
darauf trage, dam itt alh ir im Statthaus das hinterhaus, welches 
zu besorgen ist, das es nicht zu grundt gehe, ganz und gar 
gebauett m echtte w erden.

Item ist entlieh ir fleisiges biett und beger, das ein E rsa
m er Richter und R aa tt durchaus vorhitten lassen, dam itt die 
Polaken, so sich des w einhandeis understhen, underhalb Kaschau

8*
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nicht verreisen lassen, auch durch andere weg auf und nieder, 
noch wein zu reisen nicht zulassen.

Eredetije Kassa város levéltárában 3616. sz. a.

1,582.

K a s s a  vá ro s i sta tu tu m .

Gemaine Artikel, so eine Gancze Erbare Erweltte Gemein 
eintrechtiglich beschlossen, und einem ganczen Ersam en wol- 
weisen Itaatt fürtregtt auch um b derselbigen ausrichtung under- 
thäniglich und lleisig anlangtt,

lm Ja r 1582. den 13. Januarii hora 6.
Z u m  e r s t e n  —  z u m  fü n f te n .1
Z u m  s e c h s te n  sol ein E rsam er Richter und R aatt nit 

zugeben, das die Statt Diener im Ortt geht nem en vor ihrem 
dienst, wen sie der gemein zur kirch ansagen, sondern nur 
den. 12 sol inen beyden gezaltt werden.

i te m  biett ein E rbare gancze Erweltte gemein einen Er
sam en Richter und R aatt zum siebenden, das ihre N. W . gemeine 
S tatt geht nichtt so liederlich auslegen woltt, auch die ansten- 
dige gelihene sum m a gelt vom heren Rüber einm anen; den 
durch solch auslegen geschichtt gemeiner S tatt gross mangel.

I te m  z u m  A e h t te n  biett ein gancze E rbare erweltte 
gemein wegen des Bauholczes, so in der Chyrmel gefallt w or
den von den zengerortt, das wo es Ein N. W. vor guett ansihett. 
herein zu gemeiner S tatt notturfft gefurett m echtt werden.

Ile rn  z u m  N e y n d e n  biett Ein E rbar Erweltte gemein, 
demnach jüngst vorschinener zeitt einhellig von einer ganczen 
Erbaren gemein beschlossen worden, das der planck, oder umb 
die Statt zaun, mit steinen sol aufgem auertt werden, dam it die 
Stein darzu aufs ehrste m echtten gefurett werden.

I te m  zu m  z e h e n d e n  biett eine Erbare erw eltte gemein, 
das Euer N. W . Verordnung thun wollen, damit der welische 
doctor von seinen haus in der Nieder vorstatt, wach, gang, 
reis und andere Rohotth, so wol als ein anderer, weil ers bis
her nit geleistett, th an  wolle.

I te m  zu m  E y lf ite n , das doch ein Ersam er Richter und 
R aatt einsehen thett wegen des hotters auf allen seitten.

1 Az öt első pont egyszerű ismétlése az 1581. évi stat. öt első 
pontjának.



Z um  z w e lff te n , das m an ein einsehen thue, biett gar 
fleisig ein E rbare gemein, wegen der vorstetter, das m an inen 
die viel hey und haber zeger ablege, und m echtt auch beim 
heren Rüber lleisig anhaltten wegen der husaren, so sich des 
wein und bier zeugers understehen zu verschenken, umb gnädig 
abschaffung desselben.

I te m  wolle auch ein E rsam er R ichtter und R aatt darauf 
bedachtt sein, wegen der gärtten im zwinger, so di landtts 
Knecht eingezogen haben, das m an diselbige einmessen lasse 
und abschaffe.1

Eredetije Kassa város levéltárában 3685. ss. a..

1583.

K a ssa  v á r o s i  s ta tu tu m .

Der Neuen erwelten Evbarn Gemein der Statt Caselia Articel, die man 
dem neuen Richter und Rattherrn Järlich pfleget zu überreichen, die 12.

Januarii, anno 1583.

Z um  e r s t e n  —  zu m  d r i t t e n .2
Z um  v i e r d t t e n  biett eine gancze gemein, das ein Ersa

mer Raatt doch ein freyen w aldt verordne, dan die pattern 
haben in dem fa a l3 m ehr gerechtigkheit den wir. Auch das 
m an dem w aldtritter nit sein muttwil las, dan er nim ptt ge- 
schenck, und lest dadurch den w altt gar zu nit wachen.

Z u m  f ü n f f t e n  biett ein E rbare Erweltte gemein umb 
gottes willen, Ein Ersam er R ichter und R aatt wolle nichtt so 
liederlich der gemeinen S tatt geht weg leyen, den wir uns 
dadurch selbst ein Ruemen auf unser Rücken binden, dan 
doher khomen die Taxen, das fast järlich dieselbige höcher 
gesteigert! wirtt.

Z um  s e c h s t t e n  biett ein Ersam e gemein, das Ein E. W. 
woll einsehen thun des hatters au f allen seitten.

Z u m  s i e b e n d e n ,  biett ein E rbar gemein Ein E. W . woll 
verbildlich sein, dam it doch der Rim er zwischen under thor 
nit so abczihe, holcz, scheidel holen und andere Sachen.

I t em biett ferner ein E rbare erweltte gemein, Ein E. N. 
W . wolle doch ein fleisigen getreyen M arkrichter verordnen,

1 A még hátralevő négy pont megújítja az 1581. évi stat. 8. és 
12—14 pontjait.

2 A három első pont teljesen egyez az 1581. évi statutum három 
első pontjával.

3 Fali.

VÁROSI STATÚTUMOK. 1 1 7



dan dis vergangene ja r  gros nachlesigkeitt vorn dorm it geschehen : 
dan grosse verkaufflerey gescheen ist von den vorstettlern.

M er biett ein E rbar gemein gar vleisig, Ein E. W . wolle 
doch den Kirch thurm  mit fleisigen w achttern und Thurm ern 
versehen.

I t e m  biett m ehr ein erbare erwellte gemein, das ein 
Ersam er R ichtter und R aatt ein einsehen tliett wegen des flus 
Cuneradtt, w elcher der arm en biirgerschalft jarlich  und andere 
arm en vorstettler grossen schaden zufügett, w elches so wol auch 
geschichtt von Czirmel flusz.

I t e m  biett ein gancze erbare erw eltte gemein, das w en 
einer aus inen seiner handtirung noch oberlandt verreisett, sein 
schweis sauer brott suchen, und er auf stras oder weg, wie es 
offt geschichtt und ein E. W . wol hewust, von M arodirer oder 
andern böse leutten one ursach angetastett und angefeindett 
werden, und er solches, w en er heim kom ptt einer Ersamen 
Richter oder R aatt anczeigett, sich seiner Treilich annem e und 
in handtthabe undt schücze auf allerley weg, so viel m ensch
lich und möglich.

I t e m  beschw ertt sich der Erbare Erw eltte gemein zum 
sechsten, das w an ein m an ein ungetreyen diener, W einczirl 
oder sonsten einen aus erheblichen Ursachen hinderschicken 
wil, so ist der schuldige do, und legtt sein den. 12 auch nie
der, und bégért, damit der unschuldig auch hin ter m echtt gefürtt 
w erden, w elches durchaus sol abgeschafft w erden, hieltet die 
gancze Erw eltte gemein.

I t e m  biett eine E. W . die gancze erbare erw eltte gemein. 
Ein E. W . wolle nit zu lassen, das der püttl von einem so 
wegen einer schlechtten Sachen hintergefürtt, über seine ordi
nari n ichtt neme mer, den w as ime gebür, als nemlich ein ' lag 
den. 2 über die nachtt drey.

Item alle zeug, wo sie sein als geschücz, hocken, Püxsen, 
harnisch und spies, sollen alczeitt rein und fertig se in ; dar
neben die S tatt versorgen mit pulver, püxsen. profandtt, Salyt- 
ter, schwebel, pech, bley, krancz und dergleichen, w as zu krigs- 
nott und zu erhaltung der statt dienett, und grosse lattern.

I t e m  biett ein ganczer Erbare gemein, das Ein E. W. 
doch im  kloster, do m an die leüchen hin traget, den weg auch 
bessere.

I t e m  biett endlich ferner ein gancze E rbare erweltte 
gemein, dam it eine E rsam e N. W. nit zulosse, w enn ein guet- 
ter erlicher Man, es sey aus oder in der gemein, zum  her 
R ichtter seine Ersame weisheitt seinen Eidtt noch das, w as er 
w ider die sta tt hört, anzeigett, den sta tt diener nit gestatte do
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zu sthen und an  zu hören solche heim ligkeitt; dan dadurch 
kom ptt ofl't heimligkeitt aus, das der gemein m an ehe, den ein 
ganczer ersam er R aatt wisse.

Eredetije K assa város levéltárában 3740. ss. a.

Der Erbaren Erwälten Gemahl Artickhell ainern Ersamen Namhafften 
vvollweisen hern Richter und Ratli für zue tragen.

Fürs Erste und vor Allen dingen, das E. N. W. zue jeder 
zeit! gewiesen sein wollen, dam it diese Unsere kürchen und 
schuelen mit Tüchtichen gelerten Leuten mechten versorget 
worden.

Zum andern, das E. N. W. als V äter der Armen, W iett- 
wen und waisen, lleisig sorg trage, dam it Irre gueter und ver- 
lasenschafft nit zerstreuet und hingebracht werden, auch die
selben ins statbuech verschrieben, und Treuere tutores innen 
mechten zue gestellt werden.

Zum drietten biett E. W . wollen ja  fleisig die arm en 
kinderbeterin mit Ironien geschwornen nichtern Hätfammen vor- 
sen, dan augenscheinlich, das in der Etat vüll Erlicher frauen 
und arm e Kindlein verw arlöst w orden.

Zum 4. das Euer E. W. verordnen welle, damit die W ög 
umb die Stat, durch die verordneten Bauhern möchten gebes
sert w erden, dan vüll aus der gemein missen seltsame Räte 
heren von diesen, das man von den arm en leuten das Markh 
gelt abnim bt, und kain  sorg darauf trögedt auf Resserung wög 
und stög.

Rietendt neben diesen gleich fals Ain Erbare Erw älte ge- 
main, das E. W . darauf gedacht, und achtung haben mechte, 
damit auch herinen in der S tat die pilaster so eingehn, auf 
den gassen bessern, auch daneben verordtnen, damit so vili 
untlat vor den heusern nit mechte ausgossen werden, und der 
T röstrer hinfordt auef die gassen aues zue schieten nit gestat 
werden soll.

Item das Ein Ersam er Richter und Rath verordnen wolle, 
das gem ainer S tat pauern, so woll auch die purgerschafft sollen 
Recht haben, pauholcz auef den placz fueren.

Ferner so bit ein Erbare Erwelte gemain, dem nach sie 
fertich ein harten und schwören aiedt tuen, und E. N. W . ein

U3ÍI0.

K a ssa  v á r tá i  sta tu tu m .
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billichen gehorsam b zue laisten. wie billich, so wellen doch E. 
W . dise arm e gemein bey irren alten löblichen freyheit erhal
ten, und durchaus wie vor etlichen .laren geschehen, nit zue 
lassen, das alliier im stat haues nach . . wein ausgeschenckht 
m echt w erden, dan solches der arm en gemain zue grossen 
schaden laueffet in dem, das Mancher, der über das ganze ja rr  
mit grosen Unwesen heit ein, drey oder vüer kneifen landtwein, 
und w an es zuem auesschenken kombt, darm it sieczen pleibet, 
darum b das m an alhier im S tathaues etw as besseres, dan er 
vuelleicht uberkom en bat kondten, auesgiebet.

Item  von denen, die kain purger Recht haben, nit wein 
kaueffen, sondern von der Bürgerschaft!, die etw as guetes haben, 
und von denen, die da guetes und bessere neben gemeiner Statt 
m uesen leiden, solches vergunen, damit m an inen nit ursach 
giebet, m it wein zue handeln.

Auch gleichfals biet die E rbare Erwelte gemein, Euer E. 
W. welle durch aues nit zue lassen dem, der kain aigen haues 
hat, das er soll m it wein handeln oder auch im passiert werde, 
wein herein zue fiern, dan es ja  Billicher ist, der haues und 
hoff hat, das er aien vorteil vor einem hauesgesinde haben 
soll, dan  da es beut oder morgen zue aiener grossen noth 
kom bt, so zeucht ein haues gesinde, ob er gleich das Bürger 
Recht hat, darnoch der aber hausgesesen ist, der mues pleiben, 
wie auch  Billich.

Item es welle E. N. W . fleiszig helft’en verhüeten, damit 
die F’olackhen, so sich des w einhandeis, w ieder unser gemeiner 
stat privilegia und freyheiten understehön, hienunder zue ziechen.

Item  es biet auech die E rbare Erwelte gemain E. N. W. 
dam it m an den, so m it kriegsdiensten behafftet sein, das buer- 
ger Recht nit gebe, auch nit zue lassen, aigne heueser zue 
kauffen, dan es folget grosser u n ra t daraus.

Auch bietet aien Erbare und Erwelte gemain, das man 
sam bt etlichen aus der gemaien, die battert dis ja r  besychtige.

Item es biet auch die E rbar Erw elte gemain. das die jares 
grafien, von gem ainer stat underthanen, das straffgell, so sich 
über ainen guelden erstrecket, nit zue irren  Nuecz wenden sol
len, sondern es soll gemainer stat, als dem Rechten grundt und 
oberhern, zuem bösten Eingebracht werden.

Item es sollen auch die hern  graffen der gemainen stat 
pauern  und underthanen, nit zue irren  aigen nuetz geprauehen, 
dan  die arm en leute sonst genugsam b beschweret werden.

Item es bit auch die E rbar Erw älte gemain E. N. W. die 
w ollen mit Ernst darob sein, das die alten Restanczien, so m an 
in gem ainer sta t Embtern und in ander wehg schneidig ist
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verplieben, kündte eingebracht werden, auch was künfftig aues 
den Em btern gefallen wirdt, das solches gelt alsbaldt, ins zall- 
am bt eingebracht w erden soll, und nit die am bt leute solches 
zue irren aigen nuetz anlegen und geprauchen.

Es biet auch die E rbare Erw älte gemain E. W. die wolle 
gemeiner S ta t gelt nit so liederlich auesleichen, wo solches 
geschehen wüerde, soll es künfftig durch Eure w eishait oder 
durch derselben Erben Erstatet werden.

Auch biet die E rbare Erwälte gem ain E. N. W., die wol
len mögen der vüll gastheuser, die in der Vorstadt sein, sehen, 
damit m an etliche welle einstellen, dan sie den statt leuten ire 
narung verkuerzen und w as auf den m arkh  gebracht w irt, ehe 
man das thor eröffnete oder au f speret, alles auef kaueffen, 
welche aber w iert sein wollen, und es inen die hem  anderst 
verginstigen, die sollen gemainer s ta t etw as davon zallen.

Es biet auch die Erbare Erw älte gemain E. N. W . wellen 
die stat Privilegien und andere gehaim be Sachen in gueter Ver
w ahrung halten, und nit ainer person allein vertrauen, sondern 
das alwegen die Eltesten drey hern neben dem hern Richter, 
ain jeder ain  sondern schluessel darzu haben soll.

Ferner bit die E rhar Erwelte gem ain E. W., die wellen 
den statschaffer hevekben und auferlegen, das er um b alen 
seinen Empfang, als Eisen, Negell, p rä tte r und schindell, oder 
w as er sonst em phaht, seine sonderliche Rattung halten soll, 
wo ain jedes hingewendet wirt und solche Rattung vor ainen 
Ersam en R ichter und Rath, und ainem  E rbaren Gemainen pro- 
poniren künfftig. Es soll auch der schaffer, umb züegell, so zu 
gemainer s ta t notturfft verbraucht werden, kain geschefftel geben, 
der züegell her soll auch keines von im nit annemen, sondern 
von den pauhern, damit man waies, wo sie hingewendt w er
den, auch in Erkaueffung prätter, Nagell, und andere notturfft, 
soll alzeit ein paulier dabey sein.

Gleichfals biet die E rbare Erwelte gemain E. N. W., die 
wellen der arm en gemain einen w ait auesw eisen und verorde- 
nen, w oher sie holcz n ä m e ; den es kom bt inen gar beschw er
lich für, das m an sie täglich pfendt, wie es dan  bishero geschehen, 
und als die w ait Reiter irren aiegen nuecz suechen, lassen das 
schönste und beste holcz den kaueffleuten passiren, und volgen 
und näm en geschenkli von inen, die arm en leute aber auef das 
hechste schäczen und plagen.

Ferner biet auch die E rbare Erw elte gemain E. N. W. 
wegen der Rurgersleute, so heiser oder gerten in der vorstat 
haben, das sie von der Robat befreiet m echten werden. Aber 
die losung welle m an nach gelegenheit des haueses umb Zins
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20 oder 25 den. heiler taxieren, welches gem ainer stat zue guet 
meclite Erleget werden.

Auch biet die Erbare Erwelte gemain E. W., die wellen 
die wassergrueben neben dem M alczhaues m achen lasen.

Dem Markh Richter welle E. N. W . aueferlegen, das er
ach t auef frätschlerinen habe, und nit zue läse, das sie ainen 
sta tm an  im kaueffe vorgehen.

Auch bittet die gancze E rbare erwelte gemain euer Ersam e 
nam hafttige Weisheitt, die wollen auch einsehen haben, au If den 
W irtli im leitscher haus von wegen des zinses halber, dan er 
nim pt aus den gewolbern m er zins, wie als er gemainer sta tt 
gibt, darwegen er heher mag tax irt werden.

Neben diesen bittet auch die gancze E rbare erwelte gemain, 
euer Ersame weishaiten w-ollen verordnen und befelen, das in 
allen em ptern auch einer aus der gemaine so m itt inen im ampt.t 
ist, einen Schlüssel zu der geht thruhen haben sollen, die weil 
sie die gefar der rattung neben inen missen ausstehen.

Eredetije Kaum város levéltárában 4153. ss. a.

1593.

M iskolcs v á r o s i  sta tu tu m .

Ugyanezen esztendőben az tanácsuraim  végeztének igy az 
b ü n te tésrő l: mikoron valam ely em ber vért tészen egyik az m ási
kon, és perben indulnak felőle, ha kikövetik az békességet, tehát 
nem tartozik vérbirsággal, hanem  2 ‘/2 1 girával. Ha 1 2 penig csak 
panaszolnak, vagy vért m utatnak, tehát egy forinttal tartoznak 
az birónak.

Ha penig az birónak vért és kéket m utatnak, és perben 
nem mennek, hanem az alatt megbékélnek biró hire nélkül, és 
ki nem követik az birótul, há t akkor békesség és öt girával 
tartozik.

Ha ismeg az biró, minthogy ispán és biró is varason já r, 
esküdtével vigyázván, és ha oly embereket találna, kik vagdal
nák, avagy vernék egymást, és ha  senki nem  foglalná is, tehát 
az biró megfoghatja őköt, az kalodában viheti és törvénynyel 
nyúljon hozzája, és valam it az törvény hoz, az biró az szerént 
procedáljon.

Eredetije Miskolcs város levéltárában, as 1569—1724-ig terjedő 
jegyzőkönyvben.

1 Másféle tintával Íratott e szám a sor fölé.
2 E szótól kezdve a pontig terjedő rész más tintával át van húzva.
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1598.

K a ssa  vá ro s i sta tu tu m .

Der Erbarenn Erweitern Cristligen Gemain Artichell. Einnem Ersamenn, 
Namhafften, Fiirsichtigenn und wolweysenn Herren Richter undt Rath 

für zu traghen. In Cascha des 1598-ten Jars.

Das sicli E uer Ersam e W eysheiten Got zu  Lob, Ehr undt 
Preis, in disen geferlichen Zeytten um b Kirchen undt Schulen 
annem en, dieselbenn m it gelerten Leuten zuehalten. Den Pfar- 
her, P redicanten undt Schulmeister sam bt seynem  Colaborato
ribus alle quarteil h e ra u f  fordern zu erm anen, Gueten Vleis der 
.lugend Kinderleher mit Predicten undt sunsten in Schulen undt 
allenn guete Exempel Kirchenordnung, F rit undt Einikeit zu 
halten.

Das die Herren Grofen undt K irchväter alle Verlassen
schafft, so in T estam ent darzu verm acht, auch sunsten gehörich 
einbringen der E rbaren Gemein, w as sie dran  empfangen oder 
noch austendich, m it einem besonderen Reebister, der zu gehö
rich jedes und alles orndlichen verraten sollen.

Das E. E. W . edlich Personen aus der Gemein undt sunsten 
zu Testam entarii, Schaczleuten undt Theilherren in Sonderheit 
verordtnen wollen, die jedes undt alles so gehandelt, orndlichen 
auffschreiben, E. E. W . furbringen, was gehandelt word ten, berich
ten undt anzeigen, das solches in ein besonderw esen Puech 
hieroben geschriben w e rd t; domit E. E. W . alsz Cristliche Vatter 
um b Armen. W itw en undt W esen У erlassenschafft W issenschafft 
hab, domit solche ire Gueter und Verlassenschaft nit zerstreit 
oder hingepracht werdt. Auff das ein jeder heut oder morgen 
sein Erbgepürnis zu suchen undt zue ordnen w is se ; den sunst 
vil also doliinten steckhen pleibt, undt vergessen wirt, dadurch 
grosser Zanckh, Feintschafft, Eidtschwur undt schw ers Recht 
gern. S tat zu N achteill undt Schaten entstehen.

Durch den Pütel aus zu ruffen, das die B ürgerschaft mit 
Gtrait, Gerst undt Haber, Salcz undt allem anderen, so zu Markh 
gepracht auff .lahr undt W ochenm ärckhen, allhie in kaufen  undt 
verkaufen  den V orzuch haben sollen.

Das die B ürgerschaft in Mülen ihr Getreit zu malen vor 
Frem bden den V orzuch haben sollen. Auch jedem  sein rechts 
Mas in Mehell ervolgen soll.

y p á s  alle Auslendisclie Handelsleut, Kauffleut, Marcheden- 
ter, .luden, Schrotter undt Cromer, so nit Bürgerrecht undt sich 
derselben wider S ta t Freyheit geprauchen, niem and, w ärs von 
wem, Freundt oder Feindt, so heut hir, m orchen anderswm allent-



1 2 4 VÁROSI STATÚTUMOK.

halb der B ürgerschaft das Brot vorm Maul abschneiden, abschaf
fen und einstellen.

Uder jungen Pfrachner-w eiber, so sich heut verheiraten , 
m orchen mit aller Pfracbnerev Prot packhen und allerley Hand- 
tirung, so der Mensch erdenckhen chan, auff olfentliclien Alles 
verteimen undt wider a u fs  höchst verkaufen  neben den Epperie- 
ser und t andren W eibern m it Leinwat ausmessen undt andere 
Cromerey abschaffen undt einstellen.

Alle Gewicht, Hebeil, Mas undt Eie, in undt ausserhalb 
der S ta t ; in Mtilen undt su n s te n ; bey der Burgerschafft zu 
besichtigen, zu Messen, auff das ferner in Müle, W ein  undt 
P ieram btern; weyter nit so grosse Klach khomb.

Ein gepürlichen Abchang, in Getrait, Meell, Gerst undt 
H aber denen Arnbtspersonen zu machen. So woll in allen andren 
Em btern andre Ordtnung zu machen, domit nit gern. S tat Nutz 
für Eigennutz in gern. S ta t Einkommen sogar an sich geczogen 
wertte.

Das man den kunftlichen neuen Arnbtspersonen, so das 
Ambt ubergeben ohn U rsachen weyter nit wie bishero bescheen 
eingreifen soll

Das die Herren Grofen die Underthan über ein T haler zu 
stroffen ohn W issen der Obrikheit nit Macht haben. Auch zu 
irer Arbeit mit Ackhern, W eingartpauen, Treit und Hey einfexn 
undt andrer Arbeit: ohne Bezalung nit prauchen sollen, den sie 
one das genuch beschw ert sein.

Do ein Burgersm an beim Herren Richter was zu schaffen, 
soll sein E. W. die Diener abschaffen, den durch solch Anhören 
der Diener vil Heimblichkeit geoffenbaret, velches grosse Un- 
einikeit, heimbliche Feintsehafft, Neidt undt Haas gibt.

Das man alle austendigen Schulten undere Arnbtspersonen 
undt sunsten der B ürgerschaft im Dreysichisllosung, Am btern 
undt sunsten austendich, einbring undt sam bt den eingeschacz- 
ten Heusern. Gewelb undt Khellern, Ecklier, W isen und t W ein
garten zu Auslosung vorm en oder . . . verkauft, domit gern. Stat 
zu Gueten Jedes undt Alles eingebracht wert, den m it Stein
h au fen  undt Andern kunfftich krigsnötich oder w as uns sonst 
aufferlegt wirf, nit kan zalt w erten ; es mus gelt sein. Die gar 
alten austendigen Schulten aber so im Dreysichist undt Losung 
Ambt undt anders undern  Hausgesint, do nichts zu hoffen, in 
ein besonder Register aus zu zilien undt weg zu thön, den 
solche nur Uneinikeit in Register undt Embtern gibt.

Das man den frem bten Edlleuten, auch denen, so underm  
Krigswesn undt keysersdiensten nit Heuser verkauf, Bürgerrecht 
geb, über ire Disch Notturfft W ein kein furen lassen soll, vil



w eniger den selben in undt ausserhalb  der Stat im Zeuchhaus, 
Pulvermüll oder sonst underm Krigswesn undt anderswo, wie 
bishero bescheen, W ein  und Pier, P rantw ein , w ider S tat F rey
beit aus zu schenckhen gestaten soll.

Das die H ottert gemeiner S ta t allenthalb sollen besichtigt 
w e rd te n ; den keyner in der Gern, derselben wissenschafft.

Durch die U nderthon undt denen Statleuten, so not haben, 
zu aller gern. S ta t notturfft Pauholcz auffn Placz zu fürn.

Bede Uefer d er Comrat wol im m er w achen sum bt dem 
w asser bey W artza , domit solches den Mülen, Ackherleuten 
und t gern, stat H otterten  ferner n it zu sclmten gereichen.

Das Pflasterw asser durch die S tat undt alle W inckhel der 
S ta t sauber zu hälften, gleich zu richten  W eg undt Steg, ln 
V orsteten undt gern. S tat Fustaden. Allenthalb der S tat Strossen 
im m er wachen und t pessern, den von frembten Personen wegen 
Maut undt M arkhgellt: gern. S tat der Ursachen spotlieh nach- 
gerett wirtt.

Das die Ackherlender so sprach  ligen, undt sonderlichen 
im Pancho zum Viedrib wegen gern, s ta t klein H o tte rte : sollen 
prach  gehalten w ertten , den Krigsofficirn sowoll der Burger
sohafit eigen Hierten zu halten, ein zu stellen.

Ordenliche Hebammen, so gern, stat mit Eidt verpflicht 
sein, zu halten, do m it jungen W eibern nit verderbt oder ver- 
kü rtz t werthen, w ie leider Got erbarm e, offt gescheen, Mutter 
und Kint beysamen erbermlich gestorben undt verdorben sein.

Den N achtw echtern den mit E rnst aufferlegen: vleissig 
W ach t zu halten, domit nit heim blich Zanckunkh gescheen. 
A uch der jungen Dorsch in heimblichen W inckheln, Panckho, 
Dirn auff der gassen jubelirn, nit gestatten. In Lermen, Prunsten, 
Feuersnoten undt anderen  (do got vor sein) sonderlige Perso
nen zu ordnen, w elche zum  Herren (Richter), w elche auff Kir- 
chenthüren, Schulen, welche zum R otbaus, welche zum Trait- 
pöden, undt welche insonderheit zum  Feuer oder andersw ohin 
rottenw eis verordtnet, W issenschallt haben sollen. Das man auch 
Feuerleyten, Feuersockhen, W asseram per undt was der gleichen 
darzu gehorich, alles in Vorrat schaffen soll.

In Kreutzgassen die Feuer oder Pechpfan, nicht Pecli- 
kertzen undt w as der gleichen d a r zu gehörich, orndlich zu 
verseim , do es die notturfft erfordert, polt angezunt soln wertten.

Die W assergraben allenthalb um b die Stat, so vil müglich, 
zu fegen undt sauber zu halten, das es sein orndlich Flus haben 
khan. Den kunfftig S tatm auern grossen Einfall, Verfeulung undt 
Schoten zu besorgen.
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W eil der W alt zum Prenholcz im kascher H otter aller 
verhaut, dis Jah r weuicli Vorrat Prennholcz geschafft w ortten. 
Aufs and re  Mittel zu gedenckhen, w oher Risen zu m achen undt 
ferner Holcz zu schaffen sein.

W eill gem. Stat zum W eingartpau zu rechter Zeit nit 
A rbeiter haben khan, do her auch kunfftig derselben, zu besor
gen V erderbung undt Abgang, wolten E. E. W . verschaffen, das 
gern. stat. Underthan umb pillige Bezolung haben.

Ein bezonder Traitpoden zu pauen, weil solches in der 
stat allenthalb zerstrait liegt, vor Feuer versichert seien, (in 
anderen Steten preuchlich) gedachte W eingartpau zu uns richten.

W eill die Hausdorffer in W elten die schönsten undt gröss
ten Pau zu Prettern undt Schindlern W einsteckhen, so vvol für 
ihr ubrich  Vihe, Zigen undt Schall' alles abhauen zu irem Nutz 
undt gern. S tat Schafen, alles V erderben abschaffen undt ein
stellen.

Ob den verpotnen W elten zu halten, do es kunfftig die 
notturfft erfordert. Pauholcz zu nem en sein.

D em nach Ein Erbare Erwelte kristlige gem. jarlichen E. 
E. W . in lioen, schweren, treuen Eidt thun müssen in allem 
pillig underthenigen kristlichen G ehorsam b zu le is ten : bit dem 
nach auch E. E. W. kristliche gemein E. E. W . wolten sie auch 
bey irer alten löblichen Freyheit undt Statgerechtickheit erhal
ten und t so vil muglich, wie vorverm elt, solchen auslendischen 
handelsleuten, marckhedentern, Juden, Schottern undt Kromern, 
Vorkauffern, Pfrachnerweibern undt allen H antwergckhostockhern 
undt Störern, deren alle W inckhell voll mit allem Handlen undt 
W andien, der Purgerschafften irre Narung, das llrot vorm Maull 
abschneiden, E. E. W. wolten jedes undt alles so vermelt, neben 
anderm  gern. Stat W olfart bedrachten, w as m uchlichen abschaf
fen undt einstellen, zu welchen w ir auch E. E. W. von Got dem 
Almechtigen W üntschung, krislliche Regirung, W eisheit undt 
V erstant, das es geraiche Got zu Lob, Ehr undt Preis, diser 
arm en Stat undt Gern, zu W olfart und Auffnemung E. E. W . 
undt Herlikheiten sammtlich zu stiller Sele Heil undt Selikheit

Amen.
Eredetije Kassa város levéltárában 4759. ss. a.

1603.
R o zsn yó  v á ro s i s ta tu tu m .

Anno salvatoris Domini nostri Jesu Christi Filii Dei 1603.

Bei gericht des ehrsam en nam haft wohlweisen herren  
Hieronymi Schneiders, haben die 24 m ann einer eh rbarn  gemein
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allhie einträchtig erkannt und beschlossen die hernach beschrie
benen Artikel zur erhaltung f'riedes und gem einer S tadt besten. 
Bitten ein ehrsam en weisen Rath, wollen solche meinungen 
oder Statuten bekräftigen, dam it sie keines breche oder d ar
wider thue.

1. Erstlich gebühret allen, dass w ir nah dem befehl Gottes, 
sein reich suchen, ehe wir an die gewöhnliche arbeit gehen, und 
sonderlich am  Sonntage und anderen festen, da sollen w ir stets 
mit Gottes w ort umbgehen, dasselbe hören und lernen, auch 
unsere kinder darzu halten, dam it sie so in gefährlichen Zeiten 
zum rechten erkenntnis Gottes kom m en und darin  bis an  ihr 
letztes stündlein verharren. D erhalben der Jugend zum  guten 
exempel sollen die eitern täglich mit grosser andacht beide 
daheime und in der Kirchen anhalten, auf dass uns Gott wolle 
ein gnädigen friede verleihen, und für den blutdürstigen feinden 
den Türken und T attern  behüten und sonsten allerlei gaben 
bescheren, wie sie in der Letania begriffen und gesungen 
werden.

2. Solchen Gottesdienst sollen mit nichten hindern, die 
wein und bierschenken und branntw einer, darum b m an ihn 
weder früh noch zur abendpredig gestatten soll zu schenken, 
bei busz fl. 1. W er aber darum b weisz und zeig te nicht an, 
soll gleiche s tra f leiden. W ir bitten einen ganz ehrbaren  Rath, 
wollen nicht gestatten, Zipser branntw ein  hieher zu bringen, 
auch weder von malz oder w aitzen lassen b re n n e n ; wo m an 
solches ersehet, soll der m arkrichter den boden ausschlagen, 
und den wirth, er sei arm  oder reich, ins gefängnis setzen und 
ungestraft nicht lassen. Diesem artikel wolle ein w eiser steif 
halten, und w enn’s den armen verboten, soil’s den reichen nicht 
frei sein.

3. Auch soll keiner bei oben erw ähnter strafe undess, weil 
man gottesdienst hält, spaciren g e h e n ; darum b sollen zwei 
geschworne des Raths darzu verordnet sein, dam it m an Gottes 
furcht und dienst und die Kirche erhalte, und ob irgend einer 
erfunden würde, der nicht in die kirchen gehet, sondern auf 
den m arkte oder auszerhalb des hauses vor der thü r stehet, der 
soll mit dem gefängnis gestraft w erden ; denn es ist ja  nicht 
fein, dass m an nicht nicht in die kirchen gehen will, als oh die 
kirche zu klein w ar oder auf sie fallen wolle. Wollet derselben 
solches hinfort nicht gesta tten , sondern hart strafen , auf 
dass sich die leute besser zu Gottes w ort halten, als bisher 
geschehen, es wird uns auch besser gehen. W o m an aber in 
Verachtung Gottes fort fahret, und die Obrigkeit darzu  still 
schweigt, haben wir uns gewisslich keiner besserung und lin-



derung zu trösten. Soll derhalben euer Weisheit über diesen 
artikel mit gröszern eifer halten.

4. Der Schulmeister soll seinen ampt treulich und fleiszig 
vorstehen, die jugend in der furcht Gottes und aller ehrbarkeit 
aufziehen, wie ihm sein Schulmeister gelehret hat, damit aus 
der schulen mittlerzeit geschickte und gelehrte leut kommen, die 
zur gottseeligkeit und einigkeit lust und liebe halién, auch ihre 
obrigkeit wissen zu verhalten, umb deswillen soll der herr 
richter ihme zu seiner nothdurft den lohn zu geben sich auch 
nicht beschweren. Item der Schulmeister soll nicht neue Satzung 
aufbringen, welche zuvor nicht gewesen sein, als übrige semmel, 
kuchen und quatember geld.

5. In der stadt ist ein unordentlich wesen bei der nacht 
von der trunken volken, die schreien und jauchzen mit mancherlei 
geberden, darüber sich frembde leute hoch verwundern, dass 
wir solches in so gefährlichen Zeiten gestatten, und wo ein 
ehrbahr Rath solche nicht strafen wird, so wird die hohe obrigkeit, 
wen sie es erfahret, strafen, daran denn schuldig ist der schenke, 
der den wein bis zum tage giebet, darum wolle euer Weisheit 
das glöcklein umb 10 in der nacht lassen läuten, und wo der 
schenke nach dieser zeit jemanden wein gehen würde, soll er umb 
fl. 1 gestraft werden. Darumb auch so nächtlicher weil erfunden 
werden, dass sie dem spiel nachgehen, den leuten unruh machen, 
wehren bei sich tragen oder buchsen abschieszen, sie sein wer sie 
wollen, sollen am leib und gut gestraft werden und die wehr, peil oder 
haken soll ihnen auch genommen werden, fürnehmlich, wenn 
sie am Sonnabend oder andere heilige nächten das tliun. Man 
findt itzt kleine knaben, die dem spiel nachgehen, lernen es 
von eitern; derhalben wolle euer Weisheit zween geschworne 
darzu verordnen und solche herfür suchen, auf dass nicht Gott 
der herr beide, eitern und kinder heimsuche oder uns allesampt 
mit ihnen; diesen artikel wolle euer Weisheit steif und fest 
halten, wie hie begriffen ist, weil itzunder so viel fremdes volk 
bei uns vorhanden ist.

6. Die rockenstuben, dahin sich gerne huren und puben 
versammeln, sollen durchaus abgethan werden, und wo solche 
gehalten, soll der wirth oder wirthen, so sie ein witlib ist, nach 
erkenntnis das rechten ernstlichen gestraft werden. Bitten, euer 
Weisheit wolle hierinne ein rechten ernst gebrauchen und steif 
darüber halten.

7. Hurerei soll man mit nichten gestatten, es treffe an 
reich oder a rm ; wo man solche personen findet, sollen sie am 
leib und gut gestraft werden.
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8. Die urbar wolle euer Weisheit durch den Herrn berg
meister tleisziger, als bisher geschehen ist, lassen einnehmen: 
damit wir unsere obrigkeit desto leichter vergnügen können, ln 
solcher gestalt, dass euer Weisheit verordne neben Herrn berg
meister die bergwerk zu besichtigen, wo nützlichen und ohne 
schaden, soll euer Weisheit die urbar nehmen, wo aber mit 
schaden gebauet, soll euer Weisheit mitleiden haben, und die 
urbar nicht begehren von gold und silber.

9. Die w älde sollen den bergleuten zu gut in verbot 
gehalten w e rd e n ; sollen mit n ichten  ausgehauen werden, wenn 
auch einen bauholz von nöthen, soll er solches mit erlaubnis 
des herrn  bergm eister hauen. Es sei richter oder bürger, bei fl. 1 
busz. Darumb b itt eine ehrbare gemein, der he rr bergmeister 
wolle bessern fleisz anwenden, als bisher geschehen, auch w eder 
ihme oder sonst jem anden vergönnen, holz daraus zu schleppen, 
auch den N adaw ullern1 verbieten, den rossgang, welchen ein 
eh rbar gemein einträchtig verboten, niem and frei habe, bei 
fl. 12 straf' d raus holz zu führen. Ist auch beschlossen worden 
von den 24 m ann, soll der h err richter und ehrsam er Rath 
stark  verbieten, in goldgrund2 das w asser vom T u te h n 3 bis 
zum haupt niem anden soll frei sein zu fischen heben, bei fl 12 
straf, den m aje rg ru n d i dergleichen.

10. Niemand soll bei leibesstrafe die Wälder, das dürre 
holz und gras an zü n d en , der solches sehe und verschweige vor 
der obrigkeit, soll nachmals, so m an ’s erfahret, gleich sowohl 
gestraft werden, als der brenner se lb s t; derhalben, wo der berg
m eister selbst jem anden verschonen wollt und durch die finger 
sehen, wenn einer in verboten w ald schaden tbut, es sei hauen 
oder brennen, soll e r von ein e rhbarn  Rath um b fl. 1 gestraft 
w erden. Ist an herrn  richter der 24 m ann fleiszigs bitten und 
begehren, in frülinge acht zu haben, ja  auch zu bewahren, weil 
m an pflegt den R ak o sch 5 lose buben an  zu zünden und ver
brennen, daraus viel jung holz vertirbet, solches nicht gestatten, 
und so einer darüber erfunden, soll e r hart gestraft werden.

11. Man soll den wolachen nicht gestatten, die wälde mit 
ihren ziegen und schafen zu verw üsten. Es soll auch kein stadt- 
m ann noch dörfler zur stadt gehörend, ziegen oder schaf frei 
s e in ; hernach soll in keinen wege gestattet werden, den
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Patschnauern, Steinköpfern 1 das schweinviehe auf den w alde 
in ackern zu halten.

12. Man soll aufm m ark t m it fleisz publiciren lassen, dass 
ein iglicher die rechte strasze gehe, reite oder fahre, au f dass 
keiner schaden empfahe an seinen ackern oder wiesen, im ver
botenen fe ld e ; dieser artikel soll steif gehalten werden.

13. Man soll mit fleisz achtung geben auf unsern hátiért, 
damit derselbe nicht verwahrloset werde, und wir drumb kom
men, sonderlich gegen Radtnik, dass man ihn den pass nicht 
zu weit gestatte, welches uns zu schaden laufen möchte. 
Solches ,woll euer Weisheit nicht länger verziehen, sondern 
wenn’s gelegenheit giebt, aufs eheste verrichten; diesen artikel 
woll euer Weisheit mit tleisz behalten, die weil alle jahr darvon 
genug gesagt wird.

14. Die m arktrichter sollen nicht mehr, denn ihren gebräuch
lichen markpfennig nehmen, und wo jem and denselben nicht 
geben wollte, sollen die m arkrichter denselben zu strafen m acht 
h ab e n ; sie sollen auch ein aufsehen haben, dass weder die ein
heimischen. noch freinbde den weizen auf wuclier einkaufen, 
wie denn hie sehr gebräuchlich ist; darzu soll ein ehrsam er 
Rath den m arkrichter noch zween geschworne zugeben, die weil 
die freien hajdúkén solchen brauch an sich genommen haben, 
und auf die wägen steigen, die stadtleute nicht kaufen können, 
solchs woll euer Weisheit nicht gestatten. Man soll auch den 
bäeken Zureden, damit sie, ehe es 9 schlägt, nichts von weizen 
kaufen, von wem solchs geschieht, soll um b fl. I gestraft werden, 
und wo die bäeken zu kleine semmel, brod, klotschen, peitschen 
oder peigeln auf m arkt feil haben, sollen die m arkrichter kraft 
und m acht darüber haben, von einen ehrsam en R ath  und 
ehrbar gemein solches hinweg zu nehmen, und in die schuel 
und spital geben Ho aber die m arkrichter hierinnen nachlässig 
erfunden, sollen sie beide solche straf in erlegen. Ferner 
beschwert sich ein eh rbar gemein und bitt, dass die frem bden 
nicht sollen frei haben, bis in die 9 stunde, ihnen weiz zu 
kaufen, welches unsern groszen schaden bringt. Desgleichen 
sollen auch die viertel besichtiget w erden und w er unrecht 
m aasz oder gewicht hat, soll gestraft w erden. Drumb sollen die 
m arkrichter viermal im ja h r  allerlei m aasz und gewicht besich
tigen, dam it den arm en die gerechtigkeit mitgetheilt werde. 
Bitten ganz fleiszig, der h err Richter wolle nicht anders thun, 
sondern die viertel besichtigen lassen und von ein jedem  halben 
viertel zu messen 2 den. erfordern. Die m arkrichter sollen nicht
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übrig semmel, Zwiebel oder branntwein auszutrinken über ihr 
gesetz zu nehmen macht haben.

15. Im unschlitt kaufen sollen die bergleute den Vorzug 
haben, für andern, die es zur seif oder kerzen gebrauchen; 
bleibt es aber stehen bis an freitag der uhr nach 3, so hat denn 
ein jeder frei zu kaufen. Auch soll man nichts bei verlust der 
waar in die häuser tragen, wo solche geschieht, soll auch der 
kaufer nicht ungestraft bleiben. Es beschweren sich auch die 
armen bergleut, dass man’s für die zeit aufkauft, die stund nicht 
hält, wolle euer Weisheit fleiszig einsehen, damit die bergwerg 
nicht verhindert werden.

16. Ein ehrbar gemein und 24 mann bitten euer Weisheit, 
dass man den weizen, körn, gersten, oder habern nicht sollen 
aufkaufen lassen auf wucher, weder auf den markt oder häusern, 
weder einheimische oder frembde; sondern unter ihren eid, dass 
man ihnen zulasse in fall sie zu ihrer nothdurft bedürfen, 
weder in der wochen oder Sonnabend. Wir bitten, euer Weisheit 
wolle durchaus nicht gestatten den frembden, dass sie so grosze 
freiheit haben auf den platz aufzukaufen, und in der wochen 
sollen sie nicht frei haben auf den markt feil haben, sondern 
nur am Sonnabend. Item wenn man aber findet solche waar 
von fisch und hering, das geld nit werth ist, soll man von 
stund an wegthun.

17. Man soll den frem bden nicht geschlacht vieh gestatten 
au f den m arkt zu bringen, es sei dem, dass sie’s au f füszen 
hereintreiben, und nach besichtigung des zechm eisters allhie 
schlachten, auch davon in die schuelen geben, was recht und 
billigkeit erfordert, wie es von alters her gebräuchlich gewesen 
ist. Die frembden sollen die zung in die schul gehen, auch in 
das spital. Item sollen die fremden nit frei haben auf ein meil 
weg sich zu kaufen gegen II. 20 straf, w eiter man die fremden 
auf ostern nicht vich schlachten, au f pfingsten desgleichen, so 
sollen darnach ein ganzes joh r nit frei haben, alibié vich 
schlachten.

18. Unsere fleischhacker sollen auf die bergwerk die leder 
geben in billichen kauf, und ob sie schon vormals ein leder 
dargegeben haben um b 40  den., doch noch ihrer beschwernis 
ist e rkann t worden, dass sie ein ochsenleder geben sollen umb 
80 den. und ein kuheleder um b 60 den. Es beschwert sich auch 
ein eh rb ar gemein, dass die fleischhacker nicht das Heisch 
geben, w as es werth ist, haben derhalben die 24 m ann einen 
aus ihnen sampt einen ratlisgeschw oren erwählet, das sie mit 
den zechm eister das Fleisch allzeit besichtigen sollen, und w as 
das fleisch nach ihrer besichtigung w erth sein wird, sollen sie

VÁROSI STATÚTUMOK. 1 3 1

9*



es heraustragen und aushacken : w er aber dieses nicht halten 
wollt, soll alsbald um b fl. 1 gestraft werden.

19. Das hier, welchs man aus den Zips führt, sollen darzu 
2 gesehworne verordnet sein und w as w erth, soil’s nach ihrer 
erkenntniss geschenkt werden, ob solches per den. 2 aus- 
geschenkt wird, soll von 8 züebern 1 fl. 1 gezahlt werden.

20. Es bitten auch die ehrbare 24 m ann, ja  auch ein 
eh rbar gemein, ganz treulich euer ehrsam  Weisheit wollt zum 
höchsten befehlen, das hier, was m an um b l ‘/ä den. schenkt, 
da soll m an von einer kuefen von 8 züebern der stadt 75 den. 
zahlen. Es lassen auch die 24 m ann und ehrbar gemein den 
herrn  richter und ehrsam en Rath bitten, dass der gesehworne, 
der m it den rabisch herumbgehet, in die keller schaue und 
koste das hier, dam it man solches nicht für dischbier anzeige. 
Auch soll der schröter geeidigt werden, dass er recht anzeige, 
was m an ausschrött, und was m an darbei findt, als sie 
anzeigen, soll für gemeine stadt verfangen w erd en ; der schröter 
soll eher nichts ausschrötten, bis dass es der gesehworne 
besichtiget und aufs rabisch geschnitten habe. Der w erth soll 
nicht höher geschenkt werden, als die halbe per den. 6 und 
von einer kuefen zahlen il. 3.

21. Auch bitt ein ehrbar gemein, euer Weisheit wolle in 
keinerlei weise gestatten, den melczern weizen zu vermelzen, 
auch nicht die lmber der gersten gleich und daraus gerstenbier 
zu breien, bitten, der herr richter wolle lassen die millzer 
berufen und bei fl 12 verbieten, habern  und weizen zu ver- 
mälzen. Der herr richter wolle stets die m älzhäuser besichtigen 
lassen ; wo haber gefunden wird, soll für gemeine stad t genom
men w erd en : m an soll auch den bierbreiern nicht gestatten, 
dass sie das hier selbst in ihren häusern  sch en k en ; sondern 
m an soll es ausschroten zu den schenken. Man soll auch nicht 
gestatten das hier von breiern mit züberen weg zu tragen zu 
den b ierschenken; sondern dass sie es in kufen füllen und der 
schröter ausschrott.

22. Die bergwerk sollen übergeben w erden solchen, die 
sie bauen, und wo jemand erfunden würde, der des nachts 
das erz  abstöhle sam pt dem zeuge, der soll sam m t dem käuf'er, 
es sei in dorf oder in der stadt, an leih und gut gestraft 
w erden.

23. Von eisenstein soll der kirchenpfennig von einer 
igliehen hüele 2 eingereicht w erd en : w er ihn nicht geben will
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dem soll das bergwerk genom m en und ein andern gegeben 
werden, der ihn giebt. Es lä ss t den herrn  rich ter auch einen 
ehrsam en R ath  bitten die eh rb a re  24 m ann, dieweil wir sehen, 
dass allhie die bergwerk ziem lich schwach sein werden, und 
die waldburger nicht bauen k ö n n e n ; weil w ir aber unser frei- 
lieit, auch diese stadt nächst Gott diesen nam en hat, dass es 
auch eine königliche freie bergstad t genennet w ird und gehöret 
zum 7 bergstädten, auch darbei bleiben soll, so wolle der herr 
richter sam pt einen ehrbare R a th  ein nützlichen bau anfangen 
nach der arm en stadt verm ögen, wie sonsten in andern könig
lichen freien bergstädten gebau t wird, auf dass unsere nach- 
kommen diese freiheiten genieszen möchten, die uns unsere 
vorväter gelassen haben, bitten, euer Weisheit wolle diesen artikel 
nachkommen.

24. Dass die k irchenväter kein bergw erk gestatten zu 
bauen dem, der den pfennig n ich t zur kirchen giebt, auch ob 
die Rosnauer besteller dasselbe genieszen wollten, sollen sie 
selbst den pfennig aufheben zu r erbauung der kirchen und 
spital.

25. Die gärten und gebäu  so der stadt schädlich und 
ohne vorw issen eines ehrsam en Raths und eh rbar gemein 
gebaut sind, sollen weggerissen werden, dam it das gemeine volk 
ein exempel nehme. Auch ist aufsehens von nöthen, wegen der 
Czuczumer; m an siebet, dass sie wälde ausrotten und machen 
ihnen wiesen. Euer Weisheit w olle sie beruefen, und ihnen nicht 
frei sein, Schicht holz zu hauen, den in groszen und Mairgrund. 
Das fuder solln sie nicht th eu e r geben, als um b 28 den., 
w elcher es höher nim pt oder verkauft, soll um b fl. 1 gestraft 
werden. Diesen artikel soll eu e r Weisheit steif halten.,

26. Es ist hoch von nöthen, damit diejenigen so sich 
hieher zu wohnen begeben, erstlich gute kundschaft ihres 
ehrlichen herkommens und Verhaltens schriftliche niederlegen, 
hernachmals auch das burgerrecht. Solches hält man in allen 
Polizeien und wohlgeordneten städten, den hiemit verhütet man 
allerlei Unglück, verrätherei und aufruhr. Wer wieder diesen 
artikel thun wird, und solche einnehmen, wie schon sehr in 
schwung gehet, von dem soll man alsbald fl 12 herunter 
nehmen. Euer Weisheit wolle man diesen artikl steif halten.

27. Mann soll den müller auflegen, dass sie beide, reichen 
und armen, ihr getraide gern m ah len  und recht billiche m auth 
nehm en, näm lich das 16. theil, w ie von altersher; darüber zu 
aufsatz und beschwernis sollen sie keine m auth von den kleien 
nehmen, sondern an der m auth und bettelpfennige begnügen 
la s se n ; wo sich der müller d a rn ach  nicht halten wird, soll man
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ihn aus der m ühl stoszen. Sollen auch jährlichen auf's neue 
beeidiget w erden.

28. Es beschwert sich auch ein eh rbar gemein wegen das 
müllers, dass er halbe und ganze viertel in der m ühl nicht 
leiden will. Item dass sie zu viel Schwein und viehe halten, die 
kleien v e rk au fen : darum beschlossen, dass ein jeder Müller 
nicht m ehr halten soll, denn 3 schwein, 1 kuh, 12 hühner. 
Wo einer ü b er gesetzte zahl hallen würde, soll für gemeine 
stadt genom m en werden.

29. Die hirten sollen von den jung und viehe über ihr 
gebührliche 2 den. kein aufsatz machen; wenn ein vieh aus
bleibt, und es der hirt heimbringt, ist sein geraehtigkeit nur 
den. 3 ; sie sollen auch den leithäusern nicht obliegen, die 
stadtleut nicht grass und bös aufahren, nicht gestalten, in ihren 
haus zu spielen, das viehe mit sampt den tag austreiben und 
nicht bis auf den hohen tag warten; auch das viehe nicht 
bei Sonnenschein, wen es am besten weiden soll, eintreiben. 
Sie sollen auch nicht macht haben, die kinder umb lohn zu 
bestehen, sondern das viehe zu rechter zeit aus der stelle zu 
treiben.

BO. Die goldschmied sollen ihr w aa r rechtschaffen machen, 
damit n iem and dadurch betrogen w e rd e : m acht einer unrecht 
oder verfälschte w aar, soll er nach inhalt des rechten gestraft 
werden.

31. Die schmiede sollen nach alter gewohnheit 10 eisen 
schärfen um b 1 d e n , und 5 stählen umb den. I. Von einen 
hufeisen, w as mit stahel ist, soll m an 4 ‘/s zah len ; welches 
nicht gestalüet ist 3V2 zahlen, höcher soll m an's ihnen nicht 
gestatten bei strafen. Von einen pflugeisen anzulegen sollen 
nicht m ehr nehmen, als den. 32, von einen neuen rad  zu 
beschlagen den. 25.

32. So einer gemeiner stadt land oder wiesen hat und 
darvon n ich t zahlen wollte, soll m an ’s von ihme nehm en, und 
andern geben, die gerne davon zahlen. Item sollt euer Weis
heit, nach  gelegenheit der zeit, einm al die stadtw iesen gehn 
besichtigen.

33. W as belanget kirchen- oder stadtw iesen, bitt ein 
eh rbar gem ein, dass man in keinen wege von denselben das 
heu verkaufe, sondern fleiszig in ein paun lege an ein gelegen 
ort und für die gäste behalte.

34. Es bitt auch ein eh rbar gemeine wegen der kirchen- 
kleider, a l s : kaséin, stehlen und dergleichen, die hie zwischen 
den volk hingelegt sein, euer Weisheit, fleiszig darnach forschen, 
und sie haben darzu halten, dass sie solche kleider unter einen
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eid bei den herrn  richter e in re ichen ; wo solches geschehen, 
mag m an's darnach  anw enden auf besserung der kirchen, oder 
was sonsten zur kirchen gehöret.

35. Der 24 m ann bitten und willen ist: euer Weisheit 
wollen in diesen artikel ein einsehen haben, wie es zum  besten 
möcht geordnet werden, dass man die leder probirte, es sei 
ochsen- oder schafleder, und nach erkenntnis soll geordnet 
werden, dam it die meister, sowohl der arm e m ann darbei 
bestehen kann.

36. Das hausgesiinde soll gar kein viehe h a b e n ; wir 
bitten den herrn  richter und ehrsam en Rath, wollen solchen 
artikel den hausgesünden befehlen, dass sie das viehe halten 
abstehen, weil unser h a ttert so gar klein und enge ist, im fall 
sie es innerhalb 14 tagen nicht verkaufen, soll m an ’s für die 
stadt nehmen. Bitten, euer Weisheit wollen dahin bedacht sein, 
und diesen artikel nachkommen.

37. Ein jeder hausw irth  soll fleiszig acht geben, w as er 
für leute in sein haus einnehm e und beherbige.

38. Es soll nicht frei sein zu fideln, allein auf den hoch- 
zeiten, und solches soll geschehen m it vorw issen der herrn, 
desgleichen wo gute freunde in ehr und freundschaft Zusammen
kommen, dam it bei ihnen zank und hader verm eidet werde, 
soll m an’s ihnen auch nicht w ehren; aber in keinen wege soll 
man gestatten fluchen und Gotteslästerung, es sei bei Gottes 
heiligen nam en oder der S eelen ; sondern sollen gestraft werden 
nicht allein am  geld. sondern am leibe.

39. Dass m an bergrecht und freiheit von altersher den 
gemeinen leuten und 24 m ann lasse uberlesen, einmal oder 
zwei im j a h r ; solches begehren sei in sum m a sum m arum , 
damit sich arm e leute in der berghandlung desto besser wissen 
zu richten.

40. Dass das ra thaus und die wage mit dem buszgelde 
oder mit der stadt einkom m en wieder gebauet und aufgerichtet 
werde, dam it dieselbe Wüstung der stadt nicht zu spott d as teh e ; 
auch dass von der wage der gemeinen stadt zu gut behalten 
werde. Auch ist unser und der ganzen gemein hitt, dam it man 
bedacht sei, ein stadtkeller zu bauen unter dem rathhaus, 
ob man schon solchen auszutragen nach der gangreis die stadt- 
leut b rauchte: diesen artikel wolle euer Weisheit fleiszig nach
kommen.

41. W enn fischerei auf den m arkt gebracht w ird, soll 
man nicht auf w ucher bevor au fkaufen ; die darw ider thun, 
sollen gestraft werden.
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42. Es sollen auch die feuerstätte übers ja h r vierm al von 
haus zu haus besichtiget w erden, dam it kein schade geschehe: 
euer Weisheit wolle sich nicht beschweren, zw een geschworne 
lierumb zu schicken und dieselben lassen besichtigen.

43. Man soll den edelleuten nicht behülflich sein, so sich 
allhie einlassen wollen, wie bisher geschehen; denn w ir erfahrene 
m it der that und groszen schaden, was m angel es bringt; 
denn solche wollen sich nicht un ter unser bürgerlich recht 
geben, tragen mit uns schw er überein, wollen nur alles ändern, 
in summa sum m arum , sie m einen, es sei nichts recht, was 
unser alt vater geordnet h a b e n ; drumb ist zu besorgen, dass 
solches unsere kinder möchten beweinen.

44. Es kann und soll kein freihaus sein, w enn gäste zu 
uns kommen, es sei welches w ill ; der darüber gefunden wird, 
soll gestraft werden.

45. So vertriebene leut w ären und zu uns Zuflucht hätten, 
entschliessen w ir uns derselben nicht, sondern sind schuldig, 
dieselben aufzunehm en in solcher weis und gestalt, dass sie 
nicht übermittiglich von aller bezahlung sich ausnehm en, sondern 
friedlich bei uns bleiben, die halsstarrigen aber und aufrühre
rischen soll m an im m er passieren lassen und von der stadt 
hinweg schaffen.

46. So m an will wein kaufen für gemeine stadt, soll euer 
Weisheit beiwesens zweier personen aus den 24 m ann kaufen, 
und wenn m an sie aufthun und ausschenken will, wiederum!) 
zween aus ihnen berufen. Es ist auch unser aller bitt, euer 
Weisheit wolle die wein nicht zu gleich schenken, sondern die 
guten höcher denn die leichten. Auch hitt ein eh rb ar gemein, 
dass man den schenken nicht m ehr als zwo kufen wein unter 
die hände geben wolle, und w enn man das läger aufschlägt, 
soll ein geschworner und 24 m ann dabei sein, dam it man nicht 
wein auf den läger lasse, sondern auf das allerhöchste abzapfe. 
Auch lässt ein ehrbar gemein den herrn R ichter und Rath gar 
treulich bitten, w enn der schenk die kufen mit w asser messet, 
soll ein geschw orner mit 24 m an auch dabei sein, und zuvor 
ehe man 2 kufen messen thut, mit der stadt-m aasz das scheffel 
übermesse, auf das nicht so viel verdacht auf den weinschenken 
geschehe wie bisher. W er neben den stadtw ein schenken will, 
der soll von acht zübern, w er ihn zu 7 den. aufthut, zahlen 3 J/2. 
Schenkt er ihn aber zu 8 den., so soll er zahlen fl. 4, also 
forthin es wohltheiler oder wohlfeil, so soll er  all weg halb so 
viel zahlen, w ie er auf'gethan wird. Die bergleut aber sollen 
den Vorzug haben, wein zu schenken vor andern, doch dass sie 
zahlen wie bemelt. Desgleichen auch ein jeder, der es bedarf,
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soll vergunnt sein und gem einer stadt zahlen. Bitten auch, der 
h err richter wolle den stadtleuten ihre kuefen nicht verfangen, 
sondern die nach ausgeschenkten wein wieder zustellen, es sei 
denn, m an hat sie von frem bden orten hieher gebracht. Auch 
wollen wir, dass der herr R ichter wegen guter kuefen nicht 
theuer wein kaufe, w ie oft bisher geschehen. Es ist auch der 
24 mann höchstes begehren, euer Weisheit wollen doch ein 
aufsehen haben auf die leichten und geringen wein, dam it sie 
nicht durch den schenken vermischt und un ter den guten 
gegossen werden, wie schon bei uns ein böser brauch worden. 
Auch bitt ein eh rbar gemein, dass euer Weisheit den schenken 
die kuefen verpitschiere, und nach ausschenken der wein, die 
kuefen so gefunden w erden, das pitschier unversehret; auch 
wollen w ir’s m it nichten zulassen, dass er zweierlei wein in 
einen keller schenke, dam it er weiter nicht verdacht w e rd e ; 
sondern ein iglicher bei seinen würden bleibe, und dass der 
schenken die halbe recht einschenken wird, wie sich’s gebühret. 
W er von einen dorfe w ein traget, er sei burger oder gemeiner, 
soll umb fl. t  gestraft w erden. Auf den 2 dörfern, so hieher 
gehören, sowohl auch die einheimischen stadtleut sind etliche, 
die haben ihr eigene wein, verkaufen auch andern heimlich 
davon, welches ihnen m it nichten soll zugelassen w e rd e n ; 
sondern wo einer erfahren wird, soll er darum b gestraft w erden; 
desgleichen soll m an ihn in keinerlei weis gestatten, w ein zu 
schenken, sondern ihnen auferlegen, dass sie sich dessen enthalten, 
wie vorhin geschehen. Item es sollen die kuefenm esser nicht 
m ehr als 1 seidel w ein von einer kuefen zu lohn haben. Item 
wo man wein schenkt, soll euer Weisheit wohl achtung geben, 
dass man nicht lehr oder zieger darbei habe, dam it der gute 
wein den lehrgeschm aek an  sich nehme. W o man wein kauft, 
da soll dieselbe person den w ein nicht selbst schenken, sondern 
euer Weisheit wolle ein andern dahin verordnen, dam it kein 
verdacht sei. Es beschw eren siph die arm en bergleut, dass 
zuvor der herr R ichter und ehrsam e R ath  ihnen nicht ver
gönnt, zu ihrer nothdurft w ein zu schenken; bitten derhalben, 
die 24  m ann wollen sie nicht verhindern, sondern frei schenken 
lassen, aber dass sie zahlen, wie obgemeldt, dam it die berg- 
werk durch sie m öchten gefördert weiden, und nicht ursach 
haben, sich w eiter um b hilf zu bem ühen; das wollen euer 
Weisheit steif halten.

47. Kirchenwiesen sollen durch Unrechte weg und steg 
nicht verderbet w e rd e n ; au f solches sollen k irchenväter gute 
ach t haben und auch denen, die sie genieszen, befehlen, dass 
sie kein schaden daran  thun.
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48. Man soll fleiszig aufmerken auf böse weg, steg und 
brocken, dieselben nach nothturft machen und bessern; weiter 
bitt ein ehrbar gemein, dass euer Weisheit hinter der kirch den 
zäum weiter lasse herein setzen, den geschützten garten gleich, 
auf dass ein weg oben hergehe ; euer Weisheit wolle acht darauf 
haben, dass es bei dem bleibe, wie man’s geordnet bat: dies 
wolle euer Weisheit den leuten ernstlich befehlen, dass sie den 
zäum herein setzen, und wo irgend über mühl, hütten oder 
hommergraben ein steg oder brücken zu machen von nöthen, 
soll sie derselbe machen lassen, der solcher mühl, hütten oder 
hammers gebrauchet. Euer w'eisheit wollte ihnen solches zu 
halten ernstlich auferlegen.

49. Es ist unsere und einer ganzen eh rbarn  gemein bitt 
und begehren an  diejenigen, die ihr lügende güter verkaufen 
wollen, dass sie solches ohne wissen eines ehrsam en Raths 
nicht thun wollen, damit solcher kauf bekräftigt und beschrieben 
w erde; dam it nicht mittlerzeit hoder oder zank daraus en ts teh e ; 
wo einer diesen artikel nicht hält, soll e r heftig gestraft 
werden.

50. W ir bitten, euer Weisheit wollen neben den herren 
Richter fleisz haben, dam it keine alte schuld au f den neuen 
Richter kompt, sondern dass ein .jeder seine schuld einmalme 
und mit seinen am pt zu thun und schaffen habe.

5 t. Diese, so ede liäuser haben, sollen gleichwohl ein 
jeder auf sein haus schuld haben und m achen, dam it wir so 
in schweren Zeiten bestehen möge.

52. Man soll den schrötern ihren gebräuchlichen und 
genannten lohn geben, wie vor Zeiten, von bierwägen den. 3 ; 
wo einer befunden wird, dass er's nicht geben wollt, soll man 
ihn auferlegen, dass er’s gebe, auch von wein also. Diesen 
artikel woll euer Weisheit steif halten.

53. Es bitt ein ehrbar gemein wegen der stohlhämmer, 
so bei der stadt sind, euer Weisheit wolle solche darzu halten, 
damit davon ausgenommen werde, wie es die 24 mann und 
ein ehrsamer Rath erkannt hat, jährlichen fl. 2 auch in die 
schuel zu geben, wie man’s vorhin gegeben hat.

54. Es ist unser bitt, euer Weisheit wolle ein fleisziges 
aufsehen haben auf etliche weiber, die sich allhie aufhalten, 
anderswo aber ihre männer haben; dieselben wolle euer weis- 
heit wegschaffen oder auferlegen, dass sie ihre männer hieher 
verschaffen und bei ihnen wohneiü

55 Der bader soll die badstueben in bau  erhalten, und 
nicht m ehr nehm en von scheeren. als von altersher gebräuch
lich gewesen ist. Dieweil aber die 24 m ann und ehrbar gemein
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sich mit den deutschen bader begnügen lässt, der itzt in der 
badstueben ist, doch in der gestalt, dass er gute balbierknechte 
halte. Dieweil er aber auch, von der badstueben zahlet, soll 
kein ander bader becken aushängen, weder scheeren noch zähn 
ausbrechen und w unden heilen in keinem wege frei haben.

56. Es bitt und befielilet ein ehrbar gemein und 24 m ann, 
dass man den handel weg der m authen nicht länger w ollt über
sitzen und hangen lassen, sondern denselben angreifen, und auf 
ein ort bringen, dam it arm e leute auf der Strassen unangefoch
ten bleiben und in kein schaden kommen.

57. Unser begehren ist, w o einer in krankheit fühle und 
testam ent m achen wollte, soll er von ein ehrsam en gericht 
zween geschworne begehren, dam it das testam ent kräftig und 
beständig b le ibe ; auch dass m an zween m änner aus den 24 
m ann darzu nehme, dass es dem rechten gemäsz und nicht 
aufgebrochen werde.

58. Ein eh rbar gemein und 24 m ann haben beschlossen, 
dass der handeln will, kaufen oder borgen, der kaufe also, dass 
e r sich nicht au f Stadtgerechtigkeit v erlasse ; und leut betriege, 
dadurch m an den unschuldige aufhält, es soll sich keiner drauf 
verlassen, dass er andere verbinde. Es ist auch beschlossen 
worden, dass m an niem and in die kirchen begraben soll, er 
gebe denn fl. 1 zur erhaltung der kirchen; ein frem bder aber
II. 12 und ein grabestein uber’s grab, auf dass die kirche nicht 
verw üstet und verstellt w e rd e ; w er aber gedachtes geld nicht 
geben will, und den stein m achen lassen, mag vergüt nehm en, 
so er auf den kirchhof begraben wird.

59. Und zum  letzten hal ein ehrbar gemein und 24 m ann 
beschlossen, dass das richterm ahl hernachm als soll fort gehal
ten werden, wie es in benachbarten örtern und woblbestellten 
polyzeien, auch wie vormals ist gehalten worden. W o sich aber 
jem and in oder unter mahlzeit ungebierlich hielte, und gab 
ursach zu bader und zank, denselben soll ein ehrsam er Hath 
und ganz eh rbar gemein sam pt den 24 mann strafen umb 
fl. 12 und dasjenige geld alsdenn in gottes namen vertrinken. 
Nach solchen wolle euer Weisheit fleiszige achtung geben zu 
derselben zeit.

Diese gemeldte und geschriebene artikel, so von altersher 
zu erhaltung guter Ordnung und polizei geordnet und gestiftet 
sein, und auf diesmal gebessert worden, welche zu erhaltung 
gemeiner stadt nützlich und nöthig sein, wolle euer Weisheit, 
weder umb freundschaft noch feindschaft willen, in keinen 
ansehen der personen ändern, noch brechen; sondern allzeit 
steif und fest halten, damit die bösen, so übertreten, nach ver-



dienst gestraft, die frommen aber erhalten und beschützet w er
den ; darzu  wolle uns Gott der Vater sein gnade und segen 
verleihen, dass wir eines bleiben, und in erkenntniss seines 
sohnes Jesu  Christi w achsen und zunehmen. Amen.

Articuli feliciter descripti per me Simonem Schum annum  
Austriagriech. Misniacum, 24. Januarii ho ra  12. pom eridiana 
Anno Domini 1603.

Eredetije Kozsnyó város levéltárában. Közrebocsájtotta M iku lik  
József, id. m unka  253. s kv. II.
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1604.

K a ssa  vá ro s  sta tú tu m a.

Articuli Communitatis.

Verzaichnisz der Puncten, wan w ir all m it ein andern 
geschworen haben für einen Mann zu stehen, auch die Statt 
nicht zu übergeben, sondern sich wehren, bis au f den letzten 
Blutstropffen.

1. Erstlich, wo einer oder m ehr sein werden, der von 
Aufgebung der Vestung reden würdt, er sey von w elcher Sprach 
er wöll, hungarisch oder Teütsch, der soll alszbaldt den Kopff 
verlieren.

2. Es soll auch kheiner keinen Brief h inausz schikhen 
ohne Verwiesen desz H err Mustermaister lmnd Herr S tattrich
ters alhir. Auch mit den Eeindt über die M auer hinausz nicht 
parlam entiren bey Leibsstroff.

3. W o Einer oder m ehr wider sein 0 Brigiikéit sich wurde 
seven oder feindtseelig erzaig, oder von einer oder der Nation 
sich zwispalten. der soll an leib hund leben gestrafft werden.

4. Es sollen auch alle Heüser, rund rundter dem Tach 
mit w asser versehen sein.

5. Der Herr R ichter wolle die A nordnung thun, dasz man 
alszbaldt anfangt zu m ahlen an den 3 Mühlen.

6. Mann soll auch publiciren lassen, dasz wo einer oder 
m ehr weren, der von dem  Feindt jem andts bey sich hette, 
solche alszbaldt der Obrighkeit anzuzeigen, bund ein jeder Bur-

____ _ger für seine Innw ohner verspracb._hund bey einem ersam bten
Rath Leib, Guet hund Bluet aufzusetzen.

7. W o einer oder m ehr wehren, der disz Gebott über- 
trette, der soll an Leib hund Leben gestrafft w erden, hund sein 
Haab hund Guet einem ersam bten Rath verfallen sein.



8. Der H err R ichter wolle alle denjenig andeütten, so 
Pferdt in der S ta tt haben, dasz sie solche angeschirren lassen, 
auch eins Theilsz in die W ägen spannen, damit solche fertig 
sein, eins Theilsz Müszt zu führen, dam it man die Thor ver
schütte, dasz anderen Theilsz, m ehr Stukh herausz zuziehen.

9. Der H err R ichter wolle alle röhrlose Leuten bewehren, 
deszgleich soll es bey anderen frembden Teütscher Nation auch 
geschehen.

10. Der Herr R ichter wolle auch von den gemeinen leüthen 
oder Hauszpach auf ein jedes Thor 50  Personen verordnen, 
denen man w ürdt H acken hund Schaufl geben, dam it sie fertig 
sein, an Ort hund Endt gebraucht zu werden, wo es die Noth 
erfordt.

Eredetije Kassa város levéltárában 60S7. se. a
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1605 és 1635. évek közt.

Lőcse vá ro s  sta tú tu m a .

Instruction der Theilszherrn zur Leutsch.

W enn zwo Personen sich ehelicher weisz mit einander 
versprechen zu ehlichen. auch eines dem andern ettw as darauf 
verehret, und eines un ter Innen vor der T rau  mit Todt abginng, 
so bleibet dem andern  die Verehrung; so ab er eine P a rt ohne 
gnugsame Ursachen von seiner Zusag w eichen würde, so soll 
es dasjenige, so es von dem  andern empfangen, w ider zuruck 
geben consensu consistorii.

2. W enn zwey jem anden ehelich vertrauett, und der breu- 
tigam nach löblichen brauch  und gewonheit eine m orgengab 
benennet, und der breutigam  stürbet under Ja r  und Tag, so 
nim bt braut die m orgengab sam pt dem, w as sie im zubracht 
h a t;  befindet sich aber die frau beschwanger, so soll m an nicht 
eilen, sondern die gebürt des kindes erw arten. W ird das kind 
lebendig zur w eltt geboren und die vier w änd beschreyett, so 
hat die m utter des kindes vattertheil zu fo rd e rn ; ist aber sacli, 
das gott die brau t under der Zeit wegnimbt, so haben der 
brau t eitern oder ire freunde wider es zu fordern, w as sie im 
bracht h a t.1

3. W enn aber zwey ehleut wenig oder viel Ja h r  m it 
einander lebten, und der eine ohne leihserben abstirbt, so haben

1 V. ö. az 1370. évi municipalis jog 13. pontjával, fentebb a 8. 1.
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die nechsten freunde von allem den halben T h e il: 1 w as aber 
das dritte Theil anlanget, suche in der w illkühr das C apite l: 
Item de modo, ordine succedendi. Itemque de Testam ento im
M. Sauer das 15. Capitell.

4. W enn aber zwey eheleut mit einander leben, und ihnen 
unser Herrgott leibesfrücht gibt, und ein ehegatt abstirbt, das 
andere aber sich w ider verheyrattett, so soll vor dem Hand
schlag oder freyung, es sey viel oder wenig, vatter oder m ut
tern theil, verm acht werden, wie sie es in ihrer Instruction 
h ab en .1 2

5. W enn aber rechte eitern abgestorben, und blieben Stieff 
vatter und Stieff m ütter, so haben die erben m acht nach dem 
dreiszigsten Tag m it dem Stieff vatter oder Stieff m utter zu 
theilen, w illkühr am  Capitell. Und wird getheilet in die Stämme, 
so ihrer viel sind, Theilen sie gleich, und das die enkel an ihren 
eitern statt t re tte n : doch, das sie nicht m ehr bekommen, als 
iren eitern gebüret hatte, es w ere denn, das die eitern im Tes
tam ent einen vor dem andern  etwas verm acht hetten.

6. W enn aber kinder verheyratet und ausgesteuert w eren 
und neben den unverheiraten gleich erben, so sollen sie zuvor 
eintragen, was sie empfangen, oder ihnen daszelbe an ihrem  
Theil abkürczen lassen.3

7. Ob aber überall keine kinder, noch kinds kinder sind, 
so erbet absteigender lini vatter und m utter, oder wol grosz- 
vatter oder groszmutter.

8. Halbe brúder oder halbe Schwestern erben nicht mit 
vollen Brüdern oder Schw estern.4

9. So gar keine brúder oder Schw estern vorhanden, so 
erben die verstorbenen brúder oder Schw estern kinder in die 
haupter und nicht in die S tam m e; so m anches m und, so m an
ches Pfund, so viel haupter, so viel T h e il; denn jedes spricht, 
es ist mein freund und vetter gewesen.

10. W enn Z(w)en leibliche brüder sind in der Theilung, 
so legt der eltiste, der Jüngste aber hat die wähl.

11. W enn nur ein Sohn ist, und das andere eine Schwester, 
so wehlt der Sohn ; wenn aber die erbschafft m ehr als zwo 
Personen antrifft, so wird die erbschafft m it ihrer aller willen 
in so viel Theil getheilet, als erben sein ; was alsdenn einem 
das losz bringet, das hab es.

1 V. ö. a szász mun. jog 4. pontját, fentebb a 4. 1.
2 V. ö. mun. jog 6. pontját fentebb az 5. 1.
8 V. ö. mun. jog l i .  pontját fentebb a 7. 1.
4 V. ö. mun. jog 8. pontját fentebb a ß. 1.



12. W enn ein erbschafft soll vorgenommen werden, das 
Stieffkinder oder andere Freunde mit einander Theilen wollen, 
so sollen die Theilszherrn die verm anung thun, das sie einander 
mit gutten w ortten begegnen, und nicht ursach e inander geben 
zu Zanck oder H ader; auch die l'erson, so die Theilung gibt, 
ernstlich bey seinem gewissen vermanen, nichts zu verbergen 
oder zu verschweigen, sonsten würde es im hernach  zum  naeh- 
theil und schaden gereichen, viel mehr aber zum  spott.

13. Eine vornehm e erbschafTt aber betreffende : so Theilet 
man dem geber aus dem ganczen gut bevor ein bett sampt 
den kleidern. aber nicht aulTs herrlichste : m ehr auff den Tisch 
ein Tischtuch, ein handtuch, eine Schissei, eine K an d e l; wenn 
aber wenig oder nichts vorhanden ist, da gilt w eder bett, noch 
was zum  Tisch gehört, bevor, sondern es m us alles in die 
Theilung kommen.

14. Darnach thu t m an zur Theilung als e rn s tlic h ; das 
Ziengefäsz, das mus gewogen kommen, das jedes darnach  sich 
weisz zu r ic h te n ; denn in dem Ziengefasz der Theilung folget 
die andere Sachen dergleichen.

15. Es geschieht auch offt, das Stieffkinder m it den rech
ten K indern Theilung nem en, biszweilen nur das vierde oder 
fünffte Theil und so fo r tta n ; da mus man mit den Sachen vor
sichtig umbgehen, das keinem zu viel oder zu w enig geschehe.

16. Nach dem Zienengefäsz folget messing, küpffern, auch 
eisern g esch irr; darnach d ie . . . . und leinen kleider. Item hach 
fleisch, butter, Saltz und Schmaltz, auch andere Sachen; dar
nach das Silberne geschmeid und das paare geht folgen, m air- 
hoff, Acker, wiesen und garten, und zum le tz te n : Hausz 
und Hoff.

17. Doch soll m it fleisz gemerket w erd en : das bevor alle 
schulden aus dem gantzen gut bezalt werden sollen, und her- 
gegen alle schulden, so ins gut ein zu tragen, gehörig auff das 
Papier verzeichnet vor der Theilung auIVgeschrieben werden.

18. Zum besch lusz : w as die Theilszherrn anlanget, haben 
dieselbige ire richtige Instruction von einem Ehrsam en, Nain- 
hafften, vorsichtigen, hochen und wolweisen Rath, darnach  sie 
sich allerdings richten und bequemen.

Ered. Lőcse város levéltárában évszám nélkül X. 19. sz. a. cso
magban, mely a városi hatóság előtt 1605- 1636-ig végbement hagya
téki osstályok s az ezeket teljesítő tisztek jegyzékét foglalja magában.
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1607.

K a ssa  v á r o s i sta tu tum .

ARTICKELL
Einer Erbahren Erwöhelten Löblichen Cristlichen Gemein dieser kchönig- 
lihs freyer Stadt Caschau etc nach alten löblichen Brauch eingereicht 

worden den 13-ten Tag Januarii Anno 1607.

Z u m  E r s t e n :  Bittet ein ganze erwehelte löbliche Crist- 
liche Gemein einen ersam en nam haften wolweisen R ath, die 
wollen darauf bedacht sein, dam it Kirchen und Schulen mit 
gelerten leuten wie zuvor aus allen dreyen nationen versehen 
w erden und fürnemblich, dasz wie vor diesen zum  oftermahl 
geschlossen, aber nicht ins w ares gericht worden, in  die Schul 
alhin ein Ungarischer conrector vocirt und berufen werde, und 
sollen alle quartel d i e .............. in die Schul gehen, und  besich
tigen wie die Jugendt unterrichtet wirdt, und dasz die schul- 
diner durch sie zum  Fleisz und erhaltung gutten Ordnung 
erm ahnet werden.

Z u m  a n d e r n :  Bittet auch ein Erbahre Gem ein E. W. 
wollen den B auhern anbefehlen, dasz sie in den Mühlen woll 
zuschauen, und die Bürgerleut nach dem alten B rauch bey Tag 
und nicht bey der Macht m ahlen lassen, und darob  sein, damit 
den Gewalt in den Mühlen m öcht gewahret und gesteuert w er
den. auch sollen fleiszige M ühlführer in den Müllen gehalten 
werden, die mit dem Treydlführen fleiszig sein und die Leut, 
wie bisher geschehen, nicht überschetzen. Es b itte t auch ein 
Erbahre Gemein E. W . wie es möglich. . .dam it noch ein Mühle 
mit 2 oder 3 Steine, wo es füglichen sein kchönt, aufgebaut 
w erden kchönte, dam it wie bisher geschehen, die bürgersleut 
wegen das langsam en Mahlens nicht verursacht w erden, ihr 
Getreydt anderstw o hinzuführen und zu mahlen. D adurch gantz 
Stadt Einchomen geschmellert werden, und das die M auten in 
den Mühlen nach alten brauch nicht gehäuft sondern  abgestri
chen . . . werden.

Z u m  d r i t t e n :  E. N. W . wollen auch den frembden 
Kromern, die keine bürgerrecht haben, nicht gestatten, üfentlich 
auf den Markt feill zu haben.

Z u m  v i r d e n :  Es wollen E. N. W. dem  M arkrichter 
auch an befelen, dasz er nach alten  Brauch auf die M arkt Sorg 
trage, wie in zwey land .lärigen 4. Artiekell begriffen.

Z u m  f ü n f t e n :  Denen Kchrom herren wollen E. N. W. 
auch auflegen, dasz sie im Jah r drey oder vierm ahl inn und 
auszerhalb der Stadt die m asz und gewicht besehen und pro-

JÉ



biren und sonderlich in den Fleischbänken. Undt dem nach bis
her ein grosse Unordnung m it den Caltinen hülzernen kchrö- 
men auf den platz fürgelauffen, da eine dem andern derselben 
verkaufft, und allso damit gehandelt haben, dadurch der Stadt 
wenig oder nichts davon einkchommen, so wo es. . der Stadt 
auch ersprüszlicher und cheinlieher, dasz dieselben hin wegeris- 
sen und w o au f der eine Seiten angefangen, also dieselbe ganze 
und andere Zeill durchaus gemacht und gewelbet, zugerichtet 
würden, das also der Stadt einkchom m en gemachet w ürden

Z u m  s e c h s t e n :  Es wollen E. N. W. auch darob sein, 
dam it die Ambisleut, so schuldig sein, die Schulden ins Zahl- 
am bt einreichen, und dasz die eingeschetzten Häuser und Ge- 
welber verkauft werden, so woll auch damit die Heuser und 
gutter, so gem einer Stadt vor diesen heimgefallen und noch 
kchimftig heimfallen möchten, durch die Ambisleut ordentlich 
in die Register eingebracht, und von denen entlaufenen per
schonen das geht wegen ihrer geschätzten gütten eingefordert 
werden.

Z u m  s i e b e n d e n :  Bittet auch ein Erb. Gemein E. N. 
W . wollen n icht zugeben wieder die Stadtfreiheit frembden 
edelleuten und andern, die kein bürgerrecht haben, in und 
auserhalb der S tadt liegende gütter zu kaufen, damit die bür- 
gerschaft, n icht umb ihr freiheiten kchomme.

Z u m  a c h t e n :  Bittet auch ein Erb. Gemein E. N. W. 
wollen den frembden, die kein bürgerrecht haben kein W ein 
herein zu führen, noch dieselben in keinerlei weisz hirin zu 
verkaufen gestatten.

Z u m  n e u n d e n : E. N. W. wollen d e n ..........auch zum
besseren Fleisz verm ahnen.

Z u m  z e h n d e n :  den U nterthanen, so woll den S tad t
leuten, die Rosz haben, wollen E. N. W. anbefehlen, das zu 
gemeiner S tad t notturft Holtz auf dem Platz führen, desgleichen 
auch in die Zirmeil zu der sag genugsam  Holtz verschafft werde, 
dam it zur gemein Stadt notturft genugsam  bretter geschnitten 
werden und nicht umb geht gekaufft werden.

Z u m  a e 1 f t  e n : E. N. W. wollen auch durch den büttl 
anweisen lassen, dasz ein vor seinen Haus die gassen sauber 
halte und den Mist auf die gassen nicht schütten, bey gewissen 
und harten strafe.

Z u m  z w ö l f t e n :  Es sollen auch die W einherrn ohne 
wissen und W illen des Hern Richters und Ratlies nicht m acht 
haben noch sonsten von nitnanden aus gunst ins am bt W ein 
einzukaufen und sollen bei nebens die W einhern fleiszig

10
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Achtung geben auf die, so wieder die Stadt freiheit handeln 
und heimlich oder ofentlich wein ausschenken.

Z u m  d r e i z e n d e n :  Es begeht auch die E rbare Gemein, 
dasz die Ambsleut aus der erbarn  Gemein so woll die Schlüs
sel zue ihrer am bt laden haben sollen, als die herrn  des Rathes, 
daweil als die Herrn des Rathes, w en Schaden erfolgt. Zahlen 
m üssen und sollen die Herrn des Rathes die aus dem Gemein 
n icht für ihre dienen wie bishero von etlichen beschehen, son
dern  für ihre m it consorten halten. Und fürnemblich in den 
W einam btt. weill 4 Schlüssel seien, auch die Herrn aus der 
erbaren  Gemein ein theill derselben haben.

Z u m  v i e r z e n d e n :  Es bittet auch ein E. Gemein, damit 
fleiszige Hebamen bey der Stadt verw endet w erden sintemahl 
derselben arm en und kranken leidt.

Z u m  f ü n f z e n d e n :  E. N. W . wollen auch bedacht sein, 
dam it die Ziglscheuern, so viel möglich, w ieder erbaut und 
kchünftig Zigl drin gemacht werden.

Z u m  s e c h z e h e n d e n :  E. N. W . wollen auch kchünf
tig, w enn Gott die Zeit wird herbei bringen, einen guten Stadt 
hirten aufnehmen und vielerley hirten nicht gestatten, im auch 
dahin halten, dam it derselbe nach alten brauch zu rechten und 
gewöhnlichen zeit das vieh eintreiben, und wie zuvor brauch- 
lich, von ein jedem  stück die Lösung nehm en und das letzte 
eintreiben, soll auf Andre beschehen, und nicht so zeitlich wie 
diesz Jah r beschehen.

Z u m  s i e b e n z e h e n d e n :  Es bittet auch ein E. Gemein, 
E. N. W . wollen zur Testam entarys schätz und theils leuten 
aus der erbaren Gemein verordnen, dam it sie nach der Stadt 
b rauch lehrnen und kchündig werden.

Z u e m  a e c h t  z e n  d e n :  E. N. W . wollen auch ein aug 
auf die armen pupillen haben und Vorsehung thuen, damit 
arm e W aisen nach abgang ihre Eltern bey den ihrigen erhal
ten  werden.

Z u m  n e u n z e h e n d e n :  Es wollen auch E. N. W. ein
stellen frembden inwohnern, die kein bürgerrecht haben, dasz 
sie weder heu noch habern  verkauifen, auch in andern gewer- 
ben die bürgerrecht nicht verhindern.

Z u m  z w a n z i g s t e n :  E. N. W. wollen auch die Zechen 
in allen billigen Sachen schützen den Jenigen, so wider ihr 
freiheit handeln, steuern und w ahren.

Z u m  e i n u n d z  w a n z i g s l e n :  Es billet auch ein erbare  
Gemein, dasz der Herr R ichter keinen Grief, so on einen Ersa- 
m en Rathleuten soll allein für sich aufmachen, sondern soll alle 
Zeit aufs wenigste einen Herrn des Rathes dabei haben, als



auch in gemeiner stadt undt eines ersam es R aths nahm en kein 
Schreiben verfertigen, es habens denn die H errn des Rathes, 
wo nicht alle, doch einer oder Zwehe zuvorgelesen ; darnach 
sollen sie allso gesiegelt werden.

Z u m  z w e i u n d z w a n z i g s t e n :  Es bittet auch ein E. 
Gemein, dasz der Herr R ichter in gemeine S tad t protokoll, noch 
in das V erbottbuch nichts einschreibe, sondern durch den Nota
rium solches verrichten lassen, dam it er nicht in Argwohn gezo
gen und sich selbst verdächtig m achen Im fall aber der Stadt 
Schreiber das R ichteram bt führen sollte, soll er das Unterschrei
ben verrichten lassen.

Z u m  d r e i u n d z w a n z i g s t e n :  ..........so bittet ein E.
Gemein, das die H errn Richter in allen Straffen den alten Ge
brauch nachkom m en, dam it niem andt mit m ehreren, als wie es 
von diesen verordnet und der brauch gewesen, m öchte beschwehrt 
w e rd e n ; wo aber solche wichtige Sachen fürfielen, soll es einen 
Ersam en R ath  angezeigt werden.

Z u m  v i e r u n d z w a n z i g s t e n :  Es bittet auch ein Erb. 
Gemein, dasz der Herr Richter, w enn etw a die H errn Graffen 
ihres am btslialber gemeine Stadt U ntherthanen, so wol auch 
andern frembde umb ihre M iszthat in die gehorsam  nehmen 
und gefänglichen einzihen lassen, solche ohn der Herrn Graffen 
undt eines Ersam en Raths Vorwissen und W illen nicht los 
lassen.

Z u m  f ü n f u n d z w a n z i g s t e n :  Es sollen auch die 
H errn Graffen gut Achtung geben auf die freisassen. damit die
selben ohn ihr vorwissen die arm en gemeinen S tad t Untertha- 
nen m it Straffen über die massen nicht beschw ehren, sondern
......................sollen den Herrn Graffen vorm eldet und angezeigt

werden.
' Z u in  2 6 - t e n :  Es bittet auch ein E. Gemein, E. N. W . 

wollen den bürgerleuten, so keine H äuser haben  auferlegen, 
dasz sie innerhalb  eines viertel Jahres H äuser kauffen oder aber 
ein jeder seines Standes undt Vermögens nach  eine starke 
Sum m a Geld auf das R athaus erlege

Z u m 27-t e n : E. N. W. wollen auch den Jenigen befeh
len,'"so bürgerrecht und keine H äuser haben, auch  nicht beheu- 
ratet, dasz sie nach alten brauch sollen innerhalb eines Viertel
jah res ordentlichenweisz sich seszhafft m achen, bey hohen straff 
und verlierung seines bürgerrechts.

Z u m 28 -t e n : Es bittet auch ein E. Gemein, E. W. wol
len denen kchünftig Rreiherrn auferlegen, das sie einen gutten 
Rreier halten  und guett Bier breien lassen, w enn sie gleich was 
teuere geben sollten. Und dasz die W einherrn  von ihnen das
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bier nehm en und in S tad thaus ausschenken sollten, dam it der 
Nutz bei der Stadt blieb und  nicht den pactern, wie bishero 
geschehen, gelassen werde.

Z u m  29-t e n : E. N. W . wollen auch auf 2 fleiszige R auch
fangkehrer zue bestellen, die nach dem alten brauch um  ein 
billiches geldt kehren.

Z u m  3 0 - te n : Es b itte t auch E. Gemein E. N. W . wollen 
die umgefallenen piánkén um b die Stadt herum b, so w ie mög
lich verbessern lassen; desgleich auch um b die Stadt herum bs 
die W eg bessern und die W assergruben ausputzen lassen, damit, 
wie das vergangene Jah r keschehen den burgersleuten in den 
garten und akkern nicht so grosze Schaden keschehen.

Z u m  3 1 - te n :  Es wollen E. N. W . auch denn Bader an 
befehlen, dasz er gesindll halte  und nach dem alten brauch die 
leut nicht überschätze, sondern  ein billiches nehme, wie er den 
vor einen köpfl einen halben  groschen nehmen dar ff, wol von 
einer W ann  5 oder 6 pfenning.

Z u m  3 2 - te n :  E. N. W . wollen auch darauf bedacht sein, 
dam it Fleiszige Haito oder Feldhütter bestellt werden, die flei- 
szig allenthalben zuschauen und allerley Schaden verhütten, 
auch soll des Haitosz hausz in der vorstadt aufgebaut werden, 
dam it e r hat, dasz Vieh w ohin  ein zu treiben.

Z u m  3 3 - te n :  Es b ittet auch ein Erb. Gemein E. N. W ., 
die wollen auch darob sein, dam it Handwerks undt andere 
burgersleuten, wasz m an in  Nahm en ihr . . . .  von ihnen aus- 
geborget undt genohmen, contentyrt und bezahle.

Z u m 34-t e n : E. N. W . die wollen auch nach dem befehl 
Gottes des Allmächtigen, denen das schwerdt anbefohlen w or
den, die grosze Unzucht, die in so an vielen Orten alhin in 
schw ang gehen, also, das m an schon in sprichtw ort daraus 
gem acht «Es ist keine from m e Frau m ehr vorhanden etc » 
ernstlich straffen; so w ie möglich, solchen unordentlichen leben 
w iderstandt thuen, und dergleichen personen anderstw o aus
gewiesen, und alhero kchom m en, allhin nicht gelitten, sundern 
weggeschaft werden.

L e t z l i c h e n :  Bittet auch  ein Erbahre Gemein die Er- 
sam er . . Rath wollen darob  sein, damit zwischen der Ung- 
rischen und Deutschen N ation in der S tadt F ried rm d  Einigkeit 
erhalten werde und ein Nation die andern w eder öffentlich, 
noch heimlich Spotte, Übel nach reden oder sonst verunglüm pf- 
fen; weil beide Nationen gleichsam in einem Schiff sein, guts



und böses mit einander auszstehen m ü ssen : Concordia enim 
parvae res crescunt, discordia m axim a dilabuntur.1

Eredetije Kassa város levéltárában 6205. ss. a.

1608.

Lőcse v á r o s i  sta tu tu m .

Beschlues eines Ersamen Ratthes unnd der Erbaren Gemein.

1. Da gefährliche B reyhäuser oder Backöwen sein, soll 
kein feuer darinnen gem acht noch eingestellt werden, bey 
straff fl. 5.

2. Es soll auch kein Breyhausz noch Backowen insonder
heit in den engen nnnd bedrangenen Häusern ohne W issen 
unnd fergünstigung eines Ersam en Batths hinfüro gebauet oder 
auffgerichtet w erden, bey je tz t gedachter straff fl. 5.

3. Vor Mitternach nicht an zue fangen zue breyen noch 
zue backen bey fl. 10 straff.

4. Der ein Malz aus der stadt auffs Landt verkauffet, ist 
schuldig dem M ühlherrn den. 25 ein Zeichen zue zahlen, wel
ches hernach im Thor dem W irdt soll zuegesteldt werden.

5. Der ein Erkaufft Malz in die Mühlen gibt, ist schuldig 
darfür den. 20 wegen des Zeichens dem Mühlherrn zue z a h le n : 
herkegen soll Verkaufter schuldig sein, den Kauffer den. 25 zue 
erstatten. W er aber sein eygen malz Verbreydt, soll nichts m ehr 
denn d. 25 umbs Zeichen zahlen.

6. Ein recht volkhomlieh Malz soll iber 30 Kübel in sich 
nicht h a lte n ; da ein mehrere in die Mühlen gebracht wirdt, 
soll alles übrige weggenommen und dem Gericht heimfallen.

7. W er sein eygen Breuhausz in seinem Hausz nicht hatt, 
soll auch bey Nachbarschafft zum  Ausschenken oder Verkauf- 
fen nicht hir breyen, bey fl. 5 s tra ff; zue seiner haus notturfft 
aber w irdt Ihm gestattet des Jahres iber 2 oder 3 m ahl zue 
breyen, doch dz er hiervon nichts ausschenke: da er aber 
etw as ihriges hatt, mög ehr kueffenweis verkauffen, soll sich 
aber, w an  er breien will, beim H errn Bichter anm elden

8. Der keine Est oder Malzhaus nicht hatt, soll auch 
Lohnmalz anderschwo nicht m achen lassen ; es w ehre Ihm den 
die Guersten auff seinem Acker gewachsen, da Ihm der gestaldt

1 Az 1608. évi januárban hozott statutum rövid kivonatban ugyan
ezen rendelkezéseket újítja meg.
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2 oder auffs meiste 3 Malz anderschwo zue nehm en unders 
Jahr zue verbreyen zue seiner notturfft vergünstiget w u rd e n ; 
soll sich aber beym H. R ichter anmelden, so offt er der gestaldt 
ein malz w irdt machen lassen, bey straff fl. 5.

9. Es sollen auch 2 oder 3 mit einander zuegleich nicht 
breyen, bey straff fl. 5.

Eredetije Lőcse város levéltárában X. 21. ss. a

1 5 0  VÁROSI STATÚTUMOK.

1609.
K a ssa  v á ro s i sta tu tu m .

ARTICKELL
Einer Ehrbaren Erwehlten löblichen Christlichen Gemein dieser königl. 
frey. Stadt Caschau, so einen Ehrsamen, wolweisen Herrn N. Richter 
undt Rath dieser Stadt nach alten brauch eingereicht worden, den 17.

Januarii, anno 1609.

I. Bittet ein Erbahre erw ehlte löbliche Christliche Gemein 
einen Ehrsam en wolweisen Herrn Richter und Rath, die wollen 
auf kirchen und schulen bedacht sein, dieselben mit gelehrten 
leuten w iderum b versehen und bestellen, und weil derzeit khein 
schulm aster vorhanden, soll ein E. Rath darob sein, dam it beide 
nation der schülen fiirgestelt wre rd e n ; und wiewol vor diesen 
offt geschlossen, das die Herrn Graffen alle Q uartalle in die 
schul gehen, und achtung geben sollen, wie die Jugend unter
richt und gelehrt wird, und das alles einig und ordentlich 
zugeh, so ist es doch bishero nicht beschuhen; daher aller / anck 
und uneinikheit in der schulen zwischen den schuldinern en t
standen : dero wegen woll ein Ehrs. R ath cheunfftig solches 
nicht anstehen lassen, sondern mit ernst ins w erk richten.

2 — 6.1
7. Es woll auch ein E. R ath verschaffen, dam it genugsam 

Holz zum  baue verschafft w e rd e ; fürnemlieh aus dem Zeplaker 
gutt sollen die unterthanen dahin gebracht werden, das sie 
daselbst bey 1000 Stäm  Holz hauen und zu Stadt notturfft 
hereinführen.

8 - 10.2
I I .  Es sollen auch tleiszige Viehhirten khünfftig besteh 

werden, die" schaden verhütten, undt i n - Y iohoin troibon der - alte.

1 A 2—6. pont ismétlése az 1607. évi stat, ugyanezen pontjainak.
! A 8 ,  9 és 10. pontok megújítják az 1607. évi stat. 11., 12. és 

14. pontjait.
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brauch gehalten w e rd e ; undt weil fürkombt, das etliche bur- 
gersleut dem Viehhirten ein gewisses geltt zugesagt undt gebot- 
ten, das Vieh auf ihre länder zu treiben, und t dasselbe zu 
miszten, weil solches dem Vieh durch langes und t enges stehn 
schedlich, also soll hinfüro solches ihm nicht passirt w erd en ; 
undt wie es geschehn möcht, soll beides, der hirt, sowohl auch 
dem  das Landt zugehört, gestrafft werden.

12.1
13. Es woll ein E. Rath auf die arm en w eisen gut ach- 

tung geben, dam it nach abgang ihrer eitern bei den ihrigen 
erhalten  w erden und die Tutores sollen auch Järlichen von 
ih rer Tutorei ra thung  geben.

14 -  15.2
16. Es woll ein E. Rath auch kheunfftig gutte bierbrauer 

aufnehm en und gutt hier und Merzen brauen la s s e n ; und wo 
etliche aus den burgersleuten dem Hern R ichter um b einlassung 
eines fäszls hier anfflehen würden, woll er ihnen solches nicht 
versagen. Undt w irdt solches dem Schanck allhier wenig scha
den, fürnemblich, w en gut hier gebrauen w ir d t ; undt woll E.
N. W ., so viel möglich, darob sein, dam it in das Zeug undt 
w elsche haus nicht so viel bier hereingebracht werde, und aus 
denselben ein öffentlich schanckhaus gemacht.

17. Es soll auch dem Rauchfangcherer zugeredt werden, 
das er die leut n icht uberschetze, wie bishero geschehen, undt 
soll ihm  von ein groszen Rauchfang nichtm ehr, als den. 25, 
von einem kleinen aber den 12 gegeben w erden.

18. Es wollen E. W. auch verschaffen, das die umbgefal- 
lenen plancken umb die Stadt gebessert und aufgebauet w er
den ; die bösen weg umb die Stadt herum b sollen auch ver
bessert w erden, dam it von den reisenden nicht so viel klag 
gehört werden, und fürnemblich der Rarczer graben und andere 
grüben, da das w asser nicht ablauffen khan und schaden thut, 
sollen geputzt und gemacht werden, und die H errn Graffen,

1 Ezen 11. articulus még ugyanezen évben a következővel toldatott 
meg: Ad articulum 11 adduntur. Hogy senki barmának külön pásztort 
ne tartson; hanem minden ember, akár gazdag legyen, akár szegény, 
az közönséges város pásztora eleiben hajtassa barmát. Ha valaki periig 
ezt nem praestálná. annak barmát az város majorában behajtsák, és 
külömben onnan ki ne bocsássák, hanem minden barmon, akármiféle 
legyen, egy-egy szót vegyenek, ez pedig a mulctapénz az gróf uraim 
kezében szolgáltassák, és ő kegyelmek adjanak számot róla, mikor annak 
ideje jő. (Ered. Kassa v. levélt. 5648. sz. a.)

A 12. p. egyezik az 1607. évi art. 17. pontjával. 
a A 14. és 15. p. ismétli az 1607. évi 20. és 27. articulust.



wen sie ersucht werden, sollen Hüelff dazu geben und nicht 
verschieben, wie bishero geschehen.

19. Undt demnach der Bader albir kranck und schwach, 
selber nicht recht zugreiffen khan, auch gesindel nicht halten 
will, die leut auch sehr sehr überschätzt, als woll ein Rath 
sich um b einen andern um bsehen und alhero khommen lassen.

2 0 - 21.1
22. Ein E. Rath woll auch darob sein, weil gottlob die 

Stadt zu den stadtthoren die halbe schlissel bekhommen, das 
Burggraffen undt w achtm aster verordnet und bestellt werden, 
das alles ordentlich zugeh.

23. Demnach khundt und t offenbahr, wie die handw erks- 
leut, f'ürnemblich die Fleischer, gerber, Schneider, Rhimer. schusz- 
ter, tischler, die burgersleut über die maszen schätzen mit ihrer 
arbeit, und t fürnemblich die tischler so von einem S arch  11. 3, 
wie m an sagt nehmen dürfften; als woll ein E. Rath sie dahin 
verm ahnen, dass sie nach ihren  gewissen handeln, und  umb 
einen billigen und rechten pfenning ihr arbeit verkauffen.

24. Die binder Zech wollen E. N. W. auch dahin halten, 
das sie gesindel halten und den burgersleuten ihr arbeit ohne 
klag und schaden verrichten, und wen man sie ihrer begehet, 
das sie die wein khüffen binden sollen, es sei bei tag, oder 
nacht, so sollen sie alsbaldt, fürnemblich, wen es die nott 
erfordert, erscheinen, wo ab e r durch ihre langsam kheit den 
burgersleutten schaden h iraus entstünde, soll derselbe begelierte 
binder den schaden entrichten und bezahlen.

25. Demnach vor diesen ein Erbar erwelte löbliche christ
liche Gemein auch begehrt, das die Ambtsleut aus der Erb. 
Gemein sowol die Schlüssel zu ihren Ambtsladen haben sollen, 
als die herrn  des Raths, daw eil sie sowol als die h errn  des 
Raths, w en schaden erfolget, zahlen müssen : derowegen, obwohl 
es noch bis dato nicht beschehen, begehrn ein E. Gemein aber
mals, das solch ihr will und begehren ins werck gericht wirdt, 
bey fl. 100 straff.

26. Es hat gleichfalsz vor diesen ein Ehrbare Gemein 
begehrt in ihren Artickeln, das in das Graffen Ambt neben den 
herrn des Raths auch einer aus der Ehrbare Gemein soll wehtet 
und verordnet werden, da vor ihnen besser, wen sie au f den 
R athaus sein oder ander geschaffen zu verrichten haben, als 
ein gem einer diener, khan in gemeine — Stadt und zu dem 
A m bt-gehörigen gesell affen ,-a ls-der geschworen- isk —gebrauchet

1 A 20. és 21. p. nem egyéb, mint az 1607. évi art 32. és 
34. pontja.
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w erden ; weill es aber bishero nicht beschehen undt nu r allein 
au f die diener solch Ambt in abw esen der herrn Graffen ver
sehen. als soll hierin ihr will und begehren auch ins W erk 
gericht werden, bey fl. 100 straff.

Es sollen auch die herrn Graffen wie bieshero geschehen, 
ihre eigene wein in ganz Stadt dörffen nicht ausschenken, son
dern ganz Stadt wein sollen in denselben geschenkt werden.

Desgleichen sollen sie auch hier brauen lassen, als bies
hero geschehen, undt auf den dörffern ausschenken lassen. Der 
bieshero gewesene Graffen diener Istwan. wie vor diesen die 
Ehrbare Gemein geschlossen, soll nicht m ehr von gemeiner Stadt 
besoldet, sondern seines dienstes ledig gesprochen werden.

27. Es sollen auch fleiszige waldreiter bestellet werden, 
die auff ganz S tad t Wälder gut achtung geben, dam it dieselben 
wie bishero beschehen, nicht underbot werden, die Zigen sollen 
auch nicht in den W älder gelitten werden, den sie grossen 
schaden thuen.

28. Demnach die pastei in der W endischen Gassen ist zu 
m achen angefangen worden, als woll ein E. Rath darob sein, 
wo es möglich, das es vollends aussgemacht w ird t; den es 
hoch von nutzen, und soll khünfftig der Kott und allerley andern 
nicht vor die Stadt; sondern auss derselben pastei geführt und 
ausgeschittet werden, und Jährlich gebessert werden.

29. Demnach vor diesen in Seplaker gutt ein schöne 
majerschafft gewesen, von heu. w aitz — undt andern ein Zim- 
licher vorrath einkhommen, wo dasselbe gut bey der Stadt blei
ben m öcht: wollen die khünfftigen herrn Graffen allen Fleisz 
anwenden, das auch hienfüro solches ins werk gericht, undt 
solch einkhommen der Stadt zu nutz, undt nicht dem Ambts- 
leuten möcht angewendet werden.

30. Es woll ein E. R ath auch darob sein, dam it die schin
de!, bretter, w ie vor diesem, also auch khinfftig in ih rer rechte 
leng 1 und breit, und gut gemacht, auch in rechten khauff ge
geben werden.

31. Es soll auch dem f'reisasz in hausdurfft nicht passirt 
w erden, das er bretter, schindel, stecken hinunter führ undt 
daselbst verkhaulff, wie er bieshero gethan hatt.

32. Demnach die Schrötter die bürgersleut übersetzen, 
wen sie ihnen die w ein in die keller lassen, als soll ihnen sol
ches nicht passirt werden, sondern sollen nach dem alten  brauch 
von einen khuffen landtwein d. 4, von einen khuffen Gaschauer 
wein d. 2, und nicht m ehr nehmen.

1 Az ugyané pontot szóról szóra ismétlő 1611. évi 29. articulusban 
a deszka hossza zárjel közt 7 rőtre (vagy singre : Ellen) tétetik.
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33. Demnach ganz Stadt hatter zu besichtigen auch hoch 
von nöten. Als woll ein E. Rath, wie es gelegenheit sein möcht, 
dieselben zu besichtigen, nicht un terlassen; sintem ahl die alten 
leut absterben und wenig sein, die solche hatter wissen, damit 
den Jungen Leuten auch solche bekhant w erden khan, derglei
chen revision nicht schaden, fürnemblich der h a tter der mit 
dem Badholcz Paal strittig.

34. Es sollen auch die Apotheker alhir erm ahnet werden, 
das sie nach ihren gutten gewissen handeln, die leut über die 
maszen nicht überschätzen, die m edicam enta aus l'rieschen ma- 
terys componiren, die alte verlegene undt zu nichts dienende 
m aterien hinweg thuen und in allen also handeln, das sies vor 
gott und  der weldt verantw orthen khönnen.

35. Demnach das schelten undt tluchen mit lelek und 
sacram ent, in dieser stadt sehr gemein, also das es auch von 
die kleinen kindern auf der gassen gehört w irdt Als soll ein 
E. R ath  solches fluchen so viel möglich, auch m it harter straff 
einstellen, sintemal auch in den dörffern dergleichen gottes Lis
tening eingestelt wirdt.

36. Es sollen auch kheine stecken aus ganz Stadtw aldt 
h inunter zu führen gestattet werden, bey fl. WO straffen.

Diese Artickel bittet ein Erbahre Erw ehlte löbliche christ
liche Gemein, ein E. Rath woll. so viel möglich, ins W erk rich
ten, und t noch über dies alles das müge vor die hand! nehmen, 
w as sie dieser arm en Stadt und der ganzen biirgerschafft wohl- 
(ärt und aufnehmen gereichen möchtt.

Ered. Kassa város levéltárában 5290. se. a.

1616.

K a ssa  vá ro s i A rticvlu sok .

Anno Domini MDCXVI. Generoso Domino Melchiori Rainer tertio reelecto 
judici, caeterisque amplissimis dominis juratis senatoribus, ad exequen- 

dum praescripti et exhibiti.

1. Alvinczy Péter Uram supplicalt az nem es községnek, 
mivelhogy az m ostan vött házán vagyon ft 200 adó, annélkiil 
is az városnak házbért köll fizetni ő kegyelméért, kívánta azt 
ő kegyelme, hogy az f. 200 megengedje a z ~ n em es-k ö zség : 
azért végezte az nemes község, hogy az t ő kegyelmének meg
engedjék Alvinczy uram nak. Az m i az tégla dolgát illeti, azt 
az nem es község hagyta az nem es tanácsra, hogy limitatio sze-
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rint, az mennyit ő kegyelmének ak arn ak  adni, ajándékon adja
nak, annaku tánna pénzért is ad janak ő kegyelmének, az mennyi 
szükség, kéreti az n. község az n. tanácsot, ebben ellent ne 
tartson.

2. Az nemes község azt akarja, bogy az praedicator uraim  
az plébániában levő lovaknak hagyjanak b é k é t; m ert az plébánia 
tiszt nem lehet ló nélkül, hanem  az  mely praedicator uram  
m aga dolgában el akar menni, pénzért fogadjon szekerest, lám 
elég fizetések vagyon.

3. Fanaszolkodik az nemes község, hogy az város jószá
gában semmi juhot az város szám ára  nem  tartanak, azért az 
nemes tanács azon legyen, ha lehetséges és leszen alkalmatos 
hely hozzá, tartsanak három  vagy négyszáz juhot, melybül az 
városnak haszna lehessen.

4. Végezte az nemes község, hogy az nemes tanács legyen 
érette, hogy valahol egy fő tudós orvos doctort szerezzen az 
városban, és annak méltó fizetést rendeljen.

5. Az deákok éjjel igen kezdettenek sétálni szélyel, ki nem 
hozzájok illenék ; részegeskednek. tánczolnak, azon kívül vannak 
m ás lator em berek is, az kik itt az utczában fosztogatnak; 
kéreti az nem es község az n. tanácso t, hogy ezeknek rendelje 
nek oly poenát és méltó büntetést, hogy efféle mód nélkül való 
dolgok szűnjenek meg, és az deákok semmiképpen éjjel ne 
járjanak.

6. Az minemü földet M észáros Tam ás uram  az apáti 
határban kiirtatott, az n. tanács m enjen végére, az ki az város 
földe benne, azt foglalják az város szám ára, az mi penig város
beli embereké, azt adják meg azoknak, az kiket illet.

7. Az bor bebocsátásban az n. tanács az város szabad
ságát m egtartsa, mert oly em berek is behozták az bort, az 
kiknek nem  köllett volna megengedni, azután  akárki borát be 
ne hozza, hanem az kinek illik, asz ta lára  való bort ti kegyel
metek bebocsásson.

Eredetije Kassa város levéltárában egy fehér bőrkötésű könyvben. 
Tábláján e czím á ll: «A r t i c u l i  E le c ta e  C o m m u n i ta t i s  a b  A n n o  1616  
u sq u e  1731 in c lu s iv e > belül pedig: «Prothocollon Celeberrimae Reipub- 
licae Cassoviensis. Articulos Inclytae Communitatis seu Centum virorum 
ejusdem Reipublicae, quos videlicet annuatim noviter electis Dominis. 
Judici et ipsi adiunctis Senatoribus,' post praestitum iuramentum ad 
exequendum praescribere, proponere et exhibere solet. Ab Anno Domini 161(1 
consequenter consignatos continens. Quos ad iussum et in gratiam Anno 
Domini 1637 Generosi et Nobilissimi Domini Michaelis Wass, tunc 
Judici Primarii eiusdem Reg. ac Lib. Civitatis Casoviensis descripsit 
Michael Intybus p. t. Jur. Vice Notar, ibidem m. pria. E jkönyv 
lapszámozva nincsen.
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1617.

K a ssa  v á ro s i A rtioulusok.

Articuli Anni 1617. generosis et amplissimis dominis noviter electis, judici 
domino Johanni Langh, caeterisque juratis senatoribus, per inclytam com

munitatem Reipublicae Gassoviensis praescripti et exhibiti.

1. Elsőben az nemes község végezte azt. Mivelhogy az 
mostani tó t praedicator, Adamus Kikulinus, annyira megbete
gedett. hogy nem reménljük gyógyulását, és mind itt ben az 
ecclesiában s mind ott kin az ispitálban nagy fogyatkozásokat 
hallunk, hogy ott kin senki nem p raed ica l: azért kéreti az 
nemes tanácsot az böcsületes község, hogy minden haladék 
nélkül az helyében más alkalm atosbat fogadjanak, és városunk
nak jó  hireiért, neveiért ő kegyelmek rendeljenek jó provisiót 
neki, az mely mellett ő is m egm aradhasson.

2. Az nem es község ezen is megegyezett, hogy az deszka 
avagy sindel tiszt viszontag erigáltassek, és ahoz az nemes 
tanács jó gondviselő tisztbeli em bereket rendeljen, az kik az 
város hasznát keressék, és az fölső hóstáton az város kertében 
elégedendő deszkát, sindelt, karót, léczet szerezzenek, és azok
nak bizonyos mértéke legyen, és az városbeli em bernek 
olcsóbban adják, hogy nem m int az idegennek, az becsületes 
tanács jő  tetszése szerint; és m int annakelőtte, mostan is az 
concivis szekér hátán  megvehesse és az tisztbelieknek tudtokra 
adván, az mi az várost illeti, megagyják.

3. Mivelhogy az kufárokra nagy panasz vagyon, hogy az 
városbeli em ber miattok semmit nem  kaphat, az okáért a r ti
culum Anni 1614 megújítják ő kegyelmek. E mellett az haj- 
tóknak is erősen meg köll hagyni, hogy reá vigyázzanak, hogy 
az kik nyereségre valamit megvesznek, elvegyék.

4. Ő kegyelmek azon is panaszolkodnak, mind az két 
rendbeli darabontok minemü nagy m éltatlan dolgokat csele- 
kesznek az város kapuiban, ha lehetne, az fát mind levonnák, 
szolgáinkat annak fölötte verik és m indenbül m int egy dézm át 
az szegény emberiül, ki soha ez előtt nem  volt, meszet, szénát, 
káposztát, holt szenet elvesznek. Az nemes tanács viselje 
gondját, hogy az ur ő nagysága szabjon rendet közikben.

5. Értette azt is az nemes község, hogy az órában nagy 
Togvatkozások vadnak, mivel az  ki hozza lát. keveset tud hozzá. 
Az okáért ő kegyelmeket kérjük, hogy ha valahol tudósbat tud
nának ő kegyelmek, hivassanak egyet, és annak ő kegyelmek 
illendő fizetést rendeljenek.



6. Az böcsületes nem es község nagy fájdalommal érti azt 
is, sőt ugyan bizonyos, hogy éjjel mezítelen karddal já rn ak , 
farsangolnak, csillaggal já rn ak , sőt még az asszoni állatok is 
éjjel farsangolnak, férfiúi ruhában  öltözvén, mezítelen karddal 
járnak, mely dologért az Ur Istennek haragja száll reánk, ha 
elszenvedjük. Azért Biró Uram ő kegyelme az ezirkálókkal 
reájok vigyáztasson és legottan fogassa s érdemek szerint meg 
is büntesse.

7. Mivelhogy nem régen oly szokás kele fel, hogy egy
némelynek sem egyszer, sem kétszer, hanem  hétszer is meg 
vonszák az harangokat, ha  meghalt, és igy félő, hogy az harang

• valamiképpen meg ne rep ed jen : az okáért az nemes község 
kívánja, hogy az régi szokás observáltassék.

8. 6  kegyelmek az t is mondják, hogy jó volna az bás
tyákat, az hol az oldala kidőlt, m egú jítan i; és az sá rt oda ki 
az kapu eleiben nem kellene hordani, hanem  az kovács utczában, 
az hova kezdették volt, oda hordják az bástyára. A zért az 
nemes tanács tiltsa meg, hogy onnan megint el ne hordják, 
m int az előtt, és ha az földet meghordják, ő kegyelmek fával 
föl is rótassák, az m int az 32. Articulusban is az nem es község 
emlékezetet tött felőle.

9. Az gyümölcs fák felől is ő kegyelmek az 38. Articulust 
m egtartani és observalni akarják.

Eredetije Kassa város levéltárában : Art. elect. Conim,. sat. czím ű  
könyvben.
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1618.

K a ssa  v á r o s i  A rticu lu sok

Articuli Anni 1618. Reelecto Judici Cassoviensi Generoso Domino Johanni 
Langb, eaeterisque amplissimis senatoribus, per inclytam communitatem 

praescripti et exhibiti.

1. Az mi oskolánknak nyomorult állapotján az nemes 
község fölötte szánakozik, mivelhogy nincsen jó  gondviselő 
benne, úgy annyira, hogy az emberek kinszerittetnek gyerm e
keket idegen helyre adni, mely dolog m ind onnan szárm azik, 
hogy két fő vagyon az oskolában. Az okáért az nemes község 
az t kívánja, hogy corrector ne legyen, hanem  egy fő tudós 
m ester legyen, az penig ak á r német nemzet, akár m agyar 
legyen és az oskolában lakjék.
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2. És mivelhogy ez mostani cántor is m agyar, tudatlan 
és tisztében úgy el nem já r, az mint köllene, szükség, hogy 
más legyen helyében tu d ó sb , az skolában levő ifjúságnak 
viselje gondját, annak penig az neve collaborator legyen, m int 
az előtt volt. Panaszolkodván arról is az em berek, hogy az 
m agyar cán tor igen fértatja az embereket, hogy egy generale 
funustol 1 forintot is vészén, legkevesebbet dn 50, holott ő neki 
csak dn. 25 járna , az okáért hagyja meg biró uram  neki, hogy 
annál többet ne vegyen. Az német collégára is fölötte nagy 
panasz vagyon, hogy tisztében el nem jár. Az okáért az böcsü- 
letes tanács az  rectorral az dolgot közölvén, h a  alkalm atos-e az 
tanításra avagy n e m : ha nem alkalmatos, m ást köll helyében, 
állatni.

3. Az tó t pap felől is nagy panasz vagyon, hogy nem  
tudna tótul praedicállani, hanem  csak írásból olvasna, kin az 
hallgatók igen megtántorodnának. Ez okáért az nemes tanács 
legyen érette, hogy az tó t ecclesia meg ne fogyatkozzék és 
úgy az ellenkező félnek valami ok ne adassék.

4. Mivelhogy vannak Kassán egynehányan lakosok, mind 
concivis s m ind a nélkül való, a kik oda bejárnak Budára és 
Pestre, mely dolog miérthogy nem méltó, az  böcsületes tanács 
el nem szenvedhet, és ki tudja ezután mi történhetik belőle, 
hogy Kassáról az pogányhoz szabadon járnak . Ez okáért az 
nemes tanács hagyja meg nekik erős büntetés alatt, ha Kassán 
akarnak lakni, Török közi ne járjanak, az melyik penig közülek 
concivis volt és biró uram  hire nélkül Török közé ment, az 
b. tanács érdem e szerint megbüntesse.

5. Az Miszlokai, Tehani, Uifalusi és egyébféle boroknak 
áruitatása szent Jakab napig tilalmas legyen, erős büntetés 
alatt, és az borurak  járják  el az czégéreket, és hüt szerint 
mondassák meg azokkal ki, minemü bort árul, az kapu deáknak 
jedzése szerint.

6. Az Bodnár czéh felől az nemes község ilyenképpen 
deliberált. 1. Minthogy ez itt való bodnárczéh végezett, az fölső 
városokban lévő bodnárokkal, hogy mikor az itt való bodnár
czéh megfogyatkoznék ez itt való hordóknak csinálásában, tehát 
az oda föl való bodnárok jönének alá melléjek segítségül, 
hordókat csinálni, hogy igy az városbeliek meg ne fogyat
kozzanak hordóbul. 2. Mivelhogy ez is nyilván vagyon, hogy 
ha az bodnárlegény alá megyen innen K assárul mivelni, és 
annak u tán n a  ismeg bejő, az bodnárczéh végezése szerint, 
m indjárt 4 fr. vészén ra jta ; ha penig m ásodszor is alá megyen, 
és ismeg bejő, 8 flot vészén rajta, és igy idegenedik el az 
m esterlegény; és ez az oka, hogy az bodnárok illyen drágán
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adják a hordót, hogy az bodnár legény nem  kíván bejönni; 
azt penig az bodnárczéh az nemes tanács h íre nélkül csele
kedte és végezte; azért méltó, hogy az nem es tanács érdeme 
szerint megbüntesse az bodnárczéhet s az u tán n a  az ne legyen.
3. Mivelhogy az höcsületes tanács és község elvégezte volt, 
hogy az alföldi hordót ne legyen szabad tovább szent Jakab 
napnál csinálni, ők azt hátra vetvén, még most is mind 
csinálják, sőt még fölföldre adják ki az ő m agok szabadsága 
ellen; ez okáért az nem es község 100 forintot vet reájok bün
tetésül. E mellett végezte az n. község azt, hogy ennekutánna 
szent György napjátó l fogva, kezdjék el az alföldi hordó csinálást 
szent Jakab  napig, és mindennek egyaránt ad janak  hordókat, 
mind szegénynek, gazdagnak, az á ra  penig az hordónak ugv 
legyen, m int ez előtt való végezés volt felőle; az ki penig ezen 
kívül cselekszik, az  bodnár czéhmester hüti szerint mondja 
meg biró uram nak, és biró uram büntesse meg érdeme szerint. 
E mellett penig senkinek ne adjanak többet 40  ho rd ó n á l; az 
Kassai hordó penig mindenik 8 akós legyen, az  alföldi hordó 
penig m indenik 300 iczés legyen; ez szüreten penig, az ki az 
hordót kisebben csinálta, biró uram  megbüntesse.

7. Az b. község bánja, hogy az város jobbágyinál, az 
városbeli em bernek kevés becsületi vagyon, főképpen az kovácso- 
niak, az kik még az  szabad erdőn is az városbeli ember 
szekerit fosztják, és az magok szolgáit tagolják, magok penig 
az fának javával é ln e k ; hiszem ha az városbeli em ber valamit 
vét. nekik, vagyon az városban g ró f; annak okáért gróf' uraim 
hagyják meg erős büntetés alatt az kovácsoniaknak, hogy 
ennek u tánna az szabad  erdőn az városbeli em berek szekerit 
ne b á n tsá k ; ha  penig az városbeli em ber panaszlana az gróf 
uraim nak és meg nem  büntetné őket, biró uram  büntesse meg, 
hogy igy ne legyen az parasztem bernek nagyobb szabadsága, 
hogy sem a  városbeli embernek, m ert ő is városé.

8. Arról is nagy panasz vagyon, hogy az kovácsolnak az 
kecskéjeket az tilalm asban bocsátják, melylyel igen nagy kárt 
tesznek az tilalm asban. Ez okáért ő kegyelmek az gróf uraim 
vigyázzanak, hogy kárt ne tegyenek, m ert az n. község semmi
képpen el nem szenvedi.

9. Utólszor az Arany Idkai juhok is fölötte nagy kárt 
tesznek az kassai m ezőben tavaszszal; azért az gróf uraim 
azt is m egtiltsák; m ert az b. község nem szenvedheti.

E r e d e ti je  K a s s a  v á r o s  le v é ltá rá b a n  : A r t .  e lect. C om m  s a t .  c z ím ű  
id é z e tt  k ö n y v b e n .



Articuli Anni 1619. Tertio reelecto judici Cassoviensi Generoso Domino 
Johanni Langb, ac caeteris amplissimis senatoribus per inclytam com

munitatem praescripti et exhibiti.

1. Végezte az n. község, hogy legalább m inden fertály 
esztendőben 6 kegyelme biró uram  az bocs. n. tanács közül 
három  fő embert, az kik az deáksághoz tudjanak, a kik meg
lássák az skolanak allapotját, és bemenjenek az scholában, az 
kik mindenképpen az skolában meglássák, minemű disciplinában 
tartják  az iffiuságot.

2. Végezték ő kegyelmek, hogy egy tudós ifjat hivasson 
az n. tanács az m agyar collaboratorságra, és az mely 60 pinze 
já rt ekkeddig az m agyar kántornak az plébániábul, az adassék 
az collaborátornak. Az mostani m agyar kántor penig viselje 
gondját az m agyar ehorusnak. az n. tanács rendeljen oly álla
potot a m agyar kántornak, ki m ellett megmaradhasson.

3. Végezte az b. n. község: mivel Musculus uram  im m ár 
elbúcsúzott, az n. tanács bocsássa el és idején provideáljon egy 
békességszereteö tudós, bölcs em ber felől.

4. Mivelhogy az tót praedicator is megholt, az b. n. tanács 
szükség, hogy m ást szerezzen érette. Azért az Böki praedicator 
felől az n. község hallja, hogy erre  az állapotra elegendő volna, 
azt az n. tanács hivassa és fogadja meg.

5. Az b. n. község nem Ítéli méltónak lenni, hogy a
tégla színhez az város jobbágyátul pinzen vegyenek fá t; azért 
ő kegyelmek az öt. falut, rendelték oda, úgy m int Miszlokát, 
Baskot, alsó s fölső Tőkést és Kovachont. Ezek hordjanak elé
gedendő fát az téglaszinhez. Hasonlóképpen m inthogy az  vizi 
fának vágását im m ár elhagyták, az nevelőhez pinzen fát ne 
vegyenek, hanem  az Hernád mellé való város falui, úgy mint 
Uifalu, Tehány, Szent István, az bárom faluval és az  több 
falukkal is együtt, ezek ide az sörfőzéshez elegendő fát hord 
janak. Item mivelhogy az szánthai és thállyai szőlők is elsová- 
nyodtanak, ganajozni köllene ő k e t : az b. n. község az  két 
falut Forrót és G aradnát rendelték arra , hogy elégedendő ganajt 
hordjanak az szőlőkhez pinz nélkül, ez esztendőben penig 300 
szekeret, az vinczler penig avagy egy szabados vigyázzon reá. 
hogy megvigyék._____________________ __________ ___________

6. Az b. község vigezte azt, hogy nem méltó az szedók- 
nek fizetni az szedéstől, hanem  azután  ne fizessenek nekik ott 
a la tt Szántón, Bényén, Szikszón, mivel hogy elégedendő ételek 
vagyon.
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7. Az b. község azt igen nehezteli, hogy az város igaz
sága ellen egynéhány vám okan, úgymint Somosin, Kapin, 
Szerencsen, Ladom irin, az concivist, m egháborgatják, vám ot 
vevén r a j ta : az okáért az b. tanácso t kérik ő kegyelmek, hogy 
viselje gondját, hogy az város szabadsága helyen m arad jo n .1

8. Mivelhogy m ár az hóstáti szekeresek vizi ta t nem 
hordanak ide be az nevelőben, tetszik az is, hogy ők a 
helyében szőlőkarót hordjanak oda alá és attul az város jo b 
bágyit meg mentsék, de az alávitelétül egy pinzt se ad ja
nak nekik.

9. Mivelhogy az Terharaszti dézmátul az város fizet 
bizonyos sum m át, m inden em ber m egadja az dézm át kedvezés 
nélkül.

10. Vigezte az b. község : mivel az párkányban  im m ár 
az temető hely igen betűit, az n. tanács rendeljen bizonyos fő 
személyeket, kik az  párkányokat já rják  meg, és a hol alkalm a- 
tosabb leszen, rendeljenek temető helyt, ebben penig ne legyen 
semmi késedelem.

11. Az Folgasz uczai bástya igen m egrom lott; azért az 
n. tanács viselje gondját, és a m int jobban lehet, építsék meg, 
ne hadják leromlani.

12. Ezt is m ondja az b. község, hogy az kinek város 
igazsága nincsen, nem  méltó, hogy az város igazságával é ljen ; 
és azért az hóstáti szekereseknek vámlevelet nem  köll adni, 
m ert az városbeli em berhez hasonlítja m a g á t; a  ki penig 
concivis, ha szintén az hóstáton lakik is, adhatna vám levelet neki.

13. Az n. tanács parancsolja meg az hajtóknak, hogy 
m ostan félétszaka az szőlőket járják, és az kik az gyümölcs 
fákat vágják, azokat m egbüntessék ő kegyelmek.

14. Az kőkapunál való utczát, mivel oly rú t ú t vagyon, 
az hostátiakkal az b. tanács csináltassa meg és töltesse föl.

VÁROSI STATÚTUMOK. 16 t

Eredetije Kassa város levéltárában: Art. elect. Comm. sat. czim ű  
könyvben.

' A városi polgárok vámmentességét saját privilégiumaikon kívül 
országos törvények is biztosították, különösen Í563 : 59; később az 
1741 : 28, 1791 : 64, 1802: 28, 1807 : 23. t.-cz.
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1620.

K a ssa  v á ro s i A rticulusok.

Articuli Anni 1620. Quarto reelecto judici Cassoviensi Generoso Domino 
Johanni Langh, sibique adjunctis amplissimis senatoribus per iuratam 
Communitatem ejusdem Reipublicae ad exequendum praescripti et

porrecti.

1. Igen tetszett az n. községnek és ez okáért egyenlő 
akarattal el is vigezte. hogy ennek utánna m indenkor az firmin- 
der választásának napján, úgy m int vasárnap reggel 7 órakor 
harangozzanak az m agyar praedicatióra, hogy az  b. község az 
választástól reá  érkeztessék az m agyar praedicatióra is, és 
bemehessen az templomban.

2. Mivelhogy érti az n. község, hogy el ak a r az m agyar 
m ester búcsúzni, és minthogy esztendeje is nem sokára kitelik, 
m araszsza meg az n. tanács még esztendőre, hogy lehessen 
bizodalma az n. tanács jövendőbeli promotioja felől.

3. Mivelhogy az schola ném et Collega nélkül nem lehet, 
és az m ester is igen panaszolkodik, hogy m aga mindenfelé el 
nem érkezhetik : Az n. b. tanács legyen hova ham arabb 
érette, hivasson egy tudós ifjat, ki annak az tisztnek meg
felelhessen.

4. Vigezte az n. község: mivelhogy az m ostani német 
kántorra sok panaszok vadnak, hogy tisztében igen negligens, 
sőt mikor egészsége vagyon is, semmi gondot nem  visel az 
scho lában : Annak okáért az n tanács hivassa föl és keményen 
intse meg, hogy ezután különben forgolódjék, m ind az chorus 
körül s mind az oskolában, kit ha  nem cselekedne, azon tanács
nak legyen anim adversiója szorgalm atosán reá  és küldjen 
m indjárt az előbbi Petrus V ichard nevű kán to rért, ki most 
Nagybányán vagyon, s azt hivassa ő kegyelmek.

5. Az m int ennekelőtte is az n. község em lékezett felőle, 
mivelhogy látja  ő kegyelmek az órának sok fogyatkozását, azért 
az n. tanács hivasson valahonnan egy jó  ó rást ki gondját 
tudja viselni.

6. Vigeztek ő kmek. hogy ha az Ur Isten valamely 
tisztben levő atyánkfiát kiszólit ez világból: az n. tanács minden 
haladék nélkül m ást állasson azon tisztben helyette, ugyanazon 
natio közül, az m inem ű meghalt.

7. Az n. tanács az többi között ő Fölségét requirálván, 
instaljon a z o n : hogy itt az városbelieken az ő Fölsége népe, 
szabad akaratjok szerint mód nélkül ne hatalm askodjanak, 
hanem  ő Fölsége városunkat régi szabadságában m egtartsa 
kegyelmesen, és az ő Fölsége szállásosztói az város szállás-
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osztója nélkül senki házát, ne vizsgálják, szabadon szállást ne 
foglaljanak, czédulákat házak  kapuira ne ragaszszanak, hanem  
városunk szállásosztóival egvetértvén az szállások elosztásakor 
együtt járjanak.

8. Méltónak ítéli az n. község, hogy mind az profusz- 
háznál való bástyát s m ind az tó t utezán levő földbástyát 
az n. tanács fölebb töltesse és fákkal megróván, megerősittesse, 
mihelyen az idő kinyílik, hogy az város kőfalát m eghaladja, és 
az lövő szerszám ok alkalm asban állhassanak fen rajta, az 
lövés is jobban, ha kivántatnék (kit Isten távoztasson) kiszol
gálhasson. Tetszett az is az n. községnek, hogy az sárt az 
megnevezett két föld bástyákhoz hordják ezután, az m int lehet, 
és ott kin az város kapui előtt ne töltsék azzal.

9. Vigezte az n. község, mivelhogy szemünkkel látjuk, 
hogy az utczákon itt az városban minden rútságot, és undok- 
ságot az házakbul kitöltenek, és hordanak, mely m ia embernek 
mennyi nyavalyája történik, a meleg nyár elérkezvén, az ködes 
aér mia, akárki is megitélheti. Azért az n. tanács k iáltassa meg, 
és severe injungálja, hogy ezután senki az u tczákban afféle 
dögleletes rusnyaságot udvarárul, más jám bor háza eleibe avagy 
házának hátuljához ne hordja, se ne hordássá, sem penig háza 
eleiben szem etét ki ne vitesse, hanem  kiki az városon kívül 
vitesse.

E red . K a s s a  v á r o s  l e v é l tá r á b a n :  A r t .  elect. C om m . etc. c s ím ü  
k ö n yvb en .

VÁROSI STATÚTUMOK. 1 6 3

1621.

K a ssa  v á r o s i  A rticulusok.

Articuli anni 1621. Generoso Domino Andreae Waranai noviter electo 
judici, caeterisque ipsi adjunctis amplissimis senatoribus Reipublicae 

Cassoviensis per inclytam communitatem praescripti et praesentati.

1. Mindenek előtte az  templum dolga felől vigezte az n. 
község, hogy az n. tanács haladék nélkül, az épitő uraknak 
meghagyja, hogy az tem plom  csatornáira és hajazatjára  jó  gondot 
viselvén, m egjobbitsák, hogy az viz és eső az tem plum ban ne 
csörögjen.

2. Az 1620, esztendőbeli 1. Articulus m egtartatik.
3. Az lelki tanítók felől tetszett az n. községnek, minthogy 

ennekelőtte csak két tanító volt az m agyar ecclesiában, és most 
három vagyon, ezután is csak kettő legyen : m indazáltal most 
még abban hagyják, n oha  súlyosan esik az sok fizetés az

11*
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v áro sn ak : de úgy, hogy ususba ne menjen. E m ellett penig az 
n. tanács serio injungálja praedicátor uraim nak, hogy az ha lo t
taknak eltemetése u tán. az  régi szokás szerint megköszönjék 
az késérőknek fáradtságokat

4. Az m agyar kán to rban  sok fogyatkozásokat találtunk, 
úgy annyira, hogy im m ár az embereknek sok panaszolkodásit 
el nem hallgathatjuk, hogy fölöttébb sarezoltatja az em bereket 
az régi szokás ellen, és h ivataljában sem já r  igazán el. Azért 
tetszett az n. községnek, hogy haladék nélkül más jám bor ifjat 
hivasson az n. tanács helyében Patakrul, az ki mind az 
scholában s mind tem plum ban gyakorlatosabban szolgálhasson.

5. Az órának sok fogyatkozását látván, tetszett az n. 
községnek, hogy oly em ber kezéhez adják, a  ki jobban ért 
hozzá, mint ez mostani, avagy küldjön az n. t. az tarczali 
óragyártóért, és ha eljő, h ivassa az n. tanács.

6. Az ő Fölsége népei nagy sok gonoszságokat és hatal
m askodásokat cselekesznek városunkban és városunk kívül is, 
ügy annyira, hogy tegnap is az minemű tám adást indítottak 
volt, csak Isten oltalm azott bennünket, hogy m ás dolog nem 
következett belőle. És e fölött sört áru itatnak az hóstáton 
városunk szabadsága ellen; sőt az város lakosit az fáknak 
vitelétül elverik nagy hatalm asan. Azért tetszett az n. községnek, 
hogy ezeknek és egyéb gonoszságoknak eltávoztatásáért az 
n. t. ő Fölségét találtassa meg, hogy megtiltsa efféle hatalm as
ságokat, m ert félő, hogy m ás következik belőle.

7. Az klastrom  háta m egett való temető kertet, az n. tanács 
haladék nélkül, m int az előtt volt. bekerittesse.

& Az kiknek B urgerrechtek nincsen, vigezett n. község 
igy lelő lek: hogy az n. tanács semminemű kereskedéseket meg 
ne engedje, m ert nyilván vagyon, hogy sokan vadnak itt 
városunkban ollyanok, az kik hozton hozzák az borokat, és 
adton adják városunk szabadsága ellen. Azért serio az n. tanács 
vigyáztasson reájok, és meg is büntesse, és itt lakosoknak ne 
engedje.

9. Minthogy régi szabadsága az városunknak, hogy az 
kik purgerrechtesek, akárm i renden levők azok legyenek : ennek- 
utánna az n. tanács senkinek meg ne engedje, hogy városunk
ban házat vehessenek.1

10. Az fog avagy börtönház felől végezte az  n. község, 
hogy az halálra való foglyok felől az n. tanács m ásképpen 
providcatjon, hogy m ikor valamely Burgleite^ atyánkfia oda 
vitetik, együtt azokkal ne legyen.

1 V. ö. az 1663: 62, 1608 (K. e.) : 13, 1635: 21. t.-cz. 1. §., 
1609 : 44, 1647 : 78. t.-cz.



11. Az Fürerek felől vigezett az n. község, hogy az n. 
tanács reájok vigváztasson, hogy az em bereket ne sarczoltassák, 
és rendeljen az n. t. bizonyost, m it adjanak az kiviteltül és 
behozástul és kiáltassák meg.

12. Az város kívül kétfelől igen rú t út vagyon, annyira, 
hogy se az lovas, se szekér m ajd im m ár el nem m ehet, azért 
az n. t. üdeje korán csináltassa meg.

13. Az városnak fokjai felől viseltessen az n. t. szorgal
m atos gondot, hogy m inden haladék nélkül befedessék, és az 
hol kívántatik megjobbítsák, m ert az eső mia anny ira  jutott, 
hogy félő, hogy le ne szakadjon némely helyen, és nagyobb 
költséggel ne köllessék megcsináltatni.

14. Az ebverem nél való forrás felől, az melyet R ainer 
uram  becsináltatott volt, vigezte az n. k., hogy fölnyittassék az 
ajta ja  az építő urak által, hogy aratásnak  idején az szegények
nek innia való vizek legyen.

15. Akarja és k ívánja azt is az n. község, hogy az pati- 
karius és patikariuslegények is megeskiidtessenek, hogy az 
em bereknek jó orvosságot adjanak, és az fölöttébb való á rán  
ne adják.

16. Hasonlóképpen az  csapiárok m ind az városban és az 
hostátokon, és az sörpinczében valók esküdtek legyenek e végre, 
hogy mind szegénynek s mind gazdagnak egyaránt adják  
pinzekért az italt, az is penig tiszta legyen.

17. Az n. községnek ez is tetszett, mivelhogy az mi 
nem es Urunk elválasztott biránk m ostan itthon nincsen, e végre 
substituálta az n. község az mi nemes U runkat Langh János 
u ram at azon tisztnek addiglan való viselésére, mig Isten meg
hozza ő kegyelmét. Ez a la tt penig ő kegyelmének Langh János 
U ram nak ad az n. k. m inden rendbeli tiszteknek elosztására 
teljes hatalm at és authoritást, hogy az idő eljővén ő kegyelme 
szabadon eloszthassa plenaria cum  potestate az régi szokás 
szerint, úgy hogy ő kegyelmére neheztelés ne lehessen senkiiül.

Eredetije Kassa város levéltárában: Art. elect. Com. etc. csím ii 
könyvben.

VÁROSI STATÚTUMOK. 1 6 5

1622.
K a ssa  v á ro s i A rticulusok.

Articuli anni 1622. Reelecto judici Generoso Domino Andreae Varanay, 
sibique adjunctis amplissimis dominis senatoribus, per inclytam communi

tatem Reip. Cassoviensis praescripti et praesentati.

I. Minthogy az mi lelki tanítóink igen megfogyatkoztanak 
egésségekben, sőt Alvinczi Uram is ő kegyelme im m ár igen
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megerötlenült, ki m ia betegekhez és halottakhoz m indenkor és 
continue nem mehet. Azért az n. községnek tetszett, hogy az 
n. tanács haladék nélkül még egy tudós bölcs lelki tanítót 
kerestessen.

2 .1
3. Az spitály tiszt felöl végezte az n. község, hogy az 

után, ha valam ely atyánkfia abbul az tisztből kihalt, akárm ely 
natio legyen is, tehát az n. t. azt az tisztet senkinek ne adja, 
hanem az adótisztben levő atvánkfiaira szálljon, ily formán, 
hogy ha az tanács közül halt meg, az tanácsbeli adószedő 
Urunkra szá lljon ; ha községbeli atyánkfia, községbelire. Nem 
obstálván ezzel, hogy ha m agyar m agyarra, ném etről németre, 
hanem  hac in  parte teljességen az adószedő tisztben levőkre 
szálljon.

4. Az bodnárokra nagy panasz és neheztelés vagyon, hogy 
az alföldi hordókra ezelőtt csak 6 abroncsot csináljanak, és 
üteltenek. A zért végezte az n. község, hogy ezután minden 
alföldi fára 18 abroncsot üssenek, és az ó hordót újonnan 
kössék meg. Az kötésétől penig többet ne vegyenek 12 den. Mert 
ha ez ellen cselekesznek, az n. tanács 100 fi. büntesse az 
czéhet érette.

5. Az mely 10000 f. ő Felsége szám ára, elmúlt eszten
dőben városbeli atyánkfiáitól kölcsön kért az n. tanács, kívánja 
az n. község, hogy az város jövedelméből, kinek kinek adat- 
tassa meg.

6. Szám talan panaszok vadnak, az gróff tisztben levő 
Urainkra is. hogy az szegénységet fölöttébb büntetik 2 0 —2ő 
forintig is. A zért az n. község ezután nem  adm ittalja az t: s 
ő kegyelmek ne cselekegyék ezután.

7. Értette azt is az n. község, hogy sokan az Purgleites 
emberek közül is városunk szabadsága ellen Epperjesre viszik 
borokat. Azért kívánja az n. k.. hogy valaki ezután abban 
találtatik az n. t. confiscáltassa borait.

8.1 2
9. Az 1621. esztendei Articulusokat az hetediktől fogván 

tizenhatodig, kívánja az n k., hogy az n. tanács exequáltassa.
10. Az büntetés felől az 1614. esztendei Articulust az 

n. k. iterálja és ujobban confirmálja.
11. Az házasság felől az 1614. esztendei Articulust is 

kívánja az n. k., hogy az n. t mindenekkel inviolabiliter meg
tartassa.

1 A 2. p ismétli az 1721. évi 1. articulust.
2 A 8. p. szóról szóra az, mi az 1721. évi 7. art.
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12. Minthogy sok panaszok vadnak m inden rendektől, az 
fizető tisztben levő atyánkfiaira, m inthogy személy válogatás 
nélkül az kiknek fizetnek, ő kegyelmek fölöttébb bibáléjokat 
kiveszik: az mely jelesül az m esterem bereknek igen súlyosan 
e s ik : sőt az kiktül valam i pinzt ugv m int az tisztviselőktől 
percipiálnak. is hibáiét vesznek belőle. Azért ezután senkitől ne 
vegyenek hibáiét, hanem  az ki mit jó  akara tjábu l ad, eléged
jenek meg a z z a l; ezután  azért ne cselekedjék.

E re d e ti je  K a s s a  v á r o s  le v é l tá r á b a n  : A r t .  elect. Com. etc. c s im ií  
k ö n y v b e n .

1623.

K a ssa  v á ro s i A rticu lu sok .

Articuli anni 1623. Noviter electo judici Cassoviensi Generoso Domino 
Paulo Tanczos. sibique adjunctis amplissimis dominis senatoribus per 
iuratam communitatem eiusdem Reip. Cassoviensis ad exequendum prae

scripti et porrecti.

1. Hogy az Istennek egyházára az n. t. szorgalmatos 
gondot viseljen, igen k ív án ta tik : és m egtekintvén az ném et 
Ecclesiának m ostani fogyatkozott állapotját, jó  bölcs és tudós 
tanitókkal késedelem nélkül állassa helyre. Sőt ez mostani m agyar 
collega mellé, hogy egy fő tudós mester és egy német kántor 
állattassék, kívánja az n. k. haladék nélkül.

2. Az tem plom oknak csatornáira, ha jazatjára  szorgalmatos 
gondot viseljen az n. tanács, hogy az eső és hóviz az Tem 
plomban ne csorogjon m int ekkedig. Item ezután, ha lehetséges, 
az harangozó tisztet községbeli em berre bízza az n. t.

3. Mivelhogy az gróf tisztben levő U raim ra sok panaszol- 
kodások vadnak, hogy magok hasznaira fordítják az jószágot, 
borokat az szegénységgel felhozatván őket fölöttébb bírságolják, 
sőt minden esztendőben sem búzát sem szénát sem zabot 
nem szolgáltatnak elegedendőt, hanem  m indenkor szénát, zabot 
nagy drága pinzen köll vennünk, ennyi sok jószágunk lévén. 
Azért az n. k. ezt ezu tán  el nem hallgatja : hanem  plenaria 
au thoritast adott az n. község, firminder Uramnak, hogy az 
örög uraim m al ezután inquisitiot institualjon ő kegyelmek és 
ugyanakkor az jószág felől urbárium ot is csináljanak ő kegyel
mek, az jószágot éppen m indenütt megjárván. Item az mi az 
szabadások dolgát illeti, minthogy azokra is sok panaszok 
vadnak, ugyanakkor affelől is vigezzenek ő kegyelmek és lássák 
meg, mit köllessék velek cselekedni, m ert úgy taxálják az 
szegénységet, az m int kedvek tartja.
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4. Mivelhogy egyéb helyeken is szokás az, hogy az földes 
Ur szüretkor m aga jószágában pinzen borokat fog la l:1 azért 
ezután az gróf tisztben levő uraim  is G aradnán és egyebütt is, 
az hol bor terem , az város jószágában borokat foglaljanak 
városunk szám ára.

5. Ezt is méltónak Ítéli az n. k., hogy az n. t. injungálja 
az gróf tisztben levő uraim nak, hogy az régi szokás szerint, 
ezután m énest szerezzenek, és continuo m egtartsák.

6. Mivelhogy az spitálybelieknek szám ára sokat költnek 
az fa végett, kéri az n. k. az n. tanácsot, hogy egynéhány 
falut rendeljen az spitaly szám ára, kik elegendő fával tartsák  
az szegényeket, és ne kellessék drága pinzen venni.

7. Igen m éltónak itili az n. k., hogy az határ végett az 
Darholcz famíliával, ha Urunk ő Felsége ide jön, valam i bizo
nyost és állandót vigezzen az n. tanács.

8. Vigyázzon az n. tanács az szegény árvákra is, hogy 
szülöjek halála után jószágoktul el ne idegeníttessenek, és az 
tutorok tartozzanak esztendőnkint szám ot adni, az tu toriaru l 
Item az mely jószág az fiscust illeti, a rra  is az n t. szorgal
matos gondot viseljen, hogy az fiscustól el ne idegeníttessék : 
sőt az Sam uel Deák örökségére serio anim advertáljon, hogy 
az mi ott is az fiscust illeti, késedelem nélkül excindaltassa 
az n. t.

9. Az Lukui földeit és rétéit m int bírják némelyek, az n. 
tanács menjen jó  vigére, és ha az várost illeti, foglaltassák az 
város szám ára.

10. Minthogy az alföldi szőlőknek neveltetésében nagy 
fogyatkozások vadnak, kéreti az n. k. az n. t ,  hogy ennek 
utánna jobban viseltessenek gondot reá, ganéj hordással, ü lte
téssel és verem  hányással, sőt az egyik bortisztben levő m inden 
m unkájakor az mívesek mellett ott alatt legyen, és ne bízzák 
csak az vinczellérekre.

11. Mivelhogy az fazekasok, nem  csak drágán adják mi ve
ket, de sőt nem  is elégségesek reá, hogy elegendő fazekakat 
csináljanak: azért az n. t. k iáltassa meg, hogy szabad legyen 
az külföldieknek is fazekakat behozni az vásárra.

12. Ezen is kéri az n. k. biró uram at, hogy az bünte
tésben ily m ódot szabjon ő kegyelm e; hogy szabadságon kívül, 
ha valaki valami oly vitekben esik, a ki nem  szintén halálos 
avagy főben járó , egy forintnál többet ne vegyen: ha penig 
nagy vitekben esendik valaki, az t ő kegyelme az u. t..e le i
ben adja.

Lásd az 1550 : 36. és 1574 : 21. t.-cz.
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13. É rtette az n. k.. hogy egy H unyadi István nevő 
legény, az  ki pinzzel kereskedett, az hám or tá ján  az tolvajoktul 
megöletett volna, melynek bizonyos szám ú sum m a pénze m aradt 
v o ln a : azért ö kegyelmek akarnák tudni, hová lőtt annak 
p in z e ; kéri azért az n. k., az n. t. annak  is m enjen jól végére, 
m ert az fiscust illeti.

14. Az utakat, viz szakadásokat, hidakat, de főképpen az 
nagy hidat az n. t. szorgalm atosán m egjobbíttasssa és csinál
tassa  késedelem nélkül.

15. Az kufárok 10 óráig semmit föl ne vegyenek az piaczon 
nyereségre, sem az h o stá to n ; ezt penig biró uram  az börtennél 
m egkiáltassa egynéhányszor, és a kit ra jta  találnak, elvegyék, s 
ispotályban küldjék.

16. Az fogház avagy börtenház felől vigezte az n k., hogy 
az halálra való foglyok felől másképpen provideáljon az n. t., 
hogy m ikor valam ely purgleites atyánkfia oda vitetik, együtt 
azokkal ne leg y en ; hanem  az fölső részen az börtönháznak 
csináltasson az n. t. külömb való házat.

17. Az n. k. ezen is kéri az n. t., hogy az szegény 
doctor A rm brusternak rendeljen valam i fizetést, mind pénzből 
és búzából, hadd táplálhassa m ag á t; és hagyja meg az n. t,, 
hogy visitálja meg az patikákat, mivel sok panasz vagyon az 
patikáriusokra.

18. Az n. k. panaszolkodik, hogy sohul semmi szabad 
vágó erdejek nincsen, sőt annyira ju to tt dolgok, hogy akárm i 
rósz fát vágjanak is ő kegyelmek szolgájok, mind lánczokat, 
f'ejszéjeket elveszik az őrzők és szokás kívül egy s két forintban 
is beiszszák, és ugyan soknak oda is vesztik, holott az ellen 
az jobbágyoknak m indenütt szabad az erdő, még az tilalmas is, 
és még ide be hordják eladni. Azért biró  uram  ő kegyelmét 
kéri az n. község, hogy gróf uraim nak injungáljon ő kegyelme, 
hogy m utasson ő kegyelmeknek haladék nélkül oly erdőt, melyet 
békével vághassanak concivis atyánkfiái.

19. Jelenti azt is az n. к , hogy ezután az bortisztben 
levő uraim  azt ne cselekedjék, hogyha valam ely atyánkfia borát 
idegennek eladja, hogy m indjárt kivessék belőle az  árost, hanem  
ha ki akarják  vetni, valam inem ü pinzen és valam in m egárulják 
az idegennek, olyan pinzt adjanak érette statim  et de facto.

20. Valaki ezután városunkban rósz m onétát, úgy m int 
új polturát hozna, vagy concivis atyánkfia vagy egyéb rendbeli 
ember, tehát annak minden m arhája confiscáltassék, minden 
kedvezés nélkül.

Ez fölül m egirt Articulusokat kéri az n. k„ hogy biró 
uram  és az n. t. m it contineáljanak, eszekben vevén azt, azokat
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minden fertály esztendőben egyszer elolvastassanak, hogy annál 
jobban m egtartassanak és exequáltassanak. Melyre az Ur Isten 
sz. lelkének általa vezérelje ő kegyelmeket, szűből kívánjuk, 
Amen.

E re d e ti je  K a sa n  v á r o s  l e v é l tá r á b a n : A r t. elect. Com . e tc  c z irn ii  
id é z e t t  k ö n y v b en .

1624.

K a ssa  v á r o s i  A rticu lusok.

Articuli anni 1624 Denuo reelecto judici Cassoviensi Generoso Domino 
Johanni Langh eidemque adjunctis dominis amplissimis senatoribus per 

iuratam communitatem ejusdem Reipublicae praescripti et exhibiti.

1. Hogy az n. tanács az  M inisteriumra oly szorgalm atos 
gondot viseljen, hogy az m ennyiben defectus vagyon, az helyre 
állatlassék, kívánja az n. k ö zség ; hozzá tevén fogyatkozott álla- 
potját az scholának, mely anny ira  jutott, hogy im m ár senki 
senkitül nem félvén, azt cselekeszi ott, a m it akar, mely nem 
kicsin gyalázat. Azért egy fő tudós mesterre viseljen gondot 
haladék nélkül, és állassák helyre az scholát.

2. Az minemű revisiot tavaly instituált az n. k. az város 
jószágaiban, akkor ő kegyelmek az deputált személyek, fölötte 
sok abususokat találtának, melyeket ide nem írhatunk. Az melyek 
ha abban m aradnának meg, nem  kicsin kárára  lenne városunk
nak. Ez okáért m indazokat conscribálván teljességgel toliálja az 
n. k.. az mint ezután az n. t. az urbáriumból, kit beadandó 
leszen, megértheti. Intjük azért ő kegyelmeket serio, az kik az 
gróf tisztben lesznek, hogy in omnibus ahoz accom m odálják 
magokat, hogy ő kegyelmek ne adjanak alkalm atosságot aliter 
deliberandum ez dolog felől. Melyre firminder U ram nak authori- 
tása vagyon, hogy anim adversiója legyen ő kegyelmekre, sőt ha 
találtatik  valami hátram aradás az dologban, az kikkel akarja  ő 
kegyelme, ismég kimehessen annak  rect.ificálására.

3. Az minemü dolog tö rtén t Tanczos Pál bíróságában, hogy 
ő az bocs. tisztiül p riváltato tt, mivelhogy affelől mind az külső 
s mind az belső, mind penig itt lakosok külömb külömbképpen 
szóiknak, szükség, hogy mindennem ű cselekedeti az város 
könyvében freirattassék, hogy ha idő .jártában elől fordu lna  az  
dolog avagy az mi successorink kívánnák érteni, érthessék.

4. Mivelhogy az bortisztben levő uraim  Tanczos Páltul 
bizonyos számú borokat vöttenek nagy drága pinzen, az mely



boroknak az á rá t m indjárt meg is adták, melynek nem  köllett 
volna lenni, mely dologgal minemü kárt töttenek városunknak, 
meggondolhatja akárk i is, m ert az borok m ost is ugyan vadnak, 
holott ők az t csapra  vötték, nem hordóval való kereskedésre. 
Azért az n. k. az napokban m egkostoltatja és ha nem  talál
ta ik  annyi érőnek lenni, azután deliberálnak felőle.

5. Az n. községnek az is nem kicsin szíve fájdalm ára 
vagyon, hogy semmi szabad erdeje nincsen, és akarhova 
menjen az városbeli atyánkfiainak szekere, m indgyárt lánczát, 
feiszéjét elveszik és gyakran oda is vesztik, azért biró uram  
az gróf uraim nak meghagyja, hogy m utassanak szabad erdőt 
városbeli atyánkfiainak : Az lánczokat, fejszéket penig az őrökkel 
minden szom baton behozassák.

6. Az tilalm as tölgy erdő ezután sem grófoknak sem egyéb 
atyánkfiainak ne legyen szabad, sőt ha  az gróf uraim  úgy 
hordatják m int ekedig, ő kegyelmekre 100 forintot imponál 
az n. k.

7 . '
8. Mivelhogy az bodnárokra az elm últ esztendőben szám 

talan panasz volt, fölvevén idején az emberektől az pinzt, azután 
az dologgal elkéseltettek. Azért ezután szabad legyen szüretkor 
künföldi bodnárt ak á r kinek is behozni. Item az korcsolyások- 
nak is fizetése mi legyen egy hordó bortul, elvigezze az n. 
tanács, hogy az em bereket ne sarczoltassák.

9. R enovantur articuli praeteriti anni. 1623. videlicet
6., 7., 8., 14. et 15.

10. Az Orlai házáru l az n. t. viseltessen gondot, mennél 
jobban le h e t; hogy az szomszéd atyánkfiái annyi kárt ne vall
janak  m ia tta ; sőtt h a  ő kegyelmek befedetik, az városénak el 
nem köll veszni.

11. Ez után az n. tanácsnak beadott articulusok in vigore 
m aradjanak és az község consensusa nélkül az n. t az ellen 
ne cselekedjék.

12. Megemlékezvén az n. k. arról, hogy az mi Nemes 
biró urunk Langh .János uram  m ostani b. biró u ram nak sok 
esztendőtől fogva sokat szolgált dicséretesen városunknak : azért 
az ő kegyelme kívánságát megértvén az ő kegyelme suppli- 
catiojából, annak  annuálták. És igy az néhai Sebastianus Hold- 
májer házának  részét, mely rész az atyai ágról való atyafiakra 
nézendő volt volna, mely m ostan az fiscusra devolváltatott, azt 
az ház részt ajándékon ő kegyelmének Langh János uram nak 
és successorinak ad ták  és conferálták hire perennali, salvo
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1 A 7. pont egyez az 1623. évi 17. articulussal.



tarnen iure alieno. Az ingó-bingó m arhát, akárm i legyen az, 
adattassák az ispitálytisztben levő uraim  kezében, és azt pinzzé 
tevén, adjanak szám ot jövendőben róla.

Ezeket az megirt articulusokat kéri az n. к az mi b. n. 
biró urunkat és az n. tanácsot, hogy minden fertály esztendőn- 
kint elolvastatván effectuálják ő kegyelmek, kire Isten segítséggel 
legyen és adjon erőt ő kegyelmeknek. Amen.

E re d e tije  K a s s a  v á r o s  le v é l tá r á b a n :  A r t .  e lect. Com . e tc . c s im ü  
id é z e t t  k ö n y v b en .
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1625.

K a ssa  v á ro s i A rticulusok.

Articuli anni 1625. Rursum reelecto judici Cassoviensi Generoso Domino 
Johanni Langh adiunctisque sibi amplissimis dominis senatoribus per 

iuratam communitatem ejusdem Reipublicae praescripti et exhibiti.

1. Mivelhogy scholánkban igen fogyatkozott állapotot, és 
az ifjaknak sok módnélkül való alá s fölsétálásokat, és hiában 
való heveréseket látja szüntelen a n. k. az m ostani m esternek 
betegeskedése m ia : azért az n. községnek tetszik, hogy haladék 
nélkül Wolffius dánost állassa az n. tanács segítő és tanító 
társul az m ester mellé, vocatiót adván neki. Sőt e mellé kívánja 
az n. k., hogy minden két holnapban az scholának revisiojára 
bemenjenek ezek az böcsületes személyek, úgymint az n. t. 
közül Almási István. Johannes Colmitius és Molnár Péter 
uraim ék; az n. község közül penig Pap György, G áspár Rótth 
és W ass Mihály uraimék, kiknek az n. k. ily hatalm at adott, 
hogy disponálhassanak az scholában szabadosán, egyetértvén 
az praedicátorokkal. Az m ostani m ester lakjék az plébániában, 
Wolffius János penig az scholában. Item az czinterem ben vala
kit ezután találnak (salva reverentia) rútolkodni, ha örög ember, 
az nyakvasban vettessék, ha gyermek, jól megverettessék.

2. Az n. községnek tetszése és akaratja  ez is, hogy ezután 
ezeket az tiszteket, úgymint vásárbiróságot, dézm álást, harango- 
zót, az n. község közül az kik alkalm atosak reá. válasszon az 
n. tanács, és ne annak adják, a ki kéri, hanem  teljes hatalom - 
mal arra  im ponálja az n. f , a  kire akarja és atkalm atos a 
tisztre. Az kapu deákságot és koldusbiróságot is illendő szemé
lyekre imponálják ő kegyelmek, m ert ez m ostaniak gondvise- 
letlenek.
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3 .1
4. Renovantur Articuli praeteriti Anni 5 et fi cum  an i

madversione.
5. Mivelhogy penig az Istennek büntető ostorával, az tűz

zel gyakorta látogattatik városunk, kívánja az n. k., hogy az 
városban szélyel valahol ku tak  vadnak, az kiket betöltettenek 
volna is, kitisztíttassák, és valam i jó  rendet szabjon az n. t. az 
tűznek oltásában, mint és hogy legyen akkor, ha kívántatik  az 
forgolódás. Az toronybeli vigyázókra is ezután nagyobb és seria 
anim adversioja legyen az n. tanácsnak, hogy nem  ekkedig volt.

6. Az n. k. nagy szüve fájdalmával jelenti, hogy sok 
szám talan beteg emberek vadnak városunkban, és Isten után, 
mivel orvoshoz szoktanak volna folyamodni, m ostan sem doctor, 
sem patikárius városunkban nincsen, kívánja azért az n. k., 
hogy egy fő tudós m edicust állasson és kéressen az n t. és az 
patikáriusokra viseljen gondot és esztendőnkint esküdtessék 
meg őket.

7. Az n. к egyátalyában tovább nem akarja  szenvedni, 
hogy ezután Jakab  patikáriusné bírja az patikát, hanem  az n. 
t. foglalja el haladék nélkül és rendeljen bizonyos em bereket 
annak gondviselésére, állatván bele egy jó  patikárius legént., 
hogy úgy mind haszna városunknak s mind böcstilleti neve- 
kedjék, és az szegény betegeknek is legyen Isten u tán  mihez 
folyamodniok.

8. Az molnárokra szán ta lan  sok panasz v ag y o n ; azért az 
n. t. találjon módot benne, hogy jó  lelkiesmeretek szerint szol
gáljanak mindeneknek, és ne engedné meg az n. t., hogy b ar
m ot tartsanak. Az fürereknek sok módnélkül való cselekedetét 
se szenvedje tovább az n. t., hanem  más fizetést rendeljen az 
n. t. nekiek, hogy ezután akaratjok  szerint ne sarczoltassák az 
embereket. Item az temetőnek, asztalosnak is bizonyos rendet 
szabván, ne engedje az n. t„ hogy szabadosán sarczoltassák 
az embereket, hanem  igaz lelkiesm eret szerint já rjanak  el dol
gokban, büntetés alatt.

9. Ezt is kívánja az n. k. az n. tanácsiul, hogy egynéhány 
böcsületes atyánkfiáit küldjenek az hám ornak revisiojára, mi álla
potban legyen, haladék n é lk ü l; és ezután oly idonea personákra 
bízza ő kegyelmek azt az tisztet, kik jobban viseljék gondját.

10. Az patikákat és boltokat bizonyos személyek, úgymint 
az n. t. közül 4  böcsületes urunk, az n. k. közül is 4  böcsül. 
atyánkfiái, mátul fogván két avagy 3 hét alatt revideálják és 
taxálják meg ú jo n n an ; melyre az n. k. ő kegyelmeknek teljes

1 A 3. art. ismétli az 1624 évi 2-ik rendelkezését.
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hatalm at ad. Az minthogy az város adójának regestum át is 
ugyanazon személyek rectificálják.

11. Az n. tanácsot kéri az n. k. ezen is, hogy viseltessen 
gondot erre is, hogy az házak eleiben rútságot, ganét és egyéb- 
féle moslékokat az emberek lába alá ne öntsenek, kiket ha ki 
ez ellen cselekeszik, biró uram  megbüntesse érette.

12. Hogy az hidakra, kapukra, u tak ra  ezután az építő 
urak szorgalm atosabb gondot viseljenek, inti és kéri az n. k., 
ne legyen szántalan sok szó minden rendektül városunkra.

13. R enovantur articuli praeteriti anni videlicet 8 et 11.
1 4 .1
Ezeket az megirt articulusokat, hogy az n. t. gyakran 

elolvassa, és effectuáljon, kéri az n. k. és kívánja Istentől, hogy 
annak véghezvitelbe, jó  egésséget és szent lelket adjon Isten. 
Amen.

E r e d e ti je  K a s s a  v á r o s  le v é l tá r á b a n  : A r t .  E lec t. C om m . etc. c z im ü  
tö b b szö r id é z e t t  k ö n y v b en .

1626.

K a ssa  v á r o s i A rticulusok.

Articuli anni 1626. Denuo reelecto judici Cassoviensi Generoso Domino 
Johanni Laugh, et sibi adiunctis amplissimis dominis senatoribus, per 
iuratam ejusdem Reipublicae communitatem praescripti et praesentati.

1., 2.1 2
3. Az kapudeákra és koldusbiróra is fölötte nagy panasz 

vagyon, kéreti azért az n. k. az n. tanácsot, hogy arról is visel
jen gondot és helyettek állassan másokat.

4 Az becs. község nem  győz eleget ra jta  csodálkozni, 
hogy minden esztendőben szénát, zabot, kétszer való árán  köll 
venni ide az város s z á m á ra ; ugyan avval érnénk meg, ha az 
városnak sem rété sem jószága nem v o ln a ; sőt az is képtelen 
dolog, hogy az mennyi kevés tiszta búza bejő. Azért errül az 
n к renoválja az tavali 3. articulust,3 és sem m iképpen nem 
akarja interm ittálni, hanem  most is firminder uram nak azon 
authoritást adnak ő kegyelmek, hogy az kikkel akarja  az n. k. 
közül, m inden dolgokat rectificálliasson az tavali 3. articulus- 
nak continentiája szerint.

1 А 14. art.- megújítja az 1623 : 16-ikát.
2 Az 1. art. az 1621 évi 1., és a 2-ik az 1625. évi 1. articulus-

sal egyez.
3 Ezeu 1625. évi articulus pedig ismétlése az 1624. évi 2-iknak.



5 .1
6. Kívánja az n. k. hogy az n. t. az pinzverő házban 

elégedendő fát hordasson, hogy valami fogyatkozás ne legyen az 
dologban. Az mi penig az fáért való lizetést illeti, azt az  n. t. 
vigezze el.

7. Mivelhogy az n. k. értette azt. hogy az város szán tó
földéit. rétéit senki ügy nem tudna m int Barlabas, és azon kívül 
is az városra m arad tanak  volna valami szántóföldek, kiket ő 
jól tud, és ha  hallom ása történnék, félő, hogy az váróstul el 
ne idegeníttessenek: kéreti azért az n. к biró uram at ő kegyel
mét, Isten alkalm atosságot adván hozzá, rendeljen Barlabas 
mellé egynéhány atyánkfiát, kiknek az Barlabas m utassa meg 
mind földeket réteket, hogy ezután is az váróstul el ne idege
níttessenek.

8. Az m olnárokra is nagy panasz vagyon, hogy az város
beli em ber itt az város m alm aiban nem  őrölhet, hanem  más 
idegen emberek m alm aiban köll gabonáját vinni, az  városnak 
nem kicsin kárával, a  honnan haszonnak köllene lenni. Az 
fureroknak sok m ódnélkül való cselekedeteket se szenvedje 
tovább az n. t., hanem  más fizetést rendeljen az n. t. nekik, 
hogy ezután az ő akaratjok  szerint ne sarczoltassák az embe
reket.

9. Mivelhogy az fazekasok nem csak drágán, de sőt ugyan 
lelkekismereti ellen adják  műveket, sőt nem is elégségesek reá, 
hogy elegendő fazekakat csinálhassanak, azért m int ennekelőtte 
anno 1623. az  n. k. a rru l vigezett, m ost is az n. t. k iáltassa 
meg, hogy m inden szom baton szabad legyen az künföldi faze
kasoknak is mindenféle fazekat és kályhát behozni az városra.

10. Az m esterem berekre is nagy panasz vagyon, hogy 
minden műveket valam int akarják úgy adják, főképen az kerék
gyártó 2 fr. ad egy kereket, vargák, czizmadiák, kovácsok és 
az többi i s ; az n. t. találjon módot benne, avagy limitálják, 
avagy intsék meg őket kemény büntetés alatt, hogy illendő ára 
legyen mindennek, és Isten szerint adják műveket az mostani 
idő szerint. Azonképpen az piarczon is m indent képtelen áron 
adják, semmit nem  gondolván az jó  pénzzel .is. Az n. t. biró 
uram m al is vigyáztasson reá  az vásárbiróval, ott is m indent 
képes áron adjanak.

11.2
12. Mivelhogy az városban im m ár jó  orvos doctor vagyon 

és jó  patikárius is Cornelius Catti, mellette kívántatik, hogy egy

1 Az 5. p. szóról szóra az 1624. évi 6 articulust tartalmazza.
* A 11. art. egyenlő az 1621. évi 8. articulussal.
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patika adassék nekiek ; azért biró uram  az n. tanácscsal visel
jen gondot reá  és avagy az patikárius Jacabné patikáját, avagy 
penig az m ásikat adják oda nekik.

13. Az gátot is fölötte igen szükséges, hogy biró uram  
az n. tanácscsal gondot viselvén reá, meg csináltassák.

E re d e tije  K a s s a  v á r o s  l e v é l tá r á b a n : A r t. E lec t. C o m m , e tc  c z ím ü  
id é z e t t  k ö n yvb en .

1627.

K a s s a  v á ro s i A rticulusok.

Articuli anni 1627. Noviter electo judici Cassoviensi Generoso Domino 
Stephano Almasy, sibique adiunctis amplissimis 'dominis senatoribus, per 

inclytam eiusdem Reipublicae communitatem praescripti et propositi.

1. Mivelhogy mindeneknek előtte az ecclesiára köll gondot 
viselnünk, es m ostan nincs plébánus, kéreti az  n. k. az n. tan á 
csot, mentül ham arabb lehet, tudakozzanak m indenütt, és egy 
jó erkölcsű békességszerető plébánust hozassanak ő kegyelmek, 
a ki állandó legyen.

2. Az scholára jobb gondviselés kivántatnék, m ert gyakran 
hallatnak sok egyenetlenségek, és háborúságok m ind az tanítók, 
mind az hallgatók között. Tavali esztendőben is az visitálásra 
az n. k. bizonyos személyeket rendelt vala, de annak sem lön 
semmi effectusa. Ez okáért m ostan újonnan az n. k. bizonyos 
személyeket rendel, úgym int Langh János, Rozm an Márton, 
Szöch Miklós és Vass Mihály uraim ékat és ő kegyelmeket kéreti 
az n. k. sőt ugyan inti is, hogy minden kántorban  bemenjenek, 
sőt nem csak kántorban, hanem  egyéb napon is, m ikor valami 
egyenetlenséget hallanak, és az dolgot köztük eligazítsák s ha 
kívántatik az n. község közül kettőt vagy 3. melléjek vehetnek, 
nevezet szerint penig Dániel Rup, Francz Traganer, Kun Fái 
és Kalmár György u ra im ék a t; mikor penig ő kegyelmek be 
akarnak menni, adják tudtukra az predicator uraim éknak.

3. Az mint tavai is az templom körül való szükséges 
épület felöl irt articulust az n. k., abban is kevés ment végben. 
Az okáért az építő uraim éknak jobb gondjok legyen reá, m in
denütt meglátogassák, a hol mi épület kívántatik . Emlékezik 
arru l is az n. k ,  hogy az szegény Adam Hellensperger hagyott 
valami bizonyos sum m a pinzt az haranglábnak megépítésére : 
azért az a pinz m áshova ne convertáltassék, hanem  hova ham a
rább az m int hagyta, az szerint vigyék vighez az épületet.



4. Az vetis felől confirm alja az n. k. az tavali 4. articu- 
lu s t ; hasonlóképpen az tilalm as erdők is m aradjanak  abban, 
az m it tavai vigezett az n. k. felőle.1

5. Mivelhogy ő Fölségének indulását hallja az n. k., kívánná 
azt, hogy az pinzverő ház dolga addig eligazodnék, ne kölletnék 
ennek utánna, ha 6 Fölsége elmegyen, egynéhány száz forintot 
külteni az városnak a m iatt. Sőt igen szükséges, hogy az pinz
verő m esterektül, és az kik abban  forgolódtanak, szám ot vegye
nek, ha  lehet penig hüt alatt, hogy az városnak ennél is nagyobb 
kára  ne következzék: mivelhogy az minemü b. concivis atyánk
fiáit az b. tanács oda körikben rendelt volt jobb vigyázásnak 
okáért, azokra semmit sem bíztanak, nem is adtak sem m it ra j
tok, hanem  szabadosán m indenekből disponáltanak valam int 
akartak.

6. Casser Mihály sok m ódatlan dolgai felől az n. k. elei
ben egynéhány rendbeli panaszok jöttének, melyekért bizonyára 
nem  m éltán viselheti az concivisséget. Az okáért kéret az n. k. 
az n. t. találjon jó  m ódot benne, ha különben nem  lehet, nyúl
jon  hozzá m int concivishoz.

7. Az n. k. azt is nem  kevés nehezteléssel hallja, hogy 
az hám ort ekkedig az pinzverőházhoz bírták és csak ő magok 
vették hasznát, az vasat is m áshuva idegen helyre hordották 
eladni, mely m éltatlan d o lo g ; m ert interim  az mi concivis 
atyánkfiái vas m ia nagy szükségben voltának. A zért ennek 
utánna, ha  az pinzverő ház m ás kézre kerül is, az hám or 
városunktól semmiképpen ne abalienáltassék, sőt m ost is min
deneket inventarium  szerint ad janak  kézhez.

8. Az bodnárokra fölötte sok panasz vagyon, semmi vige- 
zésünkkel nem gondolnak, valam int akarják adni műveket, úgy 
a d já k ; ha  az gabona és m inden olcsó is, egy kassai kádat 
7 forinton adtanak, egy hordót 2 forinton, egy általagot den. 
75, egy abroncsot 2 pinzért ü t föl hordóra. Azért az b. k. 
kéreti az n. t., hogy ő kegyelm ek limitálják el, m ikor annak 
ideje leszen, mind kádat, hordót, és egyéb művet kem ény bün
tetés a la tt és ugyan poenát im ponáljanak ő kegyelmek az egész 
czéhnek, sőt m ikor az czéhek esküdni fognak, az n. t. intse 
meg őket, hogy az bor kötésre, m ikor híják őket, m indjárást 
elmenjenek ; m ert ha mi kár esik, ők tartozzanak megfizetni, 
az m inthogy arró l az n. k. ennek előtte is deliberált. Effelőí 
penig az n. k. m ostan ugyan vigezett, hogy az kinek ezután 
hordó fala leszen, m egkínálván elsőben az itt való bodnárokat, 
annak fölmívelésével, ha nem  akarják, szabad legyen idegen 
bodnárral fölmíveltetni és hordót csináltatni.

VÁROSI STATÚTUMOK. 1 7 7
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9. Az furerok felől tavaly az minem ü articulust i r t 1 az 
n. k., m ost is az szerint az n. t. jobbitsa meg fizetéseket, ne 
sarczoltassák városbeli atyánkfiáit.

10. Az korcsolyások is az em bereket igen sarczoltatják, 
egy hordótul 6 pinzt visznek, sőt a nélkül elég bort is kíván
nak, ételt is ; azért az b. t. azoknak is adjon limitátiót, hogy 
azon kívül ne menjenek.

Az sem lye sütők is igen kicsin semlyéket kezdenek sütni, 
kötését egy polturákon adván, azokra is kegyelmek vigyáztas- 
sanak.

11. Az somosi vám és egyéb vámok felől is az b. t. visel
jen gondot, hogy az concivis atyánkfiái meg ne háborgattassa- 
nak, hanem  békével járhassanak.

12. A rrul is sok panasz jö tt az n. k. eleiben, hogy néme
lyek barm okat külön őriztetik, és m ind mezeinkben s mind 
szőlőinkben sok kárt tetetnek, nevezet szerint penig V aranai 
uram felől vagyon az panasz, azért kérjük az n. t., ő kegyel
mek ennek is vegyék eleit.

13. Az szárazm alm okat is m indenütt az n. t. lá ttassa  meg, 
a hol szükség, ne hagyják e lrom lan i; az fokokat is, az mikor 
lehet, ő kegyelmek hajaztassák, hogy az eső m iatt k ár ne 
legyen benne.

14. Az kürtösöket is, ha lehet, az régi szokás szerint 
állassák helyekre.

15. Az b. községnek nagy szive fájdalmával köll szen
vedni, hogy az  kis kapun lovastul sem ki, sem be nem  szabad 
menni, az n. t. találjon módot, hogy az régi szokás szerint 
paripástul jöhessenek, mehessenek ki s be minden concivis 
atyánkfiái.

E r e d e ti je  K a s s a  v á ro s  l e v é l tá r á b a n : A r t .  E lec t. C o m m . etc. c z im ü  
id é z e tt  k ö n y v b e n .

1628.

K a ssa  vá ro s i A rticulusok.

Articuli anni lfi28. Reelecto judici Cassoviensi Generoso Domino Stephano 
Alrnasy reliquisque sibi adiunctis amplissimis dominis senatoribus per 

iuratam eiusdem Reipublicae communitatem praescripti et porrecti.

1. Az böcsületes község kívánja, hogy plébánus mellett 
egy ^jó erkölcsű  -tudós nemet  káplán legyen. - m ert -az—mostani 
igen erőtlen az  szolgálatra.

1 Ez a 8-ik articulus.
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2. Értette az b. község azt is. hogy predicator uraim  
valam i új szokást akarnának  az ecclesiában behozni az keresz- 
lelés felől, azért az b. község semmiképpen a rra  nem  m e h e t; 
azért az régi legyen ezután is.

3. Az scholának visitalását az tavali articulus s z e r in t1 az 
n. t. continuálja.

4. Az haranglábnak is csinálása az tavali articulus sze
rint 9 el ne múljon, hanem  hova ham aréb  hozzá kezdjenek.

5. Mivelhogy az hostátiak sok károkat tesznek vetésink
ben, réteinkben, az b. tanács hajtókát fogadjon, mihelyt az idő 
kinyílik, azok legyenek hűtések és alfélé kártevőket behozzák 
biró uram hoz s biró uram  büntesse meg.

0. Az pinzverés dolga is sokára ne haladjon, hanem  az 
b. t. az pinzverőkkel eligazítsa az dolgot.

7. Az becsületes községnek ez is tetszik, mivelhogy az 
m ajorságokbul az kik m ost vannak, igen kevés jövedelem, avagy 
az város szám ára semmi sem jő be, hogy Forrón egy derekas 
m ajorság legyen, és mihelyt az Ur Isten az időt kinyitja, m ind
já r t hozzá kezdjenek, melyet az n. k. gróf uram ék industriá- 
jokra  hagyja, hogy mentül jobban vigyék vighez városunknak 
előmenetelére.

8. Méltatlan dolognak ítéli az n. k., hogy Darholcz Fe- 
rencznek itt az mi határinkon réti és szántóföldi legyenek. Az 
okáért az hol efféle rétek földek lesznek, ki köll belőle böcsül- 
tetni és concivis atyánkfiainak adni bírni.

9. Az minemő m ajorság itt Kassán és Zenth Istvánt va
gyon, abban gróf uraim  az magok m arhájá t ne tartsák, hanem 
legyen ő kegyelmeknek magoknak a rra  való majorok, az hol 
m arhájokat tartsák. Ezt sem engedi az b. község, hogy gróf 
uraim  az maguk borá t áruitassák az város jószágában, sem 
penig bogy az város jobbágyival az magok borait is ne hor- 
dassák föl, se karót, se hordót ne vitessenek alá pinz nélkül 
az város jobbágyival, melynek vigyázására két személyt választ 
és állat az n. község.

10. Ha az város jobbágyi az város szám ára elég sindelt 
nem  csinálhatnak, m ásutt is szerét köll tenni 50 avagy 60  ezer
nek, és az város kőfalait m indenütt hováham arabb m eghajaz- 
tassák, m ert az eső azokban sok kárt teszen.

11. Mind az kassai s mind az Z. Istváni m alom ban az 
m olnárok m ennyi barm ot tartanak, a b. k. rövid nap m indenütt 
meglátja. 1 2

1 T. i. a 2-ik articulus.
2 Ez az 1627. évi 3-ik articulus.

12*



12. Az mikor az b. tanács az czéheseket megesküdteti, 
ugyanakkor az két patikáriust is, Corneliust és Vidos Györgyöt 
megesküdtessék, mely esküvésnek ugyan külön form ulája legyen; 
az szolgájok is esküdtek legyenek.

13. Az böcsül. k. vigezte azt is, hogy patikarius .(akabné 
patikáját az város szám ára vegyék el tőle, mivelhogy sokkal 
adós az városnak, és az mivel föllebb az patikában találtatik 
az adósságnál, azt adják meg az asszonynak ; h a  penig ki nem 
telik az  adósság, m ásképpen vegyék meg az asszonyon.

14. Kívánná azt is az n. k., hogy egy vicenotárius lenne, 
az ki 6 kegyelmek között is szolgálhatna, az m ikoron szüksé
ges volna.

15. Jönne élőnkben az is, hogy volnának városunkban 
némelyek, az kiknek nincsen város igazsága és biró uram nak 
engedetlenek volnának. Azért az b. t. term ináljon nekik, hogy 
akkorra  az város igazságát fölváltsák ; az hol nem, ő kegyel
m ek éljenek authoritásokkal, és az olyan nemes em ber menjen 
ki jószágában s ott lakjék.

16. Vigezte ezt is az b. k., hogy ha  az város jobbágya 
valam ely concivis atyánkfiának adós, nem méltó hogy füstén 
keresse, hanem ha meg nem fizet az olyan város jobbágya, és 
az concivis em ber itt ben találja az városban, biró uram hoz 
h ivatván  és az igazságot letévén, fogságban vigyék, mindaddig 
o tt legyen, mígnem megfizet.

17. Ez is tetszenék az n. községnek, hogy ha  lehetne, az 
F u rcsa  lenne tilalm as egynéhány esztendeig, szép fa lenne 
benne.

18. Az plébániában az deákok sok rútságot hordanak,
félő hogy az plébánus nyárban ott ne lakhassék, az m int maga
is mondja, az bűznek m iatta. A zért abban is valam i módot 
köll keresni.

19. Az szántó földekben, rétekben az Miszla patakja az 
m inem ü károkat teszen, nyilván vagyon mindeneknél. Kéri az 
n. k. biró uram at és az n. t ,  hogy prim a occasione viseljenek 
gondot arra. Az utakat is penig, az hol szükséges, ő kegyel
m ek az jobbágyokkal, vesszőkkel s kövekkel hordassák meg, és 
csinálják mindenütt meg.
____ 20. Az kőmívesek felől szánta lan sok panaszok vadnak,
hogy akárm i kicsin dolgot is oly drágáért mivelnek. Az okáért
az 1). t. találjon módot benne, hogy ha ők elégtelenek, avagy 
az em bereket fölettébb sarczoítatják, legyen szabad idegen kő
míveseknek bejönni.
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Vigezetre az b. községnek ez akaratja, hogy ez nyáron 
vagy kétszer ide föl gyülökeznek efféle dolgoknak traetálására.

E r e d e ti je  K a s s a  v á r o s  le v é l tá r á b a n : A r t  E lec t. C om m . etc. c z ím ű  
e m lí te t t  k ö n y v b e n .

1629.

K a s s a  vá ro s i A rticu lusok.

Articuli anni 1629. Tertio reelecto judici Cassoviensi Generoso Domino 
Stephano Almasy eaeterisque eidem additis amplissimis dominis senato
ribus, per iuratam eiusdem Reipublicae communitatem ad exequendum 

praescripti, et producti.

1. Mivelhogy az n. m agistratusnak legfőképpen ez szokott 
fő gondja lenni, hogy az Istennek tiszteletinek előm ozdításában 
foglalatosak legyenek, annak okáért egy böcsül. tagja az minis- 
terium nak, úgy m int Bakai uram, nem tudhatjuk, m i okból, ki 
akar közülünk bontakozni. Kéreti azért az n. k. az n. t. hogy 
ezzel sem m it se késsék, hanem voltaképpen m enjen végére, mi 
legyen szándéka, és találjon remediumot m egm aradásában.

2. Mivelhogy az scholában semmi jó disciplina nincsen 
és m ester uram  is az tanításban személyt válogat, úgy hogy 
az városbeli gyerm ekeket nem is tanítja, hanem  az külső ren
den levőkkel bajlódik, és az m int halljuk, nem  igen volna kedve 
is az m egm aradáshoz. Azért ha búcsúzik, az n. tanács, ne 
ta r tó z ta ssa ; hanem  provideáljon jó  idein az scholának jobban 
való előmenetelérül. Az inspectiora penig választo tták  újonnan 
az n. t. közül Demek András és Vas Mihály u ra m é k a t; az n. 
k. közül Kun Pál, Gyöngyösi János, Joachim  Krausz, és Debre- 
czeni Mihály uram ékat, kik minden két holnapban megtekint
sék, mi állapotban legyen az tanulóknak dolga, főképpen az 
apróknak.

3. Mivelhogy nagy kisebbségünkre vagyon, hogy egy
néhányszor akarván  az n. k. urbárium ot csináltatni az város 
jószága felől, abban  bizonyos okok mia elő nem  m eh e te tt; 
tehát újonnan az urbárium  m egcsinálását ugyan véghez akarja 
vinni, m entül ham arébb lehet, F irm inder uram , b iró  uram  és 
tanács engedőiméből és consensusából. Mostan azért serio kér
jük az n. t. és intjük, hogy az gróf tisztben oly diligens atyánk
fiáit állassák, az ki ne csak procátorokra bízná városunknak 
dolgát, hanem  m agok se szánják fáradtságokat városunk böcsü- 
leteért s m aguk já rn án ak  be az vármegyében, mivelhogy ekkedig 
nem kicsin fogyatkozása volt az m ia városunknak.
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4. Továbbá ez is nem  kicsin kárára  vagyon az városbeli 
atyánkfiainak, hogy m ind testam entum  hallgatásra s mind divi
siora procátorokat bocsátanak  k i ; annak okáért kivánja az n. 
k., hogy biró uram  és az n. t. az tiszt osztáskor bizonyos 
szám ú atyánkfiáit válaszszon. az testam entum hallgatásra és az 
oszlásokra, ily móddal, hogy ha valaki azok szám a közül nem 
kívánná is, hanem m ás külső em bert választana, m indazáltal 
biró uram  azok közül egyet vagy kettőt oda rendeljen, azért 
hogy az fiscus ne abdorm iálja  városunk hasznát.

5. Mivelhogy az egész városban nagy panaszolkodás va
gyon, hogy az törvények ki nem  szolgáltatásában, igazságokban 
elő nem  m ehetnek: inti azért és szeretettel kéri is az n. k. biró 
u ram at és az n t., hogy az  szokott időket akármi kicsin dologért 
el nem  mulatván, törvényt szolgáltassanak.

6. Az város rétéire ezután  m ás gondot köll viselni, hogy 
akárki is szabadon ne vesztegesse, és oda senki az város lovain 
kívül magáét ne vigye.

7. Az száraz m alm okhoz kerestessen az n. t. oly em be
reket, akik építsék föl, m ert mind hajastól leszakad és rettene
tes nagy költséget szerez városunknak gyalázatjára.

8. Ezen kéreti az n. k. az n. t. hogy itt az városban 
lakó concivis atyánkfiainak, úgy m int az áros em bereknek adják 
ki az BruderschafTtoknak articulusit, és ne neheztelje ő kegyel
mek, hogy contubernium ok legyen ezután, mivel anélkül is sok 
fogyatkozások vadnak az idegen jövő járó  kalm árok mia.

9. Az vizifa mivel szántalan költségben áll, hogy az fa 
sem éri azt, és az nevelőt sem érjük meg v e le ; azért az n. k. 
hogy Rusin és az két L adna ezután annyira való fát vágjon, 
hogy itt az réten fölrakván, az vas öllel 600 ölfa legyen és 
egyéb szolgálattul im m unisok legyenek, az építő tiszthez való 
fáknak bebocsátása kívül.

10. Esek értésére ez is az n. községnek, hogy az hostá- 
tiaknál némelyeknél vannak  oly szántó földek és rétek, melyeket 
úgy bírnak, mint sajátjukat, sőt el is adják, az m elyekhez semmi 
közök s jussok nincsen. Azért az idő kinyílván, biró uram  és 
az n. t. rendeljen bizonyos személyeket, kik az olyan öröksé
geket keressék ki és inform álják az n. t. felőle.

11. Az barm okkal hogy senki az szőlőket, vetéseket ne 
vesztegesse, kéri az n. k. az n. t. hogy kiáltassa meg és az 
R ák patak folyását az szokott árkában bocsáttassa. Az F u r
csám ul levő erdő' is m ost. я ezután is tilalom ban tegyen.

12. Az város körül való utakat és árkokat, ső t az víznek 
folyásit is az b. t. az városbeliekkel és jobbágyokkal együtt 
mentül jobban lehet, m egcsináltassák.



13. Mivelhogy az városban az házak elei. de kiváltképpen 
az piarczon rú t göröndékesek: azért tetszett az n. községnek, 
hogy minden em bernek, m ikor az fertályokat eljárják, adja 
értésére az n. t. hogy kiki háza eleit kővel rakassa meg, ha 
nem  rakatja  meg, tehát az n. város csináltassa meg, és irassék 
minden em bernek az ad ó jáh o z : az kik penig csináltatni ak ar
ják, szabad legyen akárhonnan is olyan em bert hozni, az ki 
padim entum ozni tud, és az kőmívesek ne bánthassák azokat.

14. Az m alom nál levő bástya felől provideálván, találjon 
oly m ódot az n. t., hogy egyszer is, m ásszor is kivül építtet
nék meg jövendőben.

15. Ez is esék értésére az n. községnek, hogy az Rusiniak 
nagy kádakra való abroncsokat vágnak, és Abosig elhozván az 
vizen Epperiesre iktatják. Azért gróf uraim  erős büntetés alatt 
tiltsák meg.

16. Ezeknek és egyéb hasonló dolgoknak effectuálására, 
vigezte az n. k., hogy az m ikor alkalm atosságok leszen, föl 
gyülekezzenek az ő szokott helyekre, biró uram  és az n. tanács 
akaratjából együtt.

17. Az lőcsei gazda Lenárt felől m ás módot találjon az 
n. t., hogy illendő fizetést adjon az háztul és az ordinarium  
sör kivül többet ne engedjen behozni.

Mivel ez elől megirt articulusokban az n. t. ta lá lt némfl- 
nem ü difficultásokat: ahoz képest azok felől úgy decernált s 
vigezett az n. k. ugyan akkor.

Vigezte az t is az n. k.. hogy az ó temető kertre  az n. t. 
viseljen gondot, hogy oda semmi rútságot ne hordjanak.

Hogy az bortisztről való articulus elmaradjon, abban az 
n. k. semmi ellent nem  tart.

Hasonlóképpen az templomról való is, csakhogy ennek 
u tánna gróf ura im  szorgalm atosban viseljenek gondot felőle, 
hogy ily szép és drága épület ne romoljon és veszszen gond- 
viseletlenül napru l napra ; m ert az m int bizonyosan értettük, 
fölötte nagy k ár következik belőle, m ert 2 em bernek csak a rra  
is elég volna esztendőt által gondot viselni.

Az mi penig az urbárium ról való articulust illeti, kéri 
az n. k. az n. t., hogy abban ne tartsanak  ellent, mivelhogy 
városunknak és gróf uraim nak nem leszen semmi praejudi- 
ciumokra.
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Az mi pétiig az vizifa dolgát illeti, az t az n. k. hagyja 
az n. tanácsra, behivatván az 3 falubelieket, m ennél hasznos- 
bat városunk javára  Ítélnek ő kegyelmek, úgy vigezzenek az 
vizi fa felől is.

E r e d e ti je  K a s s a  v á r o s  l e v é l tá r á b a n : A r t .  E lec t. C om m . etc. c z ím ű  
id é z e t t  k ö n y v b en .
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1630.
K a s s a  vá ro si A rtic idu sok .

Articuli anni 1630. Noviter electo judici Cassoviensi Generoso Domino 
Michaeli Wass et sibi adiunctis amplissimis dominis senatoribus per 

inclytam eiusdem Reipublicae communitatem praescripti et exhibiti.

1. Minekelőtte az n. község az régi dicséretes szokás sze
rin t az articulusok írásához kezdve, panaszolkodással jelenti azt, 
hogy mind tavaly, s mind ezek előtt való esztendőkben ebbeli 
m unkája jobb részére mind héjába v o l t : az mi könnyen vég
hez m ehetett volna is városunk hasznára, az sem  lő t t : noha 
eléggé instáltunk. És így megunakozván, majd jobbnak lá tta t
nék supersedeálni. Mindazáltal látván az sok kiilömbféle fogyat
kozásokat, melyek városunk kárára  naprul napra gyökeret ver
nek, semmiképpen nem  interm ittálhattuk, hogy azokat írásban 
ne foglalnánk : főképpen azért, hogy rem énljük biró urunknak 
ő kegyelmének oly industriáját és kötelességét hac in parte lenni, 
hogy azokrul megemlékezvén ő kegyelme, az n. k. vigezését 
nem csak helybenhagyja, hanem az b. tanácscsal együtt effec- 
tuálja  is.

Nyilván vagyon azért mindeneknél, az m inem ű schola 
m esterink voltának, eddig kevés haszonnal szo lgáltának; hanem 
csak az sok fizetés m ent reájok. A nnak okáért kívánja az n. 
k., hogy biró uram  és az n. t. beszélgessenek plébánus uram 
mal és Alvinczi uram m al is, hogy Lipsébul hoznának oly tudós 
em bert, az ki mindéltig az scholában m aradna és tan ítana szor
galm atosán az disciplinára, m ert az schola mind az respubli- 
cának s mind az ecclesiának sem inárium a. Mivel penig tanítóink, 
Istennek hála, elegen vadnak, méltó, hogy ő kegyelmek az előbbi 
articulusoknak continentiája szerint gyakrabban, sőt minden hol
napban  "bemenjenek scholában gróf ttram ékkal s az inspeete- 
rokkal együtt.

2. Mivelhogy az tem plum nak ilyen drága s szép épület
nek látván naponkint való rom lását gondviseletlenség m ia t t :



kívánja azt az n. k., hogy bíró uram  ő kegyelme és az n. t. 
egy ácsot és kőm ívest rendeljen, kiknek szorgalm atos gondja 
legyen az tem plum nak minden fogyatkozásinak m egcsinálására 
és milielyen az réz megkészül az olvasztó házban mindjárt, 
nem  m áshova, hanem  az templum hajaza tjára  fordittassék.

3. Mivelhogy az felső bástyának látván ily mód nélkül 
való rom lását, mely az városnak nem  kicsin kárá ra  és gyalá- 
za tjára  is vagyon, vigezte az n. k., hogy biró uram  és az n. 
t. m inden haladék nélkül elégedendő követ, m eszet és m inden
nem ű hozzá való eszközöket megszerezzenek és m indgyárást 
építéséhez kezdjenek.

4. Az városban levő száraz m alm ok állapotja felől vigezte 
az n. k. hogy az tavali articulus s z e r in t1 megépíttessék, m ert 
igen szorgalm atosán kívántatik.

5. Mivelhogy az n. k. jól látja, és nem  kicsin szivek fáj
dalm ával is szenvedi, hogy városunknak ily kevés jövedelme 
vagyon m ind az kölső jószágban levő s mind pénig városunk 
körül levő malmokból és az m olnároknak mód nélkül való 
abususokból. Kívánja azt az n. k. hogy ennekutánna jó gond
viselés legyen, sőt firminder uram  biró uram  hírével, valamikor 
akarja, kim ehessen azoknak revideálására Avagy ha firminder 
uram  nem  érkezik, tehát valam ikor akarja, és kiket akarjon 
az n. k. közül m indenkor kiküldhessen.

6. Mivelhogy porkoláb uram ék igen beteges állapottal 
vannak és m ost ily háboruságos időben kivántatnék, hogy for
golódnának az kapukon való vigyázásra. Tetszik az n. k. hogy 
az n. t. rendeljen az n. község közül két vice porkolábot, olya
nokat, az kik continuo itthon lehetnek.

7. Mivelhogy az plébániai tisztben levő uraim tul az deákok
nak  minden hétre másfél forintjok já rt, mely dolog ezelőtt soha 
sem volt, hanem  csak az Istenben elnyugodt Bochkai István 
urunk idejétul fogván vagyon, a nélkül is penig az recordálás- 
ból elég jövedelm ek vagyon, vigezte az n. k., hogy ennekutánna 
az az fizetés leszálljon, hanem  az m int annakelőtte most is elé
gedjenek meg az recordálással.

8. Mivelhogy ennekelőtte soha sem volt, hogy m ikor az 
deákok oskolábul kijünnek, és az halo ttért mennek, harangoz
zanak ; de m ost mindenik haranggal, akárkinek is harangoznak. 
De az m int ennekelőtte, hogy nem  volt, igy ennekutánna se 
legyen.

9. Az n. községnek az is tetszik, hogy ennekutánna sem 
biró uram  ő kegyelme, sem penig az n. t. közöl senki egyedül,
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sem generalis uramhoz ő nagyságához, sem penig az ő nagy
sága vicéjéhez, sem az ő Felsége kam arájára  ne menjen, hanem  
m indenkor másodmagával, p rop ter suspicionem.

10. Mivelhogy ennekelőtte is az n. k. articulusban 1 ad ta 
volt, hogy biró uram egy forintnál több birságot ne vehessen, 
m ost is ugyanazon dolog m egtartassék.

11. Minthogy am az Isten ellen való kárhozatos szitok, 
lélekmondás és kereszteltével való szitok, igen eláradott váro 
sunkban, úgy annyira, hogy még az tanácsbeli uram ék közül 
is némelyike igen szokásul vötte, m egbocsássanak ő kegyelmek, 
de ő kegyelmekhez nem illik, holott ő kegyelmektől vehetnének 
m ás emberek is jó p é ld á t: hanem  ennekutánna leszen az n. 
községnek a rra  való vigyázása.

12. Mivelhogy ez elmúlt időben igen szokásul vötték, hogy 
az délesti praedicatiók alatt az korcsm áros pinczékben sípolnak, 
hegedülnek, tánczolnak. melyekbul rú t förtelmes dolgok követ
kezhetnek : hanem  ennekutánna biró uram  azt ne engedje.

13. Mivelhogy vice nótáriusunk nincsen, nagy fogyatko
zására  vagyon városunkban m inden rendeknek, mikor valamely 
tisztviselő atvánkfiai szám adásoknak jobb módjával való vighez 
viteléért és inform átióért regestum ot kérnek az tanácsházrul, 
csak azokat is nincsen kinek fölkeresni. Az okáért ilyen egy
néhány bizonyos okokért vice nó táriust keressenek, hogy ha ő 
kegyelmek azt az János deákot kedvelik, az ki Bornemisza 
uram nál lakik, tehát adjanak vocátiót neki, az n. k. abban 
ellent nem tart.

14. Az sör bebocsátásában biró uram  olyan módot és 
rendet tartson, hogy az város jövedelm e meg ne fogyatkozzék, 
m int tavali esztendőben s ez előtt is az n. k. arrul vigezett, az 
betegeknek, és egyéb érdemes személyeknek bebocsáthatni. Az 
kapudeák penig haszontalan szolga, a helyében ő kegyelmek 
m ást keressenek. Az hadnagy helyében is penig m ást köll 
keresni, az józanabb és érdem esb volna az mostanenál.

15. Az bodnárokra is nagy  panasz vagyon, hogy sokat 
vesznek munkájoktul. Azért ennekutánna egy abroncstul egy 
pinz, az spontolástul is egy pinz, az heveder fátul fél garas 
legyen. Azonkívül bor kötni vagy éjjel vagy nappal kívántatik, 
m inden haladék nélkül elmenjenek. Viszont úgy míveljenek 
külső embereknek, hogy városbeli concivis atyánkfiái meg ne 
fogyatkozzanak.

1B. Az böcsül. község az höftiszt felől ’eleget beszélgetett 
egymással, és mivelhogy az több tiszteknek feje, kivántatnék.

1 Nevezetesen az 1623. évi 12-dikben.
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hogy az jövedelem is úgy lenne, hogy az város contentus 
lehetne vele. Az okáért vigezte az n. k., hogy az bor tisztben 
levő urainknak rendelne az n. t. kinek kinek érdem e szerént 
való bizonyos fizetést, hogy így az alföldi hordókbul az mit 
áru lnak, éppen beszolgáltassák m inden fogyatkozás nélkül, sem 
m it m agoknak meg nem tartván. Az kassai fában levő borok 
m aradjanak  az előbbi állapotban.

17. Az n. k. annak is bizonyos végére ment, hogy V aranai 
A ndrás uram  bíróságában, egy Hunyadi István nevű legénnek, 
nem  kevés pénzét vitette el, mely az n. várost illette volna. 
Az okáért mivelhogy V aranai uram  az n. város szükségére 
adott bizonyos szám ú pinzt kölcsön, méltó hogy abbul defal- 
cáltassék és convertáltassék az bástya épületére. Hasonlóképpen 
az mely pinzt pinzverő G áspár ide hozott Epperjesrul és Almási 
uram hoz vitte, mely most is ott vagyon, azt is tanácsházra 
hozzák, és az felől való dolog az pinzverőkkel igazodjék el.

18. Az bertenházban az minemü fölházat kezdettenek 
építeni, azt késedelem nélkül vighez vigyék, az m int ennek- 
előtte is az n. k. vigezett volt felőle.1

19. Az vörös torony körül is az minemű épület vagyon, 
az építő urak menjenek oda, és egyebüvé is, a hol szükség 
leszen, hajaztassanak, hogy az eső kárt ne tegyen Hasonlókép
pen penig az u takat és hidakat m indenütt já rják  meg és m in
denütt építtessenek az hostátiakkal.

20. Vigezetre efféle dolgok felől való beszélgetés végett 
ennekutánna alkalm atos időben az n. k. vagy kétszer föl akar 
gyülekezni, biró uram  ő kegyelme hírével és engedelmébül.

Eredetije K assa város levéltárában: Art. Elect. Comm. etc. csím ü  
idézett könyvben.

3
1641.

K a ssa  vá ro si A rticu lusok.

Articuli anni 1631. Ab inclyta Communitate Reipubl. Cassoviensis reelecto 
judici suo domino generoso Michaeli Wass sibiqúe adiunctis amplissimis 

dominis senatoribus praescripti et exhibiti.

1. Esék értésére az nemes községnek, hogy az scholában 
tanító  m ester el ak a rn a  búcsúzni, kéri azért az nemes község 
biró u ram at és az nemes tanácsot, hogy m egm aradásában talál
jon  módot.

T. i. az 1623. évi 16. art.-ban.



2. Nyilván lévén az  n. k. előtt, hogy némely concivis 
atyánkfiái, kiknek házok itt az városban nincsen, mindazáltal 
m ás emberek házában b o rt árulnak. Kéri az n. k. n. taná
csot, hogy ennekutánna ne engedje városunk szabadsága ellen.

3. Nem kevéssé csodálkozik az n. k. azon, hogy nem 
tudatik, micsoda okbul az  gróf uraim  az sörtés m arhának  vált- 
ságárul való percipiált p inzt be nem szolgáltatják, holott emlé
kezünk reá, hogy ennekelőtte, úgy arrul m int az több jövede- 
lem rul számot szólítanak adni és beszolgáltatni. A nnak okáért 
vigezte az n k., hogy az több jövedelemmel az is beszolgál- 
tassék. Volnának ezen kívül némely dolgok, melyeket az gróf 
tiszt felől kellene írnunk, de most ahoz nem  érkezünk, hanem  
data  occasione firminder u ram  bizonyos napot vigezvén biró 
uram  akaratjábul, egynehányad magával kimenjen és mindene
ket, ahol szükség m eginventálván jó  helyben hagyja.

4. Látván az n. k. városunknak az házak adója felől való 
nagy kárát is, vigezte az n. k. hogy ennekutánna az házadóért 
senkit tovább esztendőnél ne várjanak.

5. Beszélgetvén a rru l is az n. k., ha biró urunk és n. t. 
jó  tetszése accedálna, hogy az kassai hordók helyett csináltat
nának  ennekutánna alföldi hordókat és így az lengyeleknek is 
jobb áron  abroncs alatt eladhatnák az város szüleiben term ett 
borokat. Az hordók penig lennének harm adfélszáz itczések, így 
ha itczenként adnák is ki az  régi szokás szerint, az szám adás 
róla meglehetne.

6. Mivelhogy városunknak  nem utolsó, hanem  inkább majd 
legnagyobb kárára m ostanában  is az boroknak országunkból 
való ki nem v ite lé t1 2 és annak  szabadságtalanságát ismeri és 
lá tja  az n. k. kéri az okáért az n. t., hogy palatinus urunkat 
ő nagyságát effelől is ta lá lja  meg, hogy mind városunknak 
haszna, de az ki nagyobb eífelől is, városunk szabadsága 
legyen meg.

7. Nem kevéssé panaszolkodván az n. k. előtt némely 
atyánkfiái, hogy mind az ké t nátión levő kántorok az halott- 
p inzért az embereket m ajdnem  különben mintegy sarczoltatják, 
úgy hogy az ki ezelőtt egész scholátul való jövedelmek volt, 
m ost fél scholátul veszik annyit. Azért biró uram  parancsolja 
meg nekik, hogy az régi szokást m egtartsák.3

8. Ennekelőtte egynéhány esztendővel az városban levő 
prócátorok igen igen elm entenek volt az istentelenségben, úgy 1 2
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1 A bornak az országból való kivitelét tiltó törvények az 1588 : 15, 
1609 : 1.4. 1630 : 39. t.-cz., mig az 1613 : 29. és az 1638 : 49. t.-cz. azt 
megengedik.

2 Lásd az 1618. évi artuculusnak 2. pontját, fentebb 158. 1.



annyira, hogy m int vizet, úgy itták az nagy álnokságot, melyért 
az n. t. le is tö tte  vala őket. Most is azért az m int eszünkben 
veszszük, szarvat kezdenek emelni, melyet az böcsületes község 
meg akarván gátolni, legfőképpen az k e ttő t: (tyőri Jánost és 
Fekete Istvánt, priválja  és degraduálja, hogy soha itt az n. t. 
széki előtt ne ágálhassanak. Ezen kívül is, az kiket az n. t. 
eszében venne, az kik ily istentelenek volnának, ő kegyelmek 
megzabolázza, hogy igv is az istennek haragja engesztelődjék.

Mivelhogy penig városunk ugyan nem lehet p rocátor nél
kül, azt az n. k. az n tanácsra hagyta, kiket a k a rn ak  a rra  
rendelni, csak hogy legyenek hitesek.

9. Kívánja az t is az n. k., hogy mikor m egesküsznek az 
czéhesek, akkoron az 4 patikákban levő patikáriusok is meg
esküdjenek szolgájokkal együtt, mely esküvésnek hogy ugyan 
külön formája legyen, szükséges.

10. Nem kevés panasz vagyon esztendőnként az m ester
emberekre, de kiváltképpen kovácsokra, kerékgyártókra, var
gákra, hogy m unkájoknak mián kétszer vagy három szor való 
bérét avagy ju ta lm át megveszik az embereken, kéri azért az 
n. k. az n. t. hogy ezek felől is provideáljon serio.

11. Az hegyekre vigyázó körülők hogy m egtartassanak, 
szükséges, és m ostan is az vigyázás igen kivántatnék, mivel 
némely atyánkfiái az gyümölcsfákban nem kevés k á rt vallanak.

12. Vigezetre k ívánja az n. k. hogy az tavali articulusok 
úgy m int 2. 3. 4. 5. 8. 12. 16. és 17. m egtartassanak és vég
ben vitessenek.

E re d e tije  K a s s a  v á r o s  l e v é l tá r á b a n : A rt. E lec t. C om m  etc. csín) ü  
id é z e t t  k ö n y v b en .
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1632.

K a s s a  vá ro s i A rticulusok.

Articuli anni 1632. tertio reelecto judici Cassoviensi Generoso Domino 
Michaeli Wass, sibique adiunctis amplissimis dominis senatoribus, per 

iuratam communitatem reipublicae eiusdem praescripti et exhibiti.

Az régi dicséretes szokás szerint, az mi régi eleinknek 
nyom dokát követvén, ebben az 1632 esztendőben az ő szokott 
helyére az mai napon az kerestyéni választott község föl gyü
lekezvén, ennekokáért, hogy az mi városunknak állapotját lát
ván, az mi szükséges dolgok volnának, avagy történhetnének, 
akar építést, ak ar egyéb proventust illetne, szorgalm atosán árral
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provideálna, melyhez képest néminemű dolgokat megjegyzettek 
ő kegyelmek és articulusban csináltak, kérvén azon biró uram at, 
és az n. t.. hogy sem m iben az jó  occasiót ő km ek ne praeter- 
m ittálják, hanem inkább az m ennyire lehet, ő km ek effectuál- 
ják, sőt jobbítsák is.

1. Mivelhogy az építő tisztbeli uraim m indenfelé nem 
érkeznek, az templum körül penig sok építések vadnak, avagy 
inkább volnának, szükségesképpen naponkint kívántatik, hogy 
csak arra való vigyázó személyek legyenek. Tetszik azért az n. 
községnek, hogy az n. t. a rra  való két idonea personát rendel
jen az n. к szám a közül és azoknak bizonyos instructió t adván, 
viseljenek gondot az tem plum  épületére, kiknek az n. t. valami 
salarium ot rendel, azt az n. k. az ő kmek arb itrium ára hagyta. 
Hasonlóképpen az alam isnás zöld ládában való congestum nak 
és jövedelemnek is azon két személy viselje gondját, szám ot 
adván róla. mely jövedelem bül ha kivántatnék valam i erogátió- 
nak lenni az szükőködők szám ára, kívántatik, hogy afféle ero- 
gátió biró uram  és az n. t. hírével és engedelmébül legyen, az 
praedicator uralnék intercessiójokra. Item az harangozótói is 
tartozzék azon két személy minden angariában az harangok és 
egyébféle jövedelmekrül szám ot venni. Azon két szem ély viszont 
az testamentale, avagy m ásképpen az templumra legált pinzt is 
perei] nálja, számot adván arru l is az többivel együtt.

2. Mivelhogy egy ecclesiában vagyunk itt az királi szabad 
városban, szükséges, hogy egy ceremóniákkal is éljünk m ind
nyájan, kire hittel is köteleztük magunkat az város igazságát 
fölváltván. Azért azt akarja  az n. k., hogy m inden concivis 
em ber ahoz tartsa  m agát és az szerint éljen vele. Az ki penig 
különben cselekednék, az n. t. érdem e szerint megbüntesse.

3. Mivelhogy m inden rendbeli embereknek állapo tokhoz 
képest vagyon ö ltö ze ti: kéri az n. község az n. t. hogy ő kmek 
is magukhoz és állapo tokhoz való képest illendő ruh áb an  já r 
janak.

4. Vagyon értésére az n. községnek, hogy az scholam es- 
ter maga az tan ításra  sok gondja lévén, elégtelen. A nnakokáért 
az n. t. rendeljen segítséget mellé, hogy úgy az scholában való 
tanítás is ne fogyatkozzék meg.

5. Az városban való száraz malmokat, hogy az n. t. meg
csináltassa, felöt te' szükséges, és az mely ács az tornyot csinálta, 
azzal köll megalkudni, mivel m ostanában ugyan itt hostátun- 
kon lakik.

6. Az mi az malmokbeli fürereket, vám ot és szitapinzt. 
illeti, mivelhogy abban sok abususok vadnak, kéri az n. k. 
az n. t., hogy azokat corrigálván, tolláltassák, és találjanak ő
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kínok oly m ódot benne, hogy concivis atyánkfiái ne panaszol- 
kodjanak m iattok való nagy károkrúl.

7. Az város jövedelmében ekkoráig minemű nagy fogyat
kozások voltának s vadnak is, azt az böcsületes község meg 
nem  m ondhatja, sőt látván az nagy gondviseletlenséget, álrnél- 
kodva szánakodik is rajta. Ha valahonnan az város jobbágya 
elmegyen, nincs gondviselés reá. hogy fölkéretnék, m int m ás 
nemes emberek szólítanak vele élni. Az okáért kivánja az n. k. 
hogy az n. t. ez jövendő gróf uraim  mellé rendeljen jó  hflv 
gondviselő em bert, kit ispánnak, avagy provisornak szoktanak 
nevezni, ki az procátorok mellett gyűlésekben is elm ehessen, 
bizonyos instructió t adván neki. Sőt ha az Ur Isten az időt 
elhozza, firm inder uram  alkalm atos időben biró uram  consen- 
susából, egynehányad magával az város jószágiban m indenüvé 
kimegyen, és m indeneket jól m egvisitálván s végére menvén, 
egy derék urbárium ot irat, mely urbárium  szerint az provisor 
viselje osztán gondját az város jószáginak éppen. Az gróf tiszt
nek penig gondviselését, hogy az n. t. jó  egészséges s az szol
gálatra alkalm as em berre bízza, kivánja az n. község.

8 Tetszenék az is az n. községnek, hogy az n. t. az 
Lőtsei házat és az Ruber házat venné kezéhez és szállítana 
bizonyos em bereket beléjek, s városunk szám ára adnának  bizo
nyos sum m át tülek, olyakat penig, kik tudnának vendégfogadó
sághoz, az istállókat is m egcsináltatván mind az két házaknál 
És igy concivis atyánkfiái is könnyebbedvén az szállóktól, nem  
kevés pihenésekre s az városnak nem kevés hasznára leszen.

9. Az felső kapunál az Szabó György m ajora mellett, az 
mely puszta hely vagyon, az tégla utcza végiben az haeresek- 
nek tudtokra adván, ha meg nem  akarják  építeni, az város 
szám ára megböcsültetvén, szállítsanak jobbágyokat reá, m int
hogy egynéhány esztendőktől fogván adót sem fizettenek tűle,

10. Az kovácsok minemű nagy károkat tesznek eszten- 
dőnkint az erdőkben, hallásra is keserves, kéri az n. k. az  n. t. 
parancsolja meg serio az kovácsoknak, hogy az följebb speci- 
ficált urbárium nak megiratásáig, az erdők vágásátul és ott vak) 
szénégetéstül penitus supersedeáljanak, és ott vágni erős bün
tetés alatt ne merészeljenek.

11. Javallatni azt is az n. k., hogy az n. t. az község 
szám a közül választván egy vagy két strázsam estert, bizonyos 
sallarium ot rendelvén nekik.

12. Kivánja az n. k. azt is, mivel tavai az város rétéiben 
fölötte nagy károk estenek, azu tán  az ne legyen, hanem  az 
város szám ára és szükségére megőriztessék.
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13. Kéreti az n. k., hogy az kiknek közöttünk házok nin
csen, azoknak alföldi hort itczénként árulni ne engedjenek.

14. Mivelhogy szüretkor az dézmálásban nagy abususok 
jöttének be, ugv annyira, hogy csak valami gyüleviz bort adnak 
az dézm ában Az okáért tetszik az n. községnek, hogy ennek- 
utánna az festő házhoz járjanak , és az dézm ás o tt vegye ki az 
igaz dézmát. Az hostátiak is hasonlóképpen az dézmás elibe 
vigyék borokat és ott dézm áljanak.

15. Az deszkát és az  sindelt hogy az város jobbágyi m ás
hová vinni ne merészeljék, és hogy mind deszkát m ind sindelt 
az régi m értek szerint csináljanak, arra gróf uraim  tisztek sze
rin t igen serio vigyázzanak.

16. Az hostátiaknak az régi mód szerint sem pénteken, 
sem szom baton tiz óráig sem m i vásárra hozott m arhákat venni 
és vásáriam  ne legyen szabad, kire az vásárb iró  tiszte szerint 
szorgalm atosán vigyázzon.

17. Hogy az kerülők continue m egtartassanak, igen szük
séges, m ert télben is az gyümölcsfákban m ind darabontok s 
mind egyéb kártevő em berek miatt, nem  kevés károk esnek 
szőlőhegyeinken.

18. Tetszenék ez is az n. községnek, hogy az hentesek
től csöterteken, szombaton egy vágó ökörtül den. 12, egy juhtul 
den. 3, egy borjutul den. 3, egy báránytul den. 1, egy disznóiul 
den. 6 vétessék. Melyre az vásárbiró viseljen gondot biró uram  
parancsolatjából.

19. Az minemü kerteket az város á rk a ib an  csináltanak 
az darabantok és keretés között is, az városunknak igen nagy 
kárára  vagyon, mivelhogy minden kövecset, gazt, gyomlálás 
füvet az árkokban hányják be. így az város árkai am int látjuk 
is, annyira fóltöltenek, hogy abbul jövendőben nem  haszna, 
hanem  rom lása és nagy k á ra  kövötkezik. Az csiga ásás mia is 
minem ű nagy kárt tegyenek az kőfalakban és árkokban az 
drabantok, szemeinkkel látjuk. Kéri azért az n. k. az n. t. hogy 
generális uram m al egyet értvén, azon kertek m ind az árkokban 
s mind a két kőfalak között elrontassanak, s azután azokon 
az helyeken kerteket csinálni ne engedjenek.

20. Azon is kéri az  n. k. az n. t., hogy az idegeneknek 
borok bebocsátásában találjon oly módot, mely városunk sza
badságának praejudicium ára ne legyen és ha mindazáltal biró 
uram , és az n. t. Ítéleti szerint valakinek gratificálni szükséges 
leszen, az olyaknak se engedtessék borait eladni, hanem con
civis atyánkfiainak adják el.
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21. Hogy az piarczszeren folyó patakban senki szem etet 
és egyébféle rútságot hordani ne merészeljen. Melyet biró uram  
hogy in foro publico valami impositióval meg is kiáltasson, 
igen szükséges.

Eredetije Kassa város levéltárában : Art. Elect. Comm. etc. csímü  
idézett könyvben.

1633.

K a ssa  v á r o s i A rticu lusok.

Quarto reelecto judici Cassoviensi Generoso Michaeli Wass. atque penes 
eum assistentibus amplissimis dominis senatoribus per eiusdem reipublicae 

Cassoviensis iuratam communitatem confecti, praescripti et exhibiti.

1— 2.1
3. Mivelhogy tavali esztendőben az mint vigeztunk vala, 

ném űnem ű akadályok m iatt ki nem  m ehet firminder uram  az 
város jószágira urbárium ot csináln i; azokáért ez időn Isten 
segedelmébül azon leszen az n. k., hogy firminder uram  böcsü- 
letes atyánkfiaival egyetemben biró uram  hírével kibocsátja, 
hogy ő kmek mindeneket m eglássanak és írásban behozzák. 
És mivelhogy szabadosok vadnak, ő kmek nem szenvedhetik, 
főképpen ezt a Mihály bírót, k ívánja  az n. k. hogy letegyék, 
m ert az bírák is gondot viselhetnek, szabadosok nélkül is.

4. Hogy az tavali vigezés szerin t az n. t. az R uber házá
rul gondot viseltessen ; és az hóstáton  levő Szabó György puszta 
m ajor helyet, ha jobbágy reá  nem  találtatik, adja el ő kmek, 
a  ki az á rá t megadja. Item. Azon kívül is vannak ném űnem ű 
kertek, az kiktűl adót nem adnak. A zért az n. t. az adó szedő 
uraim nak parancsolja meg, hogy az mely kert helyén régen 
ház volt és az melyen csűr vagyon, megvegyék az adót tűle, 
az m it régen tűle adtanak, m ost is az szerint adjanak, az hós- 
táti b iráktul mindeneknek végére menvén.

5. Igen nehezteli az n k . hogy némelynek Z. György nap 
u tán  is bort eresztenek be, azért ennek után  személyválogatás 
nélkül senkinek be ne bocsássák, városunk szabadsága ellen.

6. Mivelhogy tavaly az búza és bordézmások dolgában 
fogyatkozások voltának, ennekutánna az kik lesznek, azokra 
firm inder uram nak oly vigyázása legyen, hogy városunknak 
haszonnal dézm áljanak; sőt a m ennyi bor gyülekezik dézmábul 
az festőházhoz, azt m indjárt az plébániában hordassák, onnan

1 Az 1. és 2. pont az 1632. évi 1. és 5. pontjait eleveníti föl.
13Corpus statutorum  HI.



osztán. a  kinek mi illik, adják meg, m ert nem  méltó, hogy az 
dézm ás az borbul m agát úgy contentálja, az m int akarja.

7. Az tavali articulus szerint az kerülők ismeg helyben 
állathassanak, igen szükséges, m ert m ost is nem  kevés kárt 
tesznek az gyümölcsfákban az darabantok.

8. Emlékezék az n. k. reá, hogy ennekelőtte egynéhány 
esztendővel az farsangosok szöges lám pással való já rása , melyet 
csillagnak neveznek, meg volt tiltva, de tavaly s ez időn igen 
bátorságosan m ajmoskodtanak vele. Mivel periig mi édes Idvö- 
zitűnknek születését nevetségre, já ték ra  és részegségre fordítják, 
m ostaniul fogva ennekutánna soha ne legyen. Az ki cselekszi, 
Isteniül várja  haragját fejére, m ert afféle com édia azokat illeti, 
az kik mégis az pápai setétségben vadnak.

9. Kívánja ezt is az n. k., hogy az n  t. generális u ram 
mal vigezvén az város árkaiban és környülette levő kerteket 
elhányassák az tavali articulus szerént, mivel az város árkait 
teljességgel be kezdették tölteni az sok gazzal. Sőt inkább, ha 
m ódot találnánk benne és reá  érkezhetnénk, meg köllene az 
város árkait tisztítani.

10. Az Alexander Schotnak itt való lakása városunknak 
nagy k á rá ra  vagyon, holott mintegy concivis mindennel szaba
dosán kereskedik, hám ort tart, itthon bótházat erigál, az vasat 
szabadon méri s adja, holott ennekelőtte az város vogházán 
kívül soha nem volt szabad vasat behozni, még concivis em ber
nek is. Borát behozza s azzal is szabadosán kereskedik. Az 
okáért, minthogy efféle embert Epperiest sem szenvednek, kéreti 
az n. k. az n. t. találjanak módot benne, hogy ha  itt lakik is, 
de az kereskedést tétessék le vele. ha meg nem  szűnik, tehát 
confiscálják m arháját.

11. Az sincsen városunknak hasznára, hogy némely házak
hoz m ás házat is vesznek némely uraink és foglalnak, mivel
hogy némely házak nemes em berekre szállanak végtére, és 
elidegenedik, mint Varanaj András háza  végében is vagyon egy 
ház, kit oda foglalt. Item Marosi A ndrás azonképpen vagyon. 
Azonkívül többen is vadnak. Ennekutánna azért cautum sit, 
hogy soha senkinek ne engedtessék két házat öszve foglalni s 
egygyé csinálni.

12.1
13. Az utczákban az házak eleit igen tisztátlanul tartják, 

azért bíró игаттг kiáltassa meg, hogy kiki- -háza előtt hordássá 
ki az rútságot, büntetés alatt, és tisztán  tartsák  az utczákat.

1 A 12. pont megújítása az 1623. évi art. 12. pontjának.

194 VÁROSI STATÚTUMOK.
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14. Az m int ezelőtt is vigeztünk felőle, az patikáriusok 
m ind legényestül hitesek legyenek.1 Azonképpen az építő tiszt
ben levő uraim  az m olnárokat is megesküttessék, hogy igazán 
cselekedjenek. A nnak fölötte annyi sörtés m arhát és teheneket 
ne tartsanak, mint ekeddig tartottak.

15. Mindezek így lévén az n. k. kéri biró u ram at az n. 
tanácstul egyetemben, hogy ő km ek ezeket exequálják, holott 
ügy ítéljük, hogy városunknak h asznára  vagyon. Sőt az böcsü- 
letes k. efféle közönséges dolgoknak beszélgetésére föl gvülöke- 
zik ez jövendő nyáron  kétszer, alkalm atosság reá lévén, biró 
uram  hírével, ugyanazon authoritással, az mely m ost kezünk
ben vagyon.

Eredetije Kassa város levéltárában : Art. Elect. Comm., etc. csim ü  
idézett könyvben.

1634.

K a ssa  v á ro s i A rticu lu sok .

Articuli anni 1634. noviter electo judici Cassoviensi Generoso Domino 
Nicolao Keőszöghy, sibique adhibitis amplissimis dominis senatoribus per 

eiusdem reipublicae juratam communitatem praescripti ét exhibiti.

1. Az tót praedicator uram nak búcsút adtanak, az okáért 
az n. t. viseljen gondot felőle, m ás tudós em bert kérettessenek ő 
kmek, az ki nyelveket tudjon.

2. Az n. k. igen csodálkozik, hogy m ár m ennyire vigez- 
tenek felőle, hogy az n. t. egy jó  doctort kerestessen, minemű 
szüksége vagyon városunknak az tudós emberre, s még is mind 
eddig is az n. t. praeterm ittálta. Az tavali articu lusban1 2 is elvi- 
gezte volt az n. k., hogy az paticáriusok legényestül megesküd
jenek, kéri az n. k. ő kmeket, hogy ezután ezeket ő kmek ne 
praeterm ittálja.

3. Az n. községnek nem kicsin szive fájdalmával vagyon, 
hogy annyi idegen embereknek városunk szabadsága ellen az 
borokat be eresztik: holott ennekelőtt is végezett az n. k. felőle, hogy 
ne legyen. Kéri azért az n. k. biró uram at, hogy ennek utánna ne 
engedje bebocsátani. Sőt ennekutánna az kik az bor tisztben 
lesznek, mig concivis embereknél bort találnak, addig városunk
ban idegenektül, az kik nem concivisek, bort ne vegyenek.

1 Az 1631. évi art. 9. pontjában.
2 A 14. pontban.
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A. Mivel annakelőtte is anno 1621. az n. k. elvigezte volt 
artieülo 8, hogy az mely kereskedő em berek városunkban purg- 
recht nélkül laknak, azok az purgrechtet fölváltsák. Az város 
erdeje is az olyanoktul tilalmas legyen, az kerülők az város erdején 
megfogván őket.

5. Mivelhogy minden dologban az hirtelen változás vesze
delmet szerez, igy az sörnek generalis bebocsátása is, ha mégis 
continuáltátik, veszedelmet szerez az közönséges jónak  promo- 
veálásában. 1. O k a : m ert csak az nem es em berek jobbágyit gaz
dagítjuk vele városunk gyalázatjára. 2. O k a : m ert hála Istennek, 
az m i kassai szőlőhegyeink csaknem dűlnek be városunkban, és 
igy az sörnek dolga, ha minden em bernek szabad leszen, az 
em berek az sörnek izelednek, kereskednyi is fognak vele, és igy 
az kassai szép szőlők parlagon fognak m aradni. Ez okáért az n. k. 
az sörnek bebocsátását ez esztendőben ellenzi és le is szállítja, 
m indazáltal m int azelőtt is volt, lakodalm okra, betegeknek, 
tanácsbeli és községbeli érdemes szem élyeknek megengedtetik, és 
azt az n. k. biró uram  industriájára hagyja. Item az ki magának 
akárm ely faluban főzetni akar m aga és háza népének szükségére, 
megengedtetik.

6. Az város faluira való kimenetel, és az sok módatlan 
dolgoknak eligazítására m ár egynéhányszor igyekezett kimenni 
firm inder uram  az vigezés szerint, de m indenkor oly akadályok és 
országunkban oly gonosz hírek ta lá ltának  lenni, hol együnnet, hol 
m áshonnét, hogy semmiképpen nem  lehetett. M ostan immár az 
n. k. újonnan telyességgel azt vigezte, hogy az Ur Isten egészséget, 
békességet és alkalm atos időt adván, firminder uram  azt ne prae- 
term ittálja, hanem  egynehányad m agával értelm es községbeli 
emberekkel mindenüvé az város faluira kimenjen és mindeneket 
jó  m ódjával conscribálván, az városházára egy derék inventarium - 
könyvet hozzanak

7. Az Miszlokaiakkal és az több falukkal is az sör árulta- 
tásbul méltó, hogy m egalkudjanak és attul bizonyos sum m át 
fizessenek városunknak. A mellett az régi szokás szerint mindenik 
falura az három  nagy innepekre adjanak ki az gróf uraim  város 
borát áruitatni, az mennyit ő kmek gondol hogy elég.

8. Mivelhogy értette volt azt az n. k., hogy W ass Miháiy 
uram nak az fő notáriussághoz nem  igen volt volna kedve; ez 
okáért kinszerítettük m agát fölhivatni, és m inden akaratjá t meg
érteni, ő kme mi előttünk mindenképen szolgálatját ajánlja, mint 
annak  előtte, m ost is, az mire elégséges, melyet mi is jó névén 
vöttük. De jelenté azt, melyet mi is tudjuk, hogy az salarium igen 
kevés volna tisztéhez képest, m ert im m ár nem  szintén úgy 
akartn i aprólék dologért imide am oda futoshat, m int annak előtte,
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hanem  kívánja azt is, hogy egy jo  vice legyen mellette, az ki az 
nyelveket jól tudja. Fizetése penig W ass Mihály uram nak az fő 
notariusságra f. 150 legyen, de m ásnak  az n. k. azt meg nem 
engedheti, az szokott accidentiák helyben m aradván.

8. Az temetőnek egy sir ásástul többet d. 75 ne járjon. Biró 
uram  hagyja meg neki, hogy többet ne vegyen.

10. Az bocs. tanács az hám orra úgy viseljen gondot, hogy 
árendában adják, ne köllessék oly atyánkfiát vele terhelni, az kik 
életek keresését el hagyják érette mind az  vogházzal együtt.

11. Az malmokból az lovakat adják  el, az m olnárok is 
penig az mely jóakaró uraink szita nélkül akarnak  őrletni, tehát 
úgy is őröljenek, vegyék le az szitát, m ert sok em ber inkább úgy 
szereti az őrlést.

12. Az város határit szükség hogy az n. t. m egjártassa, 
kiváltképpen Barcza felől, holott most is veszekedés vagyon az 
Barczi urakkal; tovább ne haladjon ez jövő tavasznál, m ert 
veszedelmes efféle halogatás.

13. Az bástja építést kívántatik, hogy biró uram  elkezdesse, 
az jövő héten kezdjék el az kőhordást, m indaz falusiak, hóstátiak 
és városbeliek, az melyik bástyához szükségesebb leszen.

14. Nagy büntetés alatt legyen m egparancsolva mindennek, 
hogy az utczákra senki semmi rútságot, szemetet, ganét és egyéb
féle rusnyaságot ne merészeljen hordani, és önteni, hanem  háza 
eleit m inden em ber tisztán tartson, az város kapui előtt is az 
ganéjt senki le ne hányja, hanem  inkább vigye az bástyára.

15. Az kerülőket az n. t. m egtartsa, hórul hóra fizessenek 
nekik, hadd kerüljék az kerteket, szőlőket, m ert sok kárt tesznek 
az darabontok az gyümölcsfákban.

16. Az m int az előtt is vigezett volt az n. k. most is ugyan 
azont vigezte, hogy az jövő nyáron fölgyülekezik ugyan ezen 
authoritással egy alkalm atos napon közönséges jó  dolgoknak 
beszélgetése felől.

E re d e ti je  K a s s a  v á r o s  le v é l tá r á b a n  : A r t. E le c t .  C om m . etc. c z ím ű  
k ö n y v b e n .

1635.

K a s s a  v á r o s i  A r t i c u l u s o k .

Reelecto domino judici Cassoviensi Generoso Domino Nicolao Kőszcighy, 
ac sibi adiunctis amplissimis dominis senatoribus per inclytam iura- 
tamque eiusdem reipublicae communitatem ad exequendum praescripti

et propositi.

1. Noha az n. k. in anno 1621. Articulo 3. azt vigezte 
volt, hogy két praedicatornál többet ne tartsanak , de az időre
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való nézve vigezte most az n. k., hogy Alvinczi Uram helyében 
egy fő tudós praedicator felől tudakozzon kmetek, ki igaz augus- 
tan a  confessionis volna, m inden késedelem nélkül, és hagyja 
biró uram  ő km e az m ostani praedicátoroknak, hogy m ostan 
interim  tisztekben járjanak  el, m ert most is sok panasz vagyon 
(főképpen Uergely pap U ram ra) hogy gyakorta az hetedczakai 
(igy) praedicatiókat el m ulatják, de meg az könyörgésre sem 
m ennek igen be. Azt is kívánja az n. k., hogy mivel elkezdték 
volt, hogy minden holnapban com m unicáljanak, most is conti- 
nuáltassék az az szép szokás.

2. Schaibenboden uram  nem es praedicator adott be egy 
supplicátiot, mely kívánságát helyesnek találtuk, kéreti azért az 
n. k. az n. t. fizetését jobbítsák meg ő kegyelmek.

3. Az scholam ester is adott egy supplicátiot, az melyben 
búcsúzik az scholabeli tisztérül, azt az n. k. az n. tanácsra  
halasztotta.

4. Mivel az nyilván vagyon, hogy sokan vannak köztünk, 
kik noha megesküsznek, m ikor az concivisséget fölveszik, hogy 
az mi cerem óniánkkal élnek, m indazáltal, hiteket meg nem gon
dolván, falura mennek és ottan com m unicálnak, kívánja azért 
az n. k. az n. t. menjen végire, és ha olyanok találtatnak, 
kem ény büntetéssel büntetődjenek.

5. Az Magyar kántorban sok fogyatkozásokat találunk 
úgy annyira, hogy tovább im m ár el nem szenvedheti az n. k., 
hogy fölöttébb sarczoltatja az embereket, az mikoron egy gene
rale funustól egy forintot adnak neki, csak jo névén sem v e sz i; 
kívánja azért az n. k.. hogy tellyességesen degradáltassék, és 
haladék nélkül más jám bor ifjat hivasson az n. t. az ki m ind 
az scholában s mind az tem plom ban gyakorlatosabban szol
gáljon.

6. Mivel scholank inspectorok nélkül nem  lehet, bízta azt 
az n. k. az n. tanácsra, hogy minden holnapban valakit ő 
kmek akarnak, mind az praedicatorok. mind az n. tanács közül 
beküldjenek.

7. Az tavali articulusban elvigezte volt az n. k., hogy
egy jó  tudós doctor felől tudakozna az n. t. most is kívánja 
az n. k., hogy az tavali articulus confirmáltassék, hova ham arább  
lehet, exequáltassék. ~-

8. Az vásárbirónak is meg köll hagyni, hogy mindenfelé 
vigyázzon szorgalm atosán az piarczon, és képes árat rendeljen 
mindeneknek az mit hoznak az v á s á r ra ; ne engedje tizenegy 
óráig az kufároknak megvenni, mig az városbeli em ber kiki 
az ő szükségére valót be nem vásárolja, ha penig valameliket 
rajta  éri, szabad legyen elvinni és megbüntetni. Vagyon az hős-
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tátiakra ily panasz, hogy mikor valahonnan sörtés m arhát ha j
tanak, ők az hóstáton vagy az kassai h a tá rb an  nyereségre meg
veszik és ide behajtván, az városbeli em bereknek két annyi 
nyereséggel adják. K ívánja azért az n. k. affélékre vigyáztasson 
az n. t. és az kit ra jta  érik, méltán büntessék meg.

9. Az n. k. az 1634. esztendőbeli 14. Articulust eonfir- 
m álja ; de sőt k ívánja azt az n. k„ hogy az n. t. V aranainé 
asszonyom, Korodi István, Által István, és Raisz uram éknak, 
és több helyeken is parancsolja meg serio, hogy tisztán tartsák  
és meg is padim entum ozzák házok eleit.

10 Az m olnárokra és furerokra sok módnélkül való pana
szok vannak, hogy igen fölettébb sarczoltatják az embereket, 
valamint akarják, sőt fenyegetik is ném elyeket; kívánja azért 
az n. k., hogy találjon az n. t. módot benne, hogy fizetésekkel 
elégedjenek meg. Az n. községnek ez tetszik, hogy a furereknek 
az  egy-egy pinz elég volna, az egy köböl búza emeléstől, az 
m olnárok is penig az őrléstül, az melyet szitapinznek híják, az 
két pinzzel megelégedhetnének.

11. Reá vigyáztasson az n. t., hogy az sindelt és deszkát 
az régi mérték szerint hosszan és szilesen csinálják; az deszka 
7 singnyi legyen, az sindel penig egy sing és egy fél fertály 
az hossza, képes áron is adják, s kiáltassák meg sokadalomkor 
elsőben, hogy az  parasztok tudhassák m agukat mihez accom o- 
dálni, annak u tán  sindel tisztben levő uram ék tisztek szerént 
igen serio vigyázzanak reá, valaki igaz m érték szerint ide nem  
hozza, vitettessék el.

12. Az fölső száraz malmot is k ívánja  az n. k., hogy 
csináltassa meg az  n. t. vörös fönyű fából, m ert az is lassan- 
lassan elfogy.

13. Szánja az u r Isten, hogy szőlőnkben, mezeinkben oly 
nagy károkat köll vallanunk, sok külömb külömféle nyulászok 
mia, kin bizony szivünk fáj, és az n. t. ta lá lna  módot benne, 
nem  köllene szintén mindeneket oly szabadon reá bocsátani.

14. Az m int tavai is deliberált volt az n. k., az temető 
felől, hogy egy sir ásástól den. 75 többet ne vegyen, de azt 
m int értjük az tem ető ezzel semmit nem  gondolván, valam int 
akarja  úgy sarczoltatja  az embereket, vigezte azért most is az 
n. k., hogy többet ne adjanak.

15. Kívánja az  n. k., hogy az sütőkre vigyáztasson az n. t. 
az piarczon, legyen elégedendő czipó és képes áron adják, batkás 
sémiét süssenek, lám  Istennek hála az búza m ost olcsó. Item 
egyéb m esterem berekre is vagyon panasz, valam int szintén
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akarják  úgy adják müveket, azokra is vigyáztasson az n. t. 
illendő áron adjak műveket.

E re d e ti je  K a s s a  v á r o s  l e v é l tá r á b a n : A r t .  E le c t .  C om m . etc. c z im ü  
id é z e t t  k ö n y v b e n .

1635.

M iskolcz v á r o s i s ta tu tu m . 

Deliberatum.

Mivel az papszeresi és tó t utczai jobbágyok között ta lá l
ta to tt ilyen éktelen dolog, melylyel ugyan alkalm as ideig éltének: 
hogy ők majd mindennemű vétkekért, úgymint szitokért, lopásért 
és több ez féle büntetésre érdem es cselekedetekért (nem lévén 
semmi törvény szerént való  biróságok és privilégiumok az 
dologról), megbüntötték egym ást egy-egy forintval az város 
b iráinak nagy injuriájokra és bírósági tiszteknek megvetésére és 
m egutálására. Mivel penig nem csak az városnak közönséges 
lakosi által, hanem ugyan az felül megirott utczáknak régi meg
rögzött lakosi által is megbizonyosodott világosan, hogy soha 
sem m inem ű cselekedetért, egym ást meg nem  büntették, hanem  
mindenkor az város közönséges főbirájáé volt ez az ju s  és 
büntetésnek authoritása. Mindazonáltal, mikor az prédikátor 
szőlejére és malom gátjára hirdetett az tizedes, ha valamely azokról 
az munkákról elmaradott, tehát az utcza megbüntethette egy pint 
bor áruig. Mely annakokáért közönségesen azt végeztük, hogy 
ennekutánna semminemű szin és mód alatt az megnevezett 
utczáknak lakosi ne merészeljenek az város közönséges főbírája 
tisztiben magokat egyvellteni; hanem az ő büntetések, m int régi 
időben is, az  mint volt, ennek u tána is csak azokra lehet egy 
pint borig, az kik az predicator szőlőjének és m alom gátjának 
mivéről elmaradnak. Sőt ennekutánna, ha mi ezféle büntetésre 
érdem es vétket hallana, az közöttök levő tizedes tartozzék bün
tetés alatt az város b irájának  hírre adni, nem külömben m int 
az sillyérszeresiek.

E re d . M isk o lcz v á r o s  le v é ltá rá b a n , a z  1 5 6 9 — 1 7 24 . é v ig  te r je d ő  
je g y z ő k ö n y v b e n .
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1636.

K a ssa  v á ro s i A rticulusok.

Tertio reelecto judici Cassoviensi Generoso Domino Nicolao Kőszöghy 
sibique adiunctis amplissimis dominis senatoribus per inclitam ac iuratam

communitatem eiusdem reipublicae praescripti et praesentati.

1. Mivelhogy minden dolognak előtte az  Isten tisztessé
gére köll gondot viselnünk, az penig az jám bor tudós predicá- 
torok által megyen végben, kéreti az n. k. az n. t. mennél 
ham arább  viseljen gondot reá, valahonnan egy tudós praedicátort 
hozassanak, az ki igaz augustana confession vagyon.

2. Mivel az  m int értettük, az scholam esternek Lycius 
u ram nak  nincs kedve az szolgálathoz, mely abból is meg
tetszik, hogy az deákság nagy szabadságban vagyon, semmi 
disciplina nincsen, sőt éjjel is m ind szélyel já rnak , kéreti ezen 
az n. k. az n. t. mennél ham arább  lehet egy jó  tudós schola- 
m estert akarm inem ü nemzetbül hozassanak ő kmek.

3. Az m int az tavali 4. articulus tartja  az communio felől, 
az t az n. k. helyben hagyja.

4. Az m agyar kántor felől is provideáljon az n. t., mert 
ez m ostani igen lassú, az n. k. közül némelyek igen dicsérik 
az  újheli kántort, ő kmek láttassák meg.

' 5 — 6 .1
7. Mivelhogy eleitől fogván az kántornak den. 50 já rt egy 

halottul, az m ostaniak penig egy forintot vesznek, sőt az meg 
keseredett em bert azzal is terhelik, hogy kupakot küldenek reá 
borért, azért kérjük az n. t., hogy mind az m ostani kántort, s 
m ind az jövendőbelit megintse.

8 .1 2 '
9. Nagy szivünk fájdalmával értjük, m inem ű nagy hatalm at 

és fosztást cselekesznek az város kapuiban az fejedelem dara- 
banti az porkolábokkal és hadnagyokkal együtt, t. i. hagymábul, 
csikbul, kovács szénbül, káposztádul, rákbul, halból, mészbül 
in  sum m a m indenből részt vesznek, melybül az szegénység úgy 
elidegenedik, hogy sírva néz reá, mely ezelőtt soha nem volt, 
és végre sem m it nem  hoznak városunkban, inkább Eperjesre 
viszik. Azért az  városbirónak hagyja meg az n. L, hogy ha 
kívántatik, darabantokkal is oltalm azza az szegénységet azok 
ellen, az kik efféle hatalm asságot cselekesznek, sőt Bornemisza 
u ram at efféle dolog felől találják meg, hogy jövendőben az új 
generálisnak ad ja  értésére és inform áltassa felőle.

1 Az 5. és 6. pontban az 1635. évi 6. és 7. p. ujíttatik meg.
2 A 8. p. ismétli az 1631. évi 9. pontot.
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10. Az molnárok és furerek felől való tavali articulust 
confirm álja az n. k. Hasonlóképpen az tavali articulus szerint 
az deszkát és sindelt azon szerint csináltassák ő kmek, és 
szom bat napon kiáltassák meg, hogy illendő áron adják, sőt az 
hostáti bírák vigyázzanak reá, hogy ha affélét leraknak, m áshova 
ne vigyék az hóstátról, hanem  az sindel uraknak adják értésére, 
és azok viseljék gondját.

11. Az Meszla patak, m ondja az n. k., hogy szántóföl
dekben sok kárt teszen, azonképpen az források is az város 
körül sok k árt tesznek; az n. t. hagyják meg az építő uram ék- 
nak, hogy viseljenek gondot reá.

12. Az temetőre is az n. községnek nagy panasza vagyon, 
hogy meg nem elégszik az den 75 az ő rendelt bérével, hanem  
akárm ely szegényen is többet vészén, sőt borral sem győzik 
őket. Azért biró uram hivassa hozzája, és ez szerént p a ran 
csolja meg neki, hogy semmiféle em bert ne sarczoltasson.

13. Az tavali 15. articu lust is confirmálja az n. k.
14. Az is tetszenék az n. községnek, hogy az felső háznál 

egy sör nevelőt csináltatna az n. t. csak fölnevelésre és az árpát 
búzával elegyítenék az kibül főzik és itczéjét per dr. 3 adnák, 
ha szintén az fát pinzen vennék is, mégis városunknak lenne 
valam i haszna benne, és alföldi hordóban szűrvén, hordóstul 
köllene e lad n i; m indazáltal ezt az n. k. hagyja az n. t. deli- 
berátió jára és tetszésére.

15. Arról is nagy panasz vagyon, hogy még az kaput meg
nyitják, az hóstátiak m indeneket fölszednek nyereségre, zabot, 
á rpát s egyébféle élességet. Azért biró uram  hagyja meg az 
hóstáti bíráknak, hogy efféle ne legyen, sőt szombat nap kiál
tassa  meg, hogy nyereségre senki semmit ne vegyen, hanem  
az m aga szükségére, főképpen ha  lova nincsen, annak meg ne 
engedtessék.

16. Emlékezik arra  az n. k., hogy ennekelőtte egynéhány 
esztendővel szólt volt arru l, hogy mind alsó s fölső hóstáton 
vendégfogadók lennének. A zért most is az n k. az n. t. industriá- 
já ra  hagyja, hogy ha ő km eknek tetszik, csináltassák meg. Addig 
penig. mig az vendégfogadó házak  elkészülnek, az hóstáti emberek, 
kik zabbal és egyébbel kereskednek, arendát adjanak az város
nak az ő kereskedésektől.

17. Az mint az tavali esztendőben emlékezett volt az n. k. 
az fölső száraz malom felől, m ost is kéri az n. t., hogy mennél 
jobban csináltassa meg.

18. Emlékezik az n. k. a rra , hogy ez elmúlt új esztendő 
napján némünemű czéhes uraim , igen elmentenek volna az 
dologban az sok mód nélkül való öltözetekkel és oktalan ábra-



zatokkal, mely dolog az n. kösségnek semmiképpen nem  tetszik 
Annak okáért teljességgel azt vigezte az n. k. hogy ennek 
után na efféle tragaed ia  ne legyen, és hiában való játék. És ha 
Isten azt adja érnünk, bíró uram  ő kme az czéheseknek jó 
idején tudtokra adja, hogy a nélkül el legyenek.

Eredetije K assa város levéltárában: Art. Elect Comm. etc. czím ű  
többször idézett könyvben
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1637.

K a s s a  vá ro si A rticulusok.

Articuli anni i 6Я7. Generoso Domino Michaeli Wass sibique adiunctis 
amplissimis dominis senatoribus, per inclytam iuratamque reipublicae 

Gassoviensis communitatem ad exequendum praesentati.

1. Mivelhogy praedicator uraim ban igen megfogyatkoz
tunk, ki miatt m ind az isteni szolgálatban s m ind az istenes 
életben nagy hátram aradások  következhetnek. K ívántatik annak 
okáért fölötte igen, hogy kiváltképpen az mostani visszafordult 
állapothoz képest biró uram  ő kme az n. tanácscsal együtt 
szorgalm atoskodjanak, hogy az két m agyar praedicator mellé, 
még egy értelmes, tudós, igaz augustana confession levő mennél 
ham arább  hozattassék s beállattassék.

2. És minthogy az scholabeliek sem lehetnek egy főfejek 
és mesterek nélkül: kívántatik igen fölötte, hogy m ind az schola- 
beli deákokra, m ind penig és kiváltképpen az városnak  közön
séges jav á ra  nézve, M autnerus uram, az ki ugyan városunk 
alum nusa, dicséretesen tanúságát el vigezvén, haza jött, minden 
dilatio nélkül beállattassék.

3. Eleitől fogva való veszekedéseket tapasztaljuk nyilván 
ez okon is, hogy az religio, és egyházi cerem óniáknak egyaránt 
való nem  értelme és követése miatt, legfőképpen szárm aztatlak, 
és abbul sok tüzek, sőt sok országoknak pusztulások követ
kezett. Vigyázván azért mind az m ásokon történt pusztulásokra, 
m ind penig az mi régi szent királyoktul sok költséggel és 
m unkával szereztetett jám bor eleinknek ez a rán t való szabad
sá g o k ra  és u su s in k ra ; ez mellett az egyezségre is, mely által 
m aradhatnak  meg az  respublicák. Tetszett az n. községnek, hogy 
az egyházi cerem óniákról írott anni 1635. articulus 4. e t 1636. 
Art. 3. m egtartassanak, és valaki az ellen cselekszik, végére 
m envén biró uram  az  n. tanácscsal, azt com perta rei veritate 
m inden szem élyválogatás nélkül, tanácsbelit szintén úgy mint



kösségbelit illendő büntetéssel úgy m int tisztének tüle való 
elvitelével s degradatióval megbüntesse s föl se hivattassék az 
curiára. Az egész concivisséget penig az n. k. bízta az n. tanács
nak  jó  moderata anim adversiojára Ezt is hozzátevén, hogy biró 
uram  ő kme m agyar praedicator uraim ékat megintse, hogy 
ad m inus minden két-két holnapban kiszolgáltassék az com 
munio.

4. Inspectorság felől az harm adévi és tavali artikulusok 1 
helyben m aradjanak, az t hozzátevén, hogy ha minden holnapban 
nem  i s : de minden angariában  beküldettessenek az oskolában.

4. Cantor uram ék fizetések felől való tavali 7. articulus 
m aradjon helyben. Kéri is penig az n. k. biró u ram at ő kmét, 
hogy ugyan megintse can tor uram ékat, alkalm aztassák ahoz 
m agokat, az em bereket rendeltetett dr. 50 fölött salarium  ne 
erőltessék.

6. Az apotecáriusok felől való 8. articulus is m aradjon 
helyben, és mivelhogy az  orvosságokat nem  újítják annyira, 
az m int kivántatnék, ső t ugyan haszontalan orvosságokkal is 
terhelik az embereket. K ívánja azért az n. к . hogy biró uram 
ő km e doctor uram m al vigyáztasson reájuk és m egvizsgálván 
patikátokat, hasznos orvosságokat s receptákat terveztessen velek.

7 — 9 .2
10. Mivelhogy az sok jövő menő utón já ró k  m iatt nem 

kicsin fogyatkozásokat éreznek concivis atyánkfiái, az kikre, nem 
lévén hová szállani az idegeneknek, gyakrabban száll anak. Mind
a rra  nézve annakokáért, mind penig egyéb közönséges városnak 
hasznára, szükségesnek Ítélte az n. k.. hogy az tavali 16. Arti- 
culusnak continentiája szerint, ha reá  érkezik az n. t. mind az 
két alsó s fölső hóstátokon, mind penig és kiváltképpen itt benn 
városunkban egy jó vendégfogadóház ugyan Löchei házbul épít
tessék, az hová szállítván emberséges értelmes gazdákat, lehessen 
concivis atyánkfiainak nyugodalmával, és az utón járóknak  is 
segítségekkel, az idegeneknek hova szállanak, azokban m inden
féle eleséget, illendő m ódot tartatván.

11. És minthogy az mostani vendégfogadóknál, ú g y m in t 
az hóstátiaknál és azoknál is, az kiknek semmi lövök és szük
ségek nincsen, ugyan szokásban ment, hogy nem  gondolván 
sem az magok á llapo tával, közönséges m egm aradásunkkal, sem 
penig concivis atyánkfiainak szükségekkel, mihelyen valam i élést 
hoznak városunkban, eleiben menvén avagy ugyan ott az hós- 
tá ton  búzát, árpát, zabot, tyúkot, ludat, verő m arhá t és minden-

1 Lásd az 1636. évi 6. p.
2 A 7. 8. 9. pontban ismétlődnek az 1636. évi 9. 12. és az 1635. évi 

15. p. intézkedései.
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féle élességet nyereségre vesznek, és magok kereskedvén velek, 
úgy adják itt ben concivis atyánkfiainak nyereséggel. Mely 
illetlen és szokatlan dolognak, hogy hasznosan eleit vehesse az 
n. t. kívántatik, hogy az hóstáti b íráknak serio meghagyják, 
efféle nélkül ellegyenek, sőt vásárbiró uram , biró urunk ő kme 
és az n. t. ak a ra tja  szerint illendő büntetéssel meg is büntesse, 
tavali 15. A rticulusnak continentiája is ezent tartván. E mellett 
panaszképpen értvén kufárkodását m ostani vice vásárbirónak 
Andrásnak, az n. k. kívánja az n. tanácstól, hogy illendő ani- 
m adversiója legyen reá, tártóztassa meg efféléiül m agát s 
feleségét, hogy igy az mit másoktul tiltjuk, m agunkban se 
találtassák, ő is az m it fél áron megveszi mindenféle elességbul 
tiszti mellett, az t kétszer áron ne adja. m int akkoráig követte.

12.1
13. Minthogy ennek az mi királyi szabad városunknak 

régi szép rend ta rtása  szerint czéhes uraim  tartoznak  fizetésért 
az halottat elkísérni, nem  elég lévén penig, hogy csak az sirhoz 
m enjenek; de sőt tisztességesen vissza is kisérjék az keser
veseket; kívánja azért az n. k., hogy ennek u tánna czéhes 
uraim  ehez ta rtsák  magokat, term észetünknek törvénye is ezent 
kívánván tőlünk.

14. Az h a tá ro k ra  biró uram  ő km e az n. tanácscsal 
együtt szorgalm atosán vigyáztasson és oly gondot viseljenek, 
hogy az régi m éták szomszéd urainknak egyenlő értelméből 
m egújittassanak, valahol kívántatik.

15. Az divisióknak és oszlásoknak véghezvitelére, hogy 
jobb módjával és az parsoknak károk s fogyatkozások nélkül 
legyenek : Kívánja az n. k., hogy az n. t. válaszszon bizonyos 
arbitereket az n. községbeliek közül, olyakat, az kik igazság
szeretők, értelm esek és az  városunk törvényekben, szokásokban 
peritusok. Az kik effélékre vigyázván az divisionalis leveleket 
úgy csináljanak, hogy vagy halálok, vagy más alkalm atlanságok 
m iatt károk ne következzék az árváknak és parsoknak.

16. Az benyei, aszalai és szikszai szőlőkből m ajd több 
kára  hogy sem haszna  lévén az n. városnak, tetszik az n. köz
ségnek, hogy azok pinzzé tétessenek, és azoknak az árábul 
hasznosb szőlők szereztessenek.

17. Az város házánál levő két lovas kocsis tartozzék az 
n. városnak ingyen, fizetés nélkül szolgálni, valahova kívántatik, 
megelégedvén heti bérével den. 60.

18. Az sörnek bebocsátása felől az n. k. m indenekben 
alkalm aztatja m agát, confirmálván anni 1634. art. 5.
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19. Nem kicsin szivek fájdalmával értette ekkoráig is az 
n. k., hogy elégedendő jószága lévén hála Istennek az n. városnak, 
az  hóstátbeliek is tartozván minden szolgálattal, mégis az n. 
város dézsmáit pinzért szokták behordani az plébániához. 
Tetszett azért és igen szükségesnek ítéli az n. k.. hogy ily 
abususok tolláltassanak, sőt az n. t. ennek utánna. oly módot 
rendeljen az dézm áknak behordatásában, hogy ingyen és fizetés 
nélkül lévén, ha az hóstátiak re á  nem érkezhetnek, az jószággal 
is vighez vitetődjék.

20. Nem különben érti az n. к azt is, hogy az kathedrális 
tem plom unknak egyik tornya, az kin az óra vagyon, romlott 
állapottal vagyon, úgy hogy ha  idején nem leszen gondviselés 
reá, le is kezd dőlni az lett je , hogy azért ilyen szép épületre 
gondviselés lehessen, biró uram  ő kme parancsolja meg az 
építő uraméknak, hogy mindeneknek előtte megcsináltassák, 
ső t azon kívül is bizonyos értelmes személyeket rendelvén, ha 
mi fogyatkozások találtatnak, az szentegyház környül, azokat 
is helybenállattattassa ő kme.

21. Az száraz m alm okra is egyéb dolgok közül biró uram  
ő keine viseltessen gondot, hogy ha mi hátra  vagyon, azok is 
helyben állattassanak s végben vitessenek.

22. Az bornak bebocsátása felől referálja m agát az n. к 
ez előtti artikulusokra, úgy hogy az mennyire lehet, az domes
ticus usus forogjon biró uram  ő kme elméjében, az  melyet az 
n. k. az ő kme és az  n. tanács industriájára bízta.

Eredetije Knssn város levéltárában : Art. Elect. Comm. etc. czímű  
idézett könyvben.

1638.

K a s s a  v á ro s i articulusok.

Articuli anni 11)38. reelöcto judici Generoso Domino Michaeli Wass, ac 
eidem adiunctis amplissimis dominis senatoribus per iuratam eiusdem 

reipublicae communitatem ad exequendum conclusi et exhibiti.

1. Mivelhogy az lelki dolgokra is úgy vigyázott az Ur Isten, 
hogy minden rem énységünk felett becsületes fő tudós praedica- 
torokal rendelt az Ur Isten közinkben, az kiknek üdvösséges 
tanításával igen bene contentus ez nemes község. Csak hogy 
kívántatik, hogy biró uram  ő kme és az n. t. az tavali
3-ik art. continentiája szerint m agyar praedicator uraim ékat 
intse meg, hogy minden két holnapban az ú rvacsoráját kiszol
gáltassák.
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2. Az inspectorság felől az harm adévi és tavali articulusok 
helyben m aradjanak, azt hozzá tevén, hogy ha m inden holnapba 
nem is, de minden angariában, beküldettessék az oskolába. Az 
mi penig az Gántorok dolgát illeti, az tavali 7-ik Articulus 
m aradjon helyben, megelégedvén az den 50.

3. Az apotecariusok m agok viselését az mi illeti, pana- 
szolkodik az n. község, mivelhogy az orvosságokat nem  újítják, 
az mint kivántatnék, k ívánja az n. község biró uram tól ő 
kglmétől ez n. tanácscsal, hogy megintettessenek, hogy újítsák 
hasznos orvosságokkal patikájokat, és rendeljék istenesen ez 
orvosságoknak kiadását, hogy nem csak az gazdag, hanem  az 
szegény is élhessen orvosságokkal Ez peniglen, hogy jobb 
modalitással meg lehessen, kívántatik  az, ha valahol egy jó  tudós 
orvos doctort találhatnánk, m ostan követ uraim ékat m éltó volna 
informálni felőle.

4 .1
5. Az sütőkről és m esterem berekről Íratott ann i 1635. 

art. 15. et 1636. art. 13. helyben m aradjanak most is. K íván
tatik peniglen, hogy ugyan serio dem andálja biró u ram  az n. 
tanácscsal, hogy az sütőkre igen nagy vigyázás legyen, d rága
ságot ne szerezzenek városunkban, mivel Istennek hála, búza 
és gabona olcsó, ők is hozzá alkalm aztassák magokat, m indent 
illendős áron adjanak, kenyérből, czipóból meg ne fogyatkoz- 
tassák az várost Sőt az vásárbiró  is szorgalm atos gondot 
viseljen mindenekre, hogy az parasztság is az városbeli a tyánk
fiainak illendő áron adjanak mindent. Nevezet szerint az mi az 
m észáros uraim  dolgát illeti, tetszett az n. községnek, hogy ő 
kglmek is megintessenek, ha szintén ideig három  pinzen árulják 
is a húst, igen jó  barm ot vegyenek, az faggyat penig illendő 
áron adják ő kglmek concivis atyánkfiainak.

6. Az tavali 10-ik artieulust is helyben hagyja az n. 
község. Tudniillik, mivel az sok jövő s menő utonjárók m iatt 
nem  kicsiny fogyatkozásokat éreznek concivis atyánkfiái, mivel 
jól megépíttetett vendégfogadónk nincsen városunkban, idegenek
nek is rágalm azásra való okot ne adjunk, mind biró uram  
könnyebbségére nézvén s mind penig magunk hasznára vigyáz
ván, kívánja az n. község, hogy szépen megépíttessék az lőcsei 
vendégfogadóház, melyet nevezet szerint annak hivunk, elegendő 
házak, istállók legyenek rajta , úgy hogy akárm ely m éltóságos 
u r is heleszállhasson, városunk becsületit előttünk viselvén. Az 
melyben kívántatik, hogy jő  gondviselő gazda is legyen, hogy 
semmiből az utonjáró meg ne fogyatkozzék, kivévén az ser

1 A 4. p. ugyanaz, mi az 1636. évi 9.



áruitatást az n. község belőle. Sőt ugyan nem is szenvedi semmi 
úttal, hogy az közönséges jó ra  való város haszná t m agának 
tulajdonítsa városunknak nagy kárával, mivel vagyon az n. város
nak ser korcsm ája, az utonjárók onnét éljenek.

7. Anni 1637. Art 11. helyben m aradjon, az mit eon- 
tineal observaltassék és legyen affelől is inspectio, hogy az külső 
vendégfogadók is m egintessenek erős büntetés alatt, úgy ren
deljék kereskedéseket, hogy az városbeli atyánkfiainak kárára  és 
fogyatkozására ne legyen, mivel most is panasz vagyon reájok, 
hogy m indent reánk drágítanak.

8. Az m olnárok dolgáról is vagyon panaszolkodás, méltó 
hogy fenyíték alatt legyenek, hogy ott az cseléditül titkon való 
kapdosás ne essék, az őrleni való gabona, az m elyet oda visz
nek, mivel annélkül is elég pénzünkben áll az őrlés, az okáért 
nem illik, hogy másképpen k á rt tegyenek. Sőt penig, ha kíván
tatik, az malm oknak m ikor szorulása vagyon viz miatt, szita 
nélkül is őröljenek, ham arább  voltáért. Az fürérok peniglen az 
fizetésbül ta rtsák  az régi usushoz magokat.

9 — 13.1
14. Az tavali 20. art. szerint, m ostan is kívánja az n. 

község, hogy az nagy tem plom nak tornya megépíttessék, minden 
haladék nélkül, mivel minden kötési m egbom lottanak, meg- 
ro thad tanak ; eddig is az Ur Isten oltalmazott bennünket, hogy 
rom lott állapotja m iatt le nem  dűlt. Mindeneknek felette kíván
tatik az, hogy megépíttessék, hogy mind Isten s m ind emberek 
előtt üdvösséges legyen m agunk viselése, az nagy templomhoz 
is az mi épités kívántatik, az kire most reá  érkezhetünk, arrul 
való gondviselés is fogyatkozásban ne legyen.

15— 16.1 2
17. Látván és hallván az n. község, az szántai háznak, 

udvarnak pusztán való állását, ki m iatt szüretkor károk követ
keznek, az mint az bortisztben levő uraim ék jól tudják, hogy azt 
elkerülhessük, békességesebben, csendesebben hogy vighez vihes
sék az tisztviselők az n. város dolgát, hasznosabban, végezték 
azt ő kglmek, mivel igen könnyen meg lehet, kővel építtessék 
köröskörül az udvara, feltalálván azt, hogy az foraiak, garad- 
naiak közel lakván, m inden megbántások nélkül, csak könnyen 
véghezvihetik, kéri ezen is biró uram ot ő kglm ét és az n. 
tanácsot, találván annyi módot benne, mivel az bényei háztól 
való szolgálat igen terhes és káros, kérvén azon Debreczeni 
Tam ás uram ot, az n. városra  legyen tekintet, az  minthogy az

1 A 9—13. pont ismétli az 1637. évi 14—17. és 19. pontjait.
2 A 15. és 16. pont nem más, mint az 1637. évi 21. és 22. pont 

ismétlése.
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lőcsei városra is tekintet vagyon, hogy csak kevés expensával 
azok megelégítik az ott való onust, mi reánk is tekintet lévén, 
ogy hiszszük, hogy ha urgealjuk, nekünk is könnyebbséget 
tésznek, ha külömben nem, egy hordó borban ta lán  elvégez
hetjük ott való ad ó zásu n k a t; ez meglévén, az vinczellér is 
jobban reá érkezhetik az n. város szőlőjének építésére, mivel 
felszabadul az gyalog szolgálatiul. Ez is felette terhesnek tetszik 
az n. községnek, hogy az vinczelérek az n. város jövedelm ével 
és szőlő hasznával osztoznak, tudniillik szüretkor, az utolsó 
hozásnak felét kívánja, az igen illetlennek és károsnak látszik, 
ennek utánna nem  engedtetik, hogy megadattassék, hanem  ha 
különben nem  lehet, inkább fizetését adják meg pénzbül az tiszt
viselő uraim.

18. Kéri ezen is igen az n. község biró uram ot és az 
n. tanácsot, hogy ő kglmek provideáljanak az rom lott kőfalak
ról és tornyokról, azok is m entül ham arább megépíttessenek, 
hogy nagyobb kára  falainknak eső, hó m iatt ne következzen.

19. Mivel Istennek tetszéséből és meglátogatásából, az 
minthogy tudjuk azt, hogy minden ez világra jött em bernek ki 
kell költözni ez világból, tem ető helyére szorgalm atos gondot 
kell viselni, az m inem ü tem ető helyek voltának, azok im m ár 
alkalmasint betelnek, kívántatik  az is, hogy biró uram  ő kglme 
az n. tanácscsal, deliberáljon felőle, hogy alkalm as hely keres
tessék jó  idején, az melyet az  biró uram nak és az n. tanácsnak 
industriája feltalált.

Eredetije Kassa város levéltárában : Art. Elect. Comm. etc. czimű  
könyvben.

1639.

K a ssa  v á r o s i articu lusok.

Articuli anni 1639. noviter electo judici Cassoviensi generoso domino 
Michaeli Debreczeni sibique adjunctis amplissimis dominis senatoribus 
per juratam eiusdem reipublicae communitatem ad exequendum prae

scripti et propositi.

1. Mindeneknek előtte az Isten parancsolatja és szent szer
zése azt kívánja tülünk, hogy mindeneknek felette az üdvös
ségre viseljünk nagy gondot, az  mely üdvösségnek fundam en- 
tom a áll egyikből az szent sacram entum oknak kiszolgáltatásából, 
hogy abban nagyobb feledékenység ne következzék, kívántatik 
hogy biró uram tól s az n. tanácstu l lelki tanítójuk m egintes
senek arról, hogy sem m int ekedig, annak utánna gyakrabban
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adm inistrálják, szolgáltassák ki az Urnák szent vacsoráját, ha 
csak m inden hónapban is egyszer, jó  példát adván m ásoknak 
is az üdvösség dolgában, ne nehezteljék ő kglmek az fáradtságot 
felvenni. Adjungálván ezt is, hogy az oskolára is, nagy vigyá- 
zások legyen ő kglmeknek. mivel ő kglmeket is illeti derekas- 
képpen, meghagyván az oskola mestereknek, hogy minden 
classiseket, jó ordóban hagyjanak, jó disciplina alatt.

2— 4Á
5. Az testam entum  hallgatásról, és az árvák jószáginak 

divisiojáról végezett volt ez n. község anno 1629. usque ad 
Annum 1632. Art. 15, hogy biró uram  és az n. tanács ren 
deljen az n. község szám a közül oly jólelkiism eretü arbiter 
személyeket, az kik az árvák  jószágiban igazán procedáljanak. 
és tudják discutialni az dolgot, az árváknak károk és fogyat
kozások nélkül, magok hasznát ne keressék az árvák  kárával, 
és m ásoknak is ne kedveskedjenek az árváknak nagy lelkek 
fájdalmával, hanem ennek utánna az arbiter uraim ék enélkül 
ellegyenek, erős büntetése leszen az n. tanácstul, hogy ha 
végére mehetnek ő kglmek. Az mely m agvaszakadt jószág 
penig az n. városra szállandó, azzal senki fel ne merészeljen 
osztozni, hanem  az arbiter uraimék, akar álló jók, s akár ingó 
jók legyenek azok, és teljességesen csak városunk szükségére 
fordíttassanak azok.

6 .1 1 2
7. Minden fogyatkozásoknál, legnagyobb fogyatkozást látunk 

lenni, az nagy templomnak, és nagy toronynak naponkint való 
rom ladozását, kinek megépítését, újítását és fódozását, ha halo
gatjuk, igen nagy kár félő, hogy ne következzék belőle, az kiért 
még az ellenkező felektül is, nagy rágalm azásra való ok adatik, 
de legkiváltképpen Istennek büntetését, hogy elkerülhessük, kíván
tatik az is, hogy igen jó  gondviselésben legyen, lám  Istennek 
hála, vagyon mibül megépítenünk, az kire naponkint jövedelem 
is érkezik, kéri az n. község biró uram at ő kglmét, hogy ugyan 
serio dem andalja ő kglme tisztviselő uram éknak, az kik arra 
gondot viselnek, hogy ennek utánna gondviseletlenség miatt 
nagyobb rom lása ne következzék templomuknak.

8— 9.3
10. Lettenek igen nagy keserves és hatalm as panaszol- 

kodások az elmúlt 1638. esztendőben minemü uj dolgok lettenek 
az bordézm áláskor, oly szokatlan dolgot követtenek, nem tudjuk

1 A 2—1. pontok átvették az 1638. évi 3. 6. és az 1637. évi 
14 pontot.

2 A 6. pont megújítása az 1637 : 16.-nak.

2 1 0  VÁROSI STATÚTUMOK.

3 A 8. és 9. art. megfelel az 1638. évi 16. és 18. art.-nak.
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ki akaratjából, és mely szokatlan abusus, széljel ez darab  földön, 
nem  kicsiny böcstelenségünkre volt városunknak, ezért ennek- 
u tán n a  meg nem  engedi az n. község, hogy az  törkölyben 
horoggal kereskedjenek, és karóval feszegessék, szabadságunknak 
m egbántásával. De úgy m indazonáltal jó  vigyázás legyen és 
ugyan meg is kell parancsolni, hogy minden ember, úgy alkal
m aztassa az szürethez m agát, hogy az n. városnak  nagy 
kárával ne legyen, előtte viselvén városához deponált hitit, és 
az közönséges jóért ne szánja kiadni az n. város dézmáját, 
ha ki ez ellen cselekeszik, feltalálja biró uram  és az n. tanács 
érdem lett büntetéseket. Hanem az régi szokás szerint m aradjon 
helyben az  dézm álásnak állapotja és az dézm ások tulajdon 
fürm inder uram tól hallgattassanak és függjenek, és az mennyi 
bor leszen az dézmán, az plébánia házhoz hordattassanak be, 
és az kinek mi sallarium a, onnét adattassanak ki az tiszt
viselő által, senki ki ne vegye odaki az salarium át.

11. Minthogy az n. városnak szám talan költségi vannak, 
igen jó  volna, ha mit feltalálnánk az n. város jövedelm ének 
szaporítására, az többi között az sem volna ta lán  káros, ha 
Forrón valam i m ajorságot ta rtanának  az város szám ára, ha 
egyebet nem, az m int értjük külső n. atyánkfiáitól is, hogy sok 
jó őszi és tavaszi vetése is lehetne ott az n. városnak jó  gond
viselés által, az mely az tárházat igen szaporítaná; h a  külömben 
nem, annak végbenvitelére, gróf uraim  találnak egy jó  gond
viselő szolgát, az mely ott continuus lenne, és ő kglmeknek 
m aga gondviseléséről és forgolódásáról számot a d n a ; mivel 
annélkül is kevés hasznát vehetjük Forrónak és G aradnának, 
azok reá  érkeznének szántására  és feltakarására Ha penig 
ezek nem érkeznének, az ide fel való jószágból is segítséggel 
lehetnének nekik, szántásnak idején. De az úgy lehetne meg, ha 
az sok imide am oda való szolgáltatásiul m egüresednének az 
jobbágyok, úgy m int az n. város dolgán kívül, holmi illetlen 
szolgálatokkal felettébb ne terhelnék őket. Az minthogy magoktól 
is, egyszer is m ásszor is nem  kevés panaszolkodás esett, és 
esik naponkint. A rra  is gondot viseljenek gróf uraim ék penig. 
hogy az város jószágából, ha kik oly elszökött jobbágyok vol
nának, az minthogy vannak is, ő kglmek az ország constitutió- 
jához tartván  m agokat, felkérjék, találtassanak az külső nemes 
emberek előtt is jó  gondviselésben lenni.

12. Anni 1614., 1622., 1623., 1630., 1633. esztendőbeli 
articulusokhoz tartsa  biró uram  az  büntetés dolgában, minden 
aprólék büntetésért ne vegyen tiz forintot, az tiz forintos bün
tetés az n. tanács consensusából legyen.

14*
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13. Az tilalmas tölgy erdők meg voltának tiltva annak 
előtte is, mind gróf uraimtól, s mind tanácsbeli uraim tól, mostan 
is igen m éltónak ítéli lenni az n. község, hogy tilalomban 
legyen, mind gróf uraimtól, s mind másoktul, nagy vigyázás 
legyen igen reájok az kerülőktől.

14. Értette az n. község azt is nagy szive fájdalmával, 
hogy külső nem concivis nemes em berek húzókat vettenek 
városunkban, városunk szabadsága ellen; ennek u tánna efféle 
ház vételt, és egyebet is, mely városunknak szabadsága deroga- 
m enére következhetnék, biró uram  magátul meg ne engedje, 
hanem  az n. tanácscsal közölvén, egyező akaratbó l menjenek 
az m ire mehetnek, de igen reá vigyázván, hogy városunknak 
szabadsága ellen ne legyen jövendőben is.

15. Tanálta azt n. község fel, sok okokra nézve, hogy az 
felső új bástyától elkezdvén ide alá, négy száz öl kőfalnak 
fundomentomát, méltó volna felvétetni, apródonkint, kezdenénk 
az építéséhez, jó  idején vágatnának követ az építő tisztben 
levő uraim , ne láttatnék, hogy teljességésen elfeledkeztünk róla.

16. Kéri az n. község biró u ram at ő kglmét, vigyázván 
városunk jövedelmére, az többi között ez is igen hasznos, hogy 
az bor urak akármi szegény bort, az n. város szám ára  el ne 
mérészeljenek venni senkitől barátságért, hanem  reá  vigyázván 
arra , valahol jobb alkalm atosságot az város szám ára feltalálnak 
ő kglmek ott vásároljanak, az kihűl városunknak jövedelme 
öregbedjék.

17. Igen tetszenék ez is az n. községnek, mivel mostan 
ő kglmek el nem érkeznek minden dolognak m inim álására, 
hanem  az n. tanács közül választana kglm etek hat bölcs 
urainkat, hasonlóképpen az n. község szám a közül is egy
néhányat, az kik neki ülvén egy bizonyos napon, mig az tisztek 
elosztatnának, rum inálnák meg mindenféle tiszteket, mivel nem 
kevés novitások jöttének az tisztviselők köziben is. H anem  minden 
dolgot eligazítván, hagynának jó  véggel, és annaku tánna kiki 
ahoz ta rtan á  magát. Az mely városunknak nem kevés hasznára 
lenne jövendőben.

Eredetije Kassa város levéltárában: Art. Elect. Comm. etc. czimü 
idézett könyvben.
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1640.
K a ssa  v á ro s i articu lusok .

Articuli anni 1640. reelecto domino judici Cassoviensi generoso domino 
Michaeli Debreczeni, eidemque adiunctis amplissimis dominis senatoribus 

per inclytam juratamcjue communitatem conclusi et praesentati.

1 —9 .1
10. Az politiára legfőképpen az szép concordia intvén 

mindeneket, an n ak  u tánna az n. városnak régi szép (de ez múlt 
időben obscuráltatott) igazságinknak, rendtartásunknak, helybe 
való álla tására  az mely igazságok kiváltképpen három  állapotból 
állanak ; e lsőben : az mi privilégiumunknak, levélbeli documen- 
tum oknak continentiá ibó l; m ásodszor: az n. város házán avagy 
curiáján levő mindenféle registrum oknak és egyebeknek inven
tarium  szerint való registratiojábúl, harm adszor: az törvények 
avagy arbiter által való compositióknak, végezéseknek mivoltá
ból. Az elsőt igen szükségesnek látja az n. község, hogy minden
féle levelek m egnézettessenek, perlustráltassanak , fürminder, 
biró és notarius uram ék jelenlétekben, m egtisztíttatván vétet- 
tessenek szép registrum okban, és ha mi az előbbeni nótáriusoknál, 
avagy gróf ládájában  és akárholott volnának, azok is felvitet- 
tetvén az tanácsházra, helyben állattassanak, és esztendőnkint 
az regestrum  szerin t m egláttassanak, hogy idegen emberek 
kezéhez, az m int Darholcz uram  dolgában történt, ne ju ttas
sanak, és tudhassák  az fő gondviselők szükségeknek idején, 
mihez kell bizniok. Az m ásik hasonlóképpen, m icsoda archivumja, 
repositiója, adóssága vagyon az n. városnak avagy az szegény 
árváknak, az n. curián, biró uram  éppen m indenestől fogva 
m ás regestrum ban inventalni, és azt is esztendőnkint megláto
gatván az kulcsát bizonyos helyben tartsák.

1 Az 1. pont ismétli az 1639. évi 1. articulust, azzal a módosítás
sal, hogy az úr szent vacsorája «bár m inden két hónapban» szolgáltat- 
tassék ki, és ama kozzátoldással, hogy a lelki tanítóknak vigyázások 
legyen, «hogy as inspectorok m inden angariában» iskolavizsgálatot 
tartsanak. v

A 2—7. p. megújítja az 1639. évi 2., az 1638. évi 6., 1639. évi 4.,
5., 7-ik s 1638. évi 18. articulusokat.

A 8. p. helybenhagyása az 1639. évi 13-ik articulusnak, avval a 
megtoldással: *as nemes község kéreti biró uram at és as nemes taná
csot, hogy gróf u ra im éknak parancsolják meg, hogy szabad erdőt 
m ulattassanak concivis a tyánkfiainak, mivelhogy sem egy fele, sem 
m ás fele nem mehetnek, hogy meg nem  károsítanak őket, láncsokat, 
fejszéket elvévén.

A 9 p. ismétlése az 1639. évi 16-nek.
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11. Accedál ez is, hogy m inden rendbeli tisztviselők, nem 
az tavali és harmadévi regestrum  szerint alkalm aztassák csak 
jövedelm ét az n. városnak, m intha árendát fizetnének az n. 
városnak, hanem  kiki megemlékezvén kötelességéről, ugyan 
hasznot igyekezzék az n. városnak  szerezni, és beadni, contentus 
lévén illendő fáradtságának jutalm ával.

12. Kívántatik ez is, hogy az kőkapunak, az ispitálbeliek- 
nek szám ára, mely kis ház jobbfelől mikor kimennek, az n. 
tanács megböcsültetvén, csinálta tná meg, az ispitálbeli szegé
nyeknek táplálásokra lenne, az m it Isten nevébe adnának  az 
utonjárók. (sic)

13. Kívánja ezt is az n. község, az hová arbiterek kiván- 
tatnak, biró uram az n. község szám a közül jólelkiism eretű 
embereket, az kik ahoz tudnak, rendeljen, hogy igy kár ne 
következzék, sem egy félnek, sem m ás félnek.

14. Az sok szabadosok, m int az béllai, tőkesi, radacsi és 
az újfalusi, letétessenek, m ert azok szolgálhatnak az n. városnak 
hasznosban ; dézmájokat bőven megadhatják, az faluknak bírái 
elégségesek az gondviselésre. Az n. község hallja az t is bizo
nyos emberek szájából, hogy az tőkési erdőkerülők tallért 
vesznek az olyan emberektől itt Kassán, az kik nem concivisek, 
az tilalm as tölgyerdőnek szabadosán való hordására.

15. Továbbá az, ki testam entom  hallgató, az bírónak 
m agának idő előtt ne m erészeljen az testam entom ot m utogatni, 
hanem  az n. tanács m ikor együtt vagyon, az szokás szerint 
akkor adja be, mert sokszor ham arább tudták az előtt az piaczon 
némelyek, hogy semmint az tanácsbeli uraim.

1(>. Az város faluiból az jobbágyok m ennyin mennek 
vinczlerségre oda alá, az is nem kevés kárára  vagyon az n. 
városnak, m ert ugyan odam aradnak, örökséget szerezvén magok
nak, az gróf uraim jövendőben gondot viseljenek felölök.

17. Ez is tetszenék az n. községnek, hogy az  kassai 
ha tárban  levő m ajorságnak gondja viselését, két avagy három  
községbeli atyánkűaira b ízná biró uram  és az n. tanács, m ivel
hogy gróf uraiméknak az külső jószágoknak gondviselésére elég 
gondjok vagyon.

18. Az városra szállott jóknak beadása, az a rb ite r sze
mélyek által, kívánja az n. község, hogy az firm inder uram  
kezéhez adassák irás szerint, hogy az n. község is m inden esz
tendőben tudjon róla gondoskodni, most is sok legatum ok idegen 
kéznél vannak, nem az város kezénél, az kikről az n. község
nek anim adversiója leszen jövendőben.

19. Kéreti az n. község biró uram ot, és az n. tanácsot, 
hogy az portörőre legyen animadversiójok az n. tanácsnak.



m ert az m int hallattatik, igen pusztul naponkint, jobb volna 
arendában  adni, hogy sem m int pusztán állani, hogy ha  az n. 
tanács nem  akarja m ásképpen gondját viselni.

Eredetije Kassa város levéltárában : Art. Elect. Comm. etc. csímű 
idézett könyvben.

1640.

M iskolcs vá ro s i sta tu tu m .

Mivel eleitől fogva sok veszekedések voltának az tizedes- 
ségnek viselése miatt, törvény szerént igazította ekképen az 
böcsületes tanács. Mivel ez eleitől fogván való törvény volt az 
mi városunkban, hogy az ki örökös tanácsosságot viselt holtig, 
az nem  tartozott tizedességet viselni; de mivel az állapot annyira 
elfordult, hogy az ki m ostan esztendeig tanács, annak  utánna 
ném ely soha sem leszen, annak okáért, ha az tanácsság után 
az tizedesség reá kerül akárkire is, ha akkor szinte nem  tanács, 
tartozik elviselni, hac tamen observatione: hogy valaki főbiró- 
ságot visel, soha tizedességet ne tartozzék viseln i; azon kívül 
semmi utón üres senki nem lehet tőle.

Eredetije Miskolcz város levéltárában, az 1509—1734. terjedő 
jegyzőkönyvben.

v á r o s i  s t a t ú t u m o k . 2 1 5

1641.
K a ssa  vá ro si articu lusok .

Articuli anni 1641. tertio reelecto domino judici Cassoviensi generoso 
domino Michaeli Debreczeni ac reliquis penes cum assistentibus amplis
simis dominis senatoribus ab inclyta eiusdem reipub. communitate ad 

exequendum porrecti.

I . 1
2. Az orvos doctor és patikariusokra szorgalm atos gondja 

viselése legyen biró uram nak s az n. tanácsnak, és egyszer jó 
volna patikájokban levő eszközöket meglátogatni.

3. Mivel sok abususok jöttének be az tisztviselők köziben, 
azért kéreti az n. község biró u ram at és az n tanácsot, hogy 
mig az tisztek elosztatnának, annak előtte bizonyos személyek 
rendeltessenek az kik, m egrum inálnának minden tiszteket, és 
kinek kinek bizonyos sallarium ja rendeltetnék, tisztekhez képest,

1 Az 1. pont ismétli az 1640. évi 1. articulust.



és tisztekhez képest jólelkiismeret szerint tartozzanak  számot 
adni az tisztviselők az tavali 11. Articulus szerint.

4 .1
5. Az egész város jószágára szükség az n. községnek 

vigyázni bizonyos okokra nézve, ez jövendő nyáron  fürminder 
uram  bizonyos számú községbeli uraim m al együtt szükség, hogy 
kim enjen ő kglmek, az egész város jószágát m egjárván, ha 
valam i oly abusus találtatik, azt szükség jó rendben hozni és 
egy derekas U rbárium ot íratni az város jószágáról.

6. Kéri az n. község biró uram at és az tanácsot, hogy 
az eperjesi uraim m al és az Darholcz famíliával az határokat 
megjárván, m egujittassanak, semmi okkal ez esztendőről el ne 
múljon.

7. Kívántatik ez is, hogy az kőkapunál az ispitálybeliek- 
nek szám ára, az mely kis ház, az n. tanács megböcsültetvén, 
adják meg árá t az tavali 12. articulus szerint. Az ispitál borát 
penig, az tisztviselőknek szabad legyen idején kiárultatni, mivel 
az is az n. városra nézendő, m ert ez elmúlt esztendőben is 
nagy kára  volt az n. városnak.

8. Az árkokat az város határán  igen szükségesnek látja 
az n. k. az régi mód szerint meg kell tisztítani, és az kőhidig, 
az u takat szorgalm atosán csináltatni, m ert földünkben és búzánk
ban nagy károkat tesznek az utonjárók, mivel vám ot veszünk, 
tartozunk vele, utak és hidak csinálásával,

9 .1 2
10. Ezt is kívánja az n. község, hogy az alsó hóstáton, 

biró uram  és az n. tanács csináltatnának egy jó  öreg vendég- 
fogadót az korcsm aház udvarán.

11— 12.3
13. Nagy szive fájdalmával érti az n. község, az béllai, 

tőkési és több falubelieknek, az tilalm as erdőkben való nagy 
kártételeket, sindelre, karóra, deszkára fordítván az  tilalm as 
erdőknek fáit, idegen helyre hordván complarkodnak vele, azért 
kéreti az n. község gróf uraimékat,, legyen anim adversiójok 
reájok, hogy idegen helyre ne merészeljék hordani.

U .4
15. Tetszenék az is az n. községnek, hogy az festő 

házánál egy nevelőt csináltatván, ugyan fő sert nevelnének, hogy 
concivis atyánkfiainak ne kellenék fáradni imide am oda serért,

1 Ismétlése az 1640. évi 18-ik articulusnak.
2 A 9. pont felújítja az 1639. évi 13. ai'ticulust.
3 A 11. és 12. pont feleleveníti az 1640. évi 13. és az 1637. évi

22. articulust.
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4 A 14. art. megújítása az 1634. évi 14. articulusnak.
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apró  hordókra szabván, hogy ebből is az város haszna más 
idegen kézre ne bocsáttatnék.

16. Ez is tetszenek az n. községnek, hogy Kissfaluban gróf 
uraim  csináltatnának egy vendégfogadót, melyben bort, sert 
á ru itassanak  az város hasznára  bőségesen.

17.1
18. Az itt való m olnárokra felette nagy panaszolkodás 

vagyon, hogy az régi szokást elhagyván több vám ot vesznek, 
hogy nem  kellene, mivelhogy az m érését tetézve töltik. Kéreti 
az  n. község biró uram at, hogy az jövendőbeli építő u raknak  
m egparancsolja, az régi szokáson kívül ne menjenek.

19. Az kufárokra és kenyér czipó sütőkre is felette nagy 
panaszolkodás vagyon, mivel Isten ilyen olcsóságot adott, mégis 
m ind kenyeret, czipót igen kicsinyen sütnek, az jövendőbeli 
vásárb irónak  parancsolja meg biró uram, szorgalm atos gondot 
viseljen reá, és az sok hejábanvaló kufárokat limitálja. Az 
tűzre  való fára is serényebb gondviselés légyen, mivel azt is 
kétszer á rán  adják az paraszt emberek.

20. Kívántatik, hogy m ás téglakemenczét csináltassanak, 
avagy ezt jobbítsák, mivel sem m ire nem jó, és az tégla nem  
ég meg benne, fa is több kívántatik hozzá. Kívánja ezt is az 
n. község, hogy az régi mód szerint az város jobbágyi hord 
jan ak  fát oda és az téglának ezere három forinton adattassék, 
az régi mód szerint.

21— 22.2
23. Végezetre és utolszór kívántatik, hogy fürm inder uram  

s az n. község esztendőben ide az n. város házára  felügyeljen 
ez megirt articulusoknak rum inálására.

Eredetije Kassa város levéltárában: Art. Elect. Comm. etc. czim ű  
idézett könyvben.

1642.
K a ssa  v á r o s i  articu lusok.

Articuli anni 1642. generoso ac consultissimo domino Joanni Keviczki 
recenter electo judici Cassoviensi, nec non sibi adscitis amplissimis domi
nis senatoribus, per juratam ejusdem reipublicae communitatem concre

diti et ad exequendum extradati.
1 — 7.3
8. Az város jószágában se biró uram, se firm inder uram , 

se gróf uraim ék magok borát ne áruitassák, hanem  csak az
1 A 17. megújítja az 1639. évi 16. articulust.
2 A 21. és 22. pontban ismételtetik az 1639. évi 7. és az 1840. évi 

19. art.
3 Az 1—7. articulusok megújítják az 1639. évi 1., az 1641. évi 2.,

3., 8., az 1639. évi 13., az 1641. évi 10. és 18. articulusokat.



város borát. Az szabadosok, se bíró uram nak, se türm ender 
uram nak, se gróf uraim éknak ne merészeljenek addig szántó 
em bert adni, mig az n város dolga el nem  végződik.

9. Az plébánia szám ára, avagy az dézm a szükségére gróf 
uraimék hasogattassanak dongát, hogy elegendő hordó legyen, 
minden esztendőben két-két ezeret, fenekestül, hogy ne kelles
sék az bodnároktul oly drága pénzen venni, az mint az elmúlt 
esztendőben is p. den. 75.

10. Az Béllán fölül való malmot gróf uraim  vitessék be 
az faluban és ott csináltassák meg. És ugyanott egy fűrészt is 
csináltassanak ő kglmek az n. város szám ára. És az alsó tőkési 
falunak végin levő malom felől is provideáljanak gróf uraimék, 
mivelhogy mind sernevelője s mind fűrésze vagyon annak az 
m olnárnak és kívánja az n k., hogy annak árendáját feljebb 
taxálják.

11. Az grófok az város jobbágyit ne sarczoltassák felet
tébb az magok dolgában, m ert az n. községnek anim adversiója 
leszen reá, sem gyalog sem lovas szerrel.

12. Az nagy tem plom ra és az zöld toronyra való vigyá- 
zásról ne feledkezzék el biró uram  az n. tanácscsal együtt, 
m inden haladék nélkül építéséhez kezdvén, ne hagyjuk elrom- 
lani, és az  minemű réz csatornákat néhai Pósa Ferencz lesze
detett, mely az fekete kam arában vagyon, azokat küldjék ő 
kglmek Szomolnokra, minden haladék nélkül csináltassák meg.

13.1

14. Ezen is kéreti az n. к him  u ram at és az n. tanácsot, 
hogy az mesteremberekre, nevezet szerint kerékgyártó, asztalos 
és vargákra legyen animadversiójok ő kglmeknek, mivel képte
len á ron  adják marhájokat.

15. Nagy keserves szívvel hallja az n. község, hogy mind 
városunkban s mind hóstátunkon felesen és ugyan számosán 
vannak  afféle ifjú nőtlen legények, az kik lóval és egyébféle 
barom m al tőzsérkednek és kereskednek, az melyből az  n. város
nak sem m i hasznot nem adnak és m indenütt az kassai névvel 
járnak, hogy ők Kassa városának lakosi volnának. Kéreti annak 
okáért az  n. k. biró uram at és az n. tanácsot, hogy effélékre 
igen anim adversiójok legyen ő kglmeknek, hogy ne szíják váro
sunkat nadályképpen ; hanem itt való lakásokban legyen valami 
haszna az n. városnak, mint egyéb helyekben is szoktak efféle
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A 13. art. feleleveníti az 1639. évi 12. artieulust.



emberekkel élni, az melyek városbeli concivis atyánkfiainak 
nagy károkat tesznek.

16. K ívánja ezt is az n. község, hogy az m inem ü szőlő
örökséget az erdőbényei határban, biró uram  s az n. tanács az 
n. község akaratjából pénzzé tevén eladott, a helyében bizo
nyos helyen m ás jó  bortermő szőlő örökséget vegyen, az mely
ből az n. városnak jövendőbeli haszna lehessen ; m ert félő, hogy 
ezenkívül is az az summa pénz jövendőben oly helyre megyen, 
hogy az n. városnak semmi haszna nem  leszen belőle és így 
az n. város kára  következik. Példa az Szikszai szőlőknek állapotja.

17 .1 2

Eredetije Kassa város levéltárában : Art. Elect. Comm etc czímű  
idézett könyvben.

Articuli anni 1643. generoso domino Joanni Kewiczky secundo reelecto 
judici, reliquisque sibi adjunctis amplissimis senatoribus, per inclytam et 

electam ejusdem reipublicae communitatem, praescripti et porrecti.

8. Az bertenházban az fölső ház megépíttessék, igen kéri 
az n. község biró uram at és az n. tanácsot. Az vizi fára is 
vigyázásban legyenek ő kglmek és az sertisztviselő uram éknak 
m egparancsolják, hogy annyit hagyjanak az n. város szám ára, 
hogy pinzen ne kellessék venni kétszerié való áron.

9. Az n. város határira, úgy m int az hilyai, barczai és 
eperjesi határokra, biró uram nak és az n. tanácsnak  szorgal
m atos gondjuk legyen, igen kéreti az n. község ő kglmeket. Ez 
mellett az halászokra is vigyázásnak kell lenni, hogy magok 
haszna kereséséért concivis atyánkfiainak károkat ne tegyenek 
az H ernádnak elgátolása és másfelé való bocsátása miatt.

10. Az klastorom ban levő régi temető kertet keríttessék 
be biró uram  az n. tanácscsal együtt, igen kéreti ő kglmeket 
az n. község. Az építő uraim ék is ne merészeljék az épületre 
illendő ó oszlopokat és fákat az magok házához vitetni, mely
nek jövendőben hasznát vehetné az n. város, az m int most is

♦cselekedtenek az építő uraimék. Az mely fákat periig concivis 1 2

1 Ismétlése az 1641. évi 23-ik articulusnak
2 Az 1 — 7. articulusofcaz 1639. évi 1., az 1641. évi 3., 10., 18., az 

1642. évi 8., 9.. 11.. 12., 14. és 16. articulusokat újítják meg.
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atyánkfiái házok elől elvitettenek az építő uraimék, vagy az 
szokás szerint behozandó Iák helyében acceptálják jövendőben, 
avagy készpénzül elégíttessenek meg az kiknek lovuk nincsen.

11. Bizonyosan értette az n. község azt is, hogy az  építő 
tisztben levő uraim  az templom épületire való veres fenyőfából 
elhordattanak, az melyet az zöld torony épületire nem  kicsiny 
költséggel hozattunk volt, melyet az n. község el nem  akar 
szenvedni. Az m alom ban való tiszta buzábúl penig senki ne 
merészelje sallarium ját kivenni, hanem  az régi szokás szerint 
buzatisztben levő uraim  kinek-kinek salarium ját kiszolgáltatják 
az szokott he lyen ; m ert az pinzre való és pinzt szoktanak 
árulni abból az építőtisztben levő uraim , melyről szám ot is 
szoktanak adni ő kglmek

12.1
13. Erre is intené és kérné lirminder uram  az nemes 

keresztyéni választatott községgel együtt biró u ram at és az 
nemes tanácsot, hogy az mi régi eleinktől bevött szokását avagy 
rend tartásá t követni kellenék, tudniillik az com m unicálás dolgá
ban, hogy minekelőtte az n. községet választaná az n. tanács, 
annakelőtte mind az m agyar és ném et natio együtt az Ur asz
talához járu lna az szent sacram entum nak hozzájok való véte
lére, az mint régentén az mi eleink éltének vele, hogy így ezt 
látván új firminder uram , az új nemes keresztyéni választatott 
községgel együtt ő kglmek is azon vasárnap, az melyen az új 
firminder választatik, azon szép cerem óniát akarják  követni, 
hogy semmi confusio ne legyen közöttünk.

14.2

Eredetije Kassa város levéltárában 6991. sz. a. és az Art. Elect. 
Comm. etc. czimű idézett könyvben.

1644.

K a ssa  v á ro s i articu lusok.

Articuli communitatis.3

P r i m u s - d e c i m u s  s e c u n d u s . 4

1 A 12. art. az 1640. évi 12. art. ismétlése.
2 Az utolsó pont ismétli az 1641. évi 23. articulust.
3 Hozattak ez articulusok Kewiczky János harmadszor választott 

bírónak bírósága alatt.
4 A meglevő articulusok közül az 1—8. ismétlései az 1639. évi

1.. 13., az 1641. évi3., az 1642. évi 8., 9 . ; az 1641. évi 10., az 1642. évi
11., 12., 14., 16. és az 1643. évi 9. articulusoknak.



D e c i m u s  t e r t i u s  Praedicator uraim éknak az m int
hogy az scholában levő tanítóknak is esztendejek új esztendő 
nap ján  kezdetődjék és term ináltassek is, az szerin t rendeltetvén 
az ő kegyelmek fizetése is. Ha mi difficultas volna penig h á tra 
m arad t fizetésekben, rectificálhatják azt fizető tisztben levő 
uraim ék.1

Eredetije Kassa, város levéltárában az «A rt. Comm.» czimü  
könyvben.

1645

K a s s a  v á ro s i a rticu lm o k . 

Articuli communitatis.2

P r i m u s - s e x t u s  a r t i c u l u s . 3
S e p t i m u s :  Az apáthi jószágban levő jobbágyok és zsel

lérek az hóstátiak helyett szolgáljanak és az lebenyei malom 
is mentői ham arább  jövendőbeli grófok által megépíttessék.

O c t a v u s  4
N o n u s :  Az kiknek penig lövök nincsen s nem  is akar

nak tartani; mivel közönséges a  m egm aradás, egyarán t contri- 
buáljanak limitatio szerint, m ert senki nem tartozik  másért 
hadakozni, az mellett öreg fahordás lévén, ló avagy ökör tartó 
em bereken még az nemeseken is, nem obstál az régi usus, mert 
az contributio is nem  uj usus.

D e c i m u s :  Az város körül való épület nem  szüksé- 
gesb az külső ároknak szélesítésében való ásatta tásnál, azért 
azt mindeneknek felette az idővel együtt mennél jobb szorgal- 
m atossággal hozzá férkezhetnek, végben vigyék tem pore pacis, 
számos tóásókat fogadván.

D e c i m u s  p r i m u s :  Az házak adóját lim itátióban kell 
venni úgy, hogy valaki, bizonyos a rra  rendelendő term inusokra

A 9 —ÍO. pedig ismétlése az 1643. évi 10-iknek, megtoldva ezzel: 
«Hasonlóképpen az ágyuöntőház is foglaltassák vissza, vigyázás lévén 
biró uramtól az nemes tanácscsal együtt mindazokra is, vaíamelyek az 
várost de jure illetnek, hogy el ne idegeníttessenek.

Végre a 10—12. art. ismétlik az 1643. évi 10., 13. és 1639. évi 16. 
articulusokat.

1 Az utolsó, 14. art. ismétlése az 1641. évi 23. articulusnak
2 Hozattak a  4 e d  Ízben megválasztott Kewiczky János bírósága alatt.
3 Az 1—6. articulusok megújítják az 1639. évi 1., az 1641. évi 3., 

az 1642. évi 8., 9., 12., 14. és 1643. évi 8. articulusokat.
1 A 8. art. ismétli az 1639. évi 13. és 1641. évi 3. articulust.
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le nem teszi, elvétessék az ház tőle, bocs szerint, ha  nemes 
ember.

D e c i m u s  s e c u n d u s :  Valaki tem pore belli, örpkséges 
ember lévén Kassán, elmegyen innét biró uram  hire nélkül, 
m inden jav a  confiscáltassék.

D e c i m u s  t e r t i u s :  Kéreti azon is firminder u ram  az 
öreg uraim m al, és az nem es községgel együtt, biró u ram o t és 
az nemes tanácsot, hogy az  belső bástyákra mindeneknek előtte 
viseljen gondot, mivelhogy nem  is lőhetni im m ár némelyikről, 
m indazonáltal derekas épületet, kéreti az nemes község biró 
u ram at az nemes tanácsot, az régi szokás szerint az  nemes 
községgel communicálja, annál inkább az contributiót senki ne 
difficultálhassa.1

Eredetije Kassa város levéltárában: Art. Elect. Comm. etc. czimű  
könyvben.

1646.

K a s s a  v á r o s i  a r tic u lu so k .

Articuli anni 164t). generoso domino Andreae Nyereggyártó, alias Varjasi 
recenter electo judici, reliquisque dominis amplissimis senatoribus, per 
dominum tribunum plebis totamque electam communitatem ejusdem rei- 

publicae ad exequendum praescripti et porrecti.

P r i m u s — s e c u n d u s  a r t i c u l u s . 1 2
T e r t i u s  a r t i c u l u s :  Az vendégfogadó házzal együtt 

az téglaszin megépíttessék. Az csorgok és az város kívül való 
utak megcsináltassanak, hogy az utonjárók az nemes városnak 
difficultas nélkül az vám ot m egadhassák; szeretettel kéreti az n. 
község ő kglmeket, prim a occasione megcsináttassák, mig az föld 
fagya ki nem megyen.

Q u a r t u s  a r t i c u l u s . 3
Q u i n t u s  a r t i c u l u s :  Az bertenházban lévő felház meg

építtessék a tavali articulusok continentiája szerin t4 : «hogy m in
den aprólékos vétekért concivis atyánkfiái vasban ne verettes- 
senek és gyalázatos szidalom m al ne illettessenek és az  publicus

1 A két utolsó articulus elrendelvén az 1644. évi articulusok meg
tartását, megújítják az 1641. évi 23-ik articulust.

2 Az 1. és 2. p. tartalma egyenlő az 1639. évi 1. és az 1642 évi 8 
articuluséval.

3 A 4. articulusban megujíttatik az 1639. évi 7. art.
4 Lásd az 1643. évi 8. art.
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malefactorok között ne tartassanak  concivis atyánkfiái kicsiny 
vétekért.

S e X t u s — о c t a v u s  a r t i c u l u s . 1
N o n u s  a r t i c u l u s :  Ezen is felette kéreti biró uram at 

és az nemes tanácsot fürm inder uram  az öreg uraim ékkal és 
az nemes községgel együtt, hogy az mely becsületes községben 
levő uraim éknak tisztében vagyon, az tanácsbeli uraim  ék csak 
semminek ne tartsák  ő kglmeket, hanem  az regestrum  igazítá
sában is együtt legyenek, és ügy igazíttassék a regestrum , mivel 
hogy ha difficultás találtatik az szám adásokban, egyaránt szen
vedik az kárt. Az tisztben levő uraim ék közül penig az kinek 
holta történik, biró uram  ne merészelje m agának occupálni az 
tisztet, hanem  ha az tanácsbeliek közül valamelyik meghal, az 
nemes tanács szám a közül állattassék m ás helyében, és igy az 
nemes község szám a közül is hasonlóképpen, m ert elég gond 
és tiszt anélkül is az bíróságnak tiszti, hogy ebben is az régi 
szép rendtartás observáltassék.

D e c i m u s  a r t i c u l u s :  Ezen is kéreti biró u ram at für- 
minder uram  az öreg uraim m al és az n. községgel együtt, hogy 
ő kglme elégedjék meg az régi szokás szerint egy ebéden avagy 
vacsorán egy-egy itcze borral és egy pint serrel, hogy az régi 
jó  rendtartás ebben is observáltassék.1 2

Eredetije Kassa város levéltárában: Art. Elect. Comm. etc. czimii 
idézett könyvből.

1 6 5 0 .

K a ssa  v á ro s i articu lusok.

Articuli anni 1650. generoso domino Joanui Reviczky septimo reelecto 
judici, sibique adjunctis amplissimis dominis senatoribus, per dominum 
tribunum plebis inclitamque electam communitatem ad exequendum prae

scripti et porrecti.

P r i m u s — o c t a v u s  a r t i c u l u s . 3
A r t i c u l u s  n o n u s :  Ha ennekutánna valaki találtatnék, 

az ki bírája avagy tanácsa hire nélkül, alattom ban való con- 
venticulumot avagy gyűlést csinálna, biró, tanács, avagy városa 
szabadsága, privilégiuma e lle n ; az olyan em ber m indjárt, ha

1 A 6—8. art. megújítják az 1615. évi 10., 12. és 13. articulusok at.
2 A 11. art. ismétlése az 1641. évi 23-iknak.
3 Az 1-től 8-ig terjedő pontok felújítják az 1639. évi 1., az 1612. 

évi 8., 9., az 1639. évi 7 ; 1638. évi 5., 1635. évi 15.. 1642. évi 14., az 
1624. évi 5., az 1645 évi 9., 1646. évi 3. és 1645. évi 11. articulusokat.



tanácsbeli leszen, tisztitől fosztassék meg és az tanácsházról 
leüzettessék, és valam it az törvény hoz, az szerin t procedál- 
tassék véle, m inden gratia nélkül.

A r t i c u l u s  d e c i m u s :  Ha penig községbeli személy 
lészen, annak az süvegét levevén, az tanácsházról m indjárt az 
bertenházba vitettessék, törvénynyel nyúlván hozzá élete fogy
jon el érette.

A r t i c u l u s  u n d e c i m u s :  Ha penig valaki valam it hall 
biró avagy tanács ellen és az t az bírónak avagy tanácsbeli 
uraim éknak meg nem m ondja és elhallgatja, azu tán  kitudódik, 
tisztitől priváltassék, azon kívül is érdeme szerént biintettessék, 
mint aféle hitihagyott ember.

A r t i c u l u s  d u o d e c i m u s :  Kívántatik az is, hogy biró 
uram  az nemes tanácscsal együtt provideáljon bizonyos arbiter 
személyek felől, kik valahová és mikor kivántatnék, biró uram  
által kibocsáttatván, m indent jó  móddal és jó  értelem m el vég
ben vivén, az régi szokás szerént valamiben laborálnának, úgy
mint az divisionálist és inventárium ot, főképen penig az álló 
örökségekről valókat megpecsételvén, mint szintén a testátiókat 
az tanácsházra feladják, és az kiket illetne, nótárius uramtól 
váltsák ki város pecséti alatt. Hóstáti em bernek penig sem m i
képen ne perm ittáltassék hóstáton is az arbiterség, mivel eshet
nék oly állapot, hogy az nem es fiscusnak ezarán t k ára  is követ
kezhetnék.1

Eredetije Kassa város levéltárában : Art. Elect. Comm. etc. czínm  
könyvben.

1653.

K a ssa  v á r o s i  articu lm ok .

Articuli anni 1658. generoso domino Sebastiano Szentkirály noviter electo 
judici, sibique adjunctis dominis senatoribus ad exequendum per dominum 

tribunum plebis et electam communitatem praescripti et porrecti.

P r i m u s  a r t i c u l u s :  Mindeneknek előtte Isten paran 
csolatja és szerzése azt kévánja tőlünk, hogy mindeneknek előtte 
az idvösségre viseljünk szorgalm atos gondot, az mely idvösség- 
nek fundam entum a áll egyedül az szent sacram entum oknak 
kiszolgáltatásában, kévántatik  azért, hogy biró uram  és az nemes 
tanács által praedicator uraim ék megintettessenek, hogy ennek-
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1 A 13. articulus ismétli az 1641. évi 23. articulust.
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u tánna ő kglk gyakrabban adm inistrálják az szent sacram en- 
tum ot, hogy nem  ekediglen, ha  csak két holnapban is egyszer
egyszer jó  példát adván ő kglmek egyebekben is, az  idvösségnek 
dolgában ne nehezteljék ő kglmek az fáradtságot. Adjungálván 
azt is, hogy az scholára is nagy gondjok legyen ő kglmeknek 
és vigyázások, úgy hogy m inden angáriában bem enjenek az 
scholában inspector uraimék, az mestereket, correctorokat, atidi- 
torokat és kántorokat megintsék és meg is vizsgálják, hogy az 
Isten anyaszentegybázának ezarán t is jó  nevekedése és állapotja 
lehessen, és az classisok is, disputátiók és stylusok exercitiumja 
által hasznosabb és dicséretesb állapottal lehessenek. Mivel penig 
tót pap nélkül szűkölködik m ost az tót ecclesia, kéreti azon 
fürm inder uram  az nemes községgel együtt biró uram ot és az 
nemes tanácsot, hogy ő kglmek azon igen laboráljanak, hogy 
mentül ham arább  azon ecclesiának is oly lelki tan ító t kerestes
senek és szerezzenek, ki az Istennek szent igéje hirdetésére és 
az  szent sacram entum oknak tisztán  és igazán való kiszolgálta
tá sá ra  lehessen alkalmatos. Továbbá ne nehezteljék praedicator 
uraim ék ő kglmek főképen az m agyar és tó t nátión  levők az 
ispitályban minden, avagy csak második hétben is kimenni, és 
az ott való szegénységet az Isten igéjének hirdetésével és az 
szent sacram entum oknak adm inistrátiójával legeltetni és éltetni, 
m ivel sokan és nagyobb részbül alkalm atlanok az tem plom ban 
való bemenetelre.

S e c u n d u s  a r t i c u l u s :  Ezen is kéreti fürm inder uram  
az nemes községgel együtt biró u ram at és az nem es tanácsot, 
főképen biró u ram at 6  kglmét, hogy mivel m ost sokféle dolgai 
és építési lévén az  nemes városnak, ő kglme az nem es város 
lovait és szekereit az maga szükségére és u ta ira  ne fordítsa 
nem es város dolgainak hátram aradásával: ha m ikor penig oly 
móddal kévántatnék, az tisztviselőket találja meg ő kglme felőle, 
ezt is hozzá tévén, hogy szokás kivül való úti borokkal és 
egyéb extraordinarium okkal felettébb ne onerálja ő kglme az 
nem es várost.

T e r t i u s  a r t i c u l u s :  Ezen is kéreti firm inder uram  
az nemes községgel együtt biró u ram at és az nem es tanácsot, 
hogy az kiket Isten az gróf tisztben beállat, ő kglmének ne 
engedtessék az nem es város jószágában magok borait, hanem  
egyedül az nemes városét áruitatni, mivel Isten elégedendő bort 
adott most az nem es városnak is. Az nemes város erdeit az 
mi illeti, arról is kéretik ő kglmeket, hogy biró u ram nak se 
egyebeknek senkinek ne engedtessék felettébb az hordófalaknak 
basogattatása és egyéb épületre való fáknak felettébb való hor
dása az nemes város erdeinek pusztulássával. Az szántásban.

15Corpus Statutorum  III.



vetésben, annak feltakarításában gróf tisztbeli uraim ék ne az 
magok hasznát, hanem az nem es városét keressék, és minde
neknek előtte az nemes városéra  viseljenek szorgalm atos gon
dot, hogy semmiben az nem es városnak h átram aradása  ne 
következzék. Az szegénységet is rendkivül ő kglmek magok 
dolgával ne terheljék.

Q u a r t u s  a r t i c u l u s :  Ezen is kéreti firm inder uram  
az nem es községgel egyetem ben biró uram at és az nem es taná
csot, hogy az kiket m icsoda tisztben Isten ő felsége ő kglmek 
által helyheztet akárm elly tisztben is. nem m ásokat, hanem 
egyedül azokat tartsák tisztbeli társoknak, az kiket ő kglmek 
rendelnek és egyebekkel ő kglmeken kivül ne közöljék tisztek
nek dolgát és szám adásokat másoknak akadályával és nemes 
városnak  kárával és tisztbeli társuknak is despectusával. mivel 
halandók vagyunk m indnyájan  és egyik tisztbelinek halála tö r
ténvén, tudhasson annak tá rsa  is tisztinek dolgában procedálni 
és m ind maga, mind nem es város kárát akképen eltávoztatok

Q u i n t u s  a r t i c u l u s :  Ezen is kéreti firm inder uram  
az nem es községgel együtt biró uram at és az nem es tanácsot, 
hogy h a  hol és valakinél az nemes város hasznára és javára  
való levelek volnának és találtatnának, azokat ő kglmek exigál- 
ta tn ák  és az nemes tan ácsh ázra  felhozatván regestrator uram 
kezébe szolgáltassanak és regestrum ban vétessenek, hogy ha 
m ikor kívántatik legyen hol feltalálni.

S e x t u s  a r t i c u l u s :  Történik néha, hogy generális 
urunk ő nagysága, m agát is személy szerént h ivattatja biró 
u ra m a t; kéreti azon biró u ram at ő kglmet firm inder uram  az 
nem es községgel együtt, hogy ő kglme maga ne m enjen, hanem 
egy avagy két tanácsbeli személyeket vegyen m aga mellé az 
régi jó  rendtartás szerént.

S e p t i m u s  a r t i c u l u s '  Az nemes város kassai m al
m aiban lévő molnárok m iatt, mivel sok fogyatkozások és pana- 
szolkodások vannak, jövendő malomtisztbeli uraim éknak igen 
megparancsoltassék, hogy oly m olnárokat álla ttassanak  és az 
m alm okra is gondot ő kglm ek úgy viseljenek, hogy eddig való 
sok panaszok többé ne hallattassanak. Az pénzen eladott vám 
búzából penig és gabonából vám ot ezután ő kglmek ne vétes
senek.

O c t a v u s  a r t i c u l u s :  Az nemes város hám orját és az 
vogházat a mi illeti, az is úgy tetszik az nem es községnek, 
hogy arravaló em ber h a  találkozik, jó  móddal árendában  adat- 
tassék, hogy az nem es városnak az eránt is haszna  inkább 
öregbedhessék.

2 2 6  VÁROSI STATÚTUMOK.
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N o n u s  a r t i c u l u s :  Az nemes város csoi’da pásztorit 
az mi illeti, arru l az elmúlt esztendőkben is deliberált volt az 
nemes tanács és nemes község, hogy az régi szokás szerént 
többet ne vennének a m int ő klmek elvégezték; és mivel fizeté
sek já r  az váróstul, azért az nemes város barm ait is őrizzék, 
mely ebbeli ő kglmek deliberátiója ezután is observáltassék.

D e c i m u s  a r t i c u l u s :  Végezetre kéreti firm inder uram  
az nem es községgel együtt biró u ram at és az nem es tanácsot, 
hogy ezeken kivíil is az  nemes városnak jav ára  és hasznára, 
ha mit feltalálhatnak ő kglmek, abban szorgalm atosán igyekez
zenek ; inindazáltal ha  mi correctióra való dolog lenne, vagy 
egy vagy m ás állapotban, mely az nemes városnak árta lm ára 
avagy ká rá ra  lenne, ebbe firminder uram  és az nem es község 
teljességesen au thoritását és hatalm át ki nem veszi, de fen- 
ta r t j a ; esztendő alatt két izbeli felgyülését ő kglmek observálni 
akarják.

Eredetije Kassa város levéltárában: Art. Elect. Comm. etc. csímü  
többször idézett könyvben.

1654.

K a ssa  v á ro s i articu lusok.

Articuli anni 1654. generoso domino Sebastiano Szentkirály secundo 
reeleeto judici et sibi adjunctis dominis senatoribus per dominum tribu
num plebis ac electam communitatem ad exequendum praescripti et

porrecti.

P r i m u s  a r t i c u l u s . 1
S e c u n d u s  a r t i c u l u s :  Kéreti ezen is firm inder uram  

az nem es községgel egyetemben biró u ram at s az nem es tan á 
csot, hogy az mely becsületes nemes uraim ékat m ind egy, s 
mind m ás tisztben Isten u tán  ő kglmek behelyheztettek, úgy 
accom odálják ő kglmek magokat, hogy az sokféle panasz eltá- 
voztatván. mindenben az nemes város haszna öregbedjék és ne 
csak magok az tisztviselők ; főképen penig gróf tisztbeli uraim ék 
ő kglmek az szegénységet rendkívül való és szokatlan szolgá
lattal magok részére ne terheljék.

T e r t i u s  a r t i c u l u s :  Az ser tisztben penig az kiket 
Isten beállat, szükséges, hogy ő kglmek gondot viselvén az ser

1 Az 1. art. ismétli az 1653. évi 1. articulust, azon különbséggel, 
hogy a sacramentumok kiszolgáltatását «föképen a m agyar na tion  
levőknek m inden  holnapban egysser-egyszer» rendeli meg.

15*
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házra, az korcsolyások ahol laknak, téli időre való házat csi
náltassanak ő kglmek, hogy annyival jobb keleti és haszna 
lehessen az nem es város serének.

Q u a r t u s — q u i n t u s  a r t i c u l u s . 1
S e X t u s a r t i c u l u s :  Az korcsmák áru ita tásában  az régi 

szép rendtartás observáltassék és zselyérségben lakó embernek 
az bornak áru ita tása  meg ne engedtessék, hanem  kiki maga 
saját házánál áru itassa  az korcsm át, ahol m aga lakik.

S e p t i m u s  a r t i c u l u s :  Mivel az régi em bereket Isten 
m ár igen kiszedegette az nemes város határiról, nem  minden 
em ber emlékezhetik, mig még egynehányan, az kik ahoz tud
nak, életben vadnak, méltó hogy felesen mind az nem es község 
szám a s mind egyéb rendek közül kimenjenek és újabban meg
járják  jövendő emlékezetre és m egm aradásra nézve, és ha mi 
fogyatkozás az szomszédságokkal az határokban volna, azt ő 
kglmekkel rectificálják.1 2

Eredetije Knssn város levéltárában: Art. Elect. Comm. etc. csítnü 
könyvben.

1655.

K a ssa  v á ro s i articulusok.

Articuli anni 1666. generoso domino Sebastiano Szentkirály tertio reelecto 
judici et sibi adjunctis dominis senatoribus ad exequendum praescripti

ac porrecti.

P r i m u s  a r t i c u l u s . 3
S e c u n d u s  a r t i c u l u s :  Firminder uram  az nemes köz

séggel együtt kéreti azon is biró uram at és az nem es tanácsot, 
hogy az tiszteknek elosztásában provideáljanak olyan állapottal 
ő kglmek, hogy kiki ő kglmek közül az nemes város jövedelmét 
ne tartanák  m agok kezénél, hanem  idején korán ne neheztel
nék az fizető tisztben béadni az nemes városnak  ilyen szük
sége idején.

T e r t i u s  a r t i c u l u s :  Egynéhány esztendőktől fogván 
való sok panaszai az embereknek ujton újulnak az molnárok 
ellen, kéreti az  nemes község biró ui'amat s az nemes tan á
csot, hogy ő kglmek az építő uraim ékat az kik jövendőben

1 A 4. és 5. art. ismétlése az 1653. évi 7 és 1639. évi 15. 
art.-nak.

2 A 8. p. ismétli az 1653. évi 10. artieulust.
3 Az 1. pont megújítja az 1653, évi 1. artieulust
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lesznek, megintsék, hogy ezekben az kassai malmokban oly 
m olnárokat állassanak, az kik meg tudnák építeni, mivel igen 
rom lott állapotban vadnak, ezek penig az molnárok a mint az 
nemes község informáltatott, csak gazdagodnak és az m alom
nak épületire igen re s te k ; igen méltónak látná az nemes köz
ség lenni, hogy m ásokat állatnának bele, olyanokat, az kik az 
gátoknak is gondját tudják viselni.

Q u a r t u s  a r t i c u l u s :  V árosunknak régi dicséretes jó  
rend tartása  és szokása ellen némely jóakaró  uraink az piaczon 
béres házat fogadván, korcsm át áruitatnak, szénával, zabbal 
kereskednek, kéreti az nem es község biró u ram at és az nemes 
tanácsot, hogy efféle embereknek meg ne engedje az korcsmál- 
kodást és kereskedést, sőt meg legyen parancsolva erős bünte
tés alatt, hogy efféle dologban városunknak törvénye ellen senki 
m agát ne elegyítse. Az mely jóakaró  urainknak penig két házok 
vagyon, tehát az mely háznál elkezdették az korcsmálkodást, 
a  m ásik háznál annak békét hagyjon sub poena.

Q u i n t u s  a r t i c u l u s :  Az kassai bodnárok m iatt sok
féle panaszok jöttének az nemes község eleiben, drágáért m un
kálkodván rósz m unkát kell pénzünkre elvennünk, sőt némely 
jóakaró  urunknak pénzért sem akarnak m unkálkodni; hogy 
azért a nem es tanácsiul megintettessenek, alázatosan instál az 
nem es község ő kglmeknek.

S e x t u s  a r t i c u l u s :  Mivel az szegény jobbágyság az 
elm últ egynéhány esztendőktől fogván felette igen oneráltatott 
az sok rendbeli szolgálatokkal, az melyeknek előlszám lálásában 
sok idő foglaltatnék, de rövid szóval hogy béfoglaljuk az nemes 
város szám ára való karóknak alávitelét és az borainak felhozá
sát és m ajorság földeinknek m egszántását, bévetését takarodá- 
sával együtt véghezvinni nem  difficultálják, sőt örömmel véghez 
viszik, csak hogy az soltész, a m int ennekelőtte cselekedett, 
m ásoknak is m unkájokra szegényeket erőlteti, nem gondolván 
sem m it azzal, hogy az szegénységnek barom  és m agoknak való 
eleségek nem  lévén, minden fizetés nélkül szolgál. Az régi gróf 
uraink mégis valam i pénzbeli segétséggel ugyan voltának nekik, 
lá tván  szükségeket, az nemes község kéreti biró u ram at és az 
nemes tanácsot, hogy efféle állapotokról m éltóztassanak jó  ren 
delést végzeni, olyat mely m iatt nyavalyások ne pusztuljanak 
ennél is inkább, hanem  inkább épülhessenek.

S e p t i m u s  a r t i c u l u s :  Nem ártana, ha  az nemes 
tanács bizonyos emberséges embereket rendelne arra, hogy az 
nem es város jószágát m eglátogatnák és jó  rendben vennék, 
m inden falukban való pusztákat és az egész jobbágyságot, fél
helyeseket és zselléreket béirnák és gróf uraim ék kezében adnák,
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párja lenne az nemes tanács házán  is, hogy minden eszten
dőnként tudhatnák meg ő kglmek, hogy miben legyen állapotja 
az szegénységnek, mert az soltész miatt úgy értette az nem es 
község, hogy az sok húzása és vonása m iatt igen megfogyat- 
koztanak.

O c t a v u s  a r t i c u l u s :  Igen kivántatnék, hogy az nemes 
tanács provideálna egy soltész felől, m ert im m ár ez igen elöre
gedett és nyomorult i s ; a  m int hallatik az felesége legnagyobb
nak  tartván  magát, sokféleképen vesztegeti az szegénységet. Ha 
az nemes tanács az egész jószágbeli b írákat m ásodm agokkal 
egy bizonyos napon béhivatná. alkalm ason végére mehetett 
volna, m int legyen állapotja az szegénységnek.

N o n u s  a r t i c u l u s :  Esztendőnként az bortisztben levő 
uraink bodnárokra nem kicsiny expensával vadnak, hordófalok 
hasogatására, abroncsfáknak megszerzésére az nem es város 
szükségére eleget hasogathatna az szegénység, csak lenne jó  
provisio reája, a mint hogy ezelőtti grófok magok szám ára 
fordítván, az nemes város anélkül m aradott. Annak okáért az 
nem es tanács erről is gondolkodván, netalán nem ártana, hogy 
az jövendőbeli gróf uraim  az  ilyen magok haszna keresetéről 
eltiltatnának, hanem inkább az nem es város hasznára fordíta
nák ő kglmek az hordófal hasogatást és abroncs felkészítést 
is, mely ha igv lenne, úgy gondolkodik az nemes község felőle, 
hogy nem kevés költségtül m enthetné meg az nemes város 
m a g á t; az szent Istvánv m ajorban, a nélkül is pusztán áll ott, 
mind véghez mehetne annak  az munkája.

D e c i m u s  a r t i c u l u s :  Az forrai és garadnai jobbágy
ságot e télen reá kellene kényszeríteni, hogy minekelőtte ki nem 
nyílnék az idő, addig hordatnának  velek az hasznos szőlő épí
téséhez vagy másfélszáz szekér ganajt, hogy így az szőlők is 
ne pusztulnának, hanem inkább épülhetnének. Az hom lításnak 
idején penig az ifjú bortisztben levő uraink közül ott alatt szor
galm atos vigyázással kellene lenni, hogy hiában való ne lenne 
az akkori költsége az nemes városnak.

U n d e c i m u s  a r t i c u l u s :  Ezen is instál az nemes 
tanács előtt az nemes község, hogy az határokat meg kellene 
járn i, az nemes város szántóföldéinek, rétéinek minden határit 
és helyeit, kik hol vadnak, bé kellene Írni és hadd lenne valam i 
irás felőle az tanácsházon, ne abalienáltatnának az váróstul, 
mely megtörténhetik csak az egy soltész Ádám nak halála m iatt 
is, mivel hallatik is, hogy m ások magok szám ára vetettének 
volna be aféle földeket.
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D u o d e c i m u s  a r t i c u l u s :  Az új határnak  voltaképen 
való m egjárására is nem  á rtan a  bizonyos becsületes személyeket 
rendelni, és gróf uraim  igen jó  vigyázás alá vévén, annak határit 
beíratni, erdő őrzőket ahoz hiteseket tartani, hogy az határosok 
m iatt ne pusztíttaInának az erdők és azoknak helyén való vétek
nek haszna is fordíttatnék az nemes város hasznára.

D e c i m u s  t e r t i u s  a r t i c u l u s :  Bárczai határnak  álla
podja is miben legyen, bizonyos alkalmatossággal, hogy az nemes 
tanács arról is el ne feledkezzék, alázatosan instál az nemes 
község, mivel im m ár bizonyos atyánkfiái a  m iatt meg is káro 
síttattanak, az Miszla vizének régi folyását kiásatván, széleseb
ben az Bárczy uram  tójában kellene bévitetni, mivel régenten 
is az volt az ő folyása.

D e c i m u s  q u a r t u s  a r t i c u l u s :  Ezen is instál az 
nemes község az nemes tanács előtt, hogy az m ikor az Ur 
Isten előlhozza az aratásnak  idejét, az kik dézmások lesznek, 
Lebenyén ne csináljanak vendégséget, mivel az ott való paraszt- 
emberek m indjárt m agoknak olyan bírót tesznek, az kinek leg
több vetési vadnak és csak alig jő  be dézm ába két vagy három  
rakás. Mégis m ás olyan álnokság vagyon bennek, hogy az mely 
földekbül két dézm át szoktanak volt béadni, azokat az földeket 
mind kassai em bereknek vetették zálogban inkább, ilyen prae- 
tensió alatt, hogy az kassai em ber nem tartozik két dézmával, 
és így annyi idő múlik az kiváltásban, hogy az ő fiók csak azt 
fogja mondani azután, hogy ők nem emlékeznek arra , hogy 
azon földrül két dézm át adtanak volna és így az nemes város 
kára  következik. Annak okáért nem ártana, hogy ha az ilyen 
állapotról is valam i végezése lenne az nemes tanácsnak és az 
jövendő dézm ásokat ez a rán t jó  útban kellene igazítani.

D e c i m u s  q u i n t u s  a r t i c u l u s :  Gróf uraim  ő kglmek, 
az kik lesznek, lenne gondjok reá, hogy az nemes város jószá
gában az zsellérek azon télen faragnának szarufákat és lécze- 
ket annyira valót, hogy az nemes városnak ne m enne annyi 
pénze reá, és az szükségre a  hová kevántatik, lenne elégedendő.

D e c i m u s  s e x t u s  a r t i c u l u s . 1

Eredetije Kassa város levéltárában : Art. Elect. Comm, etc czímű  
idézett könyvben.

1 A 16. és 17. art. föleleveníti az 1653. évi 3. és 10. articulust.
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1656.
K a ssa  v á ro s i articu lusok.

Articuli anni 1656. generoso domino Sebastiano Szentkirály quarto reelecto 
judici sibique adjunctis dominis senatoribus per dominum tribunum plebis 

et electam communitatem praescripti et porrecti.

P r i m u s  a r t i c u l u s .1
S e c u n d u s  a r t i c u l u s :  Az scholában az examenek 

minden angáriában inspector uraim  bémenvén, ezután is mini 
eddig observáltassanak.

T e r t i u s  a r t i c u l u s :  Ezen is kéreti firminder uram  az 
nemes községgel együtt biró uram at és az nemes tanácsot, hogy 
mivel Istennek látogatásából városunk sok infectuosus aérrel 
szüntelen verettetik, ő kglmek valami tudós és hasznos medicus 
avagy doctor felöl provideálnának.

Q u a r t u s  a r t i c u l u s :  Kéreti ezen is firminder uram  
az nemes községgel biró uram at és az nemes tanácsot, ő kglmek 
az nemes város jószágának gondviselésére előállatandő becsü
letes személyek felől ügy disponáljanak és oly személyeket állas
son biró uram , az kik ne az magok hasznokat, hanem  az nem es 
városét keressék és úgy viseljék gondját az jószágnak, hogy az 
szegénység m ás idegen földesurakhoz búzáért, gabonáért és 
akármely dologért is, városnak kissebbségére és fogyatkozására 
ne confugiáljon.

Q u i n t u s  a r t i c u l u s :  Arbitereket és testam entáriuso- 
kat biró uram  ennekutánna nem az nemes tanács szám a közül, 
hanem az nem es község közül rendeljen a hová kívántatik, 
hogy valami inconvenientia az iránt, m ikor az törvény eleiben 
történet szerént procedáltatik, aféle dispositio ne legyen.

S e x t u s  a r t i c u l u s 1 2 *
S e p t i m u s  a r t i c u l u s :  Az jövendő tisztviselő uraink, 

az kikre biró uram  micsoda tisztet bizand, arról az választás 
előtt adjanak szám ot az nemes városnak ő kglmek, az régi 
szokás és rend tartás szerént.

O c t a v u s  a r t i c u l u s . 8
N o n u s  a r t i c u l u s :  Kéreti ezen is firminder uram  az 

nemes községgel biró uram at és az nemes tanácsot, ő kglmek 
az nemes város concivis emberei mellett erősebben fognának, 
ne vexáltatnának ennyire az kivülvalóktul, m int most is, ki 
rabságot m ásutt szenved, kinek m arhája odaki vesz csak kicsiny

1 Az 1. czikk az 1653. évi 1-nek ismétlése.
2 A 6. art. ismétli az 1655. évi 12. és 1646. évi 3.-nak intézkedéseit.
8 A 8. pont megújítja az 1655. évi 5. és 1635. évi 15. czikket.
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dologért, kit az Őfelsége kapujában m agunk jurisdictiójában 
levonnák az darabontok és meg plagálják.

D e c i m u s  a r t i c u l u s :  Az com m uniónak állapotja az 
tavalyi és régi m ód szerént observáltassék, és az ujulás után 
Isten áldom ásából kiki az m aga nátióján levő lelkipásztorokhoz 
egyszersmind accedáljon.

U n d e c i m u s  a r t i c u l u s :  Ha valamely tanács, avagy 
községbeli em ber vádoltatik valakitül, avagy excessust talál cse
lekedni, ne tartassák  titkon odiose, hanem  az olyan em ber vagy 
biró uram , vagy firm inder uram  által három, négy, tanács, avagy 
községbeli em berek előtt exam ináltassék és adm oneáltassék, bogy 
annyival inkább az szép concordia az nemes respublicában 
nevelkedhessék és az titkos gyűlölség eltávoztattassék.

D u o d e c i m u s  a r t i c u l u s :  Az nemes város m alm aira 
voltaképen való provisio legyen, ne fogyatkozzék meg az város 
őrlés miatt, az nem es városnak is ennyi kára  ne következzék. 
Ne mondják azt tisztviselő uraim, ha én m indent jól helyére 
állatnék ez esztendőben, mit mivelhetne a következendő esz
tendőbeli tiszt. I te m : az nemes város m ajorjabeli csordákat az 
város csordájában já rtassák  gróf tisztbeli uraim ék, ne vegyék 
az pásztorok haszontalanul fel az nemes váróstul az fizetést és 
kétféle pásztort ne tartsanak.

A r t i c u l u s  d e c i m u s  t e r t i u s . 1
A r t i c u l u s  d e c i m u s  q u a r t u s :  Ezen is kéreti biró 

u ram at firminder uram  és az nemes község, hogy provideálná- 
nak ő kglmek az nem es város censusiról való rationak recti- 
ficálásáról, mivel sok defectusok vadnak b e n n e ; némely házak 
helyén bástya is építtetett s az sum m a ugyan nem minuáltatik 
és az emberektől is sok panasz vagyon azokról, soknak nem 
lévén semmi adóssága háza restantiája, mégis az ratióból kell 
adósítani m aradékait is.

A r t i c u l u s  d e c i m u s  q u i n t u s :  Mind H ernád és az 
Miszla vize folyására szorgalm atosán provideáltassanak ő kglmek, 
hogy az szántóföldek, rétek és az nemes város határi ne káro- 
síttatnának m iatta.

A r t i c u l u s  d e c i m u s  s e x t u s :  Minden esztendőbeli 
articulusok és egyéb prothocolátióra való dolgok szorgalm atosán 
prothocoláltassanak, ne hányódjanak h iában.1 2

Eredetije Kassa város levéltárában : Art. Elect. Comm. etc. csímü  
idézett könyvben.

1 A 13. ez. az előző év articulusainak érvényességét tartja főn.
2 Az utolsó szakasz megújítása az 1653. évi 8-ik articulusnak.
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1657.

K a ssa  vá ro si articulusok.

Articuli anni 1657 generoso domino Sebastiano Szentkirály quinto reelecto 
judici sibique adjunctis dominis senatoribus per dominum tribunum plebis 

et electam communitatem ad exequendum praescripti et porrecti.

P r i m u s  a r t i c u l u s . 1
S e c u n d u s  a r t i c u l u s :  Az scholában az exam enek 

inspector uraink és scholam ester uraink által valam int ekedig- 
len, úgy ezután is per om nia observáltassanak. Az publicum 
exameneknek hallgatására penig bizonyos szám ú becsületes sze
mélyek, mind az nemes tanács mind az nemes község közül 
illendő, bogy deputáltassanak, kik mind végig meghallgassák az 
exameneket és azzal nagyobb industriára indíthassák az ifjúsá
got is.

T e r t i u s  a r t i c u l u s :  Kéreti ezen firminder uram  az 
nemes községgel együtt biró uram at és az nemes tanácsot, hogy 
mivel praedicator uraink salarium ja az búzából, kiváltképen az 
elmúlt esztendőben restantiában m aradott, ő kglmek ebbeli fize
téseket mely az buzatisztből ki nem telhetnék, malmokból vagy 
m ásunnét deputálnák ő kglmek, ne kellessék praedicator uraink
tól ezért több panaszt hallanunk.

Q u a r t u s  a r t i c u l u s :  Tanácsbeli urainktól penig, mivel 
igen kévántatik biró uram nak való engedelmesség és az törvény
tételében való értelm es judicium, ne nehezteljék ő kglmek néha- 
néha nagyobb haszna keresését félretenni és az deeretumot, 
főképen az jus civilét privatim  is olvasni, hogy mind az nemes 
város szabadságának oltalm azásában, ahol kívántatik, s mind 
egyéb causansoknak dolgaiban annyival értelm esebb és helye
sebb deliberátiót pronunciálhassanak ő kglmek, és ha m ásuvá 
történet szerént appelláltatik valami causa, városunk szabadsága 
és törvényünk dicséretesen megállhasson. E mellett, mivel sok 
panaszok hallattatnak  ezen titokházból akárm ely titoknak idő 
előtt való kirepülésében, melyből sokszor az nemes városnak 
nem kevés kára  következik, kéreti ezen firminder uram  az 
nemes községgel biró uram at és az nemes tanácsot, efféle dol- 
goktul ő kglmek ezután subsedeáljanak; ha penig olyat elvihet
nek ő kglmek (noha eddig ef'élét nem tapasztaltak) ak ár tanács
beli, akár községbeli személy legyen, régi szokás szerént süvege 
innét az nemes tanácsházrul kivettetik.

Q u i n t u s  a r t i c u l u s :  Az alföldi szőlők dolgában, hon- 
nét kelletnék az nemes városnak szaporodni, kévántatik, hogy

1 Az 1. art. ismétli az 1653. évi 1. articulust.
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az felsővárosiak példája szerént, ne csak az vinczellér, hanem 
egyik az bortisztbeli uraink közül minden m unkáján jelen legyen.

S e x t u s  a r t i c u l u s :  Az kútáruknak ne legyen szabad 
tiz ó ra  előtt concivis em ber ellen se itt ben, se ott kin az 
hóstáton semmit vásárlani főképen nyereségre.

S e p t i m u s  a r t i c u l u s :  Mivel sok defectusok esnek az 
szám adás után tisztviselő urainknál való restantiákban és sok 
örökön kűri is vész. némely tisztviselőknek halálok után nem 
lévén m aradékjátul is soknak mit becsü ln i; errül azért így dis- 
curált az nemes község, hogy ennekutánna biró uram  termi- 
náljon tisztviselő uraim nak az restantiáknak beszolgáltatására, 
a  ki penig elmulatja, bizonyos és helyes rátióit nem  adhatván 
eféle restantia  be nem szolgáltatásának, kétannyi érő jószága 
foglaltassák érette és m indaddig sub fisco-civili legyen, vala
meddig meg nem fizeti azon restantiát.

O c t a v u s  a r t i c u l u s :  Az tisztviselő uraink penig, úgy 
vigyázzon kiki ezután az m aga tisztire, hogy az által az nemes 
városnak nem kárt, hanem  hasznot nevelhessen biti s z e ré n t; 
ha penig gondviseletlensége m iatt deprehendáltatik, az nemes 
város kára, az olyan tisztviselőnek javából refundáltassék.

N o n u s  a r t i c u l u s :  Az Furcsa az m aga tilalm ában 
m egtartassák és senkinek semminemű fát ne legyen onnét hor
dani szabad, az nemes város szükségére valón kívül.

D e c i m u s  a r t i c u l u s :  Az ispitálybeli fa felül legyen 
m ás provisio, és ha lehet, az nemes város jószágából valamely 
falu ordináltassék az szegénységnek tüzrevaló fa hordásra.

U n d e c i m u s  a r t i c u l u s :  Az száraz malm ok és az 
nemes város ledőlt kőfalai az körül való utakkal és egyéb szük
séges dolgokkal felépíttessenek; építőtisztbeli uraink elégedendő 
követ vágattassanak és az kővágásról úgy provideáljanak ő 
kglmek, hogy annyi költségben mindeddig az nem es városnak 
az kővágatás ne teljék.

D u o d e c i m u s —d e c i m u s  t e r t i u s  a r t i c u l u s . 1
D e c i m u s  q u a r t u s  a r t i c u l u s :  Az testam entum i 

legatumokról így diseuráltak ő kglmek, hogy az mely személy 
testam entum ot teszen, annak  testam entum át halála után, mikor 
az nemes tanács szokás szerént ante exhibitionem procurálja, 
biró uram  ő kglme adja értésére és certificálja m inden tisztet, 
az kit mi illet azon legatum szerént, hogy annyival jobban 
provideálhasson akárm ely tiszt is arról és sollicitálhassa az 
legátumot, az kinek szám adása mit illet.

E re d . K a s s a  v á r o s  lev é lt : A r t .  E le c t. Com . etc. c z im ü  id .  k ö n y v b en .

1 A 12. art. megerősíti a megelőző évieket, a 13. pedig megújítja 
az 1653. évi 10-iket.



1658.
K a ssa  v á ro s i articu lusok.

Articuli anni 1658. Domino Michaeli Kállay recenter electo judici, sibique 
adjunctis dominis senatoribus, per dominum tribunum plebis et electam 

communitatem ad exequendum praescripti ac porrecti.

F r i m u s - s e c u n d u s  a r t i c u l u s . 1
T e r t i u s  a r t i c u l u s :  Az Isten házára, avagy városunk 

épületire, az minemű jók testam entarie legáltatnak, azok az jók 
nem m ásuvá fordíttassanak, hanem  csak arra, a m ire legáltat
nak és az kiknél aféle jók volnának, avagy egyébaránt is nemes 
város javai, és az nemes várost illetnék, ne tarta ttassanak  m a
goknál, hanem  az kiket illet azoknak gondviselése, azok kezé
hez szolgáltattassanak.

Q u a r t u s  a r t i c u l u s :  Hallattatik, hogy az titokházhól 
akármely titkok ham ar kirepülnek, kéreti ezen n. firminder uram  
az n. községgel biró uram at és az nemes tanácsot eféle dol
gokról adm oneálja, hogy ha volna oly, aféle dolgoktul super- 
sedeáljon, m ert ha benne tapasztaltatik, akár tanácsbeli személy, 
akár községbeli személy legyen, az az régi szokás szerént mind 
tisztitül priváltatik. mind egyéb büntetésben esik.

Q u i n t u s —о c t a v u s  a r t i c u l u s . 2
N o n u s  a r t i c u l u s :  Kévántatik, hogy az nem es város 

mellett való u takra  és az Miszla vize folyására szorgalm atos 
gondot viseltessenek ő kglmek, mivel az utón já rók  difficultál- 
ják  az vám fizetést; az Miszla vize miatt penig sok emberséges 
emberek rétekben és szántóföldekben nagy károkat vallanak, 
kiből az nem es városnak is nem  kicsiny kára  vagyon az dézma 
dolgában.

E r e d e ti je  K a s s a  v á ro s  le v é l tá r á b a n  : A rt. E lec t. C om m . etc. c z im ű  
k ö n yvb en .

1659.
K a ssa  v á ro s i articu lusok .

Articuli anni 1659. generoso domino Michaeli Kállay secundo reelecto 
judici, et sibi adjunctis dominis senatoribus, per dominum tribunum plebis 
totamque electam communitatem ad exequendum praescripti ac porrecti.

P r i m u s —t e r t i u s  a r t i c u l u s . 8

1 Az 1. és 2. pont ismétli az 1653. évi 1. és az 1656. évi 2-ikat.
2 Az 5—8. art.-ban megujíttatnak az 1657. évi 5., 6., 7. és 11. 

articulusok.
3 Az 1 — 3. p. ismétlése az 1653. évi 1., az 1658. évi 3. és 9. 

articulusoknak.
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Q u a r t u s  a r t i c u l u s :  Ezen is kéreti biró uram at és 
az nemes tanácsot firminder uram  az nem es községgel együtt, 
hogy az itt való malmokban levő m olnárokra viseltessenek gon
dot ő kglmek, hogy magokviselését jobbítsák, több vám ot ne 
vegyenek az szokott mértéknél, sok barm ot se tartsanak, melyet 
ha  nem  cselekednének, tisztektől priváltassanak és mások állat- 
tassanak helyekben, mivel im m ár igen elgazdagodtanak.

Q u i n t u s  a r t i c u l u s :  Hallatik, hogy ezelőtt egynéhány 
esztendőkkel megtiltatott Furcsa nevű erdő 1 igen vesztegettetik, 
kéreti azért biró uram at és az nemes tanácso t firminder uram  
az nemes községgel együtt, hogy sem magok ő kglmek ne hor- 
dattassák, se ne engedjék, hogy az nemes város lakosi pusztít
sák. bizonyos kerülőket rendelvén reávaló vigyázásra, mivel ezen 
erdőbül haszna is jöhetne az nemes városnak jövendőben. Ezen 
is igen panaszkodnak az nemes városnak concivis lakosi, ha  az 
nemes város erdeire küldik szekereket, az erdőkerülők zálogol- 
ják  cseléd jeket; városunknak penig idegen lakosi italpénzt adván 
az kerülőknek, szabadon hordatják az nem es város erdejét, 
kéretik azért biró uram at és az nemes tanácsot, m utattassék 
szabad erdő concivis atyánkfiainak.

S e x  t u s —o c t a v u s  a r t i c u l u s . 2

E re d e ti je  K a s s a  v á r o s  le v é l tá r á b a n : A r t .  E le c t. C om m . etc. c z im ű  
k ö n y v b en .

1660.

K a ssa  v á ro s i articu lu sok .

Articuli anni 1660. Michaeli Kállay tertio reelecto judici, sibique adjunctis 
dominis senatoribus, per dominum tribunum plebis et electam communita

tem ad exequendum praescripti ac porrecti.

A r t i c u l u s  p r i m u s :  Felgyülekezvén az  nemes város
házára  nem zetes firminder uram  Varjasy Nyereggyártó András 
uram  ő kglme az öreg uraim ékkal ő kegyelmekkel és az egész 
kerestyéni kiválasztott községgel együtt, az mi régi eleink szép 
rendtartása és szokása szerént az artipulusoknak szerzésére s 
condálására, illendőnek Ítélte lenni, hogy azoknak szaporítását 
félre tévén, ezeknek az elolvastatott tavalyiaknak m egtartására 
keresse nem zetes biró u ram at és az nemes tanácso t his paucis 
additis.

1 Lásd az 1657. évi 9. art.
2 A 6—8. art. föleleveníti az 1658. évi 4 ,  az 1655. évi 6-ik és az 

1653. évi 10. art.
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S e c u n d u s  a r t i c u l u s :  Nagy szive fájdalmával hall
ván nemzetes firminder uram  az nemes községgel együtt, mely 
nagy költségben hozták legyen az nemes várost az országgyű
lése alatt némely arbiter uraim ék, azért kéretik nemzetes biró

I
 uram at és az nemes tanácsot azon, hogy refusionem sum ptuum

azokon keresse s vehesse meg, a kik mia lőttének, adm onitiót 
adván jövendőbeli arbiter uraim éknak, ha aféle tiszt ő kglmekre 
bizattatik, magok becsületire vigyázván az nemes várost kárba 
s gyalázatba ne hozzák

T e r t i u s  a r t i c u l u s :  Mivel úgy halljuk, hogy az hen
tesek az t kívánják, legyen szabad nekiek odaki húst vágniok 
tizenegy órától fogván tizenkét óráig két pénzen, kévánságok- 
nak hogy engedjen nem zetes biró uram  s az nemes tanács, 
instál mellettek nemzetes firm inder uram  az nemes községgel 
együtt és kéreti azon, itt való mészáros uraim éknak ne engedje 
tovább három  pénzen való bús árulást, hogy az tekéntetes 
nemes vármegye, gyűlésekor ezaránt városunk ellen panasz
képen ne támadjon.

E r e d e ti je  K a s s a  v á r o s  l e v é l tá r á b a n : A r t. E lec t. C om m  etc. c s ím u  
id é z e t t  k ö n y v b e n .H§

[
1661.

K a ssa  v á r o s i articu lusok.

Articuli anni 1661. generoso domino Michaeli Kállay quarto reelecto judici, 
reliquisque sibi adjunctis amplissimis dominis senatoribus, per dominum 
tribunum plebis totamque electam communitatem praescripti et porrecti.

P r i m u s  a r t i c u l u s :  Mivel az Istennek tiszteleti és az 
igaz religio, fundamentoma az  szerencsés gubernálásnak és 
virágzó respublicáknak; ez okáért m int eddig, úgy ezután is, 
hogy közöttünk levő az Isten ecclesiájára s annak hűséges 
szolgáira jó gondviselés legyen, az nemzetes m agistratus ura ink
tól alázatosan instál nem zetes fürminder uram  ő kegyelme az 
nemes községgel együtt.

S e c u n d u s  a r t i c u l u s . 1
T e r t i u s  a r t i c u l u s :  Tudván azt, hogy az vétkekért 

szokta az Ur Isten városokat és országokat o sto rozn i; azért 
alázatosan kéreti fürminder uram  ő kglme az nemes községgel 
együtt az n. m agistrátusát, hogy sub poena gravissima tilalom1 A 2-ik czikk ismétlése az 1657. évi 9-iknek.



alatt legyenek a rú t szitkok hasonlóképen az U rnák napján 
kapukon által való szekerek járása .

Q u a r t u s  a r t i c u l u s .1
Q u i n t u s  a r t i c u l u s :  A lovaslegények a  m ikor m ásutt 

járnak és nincsenek itthon, hogy az heti zabjuk m inuáltassék, 
illendőnek Ítéli az n. község.

S e x t u s  a r t i c u l u s :  A m olnárokra is sok panasz  va
gyon, nem utolsó ez, hogy feles kölest és árpát inegvevén, azt 
mások előtt vám  nélkül m egtörvén, nyereségre fordítják.

S e p t i m u s  a r t i c u l u s :  Végezetre, ezeken kívül is vol
nának infim atiora való más dolgok és fogyatkozások: de azok
nak m eliorálását m ostanában nem zetes m agistratus urainknak 
ő kglmeknek atyai gondjaviselésére hagyja a n. község nem 
zetes fürminderével együtt.

E re d e ti je  K a s s a  vá ro s l e v é l tá r á b a n : A r t. E lec t. C o m m . etc. c e im ű  
so k s zo r  id é z e t t  k ö n y v b e n .

VÁROSI STATÚTUMOK. 2 3 9

1663.

K a ssa  v á r o s i  a r tim lu so k .

Articuli anni 1663. generoso domino Michaeli Kallay sexto reelecto judici, 
reliquisque sibi adjunctis amplissimis dominis senatoribus, per dominum 
tribunum plebis totamque electam communitatem praescripti et porrecti.

P r i m u s  a r t i c u l u s :  Nem zetes fürmender uram , Kroner 
György uram , öreg uraimmal és az n. községgel felgyűlvén, 
keresztényi kötelességek szerint legelsőben is az Isten tisztele
tire  s üdvösségekre akarván gondot viseltetni, az 1655. első 
articulusnak bőséges continentiájá szerint mostan is kéreti biró 
uram at és az n. tanácsot fürm ender uram  az n. községgel, 
hogy az isteniszolgálatok az tem plom ban és az sacram entu- 
moknak kiszolgáltatási legyenek minden fogyatkozás és ellen
vetés nélkül. Ezt hozzátévén, hogy az vasárnapi praedicatiokat 
az halottak kedvéért, az kivel vocatoriája szerint m inden v asá r
nap reggel az főpap tartozik, Qévén az halottaktól bizonyos 
fizetések ő kglmeknek) el ne mulassák, melybül eddig sok 
fogyatkozásokat látott a n. község. Hasonlóképen a közönséges 
halottakért a  délesti praedicatiók is, a templombul ki ne vitet- 
tessenek, de az  hetedszaki p raedicatiokat is vigyék végben szo r
galmatosán ő kglmek, a szerint magok ő kglmek kívánsága 
szerint, a bibliából caputok olvastassanak. Sok exorb itan tiát lát

A 4-ik art. megújítja az 1656. évi 15-iket.



az n. község a scholában is, azért hogy az tanítók, mind rector 
és conrector uraimék, continuo az seholára vigyázzanak, az 
tisztekben szorgalm atosán eljárjanak szükséges, kikre hogy 
inspector uraim ék is vigyázzanak s exameneket perágálják, az 
1655. esztendőbeli 1. articulus szerint adm oneáltassa birő uram  
az n. tanácscsal ő kglmeket, nem  lehetvén m ár panaszok ő 
kglmeknek az n. m agistratusra, hogy az scholában való tan ító
kat más hivatalra adigálná.

S e c u n d u s  a r t i c u l u s :  Minemü nehezen szedhessék be 
az n. város kevés jövedelmét azok, kiknek ex officio incumbál 
az tisztektől, ipsa experientia docet; hogy azért n. birő uram  
ő kglme az n. tanácscsal oly személyekről provideáljon, kik az tiszt
ből való jövedelm eket idején administralják tél az városházára, 
türm ender uram  az n. községgel kéreti birő u ram at és az n. 
tanácsot, ezt az nagy szükség kívánván.

T e r t iu s  a r t i c u l u s :  Mely utálatos légyen még az Isten 
előtt is az kettős mérték, nyilván való. É rtette azért az n. 
község, hogy a malm okban sokkal nagyobb m érték légyen, mint 
volna szükséges, de m agokra is az m olnárokra nagy panasz 
vagyon, kik helyében, hogy állassanak az m alm okban, igen 
kéreti biró u ram at és az n. tanácsot, türm ender u ram  az n. köz
séggel együtt.. Hasonlóképen itt az városházánál való köblök 
is nem egyenlők s nem is egyaránsuk, az m ostaniak  hogy mind 
elrontassanak és azok helyében jó  s egyaránysu köblök csinál- 
tattassanak, erre is kéreti biró uram at, az n. tanácso t türm ender 
uram  az n. községgel.

Q u a r t u s  a r t i c u lu s :  Utálatos szókkal illettetünk az utón 
alá s fél já ró  emberektül, az város mellett és az kőhíd felé való 
rósz utak miatt, kiknek reparatiójárul m ás sok articulusok 
extálnak,1 de azoknak kevés láttatja vagyon; n oha  eddig vol
tának distractiöi az n. városnak, de m ár Isten kegyelmessé- 
gébül lévén kevés pihenésünk, ily módot ta lá lt fel az n. község 
azoknak correctiojára, accedálván az n. tanácsnak  is az arán t 
consensusa: az város körül való rósz utakhoz való eszközöket 
most télben hordanák meg, de árkokat az m elyen az viz szaba
dosán mehetne, azokat ki kellene tisztítani, m ert az vizárkok- 
nak bétöltések m iatt nem  csak az város körül, de még az 
földekben és a  vetésben felette nagy károkat szenvednek az 
lakosok. Felette nagy károkat tévén mind réleinkben s mind 
vetésinkben az Miszla vizének határunkra való gyakor exun- 
datiója, sokan károkkal experiálták, sőt az n. város is az kerek

1 Lásd az 1621. évi 12., 1629. évi 12., 1641. évi 8., 1646. évi 
10. art.
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réten majd m inden esztendőn nagy károkat vall, ez penig innen 
vagyon, hogy az rendes alveusa az Miszla vizének bételvén, 
a rra  nem  foly, az m erre folyása volna, hogy azért azon alveus, 
mentül ham arább annak ideje lévén, kitisztíttassék és az alsó 
h a tá r eligazíttassék. ez arán t Barczi uram ot is adm oneálván az 
n. tanács biró uram m al együtt kéreti ő kglmeket fürminder 
uram  az n. községgel.1

S e x t u s  a r t i c u l u s :  Igen kéreti biró uram ot és az n. 
tanácsot fürm inder uram  az n. községgel, valam int m ár sokszor 
el volt az határok  járása végezve,1 2 3 m ár continuáltatnék, m ert 
az öreg em bereknek halálok m iatt, kik tudják az határokat, 
nagy kárt vallhat az n. város. De ezen ugyan alázatosan instál 
n. türm ender uram  az n. községgel, hogy az város határában  
levő n. város szám ára való földek, rétek kikeresésére és azok
nak minden határoknak járására , jegyzésére böcsületes em bere
ket rendelne, és hoznák fel az tanácsházra, lenne ide felírásban, 
azon földeknek szomszédságokat jól megvizsgálván.

S e p t i m u s  Ar t i c u l u s :  Az n. város faluiban sok puszták 
vadnak, az mely puszták után való földeket kik bírjanak, nem 
tudja az n. község, azért hogy m indazok a puszták böcsületes 
em berek által seriesben vétessenek, és az földek az n. város 
szám ára  vetettettessenek hé, m ás földes urak  is az t cselekedvén. 
Sok heában való szabadosokat lá t az n. község, azok minuál- 
tassanak. Az soltésznak és lovas legényeknek is az jószágban 
való sok excessusokat értette az  n. község, kiktül hogy sub 
gravi anim adversione arceáltassanak, igen kéreti türmender 
uram  az n. községgel nemzetes biró uram at és az n. tanácsot.

O c t a v u s  a r t i c u lu s :  Mennyi szám talan károk történ
tének az elmúlt esztendőkben némely em bereknek marhájok 
miatt, mind az búzákban, m ind az szőllőhegyekben és az 
gyümölcsfákban, kik külön pásztorral az csordán kívül magok 
szabad akaratja  szerént az város h a tá rán  őriztetik, és legeltet- 
tetik, melyet hogy senki merészeljen tovább cselekedni, biró 
uram  az n. tanácscsal sub gravi anim adversione imo sub sa r
cienda superinde certa inviolabili poena tiltsa meg. Azonképen 
az vágó barm ot is ne őrizzék az város csordája előtt

N o n u s  a r t i c u l u s :  Az legatum okban sok fogyatkozás 
esik, hogy az rend szerint nem ira tnak  seriesben, hogy azért az

1 5-ik ai't. nincs az ei-edetiben.
2 Például az 1634 évi 12., az 1637. évi 14, 1611. évi 6.1651. évi 

7., 1655. évi 11. és 12. art.
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n. város kára az aránt is távoztassék, fürminder uram  öreg 
uraim m al és az n. községgel kéretik biró uram at és az n. 
tanácsot, hogy az legatum okat vétesse seriesben.1

E re d e ti je  K n ssa  v á ro n  le v é l tá r á b a n  : A r t. E lec t. C om m . etc. c s im ü  
k ö n y v b e n

2 4 2  VÁROSI STATÚTUMOK.

1664.

K a ssa  v á r o s i  articu lusok.

Articuli anni 1664. Generoso Domino Martino Madarász noviter electo 
judici, reliquisque sibi adjunctis amplissimis dominis senatoribus per 
dominum tribunum plebis, totamque electam communitatem praescripti

et porrecti.

P r i m u s  a r t i c u lu s :  Noha tavaly is n. türm ender uram  
az n. községgel ugyanezen napon bőséges articulust íratott, az 
ecclesiában való defectusok felől, melyek mindeddig is mennyire 
corrigáltattanak, nem experialhatja  az n. község, m ert valam int 
az előtt, eddig is szintén úgy az vasárnapi praedicatiok az 
halottak kedvéért fő praedicator uram tól elmulattatik. Magok 
ő kglmek intimatiója szerin t az bibliából való caputok nem  hogy 
continualtatnának, de el sem kezdettettenek, az ispitálybeli 
szegényeknek az régi szokás szerint minden héten tó t és m agyar 
nyelven kétszer légyen tanítások, a rra  lévén tisztek szerint való 
kötelességek ő kglmeknek. Az schola is éppen pusztán vagyon 
és az alumnusok az városban  szélyel házonként quártélyoznak 
s üdejeket szabados henyéléssel töltik. Minthogy azért m ár az 
jó Isten haragját szüntette városunkon, méltó s illendő, hogy 
az iijuság az scholában bé menjen és az szabados tudom á
nyokban az tanítók által serényen oktattassanak. Nem lévén 
pedig conrector az scholában és m agyar kántor is az ecclesiá
ban, kikrül mentül ham arébb  provideáljon az n. m agistratus, de 
praedicator uraim nak az felső defectusokat ugyan intim áltassa 
és effeetusban vétesse az n. község tavalyi kívánságát n. für- 
m ender uram az n. községgel igen kéreti biró uram at és az n. 
tanácsot.

S e c u n d u s  a r t i c u l u s :  Az provisio, mely szükséges légyen 
mindenkor, de főképpen az mostani veszedelmes üdőben, által 
lá tha tja  kiki, mentül ham aréhb, azért mind az aerarium ban  s 
m ind az tárházakban illendő provisió légyen, szükséges, m ostan

1 A 10. art. ismétli az 1653. évi 10. és 1661. évi 7. art. rendel
kezéseit.
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Isten kegyelméből találhatn i asztagokban búzát s gabonát, egy
néhány asztagot azért nemzetes biró uram  az nemes tanácscsal 
vétessen és az nemes város jobbágyival idején hordattassák ő 
kgltnek az n. város tárházában, m ert (kitül Isten oltalm azzon) 
ha valami veszedelem, az ki csak nem  ajtónk előtt vagyon, 
találna bennünket, az élésbeli defectus m iatt nagyobb vesze
delmet kellene szenvedni az városnak.

T e r t i u s  a r t i c u l u s :  Az építés is nem lehet feledékeny- 
ségben, m ert az szükség felettébb kivánja, kéreti azért n. biró 
uram at és az n. tanácso t az n. község fürm ender uram m al 
együtt, hogy az épületeket continuáltassák ő kglmek, de főképpen 
az épületekhez való m atériákat, követ és egyéb szükséges esz
közöket mentül ham arább  az épületre való fával együtt, mind 
az város lakosival és az jobbágyokkal az jó  utón hordattassa 
meg n. biró uram , m ost semmi m entségek nem lehetvén és 
vonogatások az jobbágyoknak, az téglaszinhez is e télen ele
gendő fát hordattassanak az jobbágyokkal, ne légyen m ár az 
sok panasz.

Q u a r t u s  a r t i c u l u s :  Az n. v á ro s  jószágának s faluinak 
igen nagy a hire, melyre képest valóban taxáltatik is az n. 
város noha ezelőtt is az város faluinak s jobbágyinak urbá
rium ban való vitele felől sok a rticu lu so k 1 irattattanak, de mind 
eddig is ugyan nem continealtatott. Az jószágokban való pusz
ták után  való földek is mint, s hogy excoláltassanak és az 
rétekbeli proventusok hová adm inistráltassanak, nem  tudhatni, 
mind azért s mind penig az rendes folyásnak szükséges vol
táért, és az szükséges dolgoknak jo b b  s rendesebben való 
véghezviteliért, nem csak illendőnek Ítéli, de felette kéreti is n. 
fürm ender uram  és az egész n. respublica  n. biró u ram at és 
az n. tanácsot, ugyan m ostan bizonyos és rövid napot term i- 
nálván, és mind az n. tanács és n. község szám a közül bizo
nyos böcsületes személyeket denom inálván, kinek az város 
jószágit, faluit és jobbágyit az pu sz ta  helyekkel és ahoz való 
földekkel s egyéb pertinentiákkal és sellyérekkel vegyenek 
m indeneket jó rendben, s urbárium ban, igy látván alkalm ato- 
sabbnak az község az sok és szüntelen való fogyatkozásoknak 
és szükségeknek jobb s rendesebb continuálását, melyre iterato 
nagy szeretettel kéreti biró uram at ő kglmét. n. fürm ender uram  
az n. községgel.

Q u i n t u s  a r t i c u l u s .1 2

1 Ilyenek: az 1624. évi 2., 1629. évi 3., 1632. évi 7., 1634. évi 6.. 
1641. évi 6. art.

2 Az 5. art. megújítja az 1663. évi 4-iket.
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S e x tu s  a r t i c u l u s :  Az sok holt emberekkel annyira 
eltöltenek az temető helyek, hogy m ajd üres hely sem talál- 
tatik , sőt egyet ha  temetnek, m ást kell felásni. Illendőnek Ítéli 
azért n. fürmender uram  az n. községgel, hogy m ás alkalmatos 
tem ető helyeket rendeljen az n. m agistratus. A lemető penig 
felyeb egy sirtul az szokás szerint d. 75 senkit ne sarczol- 
tasson, az verm et is egy ember m agasságára ássa.

S e p t i m u s — o c t a v u s  a r t i c u l u s . 1
N o n u s  a r t i c u l u s :  Az F urcsának  pusztítása és sokfelé 

való hordása felől az 1659. esztendőben való 5-ik articulusban 
eléggé irt az n. respublica, de ugyan nem  supersedeálnak attól, 
m elyet most is az n. község confirm álván ugyanannak conti- 
nen tiá ja  szerint mindeneket tilt annak hordásátul, ne légyen 
szabad senkinek is onnan fát hordatni, illendő kerülőket állatván 
annak  oltalm azására, és ha valaki tovább is onnan fát hor- 
datna, lenne bizonyos büntetése és bizonyos forintok alatt való 
tilalm a,m elyek ha exigáltatnak ,azvároshasznáraford íttatódnék  az.

D e c i m u s  a r t i c u l u s :  Sok károkat vallanak az város 
lakosi barm aikban azért, hogy sokan külön külön való pász
torokat tartanak  és az vágó barm ot is az város csordái előtt 
legeltetik, azután csak kopároz az város barm a és innen vagyon 
az barom nak is veszedelme s dögi. Azért ezután senki külön 
pász to rt ne tartson és az város barm a előtt a  vágóbarm ot is 
ne legeltessék sub an im adversione; és idegen barm ok s juhok 
tavaszszal az város határára  ne recipáltassanak.

U n d e c i m u s  a r t i c u l u s : 1 2
D u o d e c i m u s  a r t i c u l u s :  Az m alm okban való m ércze 

kivel vám ot vesznek, igen nagy és m indeneknek káros, azért 
illendő, hogy az megkisebbíttessék s az vám  illendőképpen exigál- 
tassék. Nem illendőnek Ítéli azt is az n. község fürmender 
uram m al, hogy egyházi rendek buzájokból s gabonájokből, 
m elyet az n. város szokott ő kglmeknek adni, az vám ot kiveszik, 
hasonlóképpen az is illetlen, mikor az város szükségére őröl- 
tetnék az tisztviselők ugyan az város gabonáját s búzáját, abbul 
is szintén úgy az vám  megvétetődik, azért ezután se az lelki
tanítók, se az város szükségbe őrlendő búzából s gabonábul 
az  vám  ne vétessék meg, kévánja az n. község fürmender 
uram m al együtt.3

E r e d e ti je  K a s s a  v á ro s  le v é ltá rá b a n  : A r t .  E lec t. C om m . etc. c z ím ü  
k ö n y v b e n .

1 A 7. és 8. czikkely megújítja az 1663. évi 9. és az 1636. évi 
17 czikkeket.

2 A 11. art. ismétli az 1653. évi 8. art.

2 4 4  VÁROSI STATÚTUMOK.

3 A 13. art. ismétli az 1653. évi 10. és 1661. évi 7. art.
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1 6 6 5 .

K a ssa  v á r o s i a rticu lm o k .

Articuli anni 1665 Secundo reelecto domino judici Cassoviensi Generoso 
Domino Martino Madarász ac reliquis penes eum assistentibus amplissimis 
dominis senatoribus, ab inclyta eiusdem reipublicae communitate ad 

exequendum porrecti. Per Andreám Wida descript. st. v. notarium.

P r i m u s  a r t i c u l u s :  N yilván vagyon mindeneknél eccle- 
siánkban való tapasztalható nagy fogyatkozás m ind az két 
nation való hallgatóknál, az  néhai tiszteletes plebanus uram, 
és O sztropataki uram  halálokban, melyrül, mind üdvességünknek 
dólgárul n. Türmender uram , az n. községgel elsőben is gondol
kozván ; felette kéreti nemzetes biró uram ot és az nem es tanácsot, 
hogy minden halasztás nélkül bizonyos becsületes tudós lelki
tanítók felől, minthogy penig m agyar kántor is nincs, arrul is 
provideáljon, és mentül ham arább  azon defectus ecclesiánkban 
orvosoltassék meg. Hozzátevén az t is, hogy az scholának álla
podja annyira ju to tt, senki senkitől nem fél, azt cselekeszik, a 
mit akarnak  s az városon is im itt-am ott sétálnak, sőt az 
scholán is kívül hálnak, erre nézve is szükséges lévén az tudós 
inspector, de ugyan felette kéreti n. Türmender uram  az n. köz
séggel n. biró uram ot és az n. tanácsot, hogy az  ifjúságnak 
ilyen szabados cselekedeteket zaboláztassa meg, ne lehessen az 
ifjúságnak oly szabadsága az gonoszra s m ások is ne vegyenek 
okot az gonosznak követésére, az a rán t is félvén Istennek bün
tetésitől, ha  tovább is oly szabadságok leszen az ifjaknak.

S e c u n d u s  a r t i c u l u s :  Az nemes város jószágában  való 
jobbágyok gyakorta panaszolkodnak, hogy az város dolgain 
kívül, sőt mindeneknek előtte m ások dolgára fordíttatnak és 
sok szokatlan dolgokra adigáltatnak, kiben az lovas legények 
és szabadosok vétkesek, noha hitek s kötelességek szerint első
ben is az város dolgára kellene vigyázniok az m int 1642.
8. Articulus és az 1643. esztendőbeli 4. articulus contineálja, 
mely articulusokat mostan is az n. község m inden részeiben 
confirmál s k ívánja is, hogy n. biró uram  az n. tanácscsal 
strictissime observáltassa és efféctuáltassa. De ezen ugyan 
felettébb, sőt ugyan az n. városhoz való szeretetire kéri n. 
biró uram at és az n. tanácsot, hogy az sok haszontalan szaba
dosokat m inuálják, nom inanter penig Szilvái A ndrást tovább az 
lovas legénységben ne tartsák  meg, m ert egyátaljában az n. 
község nem szenvedheti s nem  is engedi, nagyobb k árt m int 
hasznot látván az n. község lovas legénységében.

T e r t i u s  a r t i c u l u s :  Szükséges sok okokra nézve, hogy 
minden tisztviselőknek bizonyos sallarium jok deputáltassanak
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és determ ináltassanak, hogy tudhassa kiki bizonyos jutalm át 
szolgalatjának s m aga szabad akara tja  szerint ne fizessen senki 
m agának; ennek penig mentül ham arább való lim itatiojára 
bizonyos személyeket deputáljon n. biró uram  az n. tanácscsal, 
türm ender uram  az n. községgel kéreti ő kglmeket.

Q u a r t u s  a r t i c u l u s . 1
Q u i n t u s  a r t i c u l u s :  K ívántatik hogy az bertenháznál 

való félház reparáltassék m inden tovább való halasztás nélkül, 
az  m int az n. tanácsnak is constál. Az építő uraim ék is ne 
merészeljék az épületre illendő oszlopokat és fákat az magok 
házához vitetni, melynek jövendőben hasznát vehetné az n. 
város.

S e x t u s  a r t i c u l u s .2
S e p t i m u s  a r t i c u l u s :  Minemű károkat kellett szenvedni 

legközelébb ez elmúlt nyáron sok emberséges em bereknek az 
kerülők és szőlőpásztorok miatt, kik soha sem hallott uj vendég
ségeket indítván, egy hegyekről az más hegyekre m ennek s ott 
vendégeskednek, mely hogy ennekutánna soha is ne legyen, 
kéreti n. biró uram ot és az n. tanácsot az nemes község. Több 
excessusokat is elkövettenek az kerülők, m ert az idegenektől 
ital pénzt vevén fel, mind az réteken barm okat szabadosán 
legeltetik, mind az erdőkön szabadosán járnak , kéreti azért biró 
u ram at és az n. tanácsot f'ürmender uram  az nem es községgel, 
hogy ezután az kerülők sub gravi anim adversione az t ne m eré
szeljék cselekedni. Istennek bála, még az élet is, nem  szintén 
felettébb való áron vagyon, de az kenyeret ugyancsak kicsinyen 
sütik, ez penig attul vagyon, hogy az városbirák nem  vigyáznak 
és az sütőket sem büntetik meg, sőt az mint hallatik, az v ásár- 
birák bizonyos fizetést vesznek az sütőktől. Ez is az város 
lakosinak, sőt belső tagjainak is nem kicsin károkkal v ag y o n : 
hogy valami újságot és élést hoznak az piaczra, az t a  kufárok 
m indjárást mindenek előtt, sőt néha majd erővel is megveszik 
nyereségre. Az fát is a parasztem berek csak valam int akarják, 
szabadosán adják, a rra  sincs semmi vigyázás. Mindezek azért, 
hogy anim adversióban és correctioban vétessenek, nemzetes 
biró uram tul és az nemes tanácstul, kéreti f'ürmender uram  az 
n. községgel ő kglmeket.

V é g e z e t r e :  Nemzetes fürm ender uram  és nem es község 
fentartja ezen articulusoknak esztendőben kétszer vagy többször 
való revisiójának au th o ritásá t; de ezen ugyan kéreti nemzetes 
biró uram at és az n. tanácsot, hogy ezen statú tum okat ne

1 A 4. art.-ban ismételtetik az 1664. évi 9-nek rendelkezése.
3 A 6. art. megújítása az 1653. évi 8-iknak.
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tartsák  csúfságnak és nevetségnek, mint némelyek eddig elhivén, 
hogy az nemes község nem az  privátom ra, hanem  az bonum 
publicum ra nézett s azt tette fel mindenek előtt czélul s többet 
is irathatott volna az n. község, de eleget lá t az régi articu- 
lusokban, m elyeket szükséges volna az város hasznára effec- 
tuálni. Igen kéreti azért nem zetes fürm ender uram  az nemes 
községgel n. biró uram ot és az  n tanácsot, hogy azon articu- 
lusokat m int rendesen perlustrálván, valam it az nemes város 
szükségére m egirtanak és sok articulusban extálnak, effective 
adimpleálják ő kglmek. Az m inem ü hátram aradott kőfal elm aradt 
penig, azt is continuáltassa n. biró uram .

Eredetije K assa város levéltárában: Art. Elect. Comm. etc. czim ű  
idézett könyvben.

1666.

K a ssa  vá ro s i articu lu sok .

Articuli anni 1666. generoso domino Martino Madarász tertio reelecto 
judici sibique adjunctis dominis senatoribus per dominum tribunum plebis 

et electam communitatem ad exequendum praescripti et porrecti.

1. a r t i c u l u s :  Mivelhogy m inden dolognak előtte az Isten 
tisztességére köll gondot viselnünk, az penig az jám bor tudós 
praedicatorok álta l megyen végben, kéreti azért fürm ender uram  
és az nemes község biró u ram at s az n. tanácsot, mennél 
ham arébb viseljenek gondot reá, hogy a m inem ü fogyatkozások 
vadnak az ecclesiában a praedikátori rendben és az scholában, 
az m agyar choruson, kántor á llap o táb an , helyben állatni ne 
neheztelje, mivel az éneklésekbe sok defectusok naponként 
esnek.

2 —5. a r t . 1
6. a r t .:  Mivel immár az hám or, a m int nyilván constál, 

arendában adatott, szükség annak okáért az vogház is jó  rend
ben vétettessék, avagy arendában, avagy peniglen a nemes 
város maga szám ára  tartván, egy szám adó szolgát fogadván 
belé, és m egújítván az benne való m arhát, és eddig a kik gondot 
viseltének azon benne való m arhára , ő kglmek m inden dilatio 
nélkül mennél ham arébb annak proventusárul adjanak számot.

7. a r t .  Mivel a  nemes város mellett lévő két malomnak 
nem  kicsiny proventusa lehetne, kéreti annak okáért fürmender

1 A 2—5. art. ismétli az 1636. évi 2., 15.; az 1655. évi 6. és 
1664. évi 9. articulusok at.
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uram a  nemes községgel, nem zetes hiró uram ot és a nemes 
tanácsot, hogy az jövendőbeli tisztviselők jobb módjával vigyáz
zanak m ind a  m olnárokra s mind az proventusokra, mivel sok 
panasz vagyon az m olnárokra. És azokra folyó Hernád vizének 
árkai, hol szükséges, am pliáltassanak, mivel az város mellett 
való u tak  is a  miatt vadnak periculumban. ,

8. a r t . 1
9. a r t .  Kéreti fürm ender uram  és a nemes község biró 

u ram at és a nemes tanácsot, hogy minden tisztviselők adm oneál- 
tassanak, hogy az jó  correspondentiát megtartván, a  nemes 
város hasznára vigyázzanak, hitek s kötelességek szerint, és 
kiki az ő számadásával készen légyen, hogy rendszerint számot 
adhassanak  minden difficultas nélkül.

10. a r t .:  Azon is kéreti n. fürm ender uram  a  nemes 
községgel együtt hiró u ram at és az nemes tanácsot, minden 
m ester emberek adm oneáltassanak, hogy kiki az lim itatióhoz 
ta rtsa  magát, sok panasz lévén az vármegyéken is, legki vált
képpen vargákra és bodnárokra.1 2

Eredetije Kassa város levéltárában: Art. Elect. Comm. etc. csím ü  
könyvben.

16H7.

K a s s a  v á ro s i articu lu sok

Articuli anni 1667. generoso domino Martino Madarász quarto reelecto 
judici reliquisque sibi adjunctis amplissimis dominis 'senatoribus per 
dominum tribunum plebis totamque electam communitatem praescripti

et propositi

P r i m u s — s e x t u s  a r t i c u l u s . 3
S e p t i m u s  a r t i c u l u s :  Nemzetes fürmender uram  az 

nem es községgel együtt biró uram ot és az nemes tanácsot, 
mivel az bodnárok m iatt szüreti alkalmatossággal sok becsületes 
em berek nem kicsiny károkkal érzik, mivel elégtelenek reája, 
ez okáért kéreti, hogy szüreti alkalmatossággal szabad legyen 
külső bodnároknak is bejövetele, az m int ennek előtte is 
legénybodnároknak szabados volt városunkban mivelni.

O c t a v u s  a r t i c u l u s :  Nemzetes fürmender uram  az nemes 
községgel együtt kéreti biró uram ot az  n. tanácscsal együtt,

1 A 8. art. megújítja az 1639. évi 7. articulust.
2 A 11. czikkely megújítja az 1665. évi 8. czikkelyt.
3 Az 1—6. czikkelyekben föleleveníttetnek az 1663. évi 1., 2., 4., 

6., 8. és 1638. évi 19. czikkelyek.
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hogy az 1666. esztendőbeli 3., 4., 5. és 8. artieulusok executio- 
ban vétessenek.

N o n u s  a r t i c u lu s :  Nemzetes türm ender uram  az n. köz
séggel együtt kéreti birő u ram at és az n. tanácsot, mivel az 
korcsolásra is sok panasz vagyon az nagy boritalnak miatta, 
ez okáért admonealtassék avagy illendőbb személy választassák 
helyében.1

Eredetije Kassa város levéltárában: -lrí. Elect. Comm. etc. csimű  
könyvben.

1667.

K ésm á rk  v á r o s i sta tú tum .

Statuta oder Satzungen der Königlichen Stadt Kaysers-Markt: Welche bey 
öffentlicher Versandung: Eines Wohl. Edlen Ehrn-Vesten und Wohl- 
Weisen Hern Richters Beyder Räthe und der ganzen Ehrbaren Gemein : 
Im Jahr Christi 1667, den andern Tag Februarii auffgerichtet und 
beschlossen sind und in diesem 1691-sten Jahr den 14. Februarii aber 
neu confirmiret und bestättiget auch theils ortben erneuret und auch ver

mehret worden.

1 Weilen w ir keinen grossem  und teuren Schatz haben, 
als einig und allein das W ort G o ttes: so soll sich ein jedw eder 
Einwohner dieser Sladt, fleiszig zum  Behör und abw artung des- 
selbigen, nicht allein am heiligen Sontag, sondern auch, so viel 
möglich an  dem W erekl und Feuertagen einstellen; und zu 
Vermeidung übriger hindernüsz, soll unter der feuertäglichen 
und Sontags-Predigt, der Brandw ein Schank abgeschaffet und 
verboten s e in : Absonderlich sollen die Bürger zur Jahrm arcks 
Zeit, in der Früh-Predigt sich finden lassen. Die W irth  aber, 
so unter der Predigt am  Sontag früh unter den brandw ein 
Schank befunden werden, sam bt ihren Gästen, so hinwieder 
handeln, zur unnachlässiger Straff gezogen werden.

2. Gottes-Lästerung, Schw ären, Fluchen und Schelten, darzu 
das Karten und Wirffelspiel, diweilen das bey dergleichen 
Fluchen und Schelten an meisten vorgehen, soll bey Straff des 
Gefängnüsz und Geldes abgestraft werden.

3. Ein jeder Bürger und E inw ohner sol wider Ihre K ayser
liche und Königliche Mayestet unsern allergnädigsten König 
und Herrn, noch wieder einen Edlen und wohl waisen 
H errn Richter nnd Rath, und dieser Stadt freyheit, w eder

A 10. art. megújítása az 1665. évi 8. articulusnak.



mit öffentlichen und heimlichen Practiken nicht handeln bey 
Verlust Ehr, Leib und auch Gutt.

4. Niemand sol für Gericht erscheinen mit ungebürlichen 
W orten  und Geberden, bey straff; absonderlich wurd h ir ernstlich 
verboten, dasz kein Bürger mit beystand eines Procuratoris vor 
gericht erscheine, weihen vili procuratores meisten Theils auff 
ihren eignen Nutzen seh en ; doch soll es witwen und blöden 
frey stehen, etwan mit einem Anwald, sich zu bewerben, wie 
auch in portirlichen Sachen.

5. Soll bey den Hochtzeiten keinem Bräutigam Frey stehen, 
Kuchen herumb zu schicken, bey 5 Thaller s tra it ; die Kindes 
Tauften w erden völlig abgeschafft, wie auch das Essen schicken 
dergleichen, auszer der Gefattersleut und naher Blutsfreunde, 
doch aber soll das striczel schicken unterlaszen w erd en ; 
welcher aber Kindelbier m achen will, der soll sich zuvor bey 
Gericht anmelden zeitlich bey XII Gulden Straff.

/ 6. Das Hausz Gesind, so da Bürger Recht hat, soll ihre 
N ahrung treiben sam bt den H andw erke; aber des Bierbreiens 
zum ausschenken sollen sie sich gäntzlich enthalten, und drauf 
sollen die Zwelfftel Herrn fleiszig ach t geben, und dem Gericht 
anm elden.

7. Es soll kein bürger keinem frembden, er sey wer er 
wolle, sein Hausz vermitten, ohne W iszen und Zulassung eines 
Edeln und W ohlweisen Herrn Richters und Raths bey 10 Thaller 
Straff, welcher aber sein Hausz oder Stuben verm ittet hatte, 
soll es dem Stadt Richter zu wissen thun.

8. Alle Bürgers Leute, sowohl auch ih r Gesindt, Mayer 
und W äschers Leut sollen sich der Leibitzer und beller Marckt 
enthalten, bey Straff, so ihnen bey Gericht ausz zu führen.

9. Soll sowol Bürger als frembde, von einer Kuffen 
W ein, so ausz der Stadt geführet wird den. 40 schuldig sein 
zu geben, doch sollen die Bürger so etwas verkauften, dahin 
beflieszend sein, dam it der frembde die Niederlag belege, so 
vili m öglich; welcher Bürger aber sein W ein oder W aaren 
an  einem  frembden Ort niederleget, oder ja  durch neben- 
strassen  hin und vorbey führet und also der S tad t Niederlag 
entzeucht, der soll ernstlich bey gericht abgestraft werden.

10. W egen Vertauschung der Stadt dreiszigst soll keiner 
die W aaren  ablegen, bisz nicht die dazu besetzten S tad t dreisziger 
darbey sind, bey Verlust der W aaren.

11. Der Hopffen soll nicht verfälschet w erden von denen, 
so dam it handeln, so wol die einheimischen als die frembden. 
W elcher darauf! befunden wird, soll seine W aaren  verlohren 
h a b e n ; und soll ein jeder mit den Stadt-Kibel m eszen ; davon
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Einheimischer den. 6, ein f'rembder aber d. 12 erlegen, und 
soll ein frembden frey stehen au  ff den W ochen Marckt den 
Ilopffen ausz zu meszen

12. W egen des Brandwein Topffs soll ein jeder der Stadt 
den. 50 erlegen, und wo nidrige H äuser sind, soll das B rand
wein brennen nicht gestattet werden, da sollen die N achbars 
Leute achtung geben.

13. Aufl' den Schlosz Grund oder vor der Stadt soll kein 
Holtz gekauft werden, wie auch kein Getreide, oder sonst andere 
Sachen, ausgenom m en Geflügel, so den hiesigen frey stehen, 
den frembden aber soll es durch den S tad t diener oder Trabanten 
weggenommen werden. Und welcher an  einen Sonntag für 
andere frembde Leute haber oder ander Getreidt aufkauft oder 
einkaufen hilft, soll nicht allein das Getreide verfallen sein, 
sondern durch die bestehen M arcktrichter tax iret werden.

14. Fisch und andere Sachen, so zum Marckt gebracht 
w erden, sollen durch die bestehen M arckt-Richter taxiret 
werden.

15. Der da will Holtz schneiden lassen, der soll innerhalb 
14 Tagen das Geld dem Zwelfter Herrn einreichen, sonst soll 
e r kein Zuspruch darzu haben.

16. Kein Bürger sol mit keinen frem bden handeln, weder 
in dreyszigen, noch in Mauten, denselbigen durch zu helffen, 
bey V erlust seiner Hab und Gütter.

17. Kein W eib soll erscheinen an  S tadt ihres Mannes für 
Gericht, w enn er zu Hause ist, bey Sraff

18. W er da will W asser ausz dem K asten zu breuen 
tragen lassen, der soll zuvor den. 12 erlegen, gesehichts aber 
nicht, so soll er darnach den. 24 schuldig sein.

19. Von dato an, sollen die Fischer kein Zeche haben, 
sondern totaliter derselben verlustigt se in ; auch würd ihnen 
ernstlich verboten, sich auf zu kauffen und andersw ohin zu 
tragen. Und w enn die Fischer Bruderschaft halten sollen, sie 
alle F rüh-T ag  fisch aufT den Marckt bringen, und verschaffen.

20. Feuer-S tädte sam bt den Lichtern sollen ernstlich in 
ach t genommen wrerden, sowol in der Stadt, als in den Mayer
höffen, und ist ein jeder N achbar schuldig auf den andern acht 
zu haben und so es Gefahr hätte, dem  H errn Stadt Richter 
anmelden.

21. Das D rabanten Geldt soll zur rechter Zeit abgeleget 
und abgestattet werden.

22. Kein Meel soll ausz der Frem bde gebracht werden, 
so lang er all hier m aalen kann ; will er aber in solchen fall 
ander Orthen m aalen, soll er doch das Zedel Geldt allhier belegen.
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23. Die W achgelder sollen alle Quartal, die Zinsen aber 
in ansehung der jetzigen Portions Last nur auff S. Johann erleget 
werden.

24. Die Friedwälder sollen in Verbott gehalten werden, 
und wer da wieder thut, soll um b 10 fl. gestraffet werden. Die 
f'ormercker sollen kein gerausch oder bindelehen frey haben zu 
hauen und ein zuführen, in gleichen auch die Mayer und W asch
häuser L e u t: denen vorm erkern aber soll ein genantes deputiret 
werden, wie viell ein gantzer, ein halber Dauer, ein Hausz- 
Mann frey haben soll zu hauen oder zu scheiden.

25. Kibel und Viertel soll niemand den Samern leihen, 
sondern sollen von den M arckherrn auszgelichen werden, dam it 
die S tadt ihr Einkommen haben möchte, und ein jeder Bürger 
soll ein rechtes Kübel und Viertel haben bey Straff; welcher 
aber ein Kibel will Zeichen lassen, soll 12 den. geben.

Niemanden soll gestattet werden das Handwerk zu 
treiben, er gewinne denn zuvor das Burger Recht und auff 
dieses sollen die Herren Zechväter obsicht haben, und welcher 
Xechvater solches versiehet, der soll selbst dafür leiden.

27. Es soll ein jeder Bürger mit sein ober und unter 
gewehr allzeit fertig sein, m it darzu gerhörigen K r a u t  und 
L u n te n ; solt ober jem and unbereit erfunden werden, der soll 
mit Gefängnisz gestraft w erden, die Besichtigung aber soll zu 
seiner Zeit durch die Zehentner geschehen.

28. Die Hoffart und Überm uth der grossen Kleyder Pracht, 
soll billich und unfehlbar abgeschaffet werden, nicht allein bey 
den Bürgern, sondern auch bey dem Gesinde, und geringen 
S tands-Personen, und absonderlich der schw artz flor, dem es 
nicht zu oder anstehet, diesfols soll ein Edler Vester Rath 
schärfte Obsicht halten, und die Überteretter zur Straffe Ziehen, 
nach Gelegenheit der Personen.

29. Es würd auch den Mayer und W aschers Vollk ernstlich 
R auches und f'eder Vieh zu holten verboten, das lein sehn wird 
auch nicht gestattet, weil es anderer Orthen nicht bräuchlich 
ist, bey 2 Thaller Straff, und welcher Burger ihnen solches 
zuläst, soll ebenfalls gestraffet werden.

30. Und weilen das unnutze frembde Gesindel niem anden 
nutz ist., also soll von dato an, weder in Maver-Höffen, noch 
in W aschhäusern keines gelitten werden, denn durch solche 
Leute kan am aller ehesten eine Krankheit oder infection 
erreget w erd en ; welcher B ürger darw ieder thut, soll zur ernster 
Straff gezogen werden.

31. Es ist beschlossen worden, dasz hinfüro die Golden 
H äuser und Hausz-Gesind vermög dieses Edicts keinerley Vieh
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frey sollen haben zu holten, den durch solche Mittel werden 
ihre enge H äuser mit Heü angefüllet, woraus (das Gott dafür 
sey) gar leicht ein Feuer enstehen könte.

32. W egen des Bier-Breiens ist beschlossen worden, damit 
ein gantzes Hausz das Ja h r  über achtm al, ein halbes aber 
vierm al frey höbe zu breüen, mehr nicht. Jedoch keiner frey 
haben soll einem andern seyn Breüen abzuhandeln oder zu 
verhandeln, und sollen die Müld-Herren acht haben auff die 
Maltzte.

33. Niemand soll über 24 Kübel Maltz sacken, das übrige 
so darüber befunden würd, soll der Stadt zu fallen.

34. Die Mahl Zedel soll m ann vom M ühl-Herrn abfordern, 
und nicht dem Führer das Geld geben, w er daw ider thut. soll 
2 Thaller verfallen seyn, und welcher 24 Kübel Maltz hatt, 
soll 60 den. Zedel-Geld geben, von 18 Kübel und w as drunter, 
den. 48.

35. In einem jedem Zwölfftel sollen Leitern und Feüer- 
hocken, wie auch Eymer verschaffet werden, bey Straff des 
Zwölfftels.

36. W enn ein E hrbarer Bürger eine Hochtzeit anstellen 
soll, so sollen die Bursche dem Hochtzeit V atter oder Bräutigam 
des Tages bevor wegen der Abendtmahltzeit nicht turbiren.

37. W enn ein Bürger in W ein-Keller trincken will, so 
soll er mit der Bezahlung innerhalb 8 W ochen fertig seyn, 
sonsten würd die Execution erfolgen.

38. Es w ürd hinfüro durchaus Niem anden vergünstiget 
ein Hausz zu kauffen, e r habe denn zu vor Bürger-Kecht 
genommen, und soll sich verobligiren mit Gemeiner Stadt 
eines zu verstehen, und alle und jede Auszlagen und Onera der 
S tad t zuzutragen.

39. Das Brautfordern soll ohne Gepreng m it etlich W orten 
verrichtet werden, wie auch das B rautstrassen-Führen, aber 
ohne einiges Geschrey der Bursche, bey groszer Straffe.

40. W en jem and eine Leichen zu bestellen hott, soll sich 
zeitlich bey dem Herrn Geisztlichen anmelden, besonders, der 
da eine Leichen-Sermon in W illens ist zu halten.

41. W enn ein W ittw er oder W ittib zur andern Ehe 
schreitet, sollen die ordentlichen Theils oder W eisen-H errn 
8 Tag nach der Hochtzeit ex officio dieselben anm ahnen, so 
etw an Kinder von der ersten Ehe hinterblieben w ären, wegen 
derselbigen eine Anschlag, oder Sequestration derG ü tte r anstellen. 
Im fall aber man sich nicht bequäm en will, solches bey Gericht 
anmelden.
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, '42. Soll kein Bürger ohne vorwieszen des Berichtes oder 
d er 'F reü n d e  w eder Acker noch W iesen denen Schlosz-Leüten 
oder sonst frem bden verpfenden oder verkauffen, bey verluszt 
des Grundtstücks.

4B. W er vor Bericht, wegen Rechts oder Schulden halber 
erscheinen soll, der soll sich allso baldt nach der Kirche hinauff- 
finden, und n ich t aus vorwitz ihre Vorgesetzte Obrigkeit, über 
die Zeit auffholten.

44. Es soll sich kein Bürger höher verschulden als seine 
Bütter austragen, denn wer d arn ieder thut, soll seines Bürger- 
Rechts endtsetzet werden.

45. W elcher Bürger ohne Bürger-Zedel auszreiszet, und 
dadurch an  anderen Orthen unsere freyheiten verschim phiret, 
soll bey G ericht ernstlich abgestraft werden.

46. Die W itw en, die nicht vergens sind, sollen zw ey einen 
Thorsteher holten.

47. W enn  frembde Leut, so auszerhalb der S tadt w ohnen 
Acker beseen, sollen das 20-ste gehen, und in der Stadt- 
Schauer solches einführen.

48. Kein W asser führer soll von einem Fass w asser nicht 
mehr als zw ey Folturacken nehmen.

49. In ansehung des andern Puncts, wird denen Bürgern 
mit den K arten-Spiel und Tobaksbrauch vorsichtig und mäsig 
umbzugehen angeschaflet. Im gegen aber solches dem  Gesinde, 
Mayer- und W äschers-Leuten völlig eingestellet.

Eredetije Késsm árk város levéltárában : külön könyvben levél
tári ssám  nélkül.

1668.

K a ssa  v á ro s i articu lusok.

Articuli armi 1668. generoso domino Martino Madai'ász quinto reelecto 
judici et reliquis adjunctis amplissimis dominis senatoribus per dominum 
tribunum plebis totamque electam communitatem praescripti et propositi.

1. A r t i c u lu s .1
2. A r t i c u l u s .  Minthogy n. biró uram  és az nem es tanács 

m ár doctor uram  felől provideált, és a  mint bizonyosan infor-

1 A 1. art. szóról szóra ismétli az 1668. évi 1. articulust.



m áltattunk, hogy a  beteges em bereknek curálására való m atériák 
a patikákban némelyek nem is találtatnak, némelyek pedig a 
melyek találtatnak is, a régi mivoltok m iatt a virtusok extingvál- 
tatott. Azért kéreti nemzetes türm ender uram és az nem es 
község n. biró u ram ot és a nemes tanácsot, hogy doctor uram  
mellé bizonyos személyeket rendelne, a kiknek jelenlétekben 
ő kglme patikákbeli m arhákat megvisitálná, annak u tánna doctor 
uram  tapasztalható defectusokat detegálván, n. biró uram  és 
az n. tanács valami jó  patikárius felől provideálni ne neheztelne, 
hogy ezaránt is betegekre nézve városunkban jobb provisio 
lenne, sőt hogy m inden patikákban vasárnapi napon praedicatio 
a la tt aqua vita-nak való áru ita tása  certa  sub poena megtilal- 
maztassék.

3. A r t i c u l u s : Nemzetes biró uram ot és az nemes tanácsot 
nemzetes fürm ender uram  és a nem es község ezen is kéreti, 
minthogy városunkban mind piaczbeli mind más utczákon sok 
sá r és egyéb fele is ocsmányság vagyon, a  melyek tapló gyanánt 
vadnak, honnét külöm b külömbféle nyavalyák és a döglele- 
tesség is szárm azik, arról is ne neheztelné oly dispositiót tenni, 
hogy a gazdákat elsőben serio praem oneálván, sárnak és egyéb 
rú tságnak kivitele felől, hogy ez által városunkban tisztaság 
meg legyen, a szófogadatlanok bizonyos büntetéssel m egbüntet- 
tessenek.

4. A r t i c u lu s .1

5. A r t i c u l u s :  Minthogy tavalyi esztendőben nyilván 
experiáltatott a vizifa minemű károkat, réteken, szántóföldeken 
és m alm okon tött, el menvén sok is benne; azért kéreti n. für
m ender uram  és a nemes község nem zetes biró uram ot és a 
n. tanácsot, hogy azon három falubeliek1 2 magok hoznának 
ide fát és itt helyben raknák meg, immunissekké tétetvén más 
onusoktól, arról is provideálni ne neheztelje.3
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1 A 4. art. megújítja az 1629. évi 12. art. tartalmát.
2 Lásd ezeket az 1629. évi 9. art.-ban.
3 A 6. és 7. ez. ismétli az 1663. évi 8. és 1665. évi 8. articulust.
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1677.

K a ssa  városi a r tim lu so k .

ARTICULT
Anno Millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo per dominum tribu
num plebis ac electam communitatem dominis noviter electis judici et 

ejusdem senatoribus conditi, praescripti et propositi

A r t i c u l u s  p r i mu s .

Minthogy mindenek előtt, m indenekben az Istenét kíván
tatik  minden kereszténységnek megadni, hogy azu tán  a többi 
is hozzáadattassanak, kívánja n. türm ender uram  és az nemes 
választott község, hogy az tem plom ra és isteni tiszteletre kivált
képpen való gondviselés légyen, hogy úgy az Isten áldását 
bővebben is várhassuk n. városunkra.

A r t i c u l u s  s e c u n d u s .

Tavalyi és harm ad idei második articulusok 1 szorgalma
tosán m egtartassanak és effectuáltassanak eo declarato, hogy 
Miszloka és Tőkés faluk azért szoktak volt bizonyos számú 
szekér fákat praestalni generalis urunknak, hogy az nemes 
város jószági quártélyozásoktől és egyéb szokatlan onusoktól 
m entek legyenek és m ególtalm aztassanak; de mivel nem hogy 
m ególtalm aztatnak, sőt inkább mások jószágánál is inkább 
graváltatnak, azon legyenek n. biró uram  és tanácsbeli uraimék 
ő kglmek, hogy azon rendelt szándék vagy effectuáltassék, ha 
megadják, vagy ha nem effectuáltatnák, meg ne adják, m ert 
azon kívül is szernyüség, mint aggráváltatván utolsó pusztulás
hoz közelgetnek nyavalások. Azon kívül azon articulusban 
em lített leendő gróf tiszt uraim  úgy gazdálkodjanak az n. város 
m ajorsága körül, hogy az nemes városnak haszna megfessék és 
öregbíttessék m indazokban, mert gyalázat és lelkiismeretünket 
sértő dolog az, hogy egy városbeli em bernek is több majorsága, 
búzája, gabonája, árpája, zabja terem és vagyon esztendő által 
Istene áldása és m unkája után, hogy sem az n. városnak. 
Hogy penig az huzásvonás és kiváltképpen magok privatim 
hasznára  való fordítás az nemes város javaiból megzaboláz- 
tassék és az szerény gazdaságra jobb kedvek legyen leendő 
gróf tiszt urainknak, szabad legyen tiz köböl életből s legumi- 
nából két köblöt, de nem többet elvenni, lévén ezen kívül is 
elég accidentiájuk ő kglmeknek az jószágban, m ert különben

1 Az itt említett évekről articulusok sem az idézett könyvben beírva, 
sem külön okmányba foglalva nem találtattak.
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cselekedvén ő kglmek, mint aféle n. város hasznának elfogói 
magok is, decernente p er dominum judicem  et senatum , tribunum  
plebis ac electam com m unitatem  poena, megbüntettetvén, bizo
nyosan, s ha annyira érdemli az cselekedet, m inden böcsüle- 
tekből is kivettetnek.

A r t i c u l u s  t e r t i u s .

Hasonlóképen ugyan az tavalyi és harm adidei harm adik 
articulus is confirmáltatik, hozzá adván az t is, az melyet igen igen 
nehezen és lelkünk sérelmével n. városunknak ká rá ra  érez
hetünk m indnyájan, hogy bortiszt uraink felszállítván az borokat, 
azokkal ne osztozzanak az m int eddig talán tö rténhetett is, 
hanem  legyenek contentusok az m agok szokás szerint való 
bibaléjokkal.

A r t i c u l u s  q u a r t u s .

Az negyedik előbbeni esztendőbeli articulusok is confir- 
m áltatnak, hogy minden m egtartásra való médiumok elkövet
tessenek.

A r t i c u l u s  q u i n t u s .

ügy  az harm adik elmúlt két esztendőbeli articulusok is 
confirm áltatnak, hogy semmi hasznára  és csaknem kárá ra  n. 
városunknak ser és tégla tiszt uraim ék pénzes iával ne éljenek, 
hanem  azok az faluk, az kik szokás szerint ennek előtte azokhoz 
fát hordottak, most is a rra  is fordíttassanak.

A r t i c u l u s  s e x t u s .

Az elmúlt 1676. esztendőbeli ötödik, 8-czadik és 9-czedik 
in suo vigore m aradván, effectusba vétessenek halogatás nélkül 
és m egtartassanak illibate.

A r t i c u l u s  s e p t i m u s .

Minthogy az n. városunk szegény emberi, jobbágyi az sok 
külömh külömbféle és felőlvaló szorongatásoktól, ínségektől, 
azokhoz járu lván az m ostani szűk időnek is irigysége, tapasz
tal hatóképpen elkezdtenek fogyatkozni és úgy n. városunkat is, 
utolsó fogyatkozásra közelíteni, elvégezte az n. község, hogy 
kiki m aga portájával érje meg és senkitől szokatlanul és az 
nemes város dolgain kívül szolgálattal ne terheltessenek. Nevezet 
szerint penig az tőkési portabeli szolgálatja, minthogy sok több 
nehéz terhek kívül, generalis uram  konyhájára fát hordanak és

17Corpua Statutorum  III.



az n. várm egyének is portája ilyen módon legyen, hogy elvégezvén 
az n. város szántását, vetését, aratását, kaszálását, szénahor
dását, tehát m egtartatván az régi szokás, attól, az kinek por
tá ja  azon falu, semmi szolgálattal el ne vonassék, szolgáljon 
annak  a  kinek portája.

A r t i c u l u s  o c t a v u s .

Az n. városnak minden jószági, szántóföldéi, rétjei, házai, 
házbeli portiói és fundusi s az a rán t való levelei ki kerestessék 
és szám ba vétessenek, hogy az nemes várostól el ne idegened- 
jenek és tudhassa az város mit bir, s mit nem.

A r t i c u l u s  n o n u s .

Ha valamely concivis em ber, ezen n. város m agistratusán 
kívül, idegen m agistratust keresne vagy bíróhoz folyamodna, ezen 
n. városunk jurisdictioja alatt való dolgaiban, com perta rei veri
tate, arb itraria  per amplissimum m agistratum  adinvenienda 
poena, m egbüntettetvén eo facto kivitessék.

A r t i c u l u s  d e c im u s .

Nagy panaszszal említi az n. község és m indnyájan is 
érezhetjük, hogy az bor és sertiszt csaplárosi magok hasznát 
fölötte keresvén, gyakorta elégítik más liquidumokkal az italt, 
s még azt sem mérik és adják igaz itczével, nemkülönben álnok
sággal anim advertáltattak az nem es város m olnári is magok 
tisztekben cselekedni, azért m indazok is szorgalmatos vigyázással 
eltávoztassanak, m ert m áskint vigyázással lévén az n. község, 
el nem szenvedheti, hanem kem ény büntetésbe esnek.

A r t i c u l u s  u n d e c im u s .

Minthogy az hun az félelem és becsület vagyon, ottan az 
Isten országa is, és az egyesség, kívántatik, hogy kinek kinek 
az ő becsülete megadassék.

A r t i c u l u s  d u o d e c im u s .

Minthogy némelyek eddig és ez idén is, ilyen szín és 
praetextus a la tt impetáltak és im petálnak szabadságinkban, hogy 
bizonyos abususok csusztanak volna közinkben, az melyek közül 
egyiket azt értené, hogy n. biró uram  és fürm inder urainkon 
ő kglmeken kívül, senkinek bizonyos salláriom ja nincsen, hanem 
kiki tisztben lévén úgy fizet m agának, az mint kedve és akaratja
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tartja, az minthogy nyilvánosan nagy kárára  lenni anitnadver- 
táltatik az n. városnak ; azért egyátaljában úgy tetszett az n. 
türm ender uram nak, és az egész választott községnek, hogy 
minden tanácsbeli és tisztbeli személynek, bizonyos fizetése ren
deltessék és legyen tisztire, az m elynek végbenvitelére és meg- 
m ásolhatatlan effectuálására, kéreti n. türm ender uram  és az 
egész község n. biró uram at ő kglmét, sőt tisztire és hitire 
kötelezi és kénszeríti azaránt ő kglmét, m ert m ásként feltartván 
n. türm ender uram  ő kglme és az  egész választott község az 
arán t való szabadságát, minden kigondolható helyes és törvényes 
okok és utakon ezarán t való végzését eltectusban venni el 
nem mulatja. F en tartván  a mellett végzetre és uto ljára n. tür
m ender uram  és a n. község azt is, hogy ezen articulusoknak 
és végzéseknek revisiojára, ha t. i. m egtartatnak-e vagy sem, 
miért is, ki miatt, ha meg nem ta rta tn ak  szabadosán, mikor 
akarja biró uram  ő kglme hite nélkül is az n. cu riára  felügyel
hessen és com perta rei veritate, az  m int azarán t az dolgok 
mivoltához képest, az igazság dictálni fog és m utatni, abban 
eljárhasson.

E re d e ti je  K a s s a  v á r o s  le v é l tá r á b a n  9504 . levélt, s s .  a .

1680.

Lőcse városi s ta tu tu m .

Kundt undt wissendt sey jederm ünniglichen, denen es zu 
wiszen gebührt, dasz nachdem w ir mit nicht geringer betrüb- 
nus vernehm en müszen, welcher gestalt dasz schändliche laster 
der Unzucht und H urerey bey dieser Stadt von tage zu tage 
je  m ehr undt m ehr einreiszen und t zunehmen will undt viel 
sowohl hohe als niedern Standes Personen einheimische alsz 
frembde mägde, die alliie bey d ieser S tadt in diensten sich 
befinden, sich den bösen unsaubern  geist undt ih r eigends 
sündhaftes fleisch undt blut verführen laszen undt also wider 
die Heylige Geboth Gottes undt dieser Stadt streng verfestete 
Ordnung undt gesetz frewentlich ohne scheu solch hochsträffli- 
ches Laster zu begehn undt zu verüben sich nicht scheuen, 
nicht betrachtend, dasz alle fleischliche Vermischung, auszer 
der Ehe, Ehebruch oder Hurerey sey : undt dasz alle die jenige, 
so in solcher Sünde leben, oder ein belieben d a ran  haben, 
Werkzeuge des Teuffels sein, undt auch bey ihm m it Verlust 
ihrer Sele Seligkeit ewig bleiben w e rd e n ; denn hiedurch wirdt

17*
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nicht allein der Heylige Geist betrübet, sondern alle diejenige, 
die in Schlam oder Unreinigkeit sich herumb weltzen, ihre lei-
ber, die sonst Christi glieder sein s o lle n ......................dahero ist
nicht wunder, dasz der liebe Gott dieses Landt undt unsere 
arm e Stadt m it Krieg, Pestben und Leiden, schw eren Plagen 
heim suchet: w ann denn besagtes Laster oder Unzucht nach 
andeitung der geistlichen sowohl als weltlichen Rechte undt 
absunderlich dieser Stadt Ordnung undt gesetz erstlich ab zu 
straften Einem jeden Magistrat, allwo dergleichen Sünde in 
Schwang gehet, gebühren w il l : deszhelber eine Ambtsnot, ge- 
wiszends wegen demselben mit m ehr nachdrücklicher undt 
schärfferer anim adversion undt aufsicht zu w iederstehn, vor 
eine hohe notturfft weiszen, undt durch gegenwertigen offenen 
Decret die bösen frauen abzuschrecken jederm enniglich kundt 
m achen w ollen : dasz von dato an  hinfüro, sie sey hohes oder 
niedriegen Standes Person, so w ider das sechste geboth handeln 
sollte, undt keine ehrliche Verheiszung nicht könt durch sie 
erw eist werden, auch keinen gewiszen Mann oder den Thäter, 
er sey ein einheim ischer oder ein frembder, den sie nehmen 
sollte, anzeigen könnte : dieselbe Person soll andern  zum  merck- 
lichen Exempel wegen ihres Verbrechens ohne alle gnade mit 
einem strohenen kranz durch den Frohnboten oder gerichts
diener an einem Marcktag öffentlich ausz dieser S tad t geführet 
oder auch wohl nach beschaffenheit undt grösze des Verbre
chens mit Staupenschlägen ewig mit hohn und Spott verwiesen 
werden. Diesüber aber auch, dam it sie sich binnen solcher Zeit 
nicht etwa wirdt einschleichen mögen, wirdt ein Edler Magistrat 
gnt.te undt fleiszige acht geben lassen.

Diejenige Person aber, sie sey ebenfalls hohes oder niedri
gen Standes, so dasz 6-te geboth möchte übertretten  haben, 
undt die Erliche Versprechung durch sie mag erw iesen werden, 
undt Ihren Mann oder den T häter darstellen oder benennen 
kan, der sie ehelich zu nehm en undt bey dieser S täd t zu ver
bleiben gesonnen ist, so es eine armeste Person wäre, soll 
unnachlässlich fl. 100 straff féltig sein.

Sollte aber eine hohen S tandes Person betreffen undt die 
um bstände in der gleichen solch ein fäll ein neheres möchten 
erfo rdern : soll nach lleisziger Erwegung undt besunderer be- 
schaffenheit, sowohl des Verbrechens als persohn, die weltliche 
bestraffung geschärfft und erhöhet werden.

Beschehen in oberw ehnter königlicher freyer Stadt Leut
schau die 24. Martii 1680.

E re d e tije  L ő cse  v á ro s  le v é ltá rá b a n  X. o s z tá ly  44 . so r s s .  a .
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1683.

K a ssa  v á r o s i  a rticn lu sok .

Articuli noviter electae communitatis regiae ac liberae civitatis Cassovien-
sis anni 1683.

Art. 1. Nemzetes fürm ünder uram  az nem es községgel együtt 
fölgyülvén, legelsőben is az Isten tiszteletére s idvösségünkre 
akarván gondot viselni, m ostan is birő u ram at és a  nemes 
tanácsot fürm ünder uram  és a  nemes község kéreti igen, hogy 
az Istennek anyaszentegyházára szorgalm atos gondot viseljenek, 
a szent sacram entum nak kiszolgáltatása m inden fogyatkozás 
nélkül szabadosán folyjon. Az oskola m ostan, minthogy defec- 
tusban lévén, úgy annyira, hogy sem m esterek és sem m agyar 
kántor nincsenek, azért a rra  is bíró uram  s a nemes tanács 
úgy viseljenek gondot, hogy az minémő defectusok lehetnek, 
azokat mind helyben állatni igyekezzenek. Bizonyos inspectorok 
a scholákhoz is legyenek, a kik a  dolgokat jó  rendben állassák. 
Minthogy pedig még a lelki tanítók is vocatóriák nélkül vannak, 
azon is igyekezzenek birö uram  és a nem es tanács, hogy mentül 
ham arább vocatóriát adjanak ő kegyelmeknek. Azonban azt is 
eleikben kell ő kegyelmeknek adni, hogy a  régi szokás szerént 
a vasárnapi dillyesti praedicátiókat a  közönséges halotti tem et- 
ségek m iatt el ne mulassák ő kegyelmek.

Art. 2. Minthogy az elm últ üdőkben a  nemes város jószági 
és örökségi felettébb elidegeníttettenek, mind belől a városban 
s mind kívül a  faluk is. A zért biró uram  s a  nemes tanács 
minden tehetségekkel azon legyenek, hogy azok mind vissza- 
szereztett essenek.

Art. 3. Az nemes városnak látván m ostani fogyatkozott 
állapotját a nem es község, azért ez irán t is méltónak láttatik 
lenni, hogy biró uram  s a nem es tanács, m indeü tisztnek ezután 
bizonyos salarium ot rendeljen, a  kivel contentusok legyenek ő 
kglmek, hogy aziránt a nemes város jövedelm e, a  mi fog leen- 
deni, egészben a nemes város házára  bészolgáltattassanak, m in
den tisztek által. A ki pedig ő kglmek közül ezen küvűl mást 
cselekeszik, tehát kemény büntetést el nem  kerülheti.

Art. 4. A gróf tisztben legyenek két böcsöletes tanácsbeli 
személyek, és ő kghneknek is illendő fizetések meglévőn, és nem 
szabados dispositiójok. Mikor pedig m érettetni a malmokban ki 
kelletik menni, ne bízzák ő kglmek dolgot csak a lovas legé
nyekre, hanem  magok ő kglmek m indenkor jelen  legyenek. Ha 
pedig ő kglmek jelen nem lehetnek, megjelentsék biró uram 
nak. és biró uram tól községbeli böcsöletes személyek deputál-
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tassanak, a kik lovas legénynyel kimenjenek, hogy eziránt is 
rendesebben szolgáltathassék bé az irán t való jövedelem.

Art. 5. Bortiszt uraim ék is helyben állattaván, m ikor m é
retni fognak ő kglmek, m indenkor két böcsöletes deputatus sze
mélyek legyenek jelen, a kik minden hordóban mennyi legyen, 
fölirják, és a szerént adjanak ő kglmek szám ot róla. nem  a 
régi mód szerént. százhatvan itezéről hordójától. A esaplár 
minden szombaton a bixet fölhozza és a fizető tiszt előtt, bo r
tiszt uraim ék jelenlétekben szolgáltassa bé, mennyi leszen az 
elkölt bornak az ára. Az régi bibalisok pedig tolláltassanak, 
hanem  böcsöletes deputátus személyek által decernált salla- 
rium m al és bibaléval legyenek contentusok. A szüreti alkalm a
tosságra való expensák is nem  a régi mód szerént legyenek, 
hanem  csak annyi élésbéli rendeltettessék, a mennyivel véghez- 
vitetethetik a szüret.

Art. 6. A sertiszt is m inden nevelés u tán  a bixet a nem es 
város házára  fölhozza, és a pénz a fizető tiszt uraink előtt 
olvastassék fö l; ha pediglen vagy árpáért vagy komlóért kell 
fizetni, mindenkor fizető tiszt fizessen. Sert pedig jó t á ru itassa
nak, mikor főzetnek, igazát megadják, hogy panasz reájok ne 
legyen.

Art. 7. Malom és építő tiszt is m ikor m érettetnek a m al
m okban, legyenek deputátus személyek, és minden két hétben 
azon deputátus személyek előtt szolgáltassák bé a  m olnárok a 
fizető tisztnek építőtiszt jelenlétekben a pénzt, hogy sok fizető 
tiszt ne legyen, csak kettő.

Art. 8. Egy szóval mindenféle tisztek, bizonyos ra tiókra  
nézve, m egm aradhatnak, de kinek-kinek, m int fellyebb is meg 
vagyon írva, illendő sallarium jok és bibalisok rendeltettessenek, 
és azon által ne hagyjon, m ert ha m ást cselekeszik, nemz. birő 
uram  és a  nemes tanács kemény büntetését semmiképen el 
nem kerülik.

Art. 9. Nemzetes fürm ünder uram  és a nemes község 
kéreti azon nemz. biró u ram at és a nem es tanácsot, hogy 
mind a nemes tanács, s mind a nemes község szám a közül 
deputáltattassanak bizonyos inspector személyek, a  kik a fellyül 
megirt mód szerént való exactiókra szorgalmatos gondot visel
jenek, és legalább minden két hétben, vagy minden holnapban 
egyszer egyszer öszvegyűlvén, a dolgokat jó  rendben és igazé- 
tásban hozzák és observálják.

Art. 10. Az mit pedig nemz. fürm ünder uram  és a nem es 
község az időnek m ivoltára nézve Írásban ezeken kívül föl nem 
tett volna, kéreti nemz. fürm ünder uram  és a nemes község 
nemz. biró uram at és a nem es tanácsot, hogy az mit legjob-



bat föltalálhatnak ő kglmek, nem es városunk hasznára, a sze
rént igyekezzenek cselekedni ő kglmek tehetségek szerént, bízván 
az ő kglmek sinceritásira és discretióira mindennemű fogyatko
zását szegény városunknak.

Art. 11. Fentartja  azt nemz. fürm ünder uram  a nemes 
községgel végezetre; hogy a régi szokás szerént, esztendőnként 
kétszer vagy három szor ezen articulusoknak revisiójára, a m ikor 
akarja, fölgyűlhessen ; kívánván és akarván  nemz. fürm ünder 
uram  és a nemes község, hogy ezen articulusokat, mentül ham a
rább, mihelyen a tisztek m egújulnak, effeetuálja nemz. biró uram  
és a nem es tanács.

E r e d e ti je  K a s s a  v á r o s  le v é l tá r á b a n  9 8 5 2 . levélt, ss . a .
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1684.
K a ssa  v á ro s i articu lu sok .

ARTICULI
Electae communitatis regiae ac liberae civitatis anni 1684. die 16. Januarii

conditi.

1. art. Nemzetes firminder uram , az nemes községgel 
együtt felgyűlvén az nemes curiára  kereszténi kötelességünk 
szerint legelsőbb is az Isten tiszteletére és üdvességünkre ak a r
ván gondot viselni, m ostan is nem zetes biró urunkat és az 
nemes tanácso t kéreti nem zetes firm inder uram  az nemes köz
séggel, hogy az isteni szolgálatunknak szabados folyása lehes
sen, sőt az szent sacram entom ok m inden fogyatkozás nélkül és 
ellenvetés nélkül tisztán, igazán kiszolgáltassanak, annak hűsé
ges dajkáira, az lelki pásztorokra, oskolára, ispitályra és az 
Isten házának tornyaival együtt jó  anim adversióba vétessék és 
ha lehet német káplán felől is legyen provisio.

2. art. Ezen is kéreti nemz. fürm inder uram  az nemes 
községgel együtt biró u ram at ő kegyelmét és az nem es tan á
csot, mivel az nemes város szegény jobbágyi igen igen elpusz- 
tultanak az nagy szorongatásnak m iatta, hogy teljességgel mind 
elfogynak, kéreti biró u ram at és az nem es tanácsot, hogy azokra 
is szorgalm atos gond viseltessék, hogy teljességgel el ne fogy
janak.

3. art. Ezen is kéreti fürm inder uram  az nemes községgel 
együtt nem zetes biró urunkat, és az  nem es tanácsot, hogy az 
kiket Isten az becsületes gróf tisztben beállat, ő kegyelmeknek
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ne engedtessék meg, hogy az nemes város falujában főzett és 
pinzen vett sörekét az városban áruitassák, hanem  ő kegyel
mek rígi mód szerint feltalálják annak  kiárultatását, hogy így 
az sörtiszt semmi és haszontalan tisztté ne tétessék és az sör
tisztben levő uraim ék is pinzen az nevelésre fát ne vegyenek.1

4. art. Ezen is kéreti firminder uram  az nemes községgel 
együtt biró urunkat és az nemes tanácsot, hogy az kiket Isten 
m icsoda tisztekben helyeztetett, ne ta rtsa  azt a tisztet éppen 
m agáinak, hanem igaz jó  lelkiesmerete szerint az nemes város 
h asznára  serio, az kiktől lehet, m inden holnapba beszolgáltassa, 
m inthogy az nemes város tárháza teljességgel erősen vagyon, 
és az  gyalogok szükségére minden holnapba kívántatik, (sic.)

5. art. Ezen is kéreti nemzetes fürm inder uram , az nemes 
községgel egyetemben nemzetes biró urunkat és az nemes tan á 
csot, hogy az nem es város jószágára Csermelebeli erdeire hordó 
fát hasgatásra  és egyéb haszontalan kecskék pusztításával el 
ne rontassék, a Furcsa erdeje serény tilalom ban tartassák, sol- 
tisra (sic), lovas legényekre szorgalmatos gond viseltessék, hogy 
így azok által bészolgálandó nemes város proventusa imide- 
am oda ne takaríttassék, hanem a város házához szolgáltassák 
és az határoknak m egjárattatását igen igen szükségesnek állítja 
az nem es keresztényi választott község.

6. art. Ezen is kéreti nemzetes firminder uram  az nemes 
községgel egyetemben nemzetes biró urunkat és az nemes tan á 
csot, hogy az nemes város két m alm ában levő m olnárokra 
legényével együtt szorgalmatos gondot viseljen, a tiszt hüt nél
kül sem magát, sem legényét ne tartsák , az szegénységtől sok 
ajándék ne vitessék, ha rajta tapasztaltatik, érdem e szerint meg- 
büntettessenek.

7. art. Ezen is kéreti nemzetes firminder uram  az nemes 
községgel együtt nemzetes biró urunkat és az nemes tanácsot, 
hogy az nemes város elpusztult hám o rára  és a vogházra, ha 
lehetséges, legyen valami anim adversio és az lőcsei ház is 
telyességesen pusztulásra jutott, a melyből nem kicsin kár 
következhet a nem es városnak.1 2

E re d e tije  K a s s a  v á r o s  le v é ltá rá b a n  9 8 9 4 . Ivt. s s . a .

1 Ezen articulusnak a rossz szövegezésből eredő homályosságát 
eloszlatja az 1686. évi 3. art.

2 A 8. art. ismétli az 1683. évi 11-iket.
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1685.

R o zsn yó  vá ro s i s ta tu tu m .

Anno 1685. die 10. Maji.

Az böosületes városnak régi szokása szerént szent György 
czinkus törvénye 1 celebráltatván, ez mostani rom lott és vesze
delmes időkben erőnkfelett való sokféle adózásokban meg
fogyatkozván minden jövedelm iben az szegény város, hogy 
annyival inkább segíthesse m aga m egm aradását az szegény 
város, tehát az felyebb em lített czinkus törvénye alkalm atossá
gával rendelte az böcsületes tanács fürmenderivel együtt úgy, 
hogy valamely kivülvaló emberek, vagy ám bár az városban 
lakozók is, ha burgerekt (sic) nélkül valók, az olyan emberek 
és hordós borokat hoznának az városba és leraknak szekerekről 
ugyan itt az városban, tehát annak lerakásáért tartozzanak 
város szükségére letenni den. 40  minden hordóiul. Hogyha 
pedig az városból kivinnék az borokat, tehát valakik kiviszik 
az városból, tartoznak viszontag ugyan város szükségére letenni 
den. 40. Hogyha pedig azon em ber az városban maga behozná 
és ki is vinné hordós borokat, tehát ugyanazon em ber az 
lerakásért és kivitelért tartozik minden hordóiul fizetni den. 80.

Hasonlót determ inálván az böcsületes tanács pro hic et 
nunc az városban lakos böcsületes gazda és concivis emberek 
felől is a mig Isten boldogítja országunkat és városunkat.

E re d e ti je  R o zsn y ó  v á r o s  le v é ltá rá b a n . K ö zö lte  M ik u l ik  i á  m ű n k .
278. I.

1685.
M iskolce v á ro s i sta tu tum .

Mivelhogy minden respublikák, ügy azokban az városok 
és faluk is, az jó  rendnek és bevett ac longo etiam  usu prak- 
tikálta to tt szokásoknak m egtartásából, az lakosoknak közönséges 
m egm aradására  lassan lassan exurgáló hasznot, ellenben azok
nak meg nem tartásokból, azzal való nem élésbül avagy azok 
ellen egy vagy más utón becsúszott-m ászott abususokból, 
gyakrabban nem várhatnánk  egyebet kárnál és abbul végre

1 Czinkus törvénye vagy pontadik a képviselőtestületnek a főbíró 
elnöklete alatt tartott rendes gyűlést jelentette.



következhető nagy rom lásnál: ez okra nézve kevánván az város 
népei is (most az  többeket elmulatván) az közönséges piaczra 
inducálandó jóknak  árulásában, eladásában és vételében irrepált 
abususokat tollálni, és az régi megrögzött jó  szokásnak azarán t 
való csorbaságát helyrehozni: unanim i voto et consensu sta tuál- 
tatik, hogy ennekutánna, akár városokból, akár falukból, közel 
vagy távol való helyekből akárm inem ű korban és állapotban 
levő emberek, nemesek, nemtelenek városunkban búzát, rozst, 
árpát, kölest, zabot és akármiféle leguminákat, ismét halat, 
gyümölcsöt és egyéb eladó jószágot szekerekkel be akarnak 
hozni, az o lyanak tartozzanak elsőben is városunk birájának 
vagy eo absente substitutusának hirt adni, m inek előtte bejönnek, 
és biró uram  hírével eladó jószágokat ugyan szekeren az közön
séges piaczra hozni, vásárbiránktől pecsétes szaput vagy m ér
téket kérni, letevén az város ig azság á t; s ezeket így elkövet
vén, úgy áru lják  s adják el oztán eladó jószágokat az szokás 
szerént tizenkét óráig, és addig sem lakosnak, sem jövevény
nek, vagy kívül valóknak öszvességgel eladni, sőt még csak 
árulni is ne legyen szabad, sub poena bor. 12, hogy így ne 
lehessen az szegénységnek s m ásoknak is méltó panasza, hogy 
az szükségnek idején pénzén sem vehet m agának és háza népé
nek táp lálására, az mi szükséges. Ha penig városunk igazsága, 
jó szokása és ez mostani végezésünk ellen abusive, m int ném e
lyek ekkoráig csak az magok hasznát és az város kárá t s az 
szegénységnek is fogyatkozását csak semminek tartván, efféle 
jószágot összességgel megvenni merészelnek, cujuscunque status 
et conditionis üdém existant. aut nobilitari gaudeant praeroga
tiva, azok is vi praesentis statuti tizenkét forint poenában 
incurráljanak, melyet is az nem teleneken városunk bírája és 
az böcsületes tanács propria authoritate ; az nemes em bereken 
penig cum assistentia dominorum judlium  juratorum que asses
sorum ad hoc exmittendorum, vel penes commissionem domini 
vicecomitis ad  instantiam  judicis prim arii processu summario 
indilate et irremissibiliter, adeoque cum effectiva refusione expen
sarum exequálhassanak : modo simili et eadem poena büntet- 
tessenek azok is, az kik az olyan jókat eladni, behozó em be
reket szekerekkel udvarokra beszállani, az jószágot házoknál 
lerakni és áru ln i patiálják, avagy magok nyereségének örülvén, 
az közönséges piacznak megszükülésével extra forum oppidi 
nostri in ejusdem vel vicinorum  locorum territorio az olyan 
eladó jókat öszvességgel megvenni praesum álják. Hoc d ec la ra to : 
hogy ezen végezés csak szinte az közönséges sokadalm i alkal
matosságokon kívül observáltassék, respectu rerum  vendibili 
sub praetextu  inducendarum. És hogy mind az lakosok, s mind
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az kivülvalók részérül kiki tudhassa m agát ehhez alkalmaztatni, 
az város kapuin az kapusoknak legyen szorgalm atos vigyázások, 
és csak egy szekeret is hé ne bocsássanak városunkra az város 
b írája  hire n é lk ü l: biró uram  is penig külömben ne engedje 
bejünni az olyan embereket, hanem accepta sufficienti super 
eo cautione, hogy az város szokásához alkalm aztatják és az 
feljebb deciaráit büntetés alá subm ittálják is m agokat in casu 
renitentiae.

Az fazekas vagy deszkás, szekeres és áros emberek penig 
tartozzanak harm ad  napig árulni közönséges helyen jószágokat, 
és addig összösséggel ne legyen senkinek, bár lakos legyen is. 
azt eladni és megvenni, sub praescripta poena flor. 12 modo 
supra declarato a  contrarenitentibus desumenda.

E re d . M isk o lc г  v á ro s  le v é l tá r á b a n  a z  1 5 6 9 —1 7 2 4 . te r je d ő  jk v b e n .

1686.

K a ssa  v á ro s i a r ticu lm o k .

Articuli electe communitatis regiae ac liberae civitatis Cassoviensis anni 
1686. ac generoso domino Michaeli Demeczki electo judici, reliquisque 
sibi adjunctis amplissimis senatoribus per dominum tribunum plebis totam- 

que electam communitatem praescripti et porrecti.

P r i m u s  a r t i c u l u s .1
S e c u n d u s  a r t i c u l u s :  Ezen is kéreti nem zetes firmin- 

der uram  az nem es községgel együtt biró u ram at ő kglmét és 
az nemes tanácsot, mivel a z . nemes város szegény jobbágyi 
igen igen elpusztultanak az nagy szorongatásoknak miatta, hogy 
tellyességgel m ind el ne fogyjanak, kéreti biró uram ot és az 
nem es tanácsot, hogy azokra szorgalmatos gond viseltessék, 
a  kik pedig jószágokból elidegenedtenek volna, azok haza szál
líttassanak, itt ben penig a városban puszta házok, hogy ne 
distraháltassanak. az mint sok helyeken im m ár is földig elhor- 
dattanak, erre is ő kglmek gondviseléssel legyenek.

T e r t i u s  a r t i c u l u s :  Ezen is kéreti firm inder uram az 
nem es községgel együtt nemzetes biró urunkat és az nemes 
tanácsot, hogy az kiket Isten az böcsületes gróf tisztben beállat, 
ő kglmeknek ne engedtessék meg, hogy az nem es város falu
jáb an  főzett és pénzen vött serek az városban árultassék, nemes

Az 1. pont ismétli az 1684. évi 1. czikket.
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város jobbágyit nem magok, avagy más emberek privatum ára, 
hanem  nemes város szükségére és hasznára fordítanák. Építő
tiszt uraim ék kézihez kiváltképpen malmok építésére elégedendő 
fát szállítsanak, úgymint sertiszt uraim éknak sereknek főzésére, 
hogy valam i panaszok és fogyatkozások ne lehessenek, ser 
uraim éknak is ne kellessék pénzen fát vásárolni. Az alsó kapu
nak penig m egcsináltatására is szükséges fát építőtiszt uram ék 
kezéhez mentői ham arább szállítsanak, hogy régi mód szerint 
com m endans uram ő nagysága gratiája által a kapuk hetenkint 
nyitva lehessenek.

Q u a r t u s  a r t i c u l u s .  A kiket Isten minemű tisztében 
beállat, ne tartsa  azt m agának, hanem  igaz lelkiismereti szerint 
já rja  el benne nemes város h a sz n a ira : kiváltképpen gróf tiszt 
uraim ék jövendőben minemű vetéseket az ur Isten adna azokat 
a mezőben learattatván és megszám lálván, n. firminder uram  
kezében szolgáltassanak; firm inder uram  pedig kicsépeltet vén 
n. város házára  buzatiszt uraim ék kezéhez szállíttasson, és ő 
kglmektől minden tiszt uram  és szolga rend várjanak m aguk 
fizetését.

Q u i n t u s  a r t i c u l u s :  Minthogy pedig az elm últ esz
tendőkben régi szabadságunk ellen korcsmák concivis em berek
től e lvétettettenek; azért azon kireti nemzetes firminder uram  
községbeli uraimékkal együtt t. n. biró uram ot ő kglmét és t. 
n. tanácsot, hogy ezaránt is és több régi szabadságiban is ta r 
tanák concivis a tyánkfiáit; a kik pedig okai voltának az elmúlt 
esztendőben korcsmák elvételében, (minthogy csak két személy 
okoztatnék) arról inquisitio instituáltassék és a ki vétkessé com- 
periáltatik, úgy mint szabadságrontó büntetődjék. Az m ester
em berek czéhbéli szabadságuk is kontárok ellen m egtartassék.

S e x  t u s  a r t i c u l u s :  Ezen is kéreti firminder uram  
több községbeli uraimékkal n. biró uram ot ő kglmét és a  nemes 
tanácsot is, minthogy török adójában városnak m egvételekor 
sokat kellett fizetnünk, és m indeddig is vakok volnának abba, 
hová tö tt légyen azon feles felszedett pénzt és sommát, hogy 
arról való számot adnának, a  kik perceptiójában ava tták  m a
gokat, m inthogy nem csak pénzt, hanem feles borokat is, arany, 
ezüst, gyöngyös m arhákat, és életet, némely concivis a tyánk
fiáitól szedtenek, és helyes szám ot nem adván ad refusionem  
adigáltassanak.

S e p t i m u s  a r t i c u l u s :  Portiók gyanánt pedig igen 
súlyosnak látszanék, hogy ném ely nemes rendbeli uraim ék, 
városbeli concivis uraimék egy punban és kevesebbet is fizet
nének, azért azon kéretik n. biró uram at és tekintetes nemes 
tanácsot, hogy azon allaboráljon, ne concivis uraim ék nemes
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uraim ékkal együtt, hanem  kiilömb portiókat fizessenek, valamint 
török adójakor is, és concivisek között rectificátiőban vétetőd- 
jenek a portiók.

O c t a v u s  a r t i c u l u s .  Mikor valaki panaszt tenne con
civis em berre, nem úgy, m int annakelötte, más rész t meg nem 
hallgatván m indjárást törvény tétetődjék, hanem  ország és váro
sunk törvénye szerint 15 napja praefigáltassék a  conciviseknek.

N o n u s  a r t i c u l u s .1
D e c i m u s  a r t i c u l u s . 1 2

E re d e ti je  K anna váron  le v é l tá r á b a n : A rt. E lec t C om . etc. c s im ii  
k ö n y v b e n .

1686.

M iskolcs v á ro s i sta tu tu m .

Eodem die (7-m a mensis Aprilis). Ugyanezen alkalm atos
sággal végeztetett az is közönséges megegyező értelem ből, hogy 
valaki ennekutánna akár férfiú, akár asszonyi á lla t légyen, 
főbiránkat, vagy tanácsait, hites szolgáit, akárm iféle adószedés 
vagy közönséges szolgálatra való kényszerítés alkalm atosságá
val átkozzák, szidják és becstelenítik, az olyanok citáltassanak 
perem ptorie az város székire és com periáltatván coram  con
vocandis jurisperitis viris com itatus 1 torsodiensis commembris, 
az diffamatio respectu singulorum seorsive in poena emendae 
linguae 3 húsz m agyar forintokon convincáltassanak pariter, non 
obstante nobilitari praerogativa.

Eredetije Minkolcs váron levélt, prot. 1569—1724.

1686.

M iskolcs vá ro si sta tu tu m .

Statutum  est. In frequentia totius com m unitatis incolarum 
oppidi Miskolcz. Ex unanim i voto et consensu v ég ez te te tt: Mivel 
az biró választásában esztendőnként majd városunk utolsó pusz-

1 Ismétlése az 1684. évi 7. art.-nak.
2 Ismétli az 1683. évi 11. articulust.
3 A nyelvváltságra nézve lásd az 1621. évi tornamegyei statutum 

3. jegyz. 127. 1.
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tu lását siettető nagy akadályok s nagy difficultások is intercidál- 
nak, sokan az bíróságra városunk lakosi közül ezelőtt válasz
tott emberek vévén alkalmatosságot, az 167Ü. esztendőben 
ugyanitt ezen közönséges sz. helyen condált statútum ból, a rra  
tudniillik, hogy abban specificált birsagialis poenát felvévén, és 
az 200 forintokat megfizetvén, magokat az bíróság viselésétül 
ez szerint megmentették, mely m iatt is annyira kezde jutni 
közönségesen városunk dolga, hogy bíróságra alkalm atos embert 
is alig tan á lh a tu n k ; minek okáért el akarván még szinte reánk 
nem érkezett végső pusztulását városunknak megelőzni és 
eltávoztatni, az megemlített statútum ot quoad prim um  m em 
brum  confm náljuk ; quoad secundum  autem, tetszett tollálni 
közönséges akaratbul, tali addita declara tione: hogy ennek- 
u tánna az kit az úristen az főbiróságnak tisztire városunk 
lakosi közül közönséges suffragium által m utatand, az olyan 
em ber m agát kétszász forinttal az biróságtul meg ne m ent
hesse ; hanem tartozzék előállani és propria ju ram en ti dispo
sitione felvállalni az b író ság o t; egyébaránt, az ki vakm erőkép
pen opponálja magát, vagy peniglen mások nem  javalható 
példájárul hímet varrván elvonja csak azért m agát, hogy ideig 
im itt am ott lappangván, addig bírót tesznek és azu tán  vissza
jöhet, az olyanoknak vi praesentis statuti minden névvel neve
zendő jószágok in perpetuum  városunk közönséges szükségére 
foglaltassanak, és soha is sem magoknak, sem successive m ara- 
dékjoknak ne restituáltassanak, sine omni respectu personarum .

Eredetije Miskolcs város levéltárában as 1669—1724. terjedd 
jegyzőkönyvben.

1686.

B o ssn yó  v á ro s i sta tu tum .

Minthogy az böcsületes tanács és városunk két form en
den, külső tanácsbéli huszonnégy emberi és közönségesen az 
egész város lakosi az fölül specificált esztendőkben egyenlő 
akaratbul az nagy súlyos portió fizetésnek terhét viselvén, oly 
statútum ot adtanak ki az egész város lakosi eleiben, hogy senki 
(valaki ezen városunkban lakik s abban jószágot akárm i névvel 
nevezendőt bir) m agát az terhes fizetés alul ki ne v o n ja ; sőt 
egyetértvén az város lakosival, ám bár maga kívül ez városon 
lakjék is, de itt az városban vagy város határin  való jószágá
tól illendőképen fizessen. Ha ki pedig ez ilyen város lakosi
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közül vagy városunkban jószágot bíró emberek közül magát 
az ilyen fizetés alól akárm iképen és akárm i szin a la tt magát 
substrahálná és fizetni nem akarna, tehát ha az olyanoknak 
jószágokra felvetett fizetést és portiót az város lakosi közül 
valaki, vagy város lakosi nem találtatván, s m ás idegenek is 
városunkban bejövén lakni, az oly fizetést m ás terhes adózá
sokkal együtt letészen az város közönséges fizetésében, tehát 
az elébbeni constitutiója szerint az olyan em bereknek jószá
gokért fizető em bereknek valam ennyi portiót az jószágért letesz
nek, tehá t dum et quando az oly jószághoz az possessorok, 
kik az elébb jusokat tarto ttak  hozzá, ha m agoknak rehabeálni 
akarják, az egész expensát, melyet az ily fizetésre kitettenek, 
az portió fizetésre in dupío refündálni tartozzanak. Melynek 
evictióját is az feljebb em lített böcsületes város m agistratusi 
m agokra és per consequens successorokra felvállaltanak az város 
közönsége m egm aradásáért. Actum Rosnobánya die 22. decem
bris 1686.

Eredetije Rozsnyó város levéltárában. Közrebocsátotta M ikulik  
id. műnk. 27b. I.

1687.

К е ш а  vá ro s i articulusok.

Articuli electae communitatis regiae ac liberae civitatis Cassoviensis anni 
1687. generoso domino Michaeli Demeczki reelecto judici, reliquisque sibi 
adjunctis amplissimis senatoribus per dominum tribunum plebis totamque 
electam communitatem die 22. Januarii in curia eiusdem conditi ac porrecti.

P r i m u s  a r t i c u l u s :  Nemzetes türm ender uram  az 
nemes községgel együtt felgyülekezvén az nemes város házára 
keresztyéni kötelességek is ezen szabad királyi K assa nemes 
városának régi dicséretes módja és szokása szerint akartuk  
ezen következendő Isten ő szt felsége tisztességére, és ezen 
nemes városunknak dicséretes hasznára nézendő articulusokat 
szerzeni és condálni. És legelsőben is nemzetes biró u ram at és 
az nemes tanácsot kéreti nem zetes türm ender uram  az n. köz
séggel együtt, hogy m indeneknek előtte tem plom oknak, isteni 
szolgálatnak és az szentséges sacram entom nak exem plaris gya
korlása légyen m ásoknak példájára, hogy az tem plomoknak, 
plébániának, scholáknak, nemes város házainak és azoknak 
pertinentiáinak jó  gondviselése lehessen. És ezekhez képest az 
plebánus, káplán, kántor és egyházi tisztek helyben állatásának,



azoknak fizetésekrül szorgalm atos gond viseltessék. A lutherana 
religion való atyafiaknak penig isteni szolgálatokra való alkal
m atos hely az városban, az méltóságos com m issiónak engedel- 
méből az tekéntetes nemes m agistrátustól m utattassék.

S e c u n d u s  a r t i c u l u s :  Ezen is kéreti nem zetes tür
m ender uram az nemes községgel együtt nemzetes biró uram ot 
ő kglmét és az nemes tanácsot, hogy ispitálytiszt uraim ék szor- 
galm atoskodjanak az városon kívül való ispitálynak felépítésé
ben, az szegénységnek is jó  gondját viseljék.

T e r t i u s  a r t i c u l u s :  Midőn ezen nemes városunk elő
menetelére és hasznára  kglmes koronás királyunktól Őfelségé
től újonnan nyert szabadságaik, n iderlag i1 privilégiumok szer- 
zettettenek azok instauráltatván  (s ic ); egyszersmind az nemes 
város hasznára indított s elővétetődött dolgok és szám adások, 
kiváltképpen az török adó ju x ta  art. 5. anni p raeteriti kérette- 
tik n. fürmender uram  és az n. község által n. biró uram  az 
t. n. tanácscsal együtt elővétettessenek és annak  m ódja szerint 
elvégeztessenek.

Q u a r t u s  a r t i c u l u s :  Ezen is kéreti n. fürmender 
uram  az nemes községgel együtt n. biró uram at és az n. taná
csot, hogy valakiket isten minemő tisztben állít, kiki azon 
igyekezzék, hogy maga industriája által tapasztalhatóképpen 
tessék ki az n. város haszna keresése és nem  csak a maga 
idejéről im igy-amugy provideálni, de az következendő tisztek
nek is segítségére hagyni igyekezzék. így gróf tiszt uraimék 
vetnivaló mindenféle leguminat, bortiszt uraim ék az jó  oeco- 
nom iát m egtartván, bort szüretkor és nem m ikor azután  meg- 
drágódik, sertiszt uraim ék serhez való eszközöket etc. igyekez
zenek hagynia és sem m inem ű bévött vetést el ne adhassanak.

Q u i n t u s  a r t i c u l u s .  Ezen is kéreti n. fürm ender uram  
és az n. község n. biró uram ot és az n. tanácsot, hogy kiki 
tanácsbeli és községbéli uraim ék közül, m időn a  közjóban 
parancsolatot vesznek, senki m agát vonogatni, a dolgot gondat
lanságból elmulatni, frivola exceptiókkal élni ne merészeljen, 
hanem  tartozó engedelmessége szerént híven és igazán eljárjon.

S e x t u s  a r t i c u l u s :  Nemz. fürmender u ram  az n. köz
séggel együtt kéreti n. biró uram ot ő kglmét és az n. tanácsot, 
hogy biró uram  ő kglme m aga főtisztségének a u to r itá sá b ó l 
minden tiszteknek im ponálhassa, hogy angariánként magok dol
gainál extractusokat adjanak be, a  honnan kitessék m int foly
nak az dolgok. És ha kit valam iben érne, tapasztalna, közölvén
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az n. tanácscsal s az n. tanácsnak  egyező akaratjábó l esztendő 
előtt is tisztiből kivethessék.

S e p t i m u s  a r t i c u l u s :  K éreti azon is n. türm ender uram  
és az n. község n. biró uram ot ő kglmét nem es tanácscsal 
e g y ü tt: hogy nem z. biró uram  és az n. tanács ne engedje 
büntettetlenségeket azoknak, az kik kötelességek ellen m ind
eddig is, homagiumjoknak meg nem  feleltének, hanem  nyilván, 
vagy titkon, és alattomban az  nem es városnak régi privile- 
giumját, szabadságit, ususit, rend tartásit violáim és a la tta  áskálnia 
merészlettek, hanem  az legközelebb törvényi napokra citáltat- 
ván, dolgokat törvényesen decidálni méltóztassék.

O c t a v u s  a r t i c u l u s :  Ezen is kéreti nemz. fürminder 
u ram  és az n. község nemzetes b iró  uram ot és az  nemes taná
csot, hogy kiki tisztviselő uraim ék közül úgy igyekezzék m agát 
viselnie, hogy az nemes városra semmi adósságot tisztiből ne 
hagyjon, hanem mindeneket contentáljon ; m ásként a  magáéból 
té te t az nemes m agistratus satisfaction

N o n u s  a r t i c u l u s :  Senki tiszt uraim ék közül más ember 
tisztiben ne hágjon, se perceptiókkal, se erogátiókkal, pénzbeli 
perceptiókat, és erogátiókat senki az  perceptor hire nélkül, 
életbeli perceptum  és erogatiókat az  buzatiszt hire nélkül ne 
té g y e n ; hanem mindenféle tisztek, az pénzt az perceptum ban, 
mindenféle életet az  buzatisztben adm inistráljanak, hogy az sok 
kézen való fordulás által, és az sokféle erogatiók által, káros 
confusiója ne következzék az oeconom iának.

D e c i m u s  a r t i c u l u s :  Kéreti a rra  is nem zetes biró uram ot 
az n. tanácscsal együtt nemzetes fürm inder uram  és az nemes 
község. Midőn pálinkatiszt uraim ék ajánlották vala magokat, 
hogy esztendeig való tiszteknek elviseléséből és pro ven tusából 
az nem es városnak egyik faluját fogják kiváltani, eliez képest, 
hogy ajánlásoknak és igireteknek eleget tegyenek. A melynek 
az  nemes község erősen is inhereál, hogy Uyfalu nevű, kivál- 
tassék.

11. a r t i c u l u s :  Mostani szűk üdőkre való nézve, hogy az 
középső malom az  n. városnak nagyobb hasznára és előmene
telére felépíttessék s azon kivül egy vendégfogadó is, az mely
ben éjszakáknak idején, még az concivisek is m ás külső sze
mélyeken kivül bészállhassanak, kéreti n. türm ender uram  és 
az n. község n. biró  uramot és az n. tanácsot.

12. a r t i c u l u s :  Ezen is kéreti n. fürm inder uram  és az 
n. község n. biró uram val ő kglmével együtt az n. tanácsot, 
hogy az nemes v á ro st illető szántóföldeket, réteket, szőlőket, 
házakat és egyéb jószágokat hasonlóképpen plébániai és ispi-
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tályi oeconom iákat kikerestetni, szomszédságokkal felirattatni és 
az kiknek tisztét illetik, azoknak  kezekben assignáltatni, kik is 
esztendőkről esztendőkre netalán  változó szomszédságokkal szám 
adásokban szám ban adnia tartozzanak, méltóztassék.

13. a r t i c u l u s :  Az kőhid felé való ú tra kicsapásával az 
Miszla vizének mind dézm ában  az nemes városnak s mind 
határok  elszakasztásában nagy k ár vagyon, hogy az igazíttas- 
sék és reparáltassék, kéreti n. fürminder uram  és az n. község 
n. biró uram ot és az n. tanácsot.

14. a r t i c u l u s :  Kéreti azon is n. fürm inder u ram  és az 
n. község n. biró uram ot az  n. tanácscsal e g y ü tt: hogy a 
Furcsa erdő ne hordattassék, hanem  jó vigyázás a la tt neve- 
kedjék és hogy az kassai és egyéb tilalmas erdők tilalm aztas- 
sanak, az Bankórul pedig hogy szabad legyen az concivis embe
reknek n. biró uram  ő kglm e hirével tűzre való fát hordatni.

15. a r t i c u l u s : Ezen is kéreti n. fürmender uram  és az 
n. község n. biró uram ot és az n. tanácsot: hogy bergm este- 
reket rendelnie m éltóztassanak ő kglmek, kik szorgalm atosán 
az szőlőkre és pásztorokra vigyázzanak, hogy azoknak gond- 
viseletlenségek miatt senki k á r t ne váljon.

16. a r t i c u l u s :  Eztet is kívánja n. fürmender uram  és 
az n. k özség : Az korcsm ákat n. biró uram  és az n. tanács 
senkinek árendába ne engedje.

17. a r t i c u l u s :  Mivel bizonyos az, hogy az tavalyi szü
re tre  készített hordóknak, kikben azon 1686-ik esztendőben 
esett szüretkor az borok szűrettettek, az tekéntetes nem es kam ara 
parancsolatjából legalább kétszáz itczéseknek kell lenni, m áskint 
azon nemes kam ara parancso latja  szerént az szüretkor confis- 
cálta ttak  volna. És az is bizonyos, hogy nagyobb szám a azon 
hordóknak az kétszáz itczét tiz. tizenöt, húsz és huszonöt Kezé
vel is felyül haladják. N. biró uram, az nemes tanács, nemzetes 
fürm ender uram és az nem es község is kötelesek az nemes 
város kárának eltávoztatására és hasznának öregb ítésére ; hogy 
azért ez eránt is eleget tégyen n. fürminder uram  és az n. 
község m aga kötelességének egyátaljában kívánja, és külömben 
szám ban sem fogja venni, hogy bortiszt uraim  annyi itczéről 
adjanak számot, az m ennyit az hordó tart és foglal m agában, 
s várják  bibáléjokat az  n. tanácstól és községtől.

18. a r t i c u l u s :  Hasonlóképpen gróftiszt uraim ék, búza és 
m ás tisztbeli uraimék is m agok hatalmából, se mérésekből, se 
malmokból, se superfluitásokat ki ne vegyék, k ívánja n. für- 
m inder uram  és az n. község, hanem  várjanak biró uram tól és 
az nemes tanácstól. Az m érésekben éljenek annak piaczi módja 
és rendi szerint lecsapással.
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19. a r t i c u l u s :  Az tavalyi plébánia tisztek szám adásának 
vizsgálására, difficultások tételére instituált deputátió hogy ne 
halasztódjék, kéreti n. biró u ram a t és az n. tanácsot n. f'űr- 
m inder uram  és az n. község, hanem  halogatás nélkül folyjon, 
m ihelyest vége esik, referáltassék és biró uram  ő kglme s az 
n. tanács törvényesen progrediáljon végbenvitelére.

20. a r t i c u l u s :  Mivel sem m inem ű respublica nem  igirhet 
m agának állandóságot, dolgainknak jó  kimenetelét, az melyben 
az titkok meg nem  ta r ta tn a k : azé rt erről akarván  serio és igen 
szorgalm atosán provideálni n. fürm inder uram  és az n. község, 
mivel m ár is némely valóságok vadnak affélékről, hitire és tisz
tire kéri és kénszeríti nemzetes biró  uram at és az n. tanácsot, 
hogy az olyanok kikerestessenek és érdemek szerént megbün- 
tettessenek.

21. a r t i c u l u s :  Hogy az jó  lelkiismeret, az igaz ügy, az 
érdem, és az vétek el ne nyom attassanak, szükségesnek láttatik 
n. fürminder uram tól és az n. községtől n. biró u ram nak és az 
n. tanácsnak megjelenteni és kérn i is, valakik az nem es város 
és nemes m agistratus jurisdictiója a la tt valók közül, adom ányért, 
igiretért, alattom ban vagy nyilván váló csalárd dispositiójükből 
s nem  az igazságnak és kinek kinek érdemek vizsgálásából, 
valaki mellett vagy ellene ágálni, fogni, voxolni com periáltatik, 
most vagy jövendőben, az olyatén csalárd dispositus gyaláza
tosán akárm ely üdő közben is, tisztiből kivettessék és érdem esen 
megbün te ttessék ; hogy így kitessék, hogy ezen nemes m agistra
tus az jó  érdem et böcsülettel, tiszteséggel, haszonnal és jóval, 
az vétket penig büntetéssel ju talm azza, s ösztön adassék kinek- 
kinek az jóra, félelem az vétekre.

22. a r t i c u l u s  : Ezen is kéreti n. biró uram ot az n. tanács
csal együtt nemzetes fürmender u ram  és az n. község, hogy 
akárm ely tisztben helyheztetendő uraim ék sem m inem ű olyan 
expensákat ne tegyenek n. biró u ram  hire s engedelme nélkül, 
valamelyek az jó  oeconomiából, nem es város jószágiból ingyen 
kevesebb költséggel az  szerénység és dexteritas által kitelhetné
nek, m ert m áskint ratiójokban nem  acceptáltatik.

23. a r t i c u l u s :  Mindenektül m egutáltatott lévén az arbi- 
terség és személyeknek igazítására kibocsátása, az nagy üdőnek 
halasztása és sok költségnek okozása m ia tt ; igen szükségesnek 
Ítéli fürm inder uram  és az n. község, hogy az igazságnak kiszol
gáltatására az megsértődött és pretendáló  feleknek injuriájoknak 
orvoslására afélékben szorgalmatos gondviselés légyen, hogy az 
üdő ne vonagattassék az causansoknak költség szaporodására. 
Sőt affélékben interveniáló appeliátióknak revisiojára n. biró 
uram  az n. tanácscsal üdőt vévén, determ ináltassanak. És m in
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dennem ű afféle osztályigazítás, eladás, engedés, adósság és tes
tam entum oknak levelei az kibocsátott személyektől az n. város 
archivum jában conserváltatni beadassanak, és nó tárius uraimék 
által in  form a relationis az város pecsétje a la tt adassanak ki, 
kiktől is ő kglmek az szokott taxánál többet ne vegyenek.

24. a r t i c u l u s  : Éhez járu l az is, hogy n. biró uram  és 
az n. tanács az árváknak, özvegyeknek s igyefogyottaknak s az 
raboknak  dolgait ne sanyargattassák sokáig, h a  kik mit érde
m elnek, m ás causák előtt igyekezzenek eligazítani. Sőt egyéb 
causák  is hogy folyhassanak, a rra  iidőt venni méltóztassék.

25. a r t i c u l u s :  Az servitium  irán t is n. biró uram ot és 
az n. tanácsot kelletett m egtalálnia. Midőn m éltóságos generális 
uraim ék ő nagyságok gyakorta való parancsolatjokra az sze
gény concivis ember forspánnak való m arha és szekér adására 
is kénszeríttetik, mely m arha gyakran oda is vész, oda is 
veszett, nem  elég, hogy portiókkal, szálló tartással, két képpen 
való servitium oknak praestálásával, azon kívül is telyességesen 
oneráltatik . Kívánja n. fürm inder uram  az n. községgel együtt, 
hogy tovább afféle vecturához való m arha és szekér adás az 
conciviseknek ne imponáltassék, hanem  az n. város jószágiból 
teljék ki, és ha ki nem telhetik, pénzen fogadjanak és suppedi- 
tálják, m ert egyátaljában az concivis em ber azt nem  supportál- 
hatja , holott pedig történet szerint erővel a rra  kénszeríttetnének, 
elveszett m arhájoknak s szekereknek á rá t az n. magistratus 
tartozzék  refundálni nekik, a m int az kik tavaly  is azokban 
k á rt vallottak, az n. m agistratustól várják refusiójokat.

26. a r t i c u l u s :  Mivel néha oly sülyos dolgok szoktak 
interveniálni, kiknek decisiójára n. biró uram  ő kglme maga 
szem élye szerént elégtelen, hanem  az egész n. tanácso t szokta 
m agához vagy az nemes curiára fe lh irdetn i; esik pedig sokszor, 
hogy tanácsbeli uraim ék szám a közül néha némely jóakaró 
u runk  szántszándékkal eltanál m aradnia és azon decidálandó 
dolgoknak absentiája miatt, vagy halasztódnia és elmulatnia 
kell, kívánja ehez képest n. fürm inder uram  és az n. község, 
hogy ennekutánna az tekéntetes nemes tanács nem zetes biró 
u ram  ő kglme parancsolatjára praefigált ó rára  m indenkor szá
m osán compareáljon, ha pedig azon órára  az tek. n. tanács 
közül némely böcsületes személy nem com pareál, nem lévén 
sem m i legális mentsége, azt kétszer három szor is practicálván, 
otthon való m aradásra hosszabb üdeje engedtetni fog ő kegyel
m ének. 1

Eredetije Kassa város levéltárában: Art. elect. Comm. sat. csimií 
könyvben.

1 A 27. art. ismétli az 1683. évi 11. articulust.
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1688.
K a ssa  v á r o s i  articu lusok.

Articuli anni 1C88. generoso domino Andreae Wida, electo judici, reli
quisque sibi adjunctis amplissimis senatoribus per dominum tribunum 
plebis totamque electam communitatem die 22. Januarii praescripti et

porrecti.

1. Articulus. Nemzetes fürm ender uram  az nem es köz
séggel együtt ezen szabad királyi nemes Kassa városának  régi 
szép dicsirites szokása szerént felgyülekezvén nem es curiára  
keresztény hivataljok szerént, legelsőben is Istennek dicsiretire, 
tiszteletire és lelkek üdvösségére igyekezvén gondot viselni, 
mostani nem zetes bíró urunkat és az nemes tanácsot nemzetes 
fürmender uram  az nemes községgel együtt szeretettel kéreti, 
hogy primum et ante omnia az  örök életnek m egnyeréséért, 
az isteni szolgálatnak szabados folyása lehessen, és az szent 
sacram entum ok minden fogyatkozás nélkül tisztán és igazán 
szolgáltassanak, plébániákra, oskolákra, ispitályra és az isten 
házára s to rnya ira  szorgalmatos gond viseltessék, kiváltképpen 
hogy az ispitály az hostáton megépíttessék, az oskola pedig, 
templom és to rnya  m eghajaztassék, és reparáltassék.

2-dus Articulus. Minthogy ezen nemes városnak szegény 
jobbágyi ez elm últ mostoha üdőnek szorongatási és háborúsági 
m iatt igen elpusztultanak és csaknem  utolsó rom lásra  ju to tta- 
nak, hogy telyességgel el ne fogyjanak, sőt nemes város pro- 
tectiója által gyarapodhassanak, kéreti nemzetes fürm ender uram  
az nemes községgel együtt nem zetes biró uram ot, és az nemes 
tanácsot, m éltóztassanak ő kegyelm ek azon szegénységet kegyes 
protectiójokban venni, hogy még azok is, az kik az jószágból 
elidegenedtenek volna, haza szállhassanak. És m inthogy az 
nemes község előtt bizonyosan constál az lovas legényeknek 
az szegény jobbágyokon tött excessusok, hogy azok refrenál- 
tassanak és rendkivül ne b án janak  az szegénységgel szabad 
akarätjokbul. Az városban pedig m ár sok puszta ház  lévén, az 
kik még fenállanak, hogy ne d istraháltassanak, a m in t is m ár 
egynéhány földig elhordattatott, a r ra  is ő kegyelmek gondvise
léssel legyenek. Azt is sajnálja nem zetes fürm ender uram  és az 
nemes község, hogy az mely falukat, m int sajátjokat ■ b írtak  
eddig gróf uraim ék, azon falukat jobb  nem es város szükségire 
fordítani, mivel m áskint is egész jószág botjok és kezek alatt 
szokott lenni ő kegyelmeknek, s azon  kivül is vagyon bizonyos 
bibaléjok. És hogy az nemes város jobbágyi senki m unkájára  
ne fordíttassanak, telyességesen csak az nemes várost illető
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dolgokra. A kihez accedál nem zetes biró uram  és nemzetes 
ürm ender uraim ék ő kegyelmek portái, mivel m ind hidak, 
patok csinálására, s mind szentistváni malom nak épületire, és 
sok más szüksége lévén az nem es városnak s bizonyos okokra 
való nézve is, az jószág pedig elpusztulván, nem  győzi, az 
nemes város dolgaira, m unkájára fo rd íttassanak ; hogy pedig 
sem egyike, sem m ásika tiszt uraim ék közül ne injuriáltassa- 
nak, inkább m ásunnét rendeltessék ő kegyelmeknek kedves
kedések.

3 - t iu s —4 - tu s  a r t i c u l u s . 1
5- t u s  a r t i c u l u s :  Minthogy sok fáradtságunk és költsé

günk után az N iderlangnak Isten segétségéből hasznát is illendő 
volna immár tap asz ta ln u n k ; accedál hozzá, hogy az vogháznak 
olyan böcsületes curátora. rendeltessék, az ki nem es város haszna 
keresésére igyekezzen és az vogháznak épületire való nézve, az 
hám ort restaurálhatná, kire kérettetik nem zetes b iró  uram  az 
nemes tanácscsal együtt nemzetes fürmender uram  és az nemes 
község által.

A mellett csaknem  rom landó félben lévén im m ár nemes 
városnak lőcsei háza és városháza is, melyek, ha az tekéntetes 
nemes m agistratus gondviselése által épületekben meg nem ta r
tatnak, nemcsak nagy kárára, de következhető nem  dicsiretes 
oeconomiájára fog interpraet,áltatni. És mivel az vendégfogadók
nak fogyatkozások m iatt sok böcsületes concivis emberek az 
városnak terhét viselik, kéreti ehez képest nem zetes fürm ender 
uram  és az nem es község nemzetes biró uram ot és az nemes 
tanácsot, hogy a felső kapu előtt való vendégfogadót, abban és 
ahoz kivántató mindenféle appertinentiákkal végben vitettessék, 
hasonló pedig az városban az viz között, és az alsó hostáton 
is építtessék.

6- tu s  a r t i c u l u s . 1 2
7- m u s  a r t i c u l u s :  Eztet is nem utolsó szükségesnek látja 

nemzetes fürm ender uram  és az nemes község, kire is kéreti

1 A 3. és 4  art. megújítja az 1686. évi 3., 4. és 8. articulust.
2 A 6. art. ismétli az 1687. évi 9. articulust s megtoldja a követ

kezőkkel : Hasonlóképen bortiszt uraimék a jó oeconomiát megtartván, 
bort szüretkor, és nem mikor azután megdrágódik, vegyenek, ha pedig 
azután veszik is, senkinek kinszerítéséből valaki borát meg ne vegyék, 
mint ezelőtt practicáltatott, hanem szabad akaratjok szerónt ott vásárol
janak, a hon az nemes városnak legjobb hasznát hajthassanak, és heában 
való commissiókra nemes város borát ne osztogassák, Melyhöz járul az 
is, hogy az tiszt olyan böcsületes személyeknek conferáltassék, az ki elég
séges legyen maga hivataljának megfelelni, és jövendőben inhabilissága 
miatt az nemes város kárt ne valljon.
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nem zetes biró u ram ot és az tekintetes nem es tanácsot, hogy 
kiki tanácsbéli és községbéli uraimék közül, m időn az közjóban 
parancsolatot vesznek, senki m agát vonogatni, az dolgot gon
datlanságból elm ulatni, frivola exceptiókkal élni ne merészeljen, 
hanem  tartozó engedelmessége szerént, híven és igazán eljár
jo n  : m ert ha  nem es b írája rendelésére és parancso latjára  az 
köztehernek elviseléséből és közjónak prom oveálásából, szánt- 
szándékkal nem  lévén semmi legális mentségek, kétszer, vagy 
három szor absentálja  magát, otthon való m aradása tetszésére 
engedtetik az olyanoknak. Éhez aceedál, m inthogy ezen elmúlt 
két esztendőbeli tiszt uraim ék szám adási h á tra  m aradtanak, 
melyek nem kicsiny kárára  vadnak az nem es városnak, kéret- 
tetik  nemzetes biró uram  és az tekéntetes nem es tanács, hogy 
azok mentül ham arébb processusban vétetődjenek, és kiki az 
nem es városnak restan tiá já t m inden halasztás nélkül admini- 
strálják.

8 - v u s  a r t i c u l u s .1
9 - n u s  a r t i c u l u s :  Kéreti azon is nem zetes biró uram ot 

az tekéntetes nem es tanácscsal együtt nem zetes türm ender uram  
és az nemes község, hogy tavalyi praestált, súlyos portióknak 
adm inistrátiójárul való szám adás mindeddig is in silentio haereál, 
az irán t való scrupulusoknak eltávoztatására, hogy elővétetőd- 
jék  és végbenvitetődjék m ennél ham arébb, igen szükséges.

10- m u s a r t i c u l u s :  Mivel liallatik, hogy az malombéli 
vám vétel az m olnároktul m egnagyobbíttatott, m int annak rendi, 
kéri azon nem zetes türm ender uram  nem zetes biró uram ot és 
az tekéntetes nem es tanácsot, hogy tovább való elkövetése ne 
engedtessék, hanem  m int régentén volt, az igaz vámot, úgy 
m int tizedét vegyék, és az irán t senkinek ne legyen kedvezése, 
és ha  ugyanabban találtatnak az molnárok, eddig való csele
kedetekért méltó büntetését elvegyék. Az m alm okban pedig sem 
com m issióra senki kedvezésére az molnárok ne őröljenek, hanem 
m ind gazdagnak s szegénynek az zsákjait egyaránt ott rodt- 
hasztani ne engedjék, az ki elébb viszi, előbb őröljék, az ki 
utóbb, utóbb. Az pásztorok pedig, hogy három szornál többször 
az  m arhát bé ne zárhassák, akkor is nem zetes biró urunk ő 
kegyelme hírével és senkinek külön pásztort ta rtan i ne enged
tessék ; az pásztorok pedig alkalm atos em berek legyenek s az 
m arhátul nem úgy m int eddig, m int nagytul úgy kicsinytől, 
egyaránt fizetést szödjenek ; hanem  annak bévött régi módja s

1 A 8. articulus egybefoglalva tartalmazza az 1687. évi 12. és 14. 
articulust.



szokása szerént. Az két b ikákra szorgalm atos gond viseltessék, 
hogy ne m inden esztendőben b ikára való pénz szödettessék.

11. a r t i c u l u s :  Nem es városnak, úgy lakosi kárának  
eltávoztatására, kéreti nem zetes türm ender uram  az nemes köz
séggel nemzetes biró u ram ot az tekéntetes nemes tanácscsal 
együtt, hogy annak idejében kerülők olyanok rendeltessenek, 
az kik jó serénységgel az  nem es város határit kerüljék és oltal
m azzák, hogy mint nem es városnak, úgy az lakosoknak is 
vigyázatlanságok miatt k á ra  ne következzék, az kárban ta lá 
landó m arha, akár kié legyen az, nem úgy m int tavaly, bün 
tetlenül, hanem  tött kárnak  aestim atiója által büntetés nélkül 
el ne bocsájtassék, az m arha  elbocsájtása előtt pedig az kárt 
szenvedő embernek ugyan az  kerülők által kára  megjelentes
sék. Cziklérek is olyanok rendeltessenek, az kik igazán, híven, 
józanon és böcsületes concivis emberek megböcsülésével az 
nemes városnak szolgáljanak, nem úgy m int tavaly, sok em ber
séges embereknek böcstelenségekkel.

12. a r t i c u l u s : Végezetre fentartván eztet is nem zetes 
türm ender uram  és az nem es k özség : hogy esztendőnkint ezen 
nemes városnak régi privilegium ja és szokása szerént, négyszer 
vagy hatszor ezen articulusoknak revisiójára, a  m ikor akar, 
felgyűlhessen a nemes curiára , hogy annyival inkább praem it- 
tált articulusok figyelmetesen m eghallgattatván in suo vigore et 
continentia szorgalm atosabban mint ennekelőtte m egtartassanak. 
Hogy ha pedig valamely punctomok ezen articulusokban az 
tekéntetes nemes m agistratus bölcs Ítéleti szerént nem  com pre- 
hendáltatnának, azokat ő kegyelmek magok deteritásával sup- 
pleálják.

Ered. Kassa város levéltárában: A rt elect. Comm. etc. czim ü  
könyvben.
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1689..

K a s s a  v á ro s i articu lusok.

Articuli electae communitatis regiae ac liberae civitatis Cassoviensis anni 
1689. generoso domino Francisco Lengyel electo judici, reliquisque sibi 
adiunctis amplissimis senatoribus, per dominum tribunum plebis, totam-

que communitatem die 15. Januarii praescripti et porrecti.1

1- m u s  a r t i c u l u s . 1 2
2-  d u s  a r t i c u l u s .  Kéreti nemzetes fürm ender uram  és az 

nemes község nem zetes biró urunkat és az tekéntetes nemes 
tanácsot, hogy az nem es tanács székeit, az szent templomban, 
az pókháló és por bé ne fogja ő kegyelmek gyakorlatlanságok 
m iatt,3 hanem  hogy Isten áldása reánk terjedjen, kiki maga 
szép példa adásával s templom gyakorlásával m aga székeit és 
processiókat m aga jelenlétével ékesíteni ne nehezteljen.4

8 - t i u s  a r t i c u l u s .  Hogy annál inkább az isteni szolgálat 
nagyobb buzgósággal és frequentiával, m ásoknak sokaknak szép 
példájokra gyakoro ltassák : kérettetik nem zetes biró uram  és az 
tekéntetes nemes tanács nemzetes fürm ender és az nem es köz
ség által, hogy plébános uram  hivatalja és providentiája által 
nem zetes biró uram  az tekéntetes nemes tanácscsal nemzetes 
fürm ender uram  az nem es községgel egyszer s m ind bizonyos 
ünnepnapokon, esztendőt által, legalább négyszer m inden sze
mély az nagy tem plom ban meggyónván, communicáljék.

4 -  tu s  a r t i c u l u s .  Azt is szükségesnek látja  és kéreti is 
nem zetes fürm ender uram  az nemes községgel együtt nemzetes 
biró u ru n k a t és az tekéntetes nemes ta n á c so t: hogy minden 
nemes város szolgáinak bérek kifizetések előtt, p lébánus uram 
nak és az egyházi szolgáknak fizetések kifizettessenek.

5 -  t u s  a r t i c u l u s .  Mivel az nemes városnak nagy gyalá- 
zatjára s egésségtelenségére, és az kitül Isten oltalm azzon, tűz

1 Ugyanezen articulusok megújíttattak 1690. január 14-én.
2 Az 1. art. ismétli az 1688. évi 1. articulust, mely 1690-ben ezzel 

toldatott m eg: «mert ha behúnt szemmel, süket füllel halaszgatjuk, nem
csak nagy becstelenségére, de jövendő nagy kárára következik az nemes 
városnak. Ehhez accedál az alsó hostáton lévő temetőnek is környöskörül 
való bekerítése, hogy az nemes városnak gyalázatjára pusztán né álljon.»

3 E szó után az 1690. évi 2. art.-ban következik: «de csak elevatió 
után való szent mise hallgatásában» etc.

4 Az 1690. évi 2. art. megtoldja még ezzel: «és hogy a czéheknek 
font viasz büntetésére is legyen az tekintetes nemes magistratusnak 
reflexiója, hogy az egyházra applicáltassék, mint régenten».
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tám adáskor nagy ká rá ra  vagyon az csorgóknak bé nem  folyása; 
kéreti azért nemzetes bíró uram ot és az tekéntetes nem es tan á 
csot nemzetes türm ender u ram  és az nemes község, hogy nem 
igirettel mint eddig, hanem  serény cselekedettel nem es város 
egésségére, befolyásában mesterkedjék, s felépítiettessék; úgy 
az vendégfogadóiul is nem  másféle épületire való fáknak elhor- 
d a tása  miatt, az kit építöttek is, félben rothadjon s elpusztul
jon, hanem  mind az kettő felépíttettessék. Az lőcsei és város 
h áza  is csak nem rom landó félben, esős üdőben m indenütt 
bécsorgása miatt elhanyatlott, hogy le ne romoljon, nem  csak 
nagy kárára  az nemes városnak, de következendő nem  dicsi- 
re tes oeconomiájára fogna im putáltatm .1 Azért, effectuális gond
viselés legyen reájok.

6 -  tu s  a r t i c u l u s .  Az Furcsa erdőnek minden napi hor
dása, nem kicsiny derogam enére s kárára  lévén az  nemes 
városnak, azért kéreti nem zetes biró uram ot és az tekéntetes 
nem es tanácsot nem zetes fürmender uram  és az nem es község, 
hogy azon Furcsa erdőnek tilalma, nem úgy m int eddig, csak 
az tehányi kerülő által, de az itt való kerülőket is a r ra  fordít
ván, és más rem edium okat is feltaláljanak ő kegyelmek, sem m i
nem ű parancsolat, sem commissio ne adattassék iránta, hanem 
nagy tilalom alatt hogy m egtartattassék fáknak nevekedésére. 
És h a  az nemesség ho rdana is, méltóságos generális és com 
m endans uraimékot ő nagyságokat, privilégiumunk mellett szük
séges iránta megtalálni.

7- m u s  a r t i c u l u s .  Mivel sok rendbéli keserves supplica- 
tiókból s panaszokból az nemes város szegény jobbágyinak 
nyom orgattatása esztendőt által kitetszett, hogy többet hajtották 
m ás felé éjjel nappal, m int az nemes város szükséges dolgaira, 
an n ak  eltávoztatására kéreti nemzetes fürm ender uram  és az 
nem es község, nem zetes biró uram ot és az tekéntetes nemes 
tanácsot, hogy mindenféle porták tolláltassanak egészben, hanem 
a  miben szükségek leszen nemzetes biró és fürm ender uraim ék- 
nak, gróf uraimékot ő kegyelmek megtalálván, m inden fogyat
kozás és halasztás nélkül adm inistrálják ő kegyelmek. És hogy 
az gróf uraimék nem úgy, m int eddig, az nemes város szegény 
jobbágyival pénzért m ásoknak m unkálkodtattak, hanem  csak

1 E czikkely vége az 1690. évi articulusokban így hangzik : Mely
nek épületében való felállítására nemzetes biró uram és az tekintetes 
nemes tanács imponálja, az kit Isten gróftisztben állít ő kegyelmeknek, 
hogy minden nemes város faluira, az kikben sindelyt hasogathatnak, 
bizonyos számú ezer sindelyeket árendájokban fölvetvén, serényen beszol
gáltassák.



épen az szükséges nemes város dolgaira fordítsák ő kegyelmek, 
m ert máskint, ha  az tavalyi mód szerént az szegény jobbágyok- 
tul oly sűrűn helyös panaszok accum ulálődnak, az iránt az 
nem es község, maga au thoritását fentartván, azon üdőben is 
tészen róla. És minthogy az nem es község előtt bizonyosan 
constál az lovas legényeknek az szegény jobbágyokon tött ex- 
cessusok, hogy azok elbocsáttassanak, és azok helyett mások 
fogadtassanak s azok is részegségnek békét hagyván, az jo b 
bágyokkal mód nélkül szabad akaratok szerént ne bánjanak.

8 - v u s  a r t i c u lu s .  Az nem es város elidegenedett jobbágyi
nak nem  úgy, m int eddig, hogy nem hogy falujokban kit-kit 
visszaszállítottak volna, de inkább némelyek magok dominiumja 
alá  vonták, azért kéreti nem zetes biró uram ot és az tekéntetes 
nem es tanácsot nemzetes fürm ender uram  és az nem es község, 
hogy aféle elidegenedett nem es város jobbágyi kikerestessenek 
és az jobbágyoknak szaporodására falujokban szállíttassanak.

9 -  n u s  a r t i c u l u s .  Az nem es város körül levő árkoknak 
és u taknak  gondviseletlensége, nem  kicsiny kárára , viznek, leg- 
kiváltképpen az Barczy pataknak  kiöntése, és szekerezés m iatt 
az nem es város lakosinak lévén, az kit naponkint tapasztalnak 
vetésekben. Annak eltávoztatására nemzetes biró uram ot és az 
tekéntetes nem es tanácsot kéreti nemzetes fürm ender uram  és 
az nem es község, hogy azon árkoknak és u taknak  kitisztítására 
szorgalm atos gond viseltessék, azon tiszt uraim ék által, az 
kiket illeti.

10. a r t i c u l u s .  Gróf uraim ék ő kegyelmek által, az nemes 
városban  ároltato tt sernek igen kicsiny proventusát látván nem 
zetes fürm ender uram  és az nem es község, azért kéretik nem 
zetes biró uram ot és az tekéntetes nemes tanácsot, hogy azon 
gróf uraim ék serkorcsm ája effective tolláltassék. És hogy az 
m arquetányok és ezéh laitinant korcsmái iránt, az tekéntetes 
nem es tanács m int ennekelőtte, de nem úgy m int tavaly  (az 
hintótul nem  tartván) méltóságos generális u ram ot és más 
helyeket is, a hun rem idium ját tolláltatásoknak feltalálják, szí
vesen fáradozni s sürgetni ne nehezteljen.

11. a r t i c u l u s .  Relegálja nem zetes fürm ender uram  és az 
nem es község m agát az 1688-dik esztendőbéli 7-dik articu- 
lushoz.

12. a r t i c u l u s .  Tartván m agát nemzetes fürm ender uram  
az nem es községgel az 1668-dik esztendőbéli 3-dik articulushoz.

13. a r t i c u l u s .  Nem kicsiny böcstelenségére az igaz körösz- 
ténységnek mind vasárnap s m ind üdnep napokon az patekák- 
ban és piaczon palyénkának és égett bornak s aquavitának,
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mig az templomból ki nem jünk, áru ita tása , azért kéreti nem - 
zetes biró uram  és az tekéntetes nem es tanácsot nem zetes 
türm ender uram  és az nemes község, hogy ne engedtessék 
áru ita tása  kilencz óráig.

14. a r t i c u l u s .  Relegálja m agát nem zetes türm ender uram  
és nem es község az 1687-dik esztendőbeli 24. articulushoz. 
Hogy nem  úgy legyen m int tavaly.

15. a r t i c u l u s .  Utoljára is relegálja m agát nem zetes tü r
m ender u ram  az nemes községgel együtt az 1688-dik esztendő
beli 12-dik articulushoz.

Eredetije Kassa város levéltárában: Art. elect. Com. etc. csimií 
könyvben.

1690.

M iskolcs v á ro s i s ta tu tu m .

Midőn valamely külső helyekben, városban vagy faluban 
két egym ással perlekedő embereknek dolgok judicialiter revi- 
deáltatik s azon törvény valamelyikének nem  tetszik s appel- 
iálja ide az böcsületes miskolczi polgári s z é k re ; akkoron ta rto 
zik az a  személy 12 pénzt le ten n i; annakutánna, minekelőtte 
deliberatum  pronunciáltatnék peniglen, az trium phans személy, 
az bevött és eddig usuált praxis szerint, tartozik egy forintot 
letenni, és azután az deliberatiót kezéhez venni.

Eredetije Miskolcs város levéltárában as 1569— 1724. évi jkvben.

1690.
M iskolcs v á ro s i s ta tu tu m .

Unanimi voto et consensu omnium statutum et determinatum est.

Mivelhogy pro ratione et statu m oderni tem poris várasunk 
dolgaiban az notáriusságbeli tiszt vagy szolgálat nem olyan 
terhes és munkás, m int ennekelőtte való esztendőkben volt, 
azonban egész várasul rajtunk esztendőnként nevekedik az 
tereh, és sokasodik a fizetés, ez okokra nézve, az nótáriusnak 
fizetése leszen abbeli szolgálatjáért ötven m agyar forint, és ismét 
12 miskolczi szapu búza, és ugyan az elébbeni szokás szerint 
két p á r csizma, egyéb rendes accidentiákkal.

Ered. Miskolcs város levéltárában as 1569—1724-ig terjedő jkvben.
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1691.
K a ssa  v á ro s i articu lusok.

Articuli electae communitatis anni 1691. die 18. Januarii generoso domino 
Joanni Grasz, judici primario per generosum dominum Matthiam Izako- 
vics tribunum plebis, uti et electam eotum communitatem praesentati et

porrecti.

P r i m u s  a r t i c u l u s . 1
S e c u n d u s  a r t i c u l u s .  Nemzetes türm ender uram az 

nem es községgel együtt szükségesnek látja lenni, hogy azon 
m ásodik articulusnak tenora tavalyi mód szerin t ezen articulus- 
nak erejével viszont observáltassék és híven m egtartassák.1 2

T e r t i u s  a r t i c u l u s .  Hogy az isteni szolgálatnak gyakorta 
való buzgóságos folyam atja virágozzék és tündököljék mindnyá
jok  között, m ásoknak is sok szép példájokra, kéreti nemzetes 
türm ender uram  az nemes községgel együtt nem zetes biró 
u ram ot és az nem es tanácsot, hogy ez elm últ esztendőben 
condált harm adik articulushoz most is alkalm aztatván  magokat, 
híven m egtartassák ő kegyelmek által. A djungáltatván ehez az 
negyedik tavalyi articulus continentiájának hív és foganatos 
m egtartása .3

Q u a r t u s  a r t i c u l u s .  Minthogy nem zetes nó tárius uram 
nak, kit Isten rendel, nem kevés dolga legyen az nem es város 
dolgainak k o rm ányozásában : azért nemzetes türm ender uram 
az nem es községgel együtt kéreti szeretettel nem zetes biró 
uram ot és az nem es tanácsot, hogy m ás tiszttel ő kegyelme 
ne oneráltassék, hogy annyival jobban s serényebben folytat
hassa nem es városunk dolgát.

Q u i n t u s  a r t i c u l u s .  Jó lehet ezelőtt p racticáltato tt légyen 
ezen nemes városunkban, hogy a  ki az nem es tanács száma 
közül az senkinek nem  kedvező s keserű halál által kiszóllít- 
ta to tt ez árnyék világból, az olyannak proventusában succedált 
legyen nem zetes biró urunk ő kegyelm e; látván m indazonáltal 
m ostan eltávozhatatlan  külömbféle szükséget tenni az nemes 
városnak, kéretik azon nemzetes biró uram ot az nem es tanács
csal együtt, hogy azon proventus immediate az nem es város 
szükségére devolváltassék és nem nemzetes biró u r a m r a ; casu 
quo penig esztendő vége felé talál ezen sors valakin  történni,

1 Az 1. pont ismétli az 1688. évi 1. articulust.
2 Lásd az 1689. évi 2. art.
8 Lásd az 1689. évi 3. és 4. art.



tehát immediatus successorra az megholt személynek azon pro
ventus deriváltassék.

S e x t u s  a r t ic u lu s .  Nem zetes türm ender uram  az nem es 
községgel együtt igen hasznosnak  mind az nemes város szor
galm atos dolgainak előm ozdítására, s mind pedig több közjók
nak is prom otiójára nézve Ítéli, sőt alázatosan is kéri, hogy 
nem zetes biró uram ő kegyelme itthon üljön és haszontalanul 
ne sétáljon akár holott, m int az elmúlt esztendőben is néha 
történt legyen. Hoc etiam subnexo, hogy ő kegyelme sem  tanács
béli, sem pedig nemes községbéli személyt, néha interveniálandó 
tudatlansága miatt ne pirongasson és ne hurrogasson, hanem  
inkább csendes elmével lévén, ez ilyetén személyeket jó  példa 
adásával oktasson, hálát adván  Istennek ő szent fölségének, 
hogy nagyobb értelemmel bírjon.

S e p t i m u s  a r t i c u lu s .  Nemes város hasznára  czélozó 
dolognak állítja nemzetes türm ender uram  az nemes községgel 
együtt, hogy a midőn olyat talál ő kegyelme adinveniálni az 
nem es községgel együtt, m ely nem  ártalm ára, hanem  inkább 
nagy emolumentumára legyen az nemes városnak, és nem zetes 
biró uram  s nemes tanács eleiben terjesztvén, jó  névvel vétes
sék és effectuáltassék is, nem  úgy, mint néha ezelőtt történt, 
hogy legyen gondjok reája, m indazáltal kevés effectuáltatott.

O c t a v u s  a r t i c u l u s .  Az tisztek választásában alázatosan 
kéretik nemzetes biró uram ot, az nemes tanácscsal együtt, hogy 
m inden respectust félre tevén, és személyválogatás nélkül osz- 
tattassék, alkalmatos szem élyeknek tudniillik adattassék, kik nem 
az nemes város kárára, hanem  inkább hasznos szolgálatjára 
azon tiszteket gubernálják, legkiváltképen, a kik gróf tisztben 
helyheztettetni fognak. Mivel pedig az száraz kocsm a az falukon 
sem m i hasznot az nemes városnak  nem importáljon : azért kére
tik nemzetes biró uram ot az  nem es tanácscsal együtt, hogy tol
lá lta tván  azon száraz korcsm a, az falukon sert főzettessenek, és 
m indenütt inkább áruitassanak, most nagyobb szüksége lévén 
az nemes városnak a rra , m áskint is sok nemes város jobbágyi 
sereket m arquetányoknak adják pénzen, melyet inkább az nemes 
város hasznára fordíthatnának gróf uraimék. Ez is pro subnexo 
tarta tik , hogy az mely puszták az  nemes város jószágiban legye
nek, a mellett más m ajorság u tán  való földek, azok ne gróf 
uraim ék magok hasznokra, hanem  az nemes város szám ára 
vettettessenek be.

N o n u s  a r t ic u lu s .  Nagy kárával az nemes város eddig 
tapasztalta, hogy sertiszt uraim ék az nemes város sernevelőjé
ben gróf uraimék gondviseletlensége miatt pénzen fát vétettek, 
k iért kéretik nemzetes biró uram ot az nemes tanácscsal együtt,
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hogy ezen abusus tolláltatván, szorgalm atosb gondjok legyen, 
m áskint, ha valam i fogyatkozás ez irán t leszen, ő kegyelmek
nek méltán im putáltatni fog.

D e c i m u s  a r t i c u l u s . 1
U n d e c i m u s  a r t i c u l u s .  Nagyobb haszonnak s jónak 

állítják lenni, hogy az következendő bortiszt uraim ék oda alá 
bort olcsón vévén és nemes város jobbágyi által fölszolgáltat
ván, olcsóbban ahoz képest áruitassák és ne itt helyben drágán 
vásároljanak, a  m int ez előtt még kevés hasznát az nemes 
város érzette lennie.

Eredetije Kassa város levéltárában: Art. elect. Com. etc. csimü  
könyvben.

Articuli electae communitatis anni 1692. die 12. Januarii denuo reelecto 
generoso domino judici primario Joanni Grasz per generosum dominum 
Joannem Sboray tribunum plebis uti et electam eotum communitatem 

praesentati et porrecti.

A r t i c u l u s  p r i m u s .  Ezen szabad nemes királyi Kassa 
városának  régi szép dicsiretes és legfőképpen lelki jó k ra  czélozó 
szokása szerint nem zetes fürm ender uram  az újonnan választott 
nem es keresztény községgel együtt föl gyülekezvén nem es curiára, 
hivataljok és lelki kötelességek szerint legelsőben is Istennek ő 
szent fölségének szent neve dicsiretire, tiszteletire, s felebarátjok 
és m agok lölkök üdvösségére igyekezvén szorgalm atos gondot 
viselni, kelletett m ostani megújult becsületes főbíró urunkat, és 
a  tekintetes nemes tanácsot nem zetes fürm ender uram nak, és 
az nem es községnek szeretettel kérni s egyszersmind ezen por- 
rigálandó articulusok tenora által inteni is , hogy mindenek 
fölött az örök életnek megnyeréséért, az isteni szolgálatnak, és 
szent sacram entum oknak minden fogyatkozása nélkül tisztán 
és igazán buzgósággal való kiszolgáltatása hogy legyen, és 
lehessen, az Kassa szent Örzsébet tem plom ának, tornyának, és 
ha jazatinak  reparátiójára, az ispitálybeli szegénységnek szorgal
m atos gondja viselésére mód találtassék, el se halasztódjék: 
m ert ha  behúnt szemmel, süket füllel hallgatják, nem  csak

A 10. art. megújítja az 1687. évi 9. art.

1692.

K a s s a  v á ro s i articu lusok.
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böcstelenségére, de jövendő nagy kárára  is következnék az 
nem es városnak ez irán t való nemes tanácsnak gondviselet- 
lensége, nékünk is botránkozásunkra, és ne talán tán  lelkünk 
veszedelmére is. Éhez accedál az Hostáton lévő tem etőnek is 
mivolta, hogy az nem es városnak gyalázatjára pusztán ne álljon 
(sequestráltatván a  haereticusoktól, kiben példánk az lutheránus 
status, nem akarván Markón sem catholicust, sem kálvinistát 
holta után ott földben szenvedni) hanem  kerittessék bé, mentül 
jobb formában, mivel szentelt hely.

A r t i c u l u s  2 - d u s .  Minthogy Isten ő szent fölsége 
(értvén úgy) az m agistratusokat nevezi világ világosságának, a 
kiket is igy int, hogy a  ti kezeitökből repetálni fogom az ő 
lölköket és az ő v é re k e t: azért nem zetes fürm ender uram  az 
nem es községgel együtt ismervén nemzetes biró uram ot, és az 
tekintetes nemes tanácso t városunk m agistratusának lenni, kéreti 
azon, hogy az tem plom ban az nemes tanács székeit gyakor- 
talanság m iatt por be ne fogja, idején szent misére, praedikatióra, 
külső és belső községnek szép példa adására, magok lelki üdvös
ségére szorgalmatosán járjanak  az szent processiókra, nem csak 
magok, hanem cselédek is, restség nélkül gyüjenek, czéhekben 
font viasz büntetésnek cum  effectu tem plom unkra, szorgalmatos 
exequálására gondok legyen, hogy annyival inkább Isten dicsir- 
tessék mi bennünk és mi ő szent fölségében, a  m int erre 
in tenek jus civilében föltött de artificibus írott praeceptum ok, 
tudnia illik de Festis e t de ara  ipsorum.

A r t i c u l u s  3 - t  i us .  Hogy annál inkább az isteni szol
gálatnak mivolta nagyobb buzgósággal és frequentiával nemes 
tanács, és nemes község szép példaadásokbúl gyakoroltassék: 
kéreti nemzetes fürm ender uram  az nemes községgel együtt 
nem zetes biró u ram at és a tekintetes nemes tanácsot, hogy 
plebanus uram h ivatalja  és providentiája által megjelentvén 
ő kegyelmeknek ez akaratunkat nemzetes biró uram , az tekin
tetes nemes tanács, nemzetes fürm ender uram  az tekintetes 
nem es községgel, bizonyos boldogságos szűznek ünnepe napjai
ban  legalább négyszer sátoros ünnepeken kívül, m inden személy 
meggyónván nagy tem plom ban, ott communicáljon.

A r t i c u l u s  q u a r t u s .  Mivel az nem es városnak nagy 
gyalázatjára és m unkásoknak kárára  is vagyon az órának nagy 
fogyatkozása, m ert a  ki hozzá látna, keveset tud hozzá: azért 
kéreti nemzetes biró uram ot az tekintetes nem es tanácscsal, 
hogy órás m estert tudósbat szerezzenek, kinek illendőbb fize
tése legyen. Ehhez accedál csorgónak jobb perfectiója, hogy 
fundam entaliter elkészíttessék, melynek folyásábul elevenedjék 
az  nemes város lakosa, ügy  az lőcsei ház, és az  nemes város



háza, mely rom landó félben gyalázatunkra m indenütt esős 
időben csorogván, csaknem  a nyakunkra szakad, hogy el ne 
romoljon, kérettetik nem zetes biró uram ot tekintetes nemes 
tanácscsal, hogy az gróf és építő tisztben leendő tiszt uraim ékat 
úgy disponálja, hogy minden tehetségeket fölépítésekre elmul- 
hatatlanul fordítsák, szerezvén két részről elegendő követ.

A r t i c u l u s  q u i n t u s .  Minthogy mindenütt dicsiretes 
az tisztaság, illik városunkat is tisztán  tartani, u tczákat és 
annak  á rk á t, úgy puszta házakat is, ha  lehet specialiter 
recom m endálja nem zetes fürm ender uram  az nemes községgel, 
nemzetes biró uram nak, és az nem es tanácsnak, hogy kemény 
büntető p arancso la t által tisztán ta rtan i m éltóztassanak; arról 
nemes város lakosát megbüntetni ne nehezteljék. Igen ehez illik 
az m észárosoknak állapotja is, a  kik télben, kikeletre undok 
bűzzel dögleletességet szereznek; tetszenék nemzetes fürm ender 
uram nak és az nem es községnek, hogy nem zetes biró uram  és 
az tekintetes nemes tanács, semel pro semper, oly statútum ot 
és parancsolatot nekiek tenne, mely által mind télben, nyárban 
kívül az városon vágnák az m észárszékre vágandó m arhájokat. 
Azonban azt is sajnálja az nemes község, értvén mészáros 
uram ékra ő kegyelm ekre kiadatott nem es m agistratus paran
csolatját, fagygyu és egyéb keze között forgó mesterségeknek 
limitátióját, hogy meg nem  ta r tjá k ; méltó ezután, hogy ez csak 
abban  ne m aradjon. Ide illik az hentesekrül való condált 
18. articulus is, an. 1632, kiben kitetszik, minemő proventusa 
volt ezelőtt régentén  az nemes városnak.

A r t i c u l u s  s e x t u s .  Az városnak fokjai telyességesen 
elrongyosodtak az nagy háború m iatt; kéreti nemzetes für
m ender uram  az nem es községgel együtt nem zetes biró uram at, 
az nemes tanácsot, hogy azokrul se felejtkezzenek el, hanem  
reparáltassanak, mivel félő, hogy az sok eső m iatt le ne szakad
janak, kihez nagyobb költséggel kellene ju tnunk  azután, avagy 
successorinknak. Ahoz addálva, el sem felejtkezhetik az száraz 
m alom rul is, kire sok költséget töttek, és még sincs perfectióban, 
kövei is kívül vadnak, csak nagy szerencse, csuda ekkoráig is, 
hogy el nem törettettek, a  mint némelyike m áris el van törve. 
A zért errül is szerető emlékezetet teszen nemzetes fürm ender 
uram  a nemes községgel együtt nem zetes biró uram nak és az 
nemes tanácsnak.

A r t i c u l u s  s e p t i m u s .  A karja és kévánja az t is a 
nem es község, hogy a  mikor nemes tanács czéheseket meg- 
esküdteti, akkor az patikárius, és az patikárius legények is meg- 
esküdtessenek, hogy igaz, és nem holmi zű rzavar régi kiszellőzött, 
haszontalan pénz em észtő orvosságokkal éltessék az embereket,
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és az ta t nem  fölöttevaló áron, hanem  m ostani szűk időhöz 
képest olcsóbban adják, mivel sok eszközöket nyári időben 
itt is olcsó pénzen szerezhetnek meg, el nem köll messze érette 
m ennie. Item sok régi articulusokban feltalálni az temető 
gazdák rendelt fizetéseket, úgy m int 75 pénzeket egy sir ásástól, 
m ost hogy többet kérnek, igen fájdalmas, kevesebb pénzünk 
lévén, hogy sem előttünk valóknak, azért orvosoltassék ez is. 
Hasonlóképpen az csapiárok m ind az városban, s mind az 
hóstátokon, kiváltképpen a serárulók hitesek, és esküdtek legye
nek e végre, hogy mind szegénynek, s mind gazdagnak, és 
kiváltképpen betegeknek igaz mértékkel tiszta italt adjanak, 
úgy föl s alá jövőknek, és el fáradott utón járóknak, kik városunk
nak jó  hírét, nevét messze elvihetik, et e contra nem  is használ 
az egésségnek.

A r t i c u l u s  o c t a v u s .  Mivelhogy istennek kegyelméből 
az  n iderlágo t1 m egnyertük: az okáért kéreti nemzetes tü r
m ender uram  az nemes községgel együtt nem zetes biró uram ot 
és az nemes tanácsot, hogy az mindenféle, mind külső s belső 
kereskedő emberekre szorgalm atosán vigyáztassanak, hogy m ar- 
hájokat sub aliquo praetextu excogitato bé ne hozzák, a kibül 
ha vigyázás lészen, nagy haszon leszen, et e contra.

A r t i c u l u s  n o n u s .  Szükségesnek Ítéli nemzetes für- 
m ender uram , és az nemes község nemzetes biró uram nak, és 
az tekintetes nemes tanácsnak emlékezetet tenni az határokról, 
signanter az ujfalusi határról, kit bírnak pater jesuita uraimék, 
csuszam odván lassan lassan város felé is, dézm ájokat szaporít
ják , a  m int legközelebb, csak tavaly  is hallatott az, hogy azért 
szokások szerint belyebb ne csószszanak, egyszer kétszer non 
impediti nagyobb kárt a h a tá rb an  ne tegyenek: azért kéreti 
nem zetes biró uramot, és az nem es tanácsot, hogy bizonyos 
személyek pro revisione deputáltassanak, hogy annyival inkább 
az dézm a azon részről ne periclitáltassék.

A r t i c u l u s  d e c i m u s .  Kun András földeiről is gondol
kodott az nemes község, kiket a nemes város szám ára kellene 
vetni, avagy két dézmát kellene tőlük szedni, ha ki akarná 
azokat szántani és vetni, sokszor volt irántok szó. de conclusio 
igen brevis. Azért effectusban még ekkoráig egyszer sem ment. 
Minthogy sok pénzében vadnak  azok a földek szegény város 
lakosának, portiot érettek fizetvén, hogy m ás fructusokat elvegye, 
és a  nemes város szemmel nézze praerogativája ellen, illik
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hogy az tekintetes nem es tanács nem zetes biró uram m al ő 
kegyelmével azokat oltalm azza, és ne engedje haszon nélkül 
m ásoknak usuálni.

A r t i c u l u s  u n d e c i m u s .  Az alföldi szőlők dolgában, 
honnét köllene a nem es város hasznának szaporodni, kívántatik 
az felső városbéliek példája, ne csak az vinczellér, hanem  
egyik az bortiszt uraim ék közül is m inden munkájokon legyen 
jelen. Éhez accedál 1619. Articulus is. Mivel most az hóstáti 
szekeresek vizi fát nem  hordanak a sernevelőben, tessék nem 
zetes biró uram nak, és nem es tanácsnak  annak helyében szőlő 
karókat hostátiakkal pénz nélkül alá hordatni, hogy a régi 
kötelességekrül el ne felejtkezzenek, addig az nemes város 
jobbágyi is m ás m unkát vihetnek véghez. Keservesen emlékez
tetik az tekintetes nem es község (félvén az utolsó pálczától) 
Szent Iványi uram  ő kegyelme borairul is, kiknek árá t deliberálta 
volt tekintetes nem es tanácscsal, biró uram  ő kegyelme kezéhez 
szolgáltatni, de igen elm entek a mellől bortiszt uraim ék, nem  
hogy új esztendőben, sőt ó esztendőben is semmi pénzt az ő 
kegyelme kezében azokból nem adm in istrá lták : kéreti az okáért 
nem zetes fürm ender u ram  az nemes községgel együtt, nem 
zetes biró uram ot, és az tekintetes nemes tanácsot, hogy azon 
pénzt distahálni imide vagy amoda, m inden respectus nélkül, 
ne engedje, Miszloka nevű jószágnak m egm aradásáért.

A r t i c u l u s  d u o d e c i m u s .  Az tekintetes nemes község 
nem zetes fürm ender uram m al együtt relegálja m agát ad Art. 2. 
an. 1624. az jószágnak revisiojárul. Item az erdőrül ad Art. 5. 
et 6. anni ejusdem.

A r t i c u l u s  d e c i m u s  t e r t i u s .  Sok költségünk után  
nyilván lévén az niderlágnak elnyerése, a  kire kénszeríttetnek 
donatiónk által, fel s alá já ró  s kereskedő emberek ide K assára 
m arhájokkal gyüni, nem  kicsiny despectusára piaczon való 
puszta patikák vadnak városunknak, kik jövendőben jók  vol
nának kereskedést gyakorló emberek részére. Ezért kéreti nem 
zetes fürmender uram  az nem es községgel együtt nemzetes biró 
uram ot, és az nem es tanácsot, hogy azoknak jó hajazatjára. és 
belső alkalm atosságoknak reparátió jára  leendő építőtiszt uraim ék 
által szorgalmatos gondot viseltetni m éltóztassanak. Éhez accedál 
H ernád vize partjának  oltalm azása, kiknek fluder legnagyobb 
ellenségek, a m int ez elm últ esztendőben is szemeinkkel lá t
tuk, serio im ponáltassék jövendő építőtiszt uraim éknak, hogy 
mindenek fölött, még télben az fiúdért megcsináltassák. Item 
az m olnárokra is nagy panasz vagyon, hogy többire adom ányért, 
ajándékért őrlenek, a ki nem  adhat, ott rothad el élettel töl
tö tt zsákainak feneke, sokan szitájokkal, pitlijekkel nem  gondol-
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nának. ha parasztúl akarnák  nekiek őrleni, ebben m agoknak 
pitlijepénzt keresnek, és városnak vámbeli hasznát elmulatják.

A r t i c u l u s  d e c i m u s  q u a r t us .  Helyesnek ítéli nemze- 
tes türm ender uram  az nemes községgel az 11. art. anni 1640. 
A zért repetáltatja és kévánja, hogy minden rendbeli tisztviselők, 
nem  az tavalyi avagy ezelőtti regestrum  szerint (a mikor talán  
háború m iatt tisztekből vékony proventus lehetett) alkalm az
tassák csak jövedelmét az nemes város perceptum ában szol
gáltatni, m intha arendát lá tta tnának  fizetni az nemes városnak, 
hanem  kiki megemlékezvén hittel m egerősített kötelességéről, 
hasznot igyekezzék az nemes városnak szerezni, és azt híven 
perceptoratusban administrálni, contentus lévén fáradtságának 
szokott jutalm ával, mely jutalom túl kéreti nem zetes türm ender 
uram  az nemes községgel nem zetes biró uram ot, és az nemes 
tanácsot, hogy egy statútum ot m éltóztassék statuálni, és irán ta  
egy m ethodust csinálni, inserálván abban több nemes város 
minden rendbeli szolgáinak fizetéseket, kiknek fizetések az 
ratiókban periclitáltatik, több fizetések lévén sokszor, hogysem 
az  ratiókban felteszik, sine restandarum  specificatione.

A r t i c u l i  d e c i m u s  q u i n t u s .  A m odoim posterum realiter 
kívánja az nemes község, hogy legelsőben is nemzetes türm ender 
uram , úgy ő kegyelme u tán  való mindenféle tisztek, signan
ter gróftiszt, külső m ajorságbuf, m alm okbul, avagy dézmákból 
proveniált bor, búza, gabona és egyébféle szemes életeknek 
bészállítása, nem az magok házához legyen, hanem  az nem es 
város házára búzatiszt kezében, honnan még az ő kegyel
m eket concernáló részeket is kivegyék, úgy bortiszt uraim ék 
pénzen vett és m ajorságban term ett borokat ne szállítsák magok 
házához, se m ásutt idegen helyütt ne tartsák, hanem  csak egyedül 
az nemes város h á z a in á l; hasonlóképen a  sertiszt vett árpát, 
magok házánál ne mérjék, és ne conserválják, hanem  annak 
szokott helyén, igy az ispitálytiszt is ;. nem  hogy bészürt alföldi 
borokat magok házoknál tartsák , de még az kassai szüretet is 
az lőcsei háznál tegyék, kiknek azután rendeltessék az nem es 
tanácsiul a rra  alkalm atos hely, hogy annál inkább ebben is 
az jó rendet m egtartván, méltó panaszkodásra, és scrupulizálásra 
való ok ne ada ttassék ; a  m int ez elmúlt esztendőben is történt. 
Éhez accedál építőtiszt uraim ék ő kegyelmek jövedelme is, 
minthogy régentén nem volt szokás, hogy az malombúi ki vegyék 
tiszta és m osott búzát, m ás tanácsbelieknek injuriájával, kik 
kénszerittetnek esztendő szolgálatjokért poros és gazos, sokszor 
abajdóczot tiszta búza helyett elvenni, ezt toliálja telyességgel 
az nemes község és kévánja, hogy az pénzre fordíttassék, több 
nemes város szükségére.
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A r t i c u l u s  d e c i m u s  s e x t u s. Régi üdőkben úgy practi- 
cáltatott, hogy az tisztek ujulása előtt szoktanak szám adásokat 
adni, a honnan  kitetszett, ki micsoda hasznot adott az nemes 
városnak tisztinek viseléséből és miképpen viselte legyen abban 
m agát, m ost pedig igen h á tra  m aradtak, kit sajnálván nemes 
község. Azért kéreti nemzetes türm ender uram , az nemes köz
séggel együtt, hogy ez régi mód szerint practicáltassék, mivel 
pedig ez az articulus sónál az szám adások iránt, ju ta  eszében 
nem zetes türm ender uram nak az nemes községgel együtt, hogy 
az taxa, és censusnak m ár egyszer vége szakadjon, és abban 
sedulo, et cum  effectu m éltóztassanak szorgalm atosán fáradozni.

A r t i c u l u s  d e c i m u s  s e p t i m u s .  Ezen is felette kéreti 
nem zetes biró uram at, az tekintetes nemes tanácscsal nemzetes 
türm ender uram , öreg uraim ékkal és az nem es községgel együtt, 
hogy az mely becsületes községben lévő uraim éknak tisztek 
vagyon, ne tartsák  tanácsbeli uraim ék csak sem m inek ő kegyel
meket, hanem  m indenekben egyetértvén regestum ok igazítá
sában  is m indenkor együtt legyenek, m ert ha  difficultas találtatik 
szám adásokban, kárban, nagyobb részt egyik az másikánál 
m agára nem  assum m ál, hanem egyaránt az t szenvedik; szük
séges azért, hogy egymást szeressék, és ha  valamelyik excessus 
m ia m egszólíttatnék is, mely böcstelenségére jövendőben eshetne, 
avagy talán Ibikének is kárhozatjára, azt gyülölséggel, se nagyobb 
kisebbet, se kisebb nagyobbat ne prosequálja, sőt jó néven 
vegye, az  őtet szerető atyafiuságos intését.

A r t i c u l u s  d e c i m u s  o c ta v u s .  Gondolkodott nemzetes 
türm ender uram  az tekintetes nemes községgel, az kerülők
nek dolgárul is, kiknek sokszori otthonvaló henyélések m iatt a 
nem es város lakosa véleményében, rétjeiben, és gyümölcsös 
kertjeiben nem kicsiny kárt vall, m áskint is m agoknak inkább 
használni, az kikeletben kezdött nyárban mezei m unkákban 
inkább sokszor foglalatoskodnak, hogy sem a nemes Kassa 
városa lakosától bévettetett mezőknek kárainak  eltávoztatá- 
sában  barm okat, több hóstátiakkal külön őriztetik, az mely 
nem kicsiny kárunkra  vagyon : azért kéreti nem zetes türm ender 
uram  az nemes községgel együtt, hogy ha  lehet, nem hóstáti 
emberekből, (a kik között lehet Péter bátya, avagy ne bánts 
te engem, én sem bántalak) hanem  itt ben nem es város tokjai 
a latt ta lá lta tván  jó  erős, és fris ifjak, azokat fogadjon, és 
állítson a rra  az szükséges szolgálatra, úgy m int kerülőségre.

A r t i c u l u s  d e c i m u s  n o n u s .  Revolválta az nemes 
község ab  anno 1616. usque ad annum  60 csak nem minden 
esztendőben könyvben inseráltatott articulusokat, kikben nem 
kicsiny panaszokat tött akkori respublica az m ester em berek-



пек rettenetes fogyatkozásból, ha  azért azok m éltán panaszol- 
kodhattak, boldog (időben lévén, annyival inkább mi, kik csak 
nem  utolsó leheletünkből az rettenetes sok szálló tartás és fizetés 
m iatt m ajdan kifogyunk, panaszolkodhatunk, és nemzetes biró 
uram at, úgy az tekintetes nem es tanácsot, keservesen kérhetjük, 
hogy azoknak dolgában m éltán tekintsenek, és ha külöm ben 
nem, egy Istenes lim itatiot is instruáljanak , mely kedves leszen 
m ind az nemes községnél, m ind pedig külső okos, és tudós 
embereknél, és hasznos szegényeknél, illik, hogy föl is tegyük 
az notabilisabbakat, úgy m in t gerbelyeket, csizmadia, kerék
gyártókat, szőcsöket, kőmíveseket, ácsokat, úgy a bodnárokat is, 
kiknek legkiváltképpen külömb, kiilömbféle excessusit olvashatni, 
a  régi articulusokban sok helyeken, m ost is magoktól törvényt 
szabván czéhekben. El m ernek venni két rósz abroncsért egy 
polturát, ez igen nagy nóta, és kárhozatos nyereség, mert 
megveheti százát még vastag abroncsoknak is, kibül kitelik 
négy abroncs i s , legfelyebb huszonnégy, avagy harm incz 
pén zek en : kéreti azért nem zetes fürm ender uram, a nemes köz
séggel együtt iterato nem zetes biró u ram at az nemes tanácscsal, 
hogy száz forint birság a la tt ezen ő kegyelmek végzése, annyi
val inkább elkövetése, zaboláztassék meg, s az ilyen újságok, 
statútum ok más czéhekben is igen ártalm asok szegény lakosnak, 
kiket szoktak nemes m agistratus hire nélkül közönséges jó  ellen 
koholtatni, és végeztetni.

A r t i c u l u s  v i g e s i m u s .  Igen hasznosnak ítéli lenni, 
az nem es község, hogy a  piaczi dologrul is emlékezzen, m ert 
áldassék Istennek az ő szent neve, búza és gabona megolcsó- 
dott, kenyér pedig kicsiny, és kiváltképpen semlye, ez igen nagy 
köz jó, kinek meszsze elm ehet az hire, m int az előtt is az kassai 
kenyérnek volt szépségérü l, és tisztánvaló voltárul m éltán 
dicsekedhettek, most pedig ha  csak az tekintetes nemes tanács 
süket füllel azt elhallgatja (lévén kinek kinek otthon kenyere) 
sokan, nem csak utonjárók, hanem  belső pénzes kenyérrel élő 
m esterem berek is m éltán panaszolkodhatnak a kicsiny, sótalan, 
sületlen, zakálvos kenyérről, úgy a mi vigyázatlanságunkról is, 
és rendetlen állapotról, hogy azért ily panasz ne érje leg
főképpen az tekintetes nem es tanácsot, kiknek hatalm a alá 
hajta to tt a község: kéreti nem zetes fürm ender uram  s az nemes 
k ö zség : hogy ebben is vigyázó rendet szorgalm atosán szab
janak, igen szépen int e rre  minket az art. 8. anni 1635.

A r t i c u l u s  v i g e s i m u s  p r i m u s .  Minthogy az alkal
m atosságban benne vagyunk és csaknem minden nap szemeinkkel 
látjuk városunknak az ő p u sz tu lásá t: azért nemzetes fürm ender 
uram , az nemes községgel együtt kéreti nemzetes biró uram ot,
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és az tekintetes nem es tanácsot, hogy az anni 1645. ar. 12. 
ténorát méltán m egtartsa, a ki ekképpen v an : valaki tem pore 
belli (örökséges em ber lévén Kassán) elmegyen innen bíró 
uram  hire nélkül, m inden java  confiscáltassék. Igen sokan 
vadnak m ost olyanok, kik portiós üdőben papnak, vagy más 
hatalm asnak jószágokat usuálni ad ják , minket idehagyván, 
fognak kévánkozni vissza jöni, ha Isten megboldogít minket. 
Éhez igen szabja m agát az közrend is, télben innen elmenvén, 
nyárban vissza gyün.

A r t i c u l u s  v i g e s i m u s  s e c u n d u s .  Nem ok nélkül 
szép rendet szabtak volt régiek, és példájul az elkövetésre nékünk 
is hagyták, a m int ekkoráig is csak valahogy practicáltatik, 
hogy tudniaillik, ha az Istennek egyszer kiadatott em berinem 
zetre decretum a valam ely atyánkfián tö rtén ik , annak  tisz
tességesebb keresztényi testének eltakarítására  czéheket, és 
egyébféle em bereket szoktak convocálni, kiben illik, az tekin
tetes nemes tanácsnak  is szép példát adni, annyival inkább az 
pénzen fogadott czébbeli uraim éknak parancsolatot kiadni, hogy 
nem csak az keserűségnek házát távul nézzenek, hanem  annak 
meghidegedett testét is tem etőre elkisirvén, oda m int egy valami 
dögöt (alig leteszik a  megholt testet, m int ha  ostorral csapnák, 
illetlenséggel követik az kereszténységet). Azért szeretettel kéreti 
nemzetes fürm ender uram  az nemes községgel az tekintetes 
nemes tanácsot, hogy fényben a mi világosságunk a nép között, 
ezen kereszténységnek szereteti gyarapíttassék közöttünk.

A r t i c u l u s  v i g e s i m u s  t e r t i u s .  Igen szép intést 
talál föl nem zetes fürm ender uram  az nemes községgel in 
articulo 4 -to anni 1657, melyet m ost is confirmálja, és nem 
kevesebb kivánsággal (minthogy igen szükséges) kevánja is, 
hogy nem úgy, m int az elmúlt esztendőben, akarm i dolgok 
midőn forgották volna, csak per ham aritudinem  sokan m ondván 
dolgocskám vagyon, nyerjük az üdőt, kénszerítettek a dolgot is 
állhatatlan deliberatiora is hozni, úgy hogy (öszvegyülvén) az 
nemes község vitt valam it véghez, ha vitt is, cum parvo effectu 
kevés foganatja v o l t ; azért nemzetes biró uram  s tekintetes 
nemes tanács k ívánja nemzetes fürm ender uram , az nemes 
községgel, hogy nem csak biró uram  házában, hanem  az tekin
tetes nemes tanácsházában  is, minthogy Istentől vagyon az 
a  rendelés (el kell felejtkezni a magok privatum áról, és köz 
jóban fáradozni) praecipitantia nélkül nem zetes biró uram nak 
ő kegyelmének segítsége lenni; sőt a  magok házaiban is 
m é ltó , hogy ezen felyebb feltött articulusnak tenorát az 
tekintetes nemes tanács elkövesse, és observálja, a  ki ilyen
képpen szól.
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A r t i c u l u s  v i g e s i m u s  q u a r t u s .  Igen nagy taplója 
az gyülölségnek nemes tanács és község között, a fölöttevaló 
confidens conversatio, ki is majd jobbjára nem  annyira a tya- 
fiúi szeretettül viseltetik, m int az titkoknak expiscatiója, sokszor 
együgvü félelmes községbeli emberrel vagyon, az mely fejének 
gyengeségétől, vagy néha az italtúl is megesik, oly szóra fakad, 
kiben más gyönyörködvén, gyülölséget szerez többek között is, 
úgy annyira, hogy sem biró uram nak engedelmessége, sem 
némely tanácsbeli uram ékhoz való tiszteltetés elmulattatik, és 
ha  szintén vagyon is, csak hypocritice vagyon. Hogy azért 
ezen feltett tapló eloltassék, kéreti nemzetes biró uram ot az 
nemes tanácscsal nemzetes fürmender uram  az nemes községgel, 
hogy a rra  szorgalm atosán vigyázván, távoztassa el, az a nim ia 
confidentia és kárhozatos proba, ne következzen belőle Isten 
előtt nem kedves gyülölség, és netalám tán nem zetes biró 
uramhoz ő kegyelméhez való nagyobb engedetlenség, kiki m agá
ban  szállván, hanem  félelemből is, legalább jó  lelkiismeretiből 
tartsa  meg azt.

A r t i c u l u s  v i g e s i m u s  q u i n t u s .  Ezen porrigálandó 
articulusokat, úgy elhitesse m agával az tekintetes nemes tanács, 
hogy igyekez oltalm azni nemzetes fürm ender uram  s nemes 
község. Azért reserválja m agának ez irán t lévő facultását, hogy 
a  mikor ezeknek m egolvastatására legalább minden kántoron 
egyszer nemes község öszvegyőlni akar, abban sem biró uram , 
sem nemes tanács ellent ne tartson.

A r t i c u l u s  v i g e s i m u s  se x  tu s . Sok keserves panaszo
kat lovaslegények ellen is, kiváltképpen Mathis ellen hallani, 
a  ki nemes községbeli személyt semminek tartja , azért az 
absolute nagyobb u ra t nem akar tartan i az nem es község, sőt 
inti is az gróftisztben helyheztetendő uraim ékat, hogy m ás 
lovaslegényekről provideáljanak magoknak. Éhez accedál az 
garadnai m ajorság is, a m int subnectáltatta az tavalyi 8. arti- 
culusban az nem es község, hogy az m egtartassák.

A r t i c u l u s  v i g e s i m u s  s e p t i m u s .  P ropenultim oerrő l 
sem felejtkezhetik el az nemes község, hogy a kinek mi jár, 
gróf uraim éktul adattassék k i ; községbeli uraim ék is, nem mint 
ezelőtt feledékenységben ment, helybenhagyván a  portáknak, 
usuálását régi mód szerint biró uram  és főrm ender uram nak, 
úgy gróf uraim éknak is.
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Eredetije Kassa város levéltárában : Art. elec. Comm. sat. czím ű  
könyvben.
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1692.

M iskolcs v á ro s i sta tu tu m .

Mi Miskolcz városának akárm inem ü karban, rendben, és 
állapotban lévő lakosi, közönségesen látván az közöttünk m ár 
régtülfogva vigeáló egyenetlenségből csakham ar következhető 
nagy rom lását megirt városunknak, kiváltképpen hazánknak  
mostani állapotjában, kegyelmes urunk Őfelsége szolgálatjában, 
a  méltóságos generalis u rak  és nemes szepesi kam arán ak  s 
más, egyéb siettető occurrentiák alkalmatosságával, o ttan  ottan 
egymástérő szoros parancsolatinak véghezvitelének késedelm e 
m iatt; kihez képest, hogy m indnyájunknak közönséges m eg
m aradására , lakóhelyünknek conservatio jára, ennekutánna a 
szabados, tisztességes, és m inden lehetséges dolgokban m indenkor 
jó, és szép rend observáltassék, városunk hites bírái s tanácsi 
közönséges m egm aradásunkat néző dolgokban, ez szükséghez 
képest felvetendíő adónak exigálásában, m ár ezután minél jobb 
móddal procedálhassanak, s mind miben és m ennyiben légyen 
hatalm ok az refractáriusoknak érdemes büntetésekben, tud
hassák ő kegyelmek pro bono communi et perm ansione nostri, 
egyenlő akarattal, és megegyezett tetszésbül, ez alább m egirt 
punctum okban béfoglaltatott dolgokról csináltunk ilyen bizonyos, 
és magok erejében m egtartandó statútum okat.

P r i m o .  Mivel mind Isten parancsolja, s m ind a te r
mészet törvénye dictálja azt, hogy az elöljárók érdem ek szerint 
megbecsültessenek, azért valakit az város maga főbirájának 
választ közönséges megegyezésbül, és hittel kötelez azon  tiszt
nek elviselésére, tartozik azt, nem ine excepto, minden bennlakos 
possessionatus, örökséges, arm alista, nemes ember, úgy az 
szabad, és jobbágy em berek is, főbiráiknak ismérni, illendő 
dolgokban szavát fogadni, és illendőképpen m egbecsülni; biró 
uram  is a  szerint városunknak felső, közép és alsó renden 
levő lakosit tartozik megbecsülni.

S e c u n d o .  A mely becsületes em bereket post ju ram en 
talem  depositionem városunk főbírája maga mellé vészen hites 
tanácsnak, városunk dolgainak mind törvényes ítélettétel által, 
s mind m ás rendes utón való igazgatására, azokat illendő és 
méltó is egyszersmind, hogy m ind közönségesen, s mind szem é
lyekben becsülje; úgy m inden ember, m int tanácsbeli hites 
szem élyeket; mivelhogy a  főbíró, bár jó  subjectum, és qualifi- 
catus em ber légyen i s ; de m aga nem  elégséges az közönséges 
terehnek viselésére, és városunk dolgainak korm ányozására;



hasonlóképpen ő kegyelmek is tartoznak városunknak felső, 
közép és alsó renden levő lakosit illendőképpen becsülni.

T e r t i o .  Sokan találkoztanak ennek előtte városunk lakosi 
közül, olyan m aga gondolatban, zabolátlannyelvű emberek, az 
kik biránkat és hites tanácsinkat, tiszteket illető dolgokban való 
keménységekért (némelyek törvénytelenségre s némelyek penig 
kegyetlenségre m agyarázván, ok nélkül, tisztekben való szoros 
eljárásokat) nem csak becstelenítették hátok megé, hanem  coram 
szidalmazták, átkozták is teli torokkal, és ekképen azokat meg- 
szomorítván, nagy bosszúsággal illették. Mely alkalm atlanságok, 
hogy ezután távoztattassanak  mindenektől, végeztetett közönsé
gesen az, hogy ezután valaki főbiránkat, vagy hites tanácsit 
szidja, átkozza és becsteleníti, ha szabad, vagy nemesség nélkül 
való lakos, városunk székire citáltassék ad instantiam  domini 
judicis primarii, és külső emberek praesentiájában, observato 
juris processu, érdemes büntetéssel bűntettessel. Az jobbágyok 
részérül penig az földesura requiráltatván, ha  bocsájtja az 
város székire, j ó ; az hol penig nem, maga tartozik  jobbágyáért 
impendállani. Ha penig nemes ember lészen, citáltassék ad 
instantiam judicis nemes vármegye törvényszékire, és főbiró 
uram  procedáljon az ellen ad finalem usque causae decisionem, 
tartozván mi is ő kegyelmeknek mind költségünkkel, s mind 
fáradtságunkkal assistállanunk.

Q u a r t o .  Midőn városunk conservatió jára közönséges 
megegyezésbül, vagy egy, vagy más eltávoztathatatlan  szükségre 
valamely impositiót, adót, avagy contributiót felvetünk, azon 
adót főbiránk ő kegyelme, mellette lévő tanácsbeli emberekkel, 
és városunk kincstartójával, minden szem élyválogatás nélkül, a 
mind nemes és nemtelen, mind pedig az jobbágy  embereken 
exigálhassa; sőt a kik adózni s fizetni nem  akarnának  s az 
felvetett adót semmi úttal, és móddal m egadni nem  akarnák, s 
ugyancsak refractáriusoknak találtatnának lenni, ez ilyeneknek 
ő kegyelmek, nulla ipsorum  obstante nobilitari praerogativa, 
elsőben ha találtatik, házoktul, annak u tán n a  vagy pinczéjekbül 
(azt akaratjok ellen is felnyittatván) szabadosán két annyi érő 
zálogjokat elvihessék, és m ind ilyen utón is az  felvetett imposi
tiót exigálhassák. Ezaránt mindazáltal observáltassék az előbbeni 
szokás, ha az szükségtől nem  kéntelenittetnek.

Q u i n t o .  Midőn vagy az nemes várm egye, vagy más 
hatalmas, és méltóságos urak  parancsolatjából, szekerezés, vagy 
gyalogszerrelvaló szolgálat kivántatik, kiváltképpen az nemes 
vármegye determ inatiója szerint, valakik, ez ilyen szolgálatokkal 
tartoznak, ezekben is főbiránk, és a becsületes tanács rendelése 
szerint városunknak lakosi engedelmeskedjenek, az m arhás
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emberek befogjanak, az gyalogszeresiek előlálljanak, máskint 
a kik engedetlenek találtatnak, ha az szolgálatban való fogyat
kozás m iatt valamely k ár követi városunkat, az olyatén enge
detlen emberek javaibul teljék ki az kár, és m áskint is mind 
nemes és közrendeket városunk főbírája, úgy m int az szófoga- 
datlanokat h a t forintra büntethesse, és annyi érő zálogját el is 
hozhassa, nem használván senkinek is nemesi szab ad ság a ; úgy 
mindazonáltal, hogy tiszteink ezeket ne valamely boszszuság 
üzésből kövessék el.

S e x t o .  Városunk főbírája az közönséges páséra, mezei 
vetésekre, szőllőhegyekre, rétekre, egy szóval minden tilalm asdira 
szorgalm atos gondot viseljen, és kiknek m arhájokat béhajtják a 
tilalm as helyekről, városunknak a rra  rendeltetett emberei, akkor 
főbiránk ő kegyelme, egy-egy forintot vehessen az tilalm asnak 
meg nem tartásáért. A m egkárosíttatott em bernek pedig kárárul, 
ju x ta  conscientiosam aestim ationem  légyen contentatiója, hogy 
az is ne panaszolkodjék m aga káráru l; és valakik erőszak 
szerint ez ilyen hajto tt m arhákat, az úton, városon, vagy kivül 
az mezőn erőszakkal a rra  rendeltetett embereink elől elvennék, 
főbiránk ő kegyelme saját m agunk költségén, az olyatén violensek 
ellen processust indíthasson. A tilalomnak pedig eddig usuált 
Sz. Mihály napi term inusa nem  m aradván h e ly b en ; hanem  
mindaddig kell m egtartani, valam eddig búzája, tavaszia, szénája, 
és minden haszonra való jav a  az embereknek be nem takaríttatik.

S e p t i m o .  Midőn főbiránk ő kegyelme, vagy az parochiánk, 
vagy az scholánk építésére, vagy szekérrel, vagy gyalog-szerrel 
való szolgálatot parancsol, abban  is ő kegyelmének egy forint 
büntetés alatt tartoznak engedelmeskedni.

E re d e ti je  M isk o lc s  v á r o s  l e v é l tá r á b a n : a s  1 6 6 9 — 1724. te r je d ő  
je g y sö k ö n y v b e n .
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1693.

K a s s a  v á ro s i A rticulusok.

Articuli electae communitatis anni 1693. die 18. Januarii denuo reelecto gene
roso domino judici primario Ioanni Grasz, per generosum dominum 
Franciscum Lengyel, qua tribunum plebis, uti et eotum electam com

munitatem praesentati et porrecti.

A r t i c u l u s  p r i m u s . 1
A r t i c u l u s  s e c u n d u s .  Minthogy az nem es város 

lakosi, az esztendőnkint vigealó ném et tartástúl, s annak ser-

1 Az 1. art. megújítja az 1692. évi 1. articulust, kivéve ennek a 
temetőre vonatkozó utolsó pontját.



3 0 0 VÁROSI STATÚTUMOK.

vitiuma praestálásátul, s úgy consequenter az portiótul, alkal
m asint m egaprósodván, szegény állapottal lenni naponkint 
com periálta tnának ; annak okáért nemzetes türm ender uram  az 
nemes községgel együtt szeretettel kéreti nemzetes biró uram ot 
és az nem es tanácsot, sőt becsülettel is inti, hogy az praem ittált 
terhes állapotokban az közönséges igazság, úgy akar mi névvel 
követközhető contributiokban is m egtartattassék, m inden sze
mélyválogatás nélkül, kívánván secundálnia ez irán t az nemes 
kam ara intentioját is az nemes község nem zetes türm ender 
uram m al együtt.

A r t i c u l u s  t e r t i u s .  Mostani szűk s nyom orúságos üdőre 
való nézve hasznosnak ítéli lenni nemzetes türm ender uram  
az nemes községgel együtt, hogy az tisztek (a kik tudniillik 
nem lá tta tnak  szükségesnek lennie) restringáltasssanak , és 
kevesebb szám ban legyenek, minémő m odalitással pedig azok 
meglehessenek, annak instituálandó s elkövetendő m odalitását 
nemzetes türm ender uram  az nemes községgel együtt bízza és 
concredálja az nemes m agistratus bölcs ihletére, mely hogy 
foganatosán elkövettessék, szeretettel kéri nem zetes biró uram ot 
az nem es községgel együtt tovább is.

A r t i c u l u s  q u a r t u s .  Az elmúlt esztendőben condált 
negyedik articulusnak ténora, hogy observáltassék, s kívánt 
effectusban is vétessék, szükségesnek látja nem zetes türmender 
uram  s az nem es községgel együtt. Az plébániának romlott 
állapotját is el nem felejtheti az nemes község, kéreti azért 
nemzetes biró uram ot az nemes tanácscsal együtt, hogy a 
mennyire lehet, reparáltassék. Annectálván, az Bárczy pataknak 
és H ernád vizének is, legyen arra  rendelő tisztektől szorgal
m atos gondjaviselése, hogy aziránt az nem es] város lakosinak 
méltó panaszolkodásra való okok ne lehessen.

A r t i c u l u s  q u i n t u s .  Az elmúlt esztendőkben prac- 
ticált portáknak  usualása absolute tolláltassék, úgy hogy az nemes 
város jószágábul kitelhető servitium oknak praestatiója, a mire 
szükséges lészen, legyen dependenter nemzetes biró uram nál, és 
nem zetes türm ender uram  is, úgy m int nemes város elöljáródul, 
mely praem ittált dolgot akarja és kívánja az nem es község, 
nem zetes türm ender uram m al együtt, hogy effectusban vétessék.

A r t i c u l u s  s e x t u s .  Szükségesnek ítéli lenni nemzetes 
türm ender uram  az nemes községgel együtt, hogy az elmúlt 
esztendőben költ articulus 6-tus, 7-mus, undecim us, ar. 16., 
ar. 17., ar. 18., ar. 19., ar. 21. minden punctum iban és clausu- 
láiban m egtartassék, és observáltassék.

A r t i c u l u s  s e p t i m u s .  Az alsó hostáton igen nagy 
em olum entum ára czélozó dolog volna az nemes városnak, hogy
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ha egy vendégfogadó fölépíttetnék; kihez képest kéreti nem - 
zetes fürm ender uram  az nemes községgel együtt nem zetes biró 
uram ot és az nem es tanácsot, hogy annak fölépítésében szor
galm atosán m unkálkodván, kívánt effectusban is vétettessék, 
úgy hasonlóképpen a tégla szin.

A r t i c u l u s  o c t a v u s .  Minthogy szemünkkel naponkint 
látjuk az alsó hóstáton lévő tem ető háznak p u sz ta ság á t: 
kéreti azért nemzetes fürm ender uram  az nemes községgel 
együtt nem zetes biró uram ot, és az nemes tanácsot, hogy az t 
ez esztendőben építőtisztben leendő becsületes tagjai által körül- 
fonattassa, m egtapasztván azt agyaggal, felül viszont m eg- 
sendelyeztetvén.

A r t i c u l u s  n o n u s .  Az praem ittált articulusoknak tenorá- 
hoz kévánván tovább is nemzetes fürm ender uram  az nem es 
községgel együtt m agokat accomodálnia, kéretik nem zetes biró 
uram ot az nemes tanácscsal együtt, hogy régi articulusok
nak  is hiv m egtartására, melyek nem es város előlm ozdítására 
czélozandók, illendőképpen alkalm aztassák magokat, reserválván 
facultását tovább is nem zetes fürm ender uram  az nem es köz
séggel együtt iránta.

Eredetije Kassa város levéltárában : Art. Elect. Comm. etc. czím ü  
könyvben.

1 6 9 4 1

K a s s a  v á ro s i A rticulusok.

A r t i c u l u s  1— 3.1 2
A r t i c u l u s  q u a r t u s .  Noha csaknem  minden eszten

dőben az nemes városházának utolsó rom lásra hajlandó álla
podja az nemes község előtt fönforog, m indazáltal, m ivel 
an n ak  esztendőnkint kevánt effectusát az  nemes község nem  
tapaszta lja ; azért nemzetes biró uram ot az nemes tanácscsa l

1 Ezen statutum előtt az eredetiben hiányzik az évszám ; de az 
1693. és 1695. évi statutum között lévén beigtatva, bízvást a fenti 
évszámra tehetjük, annyival inkább, mert a második articulus az 1693. évi 
2. articulust, erre való nyílt hivatkozással újítja meg.

2 Az í. art. ismétlése az 1693. évi 1. art.-nak azon módosítással, hogy 
a sz. Erzsébet templomon kívül még a «plébániának иду as tót templom- 
пак, oskolák, ha jasa tinak» reparálását is elrendeli.

A 2. art. megújítása az 1693. évi 2. articulusnak
A 3. art. megújítja az 1693. évi 3. articulust.



kéreti nemzetes fürm ender uram  az nem es községgel együtt, 
hogy építőtisztben leendő böcsületes személyeknek, oly gondja 
viselése legyen reája, mely által rom lott állapotja jó  karban 
hozattassék, hasonlóképpen az nemes városban levő csörgő is 
és nemes város csűrje ez esztendőben m entül alkalm atosban 
megcsináltassanak.

A r t i c u l u s  q u i n t u s .  El nem felejtheti az nemes község, 
sőt fris emlékezetiben tartja, tartván attól, netalám tán elfelejt- 
hetetlen kárára  ezen nemes városnak következzék, hogy ha az 
nagyhidnak reparátió ja  praeterm ittáltatik. A nnak okáért szere
tettel kéreti nem zetes biró uram ot az nem es tanácscsal nem 
zetes fürmender uram  az nemes községgel együtt, hogy mind 
az nemes város lakosira, úgy más alá, s föl já ró  népekre nézve 
is, más alkalm atosb helyre alkalm aztatván fölépíttettettessék, az 
Barczi patakra is jó  gondviselés lévén és az gát iránt is oly 
mód, és rend observáltassék, mely által tapasztalható  állandó
ságát az nem es város lakosa érezze.

A r t i c u l u s  s e x t u s .  Ezen articulusnak foganatjával 
viszont confirm áltatik az tavalyi articulus 7-m us, 8-vus, 9-nus.

A r t i c u l u s  s e p t i m u s .  Minthogy tisztekben helyhez- 
tendő személyeknek extractusát revideálnia angariatim  nemzetes 
biró uram  az  nem es tanácscsal fogja: annak  okáért ezen arti
culusnak ereje mellett szabad legyen négyszer adminimum 
esztendőben fölgyülekeznie az nemes cu riá ra  nemzetes für
m ender uram nak, az nemes községgel az articulusoknak elolvasá
sára  nézve.

A r t i c u l u s  o c t a v u s .  Igazságosnak lennie, úgy akképpen 
szükségesnek is látja  nemzetes fürm ender uram  az nemes 
községgel, hogy minden tiszteknek, és nem es város szolgáinak 
érdemes bérek és fizetések angariatim  meglegyen, vagy kész 
pénzül, vagy búza, gabonául és borul, és casu quo első 
angariára az nem  találna lennie, adm inim um  m ás angariára  
teljen ki, hogy annál is jobb kedvek lévén, hasznosan és 
gyümölcsösen szolgálják az nemes város perceptum ában adm ini- 
strálván.

A r t i c u l u s  n o n u s .  Az szükséges nem es város körül 
leendő épületekre kéreti nemzetes biró u ram ot az nemes 
tanácscsal együtt nemzetes fürmender uram  az nem es községgel, 
hogy tisztben leendő böcsületes szem élyeknek ex perceptoratu 
pénz adattassék kezekhez, hasonlóképpen a  kitől isten oltal
mazzon, casu quo tűz az városban ta lá lna erednie, és tám adnia, 
abban is jó  mód és rend, annak tudniillik eloltásában az 
lakosok között tartassuk, ahoz való eszközökrül elegendőkről 
provideálván.
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A r t i c u l u s  d e c i m u s .  Az régi szám adásokat valakik ta r 
toznak adnia, elsők legyenek, m ásként tisztekbül degradáltas- 
sanak, ha  casu quo azt nem  producálják.

A r t i c u l u s  u n d e c i m u s .  Minthogy az nemes város 
hasznára  czélozandó az is, hogy az nemes kam arával az nemes 
város m ind az malom végett, úgy m ás állapotja végett számot 
vessen. Ezért kéreti nem zetes biró uram  az nemes tanácsot 
nem zetes türm ender uram  az nemes községgel, hogy az is 
adurgáltatván effectusban vétessék.

A r t i c u l u s  d u o d e c i m u s .  Az nem es város erdőire, sig
n an te r Furcsára, a kinek incum bálnia fog, m indenütt jó  vigyázás 
legyen, hogy azok, legfőképpen az falubeliek kecskéi végett ki ne 
vágattassanak, sok károkat ezelőtt is vallván az nemes város 
bennek.

E r e d e ti je  K a s s a  v á r o s  l e v é l tá r á b a n : A r t .  E lec t. C om m . etc. c z im ü  
k ö n y v b e n .

Articuli electae communitatis anni 1696. die 15. Januarii, electo gene
roso domino judici primario Ioanni Grasz, per generosum dominum 
Jacobum Carove qua tribunum plebis, uti et eotum electam communitatem 

praesentati et porrecti.

A r t i c u l u s  p r i m u s —t e r t i u s . 1
A r t i c u l u s  q u a r t u s .  Mostani szűk, és nyomorúságos 

időhöz képest, tudván sok galyibás terh viselését lennie, nem 
zetes biró uram nak, egyező akarattal rendelte nemzetes für- 
m ender uram , az nemes községgel, hogy nem zetes biró uram nak 
m egjárjon szokott fizetése, mint ennek előtte já r t ;  a portát 
m indazonáltal tollálván, rendelte az helyett három  ekét az nemes 
város jószágából, a honnan ő kegyelmének fog tetszeni, azt 
fordítván, a  hová fog ő kegyelmének tetszeni. K aszást numero 10, 
takaró t num ero húsz idest 20, a ra tó t num ero 30, szekérfa a 
nyárban  három , télben pedig hat, héti szám os ke ttő : egy 
asszony em ber s egy férfiú, a  mely szántóföldeket ezelőtt biró

1 Az 1. és 2. art fentartja az 1691. évi 1. és 2. articulus érvényét, 
a 3-ik articulus megújítja az 1694. évi 4-ik articulusnak a csörgő és 
csűr felépítésére s ugyanaz az évi 5-ik articulusnak a gát és Barcza 
patak iránti gondviselésre vonatkozó rendelkezéseit.

1695.
K a ssa  v á ro s i articu lusok.



uram nak coláltattanak, azon földek m aradjanak, az nemes város 
szükségére.

A r t i c u l u s  q u i n t u s .  Nemzetes fürm ender uram nak a 
superlluitást tolláiván, rendelt egyező akaratta l e helyett 12 köböl 
búzát, zabot nro 25, portáját tollálván, két ekét, takarót nro 12. 
a ra tó t nro 20, kaszást numero 5, szekérfa nyárban kettő, télben 
négy, napi szám os egy, akár férfiú, ak ár asszony em ber az 
legyen, az több accidentiák m egm aradván in suo esse. A mi 
az plébánia földeknek coláltatását illeti, azoknak is gondja 
viselése ő kegyelme kezénél hagyattatik , annyi ekét a rra  kérvén 
ő kegyelme gróf uraiméktól, a m ennyi kivántatnia fog, m ásként 
in casu, ha gróf uramék nem adm inistrálnak, reserválja íacul- 
tásá t az iránt, a  mint hogy nem zetes fürmender uram  társának  pro 
in vigilatione praemissorum rendelt 15 rakás búzát, 12 köböl zabot.

A r t i c u l u s  s e x t u s .  Azt is hasznosnak látja nem zetes 
fürmender uram  az nemes községgel, hogy nemzetes gróf tiszt
ben leendő személyeknek ne légyen szabad az első mérést, és 
utolsót magoknak az nemes város m alm aiból elvennie, hanem 
in recom pensam  hatodik köblöt rendelik ő kegyelmeknek esz
tendőbéli mérésnek, az falubeli dézmából is hasonlóképpen 
m agoknak kivévén. A mi az bárány  és sertésdézm át is illeti, 
tehát annak is huszadikját m agok szám ára vegyék, a  több 
m egm aradott rész pedig conserváltassék az nemes város szük
ségére, a nemes városnak vagy négy sertést hizlaltatván, a 
mellett portájokat tollálván, egynek egynek esztendőt által annyi 
számú eke, takaró, kaszás, fa cedáljon, m int nemzetes Türmender 
uram nak, ő kegyelmének.

A r t i c u l u s  s e p t i m u s .  Ezen articulusnak vigora által 
viszont confirmáltatik, articulus 7-m us, 8-vus et nonus.

A r t i c u l u s  d e c i m u s .  P ro  confirmato habetur az a rti
culus 10-mus anni 1694.

A r t i c u l u s  u n d e c im u s . Mivel az elmúlt esztendőben, 
az nemes város inquiráltatván az kassai h a tá r  végett, csak úgy 
m aradott, azért szükségesnek itilte lennie nemzetes fürm ender 
uram  az nemes községgel, hogy azt kivánt effectusban vegye 
nemzetes biró uram  az nem es tanácscsal, úgy az alföldi 
szőllők irán t perágált inquisitio mellett a  törvényes processus 
folytattassék.

A r t i c u l u s  d u o d e c i m u s .  Az nemes városnak szűk idő
ben nem lévén drágább, s hasznosabb jószága az alföldi szőllőknél: 
azért igen hasznos, hogy három  kapában  conserváltatván, idején 
karó iránt is tegyenek bortisztben leendő becsületes személyeknek 
p rov isio t; téli m unkára is pénzt suggerálván az vinczelérnek, a 
mikor ideje vagyon, és elegendő trágyát is hordattassanak.
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A r t i c u l u s  d e c i m u s  t e r t i u s .  Nemzetes gróf uraimék 
mellé rendeltetik 80 forint fizetéssel egy személy az nem es község 
szám a közül, melynek dependentiája lészen említett gróf uram ék- 
től, m egjárván a mellett búza és m ás azon személyeknek, mint 
régentén az lovas legényeknek já r t  vala.

A r t i c u l u s  d e c i m u s  q u a r t u s .  Az tisztek választása, noha 
az nem es tanácsnak competáljon nemzetes biró uram m al együtt, 
m indazáltal hasznosnak látja az nemes község, hogy az tisztek 
választásában nemzetes fürm ender uram  harm ad m agával jelen 
lévén, és adhibeáltatván, annál foganatosban intézhessék az 
nem es tanács intentum át, melyre szeretettel is kéri. A mellett 
valam i m ajorságot is, hogy ez esztendőben itt az K assán lévő 
m ajorban erigáljanak némely elm ulhatatlan nemes város szük
sége beteljesítésére nézve.

A r t i c u l u s  d e c i m u s  q u i n t u s .  Mivel az nem es tanács 
szám a közül, a kik olyan hasznos tisztben nem lésznek, annyi pro- 
ventusok nem fog lennie, m ásként is az nemes tanács sokszor 
eonfluálván nemes város dolgaiban, méltó, hogy azoknak érdemek 
szerént bérek augeáltassék. Azért kéreti azon nem zetes für
m ender uram  az nemes községgel együtt nemzetes biró uramot, 
és az nemes tan ácso t, hogy azon személyek irán t méltó 
respectusa légyen, augeáltatván ezután valamivel esztendőbeli 
proventusok, az sok nemes város publicumi korm ányozása, 
fáradozása végett azon személyek által is egyiránt.

A r t i c u l u s  d e c i m u s  s ex  t us .  Ezeken felül m egirt articulu- 
sokat, kéri az nemes község, hogy nem zetes biró uram  és az nemes 
tanács m it contineáljanak, eszekben vévén azt, azok minden 
fertály esztendőben egyszer elolvastassanak, hogy annál jobban 
m egtartassanak és exequáltassanak. Fentartván végezetre in 
praem issis szokott authoritását nem zetes fürm ender uram  in 
casum  observationis.

Melyre az ur Isten szent lelkének általa vezérelje ő kegyel
meket, szívből kívánjuk.

E r e d e ti je  K a s s a  v á r o s  l e v é l tá r á b a n : A r t .  E lec t. C om m . etc. c z im ű  
k ö n y v b en .

1695.
K ézsm d rk  v á ro s i sta tu tu m .

Im Jahr Christi 1695. den 12. Februarii.

Iyst in offendlicher versam lung Hern Richter und  Rahts, 
Herrn Eltesten und vorm inder so wohl auch der H. 50  Leiten
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dieser königlichen freien Stadt Käysersm arckt, sind die sonst 
vorhero eingetheilete löbliche S tatu ta  decidiret und theils appro- 
biret, theils aber nach Erforderung der Zeit Lim itiret und ver
m ehret worden, folgendermaszen.

1. So wird das Wirffelspiel völlig verboten und eingestellet 
sein bey 2 Reiz Taler Straff, mit den Cartenspiel und Tabacks- 
rauchen aber, sollen die Bürger vorsichtig und mössig umb- 
gehen ; Hergegen wird solches den gesinde und Meier sowohl 
auch W äschers-Leite völlig eingestellet, bey Straff des gefängnisz.

2. Das Essen schicken soll, sowohl den gefatters Leiten, 
alsz auch andern totaliter verboten sein, der aber Kindel bier 
m achen will, derselbe soll sich 14 Tag bevohr bey Gericht 
anmelden, ob es ihme zugelaszen sein wird, bey Straff 12 fr.

3. Sollen die M arckherrn von denen Schlüssigem und 
t ’olacken, vor 100 Flllen Leinwand nehm en denar 12.

4. Von einen Eimer Brandwein, so auszgefiret wird, sol
len die M arckherrn nem en den. 20.

5. Sollen auch die S tatu ta in jedem Zwölfftel alle viertel 
Jah r verlesen werden, und sollen zu solcher Zeit auch die 
drabanten-gelder abgeführet w e rd e n ; welche aber muthwilliger- 
weise auszen bleiben werden, dieselben sollen ein Seitei wein 
Straff geben, so soll auch der Lange wait gäntzlich ver- 
bothen sein.

6. Sollen auch die Meier und W eschersleite w eder mit Lein
w and, noch mit garn und andern Sachen Handeln, die aber 
darüber begriffen werden, denen soll es weggenommen werden.

7. Sollen auch die M ühlherrn gutte Inspection und gnaue 
Obsicht haben, ab sonderlich auff die Jenigen, so zu brandwein 
m ahlen lassen, wie auch auff die Küchel und andre Beck, damit 
einer und der andre dasz Zedelgeld Richtig abgeben mögen.

Eredetije Késmárk város levéltárában, külön könyvben, levéltári 
szám  nélkül.

1696.
K a s s a  v á r o s i  articu lusok.

Articuli electae commuuitatis anni 1696. die 14. Januarii electo generoso 
domino judici primario Caspar Wass, per generosum dominum Jacobum 
Carove qua tribunum plebis uti et eotum electam communitatem prae- 

sentati et porrecti.
A r t i c u l u s  1-—2 -d u s .1
3 - t iu s  a r t i c u l u s .  Méltónak Ítéli lenni nem zetes fürmen- 

der uram  az nemes községgel együtt, hogy építőtisztben lejendő

1 Az 1. és 2. art. ismétlése az 1693. évi 1. és 2. articulusnak.
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böcsületes személyek az behozott csörgőt nemcsak azon form á
ban hagyják, hanem  az régi mód szerint az ládoját mind a 
kettőnek megcsináltassák minden halogatás nélkül, úgy az nemes 
város csűrét is jövendőbeli gróf uraim ék minden halogatás nél
kül felépíttessék kemény anim adversio alatt, nem úgy m int az 
elmúlt esztendőben, hogy az fáját is m eghordatván, viszont 
onnét e lh o rd a tták ; az sövényeket és kapuját s hozzá accedáló 
szükséges alkalm atosságokat végbevitessék ; az ki pediglen gazda 
lészen azon nemes város m ajorjában, ne legyen szabad semmi
nem ű m arhát tartani, hasonlóképpen az nemes város házánál 
is senkinek a  szolga rendek közül ne legyen szabad m arhát 
tartani, ügy  az nemes város gátjára  is szorgalm atos gondot 
viseljenek a tisztek. Éhez accedál az Barczi pataknak  is re tte
netes kártétele, kéreti nem zetes türm ender uram  az nemes 
községgel együtt nemzetes biró uram ot és az nem es tanácsot, 
hogy a rra  szorgalmatos gondot viseltessenek és reparáltassák, 
mivel telyességgel elrom lanák az földek és az kerek rétek.

4 -  tu s  a r t i c u l u s .1
5 - tu s  a r t i c u l u s .  Nemzetes fürmender uram nak a  super- 

(luitást tollálván, rendelt egyező akarattal búzát cub. nro. 16, 
zabot cub. nro. 25. portáját is tollálván, melly helyett rendelt 
ő kegyelmének az nemes község ekét nro. hárm at, szekeret 
hárm at, takarodó nro. 20, a ra tó  n ro  30, szekérfa nyárba  három, 
télben n é g y ; napiszám os kettő, akár férfi, akár asszony, az 
több accidentiák m egm aradván in suo esse. Ami az plébánia- 
földeknek colálását illeti, azoknak gondja viselése ő kegyelme 
kezénél hagyattatik, és annyi ekét annak idejében azoknak 
co láltatására minden haladék nélkül rendeljenek, gróf uraim ék 
ő kegyelmek, a mennyi kivántatni fog és nem úgy, m int tavalyi 
esztendőben cselekedtenek, hogy m ások elébb bevetettenek és 
azután vetettek az nemes város szám ára, m áskint in casu ha 
gróf uraim ék nem adm inistráltatnak, reserválja facultását az 
iránt nem zetes fürmender uram . A társának penig pro invigi- 
lalione praem issarum  rerum rendelt tizenöt rakás búzát, egy 
hordó kassai bort, ha  fog te rm e n i; az superfluitás irán t pedig 
nyócz köböl búzát, tizenkét köböl zabot.

6 -  tu s  a r t i c u l u s . 1 2

1 A 4  art. szóról szóra olyan, mint az 1695. évi 4  art. ama bőví
téssel, hogy a bírónak rendelt három ekére nézve meghagyatik, misze- 
rén t: ’‘hét-három hétig a m unkán  ne tartassanak és ne aggraváltas- 
sanak, hanem  m inden héten változtassanak .»

2 A 6. articulus megújítja az 1695. évi 6-ikét azon módosítással, 
hogy a bárány és sertésdézmából a grófi személyek a hatodikat vehetik 
ki maguknak.

20*
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7-  m u s  a r t i c u l u s .  Szükségesnek Ítéli lenni nem zetes tür
m ender uram  az nemes községgel együtt, hogy az elmúlt esz
tendőben költ articulus 6-tus, 7-m us, 11-mus, í7 -m u s et 18-vus 
articulus minden punctumiban és clausuláiban m egtartassanak 
és observáltassanak. Ha arbiterségben küld nem zetes biró uram, 
tehát az nem es község közül is expediáljon ő kegyelme, hogy 
ő kegyelm ek is tanulhassanak.

8 - v u s  a r t i c u l u s .  Régi üdőben ügy practicáltatott, hogy 
a tisztek ujulása előtt szoktanak szám okat adni, a  honnan kitet
szett, ki m icsoda hasznot hajtott az nemes városnak tisztinek 
viselésében és miképpen viselte légyen abban m agát, most pedig 
igen h á tra  m aradtak, kit valóban igen sajnálván, nemzetes tür
m ender uram  az nemes községgel együtt, hogy kiki számadását, 
a kik h á tra  m aradtak, mind harm adik mind tavalyi tisztekről 
való szám adásokkal elm aradtanak, serio kéreti nem zetes tür
m ender uram  és az nemes község, nemzetes biró uram ot és 
az nem es tanácsot, hogy mentül ham arébb a szám adásokra 
adstringáltassanak a régi restantiákkal e g y ü tt; a  ki peniglen 
restálni fog és restál, tehát h á tram aradás nélkül complanálja 
és fizessen, ha pediglen nem akarna  valaki com planálni maga 
adósságát, tehát nemzetes türm ender uram  és az nemes község 
az a rán t fentartja a maga autoritását.

9 -  n u s  a r t ic u lu s .  Uti exstat in articulo 12. et 13. prae
teriti anni e t 14-tus a rticu lu s: legyen községbeli személy gróf 
uram ék mellett az mint tavaly esztendőben volt, fizetését pedig 
bízzuk nem zetes biró uram ra és az nemes tanácsra , melynek 
dependentiája gróf uraiméktól legyen.

10. a r t i c u l u s .  Kéreti nem zetes biró uram ot és az nemes 
tanácso t nemzetes türm ender uram  és az nem es község, bor
tiszt, sertiszt, malomtiszt, ispitálytiszt és más egyéb tiszteknek 
sallarium ja és accidense az nem es m agistrátusra bizattatik.

11. a r t ic u lu s .  Ezen felül megirt. articulusoknak revideá- 
lásá ra  és olvasására fentartván nem zetes türm ender uram  és 
az nem es község authoritását, hogy szabad legyen három szor 
vagy négyszer felgyűlni az nemes községnek esztendőben.

Eredetije Kassa város levéltárában : Art. Elect. Comm. etc. czímű 
könyvben és külön okmányban 11049. Ivt. ss. a.
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1697.

K a s s a  városi articu lu sok .

Articuli facti per generosum dominum Andreám Pelsó'czy tribunum plebis, 
anno 1697. die 19. Januarii una cum electa communitate, quos humillime 
repraesentat generoso domino judici primario, videlicet Joanni Grasz

totidemque amplissimo senatui.

Nem ok nélkül szokott volt városunkban  eleitül fogvást 
esztendőnkint az a  dicséretes szokás m egtartatni, melyet e mai 
napon nemzetes türm ender uram és az nem es község is elköve
tett, tudniillik, hogy az minemü jók az nemes városnak elő
m enetelére és h aszn ára  voltak, azok bizonyos articulusok által 
sta tu tum  módjára elrendeltessenek. Melyben igyekezvén, az alább 
következendő articulusokat praesentálja is nem zetes biró uram 
n ak  és az nemes tanácsnak, kérvén ő kegyelmeket, hogy ezek
nek m egtartására szorgalm atosán igyekezzenek és semmiképen 
ezektől se magok ő kegyelmek el ne távozzanak és m ásokat is 
ezek szerint igazgassanak, melyek ezek :

A r t i c u l u s  1 -m u s. Nemes városunkban biró uram ot s az 
nem es tanácsot és türm ender uram ot állatván Isten elöljárónak 
és m ások igazgatóinak, szükséges, hogy az isteni tiszteletben és 
egyházi gondviselésben, másoknak is ő kegyelm eknek jó  példa 
adók légyenek és az  isteni szolgálatra rendeltetett épületeket, 
tem plom ot, plébániát, oskolát, annak hajazatit szorgalm atos gond
viselésben és épületben tartsák és sem m iben hátram aradók ne 
legyenek, úgy várha tják  nemes városunkra is Istennek áldását.

A r t i c u l u s  2 -d u s . Nem kicsiny kisebbségére esett és 
vagyon az nemes m agistratusnak, hogy az hostáton lévő elkez
dett ispitály háznak építése annyi időtül fogvást félben áll és 
el nem  készült, azért szükséges, hogy m ennél ham arább  azon 
ispitály háznak épülete végbe menjen, lehessen az Isten sze- 
gényinek befogadó házok  és alkalmatos helyek. De mivel az 
lakóhelyhez m indennapi táplálásokra való gondviselet is kiván- 
tatnék, kire az nem es m agistrátus m áskint is köteles, melyhez 
képest ezelőtt való esztendőkben, noha az nem es m agistrátus 
szám okra valami m ajorságocskának szerzésében munkálkodott 
vala, de mivel azon majorságnak is kevés baszna láttatván, 
félben m aradott, m ostan a sem continuáltatik ; azért, hogy gond- 
viseletlenül tovább ne legyenek, és az m indennapi táplálásban 
meg ne fogyatkozzanak, bár csak m indennapi kenyerek lehes
sen bizonyosan, áltáljában, akarja nemzetes türm ender uram  az 
nem es községgel, hogy (mivel módja van  benne nemzetes biró
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uram nak és az nemes tanácsnak, nem sok költséggel meg is 
lehet) azon ispitály szám ára külön-külön m agánosán az három  
viz közül valamelyikre, Csermelyére, Rábpatakra, vagy a Misz- 
lá ra  parasztúl őrlő egykövű m aimocska építtessék, a rrú l teendő 
bizonyos statútumok s z e r in t ; hogy így az mindennapi táp lálás
ban is az ispitálybeliek meg ne fogyatkozzanak.

A r t i c u l u s  t e r t i u s .  Az nemes város dolgainak jó  rend
ben való igazgatására és az törvényes dolgoknak kiszolgálta
tására , mely az ország törvénye szerint nagyobb részin áll és 
foglaltatik az nemes város privilégium aiban : határink és jószági
nak m egtartására és o ltalm azására szükségesnek ítélte nem zetes 
türm ender uram  és az nem es község, hogy az nem es város 
privilegiumi, donátiói, metalis- és ream bulatoria levelei és egyéb 
szükséges actái jó rendben, registrum ban vétessenek, bizonyos 
bátorságos helyen conserváltassanak, nemkülömben az előbbeni 
bírák uraiméknál és nótárius tisztviselő uram éknál, gróf, bor
tiszt, sertiszt, építő, ispitály és más tiszteknél az nem es várost 
illető a minemű levelek m aradtak  és volnának, azokat is azon 
tisztek rubrica alá az tanácsházra  pro conservatione felvitesse
nek, hogy aféle tiszteknek halálával nemes várost illető dolgok 
idegen kézre ne ju s sa n a k ; hasonlóképpen az portió terhének 
reánk, és nemes városunkra bejövésétől fogvást, azon portiok
nak esztendőnként originális lajstromi exactor uraim ék au then 
tica szám adásával együtt rendben vétessenek, és bizonyos rubrica 
alatt conserváltassanak. Portio  exactor uraim ék pedig ezután 
nem zetes biró uram , nem es tanács, fürmender uram  és község 
előtt exactorságokról szám ot adni ta r to zzan ak : aféle szám adá
sok penig, az mint praem ittáltatik, más tisztek szám adási mód
já ra  conserváltassanak.

A r t i c u l u s  4 - tu s . Nem kevés dispendiumával az  időnek 
és nemes város dolgainak, biró uram nak és az nem es tanács
nak unalmával, és az portióktól elnyomatott szegénységnek te r
hével és költségével tapasztalta to tt akárm i kicsin causáknak 
napestig s napokig való tractálása, melyben alkalm atosbnak 
ítélné nemzetes fürm ender uram  és az nemes község az régi 
jó  módnak, az nemes város bevött ususa, praxisa s privilégiuma 
szerént való folytatását, hogy tudnia illik : magok az perlekedő 
felek aféle csekély dolgokat proponálnának s a szerént decidál- 
tatnának. főképpen az melyek appellátióra nem illendők, a mint 
erre kéreti s kéri is nem zetes biró uram ot és az nem es tan á 
csot nemzetes fürm ender uram  és az nemes község.

A r t i c u l u s  5 - tu s . Nyilván való dolog, hogy quartus status 
m inden országgyűlésében m aga privilegiumit, libertásit, régi 
ususit és consvetudóit a  végre confi rínál tatta, hogy tudta s tudja
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azokat a városi állapotoknak fundam ontom ának lenni, mely 
fiindamentoma eldőlvén, meg nem állhat az ra jta  való épület 
is. Valamint pedig eddig az nemes m agistrátus azoknak oltal
m ában  és elkövetésében szívesen fáradozott, azon jóban tovább 
is, hogy semmit h á tra  ne hagyjon, s el ne mulasson, kéreti 
nem zetes fürmender uram  és az nem es község.

A r t i c u l u s  s e x tu s .  Az felül em lített nemes város privi- 
legiumi között com prehendáltatnak m aga és jószáginak h a tá ri
ról való donationalis, metalis és ream bulatoria levelek is, m e
lyekből szükségesnek ítéli, hogy nem zetes biró uram  és az 
nem es tanács a  szomszédokkal villongásban lévő ha tárokat 
eligazítsa, melyeknek nem igazítása m iatt az nemes városnak 
tapasztalható kára következik és következett eddig is, nevezet 
szerént, az ujfalusi m iatt, úgy az széplaki miatt is, a ki is 
im m áron processusban vagyon, az bárczaihoz az határkő m iatt 
is, az Miszla vize á lta l az kassai territórium ból nem csak hogy 
darab  elszakasztatik, de az alsó legjobb territorium  gyakortább 
vízben ázik, mely m ia tt mind az nem es városnak, s mind lakosi
nak  nagy és tapasztalható  kára szokott lenni. Hogy azért ezen 
igazítás tavasznál tovább  semmiképpen ne halasztassék, felette 
igen kéreti nemzetes biró uramot, és az  nemes tanácsot nem 
zetes fürmender u ram  és az nemes község, a m int ilyen nagy 
tapasztalható kárról facultását is fentartván nemzetes fürm ender 
uram  nemes községgel együ tt; valakin elmúlik, annak fogja 
tulajdonítani, és k árján ak  azon territórium nak refusioját várni.

A r t i c u l u s  7 -m u s . Nem külöm ben az felső tőkési h a tá r
nak, mind makkos erdejének, mind az  vasbányának állapotja 
periculom ban vagyon, annak is eltávoztatására  szorgalm atos 
haladék nélkül való gondviselés kívántatik. Minthogy gróf uraim ék 
tisztit illeti, ő kegyelm ek semmiképpen el ne m ulassák az ott 
való határnak ream bulátió ját és eligazítását, sub poena articuli
6. an. 1624.

A r t i c u l u s  8 -v u s .  Minthogy az  nem es város bírája, nem es 
várm egye tisztinek m ódjára azért nem  fizet portiót az nemes 
város lakosi köziben, hogy az portiók kiszedésén jó  gondot 
viselni, azt minden restan tia  nélkül exigálná és exigáltatná, 
hogy restantiák ne m aradnának, s ne kelletnék a rra  avagy 
ú jabb  limitátiót tenni, kivel az m egadok újabban aggraváltat- 
nak, és az restantiáriusok immunisok m aradnak, avagy az 
nem es városnak az m agáéból kell megpótolni, az mely m iatt 
az elmúlt esztendőkben nem kevés adósságban is esett az nemes 
város ; azért onnan m éltónak Ítélné nem zetes fürm ender uram  
és az nemes község, hogy az kik m iatt respectusból, vagy con- 
niventiából, vagy negligentiából nem  exigált restantiában levő
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megvehető portiók, azokon vetetnének meg és desum áltatnának, 
kiriil hogy az nemes k am ara  és vármegyék és m ás urak tiszt
viselőivel elkövetni szokott mód szerént, az nemes városban 
modalitás statuáltassék, arró l nemzetes biró uram nak az nemes 
tanácscsal egyetérteni haladék nélkül kívánja nemzetes tür
m ender uram  és az nem es község; de futuro pedig statuálja, 
hogy ha  tovább az m egirt respectusból, vagy negligent iából, 
avagy conniventiábul aféle restantiák em ergálnak, azoknak, az 
kik okai lesznek, im putáltassanak és rajtok  desum áltassanak.

A r t i c u l u s  9-n  us. Az kiket Isten az gróf tisztben állat, 
azok az nem es város oeconomiáját szorgalm atosán ű z z é k ; és 
mivel m ajd mindenik tiszt ő kegyelmektül vár, azért tiszteket 
illető dolgokból az több tiszteket meg ne fogyatkoztassák, főkép
pen ezen articulusokban feltött kárban já ró  és haladékot nem 
szenvedő dolgokban ; m ásként ha afélékkel az nemes városnak 
kárt causálnak, ő kegyelmek fognak szám ot adni róla.

A r t i c u l u s  10-m us. Abban is az jó  mód és rend ta rta s
sák meg, hogy az nemes város kinek mennyivel légyen adós, 
s kinek m it fizetett abból meg, külön rubrica alatt fizető tiszt 
uraim ék által szám ban adattassék, és mivel az nemes város 
feles ezereket kénszeríttetett interesre az elm últ esztendőkben 
felvenni, annak capitáléja mely tisztben és kinél légyen ? Inte
rese fizetődik-e, avagy nem  ? és mennyi, és azonkívül minemű 
haszna légyen abban az nemes városnak ? nyilván constálhas- 
son, hogy a  sok bába között a gyermek is el ne veszszen, az 
nemes városnak  igen nagy következhető kárával. Azért, a kik 
azon capitális intereses sum m át kezekhez vötték, arról illendő 
számot külön lajstrom ban adjanak, s külöm ben se cselekedje
nek, abból külön haszonnak kellenék bejönni.

A r t i c u l u s  u n d e c i m u s .  Minthogy az nemes városnak 
főbbik kincse és nagyobb rész tárháza az bortiszíben vagyon 
helyheztetve, azért annak  jobb módjával való folytatásában 
akarja  és szeretettel kéreti nemzetes biró u ram ot és az nemes 
tanácso t az nemes község, az régen bevött jó  mód és szokás 
szerént, hogy nemzetes türm ender uram  egyik bortiszt legyen ; 
és hogy az jó oeconomus gazdák m ódja szerént, ne csak az 
vinczelérekre bízzák a  szőlők munkáját, hanem  ő kegyelmek 
közül egyik mindenik szőlő m unkájára lem enjen és szorgalm atos 
gondviselések a rra  legyen, hogy ne csak a szám adásban legyen 
a szőlőknek költsége, hanem  a szőlőnek is teljen épülete, mely 
ennekelőtte sok időktől fogvást nem láttatott. Az itczénként 
árulandó bornak is á rá t ne magok szabják bortiszt uraimék, 
hanem  az nemes m agistrátus limitálja, m elyhez alkalm aztassák 
m agokat ő kegyelmek. Éhez járul a fejér toronyban lévő Orbán
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nevű haranghoz való szőlőt m iképpen bírja Snájder György 
aram , és az várostó l miképpen idegeníttetett el ? Szükséges, 
hogy jól végére menjen nemzetes biró uram  és az nemes 
tanács.

A r t i c u l u s  d u o d e c i m u s .  S ertiszt uraim ék is szorgalm a
tos gondot viseljenek, hogy a sernek főzetése és áru itatása meg 
ne szűnjék, és hogy az csaplárosok ne az ser habjával mérjék 
tele az itczét, hanem  az itallal, m ivel nyilván való dolog, hogy 
az itczében valam ennyi habja m arad  az sernek, az csapiáros
nak szám adásán kívül annyi sere m arad , és hogy mind bor s 
m ind sercsaplárosok az italt tisztán és igazán árulják, m ásként 
valamelyik ellenkezőt cseleküdni reperi ál tátik, m inden kegyelem 
nélkül kivettessék.

A r t i c u l u s  d e c i m u s  t e r t iu s .  Az többi között építőtiszt 
uraim éknak szükséges arra  is gondot viselni, hogy mivel tölte- 
mény nélkül alig lehet valamely felé alkalm atosán az nemes 
városból szekérrel kimenni, azért az u tak  reparáltassanak, főkép
pen az ország útjai, nevezet szerént Eperjes felé és Bárcza felé 
való útról az tócsa, avagy mocsár, és ú ta t gátoló vizek derivál- 
tassanak, annak jó  módja szerén t; és mivel a  sok igyekezetek 
között az városban befolyó csermelye vize az városban, á radá
sában  is. egészen bejöhessen, annál inkább áradása  kívül, ő 
kegyelmek az kerteken kívül való á ro k já t szélesen ásassák ki, 
és csináltassák fel, és kőfallal m indkét felől az városban is 
építtessék fel, m elyre első alkalmatossággal hozzáfogat az tekin
tetes nemes m a g is trá tu s ; az nemes kam ara  kész leszen ezer 
forintokat adni, azu tán  többet, hogy az  lágy sárral az városban 
betölt árokja az víznek annál inkább Iecsapoltassék. az város
ban pediglen hogy szabados menése legyen, akadályait jól ki 
kell padimentomozni. Ahoz járul, hogy az régi jó  szokás ellen 
némelyek szemetjüket az utczákra hord ják  ki, nem az hóstátra, 
melytől is az régi sok sár és szem et szaporodik, az aer cor- 
rum pálódik és egésségtelenné válik, kivel m ost is az nemes 
város arguáltatik, ho lo tt nem hogy illendő volna azt cselekedni, 
de kivántatnék inkább az régit is k ihordatn i azok által, a kik 
okozták és cselekedték, és az nemes v á ro s t tisztán ta r ta n i; kire 
hogy az sáfár á lta l ő kegyelmek gondot viseltessenek, igen 
szükséges. Szükséges az is, hogy ő kegyelmek tehetségek sze
rén t az város falainak befedetésén gondot viseljenek, hogy n a 
gyobb kára  az nem es városnak abbul ne következzék.

A r t i c u l u s  d e c i m u s  q u a r tu s .  Egy szóval minden rend
beli nemes város tisztei intetnek és kéretnek  azon, hogy teljes 
tehetségekkel ügyekezzenek kötelességeknek megfelelni, tudni
illik az  nemes város hasznának öregbítésére és kárának  eltávoz-
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ta tására , melyet hogy jó  m ódjával elkövethessenek, az régi mód 
szerént az tisztviselésre választandó személyeknek szám a meg
m aradjon, a z a z : a hol ennekelőtte négy volt, négy legyen, a 
hol három , három, a hol kettő, kettő, és a többi consequenter. 
Azon személyek is respectus nélkül az tiszthez értő, és habilis 
személyek, jó  gazdák, nem  csak az tisztektül, hanem  közönsé
gesen biró uram és az nem es tanács által választassanak és 
rendeltessenek, kik is az m int praem ittáltatik, az nemes város
nak öregbítésére, és szaporításában, kárának eltávoztatásában 
excessus és egyenetlenség nélkül egyetértsenek. Az régi szám 
adások legelsőbben is elővétessenek, azután a többi is sub 
am issione officii sui.

A r t i c u l u s  d e c i m u s  q u i n t u s .  Tetszett nem zetes tür
m ender uram nak és az nem es községnek, s azért kéreti is 
nem zetes biró uram ot és az  nemes tanácsot, quod a  modo 
im posterum  az régi bevött jó  mód és rendtartás szerént semmi
nem ű követségekben egy személy m agánosán ne küldettessék, 
kitől senki ne vonogassa m agát, hanem ha az nemes tanács 
szám a közül ob certa im pedim enta et rationes nem lehetne is 
tá rsa t adjungálni, adjungáltassék az nemes község szám a k ö z ü l; 
úgy az arbitrativa revisiókra községbeli uraim ék is adjungál- 
tassanak, a hol egy tanácsbeli, ott egy községbeli, a hol pedig 
két tanácsbeli, ott viszont két községbeli ő kegyelmekkel m en
jen. Senki in hac parte  nem  vonogatván m a g á t; kiknek is 
relatiója csendes elmével m eghallgattatván, prothocoláltassék, 
a hol lehetséges pedig, Írásban beadattassék és reponáltassék 
az neme? város dolgainak bizonyosabb korm ányozására.

A r t i c u l u s  d e c i m u s  6 -tu s . Az kiket Isten nótáriusi és 
registratori tisztben helyheztet, incumbálni fog ő kegyelmeknek, 
hogy mindennemű actákot jó  prothocolatióban vegyenek, főkép
pen biró uram és türm ender uram, és az nemes tanács m agá
nosán, vagy együtt az nem es községgel, vagy az nemes község 
különlételekor az congregatiókban és sessiókban lőtt determ i- 
natiókról, és az annak m ódja szerént illendő prothocolum ban 
tartassék.

A r t i c u l u s  d e c i m u s  7-m us. Mely gyűléseknek és ses- 
sióknak alkalmatosságával, az mely dolgokról és mi formában, 
és módon determinatiők tétetnek, hogy mind biró uram  s mind 
mások, az kikre executiójok bizattatik, hogy executióban és 
effectusban vegyék, igen kérettetnek, m ásként ő kegyelmeknek 
szám adásában fog járn i, h a  mi kár elmulatásából következik.

A r t i c u l u s  d e c i m u s  8 -v u s .1

A 18. art. ismétli az 1693. évi 2. articulust.
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A r t i c u l u s  d e c i m u s  9 -n u s . Az nemes város patikájának 
nem képes az m int hire is volt, hogy alkalmas haszna ne volna 
esztendőnként, folyton folyván kereskedése, mégis az m int hal- 
latik, még m agát sem fizette ki, az is az nemes városnak hasz
nára  egyik modalitás lévén, szükségesnek itilte nem zetes fur- 
m ender uram  az nemes községgel, hogy annak jövedelméről 
is nemzetes biró uram  és nem es tanács fürmender uram  és az 
nemes község előtt producáltassék, avagy á rendára  bocsáttas
sák, tehát több deputátus uraim ékkal nemzetes fürm ender uram  
inspectorának rendeltessék.

A r t i c u l u s  v i g e s i m u s .  Az nemes város erdeinek álla
p o tá ró l ad articulum  10. anni 1623. et ad art. 5. anni 1624-, 
az hostáton lévő tem etőhelynek bekerítéséről ad art. 8. anni 
1693. relegálja m agát nem zetes fürmender uram  és az nemes 
község. Úgy az ispitálynak deszkával való bekerítésén is kéreti 
nemzetes fürmender uram  az nem es községgel, hogy az kiknek 
fog incumbálni, bekeríttessék.

A r t i c u l u s  v i g e s i m u s  p r i m u s .  Relegálja m agát nem ze
tes fürm ender uram  az nemes községgel együtt ad art. 4-tum ,
5-tum , et 6-tum  anni 1696.

A r t i c u l u s  v i g e s i m u s  s e c u n d u s .  Az fürdősök, borbé
lyok és vargák irán t való statú tum ot újabban confirmálja és meg
tartan i kívánja nemzetes fürm ender uram  és az nemes község.

A r t i c u l u s  v i g e s i m u s  t e r t i u s .  Az felső nemes városok 
nem ok nélkül szokták majd minden esztendőben az h atárt 
megjárni, azért kéreti nemzetes fürm ender uram  az nemes köz
séggel, hogy itten az nem es város határit legalább minden 
negyedik esztendőben nem zetes biró uram  és nem zetes fürm en
der uram , és ő kegyelmekhez deputált becsületes tanácsbéli és 
községbéli uraimékkal, az nem es város lakosit kivitetvén, és 
azon határt megláttatván, hogy így ennekutánna is definiálván 
az lakosok, annyival inkább az successorok tudhassák, meddig 
legyen az határ ?

A r t i c u l u s  v i g e s i m u s  q u a r t u s .  Az mely szükséges dol
gok és punctumok az praem ittált articulusokban nem com pre- 
hendáltatnának, hogy azokat az közönséges igazság, nemes 
városunk privilegiumi, jó rendtartási és maga dexteritása sze
rént, városunk hasznára és kárának  eltávoztatására, hogy nem 
zetes biró uram  és az nemes tanács suppleálni, ezeket penig 
acceptálni és observálni, és m ásokkal is observáltatni és effec- 
tusban venni ne neheztelje, kéreti nemzetes fürm ender uram  és 
az nemes község.

A r t i c u l u s  u l t i mu s .  Mely praem ittált articulusok is hogy 
annyival inkább effectusba vétessenek, a végre nem zetes für-



m ender uram  és a nemes község fentartja facultását inspectió- 
jára , hogy az nemes curiára  akaratjok szerént ad  minimum 
egyszer m inden kántoron felgyűlhessenek, fentartott íacultásokat 
elkövethessék, úgy ha valam i publicumok occurrálnának, az 
kikben szükséges volna, az nemes községnek bele tekinteni, 
hogy szabadosán felgyűlhessen az nemes község, az iránt is 
kéreti nem zetes fürmender uram  és az nemes község nemzetes 
biró u ram ot és az nemes tanácsot, ellentartó ne legyen.

E r e d e ti je  K a s s a  v á r o s  l e v é l tá r á b a n : A r t .  E lec t. C om m , e tc  c z im ü  
id é z e t t  k ö n y v b e n .

1698.

K a ssa  v á ro s i articu lusok.

Articuli anni 1698. eléctae communitatis liberae ac regiae civitatis Cas- 
soviensis, per generosum, consultissimum, prudentem ac circumspectum 
dominum Andreám Pelsőczy tribunum plebis totamque neo-electam com
munitatem, in curia eiusdem civitatis die consveta 18. Januarii unanimi 
voto conditi, ac per eosdem generoso, consultissimo, prudenti ac circum
specto domino Francisco Gyó'ry, neo-electo judici primario, totique amplis

simo senatui praefatae civitatis porrecti et exhibiti.

A r t i c u l u s  p r i mu s .  Minthogy az tavalyi condált articu- 
lusoknak némelyike máig sem vétetődött effectusban, némelyike 
pedig végben ment, és némelyike csak valamely részében eifec- 
tuáhato tt, avagy kezdésben v ag y o n ; azért nem zetes fürmender 
uram , öreg uraimék és az egész választott nemes község azon 
condált articulusoknak m ost is inhaereál, úgy hogy effectusban 
vétetődjenek és con tinuálódjanak; némelyeket modiftcálván és 
az alább  megirt mód szerint azokhoz a következendőköt hozzá 
addálván  és subjungálván.

S e c u n d u s . Nem kételkedik ugyan semmit is nemz. für
m ender uram, öreg uraim  és nemes választott község, hogy 
nemz. biró uram, tekintetes nemes tanácsával együtt magok 
kötelességét előtteviselvén nemes városunk hasznának gyara
podására, s kárának eltávoztatására ne igyekeznék, de mivel 
gyakorta történik embernek, hogy véletlenül kára következzék, a 
honnan  hasznot reménlett, kihez képest régi eleinknek dicsiretes 
bevött szokása volt, hogy biró uram  ő kglme nemes tanácsával 
együtt, nemes városunk nagy kárában, vagy hasznában  forgó 
dolgait, kiváltképpen in publicis a  jó egyességnek m egtartására 
való nézve nemz. fürm ender uram m al és az egész választott 
községgel közlötte, kívánja azért nemz. fürm ender uram, az
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egész választott községgel együtt, hogy ezen nem es városunk 
régi dicsiretes szokása ezután is m indenkor m egtartassák, am az 
diesiretes vers sz e ré n t:

Concordia res parvae crescunt, discordia dilabuntur.

T e r t iu s .  Az jó  oeconom iának rendi ta rtja  és kivánja, 
hogy az jó  gazdának tudni kell, kinek ő legyen adós s kik ő 
neki adósok ? m ásként confusio következik dolgában, onnan 
nemz. türm ender uram  és az nemes újonnan választott község 
serio kivánja ezen dolgot m egtartani, lévén az nemes város 
sokakkal adós, tudhassa m aga dolgait ahoz képest igazgatni, 
azért szám otvetvén azokkal, kik az nemes várost adósnak 
tartják, azoknak com plánálására, a mindenféle restantiák és 
activa adósságok exigáltassanak, mely ha telyesen nem  lehetne 
is, de legfelyebb az activa és passiva adósságok bizonyos fede
zésben legyenek, és com plánálásnak idején exolutiójok beirat- 
tassék.

Q u a r t u s .  Sok ratió  nem  kell hozzá (elég csak az egy 
igazság is) mely helyesen kivánja nemz. fürm ender uram  a 
nemes választott községgel együtt, azt á ltallátja  nemz. biró 
uram  nem es tanácscsal együtt is, hogy a nem es városm ajorság 
avagy Statvex borai hordója egyik a m ásiknál nagyobb ne 
legyen, és nevezet szerént itczeszám ban 250 itczés legyen a 
régi mód szerént sub poena faisi.

Q u i n t u s .  Emlékezik nemz. fürm ender uram  a nemes 
választott községgel együtt az 1695-dik esztendőbéli 14-ik arti- 
culusnak continentiájára, mely articulust m ost is confirmál és 
a jobb rendnek m egtartására, a  nemes városnak oly nagy 
hasznában, avagy kárában  forgó dologban ezen esztendőben 
m indjárt azon articulust effectusban vétetődni akarja.

S e x t u s .  Istennek jó  voltából annyiban m egszűnvén nemes 
városunkban a subjectum oknak szüksége, hogy az ifjú legénye
ket és jószágtalan személyeket tanácsban bevenni kénszeríttet- 
nénk, de elárulja m agát nem zetes fürm ender uram , nemes 
választott községgel együtt, s kivánja jövendőben is m egtartani 
azoktul, kik Isten u tán  a rra  választatnak, azon ifjú legények és 
állandó jószággal nem biró személyek irán t az nem es város 
régi szép privilegiumit, kik az olyanokról im petráltattak, s 
ususban is voltak.

S e p t i m u s .  Az csorgóknak az nemes városban fólcsiná- 
lása és az forrásvíznek behozása, mely szükséges légyen, mind 
az tűz tám adásoknak alkalm atosságakor (kitűi Isten óvjon) mind 
penig nagytul fogva kicsinig m indnyájunknak egésségének con- 
servatió jára és sze rzésé re ; am azt sokszor tapasztalhatóképen



3 1 8 VÁROSI STATÚTUMOK.

m egm utatta a szükség, erre, úgy m int az egésségre nézve, az 
ételre s italra való tiszta egésséges, viz oly szükséges, m int az 
másik tem peram entum , úgy m int a levegő é g : ezt, ha  ki testi 
szemeivel nem látja, elméjének szemeit fordítsa egy kevéssé az 
föld alá, melyen az egész város fekszik, vizsgálja meg, minemű 
nagy confusio vagyon ottan, főképpen árkoknak és pinezéknek 
megtelésekor, kihez képest valam int saját egésségére, úgy kíván 
gondot viselni az csorgókra nemz. fürm ender uram  nemes köz
séggel együtt, úgy hogy valakiket az gróf tisztben állít, m ind
já rt az jószágban kimenvén, mind a két csorgónak elégséges 
csatornafákot és csorgőknak való lakot szánon hozassanak, 
mint más jó gazdák is az épületre való fákot télben szokták 
hordatni, és semmiképpen el ne múljon az csorgőknak minél 
ham arább való felállítása és az élő egésséges víznek behozása, 
valakin ez elmúlik, fentartja  nemz. fürmender uram , nemes 
választott községgel együtt érdemesen való m egbüntetésére fa- 
cultását.

O c ta v u s . Szokták mondani, hogy az bertenházat nem 
csak az latroknak csinálták, úgy vagyon, m ert történik szegény 
concivis atyánkfiáit is néha oda vitetni, kik hogy az latrokkal, 
tolvajokkal, s halálra valókkal együtt legyenek, mindeddig nagy 
illetlenség. Hogy azért ott is a nyom orúságban tekintet legyen 
szegény concivis atyánkfiaira, és szám okra az bertenháznak 
felső contignatiőja elkészíttessék, serio kívánja nemz. fürm ender 
uram , a nemes választott községgel együtt, úgy hogy a berten- 
ház három  részre osztattatnék, a felső rész a m egirt módon a 
concivisek számára, a középső rész a nem concivisek szám ára, 
és az alsó rész az m alefactorok szám ára, hogy így az fajta
lanság is, ki közülök hallatik, és m ás illetlenségek eltávoztat- 
nának.

N o n u s .  Az dézm álásban az dézmások által a  régi abusus 
tapasztaltatott kezdeni visszacsúszni, a nemes városnak nem 
kevés kárával, avagy a  szántóvető embereknek idegenítésével, 
kinek hogy nemz. biró uram , tekint, nemes tanácsával együtt, 
a rra  való alkalmatos, illendő s effélét eltávoztatni kivánó sze
mélyeknek arra választásával obviálni el ne m u la tn á ; úgy az 
dézm a is a  modo im posterum  nem kétféle, hanem az plébánia 
tisztben szolgáltassák az régi jó  mód szerént, kéreti nemz. für
m ender uram, öreg uraim  és az nemes választott község.

D e c i mu s .  Nemz. fürmender uram  és az nem es válasz
tott község kívánja, az ispitálytiszteknek legyen szabad elren
deltetett korcsmája, boroknak kiárultatására, hogy a szőlők 
m unkájára ne kénteleníttessenek interesre pénzt felkérni, és 
azzal coláltatni.
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U n d e c i m u s .  Az nemes város patikájának conscriptiója 
valam int az elmúlt esztendőben jó  móddal eonscribáltatott, 
avagy inventáltatása jó  renddel végbe m ent, azon jó  rend most 
is observáltassék, az 1697-dik esztendőbéli 19-dik art. tenora 
szerént, és mindazon conscriptio taxájával együtt cum rubrica 
sub sigillo authentico liberae civitatis a nemes város házára 
vitettessék és ott tartattassék, úgy hasonlóképpen authentice in 
paribus az paticáriusnál is hagyattassék.

D u o d e c i m u s .  Az szent Erzsébet tem plom ának cleno- 
dium irul és egyéb templombéli eszközökrül legyen egy inven- 
tárium  sub sigillo inventatorum , tam  capitularium  quam  etiam 
saecularium , singulariter pedig emlékezik a nem es község nemz. 
türm ender uram m al az keresztségekrül való m atrica nevű könyv- 
rül, és recom m endálják, hogy az jó  rendben vetessék, és serio 
irattassék régi mód szerént, kire szorgalm atosán (harangozó 
után) tisztelendő plébánus uram , egyházfi uraim ékkal gondot 
viseljenek, m ert eddig nagy kárban  voltak az nevedékeny ifjak, 
im itt am ott schartétákban, avagy darab papirosokban lévén 
elhányatva nevek. És az egyháztiszt uraim éknak régi rendelt 
fizetések meglegyen.

D e c i m u s  t e r t i u s .  Hogy pedig nemz. fürmender uram , 
öreg uraim  és választott község ezen condált articulusoknak 
ott essék végezete, a  honnan esett kezdete : Concordia res 
parvae crescunt, discordia dilabuntur, ha ezekben jobbat, avagy 
ezek kívül több jó t az nemes város hasznára, becsületire nézen- 
dőt tanál nemz. biró uram  tekintetes nem es tanácsával nemz. 
fürm ender uram m al, öreg uraim m al és egész választott község
gel, közértelem bül készek nemz. fürm ender uram  és a nemes 
község ő kegmekkel egyetérten i; m indazáltal ezeknek meg
tartásának  m egvizsgálására, az régi mód szerént, hogy eszten
dőben m inden kántoron egyszer felgyűlhessenek, feltartja juris- 
dictióját, s facultását inspectiójára, úgy annyival inkább tollál- 
tassék az az nem régen bevött nemes községet sértő regula, 
hogy nékünk resignálták az authoritást, azért mi köze hozzá 
nemz. fürm ender uram nak és az nemes községnek. Alias ad 
quid essent leges, si non observarentur ?

Eredetije Kassa város levéltárában .• Art. Elect. Comm. etc. czimii 
könyvben.
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1698.

R ozsnyó v á r o s i  sta tu tu m .

1698. jun. 13. d e te rm iná lta to tt: minthogy kegyelmes urunk 
Őfelségének kegyelmes akaratja, hogy a város a bányák colá- 
lásá t felvegye és reassumálja, melyre resolválta is az város 
m a g á t : azért destinált négy bányászt, tartan i pro interim  meg 
experientiáját, a munka csak m ehet és hozzákészülhet szapo
ráb b  folytatásához. A kiknek fizetésére, egy holnapra valóra, 
szedett az város lakosin per po ltura  4 az gazdákon, zselléreken 
pedig per poltura 2 ; mely pénzt fogják az ordinarius tizede
sek 1 szedni, kiki a maga tizedéből, és Modori Dávid urnák, 
úgym int főpergmesternek kezében com portálni és adm inistrálni.

Ered. Rozsnyó város levéltárában, az 1688—1707. évi jegyző
könyvben.

1699.

K a ssa  v á r o s i  articu lusok.

Articuli electae communitatis anni 1699. die 14. mensis Januarii de novo 
reelecto generoso domino Francisco Gyó'ry judici primario per generosum 
dominum Joannem Grasz, tribunum plebis et inclytam neoelectam com

munitatem praesentati et porrecti.

A r t i c u l u s  p r im u s .1 2
A r t i c u l u s  s e c u n d u s . Tetszett nemzetes formender u ram 

nak  és az egész községnek, hogy valam int ennekelőtte, úgy 
ezután is, ha  mi derekas és speciális publicumi nemes váro 
sunknak interveniálnának, azokat nemzetes biró uram  és az 
nem es tanács nemzetes türm ender uram m al és a nemes köz
séggel (antequam  de iis aliquid concludatur) közölni és com - 
m unicálni ne terheltessék.

T e r t i u s .3
Q u a r t u s .  Az 1698. esztendőbeli hatodik articulust nem 

zetes fürmender uram és az nem es község rectificálja és con-

1 A város t. i. két hadnagyságra oszlott, melyekben a rend fen- 
tartásáról egy-egy hadnagy s két-két tizedes gondoskodott. (Lásd Mikulik 
id. m. 86. 1.)

2 Ez 1 .  art. ismétlése az 1688. évi 1. art.-nak.
3 A 3. art. ismétli az 1698. évi 3. art. rendelkezését.
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firmálja, úgy m indazonáltal, hogy az ottan em lített személyek 
nemes tanácsnak consensusábul városunk törvénye és szokása 
szerént eoncivisi h ivatalban inscribáltassák és incorporáltassák 
magokat, et ommisso hoc, nullum  habeant ad ulteriora accessum.

Q u in tu s .  Minthogy Istennek jóvoltábul m ár nem es váro
sunkban lévő csorgóknak egyike alkalm asint in  perfectionem 
deducáltátott, kívánja tovább is nemzetes fürm ender uram  az 
nemes községgel egyetemben, hogy a kiket Isten építőtisztben 
fog helyheztetni, adlaboráljanak ő kegyelmek szorgalm atosán, 
hogy azt elvégezvén, a m ásikát is perfectiőban vehessék és fel
építhessék, és ő kegyelmeknek m indennem ű nemes városunk 
javait illető dolgokban, úgy m int hidaknak, az gátaknak, csor- 
góknak, utaknak, árkoknak, utczáknak és egyéb eféléknek restau- 
rátiőjában in tem pore et sine renitentia tartozzanak jövendőbeli 
gróftiszt uraim ék succurrálni, sub amissione officii.

S e x  tu s . Tapasztalható k ára it nemes városunknak, és sok 
méltó panaszra  való m atériákat értvén némely dézm ás uraim ék 
irán t nemzetes fürm ender u ram  és az nemes község, kívánják 
annakokáért ő kegyelmek nem zetes biró uram tól és a nemes 
tanácstul, hogy a dézmabeli hivatalra minden suspició nélkül- 
való becsületes személyek rendeltessenek és a dézm álásban 
helybenm aradván az ő kegyelmek authoritások, addig a  déz- 
mához hozzá ne fogjanak, valamig gróf uram ék elegendő sze
kereket nem adm inistrálnak, hogy így is annyival inkább a 
nemes város k á rá ra  való alkalm atosságok eltávoztassanak.

S e p t im u s . Helybenhagyja nemzetes fürm ender uram  az 
nemes községgel együtt az 1698. esztendőbeli 10-ik articulust 
ea  tam en cum conditione, hogy ispitálytiszt uraim éknak szabad 
legyen kiárultatni negyven (és ne több) hordó borokat az ottan 
deciaráit okokra nézve, akár majorságbeli, ak á r penig pénzen 
vött borok legyenek azok.

O c ta v u s . Az nemes város patikájának conscriptiója és 
inventátiója valam int az elmúlt 1697-ik esztendőben elkezde
tett, úgy tovább is minden esztendőkben hogy continuáltassék, 
igen szükségesnek látja nemzetes fürmender uram  az nemes 
községgel egyetemben, kire is kéretik ő kegyelmök nemzetes 
biró uram ot és az nemes tanácsot, kívánván e mellett azt is, 
hogy az elmúlt 1692-ik esztendőbeli hetedik articulusnak tenora 
szerént valam int minden czéhesek, úgy a paticárius is tartoz
zék és compelláltassék (ha nem akarná) a hitet letenni, arrul 
tudniillik, hogy igáz és nem  holmi zűrzavar régi kiszellőzött, 
haszontalanul pénzemésztő orvosságokkal éltessék az betegese
ket, és aztot nem felette való áron adják, annak felette, hogy

Corpus Statutorum  ПТ. 21
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a mi bejön, aztot nem magok privátum ára, hanem  a  nemes 
város h asznára  fordítják, megelégedvén magok szokott sala- 
riumával.

Ezeken kívül kivánja azt is nemzetes türm ender uram  
a nemes községgel együtt nem zetes biró uram tul és a nemes 
tanácsiul, hogy feljebb em lített patikárius uram  serio adm oneál- 
tassék arrul, hogy a mely derék summábul álló restan tiák  belső 
és külső nem esi rendeknél haereálnak, azokat hovaham arébb 
kiszedjék és nemes város perceptorátusában adm in istrá lja ; m ás
ként tud ja  nemzetes biró uram  és az nemes tanács, m int kel
lessék ellene, m int szám adó szolga ellen procedálni.

N o n u s . A szent Erzsébet templom ának clenodiumirul és 
egyéb templombeli eszközökrül legyen egy inventarium  sub 
sigillo inventatorum , tam  capitularium , quam  etiam  concivium, 
az feljebb elmúlt egynéhány esztendővel ennekelőtte conficiál- 
ta to tt inventarium ot pro directione kiadván ő kegyelmeknek, e 
mellett pedig, a mely régi adóssági kint vannak a szent tem plom 
nak, azokot etiam executione m ediante exigáltassák egyházfi 
uraim ék és fordítsák templom szükségére. A becsületes egyházfi 
h ivatalra  penig oly authoritativus személyek rendeltessenek, a 
kik tisztbeli h ivata lokat omnimodo m anuteneálván, in justis et 
licitis serio folytassák, szent templomot és Isten nevének dicsi- 
retit illető dolgokat, és ő kegyelmeknek illendő salarium a ren
deltetvén a  nemes m agistratus által, siquidem, qui servit altari, 
vivit etiam  ex altari, singulariter adlaboráljanak az szent ke- 
resztségekről való m atrica nevű könyvnek jó  rendben való vite- 
tésében. E mellett penig a  mely régi kívül haereáló restantiái 
vannak  a  sz. templomnak, azokat etiam executione mediante 
exigáltassák és kiszedjék ő kegyelmek.

D e c im u s . Ju t itten eszébe nemz. fürm ender uram nak és 
a nem es községnek am a dicsiretes jó  szokás, melylyel a nemes 
czéhesek viasz dolgából, zászlóknak gondviseléséből szoktak vala 
succurrálni a szent Eusebia tem plom ára ; kivánja azért nemzetes 
fürm ender uram  és a nem es község, hogy azon jó  szokás reno- 
váltassék, és a mely viaszbeli büntetések esnek a  czéhekben, 
azokat nem  a  korcsm ára, hanem  a tem plom ban szolgáltassák. 
E m ellett pedig a harangozó tartozzék minden esztendőben hittel 
m agát a  nemes városhoz kötelezni, és conventiós hites szolgá
ka t tartson.

U n d e c im u s . Szánakozással érti azt is nemz. fürmender 
uram  az nemes községgel egyetemben, hogy ném inem ű könyv
nek, a kiben az árváknak bonumi pro futuro inscribáltatnának, 
fogyatkozása miatt azon árvák inquiráltassanak, minek okáért 
kéreti nemzetes biró uram ot és a  nemes tanácsot, aféle könyvet
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per modum regesti készíteni és inchoáltatni ne terheltessenek 
ő kegyelmek. Hasonlóképen kéreti nemz. fürm ender uram  és a 
nemes község nemz. biró u ram ot és az nemes tanácsot, hogy 
a  mely könyv a külső és belső haereditaria bonumok eladása 
vagy vétele irán t ez közelebb elm últ esztendőben instituáltatott, 
az incessanter continuáltassék.

D u o d e c im u s . Nem kevés praejudicium ával nemes váro
sunknak és másoknak ellenünkvalő ítéletet szolgáltató okokkal 
érti nemz. f'ürmender uram  és a nemes község, hogy némely 
böcsületes tiszt uraimék, úgym int egynéhány esztendőktül fog- 
vást, a  kik gróftiszteket viseltének és m ások is, a  mely életet 
a  nem es város házára kellett volna adm inistrálniok, aztot pro
pria authoritate nemes tanács, akaratja  ellen is magok házok
hoz hordatták  ; minek okáért k ívánja nemz. f'ürmender uram  
a nemes községgel együtt, hogy ennekutána a mely jó  uram ot 
Isten azon tisztben fog helyheztetni, mind a m agoknak cédáló 
sextalitást, m ind penig a nem es városnak való jövedelm et a 
nemes város házára  egy bizonyos a rra  rendelendő botban hor- 
dassák és onnan vigyék ki a  magok sextalitását sub poena 
amissionis officii.

D e c im u s  te r t iu s .  El nem  hallgathatja nemz. fürm ender 
uram  és az nem es község, m inem ű illetlen állapotokban forog
janak  némely böcsületes tagjai nem es városunknak, mind külső 
s mind belső úri méltóságok előtt is, azért tudniillik, hogy sokak 
szám adásokat egynéhány esztendők forgási alatt egy napról más 
napra  vontatván, e mai napig is nem óban van dolgok ; annak 
okáért determ inálta és elvégezte nemz. fürm ender uram  az nemes 
községgel együtt, hogy a mely jó ak aró  uraim  mind régi, s mind 
penig tavalyi esztendőbeli szám adásokat eddig nem com planál- 
ták, tehát ad  summum ta rtozzanak  ad festa paschalia (Isten 
azt adván érnünk) sub poena am issionis omnimodi officii szám 
adásokat beadni és a  nemes tanács előtt complanálni.

Ennekfelette solenniter sta tuálja  azt is nemz. fürmender 
uram  a  nemes községgel együtt, hogy a modo imposterum ezen 
helytelen és káros szokás tolláltassék és omnimodo abrogál- 
tassék ea m odalitate, hogy an te restaurationem  officiorum, m in
den tisztviselő jóakaró  uraim  tartozzanak  számot adni, kit ha 
nem  cselekednének, toties quoties, m inden okvetetlen tisztüktül 
am oveáltassanak, és tempore restaurationis mindaddig in sus
penso legyen dolgok, valamíg ratió jokat nem  com planálják ; és 
a kik szám adáskor restantiáriusok m aradnának, hogy az ő ke
gyelmek restantiájok miatt a  következendő uj tisztnek kára  ne 
causáltassék, tehát a nemes m agistrátus által com pelláltassanak 
quantocius ad exsolutionem restantiarium .

21*



1 A 15-ik art. megújítja az 1697. évi 6-ik articulust.
2 A 18-ik art. ismétli az 1692. évi 17-iket.
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D e c im u s  q u a r tu s .  Továbbá a sem látszik teljességgel 
helyesnek nemz. türm ender uram nak  és nemes községnek, hogy 
a tisztek resignatióját restauratio u tán  holnapig, kettőig, és né
melyek talán fél esztendeig is halogatják ; azért determ ináltatott 
az is, hogy a  modo im posterum  a  restauratio  u tán  m indjárt 
két héttel a resignatió is, meglegyen, ilyen conditióval m ind
azonáltal, hogy a mely böcsületes jóakaró  uraim ék tisztiben 
valamely summa tulajdon pénze haereálna és az t in paratis ki 
nem  vehetné, avagy a következendő tiszt is, ki nem fizethetné, 
tehát in natura, böcsületes em berek előtt legyen authoritása 
annyiérő jókat magánál m egtartóztatni, és a mely böcsületes 
uraim ék kezekben annyiérő jó  nem m aradna, tehát a  nemes 
város refundálja ő kegyelmeknek.

D e c im u s  q u in tu s .1
D e c im u s  s e x tu s . K ivánja azt is nem zetes fürmender 

uram  az nemes községgel, hogy jövendőbeli húslátó uraimék, 
inig a vágó lábán van, addig limitálják és ne annakutánna, 
m inekutánna m ár ki van vágva, és annak vágása semmiképen 
nemes városban meg ne engedődjék, hanem  építőtiszt uraim ék 
vágóhelynekvaló alkalm atosságot m utatván a  m észárosoknak, 
oda ki a Hernádon, ott építsenek helyet m agoknak és ottan 
vágják ki a vágó m arhákat. Ezenkívül pedig kicsigázott és 
elromlott barm okat sub poena confiscationis ne legyen szabad 
kivágniok, a húst melegen meg ne engedjék m érni és a m észá
rosoknak iniponáltassék, hogy magok közönséges dolgok folyta
tására  tartozzanak lovakat ta rtan i és п е п ^ | ^ ^ Щ 1̂ п а г М -  
kat, és a borjú hús V':,- ' '

D e c im u s  s e j í  ™ .И г е  nem zetei п М Я !
uram nak és a nemes községnek, hogy az elm últ esztendőkbeli 
némelyes böcsületes tanácsbeli uraim ék hivataljokban igen ren i
tensek szoktanak lenni, úgyannyira, hogy midőn sokszor publi- 
cumoknak kellene tractáltatni, és nemes város curiális házán 
jelenlenni, nemzetes biró uram  ő kegyelme hol m aga egyedül, 
hol másod, hol harm ad m agával várakozik ő kegyelmek után, 
küldözvén utánok két-három  rendben is czik lereket; azért joval- 
laná nemzetes fürmender uram  és a nemes község, hogy az 
ilyen renitenseknek poenájuk, sine legitima causa, rendeltetnék, 
hogy ha harm adszor is m egpróbálná, eo facto ne adhibeáltat- 
nék nemes tanács szám a közé.

D e c im u s  o c ta v u s .2
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D ec im u s n o n u s . Hatott fülében nemzetes fürm ender 
uram nak és nem es községnek a  m ost szenvedő és hallhatatlan  
igákatvonó szegényeknek, árváknak  és nyom orultaknak keser
ves óhajtása és siránkozása az szállótartásbeli im proportio iránt, 
m elyet szó nélkül el nem hallgathatván, kéreti nem zetes biró 
uram ot és nemes tanácsot, hogy m éltó consideratióban vevén 
ezen dolgot, oly böcsületes szállásosztók felől provideáljon jöven
dőre, a kik nem teli pohárért, han em  Istennek igazságáért j á r 
jan ak  és folytassák igazságosan hivataljokat.

V ig e s im u s . Nem látja szükségesnek nemz. fürm ender 
u ram  és nemes község, hogy a nem es buzatisztben négy sze
mély kivántatnék, azért kívánja ő kegyelme, hogy azon h iva
ta lra  ennekutána két böcsületes szem ély legyen rendeltetve és 
nem  tö b b ; e m ellett egy személy két-három  tisztet ne praeten- 
dáljon és ne viseljen.

Mindezeken kívül, ha mi jobbat, hasznosabbat avagy dicsi- 
retesebbet feltalálna nemz. biró u ram  és az nemes tanács, kész 
nem zetes fürmender uram  és az nem es község com m unicatis 
communicandis consentiálni és a  nem es tanácscsal egyetérteni.

V ig e s im u s  p r im u s . Kívánja nemzetes fürm ender uram  
és a  nemes község, hogy az u tczáknak  jó  rendben vitettetésé- 
ben és tisztíttatásában ügyekezzék nem z. biró uram  és a  nem es 
tanács valamely jó  rendet szabatni, hogy így m ásoknak is pa
n asz ra  ok ne szolgáltassák.

V ig e s im u s  s e c u n d u s .  Bizonyos és méltó consideratiókra 
nézve igen szükségesnek látja nem zetes fürm ender uram  az 
nem es községgel, hogy a mely pu sz ta  házhelyecskéje vagyon 
a nem es városnak a  czéhházm ellettvaló száraz malom mel
lett, a rra  bor és sertiszt uraimék építenének egy korcsm aházat, 
kiben continuo a nem es város korcsm ája folyhatna.

V ig e s im u s  t e r t i u s .  N em külöm ben kívánja fürm ender 
uram  és a nemes község, hogy a nem es város jószágiban m in
denütt m egparancsoltassék bizonyos büntetés alatt, hogy senki 
az  ittvaló m arkotányok s úgy a czékház szám ára sert nevelni 
meg ne merészeljen, kit ha cselekednének, a  más büntetésen 
kívül, a kapupénz is desumáltassék ő rajtok. És ha  a sert a 
külső sernevelők behozzák, úgy elsőbben sertiszt uraim éknak 
jelentsék meg, és így, ha  fog kivántatni, ő kegyelmeknek prae- 
em ptió mellett megvehessék.

V ig e s im u s  q u a r tu s .  Azt sem  akarja  teljességgel elhall
gatni nemzetes fürm ender uram és a  nemes község, hogy a 
közelebb elmúlt esztendőkben articulusok szerént a kinek mi 
já r , napiszám os szekerek, avagy egyéb servitium, annál többet



semmiképen ne praesum áljon m agának hajtatni, m ásként vigyázó 
szemmel fogja nemzetes fúrmender uram  és az nem es község 
ezen dolgot observálni, és fentartja az irán t való authoritását.

Eredetije Kassa város levéltárában 11368. levélt, sz. a.
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>700.

K a ssa  vá ro si articu lu sok .

Articuli electae communitatis anni 1700. die 16. mensis Januarii, gene
roso domino Francisco Gyó'ry, tertio reelecto judici primario hujus regiae 
ac liberae civitatis Cassoviensis, reliquisque sibi adiunctis amplissimis 
dominis senatoribus, per generosum dominum Joannem Grasz tribunum 

plebis, et inclytam neo-electam communitatem praescripti.

A r t i c u lu s  p r im u s .1
( ^ A r t ic u lu s  2-dus. Az említett esztendőbeli negyedik arti- 

culust akarván  tovább is ő keglmek in vigore megmaradni, így 
declarálják. Hogy tudni illik : az mely jóakaró  uram  concivisi 
hivatalt vállal magára, valam int nem zetséglevelét tartozik esz
tendő s egy nap alatt praesentálni, úgy tartozzék s tartozzanak 
azok is, a  kik m ostan incorporáltatták magokat, esztendő s egy 
nap a la tt állandó és örökös jószágot ez nem es városban m a
goknak sze rzen i; m ásként ezek am oveáltassanak, am azoknak 
penig abulteriora, avagy hogy m agyarán megmondjuk, nemes 
község vagy penig n. tanács szám a közé sem m inem ű accessu- 
sok ne legyen.

Nem  külömben azok is, a kik gyilkosságnak, paráznaság- 
nak, vagy peniglen más aféle czögeres vétkeknek nótájában 
forganak, vagy forgandók, mivelhogy aféle közönséges hir, nem 
csak azoknak in particulari, sőt az egész nem es tanácsnak és 
n. községnek is itiletire, és kisebbségére szokott szolgálni, am o
veáltassanak és afélék ennekutánna ne recipiáltassanak. De 
mivel történhetik az is, hogy néha árta tlanul vádoltatik valaki, 
a  ki felül csak az egy igaz Isten tudhat bizonyosan, azért az 
sem volna illendő, hogy csak ad simplicem alicujus delationem 
valakit ilyen büntetés alá vetnének, hanem  ha olyan praegnans 
circum stantiák volnának, a kikbül az em berek elhitetnék magok
kal, hogy telyességgel a dolog külöm ben nincsen, azért eféle

1 Az 1. articulus föntartja az 1699. évi 1. és 2. art. érvényét.
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dolgok bölcs itiletire és igaz lelkiism eretire bízatnak az t. nemes 
tanácsnak.

Borbély és fürdős uraimék felül penig concludálta to tt: 
m ivel informáltatik az  nemes község, hogy az 1697-dik esz
tendőbeli 22-dik articu lus vötte volna fundam entum át, az t. n. 
m agistratus bizonyos determ inátiójábul, azért azon determ inátió 
kerestessék fel, és com periáltatván, ahoz  alkalm aztassa ennek- 
u tán n a  nemz. biró u ram  és a n. tan ács  ő kglmek m agokat.

A r t ic u lu s  3 - t iu s .  A mennyiben az elmúlt 1699-dik esz
tendőbéli 5-dik a rticu lus nem effectuáltatott, aztot ujobban con- 
firm álják ő keglmek. Nem külömben confirmálják ugyan az 
em lített esztendőbéli huszadik articulust is, ilyen declaratióval 
m indazonáltal, hogy valam int buzatisztben, úgy ispitálytisztben 
is két személy rendeltessék az harm adiknak  penig jövedelme 
nem es város perceptorátusában adm inistráltassék.

A r t ic u lu s  4 - tu s . Ugyan az em líte tt esztendőbéli nyolcza- 
dik articulust is helybenhagyván, és ném ely részeiben confir- 
m álván nemz. fürm ender uram és a  nem es község kéretik ő 
keglmek nemz. biró uram ot és a nem es tanácsot, hogy pati- 
kárius uram m al m ár végképpen concludáljanak ő keglmek, az 
nem es község egyező akaratjábul.

A r t ic u lu s  5 - tu s .1
A r t ic u lu s  6 - tu s . Nemkülömben confirmálják ő kegyel

mek az említett esztendőbéli 12-dik a rticu lust is, quoad modum 
adm inistrationis f ru m e n ti; mindazonáltal, mivel az nem es város
nak hasznosabb, az e, hogy gróf uraim ék az m ostani mód sze
rén t viselnének gondot a  nemes város külső jószágira, avagy 
hogy azoknak adm inistrátiójára valam ely provisoratusság ren 
deltetnék, azért k ívánják  ő kegyelmek közönségesen, hogy ezen 
dologrul discurrálván, az  nemes tanács nem es községgel együtt, 
a m it jobbat és hasznosabbat feltanálnak, kész az irán t az 
nem es község consentiálni. Mindazonáltal akárm elyik rendbeli 
legyen az, ezekre szorgalm atos gondot kell viselni. P rim o : 
m inthogy az garadnai lakosok, az helynek erdejében igen nagy 
károka t esztendőnként szoktanak tenni, azért kem ény p a ran 
csolattal sub poena florenor. 40 inhibeáitassék, hogy ennek- 
u tán n a  senki a tiszt h ire  és arra adandó  commissiója nélkül, 
azon erdőbül csak egy szál fát is levágni meg ne merészeljen. 
A commissió is penig helyes és elégséges okra adattassék ki, 
és fél legyen az ratió  benne téve. Nem külöm ben azon garadnai 
halas tó  is sub eadem  poena tilalm aztassék, és senkinek m ás-

1 Megújítja az 1699. évi 9—11. articulusokat.
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nak halásztatok szabad ne legyen, hanem  csak praecisé nemes 
város, úgy mint földes ú r  szám ára, és ha  mi proveniál, ad- 
m inistráltassék nem es város perceptorátusában. Hasonlóképen 
bélai, hámori, rusini, felső és alsó tőkési erdőkre is jó  vigyá- 
zás és gondviselés legyen, és az kecskéknek ta rtása  m int ennek- 
előtte is statuáltatott volt, abrogáltassék. A kiket penig Isten 
gróftisztben fog helyheztetni, nemes várm egyék gyűlésekben és 
m ás tiszteket illető dolgokban, magok alkalm atosságokkal já r ja 
nak ; és midőn nemes vármegyék gyűlésekben vannak, azokot 
végig megvárják, hogy annyival is jobban vigyázhassanak a 
szegénységre és nem es városunk dolgaira. És mivel vagyon 
bizonyos salarium ok aféle utazásokra rendeltetve, azért com- 
m issiós borokat ő kegyelmek magokkal ne vigyenek, hanem  ha 
valam ely új és speciális okok interveniálnának.

A r t ic u lu s  7 -m u s. Ugyanaz em lített esztendőbéli 13-dik 
articulust is confirm álják ő kegyelmek in paragrapho ; ennek 
felette ilyen declara tióval: hogy ennekutánna m inden jóakaró  
tisztbeli uraim, szám adásokat de perceptis et erogatis, commis- 
siókkal, quietantiákkal, recognitiókkal és docum entum okkal pro- 
ducálják, m ásként szám adások nem fog acceptáltatni. Ez penig 
nem  csak egy vagy két tiszt felül, hanem  generaliter valakik 
valam it percipiálnak, vagy penig erogálnak, m indenekrül érte
tik ; és ha történnék, hogy valaki valamely együgyű, Írást nem 
tudó személyrül tan á ln a  valam it vásárlani, tehát az  olyan sim 
plex írást nemtudó személytül ne vegyen recognitiót. hanem  
pro testimonio híjon valamely értelmes embert és attúl vegyen 
annakutánna az olyan vásárlás és erogátiófelülvaló testim o- 
niálist magának.

A r t ic u lu s  8 -v u s . Mivel szám adásrul esék emlékezet, 
ak arja  azt is nemz. fürm ender uram  és a nemes község solen- 
n iter statuálni, hogy a  modo imposterum, valam inem ü pénzbeli 
vagy akármi névvel nevezendő életbéli introitusa leszen az 
nem es városnak, az perceptoratusban és buzatisztben admini- 
stráltassanak, nem csak in papyro, hanem  in n a tu ra  i s ; és 
annakutánna onnan legyen az erogatio erga commissiones. 
Értetik  penig itten a  kapuknak is jövedelme, és hogy ennek
u tán n a  az kapudeákok és vásárbirák tartozzanak nem es tanács 
és nemes község előtt publice szám ot adni, et quidem de vinis 
eductis erga quietantias, de caetero vero sub strictissim o ju ra 
mento. V ásárbirák uraim ék penig szorgalm atosán vigyázzanak 
a  piaczi sütőkre.

A r t ic u lu s  9 -n u s . A villongásban levő határok  és Miszla 
vize iránt provocálják ő kegyelmek m agokat ad  articulum  6. 
anni 1697.
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A r tic u lu s  d e c im u s . Ezen articulusnak erejével confir- 
m álják ő kegyelmek a sokszor em lített esztendőbéli 16., 17., 
18., 19., 21., 23. és huszonnegyedik articulusokat is, ilyen decla- 
rátiókkal. P rim o : az 16-dikat, hogy jövendőbéli húslátó uraim ék- 
nak  egyike legyen az nemes község szám a közül. S ecu n d o : az
24-diket ilyen form án, hogy a m ely tisztnek mi jár, azzal meg
elégedvén, senki ő kegyelmek közü l az nemes város territó 
rium án kívül szántókot a nemes v á ro s  jószágábul ne hajtasson 
és a kinek anny ira  szüksége nem  volna, m ásnak az ekésekkel 
ne kedveskedjék.

A r t ic u lu s  u n d e c im u s . M ivel az miszlokai sernevelőnek 
igen kevés hasznát tapasztalta eb b en  az esztendőben az nem es 
város, azért akarja  nemz. türm ender uram  és a n. község, hogy 
azon sernevelőhöz gróf uraimék, vagy penig provisor mellé 
inspector rendeltessék, vagy penig  olyan ember tanálkozván 
árendába bocsáttassék. És jövendőbéli sertiszt uraim ék, egy 
nevelés ser után tartozzanak enneku tánna 120 m agyari forin- 
tokrul számot adni, a sernevelésnek penig módja régi szokás 
szerén t m egtartassák és száladdal n e  augeálódjék.

A r t ic u lu s  12-m us. Az prothocolátiók revisiója pro annis 
1698. et 1699. m inthogy ezen esztendőkben derekas és em lé
kezetre méltó dolgok fen forogtanak, recom m endáltatik nemz. 
biró uram nak ő kgnek.

A r t ic u lu s  1 3 -tiu s . Ezeken kívül provocálják ő keglmek 
m agokat, ad articulos 9., 12., 18., 20. et 21. anni 1687. Item 
ad art. 10. anni 1688.

A r t ic u lu s  1 4 -tu s . Mivel tapasz ta lha tó  kára látszik az n. 
város lakosának, ab b an  tudniillik, hogy nyári napokban az kün 
dolgozó napiszám osok hol három, hol peniglen négy órakor 
elhagyván m unkájokat, annakutánna időtöltéssel szoktanak az 
városban belézengni, annakokáért tetszenék nemz. türm ender 
u ram nak  és a nem es községnek, hogy ezen dolognak jobb 
rendben való vitelében igyekeznék nemz. biró uram  a  nem es 
tanácscsal valamely jó  modalitást adinveniálni, és bizonyos 
ó rakor annak idejében adatnék naponkén t valamely jel, azaz 
dob, vagy peniglen harangszó az toronyból, és publicáltatnék, 
hogy azon jelnek előtte senki a m u n k á t elhagyni meg ne m eré
szelné, és a ki ez ellen véteni com periáltatnék, in exem plum  
aliorum , furatossal vagy peniglen bikacsőkkel keményen meg- 
büntettetnének. H ozzá tevén azt is, hogy az Isten ellen való 
károm kodásodul, a  mennyiben lehet, az emberek arceáltas- 
sanak.

A r t ic u lu s  15 -tu s . Bizonyos és  elégséges okokra nézve 
k ívánja az n. község, hogy nemz. türm ender uram  a  tisztek



választásakor pro bona cointelligentia et meliori oeconomia 
instituenda, maga személye szerént jelen legyen.

A r t i c u lu s  1 6 -tu s .1
Cassoviae die 16. mensis Februarii, anno Domini 1700.
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Eredetije Kemna város levéltárában: Art. Elect. Comm, etc ceimü 
könyvben.

1700.

R ozsn yó  vá ro si s ta tu tu m .

Anno 1700. die 26. Januarii statutum  e s t : Senki az tilal- 
m asbul fát ne merészeljen h o zn i; a hadnagyok hirdessék meg, 
kiki hadnagyságában ; ha  szolga gazda hírével és akaratjábul 
tilalm asban fáért megyen avagy maga a  gazda, 12 írtig bün- 
tettetik m e g ; ha pénze nem lévén, 12 forintot le nem tehet, 
25 lapocza adatik n e k i: ha szolga gazdája tilalm a ellen és hire 
s ak a ra tja  nélkül tilalm asban fát vág s ra jta  érik, notabilis bün
tetése lész.

Eredetije Rozsnyó város levéltárában, az 1668— 1707 jegyző
könyvben. Közölve M ikulik i. m. 61. I. 1. jeyyz. alatt.

1703.
R ozsn yó  vá ro si s ta tu tu m .

Anno 1703. die 21. Junii, az böcsületes tanács 24 sze
mélynek jelenlétében determ ináltatott közönséges consensusból, 
hogy az mely fejéritő helyek az böcsületes tanácsbeli szemé
lyektől kim utattatnak s rajtok fejérítnek, esztendőről esztendőre 
taksá t fizessenek ; ezer sing vászon elfejíríthető helytől annuatim  
ha tvan-hatvan  p é n z t; az mely gazda penig annualis censust 
meg nem  adna vagy adni nem akarna, szabad lesz az város 
annak , az kinek akarja, conferálni.

Eredetije Rozsnyó város levéltárában, az 16S8—1707. jegyző
könyvben. Közölte M ikulik г m. 64. I. 3 jegyz. alatt.

1 Megújítása az 1696. évi 11. avticulusnak.
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1703.

K a s s a  város sta tú tu m a .

Articuli inclitae neo electae communitatis Cassoviensis per generosum 
prudentem ac circumspectum dominum Georgium Ujfalussi, tribunum 
plebis, generoso domino Francisco Győry quarto reelecto judici primario 
eidem adjunctisque amplissimis dominis senatoribus, praescripti, et die 13. 

mensis Januarii 1703. praesentati.

A r t i c u l u s  p r i m u s .  Ezen nemes szabad királyi Kassa 
városának régi szép és dicséretes szokása szerint szándékozván 
nemzetes türm ender uram  a nemes községgel egyetemben nem - 
zetes biró uram nak és az lektes nemes tanácsnak bizonnyos 
articulusokat illendő kötölösségéből praesentálni. Mindeneknek 
előtte kéreti szeretettel ő kegyelmeket, hogy mindeneknek felette 
megemlékezvén Istenünknek Ö szent felségének hozzánk való 
irgalm asságirul, 6  szent nevének kiváltképpen való im ádását, 
tiszteletit exem plariter magok előtt viselvén; szent tem plom ának 
is gyakorlásában tehetségek szerént szorgalm atoskodjanak ő 
kglmek. Cathedralis szent templomnak romlott á llap o táb an  való 
restaurálta tásit, úgy plébániának, iskoláknak, és ispitályban lévő 
s fetrengő szegéneknek gondjaviselését, a mennyiben az télen- 
való m ostoha idő engedi, curálják, építsék, és conserválják 
ő kglmek. E mellett peniglen az egymásközöttvaló gyülölséget, 
és villongásokat, a  gyülölség aty jának hagyván, a helyett az 
egy igaz szeretetnek, és egyességnek tükörét viseljék magok 
előtt ő kglmek és a  hirtelen való pirongatásoknak s ránkorok- 
nak is békét hagyjanak ő kglmek egyen egyen szeretettel kéreti 
nemzetes türm ender uram , és a nemes község ő kglmeket.

A r t i c u l u s  2 - d u s. Nem kevés kisebbségével érzi ő 
kglme, m ind a nemes m agistratus részérül, mind peniglen a 
nemes község részérül is, hogy a választásnak idején sokan 
despectuose szenvednek, hányatnak , vettetnek, és érdem es 
becsületekben csonkittatnak. holott néha némelyek sem m inem ű 
vétekben is nem érzik lenni magokat, azért jóvalja ő kglme, és 
tartozó kölölességgel kéri is a nemes magistratust, hogy vévén 
észre vagy egyben, vagy m ásban községbeli uraim ék közöl 
valamely fogyatkozást, arru l in tem pore atyaiképpen az egymás 
között való szeretettel viseltetvén adm oneáltassa, úgy viszont a 
község is tanácsbéli uraim ékot ő kglmeket. Kit kit vagy nem 
zetes biró uram  ő kglme, vagy penig nemzetes türm ender uram  
ő kglme által. És h a  m agát jobbítani nem igyekeznék tö r
vénynyel is procedálna a nemes m agistratus effélék ellen.
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Avagy periig m ikor a nemes község választatik, ha  olyas diffi
cultas proponáltatnék valaki ellen, tehát hivattatnék a nemes 
m agistratus elejében és proponáltatván abbeli vétke, ha elég
ségesképpen m enthetné magát, bene quidem, ha nem penig, 
procedálna a nem es m agistratus maga választásában. Ügy a 
nem es község is nemes tanács választásának és renovatio 
alkalm atosságára ne halasztódjon az egymás ellen való tusa
kodás, és ránkor, hogy m agunkat ne ítéltessük m ás külső 
em berek által is.

A r t i c u l u s  3 -1 i u s. Tetszett az is nemzetes türm ender 
uram nak, és a nem es községnek, hogy ez elmúlt esztendőbeli 
második a rticu lus1 confirmáltassék, hogy tudni illik az új con- 
civisek esztendő m úlván itt ezen nemes városban örökségeket 
m agoknak szerezzenek, és a kiknek nem volna civile bonumok, 
nem es község szám a közé ne ádm itáltassanak, és a czéhesek 
adm oneáltassanak, hogy az uj concivisek esztendő alatt com- 
pelláltassanak a  házaságra, mivel példák vannak, hogy némelyek 
három  négy esztendeig itten lakván, az után fogják magokat és 
elébb állanak.

A r t i c u l .  4 - t u s .  Ugyanazon esztendőbeli harm adik arti- 
culust is confirmálják ő kglmek kérvén szeretettel a tekintetes, 
nem es magistratust, hogy a mennyiben még a  barczi határ, 
és Miszla vize igazításának dolga függőben vagyon, tehát az 
etfectusban vétetődjék, úgy a több körül való possessioknál is 
a  határok ream bulátiója elő vétetődjék, és folytattassék. A 
mellett a nemes város tilalmas erdei is tilalom ban tartassanak  
főképpen a Furcsa.

A r t i c u l .  5 - t u s .  Hogy a tavalyi jó  szándék szerént a 
minemű materiálék tűz tám adásnak alkalm atosságával szoktak 
kivántatni, azokrul szorgalmatos gondja legyen nemzetes biró 
uram nak és a nem es tanácsnak. A nemes város az elkezdett 
jó  rend szerént hostátiak által tisztíttassék, ganajat és kavicsot 
senki az udvarra ne hordjon. A csorgokhoz kivántató csők 
készen tartassanak, melyre leendő építőtiszt uraim éknak fog 
kiváltképpen való gondviselések lenni.

A r t i c u l .  6 - t u s .  Nem kevés óhajtással érzi és nyög a 
m ár utolsó szegénységre, és csaknem  éhvelhalásra jutott 
quartélyossal, servitium m al, és más im positiókkal terheltetett 
lakos, hogy a  quártélyosnak semmi bizonyos rendi nem lévén 
servitium praestálásának, naprul napra újabb újabb és szokatlan 
servitium praestá lására  kénszeríti a szegény gazdát. Azért tet-

1 Az 1702. évi articulusok sem az articulusok könyvében, sem 
külön nem voltak megtalálhatók.



VÁROSI STATÚTUMOK. 333

szenék ő kglmeknek, és kérelik is nem zetes biró uramot, és a 
nemes tanácsot, hogy ezen dologban valamely kigondolható 
istenes rem edium ot tanálni m éltóztassanak ő kglmek, hogy 
tudhassa bizonyosan a szegény lakos kinek mennyivel tartozzék, 
és a vitézlő rend is azzal megelégedjék. E mellett bizonyos 
barakhok építtessenek, és a mely ném et quartélyost szenvedő 
gazdáknak m ár alattvaló házra szüksége volna barackénak  
azon baracka possessorának (ha csak simplex m urallyai ember) 
le tévén az árát, kiigazíttassa belőle a hostátra, mivel m ásként 
is csak nem m inden em ber háza  végében meg tetszik régi 
barackáknak helye. És mivel élete m egm aradása, avagy peniglen 
utolsó rom lása a lakosnak áll az servitiumoknak az ő mivol
tában, és annak in sortem  quanti bévezetésében, mely is mind 
ez m ai napig függőben lévén, és villongásban a felső m éltó
ságok között, kéretik azon nem zetes biró uramot, és nem es 
tanácsot ő kglmeket, hogy a m ostan felmenendő követ atyánkfia 
által ezen servitium nak dolgát oly hasznosan korm ánvoztatni, 
és sollicitáltatni m éltóztassanak, hogy ő felsége által kegyel
mesen resorváltatván, azzal a nyomorult lakos vigasztaltassék, 
és mivel nemes K assa városa, az egész országért szenvedi ezen 
terheket, holott ju x ta  portas suas 64. németnél többet tartan i 
nem tartoznék, annak  superfluitása  in sortem quanti contributio- 
nalis acceptáltassék. Ennek felette mivel a quartélyos tisztek 
feles derék házakot propria authoritate is elfoglalván, a  szegény 
gazdának néha csaknem  ki kelletik házátul szorulnia, vagy 
pedig nehezen m aradhat valamely csekélkéjében házának, úgy 
a lakosnak is sem m iném ü bonificatioja nincsen, a quartélyosnak 
mód nélkül való alkalm atlanságirul és szálláséiul, azért erre is 
kéreti ő kglmeket, hogy ezen dolgot is debitis in locis azon 
követ atyánkfia által proponáltatván sollicitáltassék, Nem külöm- 
ben nem es város szabadsága ellen való czéhházi, császárm alom  
és m arkotányok educillumi, mészárszékei több nemes városunk 
gravam ináival együtt, generalis u ram  rétjeinek használása, és 
fának ára.

A r t i c u l .  7 - m u s .  Minthogy a  nemes város jószágiban 
lévő jobbágyság m ár ususban vötte, hogy a  még néki tetszik 
ottan m aradnia, csak addig m arad, és helységekbül sokan 
hallatnak, hogy el szöktenek volna, és imitt am ott lappanganak 
mind ez mai napig, kirül ugyan tavalyi esztendőn is instructioja 
volt provisor uram nak. E mellett penig fogyatkozást látnak 
ő kglmek abban is, hogy egy személy vármegyékre já r, m ás 
peniglen a  provisor, a  ki inform álja a  követ atyánkfiát a dol
gokra] és igy a  követnek per tertias personas kelletik a szegény 
jobbágyság dolgát folytatni, m int m ikor valamely procatornak



ném a principálisa vagyon, és nem tudja capaxá tenni proca- 
torát. .lovallaná azért nemzetes türm ender uram , hogy vagy 
olyan provisor rendeltetnék (akár ki lenne az) a ki a nemes 
várm egyék gyűlésére m aga járna, és arravaló  elégséges személy 
volna, vagy peniglen régi mód szerént olyan becsületes grófok 
rendeltetnének, a kik a szegénységet ne idegenítenék, sőt inkább 
oltalm aznák és védelmeznék.

A r t i c u l .  8 - v u s .  Ezek azért úgy rendeltetvén akár 
provisor légyen, akár penig grófok legyenek, instructiójokban 
kelletik lenni, hogy a  nemes vármegyék büntetésinek eltávozta- 
tásá ra  való nézve a  jószágban com m unis inquisitiókor pera- 
gáljanak, caducitásokrul disponálianak. és indagaljanak, hogy 
affélék nemes város jövedelmét ingred ialhassák ; e mellett 
penig Istent im ádásra, a köznépet taníttassák, és a szitkokat, 
károm kodásokat kem ény büntetés a la tt tilalm azzák, és a város
ban is.

A r t i c u l .  9 - n u s .  Minthogy Isten jó  voltábul a nemes 
városnak feles borai vannak, reménysége penig nincsen, hogy 
azokot karika alatt eladhassa, azért úgy itilné a  nemes község, 
hogy a bor árenda cessálna; de mivel néha a sok tiszt is a 
dolgot szokta confundálni, azért elégségesnek lenni itilnének 
ő kglmek ezen hivatalnak elviselésre, két becsületes személyt, 
úgy mindazonáltal, mivelhogy tavalyi esztendőn oly rem ény
séggel levalta a nemes város Forró kiváltására méltóságos egri 
püspök uram tul ő nagyságáiul az h a t ezer m agyar forintokat, 
hogy az a tavalyi boroknak árábul telnék ki azon summa, azért 
ahoz m ost is az új borok accedálván, szép sum m ához bizhatik 
a nemes város, hogy kijön áruitatások u tá n ; kéreti azért a 
nem es község nem zetes biró uramot, és a  nem es tanácsot, hogy 
erre szorgalmatos gondot viselvén, a  m egnevezett sum m át 
nem es községnek egyező értelmébül olyan interesses adós
ságnak kifizetésére fordítsa, ki m iatta nem es város szokott anga- 
ri áltatni.

A r t i c u l .  1 0 - m u s .  A tavalyi esztendőbeli nemes tanács 
sta tú tum a szerént kívánja nemzetes fürm ender uram, hogy a 
pusztaszőlők nem szántó földekké fordíttassanak, hanem fel
vétetvén. régi épségben hozassanak, bergm ester uraim éknak 
instructiójok légyen, hogy a szabad szőlőket megvizsgálják, 
építik-é vagy nem ? ha nem építik, meg jelentessék és ugyan 
sta tú tum a szerént m ásnak elárultassanak. A gazdák szőlőjek 
m esdéjét régi mód szerént meg újjíttassák, hóstátiak mind 
mások.

A r t i c u l u s  11 - m u s .  Jóvallaná m ost is nemzetes tü r
m ender uram, hogy azokkal, a kikkel illik, correspondenter
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lévén a  nemes m agistratus a cseléd fizetése dolgában, valamely 
jó  rendet, és lim itatiót szabhatna, hogy a  cseléd ne taxálná 
úgy a gazdát, a m int néki tetszik, hanem  ki micsodás volna, 
hogy tudni illik rendi volna, minémű cselédnek ak ár kocsis, 
lovász, szolga, vagy szolgáló lenne, az minémű fizetésnek kellene 
lenni, és a  mely cseléd jám borul az ő idejét u ránál eltöltené, 
annak az u ra  megfizetvén igazán, testim oniálist és jám bor szol
gálatjárul testimoniális levelet adna n e k i: a mely cselédnek 
penig dimissionálisa nem  volna, az megfogattatnék m int csavargó, 
és megbüntettetnék. Ha pedig az u ra  meg nem fizetne, vagyon 
minden helységnek birája.

A r t i c u l .  1 2 - m u s .  Tavalyi articulusok continentiája 
szerént kéreti nem zetes türm ender uram  biró uram ot, és a 
nemes tanácsot, hogy ezen méltóságos szegedi püspök uram  ő 
nagysága pium legatum a felül is valam i médiumot adinveniálna, 
a  szent templomok jövedelmének szaporítására való nézve.

A r t i c u l .  1 3 -m u s . Mivel az víznek alkalm atosságával 
az hostáton levő kerteknek nem kevés károk szoktanak lenni, 
és a  nemes város m alm ai gátainak is gyakorta való rom lása, 
jóvalja azért nemzetes türm ender uram  a nemes községgel, 
hogy a felső gáton a nemes kam arával egyetérfvén, mivel m ár 
in tertialitate concurrálni declarálta magát, egy országos fluder 
csináltassák. A mellett, minthogy a középső malmot az Őfel
sége m alm ára já ró  viz gyakorta fel szokta venni, és benne 
lévő gabonában és lisztben kárt tenni, azért ennek specialiter 
m egorvoslására kíván nemzetes türm ender uram , és a  nemes 
község, hogy vagy a  malom felyebb -vétetődnék, avagy penig 
azon em lített két malmok között lévő árok, és vízjárás kitisz- 
títtatnék, és ha a  nem es városban Isten annyira való alkal
m atosságot m utatna, jóvallaná nem zetes türm ender uram , hogy 
azon malom helyett m ás alkalm atos helyen építtetnék.

A r t i c u l .  14. Kéreti azon is nemzetes fürm ender uram  
nemzetes biró uram at, és nemes tanácsot, hogy az hidakra, 
utakra, és az nagy hid mellett lévő veszedelmes helyre, azoknak 
igazítására s gondra vétetésére szorgalm atos gondot viseljenek ő 
kglmek.

A r t i c u l .  15. Minthogy az Újfalura menő szorosban lévő 
út megromolván, kénteleníttetnek az úton járók a szőlőkön, és 
gyümölcsösökön által járn i, és nagy károkat tenni, tehát kívánja 
nemzetes fürm ender uram  a  nemes községgel, hogy a  nemes 
m agistratus correspondeálván mind az tisztelendő pater Jesuiták- 
kal, m int mostani ujfalusi földes urakkal, és a nemes vár
megyével azon utat reparáitatná.
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A r  t i c u l .  1 6 - m u s .  .Tóvallaná azt is nem zetes türm ender 
uram , hogy a czitadellában a  nem es kam ara által megengedett 
helyen, vagy a Calvinista tem plom nak utczájában avagy penig 
B árcza felé a hid táján vendégfogadók építtetnének bizonyos 
és helyes consideratiókra való nézve, úgy Forrón.

A r t i c u l .  1 7 - m u s .  Minthogy a tűzre nem  utolsó vigyá- 
zás kívántatik városi helyen, azért kívánja nem zetes fürmender 
uram  a nemes községgel, hogy a len, kender és szalma 
életet ennek utánna a városban behozattatni ne engedjék, kik 
által legham arabb tűz szokott tám adni. A szalonna padokon 
tartassák.

A r t i c u l .  1 8 - v u s .  Mivel Isten jóvoltábul az árpa tű r
hető áron foly m ostanában országunkban, tehát kívánják azt 
is ő kglmek, hogy a seritcze proportionate megnagyobbíttassék.

A r t i c u l .  1 9 - m u s .  Azt is kívánják ő kglmek, hogy a 
Budán lévő fürdőnek dolga mi karban légyen, investigáltassék, 
és a nemes község az irán t inform áltassék; a  mellett penig, 
hogy valami házikók ottan építtessenek, a hol m agokat a fürdő 
személyek esőnek idején m egvonhassák, és oda illendő m ester
emberekkel meg szállíttatnak. És a  mellett a Cseremelye árka 
ki tisztíttassék. hogy bőven a  városon által m eatusa lehessen 
a víznek.

A r t i c u l .  20. Az három  vizen túl az minémű pascuatio 
régenten ta r ta to tt , és m ostanság kölösvetés alá föltöretett 
némelyek által, azon darab föld a  szoros határra , és uton- 
já ró k ra  nézve, tovább is pascuationak s nem szántó földnek 
tartassék. A kiknek szántóföldek nincsen, m arhát ne tartsanak.

A r t i c u l .  2 1 - m u s  Az tisztek magok szám adását docu- 
m entumokkal és commissiokkal, és quietantiákkal confirmálják, 
pro ultima mensis Decembris a  nemes m agistratusnak b éad ják ; 
valaki elmulatja, vagy számot sáfárságárul nem  adhatna akkorra, 
fiscus által citáltatván, convincáltatik, és az adósságok exigál- 
tassanak  jux ta  leges regni, au t arb itrarie convincáltassanak.

A r t i c u l .  2 2 - d ú s .  Szállásosztók és inspector olyan 
választasson, hogy a lakos ne opprim áltasson erején felett és 
az által el ne idegeníttessen a váróstul.

A r t i c u l .  23. Nem utolsó oeconomia volna, hogy öl 
szám ra  vízi fát bocsátnak alá régi mód szerint a Hernádon, 
m ert az nemcsak a  sernevelő szükségére lehessen, hanem  pénzre 
is fordíthatnánk benne, az épületrevaló tölgyfákon kívül.

A r  t i c u 1. 24. Keresztelés iránt Erzsébet templomában 
lévő matricakönyvét esztendőnkint perlustrálni, hogy ha minden 
keresztelő gyermekek béirattatnak-é ? vagy nem.

3 3 0 VÁROSI STATÚTUMOK.



A r  t i  c u i .  25. Az tállyai hám orhoz minémü követ ho r
danak a kassai határral, annak árendájá t megadták-é.

A r t i c u l .  26. Fentartja  az iránt is nemzetes türm ender 
uram  facultását, hogy ezen articulusoknak elolvasására k án 
toronként m ind a nemes m agistratus nem zetes biró uram m al 
egyetemben, m ind penig a  nemes községgel felhirdettesse nemes 
város cu riá jára  és prothocoltassanak.

A r t i c u l .  27. Minthogy a szabadházbulvaló tűztám adás 
m iatt nem  kevés kára következett a nemes városnak, azért 
kívánják ő kglmek informáltatni m agokat azon tűz tám adás 
m iatt m iném ü büntetése volt sernevelő u ram nak ; ha peniglen 
nem volt, tehát exemplariter m egbüntessék. És ha a pater 
Jesuiták is nem  com planálták az egész irán t való dolgot, az is 
resum m áltassék.

A r t i c u l .  28. Mivel harangozó uram  ellen kiváltképpen- 
való panaszok vannak, hogy ő kglme extraordinarie taxálja  az 
em bereket (a m int egyházfi uraim ék által inform áltatni méltóz- 
tatik  a  nem es m agistratus) azért kéreti ő kglmeket, hogy ezen 
dolog m elioráltassék. A czigányok vasárnapon  12 óráig bé nem 
bocsáttassanak a városban, és kerülök hostáti lakos gazdák 
közöl rendeltessenek.

A r t i c u l .  29. Mindezeken kívül, h a  mi jobbat, és hasz
nosabbat, avagy dicséretesebbet fel tanálna  nemzetes biró uram , 
és a  nem es tanács, kész nemzetes fürm ender uram , és a 
nem es község communicatis com m unicandis consentialni, és a 
nem es tanácscsal egyetérteni. Cassoviae die 13. Januarii, anno 
Domini 1703.

Eredetije Kassa város levéltárában : Art. elect. Comm. etc. csím ü  
könyvben.

1703.
M iskolcs v á ro s i s ta tu tu m .

Statutum  est: minthogy ecclesiánkban az istenitisztelet
nek házában  sok privatus meggondolatlan emberektől és asszonyi 
rendiektől az istemszolgálatnak alkalm atosságával is, képtelen 
és rendéletlen veszekedések és visszavonások történnek, kire, 
valónézve, hogy tovább ecclesiánkban ezen rendeletlenségek 
ne legyenek és tolláltassanak, vigore praesentis statuti deter- 
m ináltatott, hogy az becsületes város ordinárius bírája az 
böcsületes tanácscsal együtt serio investigálja az ecclesiában

Corpus Statutorum III . 22
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háborúságot és visszavonást szerző személyeket, kik is annak- 
u tán n a  adm oneáltassanak ordinarius biró uram  által, holott 
pedig az admonitióval is sem m it nem gondolnának, az ki oka 
lészen az háborúság szerzésnek, com perta rei veritate, az 
tem plom ban levő ülőszéke tőle elvétettetik és m ás becsületes 
személynek adattatik.

Eredetije Miskolcs város levélt, as 1569—1724. évig terjedő 
jkvben. (Decemb. 28-röl.)

Articuli inclytae neo-electae communitatis regiae ac liberae civitatis Cas- 
soviensis per generosum prudentem ac circumspectum dominum Jacobum 
Karove tribunum plebis, generoso domino Gregorio Lukácsik, secundo 
reelecto judici primario, caeterisque eidem adjunctis dominis senatoribus 

condecenter praescripti, et die 19. mensis Januarii 1704. praesentati.

A r t i c u l u s  p r i m u s .  Tetszett nemzetes türm ender 
uram nak, és a tekintetes nem es újonnan választott községnek, 
hogy ez közelebb elmúlt 1703-dik esztendőbeli első articulus 
confirmáltassék. Ilozzátévén azt is, hogy mivel az m ostani 
háború üdő hozván m agával az ispitálynak el kelletett vontatni, 
és némelyike az szegénységnek Begány ház felével rendeltetett, 
azért kéretik ő kglmek nem zetes biró uram at, és a nem es 
tanácsot, hogy miglen itten kelletik lenni azon szegénységnek, 
addig ő kglmek minél jobban  lehet, és a  nemes váróstul 
kitelhetik, mindennapi szükségekrül is gondotviseljenek, és Isten 
ő szent felsége a m ostani háborút megcsillapítván, m inden 
tehetséggel azon legyenek ő kglmek, hogy a mely helyről 
m ostan az ispitály elrontatott, ugyan azon helyen a megnevezett 
szegénységnek való ispitált építtessenek.

A r t i c u l u s  2 - d u s .  Emlékezteti nemzetes form ender 
uram  nemzetes biró uram ot, és az nemes tanácsot az ötödik 
nem es királyi városok törvényének titulusára, hogy tudniaillik 
az  votizátiók minden ránkor, gyülölség vagy szeretet nélkül 
legyenek, melyről tavalyi esztendőben is articulus condáltatott 
vala, hogy tudniaillik, a  ki valaki ellen valamely fogyatkozást 
vészén eszében, arrúl in tem pore adm oneáltassék, hogy mind 
a  nemes tanács, mind penig nemes község szám a között az 
ördögi gyülölség és ránkor eltávoztassék, és m aradjon csupán 
csak az egymáshozvaló igaz és atyafiui szeretet, és Istennek

1 7 0 4 .

K a ssa  v á ro s  sta tú tu m a .
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félelme, akár m ostan is, ea in parte azon 1703-dik esztendőbeli 
m ásodik articulust, confirm álják ő kglmek.

A r t i c u l u s  3 - t i u s .  Nemkülömben confirmálják ő 
kglmek az említett 1703-dik esztendőbéli harm adik  articulust is 
az új concivis atyafiak iránt.

A r t i c u l u s  4 - t  us .  Mivel m ár az felyebb megnevezett
4-dik articulus in processu vagyon, tudniaillik a Bárczi ha tár 
eligazításának dolga iránt, azért kéreti tovább is nemzetes 
türm ender uram , és a  nem es község nemzetes biró uram ot és 
a nem es tanácsot, hogy Isten a mostani háborút megszün
tetvén, azon törvényes processust is continuáltassák ö kglmök.

A r t i c u l u s  5 - t u s .  Azon is kéreti nem zetes türmender 
uram , és nemes község nem zetes biró uram ot, és a  nemes 
tanácsot, hogy a m ennyire az mostani idő megengedi, tehát a 
nem es várost az lakos által, debitis temporibus, tisztíttassák, és 
a sárlátótiszt, mivel a rra  m ás tiszteknek lehet inspectiojok, 
abrogáltassék, nemes város nagyobb költségének eltávoztatására- 
való nézve. És mivel m ostanában feles száraz épületek hordat- 
tanak  a  nemes városban, nem külömben széna és szalm a is, 
azért félő, hogy Isten ő szent felsége tűz által is bennünket 
meg ne látogasson, kéreti azért ő kglmeket, hogy ezen dologban 
is szorgalm atos vigyázások légyen.

A r t i c u l u s  6 - t u s .  A servitium praestálása iránt is 
kéreti nemzetes fürm ender uram , és nemes község a nemes 
tanácsot, m éltóztatnának ő kglmek, in locis debitis elaborálni, 
hogy a vitézlő rend, valam int annakelőtte megelégedett véle, 
ha a  szegény lakos fára, gyertyára, és sóravaló pénzét meg
adhatta, igy most is legalább a pénzzel contentáltatnék, és ne 
angarialná többé a  szegény lakost. Azon kívül penig a vitézlő 
rend ne kénszerítené a  lakost afféle servitiumra, kivel nem ta r
tozik, tudniaillik : hogy a lovának szénát, abrakot, tisztítást és 
ganaját ki tisztítaná, és m aga lá tna hozzája, m int eddig is 
némelyek az Montecuculi uram  ő nagysága regim entjébül eztet 
megkívánták.

A r t i c u l u s  7- m u s .  Fris emlékezetiben lehet a nemes 
tanácsnak, miképpen engedtetett a nemes kam arának  az nemes 
város borkorcsm ája m ostani szükségrevalónézve ; azért kéreti nem 
zetes fürmender uram  a  nem es községgel nem zetes biró uram at, 
és a nemes tanácsot, hogy ő kglmek szorgalm atosán vigyáz
zanak azon alkalm atosságra, a midőn azon szükség cessálna, 
és akkor a nemes város szám ára fordítván a  korcsm ának 
facultását, tehát a nem es város borai áruitassanak, és a pénz 
a mely jön be, az fordíttassék hegyallyai szőlőknek m unkájára.

2 2 *



A r t i c u l u s  8 -v u s . A szám adások dolgában, minthogy 
m ostanában m ás egyéb publicumok folyhatnak, és kinek kinek 
elég ideje vagyon szám adásának elkészítésére, azért confirmálják 
ő kglmek az 1703-dik esztendőbeli 21-dik articulust.

A r t i c u l u s  9-n u s. Kívánja azt is nemzetes fürm ender 
uram  a nem es községgel, hogy afféle aprólékos tisztek, melyek 
tanácsbeli uraim ékot nem illetnek, ő kglmek által ne viseltet
nének, mivel affélékkel publicumoktul distraháltatnak ő kglmek, 
és némelyek csak szolga rendek által folytatják magok tiszteket, 
a ki nem  illetnék.

A r t i c u l u s  10-m u s. Nem kevés szivbéli fájdalommal 
érzi fürm ender uram. és a nemes község, hogy némely szállás
osztó uraim ék nem a közönséges igazság szerént procedálván, 
hanem  holmi ajándékokkal corrum páltatván magokat a gazda
goktól, és jó  m aga-biró emberektől a szállót ki vették, és a 
szegény lakost, a ki nekik nem  kedveskedhetett azzal aggra- 
válták. és ínségét, nyom orúságát szaporíto tták : azért kívánják 
ő kglmek, hogy ebben tisztben olyan becsületes személyek ren 
deltessenek, a kik nem kedvezésért, vagy ajándékért, hanem  
az egy igazságszerént procedáljanak.

A r t i c u l u s  11. Confirmálják ő kglmek az 1703-dik 
esztendőbéli 27-dik articulust, mind az pater Jesuitáknál. mind 
penig nem es város szabadházában tám adott tűz és kárval
lások irán t.

A r t i c u l u s  12. A mostani terhes üdőben az t sem 
akarják elhallgatni ő kglmek telyességgel, hogy a  szt. tem plom hoz- 
tartozó ném ely szolga rendek, úgy m int kaplány uraim ék, haran
gozok, és cantorok mód nélkül szokták taxálni a szegény 
lakost, azért kéreti nemzetes biró u ram ot és a nem es tanácsot, 
hogy ebben is valamely idvösséges rendelést tenni ne terhel
tessenek ő kglmek.

A r t i c u l u s  13. Tudva vagyon nemzetes biró uram nál, 
és a nem es tanácsnál a  felső m alom nak tűz által való meg- 
eméztetése, azért kéretik ő kglmeket, hogy időnek előtte a 
minemű requisitum ok fognak kévántatni azon m alom nak fel
építésére, azokrul provisiot tegyenek ő kglmek. és ad interim, 
ha csak két kőre is, legalább azon malom felépíttessék; nem- 
külöm ben a városbanvaló szárazm alom  is , m inthogy más 
em ber kezénél vagyon, nemes város kezéhez vétessék.

A r t i c u l u s  14. Confirmálják ő kglmek az sokszor emlí
tett esztendőbeli 26. articulust is, hogy tudniaillik : kántoron
ként ezen articulusoknak elolvasására fel gyűljenek nem es város 
curiájára.
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A r t i c u l u s  15. Mindezeken kívül ha mi jobbat, és 
hasznosabbat, avagy dicséretesebbet feltanálna nem zetes biró 
u ram , és a nemes tanács kész nem zetes türm ender uram  és a 
nem es község com m unicatis com m unicandis consentialni, és a 
nem es tanácscsal egyetérteni. Cassoviae die 19. mensis Januarii 
Л. 1704.

Eredetije Kassa város levéltárában as idésett könyvben.

1704.

R o zsn y ó  vá ro s  sta tú tu m a.

Anno 1704. die 4. Octobris a tanács a 24 uraim ék és a 
község némely lagjai jelenlétében determinaltatott. Minthogy 
régi időktől fogva ezen helységben lévő böcsületes m észárczéh 
ellen sokféle panaszok jö ttek  be, az melyek estenek az húsvágás 
alkalm atosságával; arravalónézve ezentúl deputáltatnak h ús
látók, ezen mostani esztendőben nem es tanácsnak egyik tagja, 
Sm iger Csapó Lukács, huszonnégy uraim ék közül L akatos 
András és türm ender uraim ék m ind a ketten, valam elyik ő 
kegyelmek közöl ham arébb  érkezik. Ezen deputált személyek 
hire nélkül senki m észárosok közöl ne merészeljen húst vágni, 
hanem  ő kegyelmeket elhivatván, az húst tekintsék meg s lim i
tálják, ha ugyan szép hús lészen, annak  engedjék fontját egy 
polturán  vágni, a  ki alábbvaló, harm adfél pénzen, az mely 
igen szegény, két pénzen. C onsequenter juh, kecske és bornyú- 
hús lim itatiója ő kegyelmeknél lészen. Azon deputált szem é
lyeknek plenaria facultas és au thoritás adatik az nemes ta n á c s
tól, hogy ha valamely m észáros ő kegyelmek hire nélkül avagy 
az ő kegyelmek lim itatiója ellen is húst merészelne vágni, 
szabadosán biró u r assistentiájával az excessushoz képest b ü n 
tethetnék az olyatén engedetlen m észárost vagy a húsának  
elvétele által, vagy pénzbeli desum ptio által, az mely büntetés 
iskolabelieknek és ispotálybelieknek adattassék. Minthogy leg
nagyobb fogyatkozásnak lenni ta lá lta to tt az, hogy csak rend 
szerint egy székben szoktanak eddig vágni, nagy szorulás m iatt 
sokszor sokan szegények közöl hús nélkül m aradtanak, cselédes 
em bereknek nagy fogyatkozások interveniálván abban.

Hogy azért egyaránt és elegendő hús úgy szegénynek, 
m int gazdagnak ju thasson, ezentúl ha  nem több székben, 
legalább négyben, continuo hús vágattassék és személyválogatás 
nélkül kinek-kinek m érettessék az  hús. Húslátó uraim éknak
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azon rendtartásra és vágásra lészen jó  gondja és vigyázása. 
Tntimáltatik serio böcsületes mészárczéhnek, hogy ő kegyelmek 
magok vagy cselédjek se becstelen, se boszú szókkal senkit 
lakosok közöl, se cselédjeket ne offendáljanak, rankorá t senkihez 
a húsm érésben ne m utassanak, másképpen, valaki abban tapasz- 
taltatik, érdemes büntetését ■ el nem kerüli. A jó  falatokat és 
darab  húsokat az polczokon mindaddig el ne tegyék s azokkal 
atyafiaknak ne kedveskedjenek, hanem  an n ak  rendi szerint, a 
m int vágás megyen, az jó  hús alábbvaló darabokkal kiadat- 
tassék, hogy az olyan kedveskedésekből szárm azó  az lakosok 
között és ő tiilek m agokra mészáros uraim ék neheztelést ne 
szerezzenek. Disznóhús penig legalább m inden szom baton minden 
fogyatkozás nélkül' vágattassék.

Eredetije Rozsnyó város levéltárában : prot. ex 1688—1707.

1705.

K a s s a  város sta tú tu m a .

Articuli neoelectae communitatis regiae ac liberae civitatis Cassoviensis 
anni 1705. die 17. Januarii tertio electo generoso domino judici primario 
Gregorio Lukácsik coeterisque eidem adjunctis et constitutis dominis 
senatoribus per generosum dominum Franciscum Győri tribunum plebis 

cum honore, et reverentia praescripti, et praesentati.

A r t i c u l u s  1 - mu s .  Ezen szabad királyi nemes Kassa 
városának dicséretes régi szép szokása és mind üdvösséges 
jó k ra  czélozó rend tartása  szerént. legelsőben is Istennek ő szent 
felségének mint testünknek fő auctorának tiszteletire, dicséretire, 
és fölm agasztalására igyekezvén, szorgalm atos nagy gondot 
viselnünk, és minden igyekezésünket annak  szent nevében kez
denünk, am a poétának éneklése szerént «A Jove principium». 
Annak okáért nem zetes biró urunkat és az tekintetes nemes 
tanácso t nemzetes fürm ender uram az nem es községgel együtt 
szeretettel kéreti, hogy mindenek felett az  öröki életnek meg
nyeréséért, és az isteni szolgálatnak, és szent sacram entum oknak 
m inden fogyatkozás nélkül tisztán, és igazán, nagy buzgósággal 
való kiszolgáltatása, hogy nagyobb lelki szerénységgel és keresz
tény buzgó indulattal mehessen véghez, szivünk szerént kívánjuk. 
A nnectalván szent Erzsébet templomnak és tornyainak, és az 
tót templomnak is pusztás állapotban lévő oskoláknak szük
séges gondja viselését, és reparatióit, a m ennyiben m ostoha üdő 
engedi; és minthogy az említett nagy tem plom nak reparatiói



és szükséges épületi nem kevés költséget kívánnának, az 
templomnak is pedig vékony jövedelme lévén, a  város is 
elszegényedvén, honnat s mibül succurrálhasson az nevezett 
szent Erzsébet tem plom ának, módját, és más ú tjá t nem  látja 
türm ender uram, és a  nemes község, hanem, az mi harangozá- 
sokbul, és ahoz hasonló accidentiákbul a m ennyire lehet, igye
kezni kelletik, hogy azért a  szent templom jövedelm e iránt 
holmi dispensátiők ne következzenek, sőt azok a kiket illik, 
egyházfi uraimék ő kglmek által, hűven bé szedettessenek, és 
congeráltassanak nemzetes biró uram ot, és a tekintetes nemes 
tanácsot nemzetes form ender uram , és a nemes újonnan válasz
to tt keresztény község Istennek kedvéért, és ahoz való buzgó- 
ságaért igen igen kéreti. Nem külömben ajánlja ispitálybéli 
szegénységre való atyai gondviselést is, és ha az m ostoha idő
nek alkalm atossága engedi, és az nemes város is külömb 
külömbféle terhes dolgai között érkezhetik, az em lített ispitály
béli szegénység szám ára az régi helyen ispitály is építtessék 
következendő tiszt uraim ék által, hogy ezirántvaló igyekeze
tünk is Istennek kellemetes, em bereknek kedves legyen. Ezekre 
serio, és nagy szeretettel kéreti nem zetes fürm ender uram , és 
az egész újonnan keresztény választott nemes község nemzetes 
biró uram ot, és az  nemes tanácsot.

A r t i c u l u s  2-d u s. Nem kevés kárával érzi az n. város 
lakosa azt is, hogy némelyek concivisi praerogativával, és sza
badsággal élvén az n. városban, m indazáltal külömb-külömbféle 
praetextusokat és supterfugium okat keresvén, ha valam ely terhes 
állapotot a közönséges teherviselés alul m agokat ki vonván, 
másokkal szokták supportáltatni az magok onusit, a ki ez n. 
város lakosinak nem  kevés kárával és fogyatkozásával gyakorta 
meg szokott történni az elmúlt boldogtalan id ő b en ; minthogy 
penig ez nemes városban az concivis em bereknek egyenlő 
szabadságok vagyon, és az közönséges igazságnak regulája 
kitül, kitül azt kivánja, hogy szükségnek idején, és akárm ikor 
is egyenlőképpen közönséges teherviselés vo n a tta ssék : a rra- 
valónézve szeretettel kéretik n. biró uram  és az tekintetes 
n. tanács, hogy eféle dolgokban szemesek lévén ő kglmek, a 
mennyiben engedi az alkalm atosság, úgy proportionáltassanak 
az lakosok az teherviselés iránt, hogy egyik az m ásiknak terhét 
m aga kárával ne vonja.

A r t i c u l u s  3 -t i u s . Az 1700 esztendőbéli második 
articulus is in suo vigore hagyatattatván confirm áltatik in 
omnibus punctis, et clausulis hoc per expressum etiam  decla
rato : hogy valakik hét, nyolcz esztendőktül fogvást az concivisi 
igazságot, vagy burgerechtséget assum áiták, és az nem es magis-
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tratus nem zetség leveleknek productiojára esztendőt egy napot 
engedett, és sem arra  az term inusra, sem penig e m ai napig is 
annak eleget nem tettenek, sem penig örökséget magoknak 
nem szerzettének, az ilyeneknek neveit biró uram , és az tekin
tetes n. tanács az n. város protocol!umibul specifice extrahál- 
tatván, s abbul elégedendő notitiát vevén az dolgokra], valaki 
közölök com periáltatik , hogy az n. m agistratus azirántvaló 
végezésének telyes contentum ot és satisfactiot nem  tött, vagy 
vakm erőképpen maga dolgát elmulatta, irremissibiliter az felyebb 
említett esztendőbéli második articulusnak ereje szerént amoveál- 
tassanak, m ind penig czéhet kövessenek, hogy igy tanuljanak 
mind az olyanok, mind mások, hogy nem gyerm ekjáték az 
concivis embernek m agistratusával, és czéhével való dolga, 
kire nem zetes biró uram ot is, és az tekintetes n. tanácsot 
tovább is nagy becsülettel, és bizodalommal kéreti nemzetes 
türm ender uram , és az újonnan választott keresztény nemes 
község.

A r t i c u l u s  4 - tu s .  Nagy fájdalommal, és becsületinek 
megtöredezésével kelletik m indnyájunknak érzeni, m ind külső, 
mind peniglen belső úri fő rendek, papok, szerzetesek, és 
nemesek, sőt magunk városi tagjaitul is azt, hogy az becsületes 
czéhbeli m esterembereknek nevek czigányság, hazugság és 
tökéletlenség, mely mitül szárm azott légyen, az mesterem berekre, 
helyes és illendő okának találta fel nemzetes türm ender uram , 
az ú jonnan  választott n. községgel, hogy nem  egyébtől esett s 
eshetik, hanem , hogy némely ifjak mesterségeket K assa városá
ban, vagy m ásutt k itanulván, Epperjesig, Szebenig, Lőcséig, 
vagy Rosnyóig egy-két esztendeig, vagy annyi időig sem ván
dorolván, visszajőnek, és elsőben is concivitást váltván, mingyárt 
czéhben a rra  nézve bévétetődnek, és szintén olyan tanult mes
tereknek tartják  magokat, m int a kik nyolcz, tiz, tizenkét esz
tendőig országokrűl országokra vándoroltak, holott tanáltatnak 
az o lyan tanulatlan, és tudatlan ifjú m esterek között olyak is, 
a kik rem ekejeket sem tudják magok végbevinni, hanem  más 
tanult mesteremberek által vitetik végbe. Tetszenék azért sine 
praescriptione n. fürm ender uram nak, és az újonnan választott 
n. községnek egy szívvel, egy lélekkel ezen rósz, és mocskos 
nevezeteknek tovább tovább való elm osására, hogy az ilyetén 
tanulatlan , és tudatlan ifjaknak az n. m agistratus az concivi- 
tásnak  igazságát föl né adná, miglen az becsületes czéh által jól 
meg nem  examináltatnék, probáltatnék, és az elégedendő próbák 
után, elégedendő m esternek nem approbáltatnék. És jóllehet 
talán  valakinek ezen dolog uj találm ánynak találtatnék lenni, 
de ez nem  új találmány, m ert mind ez n. városban, mind más
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királyi városokban az ilyen exam en az becsületes czéheket 
illette ennek előtte is, az minthogy sok rendbeli becsületes 
czéhbeli mesterek igy em lékeznek reá, és némely becsületes 
czéheknek ez királyi Kassa városátu l privilégiumok és arti- 
culusok is vagyon arrul, hogy az olyan ifjak elsőben is az 
czéh által exam ináltassanak, és approbáltassanak, s annak 
u tánna vegyék föl az concivisi praerogativát. Hogy penig m int
egy húsz, huszonöt vagy harm incz esztendőtől folyvást lá tta to tt 
m integy agonizálni az becsületes czéheknek ezen dicsiretes 
praxisa, az nem egyébtül ingruált ez n. városban, hanem , hogy 
az n. m agistratus súlyos terhviselő üdőben kévánta kötelessége, 
és városhoz való szerénysége szerént az lakosokat szaporítani, 
és ha  lehetett volna, tizbül százat csinált volna, s a r ra  nézve 
m inden difficultás, és im pedim entum  nélkül valaki kévánta  az 
coneivitást, föl is adta. Ha azért az ur Isten az üdvöst s 
országunkat velünk együtt boldogítaná s meg tartaná, üdves- 
séges, és igen becsületes dolognak tartaná  n. türm ender uram  
és az újonnan választott keresztény község, ha ezt az  prae- 
scribált czéhekben tartato tt jó rend tartást behozná, és hozattatná, 
és mind nemzetes biró uram, m ind penig az tekintetes n. 
tanács m egtartaná, m ert ugyanis az természetnek okossága is 
azt kivánja, hogy a mely ifjú czéhet akar követni, annak 
exam enje, és approbálása az czéhet illeti, m ert az czéhbeli 
tanult, okos mester, tud distinctiót, és igazítást afféle ifjak m un
kája iránt tenni.

A r t i c u l u s  5 -t u s. Azt is sérelemnek érzék czéhes 
uraim ék, hogy a midőn szokott homagiumok letételére az n. 
városházára  hivattatnak, azon béhivatal iránt praepostere foly
tán ak  dolgok, úgy hogy az régi czéhek, vagy czéhm esterek 
utóbb, az újak penig elébb szólíttattak. Minthogy penig az n. 
m agistratus az senium át m egszokta effélékben tartani, m ásként 
is de regula etiam juris, qui prior tempore, potior etiam  ju re  
kéreti nemzetes fürmender uram , és az n. újonnan választott 
n. község nemzetes biró uram ot, és az tekintetes nemes 
tanácsot, hogy a midőn ez közelebb való napokban czéhek 
uraim ék ő kglmek az n. városházára  citáltatnak, szorgalm atosán 
observáltassék és tartassák meg a czéheknek becsületi, am a 
m ondat szerént «Ordo est anim a rerum ».

A r t i c u l u s  6-t  u s.1
A r t i c u l u s  7 -m u s . Az 1704-béli articulus i s 1 2 az n. 

város tisztíttatása iránt helybehagyattatik, és mivel az elmúlt

1 Ezen art. az 1704 évi 4-ik art. foganatosítását hagyja meg.
2 T. i. az 5-dik art.
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boldogtalan hosszas p lo q u ad a1 alkalm atosságával az bajtársak, 
tisztek, és más közönséges szoldatok, a  kik pro asylo ide 
recipiálták vala magokat, sok utálatosságokkal, ganajjal annyira 
inficiálták és megtöltették utczákat, és udvarokat, hogy sok 
helyeken em ber is alig fordulhat meg. ezen tisztaságnak is 
állapotja singulariter recom m endáltatik nem zetes biró uramnak, 
és az tekintetes n. tanácsnak, hogy suo tem pore találjon m aga 
bölcs Ítéleti szerént olyan remediumokat, a  melyek által ezen 
utálatosságok a városbul kitisztíttassanak, m elyeknek kitisztít- 
ta tása , és k ihordattatása nemcsak az város szegény lakosát, 
hanem  az n. várm egyét is méltán illetheti. Az okáért kéreti 
n. türm ender uram, és az n. község n. biró uram ot, és az 
tekintetes n. tanácsot, hogy ez is a m int jobban, és a szegény 
concivis emberek nagyobb könyebbségére lehet, in effectu 
effectuáltassék.

A r t i c u l u s  8-v u  s. Sine praescriptione superiorum  azt 
sem felejtheti el n. fürm ender uram  az n. ú jonnan  választott 
keresztény községgel együtt, hogy a  m iném ű szám m al való 
praesidiunm ak kelletik ezután ez n. városban lenni, annak szál
lásárul, ágyárúi, és m ás rendbeli servitium irul in tempore, és 
tem pestive oly szorgalm atos gondot viseljen n. biró uram  a 
n. tanácscsal együtt, hogy az n. város szegény concivis lakosi
nak rom lására s k á rá ra  ne legyen; sőt m inden médiumoknak 
felkeresésében azon köll igyekezni, hogy könnyebbségére lehessen 
az n. város lakosának, a  ki m ásként is az elm últ boldogtalan 
felső esztendőkben annyira exhauriáltatott, hogy sok közülek 
csaknem  utolsó rom lásra  jutott. Efféléknek refocillatiojára, és 
nagyobb könnyebbségére javallaná n. fürm ender uram  az n. 
ú jonnan választott keresztény községgel együtt, hogy az üdő 
engedvén, hajdani régi mód szerént az em lített presidiariusok 
szám ára  mind házvégében afféle lakó húzok, avagy drabant 
házacskák építtetnének, a hova szállítván az em lített presidiariu- 
sokat, a szegény gazdák is és concivis m esterek is magok 
lakó házainál nagyobb békességben és alkalm atlanság nélkül 
lehetnének.

A r t i c u l u s  9-n  u s. Kegyelmes urunk ő nagysága kglmes 
intentiója is az lévén az n. városhoz, hogy az quártélyok 
distributiója az n. m agistratus kézinél és au to ritásában  maradjon, 
és a rra  rendelendő tiszte által szabadosán d isponáltasson; tör
téntek pedig, és történnek naponként olyan abususok, hogy 
csak közönséges tisztecskék is magok tetszése és akaratjok 
szerént adják, és veszik a szállásokat n. varos szállásosztói

1 Blokkade, ostromzár.
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hire s akara tja  ellen is. Annak okáért szeretettel kéretik nemz. 
biró uram , és az tektes n. tanács, hogy afféle abususoknak, 
és rendetlenségeknek telyes tehetségével obviálni méltóztassék, 
és az irán t való maga auctoritását meliori modo m anuteneálja, 
és a mely becsületes em bereket az ur Isten szállásosztókká 
rendel, azok által is serio m anutenealtassa.

A r t i c u l u s  10-m u s. Nem utólsó kárával tapasztalja  a 
n. város azt is, hogy némely számadó tiszt uraim ék nem hogy 
magok sáfárságárul a  szent irás szerént: «redde rationem  villi
cationis tuae» eddig szám ot adtanak volna, vagy kévánnának 
adni, de sőt esztendőkről esztendőkre vontatván, mintegy 
contum aciter lá tta tnak  elmulatni magok dolgát, a melyei mind 
magoknak s mind pedig successoroknak jövendőre nézve is 
kárt tesznek, hogy azért kiki az említett tisztek közül maga 
dolgairul provideálhasson, semel pro sem per serio et strictis
sime adm oneálta tnak : hogy kiki mind régi, s mind penig ez 
közelebbvaló esztendők forgása alatt em ergált szám adását, quo 
citius eo m elius készítsék el és az telítés nemes m agistratus- 
nak praesentálják, nevezet szerént pedig nemz. Lengyel Ferencz 
uram  is néhai Bainóczi Sigmond halálával ő kglmére szállott 
gróf'tisztrúl, úgy Zborai János uram m al való gróftisztviselé- 
sériil is elégedendő számot adjanak. Másként, ha em lített szám adó 
uraim ék ezen közjó ellen cselekedni com periáltatnak, vagy 
quocunque tandem  sub praetextu et colore elmulatják, az nemes 
tanács, és n. község által az elmúlt esztendőkben condált 
statútum nak és determ inátiónak erejével procedálni fog ő kglmek 
ellen, és ha mi kár, vagy kisebbség találja ő kegyelmeket érni, 
magoknak és nem  m ásnak tulajdonítsák.

A r t i c u l u s  11 - m u s .  Nemkülömben találtatnak az n. 
városházán olyan szám adások is, a  melyek jóllehet quietálva 
vannak, m indazonáltal ki együtt, ki m ásutt azon quietatus tisz
tek által, az n. városnak restantiariusok m aradván, inexolute 
quasi nem oba vannak, az n. városnak nem megvető kárával. 
Hogy annak okáért nemz. biró uram  által mind az előtti arti- 
culusban denotált elm ulatott szám adásokra tiszt uram ék ő 
kglmek, mind penig ezen restantiáknak exolválására mediis 
etiam  ingratis com pelláltassanak, nemz. biró uram ot felette 
nagy becsülettel kéreti n. fiirmender uram  és az újonnan 
választott keresztény község, m ert mintsem interesses sum m a 
pénzeket vegyünk föl az n. város mindennapi szükségeire, a kik 
penig az n. városnak liquide restálnak, azokat silentio prae- 
tereáljuk, az n. városnak, nagy kárára  szolgálna, igy azért, 
hogy elromlott városunkat, a  mennyiben elkerülhettük, nagyobb 
nagyobb sum m ákban ne involváljuk, igen szükséges az említett



restantiákat quo citius eo melius kiszedetetni, és az n. város 
szükségeit azzal segíteni.

A r t i c u l u s  12-m u s. Az 1704-béli Ijilenezedik articulust 
nemzetes türm ender uram , az újonnan választott keresztény 
n. községgel együtt confirmálják ő kglmek.

A r t i c u l u s  НИН us. Nem kevés concivisi szabadságunk 
sérelmével érzet téli az elmúlt boldogtalan esztendőkben, és 
érzik m a is, hogy nemes városunk concivis becsületes tagjai, a 
midőn az n. m agistratus által concivisi praerogativával szoktak 
fölruháztatni, akkor azzal az szabadsággal is felékesíttetnek, 
tudniillik: hogy singgel, fonttal, itczével szabados com m er- 
ciumot, és tisztességes kereskedést foly tathassanak; nem tudatik 
m indazonáltal, miiül viseltetvén ittvaló n. kassai kereskedő 
rend, az ilyetén szabados commerciumokrúl. és nevezet szerént 
dohánnyal fontonként, és polturanként egyszersmind singgel 
való kereskedéstől (a mely dohány est regni bonum , és sem 
Olaszországbúl, sem Baraszlóbúl nem inducaltatik) az n város
nak törvényei s igazsága ellen prohibealják, s meg sem engedik 
effélével való kereskedést, és az által alábbvalókká tétetődnek 
városbeli concivis emberek a piaczonülő kufároknál, a kik 
mind fonttal, mind polturánként árulták az dohányt s mai nap 
is árulják. Hogy azért az olyatén kufároknál az igaz concivisek 
alábbvalök ne legyenek, és az n. város praerogativája is ez 
által ne sértessék, nemz. biró uramot, és az tektes n. tanácsot 
nemz. fürm ender uram, és az újonnan választott n. keresztény 
község igen igen kéreti, méltóztassék ezen dologban jól belé 
tekinteni, és ha mi excessus eddig ebben találtatott, vagy talál- 
tatik, országunk és nemes városunk törvénye s igazsága szerint 
orvosolja, és orvosoltassa cum elfectu; ne vehessen a concivis 
városi em ber tovább való panaszokra utat.

A r t i c u l u s  14-t u s. Ha mostani zűrzavaros üdő engedné, 
tetszenék nemz. fürmender uram nak, és az n. községnek, hogy 
az régi helyen, vagy más alkalm atos helyen vendégfogadóház 
építetnék. hasonlatosképpen az Bégáni háznak is egy része 
ugyan fedél a la tt lévén, de nagyobb része m ost is pusztaságban 
vagyon és hovátovább nagyobb nagyobb pusztulásra és rom lásra 
honvatlandó; erre való nézve nemz. biró uramot, és az n. 
tanácsot becsülettel kéreti, ha ideit, s m ódját látja, avagy csak 
vendégfogadó épületire való fákot is szállíttatna, azután  üdéit 
látván föl is állíthatná. Az Begáni háznak penig sine ulteriore 
dilatione való fölépítéséhez nem csak fogattattassson ez követ
kezendő nyáron, hanem in effectu reali meg is építtettesse, és 
prim um  et ante omnia besindeleztesse.
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A r t i c u l u s  15-t u s. Sűrű panaszos tételekbül érzi nemz. 
türm ender uram , és a n. község, hogy az elmúlt esztendőkben 
némely becsületes tanácsbeli uraim ék ő kegyelmek az n. város 
publicuminak nagy hátram aradásával s elmulasztásával, mind 
az nemes tanácsszéket, kedvek s akaratok szerént, elszokták 
mulatni, és ha nemz. biró uram  ő kglmeket vagy az n. város
házára, vagy peniglen maga házához hivattatja, magok kötölös- 
ségérül és engedelmességérül meg nem  emlékezvén ő kglmnek, 
ha akarják  pareálnak, ha akarják  nem, és a midőn legszüksé
gesebb dolgait az n. városnak kellenék segíteni és folytatni, 
biró uram nak, ő kglmének nagy hátram aradásával, és néha 
ta lán  kisebbségivel is magokat elvonják, úgy hogy tisztesség s 
becsület adassék, a ki nem o ly a n ; némelyeket ő kglmek közöl 
egy két nap sem kapat biró u ram  ő kglme, m intha Kassán 
nem lakna ő kglme, melyet nemz. türm ender uram  az n. köz
séggel együtt igen fájdalmas szívvel érzenek, hogy azért a  modo 
im posterum  a mely becsületes tanácsbeli személyek az ilyen 
defectusok, és fogyatkozások lettenek, kiki számot vetvén magával, 
ezentúl emendálják magokat, és eddig való fogyatkozásokat 
nagyobb szerénységgel, és nemz. biró uram nak tartozó kész
séggel hozzák helyre, és nem zetes biró uram ő kglme vala
mikor, és valam iben parancsolja, ő kglmek engedelmeskedjenek 
tisztességét megadják, szavát fogadják serio, és strictissim e 
adm oneáltatnak az olyatén nem es tanácsbeli személyek, m ert 
ubi honor, ibi timor. Ha hol penig tanáltatnának (kit ezentúl 
semmiképpen nem  reméljük) olyan becsületes személyek, a  kik 
tovább is nemz. Türmender uram, és az n. község ez irán t való 
statú tum a s végezése ellen cselekednének, és praevio modo 
m agokat nem alkalm aztatnák, semel pro semper statuáltatott, 
hogy a kik olyanok com periáltatnak, és esztendő forgása alatt 
három  ízben egyszer vagy m ásszor absentálnák az nemes 
tanács székét, azoknak neveit nemz. biró uram specifice föl 
tévén, kántoronként adja Türmender uram  ő kglme kezéhez; 
türm ender uram  penig az n. községgel communicálván m aga 
auctoritásával élni fog (melyet is m inden üdőben fen tartjuk, és 
reserváljuk magunknak) és ipso facto et irremissibiliter magok 
tisztitül, és tanácsbeli hivataljátul priváltatn i fogják.

A r t i c u l u s  1 6 -tu s . Ez előtti esztendőbeli articulusok 
m ost is per om nia confirmáltatnak, és nemzetes türm ender 
uram  az nemes községgel az irán t való auctoritását fentartja, 
hogy ezen condált articulusoknak kántoronként való olvasá
sára  és ha úgy kévántatik orvoslására is nemz. türm ender 
uram , és az nemes keresztény község az n. városházára föl
jöhessen.
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A r t i c u l u s  1 7 -m u s . M indezen kívül, valam int az köz
jónak, és ezen romlott városnak m egm aradására, oltalmazására, 
és m egtartására  czélozó dicsiretes, és hasznosabb dolgokat fel 
találandó nemzetes biró uram, és az tekintetes nemes tanács, 
m ind azokban kész nemzetes türm ender uram  az nem es újonnan 
választo tt keresztény községgel együtt praevie fienda communi
catione consentíálni, és az nemes m agistratussal egyetérteni. 
S ignatum  Gassoviae coram  electa com m unitate die et anno 
suprascriptis.

Et hac cedant ad majorem Dei te r optimi m axim i gloriam, 
alm aeque eiusdem genitricis im m aculatae virginis MARIAE, et 
om nium  sanctorum  honorem, nec non desolatae, et afflictae 
hujusce reipublicae Cassaviensis restaurationem , solamen, et 
emolumentum.

Eredetije Kassa város levéltárában: Art. elect. Comm etc. czimii 
könyvben.
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1706.

K a ssa  vá ro si articu lu sok .

Articuli anni 1706. ordinarie eligi solito judici Cassoviensi generoso 
domino Francisco Győry caeterisque sibi adjunctis amplissimis dominis 
senatoribus, per dominum tribunum plebis generosum dominum Joannem 
Onody, juratamque ejusdem reipublicae communitatem praescripti, die 

16. Januarii proque effectuatione porrecti.

A r t i c u l u s  p r i m u s .  Nemzetes türm ender uram az 
nem es községgel együtt kéreti nem zetes biró uram ot és az 
nem es tanácsot, hogy az minérnű proventus szokott lenni, az 
nagy parochiale templomhoz, azon proventusábul, hogy valami 
desolatiót ne szenvedjen, egyházfi uraim ék által mindenben és 
m indenkor épületek véghezmenjenek, a ki peniglen ispitálynak 
épületit illeti, odaki gróftiszt uraim ék fát vágattassanak, lassan 
készüljenek hozzá, és ha Isten békességet ád, ha  ez idén is 
állítsák fel.

S e c u n d u s . Nemzetes fürmender uram  nem es községgel egy
ben provocálja m agát ad articulum  2-dum  anni 1705. méltóz- 
tassék az nemes m agistratus azon articulust in omnibus punktis, 
et clausulis observalni.1

T e r t i u s. Nemzetes fürmender uram  az nem es községgel 
egyben, articulum  3-tium  ugyan anni 1705. in omnibus clausulis

1 Megújítása az 1705. évi 2-ik articulusnak.
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hagyja, és coníirm álja hoc addito a  nemzetséglevél iránt tudni
illik, a mely becsületes concivis em ber nem  messze földről való, 
egy esztendő alatt producálja azon nemzetség levelét, ha 
pediglen messziről való és az idő m iatt nem producálhatná, 
nem es tanácsunk bölcs Ítéletire hagyja nemzetes türm ender 
uram  és az nemes község az időhöz méltóztassék m agát alkal
m aztatni, az nemzetséglevéltől pedig taxája  hogy legyen nótárius 
uram nak, tetszett nemes községnek, hogy legyen den. 50.

4 -  t u s .  M ostanság is nem zetes fürm ender uram  nemes 
községgel azon anni 1705 .4-tum  articulum  in omnibus clausulis 
conformálja méltóztassék a  nemes m agistratus azon articulust 
observálni.

5 -  t us .  P er omnia azon articulus 5. anni ejusdem confir- 
m álja nem zetes fürmender uram  az nem es községgel.

6 -  t u s . 1 Ez idén is az nemes község az Bárczy határ 
irán t coníirm álja articulus 6. A. 1705.

7 -  m u s .  Articulum ugyan 7-m um  anni 1705. per om nia 
approbálja nem zetes fürmender uram  az nem es községgel együtt 
kérvén nemes m agistratust, méltóztassék a  mennyire lehet azon 
articulust observálni és ha  tetszene nemes tanácsnak sártisz
tekről providealni.

8 -  v u s .  Nemzetes fürm ender uram  az nemes községgel 
együtt provocálja magát ad articulum  8-vum  anni 1705. m él
tóztassék a nemes m agistratus azon articulushoz m agát alkal
m aztatni, és közönséges servitium iránt, kit m indennap szegény 
concivis em bereknek kell praestálni, m éltóztassék nemes m agi
stra tus urunktól kiadatott servitium irán t decretumhoz alkal
m aztatni, m ert igenis felette sokat szenved az szegény concivis 
em ber, és az minémű német időben praesideáló uraimék protec- 
tionalisokat nyertek, azok irán t m éltóztassék nemes m agistratus 
in locis debitis medeláját felkeresni.

9 -  m u s  e t  10 - m u s .  In omnibus punctis et clausulis 
approbáltatik, hogy in omnibus documentis, et rationibus, nem 
csak a specifieált tisztek, hanem  generaliter minden rendbeli 
tisztek szám otadjanak, ab anno 1700. inchoative; abban az 
esztendőben cum rationibus, de az következendő esztendőben is 
usque ad annum  1706. szám otadjanak az tisztek mindenfélék, 
sine documentis, de hitelesképpen, és a modo imposterum ab 
anno 1706. inchoative, jövendőbeli tisztek in sufficientibus 
documentis et rationibus adjon szám ot ad restaurationem  
officiorum anni subsequentis.

1 A 4 .  5., 6. art. megújítja az 1706. évi 4.. 6. és 6. articulust.
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11 -m  u s. In toto at) universa com m unitate approbatur.
12 - m u s. Comprobáltatik és confirmáltatik az m int 1704-ben

9-dik articulusban van 1
1 3 -  t i  u s . Minthogy az nemzetes concivis lakosoknak 

praejudicium ájára van, hogy az idegenek és alábbvalók élnek 
az singgel, itczével és fonttal, és kereskednek, kérettetik az 
nemes magistratus, hogy a miben lehet orvosolja, és találjon 
m ódot benne, hogy ne legyen az lakosoknak is károkra, m ás
képpen confirmálja a nem es község.

1 4 -  t u s . 1704. In omnibus suis pructis az fürmender 
uram  a nemes községgel ratificálja, és confirmálja.

15 t u s .  Per om nia com probálja és confirmálja quoad 
dominorum officiorum senatorum .1 2

1 6 - t us .  Anni 1705. In omnibus punctis et clausulis 
confirmáltatik.

Quae omnia et singula habeant finem gloriam Dei sem per 
majorem  Deique humilis eoque Deo summe dilecto, et ab aeterno 
electae ancillae deiparae factae virginis intacte rem ansae M ariae 
omniumque sanctorum  et sanctarum  coelestium rerum  publi
carum  honorem, et emolumentum huius afflictae patriae et 
civitatis incrementum. Per Eliam Blinszky p. t. registratorem.

Eredetije Kassa város levéltárában : Art. elect. Comm, etc csíntü 
könyvben.

1707.
K a ssa  v á r o s i articu lusoh .

A. 1707. Iß. Januarii.

Ezen nemes szabad királyi Kassa városának tekintetes nemes községbéli 
uraimék által punctatim condáltatott, és nemzetes biró uramnak, úgy az 
tekintetes nemes tanácsbeli uraiméknak pro effectuatione exhibeáltatott

articulusok.

A r t i c u l u s  p r i m u s  Anni 1706-ti in suo vigore egész
ben megmaradjon hoc addito, hogy az Hegányi háza féle, a hol 
most az szegény ispitálybéli személyek laknak, a mennyire a 
mostani üdőnek állapotja engedi (úgy mindazonáltal, hogy

1 A 11. és 12. art. megerősíti az 1705. évi 11. és 1704. évi 
9. articulust.

2 A 14., 15. és Ifi. art. megerősítése az 1703. évi 26., 29. és 1750. 
évi 16. articulusnak.
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könnyű okokra nézve el ne m ulattassák) fel építtessék. Hasonló
képpen az

M á s o d i k  is stáljon, hoc addito, hogy minthogy ezen 
nemes város lakosa felettevaló szállók miatt, nagy lam entálá- 
sokkal vadnak, úgy annyira, hogy némelyek közülök m ár pa t
tantyúsokká és hajdúkká lenni, s el is menni kénszerítődtenek, 
azért kéreti nem zetes türm ender uram  nemes községbeli uraim ék- 
kal együtt, nem zetes hiró u ram ot és az tekintetes nemes 
tanácsbéli uraim ékot, hogy azok, az kik az tekintetes nemes 
tanács számúkul az t. n. község közzé egy kevés nyugodalom ra 
és szükséges tanácsadatravaló  assistentiára helyheztetődtenek, 
szállás tartásban  is segítséggel legyenek.

Nemkülömben in casu necessitatis extra praesidium  ordina
rium, a mikor másféle feles szállók hozattatnak be, az t. n. 
tanácsbéli uraim ék is alfélé szállók tartásában concurrálni ne 
nehezteljenek.

Item az miném ű nemes embereknek, és főrendekben lévő 
uraknak  protectionalis alkalmatosságokkal, benlévő házok ne 
exim áltathassanak, ne terheltessék az t. n. tanács debitis in 
locis az olyanok ellen per repraesentationem  et instantiam  
fiendam obvialni.

Nemkülömben tavalyi türm ender uram  is, hogy az szállók 
intertentiójábanvaló segítségben concurráljon, úgy szállásosztó 
uraim ék között szállótartás irán t való introducált abusiva 
exem ptio plenarie exauthorisáltassék, kéreti n. türm ender uram  
az t. n. községgel együtt n. biró uram ot és az t. n. tanácsot. 
Item az

Harmadik articulus is, per om nia anni 1705 observál- 
tassék ; hasonló form ában az

4 - dik is, anni ejusdem 1705. suo vigore s ta ljo n ; nem 
külöm ben az

5 - dik is, anni 1692. confirm áltassék, hoc addito, hogy 
mivel sokizben sürü panaszok jünek  be naponként a lakosoktul, 
hogy mészáros uraim ék húst nem  vágnak, vagy ha mikor 
valam it vágnak is, házoknál adják el fertályonként, és az 
közönséges lakosnak semmi nem  ju t, hogy ennek utánna az 
m észárszékben vágassák az bús és mindenféle hús fontra vet
tessék az árához képest, és többé az bornyu búst külömben el 
ne adják, hanem megmérjék font szám ra; item az

6 - dik is, anni ejusdem 1692. in integris clausulis suis 
confirm áltassék; úgy az

7 - dik is, anni pariter ejusdem 1692. confirmáltassék.
8 -  dik. Erre is kérettetik az t. n. m agistratus, ha történnék, 

hogy valaki az n. tanácsbul ki hagyattatik, az az t. n. tanácsnak
23Corpus Statutorum  III.



titkos dolgait örökké eltitkolja és elhallgassa, az m int hiti 
tartja, hogy aféle titkokat lelke vesztése alatt senkinek meg ne 
jelentgesse, ez okáért úgy viselje magát, hogy semminémű titok- 
alávettetett állapotokat se szóval, se cselekedettel, se jelen- 
getéssekkel, se példáskodással ki ne nyilatkoztassa.

9- dik. Az kiket Isten gróf vagy inspector tisztben hely- 
heztet, szorgalm atosán az n. város oeconom iáját folytassák, és 
az minémű proventus az jószágbul jőne, az városházára szál
lítsák és onnét adassék ki az  nékiek provenialandó rész m inden
féle proventusbul, úgymint szemes életből, malombeli proven- 
tusbul, kender, kása, darábul, ügy deeimalitas.

10- dik pedig, anni 1705. egészben observáltassék.
11- dik. Ha valamely új concivis, az concivitásságban 

belép, az olyan személyt nem szükség m indjárt az n. község 
szám a közzé bevenni, hanem  elsőben kóstolja ő az concivitás- 
ságnak terhét.

12- dik. Az n. város tilalmas erdejét Furcsa nevűt, minden 
tehetséggel conserválni igyekezvén, oltalm azni nagy szükség.

13- dik. Mikor az n. község öszvegyül, és az üdőben 
tractálván és végezvén az közönséges jóról és kárról, az mit 
statuálnak és végeznek Isten tisztességére és az közönséges 
jónak gyarapodására, az mikor az végezés után valaki az statú
tumot felbontja, méltó az büntetésre, meg is büntetődjék az 
n. város régi statútum a szerént.

14- dik. Mikor valam ely tanácsbeli u ram nak causája, vagy 
instantiája Forog az t. n tanács előtt, és hogy az dolga discu- 
tiáltassék, kilépjen; ha valamelyiktől ta rtan a  az tanácsbéli 
u raim ékközülvalóra, ki jav á t nem k íván ja , vagy kívánná, 
méltó és szükség az olyannak kilépni.

15 -  dik. Mivel nemzetes formender uram nak az publicumokra 
vigyázni, és az közönséges jóra, jólehet az ő kglme portája 
szokott kitelni ennek előtte az felső Tőkésről, de mivel az 
m ostanság elégvén elpusztult, az ő kglme portája  teljen ki 
vagy Bélárul, vagy más közelebbvaló n. város jószágábul.

16- dik. Minthogy városunkban, és piaczunkbéli, s mind 
pedig más utczákon, de kiváltképpen Béka és Rosta utczában 
sok sár, és egyébféle ocsm ányság felette igen bővön vagyon, a 
mely tapló gyanánt vadnak, honnét sok külömb-külömbféle 
nyavalyák és dögleletességek szárm azni szoktak, arru l is szük
séges dispositio tétessék, hogy az gazdák elsőben praemoneál- 
tatván serió, az tisztaságnak m egtartására compelláltassanak, 
az renitensek pedig ez irán t megbüntetődjenek.

17- dik. Ha helyes és elégedendő rátiókkal, s bizony
ságokkal meg nem bizonyíttathatik, az a  mivel vádolják némely
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községbeli atyánkfiáit, tehát csekély állapotért, az nem es község 
szám a közül, ki ne hagyatódjék, hanem  inkább megintetődjék, 
és dorgáltatódjék, ha correctióravalő csekély állapot volna.

18- dik. Jólehet az n. város ruinái s pusztulási körül, sok 
reparátiok volnának, kik közül némelyeket ex fundam ento is 
erigáltatni kellene, m indazonáltal, a  mennyire m ostani zű r
zavaros, és m ostoha üdő engedi, az legszükségesebbeket, m inden 
halogatás nélkül kívántatik restaurálni, úgymint Lőcsei házat, 
városházát, középső malmot, csurgókat, és egyebeket, a  melyek 
naponként nagyobb és nagyobb kárt, költséget okoznak a  n 
v á ro sn ak , ahozképest proxime teendő tiszt uraim ék meg
em lített restaurátiókra szükséges requisitumokat, ú g y m in t: fát, 
sindelyt, és szegeket mentül ham arább  pénzen szerezzenek, és 
azokat építtessék meg.

19- dik. Midőn nemzetes biró uram  a nemes tanács szám át 
convocaltatja, mindenik (nisi legitimi impeditus legyen) pro 
h o ra  et loco ad id praefigendis immediate com pareáljon; ha 
pedig impeditur, azt biró uram nak m ature insinuálja, vagy 
insinuáltassa, m ert néha történt, hogy valamely arduum  inter
veniálván, az praefigált órátul fogvást, egy két óráig is kellett, 
vagy kellenék várakozni, s temporisálni, u tánna várakozván.

20- dik. Midőn valamely m ateria proposita a  t. n. tanács 
között vagyon, addiglan senki m ás dolgokrul való discursusokat 
be ne hozzon és extravaganter ne indítson, miglen a  proponált 
m ateriárul .serio nem concludáltátik a dolgokban.

21- dik. Egytittlévén pedig az t. n. tanács az n. községgel 
együtt, midőn valamely dolog fenforog, minden em ber pro suo 
lubito ne szóljon hozzá és kiáltást ne indítson, sem valam ely 
particularis szembenvaló verekedésre ne fakadjon , hanem  
propter bonam cointelligentiam et harm oniam , kiki m aga asz
ta lánál csendesen discurrálván és úgy az maga asztalánál lévő 
fürmendere által, debito tem pore et forma proponáltassa.

22- dik. Az mennyiben hátram aradás esett az  elmúlt 
1706-dik esztendőben az régi szám adás irán t, ugyanezen 
1706-dik esztendőbelivel együtt, azok tovább is revidiáltatván, 
contináltassanak a m int tavaly currált, újonnan deprecálandó 
személyek által.

23 - dik. Ezen felyül megirt articulusokat, ki m it con- 
tineáljon magában, minden fertály esztendőben, egyszer elolvas
tassanak , hogy annál is jobban, m int eddig m egtartassanak és 
effectuáltathassanak. Fentartván végezetre in praem issis az 
szokott authoritását nemzetes türm ender uram  in casu non
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observationum . Actum Gassoviae die et anno suprascriptis in 
domo curiali tribunatus plebis.

P er Eliam Blinszky Ju ra tum  Civitatis 
Regiae ac Liberae Cassoviensis Regestra- 

torem. (m. p.)

Eredetije Kassa város levéltárában: Art. elect. Comm. sat. csimii 
könyvben.

1708.

K a s s a  v á ro s i articu lusók .

A. 1708. die 14. Januarii.

Ezen nemes szabad királyi Kassa városának választott fürmendere nem- 
zetes Sandy Péter uram ő kglme és az tekintetes nemes községbéli uraimék 
által punctatim condáltatott és nemzetes Szentmártonyi Imre, választolt 
biró uramnak ő kglmének, úgy az tekintetes nemes tanácsbéli uraimék-

nak pro effectuatione becsülettel exhibeáltatott articulusók.

A r t ic u lu s  1 -m u s  anni 1706. in  suo vigore egészben 
megmaradjon.

2 -  d ik  is, anni 1705. adjecto articulo anni 1707. in suo 
vigore staljon, boc tam en per expressum  a d d ito : hogy az 
augustana confession lévő becsületes ném et praedicator uram, 
sem m iképen szállóval ne aggraváltassék, úgy a  többi is minden 
religion lévő papi személyek.

3 -  d ik . M esterember uraim éknak (de főképpen lakatosok
nak, kovácsoknak, csizmadiáknak, kenyér és zsemlyesütőknek, 
gerbelyeknek és kerékgyártóknak, bodnároknak) serio commit- 
táltatik, minthogy az ezüst m ár Istennek jóvoltából szabadosait 
foly, azért minden rendbeli mesterember, úgy kereskedő uraimék 
is az árunak  és m unkájoknak fizetését felettébbvalú áron ne 
kiváltják adni, hogy annál is inkább illetlen titulusokkal ne 
illettessenek, másként, ha contraveniáinának, tehá t érdemlett 
büntetéseket elveszik, minthogy az n. városnak  ő kglmek m iatt 
(a kik olyanok) nagy becstelenséget kell szenvedni, melyek m iatt 
aggraváltatik i s ; m észáros uraimék is, m indenféle húst font 
szám ra adják, de főképpen az bornyúhúst. Az m észárszékeknek 
befedését absque delatione et rem ora végbenvigyék, annak 
idejében acceptáltatni fog az expensa, tisztán  is tartan i igye
kezzenek.



4 -  d ik . Minthogy az n. városban szükséges és dicsiretes 
az tisztaság, azért m inden gazda ember az m aga házaelőtt- 
valö tisztátalanságot kitisztítani igyekezzék és ne kénszeríttes- 
senek concivis uraim ék m ás utczákban lévő utak  és puszták 
házokelőttvaló kitisztíttatásra, hogy avval is valam i uj abu- 
susok (mint tavalyi esztendőnek alkalm atosságával executione 
m ediante com pelláltattanak) ne introducáltassanak.

5 - d ik . Mivelhogy az Istennek haragját s osztorát rajtunk 
szemlátomást naponként tapasztaljuk, a ki is részszerént nem 
egyébbül származik, hanem  az rendkivülvaló illetlen drága 
ruházatnak és öltözeteknek pompáskodásával, legfőképpen az 
asszonyem berek között annyira eláradott, hogy alig ösmer- 
ködhetik m ár meg, ki az asszony és ki az szolgáló, a  mely 
m iatt is Istent nagy haragra és bosszúságra ingerlő czégéres 
vétkek szárm azni szoktak. Kirenézve méltán lehet efélékre- 
való szemes vigyázás, hogy a  kik állapotjoklioz nem  illendő 
ruházatban  járn i tovább is szándékoznának, ezen m ostan i nyo
morúságos üdőben, érdem ek szerént való büntetéssel büntettes- 
senek meg, úgy az cselédnek is érdemeken kivül való ruházatot 
és fizetést adni ne merészeljenek, mely m iatt sok szegény lako
soknak nagyobb enervátiójok következhetnék, m elyet is biró 
uram  hova ham arább  házanként a gazdák és cselédek hallá
sára  publicáltassa.

6 - d ik . Staljon ju x ta  vigorem art. 8-vi anni 1707. Azt 
elkövessék azok, a  kik a n. t. szám ban bemennek, e t e con
verso a  t. n. község is.

7 - d ik . Gonfirmáltatik jux ta  vigorem art. 9-ni ann i 1707. 
Hoc tam en adjecto, hogy gróf uraim ék semminemű extraordi
narius magok m unkájokra az n. város jobbágyit ne  cogálják, 
m ásként fentartatik’ezirántvaló facultás, pro investigatione fienda 
nem zetes fürm ender uram  által az n. községgel együtt.

Az sextalitas pediglen egészben tolláltatik, és az  decima- 
litas cedáltatik a helyében.

Az elszélyedezett jobbágyságnak n. vármegyékből vissza- 
hozatta tásában  is gróf uraim ék fáradozzanak, és inkább bizo
nyos üdőkig a robotosságtul immunisok legyenek, hogy épül
hessenek s jobb kedvek legyen a visszajövetelre.

Item hogy az szegénységnek az dézm álásbanvaló pana
szok tolláltassanak, szorgalm atosán azon legyenek, hogy annak 
halogatása tapasztaló károkra ne légyen.

Item az lovas legények is magok szám ára az  n. város 
jobbágyit ne hajtsák, a m int eddig elkövették.

8 -  d ik . Gonfirmáltatik jux ta  vigorem art. 10-mi anni 1705.
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9- dik. Kérettetik nem zetes bíró uram az nem es tanács
csal együtt a rra  is, hogy az ő kglmek rendiszeréntvaló fizeté
seken kivid semminémü proventussal azt ne szaporítsák, hanem 
contentusok legyenek ő kglmek az magok rata  fizetésekkel és 
accidentiákkal.

10- dik. Confirmáltatik ju x ta  tenorem art. 13-tii anni 1707.
11- dik. Mikor az nem es város lakosaközülvalő személy 

valam i aprólékos vétket elkövetne, a kiért 12 forintos büntetést 
megérdemelne, az ollyatén büntetés nem a fiscust illesse, hanem  
m agánosán biró uram ot ő kglmét, hogy annál is inkább a publi- 
cum ok retardátiót ne szenvedjenek.

12- dik. Confirmáltatik iuxta tenorem art. 19. anni 1707. 
cum  hac tam en expressa declaratione, hogy biró uram  hire 
nélkül, ha az praefigált term inusra és órára nem  com pareálna 
tanácsbéli uraim ék közül valamelyike, toties quoties egy rhenes 
forinttal büntettessék meg.

13- dik.  Confirmáltatik ju x ta  tenorem art. 18-vi anni 1707. 
cum  expressa hacce declaratione, hogy ha több épületeket vég
ben nem vihetnének is, az lőcsei házat, piaczon levő patikákat 
és középső malmot, úgy az Bégányi házat is, mindenekelőtt 
befedetni szorgalm atosán igyekezzenek és gróftiszt uraim ék suo 
tem pore elégséges fát, léczet és több requisitum okat szállíttas
sanak  azon háznak épületire.

14- d ik. Confirmáltatik jux ta  tenorem art. 22. anni 1707.
15- dik. Confirmáltatik ju x ta  tenorem art. 20. anni 1707.
16- dik.  Confirmáltatik ju x ta  tenorem art. 21. anni 1707.
17- dik.  Felső Tőkés irán t magának reserválja nemzetes

fürm ender uram  az authoritást, hogy a midőn kívántatik az 
plébánia szükségére, úgym int ekék, szekerek, vagy emberek, és 
hogy hátram aradast ne szenvedjen az oeéonomiában, szaba
dosán disponálhasson ő kglme azok iránt.

18- dik. Sertiszt uraim ék az serfőzetésben szorgalm atosak 
legyenek, és continuálják, ne adjanak okot a  pan asz ra  és' ide
gen korcsm áknak folytatásokra, praevie fárul, kondorul, árpárul 
provisiót tegyenek, m ind vizen, mind szekerekben fát hordat- 
tassanak, és nem  kelletik várni, hogy mindenkor a  piaczon 
vegyenek, hanem lévén idejek községbeli uraim éknak az falukra 
kimenni, ne szánják fáradtságokat árpának és fának megszer
zésére, nemkülömben ő kglmek menstruatim  ex tractust adjanak 
be, lehessen biró uram nak s az n. tanácsnak notitiája, az per- 
ceptorátusban mit adm inistrálhattanak volna ő kglmek.

19- dik. Bortiszt uraimék, ha  az majorságbéli borok kari
kák alatt el nem adattatnak, hanem  kiárultatnának, azon stat- 
vex hordók az n. város szükségére conserváltassanak, hogy ne
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kénszeríttessék az n. város az iránt nagyobb költséget tenni, 
nemkiilömben praevie hordófalokat és kádaknak valókat is has- 
gattassanak, és a kiárultatott borokrul m enstruális extractust 
biró uram nak és a t. nemes tanácsnak  praesentáljanak.

20-d it .  Építőtiszt uraim ék is, a kik a tanácsszéket fre- 
quentálják, minden csekély exmissiókban m agokat ne fárasz- 
szák, hanem bízzák afélét községbéli társaira , hogy annyival is 
inkább a  jubileumok folyhassanak. Az n. város szekereit, hete
seket т а р )к  m unkáikra ne fordítsák, s az szénaosztásra is, 
m ás bizoiyos szénaosztó deputáltassék annak idejében, avagy 
in pecuna exolváltassék a  tiszt, és az széna vitethessék nemes 
városházira.

21/dik. Néhai méltóságos egri püspök Szegedy Ferencz 
uram  ő/nagysága által lett pium legatumrul telyességesen el ne 
felejtkesgék a  n. tanács, hanem tovább is urgeálja, mostani 
plebánis uram m al is communicáltassék.

22-dik. Az n. város patikája iránt praevie gondolkozzék 
az n. tsiáes, m i karban legyen dolga patikárius uram nak, hogy 
éppen az utolsó term inusra a dolog ne vonódjék.

Ö -dik. A minémö szőllőt elfoglalt vala nemzet es Bonis 
Sigmoid uram tul házadójában az Liszkay hegyen a n. város, 
minthlgy Bonis Sigmond uram  propria authoritate visszafog
lalta, ínnak is rehabitiójában fáradozni a  n. tanács ne terhel- 
tesséb

24- dik.  Korcsmák és servitiumok irán t való kglmes urunk 
Öfelsge, úgy méltóságos fő generális Bercsényi Miklós uram  
is ő Sxcellentiája instantiánkra scriptotenus k iadatott resolutió - 
ját, íz n. községgel com m unicálja (mivel az n. város lakosa 
felctibb holmi victualéknak adatására  és fáknak adm inistrálta- 
tásáa, mind az praesidiariusok, mind pedig az palotások és 
udvfi népek által compelláltatik minden órában s a magok 
quájélyokbul a  mit hoznak, azokkal oeconom iát exerceálnak) 
s efcctiláltatni a  nemes m agistratust kéreti nem zetes fürmender 
ura , az n. községgel együtt.

25- dik.  Az mostani országgyűlésnek alkalm atosságával, 
az iinémű reparátiókat tétetett az n. város, mind az elmúlt 
17(1. és előbbeni esztendőkben, az benlevő nemesség és con
civi uraim ék házoknál, azokat tiszt uraim ék extractualiter jő 
renben vegyék, hogy az n. város azokért kárt ne valljon, mely 
ex pisáit successive rehabeálhassa.

26- d ik . Az minémü házrészeket együtt is m ásutt is az 
n. áros elfoglaltatott, az elmúlt esztendőkben régi tisztviselő 
ürülék adósságiban, azoknak compossessorival végezvén, azon 
résiket az n. város elocálja azoknak, a kik azon részekért



Eredetije Kassa város levéltárában, az idézett könyvben
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házbért fizethetnének, avagy h a  az possessor akarja, m anu- 
teneálhatja, házbért fizetvén érette  és eddig való birásátul is 
tartozzék fizetni.

27- d ik . Mivel az órában nagy fogyatkozások vadnak, és 
az  ki hozzálát, talán nem sókat ért hozzá, azokáéft szükséges 
volna valam i más értelmes óráhozértő m esterem berül provi- 
deálni és annak  illendő fizetést rendelni, a melyre alkalm atos 
lehetne Panczer Macher, jó volna arra.

28 - d ik . Az hostátokon is nagy abususok jö tenek  be, 
hogy akárki szabadosán sövényt ver, és az maga fundusán 
kivül is többet foglal hozzá, hogysem mint illetik, ar. ily csi- 
nekre szükséges fiscus uram nak szorgalmatosán vigylzni. Az 
hostátokon lévő idegen korcsm ák iránt is jó  vigyázássfi légyen 
a  n. m agistratus specialiter.

29- dik.  Doctor uram  dolga irán t is az n. m aastratus 
tegyen valam i dispositiót, mivel sok Ízben repetálja míga sal- 
larium át, jóllehet az n. város lakosa semmiben nem adhbeálta, 
kirenézve, ha  tovább nem ak arja  fizetéssel tartani, ininuál- 
tassék ő kglme, és valamely jó  medicusról gondolkodjék a  n. 
tanács. Patikárius uram is az orvosságokat felettébb vak áron 
szokta adni, azért az irán t is ő kglmét jó rendben kell renni, 
drágán az orvosságokat ne ad ja  az város lakosának.

30- d ik . Az hostáti em berek felettébbvaló károkat tesz
nek mind vetésben, mind szőllőben, azért kemény büntetésalat I 
inhibeáltassanak egyszer, s ha  m ásszor ott érik marhánkat,, 
azokat szabad légyen lábárul lelőni, propter contum acian így 
az kovacsanyiak ellen is szabad legyen procedálni.

31- d ik . Az harcsai patak, minthogy igen gyakran kiszo
kott öntődni, s az mezőkben nagy károkat tenni, azért •та- 
való vigyázásban és kárvallásnak elfordításában szorgalnttos 
gondviselés légyen építőtiszt uraim ék által, az h a tá rá t is jvi- 
deálják.

32- dik.  Confirmáltatik ju x ta  tenorem art. 23. anni 107.

Per Eliam Hlinszky Juratum  Civiitis 
Registratorem. 

m. p.
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1709.

K a ssa  vá ro si articu lusok .

Articuli pro anno 1709. per generosum, prudentem ac circumspectum 
dominum Petrum Sandy tribunum plebis, et inclytam neo-electam com
munitatem, generoso, prudenti, ac circumspecto domino Emerico Sz. Már- 
tonyi tertio reelecto judici, reliquisque sibi adjunctis amplissimis senato

ribus praescripti et porrecti.

A r t i c u l u s  p r i m u s  — a r t i c u l u s  8 -v u s .1
Ar t .  9 -n u s. Bortiszt uraimék, ha az majorságbéli bort 

karikák alatt el nem  adhatnák, hanem  kiárultatnák, azon S tat- 
vex hordók az n. város, szükségére conferáltassanak, hogy ne 
kénszeríttessék az n. város azirán t újabb s nagyobb költséget 
te n n i ; nemkülömben praevie hordófalakat és kádaknakvaló- 
kat is hasogattassanak, és az ki áruitato tt bortul m enstrualis 
extractust n. biró uram nak és az n. tanácsnak  praesentálja- 
n a k ; és hogy az n. város oeconomiális borait az vett borok 
közzé ne egyelítsék, hanem külön rubricában tegyék, hogy tud
hassák az szőllők m unkájára mi megyen, és az vett boroknak 
lucrum a lészen az n. városnak. És az edények is az n. város
nak továbbvaló szüreti szükségére, az melyeket egyszer a lá
visznek, conferáltassanak és magok között ne distraháltassanak, 
nemkülömben az csaplárosokra serio gondot viseljenek, hogy 
rendes fizetéseken kivül m agoknak nem es városnak kárával 
hasznot ne tegyenek, mivel sok panasz van irántok.

Art .  10- mus . 2
A rt. 11-m us. Építőtiszt uraim ék is, a  kik a  n. tanács 

székit frequentálják, minden csekély exmissiókban m agukat ne 
fáraszszák, hanem  bízzák afélét községbeli társaira, hogy any- 
nyival is inkább az publicumok folyhassanak. Az n. város sze
kereit, heteseit magok m unkájokra ne fordítsák, az szénaosz
tásra  is m ás bizonyos szénaosztó deputáltassék annak idejében, 
avagy in pecunia exolváltassék az tiszt és az széna vitessék 
az n. városházára, és nem úgy m int tavaly, hogy csak az két 
principális tiszt já r t az malmokban m érni és az élet á rá t per- 
cipiálván, községbéli társai hírek nélkül ex ig á lták ; illik minde
nekben megbecsülni, mivel az szám adásnak terhe egyenlő ; az 
m alm okra serio jó  gondot viseljenek, kivált az középső m alom ra,

1 Az 1—8. art. szószerénti ismétlése az 1706. évi 1., az 1708. évi 
3., 5., az 1705. évi 10. és az 1707. évi 9. s 19—-21. articulusoknak.

“ A 10. art. ismétlése az 1708. évi 18. art.-nak.



hogy teljességgel el ne pusztuljon és romoljon s úgy az gátakat 
is, h a  mindazon költséggel építtessék meg s ügy az patikát is 
és az  kapuk felette való kőfalakat befedettessék, s az hidakat 
is serio reparáltassák, s az csorgókat és az Csermelye vizét 
pedig suo tempore behozattassák, azokhoz való váluknak és 
csuknék szükséges fákat idején megszerezvén.

A rt. 12-m us. Az Begányi háznál levő kőfalaknak befede- 
tését gróf vagy inspector tiszt uraimék suo tem pore elégedendő 
fát, léczet, sindelyt szolgáltassanak, és az megvett fákat az n. 
város jobbágyival levágatván, az vizen leszállíttassák s annak 
erectió jára az jószágbul ácsokat avagy csak befedettetésekre 
szolgáltassanak.

Ar t .  1 3 - tiu s .1
Art .  14-tus. Mivel az órában nagy fogyatkozások vadnak, 

és az, ki hozzá lát, ta lán  nem  sokat ért hozzá, azokáért szük
séges volna valami m ás értelmes órához értő m ester emberről 
provideálni és annak illendő fizetést rendelni. Az harangozórul 
is provisiót tegyenek, m ást fogadván, mivel ebben nagy defec- 
tusok vadnak, kivált m ikor halottakat temetnek, nem  igazán 
harangoztat, melyet igen sajnálhat mind az három  n. religio, 
úgy az káplánnak, kán to rnak  és harangozónak, sírásóknak 
legyen bizonyos taxája.

A rt. 15-tus. Hogy az n. városban ex negligentia hospi
tum  sok házak pusztu lást szenvednek, az mely az n. városnak 
nagy kárára vagyon, m elyre nézve az nemes m agistrátus által 
admoneáltatván, post admonitionem, ha  nem  akarnának  az n. 
m agistrátus adm onitiójának engedelmeskedni, tehát az olyan 
házak  adattatnának olyan concivis atyánkfiának, az ki megépí
tené és usuálhassa. addig, míg contentum a nem  lészen cum 
om nibus fatigiis e t expensis.

A rt. 16-tus. M inthogy m ár két esztendőtül fogvást az n. 
város rétéit, kiváltképpen az generális rétje mellett való szép 
ré te t az fortificatio m ellett levő tiszteknek lovaival kietetik, kihez 
képest az n. m agistrátus requirálja azon tiszteket, hogy azon 
füvet az n. város szükségére conf'erálhassák.

A rt. 17-m us. Az .lakabista tiszteket oly rendben venni 
ne terheltessék az n. magistrátus, hogy se az n. városnak 
k árára , se az szegény lakosnak praejudicium ára ne legyen, és 
több korcsmája szent Jak ab  napkor az n. városnak ne légyen, 
hanem  mindenekelőtte az  lőcsei és város házán levő korcsm ák 
observáltassanak.
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A rt. 1 8 -us.1
A rt. 19-nus. Két s három  rendbéli tisztet egy személy 

ne viseljen, és az tisztviselésre alkalm atos emberek accomo- 
dáltassanak.

A rt. 20 -m us. Sérelmekkel érezvén kereskedő uraimék, 
hogy rendes vásárokon kívül is az törökök és görögök olyan 
jószágot hozván be, árulják, az mely jószág ő kglmeknél is 
mindenkor tanáltatik, kire nézve, minthogy ő kglmek sokban 
sokszor az n. város szükségére m egtaláltatnak, és sok onust 
viselnek, az n. városban assistentiát instálnak, hogy tovább ne 
legyen szabad vásárokon kívül behozni jószágokat, hogy áru l
hassák.

A rt. 21 -m us. Ha valaki felől az n. község szám a közzül 
valami oly dolog hallatnék, az mely hozzá nem  illenék, netalán 
valaki sinistra inform átiójára az n. m agistrátus által nótáltat- 
nék, tehát prim um  et ante om nia az nemes m agistrates által 
hivattassék exam enre és igy com perta rei veritate accom m o- 
dálja dolgát az n. m agistratus tem pore electionis communitatis.

A rt. 22 -dus. Fentartja  nemz. fürmender uram  az nemes 
községgel együtt authoritását, in easu non observationis articu
lorum memoratorum.

Inscriptum  per Eliam Blinszky m. p.
Juratum  Civitatis Regestratorem.

Eredetije Kassa város levéltárában: Art. Elect. Comm. etc. ezimii 
könyvben.

1710.

K a ssa  v á r o s i a r tim lu so k .

Articuli electae communitatis, anni 1710. die 18. mensis Januarii generoso 
domino Stephano Vancsai judici primario hujus regiae ac liberae civitatis 
Cassoviensis relicjuisque sibi adjunctis amplissimis dominis senatoribus, 
per generosum dominum Emericum Szent-Mártonyi tribunum plebis, et 

inclytam neo-electam communitatem praescripti.

Az 1709. esztendőbeli első articulus in suo vigore meg
maradjon.

Item ugyanezen 1709-dik esztendőbéli második articulus 
is contirmáltatik egészben.

A 18. art. ismétli az 1709. évi 9-iket.



Item az harm adik articulus is 1709-dik esztendőbéli meg
maradjon.

Item  az negyedik articulus is 1709-dik esztendőbéli egész
ben confirmáltatik.

Az ötödik is az 1709-dik esztendőbéli egészben confirmál
tatik hoc etiam  per expressum declarato, hogy az pénzbéli fize
tések tolláltassék az m ostani szükséghez képest, biró uram nak 
ő kglmének portája három, formender uram nak penig kettő, 
gróftiszt uraim éknak egy-egy, oly conditióval mindazonáltal, 
hogy az nemes város oeconom iájában a m iatt defectust ne 
szenvedjen, hanem  elsőben azé kiteljen.

Item az hatodik articulus is 1709-dik esztendőbéli egész
ben confirmáltatik, hoc etiam  addito, hogy az nem es tanács 
uraim ék ő kglmek közzül, biró uram  ő kegyelme hire nélkül 
főképpen reggeli üdőkben ki ne menjen az városbul.

A 7-dik articulus 1709-dik esztendőbéli in suo vigore 
stáljon.

Az nyolczadik articulus is anni 1709-dik in suo vigore 
confirmáltatik.

Az kilenczedik is anni ejusdem 1709-dik respectu futuri 
temporis confirmáltatik.

Az tizedik is anni 1709-dik confirmáltatik, hoc etiam 
addito, hogy az sernevelős ne legyen semmiképpen, hanem 
tolláltassék.

Az tizenegyedik articulus is anni ejusdem 1709-dik egész
ben confirmáltatik, hoc etiam  addito, hogy arb iter uraim ék az 
parsoknak term inusit term inusrul term inusra ne vontassák, ha
nem az dolgokat effectuálják kötelességek s hitek szerint, úgy 
az testimoniálist kérő parsoknak, a testim oniálist kiadják halo
gatás nélkül.

Az 12-ik is anni 1709. egészben confirmáltatik.
Az 13-ik is anni 1709. egészben confirmáltatik.
A 14-ik is anni 1709-dik egészben confirmáltatik, hoc 

addito, hogy egyházfi uraim ék correspondenter legyenek plébá
nos uram m al, az harangozó peniglen és sírásók dependenter 
legyenek egyházfi uram éktul, úgy az kalcantista is dependeál- 
jon az orgonyistátúl annak idejében, és gyermekeket oda az 
harangozó ne küldjön, mivel az orgona nagy költségben került.

Az 15-dik is anni 1709-dik confirmáltatik, hoc addito, a 
mennyire lehet conserváltassék azon ré t vagy szántassék fel 
köles alá.

Az 16-ik is anni 1709. egészben confirmáltatik.
Az 17-dik anni 1709-dik de suo vigore praesentibus cas- 

sáltatik, mely helyett ispitálytisztek determ ináltassanak, a  kik is

3 6 4  VÁROSI STATÚTUMOK.
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az egész kassai, mind ispitályi, mind az nemes város szőlleit 
coláltassák s az eddig Jakab ista  uraim ék kezek alatt levő korcs
m ákat türm ender uram  keze alatt levővel együtt adattassanak 
ispitálytiszt uraim éknak kezek alá, kihűl az ispitálynak mind 
épületire, m ind szegény személyeire jó  gondot viseljenek.

Articulus 18. penig anni 1709-dik egészben confirmáltatik.
Articulus 19. is anni 1709-dik per omnia confirmáltatik, 

hoc super addito, hogy az nemes tanács uraim ék pro lubitu 
magok mellé tisztlársokat ne válaszszanak, hanem  az  nemes 
tanács olyat válaszszon, a kin az egész nemes tanács szám a 
megnyughasson.

Articulus vigesimus anni 1709-dik tollái tátik.
Articulus 21. penig anni ejusdem 1709-dik per omnia 

confirmáltatik.
Articulus 22. Az bárczai ha tá rra  s úgy az lefolyó vízre 

is Hernádra, utakra, kiváltképpen az nagy hidra és pallókra jó 
gondot szükség lészen viselni, mivel az vizek felettébb való 
károkat tesznek az szántóföldekben és rétekben.

Articulus 23. Ha mi olyan dolog lenne még, a  ki ezen 
articulusban nem com periáltatnék, s az közjóra czélozó volna, 
azokat is, hogy effectu álják magok hitek, dexteritások és since- 
ritások szerint nemzetes biró uram  a nemes tanácscsal együtt 
kérettetnek türm ender uram  által, az nemes községgel együtt.

Articulus 24., F en ta rtja  nemzetes türm ender uram  a n. 
községgel együtt au thoritását in casu non observationis articu
lorum praefatorum  et in 4 temporibus perfectionem erorundem  
articulorum.

Eredetije Kassa város levéltárában : Art. Elect. Comm. etc. csimű  
könyvben.

1711.

K a ssa  vá ro s i articu lusok .

Articuli neo-electae communitatis, anni 1711. die 6. mensis Januarii, 
generoso domino Stephano Vancsai, judici primario hujus regiae ac 
libei-ae civitatis Cassoviensis, reliquisque sild adjunctis amplissimis domi
nis senatoribus per prudentem ac. circumspectum dominum Bartholo- 
meum Maray tribunum plebis, et inclytam neo-electam communitatem

praescripti.

A r t i c u l u s  1-m us. Az 1709. esztendőbéli első art. i n s uo  
vigore megmaradjon.

Ar t .  2 -d u s. Anni 1709. esztendőbéli 2-dik art. confirm ál
tatik egészlen.
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A r t i c u l u s  3 -tiu s . Anni 1709. esztendőbéli megm aradjon 
in suo vigore.

I t e m a z  4 -d ik  articulus confmnáltatik. Hoc addito tam en, 
hogy az legrégibb szám adásokkal tartoznának, a midőn nem- 
zetes türm ender uram , biró uram  ő kglme által fogja adm oneál- 
tatni, minden késedelem nélkül minél ham arább  előállják és 
repraesentálják szám adásokat, nemes deputátus uraim ék előtt, 
m áskint mind hivataluktól, mind penig tisztviselésektül privál- 
tatn i fognak, mindaddig, valameddig szám adásokat nem  reprae
sentálják.

A r t i c u l u s  5 -tu s . Az 1709-dik esztendőbéli vei in suo 
vigore megmarad, hogy ha penig comperiáltatik, ezen kívül cse
lekedik, tehát azontúl portája tiltatik egész esztendő által.

Az h a t o d i k  a r t i c u l u s  anni  1709. esztendőbéli egészlen 
confirmáltatik.

A r t i c u l u s  7 - mu s  anni  1709. esztendőbéli in suo vigore 
stáljon.

A r t i c u l u s  8-vus. Ezt is kívánja türm ender uram  a nemes 
községgel együtt, hogy az kiket Isten bortisztben helyheztet az 
nemes tanács által, mivel négyen lévén, így com portálják s 
alkalm aztassák a dolgot, hogy az nemes város alföldi szőlleit, 
legfőképpen a kik pusztulásra jutottanak, azokat ő kglmek úgy 
colálják, hogy minden m unkájok mellett ő kglmek közül egy 
vagy kettő mindenkor jelen legyen, legfőképpen homlítás, karó
zás, kötözés, első és m ásodlás s harm adlás mellett, ne bízzák 
ő kglmek magokat az vinczellérek szám adására, m ert a mikor 
homlíttat, karóztat, kötöztet, ötven, hatvan, legfelyebb száz em 
berrel, akkor az vinczellér is duplán teszi fel szám adásában, 
és így az tiszteknek el kell hinni, s így az nem es városnak 
nagy kára vagyon, hozzátévén azt is, hogy szüreti alkalm a
tossággal mennyi szám ú hordós bora lenne a nem es városnak, 
ezt fürmender uram nak, nemes községnek, nem es tanácsnak 
repraesentálják, fürmender uram  pecsétje alá vegye, s fürm en
der uram nál légyen az pecsét.

A r t i c u l u s  9 - n u s  az 1709-dik esztendőbéli articulus sze
rin t confirmáltatik.

A r t i c u l u s  10. Ezt is értette a nemes község nemzetes 
fürmender uram m al, kihez képest az mely böcsületes uraim ék 
gróf avagy építőtisztben helyheztetnek, azok az nemes város 
mindenféle rétéit, ha az üdő úgy engedi, szorgalm atos gondot 
viseljenek lekaszáltatására s az nemes város házára  szorgal
m atos behordattatására.

A r t i c u l u s  11. Ez articulus is az 1709-dik esztendőbéli 
14-kel minden résziben confirmáltatik.
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A r t i c u l u s  12. Hasonlóképpen az 1709. esztendőbéli 19. 
articulus in suo vigore confirmáltatik.

A r t i c u l u s  13. Nerakölömben az tavalyi 21. articulus 
confirmáltatik.

A r t i c u l u s  14. A rra is kéretik nemzetes türm ender uram  
a nemes községgel együtt az tekintetes nemes tanácsot, hogy 
az mely becsületes jám bor emberek az szomorú halál által az 
világbúi kimúltak, azoknak javai az nemes városra szállottának 
caducitásban, hogy azon arb iter személyek, a kikre bizattatta- 
nak, conscriptiójárul serio szám ot adjanak.

A r t i c u l u t  15. Emlékezteti az nemes tanácsot n. fürm en- 
der uram  az nemes községgel együtt, hogy bortiszt uraim ék, az 
kik lesznek jövendő szüreti alkalmatossággal az olasz bor csi- 
nálásnak egészlen békét hagyjanak.

A r t i c u l u s  16. E rre is szeretettel kéreti n. Türmender uram
n. községgel együtt nem zetes bíró uram ot és a nemes tanácsot, 
hogy az mely becsületes személy notariusi és registratori h iva
talban helyheztettetik, azok serio az nemes város actáihoz szor
galmatos gondot viseljenek és könyvben irattassanak, nem  darab 
papirosokon im itt-am ott hevertessenek és annak idejében a pro- 
tocolátiók biró uram  s az nemes tanácsnak szorgalm atosán 
purum ban repraesentáltassanak.

A r t i c u l u s  17. Hasonlóképpen az 1709. esztendőbéli 23. 
articulus confirmáltatik.

A r t i c u l u s  18. Nemkülömben 1709. esztendőbéli 24. a r ti
culus confirmáltatik.

Eredetije Kassa város levéltárában az Art. elect. Comm, czím ű  
könyvben.

1712.
K a s s a  v á r o s i  articu lusok.

Articuli neo-electae communitatis anni 1712. die 16. mensis Januarii, 
generoso domino Georgio Komáromy judici primario hujus regiae ac 
liberae civitatis Cassoviensis reliquisque sibi adjunctis amplissimis domi
nis senatoribus, per prudentem ac circumspectum dominum Bartholo- 
maeum Máray tribunum plebis et inclitam neo-electam communitatem

praescripti.
Articulus 1— 14.1
Articulus 15-tus. Főbíró uram nak ő kglmének salarium ja 

legyen conditionaliter, hogy minden accidentiák tolláltassanak,

1 Az 1—14. articulusokban megújíttatnak, illetőleg megerősíttetnek 
az .1709. évi statútumnak 1—4., 6—8.. 13—16., 21.. úgy az 1710. évi stat. 
22. és az 1711. évinek 16. articulusai, míg az 1709. évinek 20. pontja 
függőben tartatik.



az melyek az n. varast illetnék, avagy illethetnék. Azon acci-
dentiák helyett leszen készpénz fizetése . . . hung. fi. 400.
Minden angarián egy hordó alföldi bora gönczi hordóban .1
Nemzetes türm ender uram nak ő kglmének annualis sala

r iu m ja1 2 l e s z e n .............................................. fi. ung. 200.
Az négy első tanácsbéli uraim éknak személyek szerint

annuatim  salarium jok lészen per fi. 170 . . . fi. 680.
Az más 4 tanácsbéli uraim éknak per II. 150 . . .  11. 600.
Az harmadik 4 tanácsbéli uréknak per fi. 130 3 . . fi. 520.
Főnótárius uram nak ő kglmének annuális salarium ja

l é s z e n .......................................................................... fi. 100.
Vice nótárius vagyis regestrator urnák 4 . . . .  II. 50.
Az udvarbirónak az mely fogja az n. város jószágának 

gondját viselni az n. községből légyen, kinek is 
annualis salarium ja l e s z e n ................................. fi. 120.

Ahoz 12 köböl zabja, hat szekér szénája.
Az deputátus személy, mely fogja frequentálni az n. vár

megyét az n. tanács szám a közül deputáltassék, a 
ki egész esztendőt által frequentálja. Az expensák 
perceptorátusból fognak kitelnie, kinek is extra civi
tatem diurnum ja l é s z e n .......................................fi. 3.

A két perceptor uraim ék az n. tanácsbúi választassanak,
salláriumjok pedig lészen per flór. 50 . . .  fi. 100.

Az alföldi szőlő inspector uram nak ő kglmének, mivel 
m agának lovat kelletik tartani, választassák az n. 
községből, kinek is annualis salarium ja m inden költ
séggel együtt lé sz e n ..................................................fi. 120.

Építőtiszt uraim ék 2 légyen az n. községből, minden 
accidentiák tolláltatván, kiknek is salarium jok lészen 
per fi. 6 0 5 ...............................................................  . fi. 120.

368 VÁROSI STATÚTUMOK.

1 Az 1713. évi statutum a bírónak ezen borilletményét nem említi.
2 Az 1714. évi statutum is megerősítvén ezen statútumnak 15-dik 

articulusát, a fürminder sallariumán kívül még így intézkedik: Item, 
mivelhogy ő kglmnek az oeconomia körül sok dolgai vannak, egy hajdú 
rendeltetett ő kgmnek az n. község által cum salario menstruo flor, 
hung. 3.

s Az 1714. évi statutum szerént: «Az t. n. tanácsbéli uraiméknak 
ő kglmeknek aequalis salariumjok lészen annuatim per fl. hung. 150.

4 Az 1714. évi st. szerént: Vicenótárius uramnak fl. 75.
Regestrator uramnak fl. 60.
Provisorátusság vacált.

5 1714-ben rendeltetett: «Építőtiszt uraimék lésznek négyen: n. 
tanácsbul egy, n. községbül pedig három ; salariumjok per fl 50. . . 200. 
Az 1715. évi statutum két építőtisztet rendel per 60 forint.
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Ha valamely dolgok, valamely állapotban interveniálná
nak, melyben requiráltatnának böcsülni, vagy revi
deálni, az n. tanács deputáljon és adjungáljon m aga 
tagjait, a szokott sallárium m al contentusok legyenek 
ő kglm ek.1

Az itt való szőlőknek inspectora az n. községbűi legyen,
kinek is sallarium ja l é s z e n ...................................fi. 40.

Az türm ender társnak  accidentiái tolláltassanak, kinek is
sallárium ja l é s z e n .................................................... fi. 40.
Az alföldi és kassai borok nem zetes türm ender uram  ő 

kglme pecsétje és inspectiója a la tt legyenek.
Ellenben pedig azon borokbúl az n. tanács hire s aka

ra tja  nélkül disponálni nem akar.
Mivel sok bor az n. városéból az czéhekre distrahálódik, 

tolláltatik. A mellett az n czéhek ajándéki is hasonlóképpen 
tolláltatnak.1 2 3 * * *

A málombéli jövedelem ne distraháltassék, hanem  az 
közöpső malom épületire fordíttassék.8

Az n. város sáfára m arhát ne tartson, kenyeret piaczra 
ne süttessen, mert igen félelmes és veszedelmes a tűztük

Mivel az n. tanácsnak, úgy tisztbéli uraim éknak ő kegyel
meknek annuális készpénz fizetések lészen ; arra nézve minden
nemű és néven nevezendő accidentiák, melyek az n. várost 
coneernálják, vagyis concernálnák, azok tolláltatnak.

Hasonlóképen az  molnárok contentusok legyenek az magok 
tertiálitásával, az szabad kenyerek pedig, mely úgy neveztetik, 
tolláltassék az az h a t-ha t köböl.

Articulus 16. Az n. község azon kéreti nem zetes biró 
uram ot, úgy az n. tanácsot, hogy a  tisztek praescribált mód 
szerint nemzetes • Türmender uram  jelenlétében választassanak, 
és facultása légyen.

Articulus 17 et ultimus anni 1710. 23-us confirmatur.

Eredetije Kassa város levéltárában as idésett könyvben.

1 Az 1718. és 1714. évi statutum ezen pontot kihagyta.
2 Az 1714. évi statutum szerint e pont második része helyébe jött 

ez : «Mindazonáltal az n. czéhek régi mód és szokás szerint tartozni fog
nak az uj bírónak maga ajándékát megadni.

3 Ezen pont után 1713. és 1714-ben fölvétetett: Mostani nehéz
(időre nézve elégséges 10 hajdú és három czekler, az czekler inas pedig
tolláltassék.

Corpus Statutorum  III. 24
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1713.
K a ssa  vá ro si s ta tu tu m .

Articuli neo-electae communitatis anni 1713. die 14 mensis Januarii gene
roso domino Martino Rácz, judici primario hujus regiae ac liberae civitatis 
Cassoviensis reliquisque sibi adjunctis amplissimis dominis senatoribus, 
per prudentem ac circumspectum dominum Bartholom aeum Máray et 

inclitam neo-electam communitatem praescripti.

A r t i c u l u s  1-m us. Nemzetes türm ender uram  az n. köz
séggel együtt kéreti nemzetes biró uram ot és az n. tanácsot, 
hogy* az m inem ű proventus szokott lenni az nagy parochiale 
templomhoz, azon proventust az leendő egyházfi uraim ék kezek
hez vegyék, és nem a parochián, mivel sokféle károkat m ár 
experiált a n. város, és annál inkább is valam i desolatiót és 
károkat ne szenvedjen, egyházfi uraim éknak committáltassék, 
m indenekre serio invigilláljanak, rom ladozott épületjei corrigál- 
tassanak  és reparáltassanak, és ha  Isten békességet adna, külső 
ispitályról is tiszt uraim ék tennének dispositiőt.

A r t i c u l u s  2— 14.1
A r t i c u l u s  15-tus. Kéreti fürm ender uram  n. községgel 

együtt biró uram ot és t. n. tanácsot, hogy m éltóztatnék plébá- 
nus u ram ot adm ittálni és ő kglmének intimálni, hogy ünnep
napokon az mesteremberek, a kik dolgoznak, és kereskedők 
boltjokat nyitvatartván árulnak, büntettethesse és birságoltat- 
hassa az t. n. m agistrátus által.

A r t i c u l u s  16— 19.2
A r t i c u l u s  20-us-. Nemzetes fürmender urunknak ő ke

gyelm ének az n. községgel együtt tetszett, hogy n. biró uram 
nak  és az t. n. tanácsnak az ő kglmek au thoritása  m egm arad
jon az juridica és politica dolgokban, a  m ennyiben penig az 
oeconomiát illeti, n. fürmender uram  az t. n. községgel együtt 
fentartani kívánja és m agának reserválja.

Az Commissiók iránt pedig akárm inem ű dolgokban és 
állapotokban az t. n. m agistrátus nemzetes fürm inder úrral 
correspondenter legyen.3

Eredetije Kassa város levéltárában as idézett könyvben.

1 A 2—14. art. megerősítik az 1709. évi statutum 2—4., 6—8., 
13—15., 21., továbbá az 1710. évinek 22., az 1690-ikinek 3-dik és az 
1687-ikinek 15. articulusait.

2 A 16—19. art. megerősíti az 1711. évi stat. 16., az 1712. évinek 
15., 16. és az 1710. évinek 23. articulusait.

3 Az 1714. évi statutum egyszerűen megerősíti az 1713. évit; az 
1715. évi pedig az 1714-ik évit s ezzel együtt az 1712. évinek 15. arti- 
culusát azon módosításokkal, melyek az 1712. évi statutum jegyzeteiben 
lettek kitüntetve;
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1714.
M iskolcs v á ro s i s ta tu tu m .

S t a t u t u m  es t .  Minthogy ezen városban az Isten szom
batjának m egrontása m ind az gyalog embereknek, m ind az 
lovasoknak, m ind az szekereseknek ki s bé való járások  m iatt 
annyira lábra kapott, hogy a miatt Isten Őfelsége súlyos ítéletit 
tapasztalhatóképpen érezzük magunkon; Istenünk Őfelsége tovább 
való ítéletinek eltávoztatására  nézve, adatott hatalom  főbíró 
uram nak ő kegyelmének, hogy az tanácsosai egyetértvén, vala
kik az város lakosai közül az ő kegyelme jurisdictiója a latt 
vannak, tehát ak á r nemesek, akár nemtelenek, hanem  h a  legi
time excusálják az Isten szom batján leendő alá s fel való já rás  
irán t bírák uraim ék előtt magokat, com perta rei veritate, statim  
et eo facto irrem issibiliter személy szerint egy-egy m agyar 
forintig bün tettessenek; az kik penig nyakasságuktul viseltetvén 
ultronee az Isten szom batján az városbul praevio modo leendő 
ki s béjárásrúl meg nem  jünnének, az olyaténok irán t a  meg
irt büntetést toties quoties duplázhassák ó' kegyelm ek; ezen 
városunk több következendő bírái és tanácsi is ezen statú tum ot 
m anuteneálván.

Az károm kodók 1 irán t penig statuáltatott, hogy com perta 
rei veritate statim  et irrem issibiliter non obstante nobilitari 
praerogativa vagy hat m agyar forintokig m egbüntettessenek; 
valakik bírák uraim  jurisdictiója alatt v a n n a k ; vagy penig, 
publice kem ényen m egcsapattassanak, mely poenát az bé nem 
mondók is supportálni tartoznak.

Eredetije Miskolcs város levéltárában, az 1660—1724-ig terjedő 
j  egysökönyvben.

1714.

M iskolcs v á ro s i sta tu tu m .

Die eodem (sexta m ensis Januarii) determ ináltatott. Hogy 
valamely vidéki em ber akárm inem ű jószágot fog ennekutánna 
az városra behozni, sőt a bennlakók i s ; tehát az város privi
légiuma szerint, tartoznak  fél nap az eladó jószágokat árulni

1 Lásd Abaujmegye 1579. évi stat. II. k. 1. fele 2. jegyz. 38. 1.
24*



és per partes az közönséges piaczon a d n i; fél nap  alatt penig, 
ha  vagy in parte vagy in toto el nem kelne, tehát szabad 
lészen annakutánna az becsületes tanács akaratjábul az vásár- 
biró által rendeltetett lim itatió szerint, külöm ben penig n e m ; 
sőt valakiknek ezen statu tum  ellen való nyakaskodások és szó- 
fogadatlanságok com periáltatik, az olyaténoknak eladó jószágok 
a vásárbiró által egészben confiscáltatik.

E re d e tije  M isk o lc s  v á r o s  le v é ltá rá b a n , a s  1 5 6 9 —1 7 2 4 -ig  te r je d ő  
j e g y s ö  k ö n y v b en .

1716.

K a ssa  v á r o s i sta tu tu m .

Articuli seu statuta neo-electae communitatis anno 1716. die 18. Januarii 
per illustri ac generoso domino Martino Rácz, liberae regiaeque civitatis 
Cassoviensis judici primario reliquisque sibi adjunctis generosis prudenti
bus ac circumspectis dominis senatoribus, per generosum prudentem ac 
circumspectum dominum Stephanum Bayzat tribunum plebis et neo-electae 

communitatem repraesentati.

Minthogy az ország törvénye szerént, et quidem ju x ta  
Titulum 2-dum Partis 3-ae Decretalis, szabad légyen minden 
királyi szabad városoknak bizonyos statútum ok tétele, és azon 
statútum ok törvénynyé szoktak v á ln i: azért prim um  et ante 
om nia kéretik n. biró uram  és a n. tanács, hogy a követke
zendő statútum ok sancte et inviolabiliter observáltassanak. Et 
qu id em :

P r i m o .  Illendő az titkoknak m egtartása, mivel azoknak 
propalátiójábul sok illetlenségek szoktak prorum pálni, azért a 
modo im posterum a ki com periáltatik af'éle dologban, com perta 
rei veritate törvényesen büntettessék.

S e c u n d o .  Szükséges a  szép harm óniának contestátiója, 
és minden vexálásnak egymásköztvaló eltávoztatása, azért 
kérettetnek n. biró és tanácsbéli uraimék, hogy omnis vexatio
nis fomes eradicáltassék, ut concordia res parvae  crescere pos
sint, m axim aque ne dilabantur, salus quoque populi (quae sum m a 
est lex) observetur.

T e r t i o .  Az n. város lakosi és cselédjei, a  kik excessive 
et u ltra modum m aguk ru h áza to k b an  viselnék magokat, azok 
coérceáltassanak, és az cselédeknek fizetése, nemkülömben az 
m esterem berek m unkájok lim itáltassanak, hogy az n. m agistra
tus meg ne itiltessék és instantiájiban ne praepediáltassék az 
ilyen ellenvetések miatt.
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Q u a r t o .  Hogy a n. m agistratus a publicum okban ne 
impediáltassék, és a n város dolgai a  szám adásokban prom o- 
v eá ltassan ak , szükséges, hogy a n. község számábul ké t ra tio 
num  exactorok rendeltessenek a  t. n. m agistratus által. Azoknak 
illendő fizetést rendelvén annak idejében.

Q u i n t o .  Egy perceptorral contentáltassék a n. város ex 
supposito, hogy két executor lészen, kinek is minden proventus 
kezéhez administráltassék.

S e x t o .  Az elmúlt esztendőkbéli servis hogy bonificáltas- 
sék az n. városnak, kérettetik nemz. biró .uram a n m agistra* 
tussal együtt, és hogy exoperáltassék is.

S e p t i m o .  Az ideji servis penig in quantum  portionale 
convert áltatván, h a  ki nem  telik abbúl az egész impositio, tehát 
az supernatans sum m át, melyet repartiálni kellene, ne -terhel- 
tessék n. biró uram  a n. tanácscsal együtt a n. községnek tud
tá ra  adni, és tem pore lim itationis az n. községbül is adhibeálni 
m inden asztal túl.

O c t a v o .  Minthogy az szántásnak-vetésnek és szőlőknek 
az elmúlt esztendőkben igen kevés, vagy netalántán ném elyik
nek semmi hasznára, sőt k á rá ra  v o lta k ; azért in lim itatione 
portionum  azokra reflexio ne légyen, hogy a szőlők és mezők 
pusztábbak ne legyenek.

N o n o . Az elmúlt revolutióban a n. város uj serfőzőháza 
irán t minérnű contractus Keczer uram  és az n. város között 
lőtt, és commissiót interveniáltak, ad effectuationem contractus, 
ne terheltessék a  n. m agistratus azokat a n. községgel pro 
inform atione communicálni.

D e c i m o .  Minthogy alkalm as censuális és portionális 
restan tiák  im itt-am ott hereálnak, melyek egynéhány ezerekre 
extendáltatnak, azokat requirálni és incassálni suis viis et modis 
ne terheltessék a  n. m agistrátus, hogy m ár egyszer az meg- 
nyom orodott lakos subleváltassék.

U n d e c i m o .  Az pathecabéli proventus nem adaequálván 
pathecarius uram  fizetésit, orvosoltassék, hogy ezzel is többrül 
több kárban  ne essék a n. város ; jobb volna, ,ha e ladatta tnék , 
a m iként lehetne, megkínálván p a te r Jesovita uraim ékat in com 
planationem  debiti.

D u o d e c i m o .  Az Orbán harangnak  taxája ne augm en- 
táltassék, hanem  m aradjon a régi mód szerént, m ert az auctió- 
val m inuáltatik a  templom jövedelm e, oka a z : hogy gyakrabban  
fognak véle harangoztatn i és az jövedelem  is szaporább leszen.

D e c i m o  t e r t i o .  Elm úlván az árendának ideje, az jószág 
conscribáltassék, hogy az elszökött jobbágyok reduetió jában 
lehessen a n. városunk inform átiója és az elpusztulásnak okát
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tudhassa meg. Nemkülömben az szőlők revideáltassanak, és az 
vinczlérek adigáltassanak ad dandas rationes medio domini 
tribuni.

D e c i m o  q u a r t o .  Szegedi testam entum nak effectuatiója 
recom m endáltatik tovább is a n. tanácsnak ha  lehetne in capi
tale im putálni.

15. Az tisztviselések penig az n. tan ács  és n. község 
szám a közül promiscue legyenek, a rendeltetett tisztek is manu- 
teneáltassanak, ő kglmek penig singulis quartalibus extractust 
ad janak  ob rationes praegnantes.

16. Az t. n. tanácsnak  egyenlő fizetése lészen, azaz kinek 
kinek fi 150 és azzal contentus legyen. Nemkülöm ben a több 
tisztviselők is amint 1713. esztendőben volt fizetések, azzal 
contentusok legyenek.

17. Hogy az intollerabilis interes és adósságok alul csak 
valam ennyire az n. város szabadulhatna, valam ely darab jószá
got ta lán  jobb volna eladni, mely irán t is a n. magistratus 
resolutióját és az olyan jószágnak denom inátiőját elvárja a n. 
község.

18. Az informátiők az n. tanács és n. község között in 
licitis correlative et correspondenter szabadok legyenek.

19. Az középső m alom nak reparátió ja hova ham arább 
adm aturáltassék. A m alom m értékek penig a  felső malomban 
rectificáltassanak, * hogy a véghetetlen panaszok megszűnjenek.

20. Minthogy az árenda m ár tolláltatott, azért most is 
oly rem énységben vagyon a  n. község, hogy azon determinátiót 
m anuteneálni fogja a n. magistrátus, és a jó  oeconomia tiszt 
uraim éknak recom m endáltatik.

_2jk Vásárbiró uraim éknak com m ittáltassék, hogy a külső 
em bereknek avagy ám bár ittlakos, de onust nem  supportáló 
em bereknek, kufároknak tiz óráig ne légyen szabad semmit 
venni s vásárlani, hogy az onust supportáló em bernek m anu- 
teneáltassék praeem ptiója. A kenyérsütés és áru lás penig csak 
az concivis embereknek privilégiumok szerént légyen szabad.

22. Minthogy az városi embernek lévén külső em ber ellen 
praetensiója, ante quindenam  nem tétethet m agának  satisfactiót, 
azért a  városi ember is valamely külsőnek instantiájára ante 
quindenam  ne adigáltassék ad satisfaciendum.

23. Minden tanácsbéli uraim ék és községbéliek házat sze
rezzenek magoknak esztendő és egy nap forgása alatt, másként 
a n. község maga szabadságával fog élni.

24. Az ispitálybéli szegénységnek m ennél jobban lehet 
provideáltassék.
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25. Az sz. Erzsébet templom jövedelme és eladott nem 
szükséges portékámul, mentül ham aráb b  szám adattassék.

26. Az eltéveledett testam entum ok exquiráltassanak, és a 
kik penig prae m anibus vannak, effectusban vétessenek n. bíró 
uram  és a t. n. tanács által.

27. Az pálinkábul já randó  capitális, ha m ásként nem 
incassáltatbatik, Ilonkához hasonló személyekrül provideáltas- 
sék, vagy pálinkatisztek legyenek, hogy a proventus kisebb ne 
lehessen a mint volt. Az dohány áru ita tás penig az concivis- 
nek szabad legyen m inden fizetés nélkül, mások penig m inden 
fonttal egy pénzzel tartozzanak fizetni.

28. Vannak némely nem esek és szerzetesek, kik béhozván 
a sert sub eo praetextu, mint h a  magok szükségére hoznák, 
m indazáltal titkos kereskedés fekszik a dologban; m ert az kit 
a házánál tart, fizetésért tartja, és annak pénzért d istrahálja 
italját, tehát a m ennyiben com periáltatni fogna, az ilyetén titkos 
kereskedés, a kapun vám ot fizessen. Ha penig vasatim  házán- 
kivül eladja, attól is tartozzék, hogy penig az megtudódjék, 
kapudeák uram ék sedulo constálják, mivel azelőtt is az ilyeté- 
nek az szokott pensiót megadták ; ha penig concivis em bernek 
fizetésében ád, azon concivis tartozzék m agát m egjelenteni in 
hoc loco debito.

29. Vendégfogadó és vám osház is hová ham arább  erigál- 
tassék, nem külöm ben vámos ordináltassék a  ki hites legyen.

30. 1713. esztendőbéli 20. articulusnak tenora confirmál- 
tatik, hogy n. fürm ender uram  tudniillik az n. községgel az 
oeconom iának folytatásában au tho ritásá t fentartja.

31. Az várm egyékre járó  szem ély egy legyen az n köz
ség számábul, bízván a  n. fürm ender uram  dexteritásában erga 
consvetum  diurnum.

32. A grófság tolláltatván, provisorrul disponáljon a  n. 
m agistrátus, a  ki fürm ender uram tul légyen dependenter, úgy 
lovas legény is egy legyen.

33. Az articulusoknak elolvasása minden fertály esztendő
ben a n. község előtt, meglegyen.

34. Mindezeken kívül, ha m it jobbat, hasznosabbat, avagy 
dicsiretesebbet feltanálna n. biró uram  s a n. tanács, kész n. 
fürm ender uram  és a  n község com m unicandis com m unicatis 
consentiálni és a n. tanácscsal egyetérteni. Cassoviae, die et 
anno ut supra.

Eredetije Kassa város levéltárában az idézett könyvben.
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1717.
E g e r  v á r o s i  s ta tú tu m o k .

Statuta per magistratum Agriensem condita et per excellentissimum domi
num Episcopum Agriensem, anno 1717. gratiose confirmata.

P r i m o .  A modo inposterum  ju ra  celebrabuntur singula 
hebdom ada, diebus Lunae, Veneris, quibus diebus, si quis civium 
h abere t terminum praefixum, dominus judex vesperi tenebitur 
dom inos senatores pro hora septima sequentis diei m atutina 
convocari facere.

S e c u n d o .  Pro querelis exaudiendis et discutiendis majo
ris m om enti (quas videlicet dominus judex solus inter partes 
decidere nequiret) statu itur dies Mercurii, ad quem  pariter pro 
ho ra  septima m atutina convocabuntur domini senatores.

T e r t i o .  Si quis dominorum senatorum  tali die termini 
jud iciarii aut querularum  se se (nulla habita ratione fundamen
tali) absentaverit, poena ejusdem toties quoties erit detractio 
sallarii unius floreni hungaricalis, id est fl. 1. Si autem ju ra  
au t querelae nullae forent, non convocabuntur domini senato
res in praescriptis diebus.

Q u a r t o .  Si quis autem ex dominis senatoribus secreta, 
vel quae in domo civica secreta tractan tur, foris alteri quoquo- 
m odo communicabit, vel ad notitiam  dabit, au t magistratus 
honori in concreto, au t privatorum  senatorum  quidpiam de
traxerit, propter similium communicationem, talis primo depre
hensus (comperta tam en rei veritate) m ulctabitur in poena 
am issionis sui sallarii et officii in perpetuum , ita u t nec amplius 
pro ta li officio gerendo sit dignus.

Q u i n t o .  Si qui contra transactionem , inposterum , priva
tum  quoddam conventiculum  p ertrac taren t et exinde non ali
quod bonum publicum, sed nefas aliquod m alum  insperatum 
eveniret, tales tam quam  publici boni turbatores, ju re  et poena 
legali puniantur et mulctentur.

S e x t o .  Quoniam partes litigantes saepe propter res etiam 
leves maxime litium am antes inquisitiones, revisiones, rectifica- 
tiones, aestimationes ac id genus alia sim ilia paenes commis
siones judiciarias curare, peragere ac etiam  ju ra  celebrare, ubi 
dom ini senatores ferme integras dies consum ere cogun tu r; ne 
itaque  iidem domini judices et senatores in praem issis perficien
dis frustranee desudent, aliunde etiam  omnis operarius dignus 
esset sua m ercede; ideo, nisi prius eorundem  dominorum sena
to rum  ad praem issa peragenda exmissorum, eonsvetum  saliarium
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deponatur, in celebrationeque jurium  prosessione dominorum 
judicum , pars actorea, tres florenos Rhenenses de consvetudine 
hactenus practicata, in principio processus juris deponat, alias 
iidem domini judices in similibus procedere juraque celebrare 
non tenentur, conclusum est.

S e p t i m o .  Si quis dom inorum  senatorum  ex senatu 
interiori, vel exteriori palam  publice, au t privatim  aliquos blas
phem antes inaudiverit, tenetur eosdem desuper adm onere et 
amplissimo m agistratui in exemplum aliorum  puniendos deferre.

O c t a v o .  Id quoque conclusum est, a  modo inposterum , 
non quilibet privatum  pastorem  seu custodem vinearum  suarum, 
in prom ontoriis conducat et servet, m axim e ubi esset in prae
judicium  dam num que manifestum vicinorum , sed ex possesso
ribus vinearum  unus custos pro capacitate sua, ad custodiendas 
vineas in vicinitatibus ad invicem circum jacentes pro pretio 
secundum  qualitatem  vinearum  condigno conducatur, juram ento 
solita form a deposito adstrictus.

N o n o .  Ad evitandos hactenus saepius evenire solitas 
confusiones, a modo inposterum, nem o civium aut incolarum 
huiusce civitatis Agriensis sine insinuatione prius domino ordi
nario  au t substituto judici facta, audeat in domum et residen
tium suam  suscipere, au t susceptum dim ittere inquilinum, virum 
aut feminam, sub poena florenorum  duodecim toties quoties 
irrem issibiliter desumendorum.

D e c i m o .  Nemo stabula sub vineis suis pro ibidem con
servandis pecoribus erigat, nec pecora pascat, apesque servet, 
sub poena combustionis stabulorum , pastorum que pecorum  et 
apum  abactionis et confiscationis fiendae ac pro ecclesia sancti 
Michaelis archangeli applicandorum.

U n d e c i m o .  Nullus sordes, seu fimum, ex residendis suis, 
in publicas civitatis plateas exportare audeat, atque in fossam 
defluentis aquae eiusmodi sordes, fimum aut cadavera injicere 
forisque ex tra  civitatem ad coem eteria sepulturae devehere, sub 
poena florenorum trium.

D u o d e c i m o .  Adm onentur opifices super eo, ut singulae 
coehae determ inatum  pretium  operum  suorum  coram m agistratu 
producant, justoque pretio sua m ercim onia vendant, alioquin ex 
consensu dom inorum  terrestrium  ipse m agistratus superinde 
determ inationem  prout rectius judicabit faciet.

D e c i m o  t e r t i o .  Si quidem m ultifariae causae ex levio
ribus verbis dehonestatoriis inter personas civiles sum ptuose 
juridico processu term inatae, hactenus frequenter exortae exsti
tissent, ex post intuitu evitationis expensarum , ad tales causas 
ferme inaniter erogandarum , conclusum  est, ut tales personae



ejuscemodi dehonestationes, contra alios quoscumque bonae 
fam ae et honestae conditionis hom ines proferentes, com perta 
m era  rei veritate, per dominum judicem  ordinarium , aut vice- 
gerentem , absque ullo juris processu, in poena sex ilorenorum, 
in te r actorem  et judices legaliter dividendorum, irremissibiliter 
toties quoties puniantur, expensasque actori refundant, solvere 
vero non volentes luant in pelle, id est in foro publico viginti- 
quatuor ictibus lapatarum  vapulent.

D e c i m o  q u a r t o .  In m ajoris momenti vero causis de
honestationum , contra honestiores prolatarum  juridico processu 

. term inatis, nec non in indebita actione succum bentes, sicut hac
tenus, in hacce episcopali civitate Agriensi, de consvetudine a 
longo tempore usu recepto, practicabatur, ad conformitatem Tituli 
72. P artis Il-dae Operis Decreti T ripartiti in poena em endae 
lingvae, id est ilorenorum 40 refusioneque expensarum  convin
can tu r et aggraventur, inter partem  trium phantem  et judices 
legaliter dividendorum.

D e c i m o  q u i n t o .  Si quis civium et incolarum  determ i
nationes magistratuales, cum consensu tam en dominorum te r
restrium  factas, inposterum de laboratoribus diurnalibus flendas, 
publiceque scriptotenus exhibitas et expositas, contum aciter aut 
sub aliquo praetextu excogitato transgressi fuerint, eosdem trans
gressores, cujuscumque conditionis sint, sine discrimine perso
narum , dominus judex poena ibidem expressata, irremissibiliter 
punire m ulctareque in praem issis punctis statu torum  desumere 
teneatur, sitque obligatus.

D e c i m o  s e x t o .  Si qui externi et alienigenae, singula
rite r opifices, in hancce civitatem  inhabitandum  in trare vellent, 
perm ansionesque suas hic figere niterentur, tales prius se curent 
incorporari, nom inaque sua in librum  civitatis inscribi facere, 
secus ejuscemodi opifices, nec in caeham  aut contubernium  

.suae  artis suscipere, laboresque exercere, perm ittentur.
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E re d e ti je  E g e r  v á r o s  le v é l tá r á b a n . H o z a to tt  1717. j a n u á r  2  á n  
é s  g r ó f  E r d ö á y  G á b o r  A n ta l  e g r i  p ü s p ö k  m e g e rő s íte tte  u. a . é v  és  
h ó  1 3 -á n .
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1718.
K a s s a  v á rö s i articu lusok .

Articuli anni 1718. Noviter electo judici Cassoviensi perillustri ac generoso 
domino Stephano Wancsay, sibique adjunctis amplissimis dominis senato
ribus, per prudentem ac circumspectum dominum Paulum Kárász tribu
num plebis et inclitae ejusdem reipublicae neo-electae communitatem 

, praescripti ac propositi.

1- 0 . 1
2 -  0 . Az mely instántiák  beadattatnak a  t. n. m agistrátus- 

nak, resolutiójokat m éltóztassék kiadattatni, vagy consoláltatnak 
az instansok vagy sem.

3 -  0 . Minthogy nagy szükségek vagyon utonjáróknak az 
alsó kapunál felépítendő vendégfogadóra, melynek felépítése szép 
hasznot a  n. városnak hozhatna, a mely is építtetni ne sajnál- 
tassék az falukon lévő m olnárok és a saját városunknak job
bágyi kezek m unkái által, és nem készpénzül m int ekoráig.

4 - 0 . H atárok is revideáltatnának kikeletkor, mivel káros
nak Ítéli lenni a n. község, bizonyos okok lévén miszlokai 
határban , becsúszván ők a kassai határban , így m ás helyek is 
találtatnának.

5 -  0 . Az H ernád vize, Bárczy és R ákpatak ném ely helye
ken a  szántóföldeken, vetésekben szakadások m iatt nagy káro
kat tesznek, így annak  orvoslását is recom m endálja a  n, község.

6-  o. Minthogy annakelőtte a profiant ház szoros volt, és 
elvétetődvén az piarczon való kenyeres bolt, az profont életnek 
conserválására M ontecuculi ő exeellentiája által ad interim, 
mely ez napig is m ásoktul birattatik, noha semmi sincs benne, 
azért rehabitió ját ennek is recom m endálja a n. község.

7-  0 . Az n. város jobbágyinak, nem  úgy m int eddig, hogy 
vissza falujokban való szállításokban semmi nem  tölt, azért 
kéreti nem zetes fúrm inder uram  n. községgel együtt nemzetes 
biró u ram ot és a tekintetes nemes tanácsot, hogy aféle elide
genedett n. város jobbágyi kikerestessenek és az jobbágyoknak 
szaporodására falujokban szállíttassanak.

8 -  0 . Javallaná a  nemes község, mind idevaló és az alföldi 
szőlőknek inspectora mellé contrája rendeltetnék, hogy infor- 
m áltathassék általa az nemes község.

9 - 0. A régi observált mód szerént tovább is, hogy a  pat
tantyúsok és m ás m ilitáris személyek és azoknak cselédjei, úgy 1

1 Az 1. pont ismétli az 1689. évi 2-ik articulust.



a deákok is a  m ezőkben, szőlőhegyeken, gyümölcsös helyeken, 
kárt ne tegyenek suo modo coerceáltassanak.

Ю-o. Tetszenék a nem es községnek egy láda szereztetnék 
két zárral, mely tarta tnék  a n város házában, és m inden rend
béli proventusok incassáltatnának belé, melytől egyik kulcs lenne 
consul uramnál, m ásodik türm ender uram nál, és azon proven- 
tusbul sehová sem m inem ű erogátiók ne tétetődnének nemzetes 
biró uram, tekéntetes n. tanács, türm ender uram  és a n, köz
ség hire és consensusa nélkül.

11- o Valami adósságokat ha kellene contrahálni a nemes 
városnak, a t. n. m agistrátusnak, türm ender és n. község hire 
és consensusa nélkül ne contraháltatnának.

12- 0. Minthogy egynéhány esztendőbéli servisz fentarta- 
tott, azoknál a kiknek kellett volna complanálni, azért ne ter- 
heltetnék a n. m agistrátus allaborálni, hogy ezen puszta  n. város 
praetensiója suo modo incassáltathatnék pro consolatione civium.

13- 0. Tekintetes itélőmester Szt. Iványi .János urnák az 
t. nemes m agistrátus com placeálván azon házon lévő censualis 
és portionalis restan tiákat condonálván feles sum m át, ex respectu 
illo, hogy az külső portióbéli és házadóbéli restan tiákat ő nagy
ságoknál ő kegyelmeknél, a kiknél a mai napig is haereálnak 
injuriájával s nagy kárával a n. városnak vagy lakosinak kíván
ván  és ajánlván m agát itélőmester uram  annak útja-m ódja 
szerént citáltatván contentum ot tenni a n. városnak, melynek 
effectuátióját is a n. község bízza a n. tanács dexteritására.

14- 0. Történet szerént ha m egm aradna is az árén  da, ebben 
az esztendőben, m indazonáltal a régi szabadsága az m arcznak 
főzését és hordós sörnek behozását, a kitül kitelhetne, szabad 
legyen kinek-kinek concivis uraim ék közül m agok italjára be
hozatni, többet hordójátul nem  fizetvén dénár 27.

15- 0. Az hám ornak árendája tolláltatnék és eddig is a kik 
bírtak  számot adván, revideáltatnék, in quo sta tu  légyen, és 
ennekutánna tisztek választassanak inspectiójára, a  végre hogy 
vogház perfectiójára mehetne, és így continuo nem  rósz, hanem  
jó  vasak áru itathatnának abbul mívelő m esterem bereknek pana
szok nélkül.

16- 0. Az téglaszínnek inspectiója is repraesentáltatik , hogy 
jó  téglák égettetnének és proventusa a mennyi lehetett, rem on- 
stráltatnék, és ha még haereálna valahol, incassáltatnék.

17- 0. Sindeltisztek is tétetnék mint annakelőtte és m érté
kek lévén, mint régenten. ha keskenyebbet és rövidebbet hoz
nának  eladni, a  tiszteknek adattatnék authoritások, hogy illendő 
áron  meglimitálhassák és el se adhassák drágábban.
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18- 0. Minthogy im m ár a t. n. m agistratus determ inátiója 
anno 1713. 14. Novembris nemes község jelenlétében kiadatott, 
hogy m inden concivis embernek, a  kinek értéke vagyon hozzá, 
szabad volna m éhsert főzni és árulni hordójátul m egadván az 
n. városra  obveniálandó taxát, egy aranyat, melybül is valami 
hasznocskát prosperálna a  nemes város.

Item ezen elmúlt esztendőben árendátor uraim ék a  mennyi 
m éhsert kiárultattanak, ha meg nem  adták a  taxát, m ás em be
rekkel együtt tartoznának  megadni.

19- 0. Recom m endálja nemes község az v árták ra  praesen- 
tálandó gyertyákat, ha  lehetne lehárétani, m inthogy ez is be
kerül öt avagy hatszáz forintjában a n. városnak.

20 - О. Minthogy sok és nagy panaszok vannak  minden 
rendektől a m észárosokra, hogy drágán árulják az húst és rósz 
is, ritkán  hogy szép húsok volna, azért ne terheltessék a  n. 
m agistrátus ebben is belétekinteni, úgy a  faggyat is m ásuvá ne 
lenne szabad eladni, hanem  az ide bennvaló gyertyásnéknak, 
mivel nagy szükség m utatkozván a piarczon a gyertyák iránt is.

2 1 - 0. S tat Punctum  3. anni 1709.
22 - 0. A n. község azon kéreti n. biró uram ot s úgy a n. 

tanácsot, hogy a tisztek választassanak n. fürmender u ram  prae- 
sentiájában a m int azelőtt is practicáltatott

Art. 23. A mely tisztek tartoznak szám ot producálni.
Art. 24. Portió lim itáláskor öreg asztal egészen és minden 

asztaliul két-két, böcsületes személy deputáltassék.
Mindezen kívül ha m it jobbat, hasznosabbat, avagy dicsé

retesebbet feltalálna n. biró uram  s a n. tanács, kész n. für
m ender uram  és a  n. község communicatis com m unicandis con- 
sentiálni és a n. tanácscsal egyetérteni. Cassoviae die e t anno 
supra.

E r e d e ti je  K a s s a  v á r o s  le v é l tá r á b a n  a s  id é s e t t  k ö n y v b e n .
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1720.
K a s s a  v á ro s i articu lusok.

Articuli neo-electae communitatis anni 1720. die 13. Januarii, perillustri 
ac generoso domino Stephano Wancsay, regiae ac liberae hujus civitatis 
Cassoviensis, judici primario reliquisque sibi adjunctis amplissimis domi
nis senatoribus, per generosum prudentem ac circumspectum dominum 
Joannem Gánóczi tribunum plebis et inclitam neo-electam communitatem 

ad observandum propositi.

Art. 1. Nemzetes fürm ender uram  az nemes községgel 
együtt kéreti n. biró uram ot és az t. n. tanácsot, minthogy



plébánus uram  némely panaszit előttünk detegálván az nagy 
parochiale templom fogyatkozási, hasonlóképpen az templombéli 
szolgák iránt, hogy hol mi épületek és reparátiók  az egyházi 
öltözetökben véghezm enjenek és reparáltassanak, a  mellett az 
isteniszolgálat is jobban  gyakoroltassák, és a régi mód szerént 
az oltárok czéheseknek assignáltassanak.

Art. 2. Midőn n. biró uram  s az n. nemes tanács szám át 
convocáltatja, mindenik, nisi legitime inpeditus legyen, pro hóra 
et loco ad id praefigendis immediate compareáljon.

Art. 3., 4 .1
Art. 5. Minthogy az házok censusa irán t improportiók 

allegáltatnak, azért szükségképpen hováham arébb jó  rendben 
vétessenek, hogy senkinek ne legyen panasza.

Art. 6. Az n. város territorium ánvaló országntjai repa
ráltassanak, hogy az fel s a lá  já ró  utazóktul a  földek és rétek 
által újabb utakat ne csináljanak. Nemkülömben az  Hernád 
folyása ortások felé ne talán tán  tovább is nagyobb szakadást 
tegyen az n. város földei és rétéi által, azért reparáltassék.

Art. 7. A nemes város csordája együtt já rjo n  és senkinek 
ne legyen szabad külön csordát tartani, a mely is az ugarban 
esendő földeken, réteken szabadoson pascuáltassanak.

Art. 8. Tovább is az n. város territórium án lévő szántó
földek és rétek irán t való conscriptio elővétettessék és conti- 
nuáltassék.

Art. 9. Az elmúlt esztendőbéli servis, mely is Őfelségétől 
resolváltatott bonificáltassék és feledékenységben ne menjen.

Art. 10. Mindennemű n. város tisztei, az kik számodással 
tartoznak, hováham arább repraesentálják, nem külöm ben az tuto
rok  is magok sáfárságokrul szám odásokat producálják.

Art. 11. Nemzetes biró uram nak, fürm ender uram nak és 
a  t. n. tanácsbéli uraknak  lészen készpénzbéli fizetések tavali 
m ód szerént sublatis om nibus accidentiis, úgy hogy dézm át is 
úgy mint mások ő kglmek is adják meg, excepto domino judice 
et domino tribuno plebis, a kik huszadát tartoznak  adni. 
A portiót is a t. n. tanácsbéli uraimék limitátió szerént tartóz1 
nak  az elmúlt esztendőkbéli restantiákkal együtt exolválni.

Art. 12. Minthogy az oeconomiának állapot) a  fennm ara
dott azon okbúi, hogy az t. n. tanács szám ával fog közöltetni, 
azért tovább is k ivánja fenntartani authoritását, és n. fürmen
der uram  a n. községgel akkor kíván jelenlenni, a  minthogy
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a  commissiók is, a  mi legjobb azt végezni. Nemkülömben pedig 
a  tisztek választásakor n. fürm inder uram ot ő kglmét jelenlenni 
a t. n. m agistrátus szám a között kívánja.

Art. 13. Nemzetes türm ender uram . ő kglme és a  t. n. 
község kívánja, hogy n. biró uram  és a t. n. tanács authori- 
tása  az juridicum  és politica dolgokban megmaradjon, a m eny
nyiben pedig az oeconom iát illeti n. fürminder uram  és t. n. 
község a  t. n. m agisträtussal correspondenter legyen kívánja és 
kéri nem zetes biró u ram ot és a t. n. m agistrátust a nem es köz
ség, hogy nem zetes fürm inder uram ot a  m int régentén volt, a 
m aga authoritása szerént, úgy m int nem zetes biró uram  után 
m indjárt első szem ély sessióban m egtartassák.

Art. 14.1

E r e d e ti je  K a s s a  v á r o s  le v é l tá r á b a n : A r t .  E h e t .  C om m . etc. c z i w ű  
k ö n y v b en .

1721.

K a s s a  vá ro s i articu lusok .

Articuli neo-electae communitatis anni 1721. die 18-a Januarii perillustri 
ac generoso domino Stephano Vanesay, regiae ac liberae civitatis hujus 
Classoviensis judici primario, reliquisque sibi adjunctis amplissimis domi
nis senatoribus, per generosum tribunum plebis et inclitam neo-electam 

communitatem ad observandum propositi.

Articulus prim us. Anni 1720. stat, addito h o c : ut ceha- 
rum  magistri, in quantum  fieri poterit, ex catholicis eligantur.

Art. 2-dus ejusdem anni stat, cum  declaratione. ubi nim i
rum  unus alterve dom inorum  senatorum  ad quaepiam negotia 
in tra  m aenia civitatis occurrentia et com plananda bonum que 
publicum  praefatae civitatis concurrentia deputatur, sine excusa
tione satisfaciat deputationi suae.

Art. 3-tius eiusdem  anni stat.
Art. 4-tus. S tat anni p raem em o rati: hoc a d d ito : < ut a 

modo imposterum, siquis contra privilegia civitatis contravenire 
ausus fuerit, eo facto legalem subeat poenam.

Art. 5-tus item anni 1720. art. 8-vus stat, cum revisione 
m etarum  civitatis territorii.

Art. 6-tus ejusdem  anni 1720. art. 9. s ta t in optim a forma 
effectuationis subsequendae.

1 A 14. art. ismétlése az 1710. évi 23-iknak.
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Art. 7-mus item  anni 1720. art. 10. stat.
Art. 8-vus. Eiusdem anni 11 -m us stat, hoc a d d ito :
Quod si vero amplissimus m agistratus praestationem  de

cim ae difficultaret, neo-electa quoque com m unitas taliter, qua
liter ipsi domini senatores, videlicet suas fruges decimandas, 
portiones quoque sibi impositas, tam  hujus quam  praeteritorum  
annorum  exacte exolvere velint, secus in facto non exolutionis 
neo-electa com m unitas unanimi voto conclusit, quatenus ex sal- 
lario suarum  dominationum, similes restantiae com planentur, 
non absimiliter aliorum  quoque officialium conventiones suas, 
et salaria  in civitate habentium. Domini vero exactores in col- 
lectatione portionis hum aniter se insinuabunt cum declaratione 
lim itatae po rtio n is ; respectu autem  am otionis crebrarum  exe- 
cutionum  ampl. m agistratus cum domino tribuno plebis aliquam 
dispositionem facere dignetur.

Art. 9-nus anni 1720. art. 12. confirmatur.
Art. 10-mus eiusdem anni art. 13. confirmatur.
Art. 11-mus. Siquidem sum m am  haberet civitas pro com 

parandis duabus siringis ad extingvendum  (quod Deus clemen
te r avertere dignetur) incendium, necessariis, itaque, siqui, neo- 
concivium urnas in na tu ra  non p raestiterunt vel pecunia p ara ta  
redem erunt, au t redem pturi essent, eiusmodi sum m a tam  anno
rum  praeteritorum  jam  praestita, quam  ex post praestanda, 
ineassetur, et pro praem em oratis siringis applicetur.

Art. 12-dus. Anni 1720. art. 14. confirmatur.

Eredetije Kassa város levéltárában as idézett könyvben.

'  1721.

M iskolc» v á ro s i s ta tu tu m .

29. Decembris. A fiscalitások, melyek vagy per defectum 
seminis, vagy akárm i utón és módon szállottának légyen a 
városra, azok ad formalitatem extraneorum  bonorum, szaba
dosán akárkinek az ittvaló lakosok közül eladattathassanak.

Eredetije Miskolcs város levéltárában as 1560—1724. terjedő 
jegyzőkönyvben.
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1721.

M iskolcz vá ro s i s ta tu tu m .

Die eodem (29. Decembris) ex com m uni voto et consensu 
decernáltatott, hogy elkevesedett városunkban az m arhával szol
gáló em ber, és m ásrészrül az m arhátlanok közül sokan vannak, 
a  kik m ind szolgálatra, s mind magok oeconom izálására m ar
hákat tarthatnának , hogy ez jobb rendben vétethessék, és meg- 
orvosoltathassék : biró uram  egynéhány tanácscsal együtt tégyen 
oly rendelést, példának okáért, kinek négy ökre vagyon, e con
verso vétessék fel oly m értékű m arhátlan  gazda ember, ki azon 
m arhás em berrel egy fontban vétessék és tartson annyi szolgá
la tra  való m arhát, melylyel mind az közönséges szolgálatot 
segíthesse s mind m aga privátum ára oeconom izálhasson; holott 
az ilyetén lakosok refractáriuskodnának, a  becsületes város vége- 
zésének nem engedelmeskednének, tehát ad normam, et morem 
incolárum  incliti com itatus Zempliniensis executione m ediante 
com pelláltassanak a közönséges szolgálatra és v ec tu rázásra ; 
ezt értvén azok felől is, a kiknek kettő vagy felyebb h a t m ar- 
hájok volna is, hasonló értékű m arhátlanokkal commensurál- 
tassanak, és m arhaszerzésre adigáltassanak.

Eredetije Miskylcz város levéltárában, az 1569—1724-ig terjedő 
jegyzőkönyvben.

1722.

K a ssa  vá ro s i a r tim lu so k .

Articuli anni 1722. neo-electae communitatis, perillustri ac generoso 
domino Stephano Wancsay liberae regiaeque civitatis hujus Cassoviensis 
judici primario, et amplissimis dominis neoelectis senatoribus, per gene
rosum, prudentem ac circumspectum dominum Joannem Gánoczy praefatae 
liberae et regiae civitatis tribunum plebis et inclitam neo-electam communi
tatem die 17-a mensis Januarii anni praepositi ad exéquendum, taliterque 

eifectuandum praescripti.

1 - m u s. Siquidem primum et an te  omnia summe neces
sarium  unicuique esset, ut cultus Dei per fideles Christi et 
catholicos excolatur lege divina in decalogo praeceptus, et 
aliunde etiam  cathedrale templum civitatis s. Elisabethae hucusque 
(ad quod licet tam  amplissimi domini senatores cum domino 
judice, quam  et inclita com m unitas cum  domino tribuno plebis

25Corpus Statutorum  III.



m axim am  haberent relationem) sem per tam en vix non vacuum  
extitisset, pro eo, ut et domino plebano eatenus querulanti 
satisfiat, tam  dominus judex cum dominis senatoribus, quam  et 
inclita communitas, quantum  fieri potest, cum domino tribuno 
plebis, saltem sacro sanctae m issae sacrificio tam in festis 
m ajoribus, quam  ordinariis et dominicis praesto esse obliga
buntur : et quemadmodum m agnam  haberet idem templum 
germ anici capellam operae necessitatem  pro diversitate nationum, 
cum  et antehac etiam  talis fuisset, si quaepiam  modalitás per 
amplissimum m agistratum  adinveniri quiret, u t talis procurari 
possit, domini judicis, et dom inorum  senatorum  dexteritati 
committitur, qui ex obligatione sua cum alio, miseris in Xeno
dochio exteriori positis mendicis cum m axim um  paterentur 
in anim arum  suarum  salute periculum, periclitaretur de salute 
anim ae, certis tem poribus sacram  missam, et salutares subinde 
exhortationes peragent, rudesque miseros mendicos in salutis 
anim ae via, articulisque fidei erudiant. Accedit et i d : siquidem 
reverundus pater regens sem inarii Kisdiani servitium  alumnorum 
suorum , domino plebano multis viribus eatenus requirente, pro 
sum m o templo necessarium  denegasset, si fieri potest, sua 
potestas disponenda venit, quo ex post clericorum suorum reve
rendus pater regens domino plebano servitium non deneget. 
Czehalistis autem  altaria  ejusdem templi assignentur, et earum  
czeharum  archim agistri quantum  fieri potest, e catholicis 
eligantur.

2- d u s. Convocati domini senatores per dominum judicem 
ad pertractanda publica civitatis negotia ad domum curialem 
pro hora determ inata in puncto com pareant, neque ibi alias 
p rae ter propositiones domini judicis, ex traordinarias proprias 
propositiones pertractent, ne forsitan, publicum, postpositum 
privatis, periclitetur. Exmissioni antem  domini judicis cujuslibet 
in tra  civitatis moenia et territorium  sine retractione, sem per 
satisfaciant, quin imo pro conservatione boni publici, etiamsi 
ad  extranea loca quis expeditus fuerit, sedulo expeditionem 
effectui m ancipandam  exequatur.

3 -  t i u s .  Cum et aliunde singuli domini senatores hom a- 
gialiter obligarentur universa arcana  et secreta liberae regiaeque 
civitatis privilegiorum et universorum  actuum  silentio tueri, 
cum  ex similium secretorum propalatione coram  foro exteriori 
p k risque  dominis multipharias cribrationes hucusque eausas-

, senlWfuipiam, et propalatio aliunde talis esset fomes multorum
л d iscÄ jin u m  malorumque, ne igitur idem im pbsterum  accidat, 

u n iv e e a  secreta per singulos dominos senatores in silentio 
conserventur, secus, siquis huic contravenire praesum pserit.
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eomperto eo, si ei quidpiam acciderit, sibi a d sc r ib a t; idipsum 
etiam neoelectae com m unitati peaeceptum  sonat.

4 - t u s .  Porro  viae currules in territorio hujus liberae 
regiaeque civitatis Cassoviensis, quae hucusque propter incuriam  
perniciosae pene extitissent, debite reparentur, rivorum  autem  
decurrentium  signanter vero Csermely in suburbio, maxime 
superiori sicut etiam  inferiori, alvei expurgentur, suo m odoque 
m eatus praeparetur, praeterea, siquidem respectu m etarum  a 
vicinis saepe injuriam  paterentur incolae, idcirco, nequo pacto 
controversiae adiri queant, et per hoc libera haec civitas 
dam num  patiatur, incum bit ex officio amplissimo m agistratui 
easdem revideri cu rare  mediante deambulatione, et per con
sequens signorum renovatione.

5 - t u s .  Ex quo nonnulli incolae, qui duas domos possi- 
derunt, jam  unam  vendidissent; vel vero partem  unius domus 
etiam  distraxissent, census tam en totos et integros ac jam  dudum  
in eosdem lim itatos im proportionate continuo solverent, sed et 
alias tam  respectu censuum , quam  et in solutione quanti por
tionalis im proportionem , et per consequens injuriam  dam num que 
pateren tu r; in evitationem  itaque similium actuum  illegalium, 
sta tu itu r: quatenus ex natura  communis e t distributivae justi
tiae in omnibus praem issis nullo respectu hum ano admisso 
justa  et aequa proportio  observetur, in optatum que finem dedu
catur, regestra quoque intuitu praem em oratorum  censuum, uti 
intus in civitate haberentur, ita in suburbiis constituantur, et 
cum  inclita civitate quantocius communicentur.

6-t u s. Sicuti praeterito  etiam anno votis conformibus 
per inclitam com m unitatem  conclusum fuerat, ita etiam  modo 
statutum , quem adm odom  leges regni dominis amplissimis sena
toribus in hoc unico faveren t: u t a personali quarterio domus 
eorundem dom inorum  im m unes servarentur, respectu autem  
reliquorum  onerum , et quarum cunque so lu tionum , adinstar 
reliquorum  civium contribuere te n e a n tu r ; eapropter eaedem 
leges domino judici, apprim e cognitae, revocentur in m em oriam  
suae dominationis, effectuabitque restantias apud praetitulatos 
dominos senatores, et dom inum  tribunum  plebis ab anno dun- 
taxa t 1720. die l -а  Novembris inexolute haerentium  quanto
cius fiendam exolutionem  secundum factam  lim itationem ; de 
praeteritis vero annis inclita com m unitas volens rep ra esen 
ta tio n i  ampli m agistratus nuper medio domini judicis palam  
exhibitae, complacere, restantias condonat suis dominationibus, 
ita ta m e n ; u t im posterum  amplissimi domini singulis annis 
suas portiones éxolvant, sin autem minus solvere velint, dominus 
judex ex salariis suarum  dominationum portionales impositiones

25*



solvendas dem andabit. De reliqno vero pariter adlaborabit 
dominus judex, u t sum m a in eosdem dominos senatores limi
tanda suo tempore, dum  videlicet reliqui cives pendunt, exol- 
vatur. Neminem enim  (quoniam ex antiquis regestris ita et 
lege fundamentum haberet) inclita communitas, excepta persona 
primarii judicis, a solutione quanti portionalis immunem vult 
habere, et ideo, dom inus tribunus plebis etiam  portiones solvat. 
In aversionem autem  plurim arum  confusionum limitatio in 
initio mensium hybernalium , non post decursum  eorundem, u t 
effectuetur in p raesen tia  domini tribuni plebis cum  senioribus 
inclitae com m unitatis personis 5. et reliquarum  m ensarum  
inclitae com m unitatis prolocutoribus, pari voto conclusum  est.

7- m u s .  Q uandoquidem  benignissimum suae Majestatis 
sacratissim ae recenter em anatum  m andatum  clem enter praeci
peret, quatenus singuli civitatis domini officiales, qui rationibus 
dandis obnoxiarentur, maxime vero orphanorum  tutores, ra tio 
nes suas confectas, nondum que reproductas, pro revisione sub
m inistrent; ideo cum  etiam anno proxime praeterito  articula- 
riter inclita com m unitas idipsum effectuandum expetiisset, de 
praesenti quoque om nium  votis conclusum, om nes et singuli 
domini officiales debito modo suas rationes dare tenebuntur.

8- v u s. Institutionem  autem  oeconomiae quod attineret, 
defectu temporis hic et nunc inclita com m unitas nil conclusit, 
verum, cupit om nium  votis cum amplissimo m agistratu in 
subsequenti aliqua die ratione institutionis oeconomiae uberius 
tractare, et in electione officialium, ne unus p lura  officia gerat, 
plurimi vero nihil officii penitus habeant, amplissimus m agistra
tus cum domino judice praesente domino tribuno plebis, in 
optima forma id quoque modificandum cupit inclita communitas.

9- n u s .  Domini judicis, et dominorum senatorum  annua 
salaria in suo esse perm ittuntur, sublatis quibuslibet accidentiis.

10- m u s. Articulus 13. anni 1720. concinnatus confir
matur.

11- m u s .  Siquidem plurim ae fuissent querelae, quod huja- 
tes laniones luridissim as frequenter carnes em acelare solerent, 
ansam  dantes per hoc, ut incolae aliunde bonas carnes pro 
usu proprio adferri curent, et etiam propterea m u lc tan tu r: idem 
amplissimus m agistratus modum adinveniet, ut sem per bonae, 
pulchrae et pingves carnes in abundanti em acelentur hic 
intus, sed et quoniam  amplissimus m agistratus lanionibus pro 
impingvandis bobus liberam pascuationem , sicut et hoc anno 
permisisset, u t eo meliores carnes em acelaren tu r; non obstante 
eo, dicti laniones non ut pingves boves pro civitatensibus
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conservarent, verum  extraneis in locis aliis vivos divendant, 
quod im posterum  ne fiat, statutum  e s t : ut ampl. m agistratus 
eosdem laniones a simili quaestura inhibeat.

12- m u s .  Praeterea, quoniam  sua M ajestas Sacratissim a 
clementer resolvere dignaretur, quatenus praestitum  antehac 
militiae salgam a, seu servis inclitus com itatus civitati huic 
bonificet, ex eo allaborabit dominus judex cum  dominis senatori
bus, quo bonificationem ejusdem antehac praestiti salgam a haecce 
civitas assequi possit.

13- u  s. Et si quidpiam domino judici et amplissimis dominis 
senatoribus, quod articulis praesentibus non esset eom praehen- 
sum, deserviens emolumento boni publici, occurrerit, domini 
senatores om nia ea prom overe, taliterque eflfectuare adnitentur. 
Praesentium  vero articulorum  praeinsertorum  tenorem, in optimo 
suo sensu et vigore exequi, e t m anutenere ex hom agiali sua 
obligatione tenebun tu r; in casu vero non observationis eorun
dem dominus tribunus plebis cum inclita com m unitate facul
tatem  et authoritatem  sibi eatenus reservat.

Inserti per Joannem  Lehoczky Juratum  
Registratorem m. p.

E r e d e ti je  K a s s a  v á r o s  le v é l tá r á b a n  a s  id é z e t t  k ö n y v b e n .
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1723.

K a ssa  v á ro s i articu lusok .

Articuli anni 1723. neo-electae inclitae communitatis liberae'ac regiae 
civitatis Cassoviensis die lfi-a mensis Januarii per eandem inclitam com
munitatem concinnati, et pro effectuatione perillustri ac generoso domino 

Stephano Wancsay et amplissimis dominis senatoribus praescripti.

1 -m u s . Elsőben is elolvastatván az tavali rendelésnek 
első czikkelye, melynek punctum a, a mennyiben az Isten dicső
ségét, és m ind az t. nemes tanács száma, mind peniglen az 
t. n. község által ünnepeken, és vasárnapokon az nagy tem 
plomban usuálandó szent mise és praedicatio hallgatást illeti, 
azt helybenhagyván az nem es község, hogy biró választatás
kor minden m agistratualis személynek szól plebanus uram  
praed ica tió ja ; annak  okáért em eritus tanácsbéli uraim ék is, m ár 
voxokat addálván az ns. község vcxához ő kgmek, és azzal 
coadunáltatván az nemes községhez, szintén úgy valam int az 
újonnan választott kösség, várják meg azon praedicatiót, és ki 
ne menjenek m indgyárt a  templombúi. Az ispitálybeli szegények
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iránt szóló czikkelyt is hasonlóképpen meghagyván, recom m en
dálja a t. n. m agistratusnak a nemes kösség azon koldusok 
subsistentiájokra való jó gondviselést, valam iképpen panaszok 
mia, hogy inle jószágokat birjuk, baja ne érkezzék a nemes 
városnak, a m int kívánja is a nemes kösség, hogy a capella 
eííectusban menjen és ném et káplány iránt requiráltassék méltó- 
ságos egri püspök uram  ő nagysága.

2 - d u s. Mind az nemes város dolgainak nagy há tram ara
dásával, mind pediglen az törvényeknek hosszas vontatásával, 
úgy az causans felek terhes költségével, nem  külöm ben az 
szegény ügy efogy ott instansok szivek keserűségével tapasztalja 
a  n. kösség, hogy jól lehet m ár egynéhány esztöndőkben 
articulariter rendeltetve volt, hogy az n. tanács szám a, biró 
uram  által rendelt ó rára  com pareáljanak és in exm issionibus 
hiven eljárjon, egy szóval biró uram  com m issióinak engedel
meskedjenek, mégis effectussát nem láthatta  m ind ekkoráig. 
Azért had annyival inkább az rend m egtartassák, és az előbb 
irt dolgok eltávoztassanak, s megszűnjenek, recom m endálja biró 
uram nak és az n. tanácsnak  az n. kösség az contraveniensekre 
m ás királyi városok observatiója szerént, pro casu singulo 
rendelt egy forintos büntetés tanácsbéli uraim ékon is meg
vétessék.

3- t i u s . Á m bár ez is mindenkor am int a  tavali articulus 
is tartja, tiltva volt, hogy m ind az n. tanácsban, m ind penig 
az n. kösségben, a mely dolgok traetáltatnak, ki ne vitessenek. 
De mindazonáltal nyilvánságosan ellenkezőt tapasztal az n. 
kösség. Hogy azért az ilyenekből származni szokott sok rend
beli gyülölség eltávoztassék, recommendáltatik az n. tanácsnak, 
az olyanok irán t serio inquiráltassék és lenni tapasztaltatn i fog, 
a  régi mód szerint, ha tanácsbéli lesz, a  tanácsházbul, ha 
kösségbeli, a kösségbül az ablakon vettessék ki süvege.

4- t u s. Az tavali 4-dik articulus a m ennyiben vagy az 
u tak  reparátiója iránt, avagy az határjárás irán t effectusban 
nem ment, a rra  provocálván m agát a n. község, effectuatióját 
az t. n. tanácsnak recom m endálja, és oda is extendáltatni 
kívánja; tudni illik, m ár az csorgok megszűnvén, mivel az 
utczákon lévő kutak az körülötte lévő lakosok házoktul (a mint 
elhihetni) holmi rútságokkal, kövekkel s m ással behányattak, 
azért az n. tanács m agistratusi authoritásával inponálja kitisz
tításá t azoknak, a m int felly ebb, ez lévén igen hasznos állapot, 
kivált kit Isten eltávoztasson, ha  tűz találnék tám adni.

5 - t u s .  Hasonlóképpen az elmúlt esztendőbeli 5-ik arti
culus is m inden ezikkelyében confirmáltatván addáltatik az n. 
kösségtül, hogy az t. n. m agistratus az censusszedő tisztektül
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minden esztendőben szám ot vegyen, és azon censualis pénzt, 
esztendőnkint adm inistráltassa ad locum depositionis, és m ingyárt, 
a hova illik, exolváltassék, hogy ne accum uláltatnék nagyon 
a summa, és azután  nehezebb ne legyen beterhelni. Ezen 
kivált az is nehéz lévén a szegény lakosnak, hogy némely 
örökre tiszt quartélyossal graváltatik, m ás pedig békével lakik, 
annak  okáért, hogy a terh egyiránt folyjon, az tisztek válasz
ta tása  is recom m endáltalik az n. tanácsnak.

6 -  1 u s. Nem kevés injuriával van mind az n. kösség- 
nek, mind az több böcsületes conciviseknek, hogy szüntelen 
executióval szedetvén az n. m agistratus reájok lim itált portio
nalis pénzt, m aga penig, noha tavaly  prom ittálta, m ár egy
néhány esztendőktül semmit sem fizet, mely m iatt esztendőnkint 
nyöttön nyőnek az n. város restantiái és a több szegény 
lakosra innét súlyosabb terh három olván, hogy megmeneked- 
hessék a sok executióktul, nagy interesses adósságokban torkig 
m agát kelletik verni, mégis kéntelen kifizetni. A nnak okáért 
m ind az törvény betöltésére nézve, mind pedig a több lakos 
további in juriáltatásának eltávoztatásáért kívánja az n. község, 
hogy ordinarius biró uram on kívül m inden városbeli személy 
indiscrim inatim  fizessék, és tanácsbeli uraimék modo et tem pore 
in praenotato articuli 6-o. anni praeteriti, praescriptis restan- 
tiájit, nemzetes biró uram  szedesse ki, és az exactorok kezében 
adja, vagy in rationem  sallarii igazságos és törvényes kivány
sága a n. kösségnek, ez mostani esztendőn effectualtassék, és 
ekképpen az igazság tovább sérelm et ne szenvedjen, hasonló
képpen ez után is fizessenek ő kgk. Éhez éppen helyesen 
járu lván  az is, hogy némely házakon, vagy személyeken lévő 
portionalis restantiákat a midőn beveszi a nemes m agistratus, 
ne -adassák az oeconomia prom otiojára, hanem  az portionalis 
restan tiák  exolutiojára fordíttassék, és akképen a szegény lakos 
alleviáltassék. A több czikkelyeit pedig a megirt tavalyi 6-dik 
articulusnak, és azok m egtartását s effectuátióját recom m endálja 
az t. n. m agistratusnak ezen m ostani n. kösség.

7- m u s .  V alam int tavaly, úgy m ostan is in suo vigore 
m aradjon az szám adások iránt őfelsége parancsolatja, és hogy 
az tisztek kivált oeconomus uraim ék angariatim  perceptiójok- 
nak, s erogátiójoknak extractusát a  n. m agistratusnak praesen- 
tálják, és a n. községgel com m unicáltassék, s elolvastassék és 
a tu torok könyvet azon parancsolat szerént, hogy tartsanak , 
effectuálja a  n. m agistratus és kik kezében deveniálnak a fiscusra 
deveniáltatott portikák úgy m int: signanter néhai Grasz uram  
és Gömörni Mária, számot adjanak, a  miket com planálni kell, 
eom planáljanak, kiváltképpen 17 t9 . esztendőbeliratióknak accele-



392 VÁROSI STATÚTUMOK.

ra tió já t s beadását effective exoperáltassa. Nemkülömben, kik a 
nem es tanács szám a közöl olyanok vadnak, melyek m ár egy
néhány  esztendőktül terhes tiszteket viselvén, nagy szám adással 
tartoznak, hogy annyival is inkább magok szám adását csendes 
elm ével elkészítsék s valam iképen a sok gondok m ia valamit 
elfelejtvén, kárt ne valljanak, ha  csak egy esztendőre is, nyugo
dalm at adjon azoknak a  nemes m agistratus, és olyatén terhes 
tiszttel ne graváltassanak.

8 -  v u s. Az tavalyi ■ 8-dik articulust m ost is m anuteneál- 
ta tn i kivánja a n. kösség, és mivel az oeconom ia állapotának , 
m ind az  n. tanács előtt, mind pediglen az n. kösség előtt, hogy 
szám ot jobban tudhasson venni, constálni éppen szükséges, 
annak  okáért ezen üdvességes czéljának prom otiúját a n. 
tanácsnak  a n. kösség recom m endálván, kivánja, hogy e gremio 
sui a  n. tanács két b. tagját, a n. kösség közül is két böesü- 
letes személyt az n. város jószágának revisiójára, és conscrip- 
tió já ra  rendeljen, disinteressatusokat penig, a  kik tudni illik 
azok irán t szám adással nem ta rto z n a k ; hogy ha  miképpen 
valam ely ő kgket illető dolog avagy szám adásokra leendő diffi- 
cultás találtatnék, az oly állapot el ne tem ettessék, hanem  rela- 
tió ra  jőjön a  n. tanács és község elejiben, igy m ostani statusát 
exposcálván a  jószágnak, ha valaki, akár külső, akár lakos 
valam i injuriát tett a  jószágban, annak  is úgy remediumját 
keresteti n. magistratus. E mellett az Bélái bánya iránt kivánja 
az n. tanácstul az n. kösség az deputatus urak  első relatioját, 
és az  akkori rendelést, nem külömben az m ostani statusárul 
inform átiőt, melyben h a  valamely ellenkezőt tapasztalna, reser- 
válja  facultását rendbe hozására.

9 - u s. Az kilenczedik, 10-dik tavalyi articulusok, és más 
ott citáltak helyben hagyattatván, m anutentiójok recommendál- 
ta tik  a  nemes tanácsnak.

10- u s. Az mely vödrekkel szokás szerint tem pore recep
tionis új concivis atyánkfiái n. városunknak tartoznak, tetszett 
nem es községnek, hogy mintsem vödreket, inkább pénzt adjanak, 
exigáltatik. Az olyatén pénzt különb cassában incassáltatni és 
azon pénzen in conform itate articuli 11-m i anni 1721. vizi- 
puskákat vagy fecskendezőt tűz ellen effective procurálni és az 
elm últ esztöndőbeli proventussal együtt, az mely in notabili 
sum m a lehet, a  végre rendelni kivánja.

11- u s . V alam int az előtt observáltatott, m ost is recommen-
dálja  a  nemes kösség, hogy mind az oeconom ia ,mind az por
tionalis cassa itt az n. város házán tartassék, és nem  az tisztek 
házoknál. • \
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12-us. Az életekben és kaszáló rétekben te tt sok rend
béli károkbul observálta a  nemes kösség, hogy némely böcsü- 
letes lakosok magok m arháját, nem az közönséges csordán, 
hanem  külön őriztetik, és néha tilalm asban is bocsátják, azért 
hogy aféte károk eltávoztassanak és a fűnek jav á t ante tempus 
ki ne étessék, ne légyen szabad senkinek külön pásztort ta r 
tani. hanem  hajtassa a  közönséges csordára.

Ezen praem ittált articulusokat m ár úgy megtévén az n. 
kösség, m időn a t. n. m agistratusnak praesentálja, kéreti ő 
kgket, haszontalannak ne ta rtsa  m unkáját, hanem  azt kivánja, 
hogy a  kik még eddig effectusban nem  m entenek, azok ezekkel 
m ostanság m egm aradjanak, és értelmek szerint minden- punctum i- 
ban eífectuáltassanak, s n. m agistratus á ltal m egtartassanak, 
m áskint az n. kösség m aga jussát fentartani igyekezvén, reser- 
vál igasságának invigilálni facultast m agának.

Praesentis articuli inserti sunt 
per Joan. Lehoczky Jur. Registratorem  m. p.

E re d e ti je  K a s s a  ■v á r o s  le v é l tá r á b a n  а з  id é z e t t  k ö n y v b en .

• 1724.

K a ssa  vá ro s i articu lusok .

Articuli inclitae neoelectae communitatis anni 1724. liberae regiaeque civi
tatis Cassoviensis perillustri ac generoso domino Stephano Wancsay judici 
primario et amplissimis dominis senatoribus per generosum dominum 
Hyeronymum Komáromi ejusdem civitatis tribunum plebis ac totam neo- 
electam communitatem die 17-a Januarii ad effectuandum praesentati, in

domo curiali.

1- m o.1 ,
2 -  do. Hogy nemes városunk dolgai annak rendi szerint 

szépen folyhassanak, azért tanácsbéli uraim ék n. biró uram nak 
engedelmeskedjenek és publicum ot illető commissióinak debite 
ob tem peráljanak, sine procrastinatione, azokat is effectuáljanak, 
szegény ügyefogyottaknak instantiáit (az melyek biró uram  által 
praesentálandők) excipiálják.

1 Az 1. art. megújítja az 1723. stat. 1. czikkét.
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3 — 4-0.1
Сбч). Minthogy nem m ás külső em bereknek, hanem  

csak belső concivis atyánkfiainak nemes városunk szabadsága 
suffragál; azért, hogy senkinek ne légyen szabad itczével, 
fonttal, és rétiéi, avagy inkább singgel ezen nemes városunk
ban, országos vásárokon kivül külső embereknek, avagy itt ben 
lakozó kocsisnéknak, béresnéknek avagy más egyéb holmi 
favágó, és kapásnéknak, a kik nem  concivisek, itt ben keres
kedni, effectuáltassék, azért n. biró uram nak és a nemes tanács
nak az nemes kösség pro reali eífectuatione et suorum  civium 
conservatione, pro faciliori onerum  quorumvis supportatione 
repraesentálván, recommendálja.

6 —7-0 .1 2
8. Jóllehet szabad légyen ezen nemes városban maga 

szükségére csak. avagy italjára, túl az Tiszán való borokat is 
bordókban behozni, veluti regni, intra regnum bona, de m ind- 
azáltal, hogy az olyatén borokat senki itczénkint sz. Jakab  
szabadságának alkalm atosságával is, az lakosok közöl ne m eré
szeljen, sub confiscatione, et anim adversione gravi, árulni, és 
áruitatni, hogy igy az lakosoknak, és n. városunknak eshető 
kárai excludáltathassanak.

9-0. Ne terheltessék n. biró uram nak, és a n. tanácsnak  
exoperalni aztat is, m inthogy sokféle alkalmatlanságok, és vere
kedések megestek ebben az nem es városban aféle holmi m ester
legények áltál, hogy sem m inem ű m esterlegényeknek, kivált 
ném eteknek (minthogy nem  fegyverviselők) kardokat, pálcza 
képpében, úgy az ódalokon is, viselni és hordani ne légyen 
szabad az városon.

Ю-o. Nemzetes biró uram nak ő kgk sallarium ja in suo 
esse, úgy hasonlóképpen az t. nemes tanácsnak, m aradjon, 
sublatis accidentiis, az több tiszteknek pedig, a kinek kicsin 
fizetése netalántán volna, recom m endálja a n. község n. m agi- 
stratusnak, hogy az olyatén tiszt uraim éknak, kinek kinek 
érdem e szerint méltóztatna, sallarium át melioralni.

1 í-o . Hogy senkinek külömb külömb csordát tartan i ne 
légyen szabad, tavali esztendőben condált 12. articulus, confir- 
m áltatik ; minthogy ez időn is, meleg időhez képest kinjáró 
m arhával, kivált a soros a la tt és ott való szőlők alatt lévő

1 A 3. és 4. art. megerősítése az 1723. évi 4. és 1722. évi 6. arti- 
culusnak.

2 A 6. és 7. helybenhagyja az 1722. évi stat. 7. és ugyanazon, 
valamint az 1723. évi stat. 8. art.-át.



vetéseket, majd csak egészen kitapossák, a mely nyom ás pedig 
az ugarokban essék, ott való réteket, jóllehet nem  lehet conser- 
válni, de a hol vetések vadnak, az olyatén nyom ban lévő 
réteket szükség conserválni, melyre nztes biró uram , és az 
tktes nem es tanács, n. kösség által kérettetik.

12. Mészáros uraim ék ellen is sok panaszok vadnak, 
hogy szegény húst közönséges embereknek, és a  nem es város 
lakosinak adnának, tulajdon magok tetszések szerint. Azért, mint 
annak  előtte inspectio a la tt hogy legyenek per dis-interessatos, 
kívánja az n. kösség, és hogy kövér, ittvaló h a tá rán  hizlalt 
ökrököt itt vágják le és- ne hajtassák m áshová vásárokra, 
kereskedésre, effectuáltatni.

13. In oeconomicis az nemes kösség reserválja  a  tür
m ender uram nak az n. tanácscsal tractálni facultását.

Ezen praem ittált articulusokat modo praevio concinnálván 
s m egértvén a n. kösség, a midőn az n. tanácsnak  praesentálná 
azokat, a rra  kéreti ő kgket, haszontalannak ne tartsa  munkáját, 
k ívánván aztat, hogy minden punctumiban, de legkivált a 
ha tárnak  járásában  effectuáltassanak n. tanács által. Cassoviae 
die et anno supra notatis.

Per. Joan. Lehoczky R egistratorem  inserti.

E r e d e ti je  K a s s a  v á r o s  le v é ltá rá b a n  a s  id é z e t t  k ö n y v b e n .

1724.

M iskolcz v á ro s i sta tu tu m .

D eterm ináltato tt: Hogy ennekutánna valakik az liber- 
tinusi renden levő gazdák közül, contum aciter önnönm agokat 
opponálván, in congregationem  oppidi a  biróvételre le nem 
jö n n én ek : in tali casu biró uram nak ő kegyelmének plenaria 
authoritas adattatik, hogy az olyatén renitensek, tam quam  boni 
servitii publici impeditores, toties quoties in poena flor. 12 
convincáltassanak és aggraváltassanak.

VÁROSI STATÚTUMOK. 3 9 5

E r e d e ti je  M isk o lc s  v á r o s  levélt. (Jecjysk . D ecem ber 2 8 -ró l) .
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1725.
K a ssa  v á ro s i articulusok.

Articuli inclitae communitatis anno 1725. per prudentem ac circumspec
tum dominum Georgium Ivács liberae ac regiae civitatis Cassoviensis 
tribunum plebis, eo absente medio ejusdem p. v. substituti ac denique 
totam neoelectam communitatem perillustri ac generoso domino Stephano 
Wancsay praelibatae civitatis judici, ac dominis senatoribus pro genuina 
(inquantum videlicet emolumento civitatis et conservationi civium, et 
inhabitatorum eiusdem in genere vel in particulari deservirent) et ex 
obligatione quin effectuatione. debito cum reverentiae cultu repraesentati

et exhibiti.

Art. 1— 5 .1
Art. 6. A nemes város sernevelőház és m aga sernevelős 

iránt is hasznos dispositiókat rendelni igen szükséges, minthogy 
felbérnek csak egy átalagosa is, ki 60. pénzre, legalább 49. 
pénzre nevelös által maga részére purepute adattat ik el alkal
mas számú m inden főzés után, úgy hasonlóképpen az  ilesztő 
is övé, ki is sokkal drágábban distraháltatik, az sern é l; ugv 
m aláta is nekie cédái, melyeknek distractiója egy főzés után. 
alkalmas forintokra extendáltatik, és nagy hasznát esztendőt 
által azokból várhatni. Azért sernevelősnek régi szokás szerint 
inkább bizonyos pénzbeli fizetése légyen, minden fözetéstől, a 
mint m ásutt is practicáltatik, és az többi, m ás szükségesekre 
fordíttassék. Residuum porro a  n. város cassájában adm inistrál- 
tassék, honnét is bizonyosan lehet a n. városnak haszna. Nem- 
külömben az pálinkát is annyiban égettetni, a m ennyiben a 
nemes városnak  hasznot hozand, a  mennyiben penig az fának 
az á rá t sem importálná, jobb cassáltassék, noha eddig azon ser
nevelős m aga részére égettette.

Art. 7. Art 9. et 10. anni praeteriti 1724. confirm antur.
Art. 8. Senkinek külömb csordát tartani ne légyen szabad 

ex motivis articulorum  anni 1724. et 1723. illius I I ,  hujus 
vero 12.

Art. 9. Articulus 12. 1724. per omnia confirm atur, mely 
hogy effectusban is vétetődjék, a  n. község enixissim e kéreti 
n. biró u ram ot a n. m agistratussal együtt. Sok mészárosok 
ellen panaszokra nézve, és m indenkor bőségesen légyen az 
húsok, egész nap estig, jó  kövér, ha pedig szegény húsok 
lészen, szabad légyen mulcta nélkül ott venni az húst, a  hol 
szépet kaphat n. város lakosa.

1 Az 1—5. art. nem más, mint megújítása az 1724 évi stat. 1—7., 
illetőleg az 1728. évi 8. és 1709. évi statutum 8. art.-nak.
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Art. 10. Amennyiben lehet, az czéhekben is czéhmesterek 
catholicusokból választassanak meg, nem es tanács dexteritásá- 
nak committáltatik, úgy hasonlóképpen m inden czéheket annak 
rendi szerint m ostani időhez képest, in vendendis, et taxandis 
rebus suis,, ad  legitimas dispositiones regni adstringere, igen 
szükséges.

Art. 11. Sok praesum ált rabok által fertelmességekre 
nézve, úgy hasonlóképpen más illetlen dolgokra, a kik meg- 
estenek eddig, nézve, igen szükséges, hogy a nemes város 
börtönháza iránt, az t. n. m agistratus jő  disposiókat instituálni 
méltóztassék, és ott mellette lévő pusztával, azon házat augeal- 
tatni parancsoltassék, a  n. község recom m endálja.

Art. 12. Mostani zsindely csináló parasztem berek nagy 
ravaszsággal élvén, majd csak sem m irevaló zsindelt csinálják, 
és úgy szegény lakosokat c sa ln ak ; m inthogy pedig kiki szük
ségére nézve, kéntelen, h a  rossz is, megvenni, azért, hogy az 
olyatén paraszt em bereknek tartalékjok legyen, zsindel tiszteket 
rendelni, igen jó  jó  volna, kiknek instructiójok legyen.

Art. 13. Art. 13. anni 1724. in suo vigore m arad, mely 
alkalmatossággal pálinka dolgáról is tractáltassék, quatenus in 
suum  pristinum  statum  ab antiquo intellectum, reddere possit, 
pro consolatione communi accolarum.

Ezen praem ittált articulusokat modo praevio concinnálván, 
és megértvén per om nia az nemes község, midőn az t. n. 
m agistratusnak praesentálja, kéreti ő kglmeket, haszontalannak 
ne tartsa  m unkáját, hanem azt kivánja, hogy minden punctum i- 
ban effectuáltassanak, és az nemes község minden dolgaiban 
s á llap o táb an  m anuteneálja, és m indenkoron assistáljon n. biró 
uram  és az tektes n. tanács.

Hogy ha  valam ely vérnek per caducitatem  sub onere 
oppidi Miskolcz levő jószága ugyan Miskolcz városára devol- 
váltatott legyen, melyet is successu tem poris az város erga

Per'Joannem  Lehoczky juratum  praeliba- 
tae civitatis registratorem  inscripti articuli

m. p.

E r e d e ti je  K a s s a  v á r o s  le v é l tá r á b a n  a s  id é s e t t  k ö n y v b en .

1725.

M iskolcz vá ro s i s ta tú tu m . 

Statutum est.
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depositionem legale (sic) interessé et suo capitali más idegennek 
eladott volna, tehát az ilyetén jószágok, midőn és a mikoron 
az vérek által kiváltatnak, tartozik azon vér az legale in terest 
cum  capitali annak, az kinek az város inscribálta és eladta, 
exolválni; annak superíluitása penig redundáljon nem  m ásra, 
hanem  az városra, tudniillik az 15 pénzekből álló supernatans 
ineteresse; hogy ha penig azon jószágtúl annak  praedecessora 
az előtt interest fizetett volna, tehát a die cessationis exolutio- 
nis ejusdem quanti interessé, szám láltatódjék az váróstul is az 
supernatans interesnek azon jószágtúl való megfizetése, eodem 
usque tempore, az melyben az em ptor személy de piano et ex 
integro az várost cum sum m a capitali et interessé legali 
excon ten tá lta ; observatis tam en et de ju re observandis in lit
teris contractualibus expressatis tem poribus et annis, necnon 
etiam  super eodem fundo, au t quoquo modo vocitatis bonis 
limitatis et limitandis super exstructis aedificiis, melyeknek desti- 
nált valóra cedálni fog az kiváltó vértül avagy féltül az kézben 
bocsájtó személynek.

Eredetije Miskolcs város levéltárában. ( M ártim  Iti-ról.)

1725.
M isko lcs  v á r o s i  s ta tu tu m .

Jóllehet az becsületes városnak nem  kicsiny tapasztalt 
kárá ra  és praejudicium ára, földes uraimék közül sokan, az becsü
letes város határa  széliben ugyan magok territórium án, aprólékos 
korcsm ákban, contra ju ra  regni árúitatni kívánnak és ez előtt 
is kívántának, kire való nézve determ ináltatott, hogy biró uram  
ő kegyelme tempore generalis congregationis inclyti com itatus 
Borsodiensis instantialiter alázatosan ezen tapasztalt kárát az 
városnak detegálja, nem különben annak törvényes revisiójára 
és investigatiójára viceispán uram  ő kegyelme, hogy kihivassék, 
ez is elvégeztetett.

E re d e ti je  M isk o lcs v á r o s  le v é ltá rá b a n . (J k v  á p r .  2 6 -rő l.)

1725.

M isk o lcs  v á r o s i  s ta tu tu m .

Minthogy vágynak olyatén lakosai az becsületes városnak, 
akik minden engedelem és exmissiója nélkül biró uram nak,
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m agok hasznoknak kívánván, mindenekben consulálni, az becsü
letes város territórium án propria saltem authoritate uj pinczéket 
ástanak  és m a is ásni meg nem  szűnnek ; nem  különben 
quantum  nélkül való régi ásott pinczéket m ajd m inden erő 
nélkül magoknak foglalni praesum áltanak, kikhez való képest 
determ ináltatott, hogy az olvatén lakosok, a  kik biró uram  
engedelméből új pinczéket ástanak  avagy foglaltának, elsőben 
is conscribáltatván, cum  depositione fi. 3 redim álják pinczéjeket; 
am azok penig, a  kik via facti m agoknak in territorio oppidi 
pinczéket ástak avagy foglalni m erészeltenek, ad  publicas 
necessitates oppidi elfoglaltatván fordlttassanak.

E re d e tije  M isk o lc z  v á r o s  levélt. {J e g y ző k ö n y v  á p r i l  26 -ró l).

1727.
M isk o lc z  v á r o s i  s ta tu tu m .

Minthogy penig az Görögök, ‘A rnótok,1 zsidók és egyéb 
kereskedők in praejudicium  et dam num  m iserae plebis oppidi 
Miskolcz, az borokkal való kereskedésben annyira elmerültenek, 
kik m iatt az város szegény lakosai magok borait im m áron nem 
is distrahálhatják, ez okon injungáltatik ordinarius biró uram 
nak, hogy azoknak borait, etiam  m ediante inquisitione kitanulván, 
és keresvén, az privilégiumnak ereje szerént az boroknak tak
sáját rajtok szabadosán megvehesse, melyben is az város 
szükségére fizessenek ung. flór. 150 úgy m int 150 m agyar 
forintokat.

E r e d e ti je  M isk o lc z  v á r o s  levélt. J k v . 1727. D ecem b er 29-rő l.

1727.
K a s s a  v á r o s i  a r tic u lu so k .

Articuli anni 1727. sub judicatu perillustris ac generosi domini Francisci 
Korponay per prudentem ac, circumspectum dominum Georgium Ivács 
regiae, ac liberae civitatis tribunum plebis, et electam communitatem ex 
ratione purepute promovendi boni publici et uberiori conservatione 
peculii hujus regii domino judici et amplissimis dominis senatoribus in 

curia praelibatae civitatis reverenter perlecti et exhibiti.

A r t i c u l u s  p r i m u s .  Siquidem cultus divinus unicuique 
hom ini christiano sum m e necessarius esset; ideo pro unius-

1 Az Arnótok, arnau ták : török neve az albánoknak.
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cujusque pietate prae omnibus recom m endabilis est et prom o
vendus.

A r t i c u l u s  2 —5.1
A r t i c u l u s  6 - t u s .  Saliarium  domini judicis et dom i

norum  senatorum  jux ta  semel factam jam  inclitae com m unitatis 
resolutionem ,2 ulterius quoque in suo esse relinquitur.

A r t i c u l u s  7 - m u s .  Erga plurim as m iserae plebis 
querim onias, ac insimul luridissimae carnis emaculationem, 
consultum esse videretur, ut iterum  secundum antiquam , aliis 
etiam incolis passim  observatam  praxim  inspectioni non lanio
num, vqrum  e gremio communitatis ordinandae laniones liujates 
sub jic ian tu r; cujusmodi inspectio sufficienti instructione ad ever
tendas quaslibet querelas m uniatur.

A r t i c u l u s  8 - v u s .  In quantum  fieri potest, art. 10 : 
1725. in effectum deducatur; siquidem etiam  emolumentum 
sanctae m atris ecclesiae saperet, et ut justum  in om nibus rebus, 
seu m anufacturis observetur pretium , justitiae plane esset 
consonum.

A r t i c u l u s  9 - m u S .  Cum vix alicui nostrum  metalium 
term ini territorii hujus regiae, ac liberae civitatis cogniti essent, 
sed et renovatio metalium per se necessaria foret, ad evitandas 
cum vicinis et commetaneis dubietates, et litigia, quae persaepe 
ex interm issa metalium renovatione evenire solent^ ideo aful- 
gente proxim i veris tempore ad exigentiam boni publici metas 
revidere et renovare dominus judex, et amplissimus m agistratus 
adnitatur. Et quoniam contra circulatores plurim as, easque 
graves haberet i. communitas q u ere las ; quod videlicet territorii 
civitatis hujus penitus incurii essen t; et consequenter inde 
evenit u quod hinc inde per sem inaturas prata  et alias terras 
fructiferas, grave et manifestum per itinerantes et diversae sortis 
aurigas curribus causatum  pauper incola pati cogatur damnum; 
quod siquidem civitati quoque huic dam nosum  esset; ea etiam 
ex ratione boni et solertes, seduli, honestaeque fam ae circula
tores constituantur, quibus incum bet sylvam F urcsa nuncu
patam  defendere et sine damnis conservare ; ne item distinctos 
greges cuipiam  licitum sit servare cum  damno 3-tii art. 11 :1724 . 
et in eodem contenta per totum  confirmantur.

A r t i c u l u s  10 - m u s. Circa erectionem capellae pro pau
pertate in Xenodochio delitescentis sum m e necessariae, quamvis

1 A 2—5. art. csak az 1725. évi stat. 2., 1724. évi 6., 1709. évi 
3. és 1725. évi 6. articulusoknak megújításai.

2 E tiszti fizetéseket lásd az 1712. évi stat. 15., az 1713. évi 
stat. 17. és 1715. évi stat. 17. art.-ban.



aliquot praeteritis abhinc annis continuo articuli co n d eren tu r; 
sed quoniam  nullum sortirentur effectum, adeoque ne ipsorum 
anim ae quoquo modo periclitentur, pro effectuatione efectuan- 
dorum  hocce negotium domino judici et amplissimo m agistratui 
com m endatum  facit inclita communitas.

A r t i c u l u s  1 1 - m u s .  Ut unusquique incola terras a ra 
biles, p ra ta  extirpatitia et vincas hic in territorio possidens jus 
suum  legitimum remonstret. Eatenus amplissimus m agistratus 
debitas facere dispositiones dignetur.

A r t i c u l u s  1 2 - m u s .  Cursus et adm inistratio oecono
miae, ut eo commodius et utilius prosequi possit, per m utuam  
i. com m unitatis cointelligentiam promoventur.

Tandem  postremo, siquidem praemissi articuli pro emolu
m ento boni publici et perm ansione incolarum servandoque bono 
ordine regulati essent, dum pro exoperatione exoperandorum  
dom inus tribunus plebis et neoelecta communitas domino judici et 
amplissimis dominis senatoribus eosdem recom m endaret, cupit 
eorundem  aplicationem. Datum  Casso viae die 18. Januarii 
anno 1727.

Per Joannem  Baptistam Jeger ju ratum  
civitatis regestratorem  m. p.

E re d e ti je  K a s a n  v á ro s  le v é l tá r á b a n  а з  id é z e t t  k ö n y v b e n .

v á r o s i  s t a t ú t u m o k . 4 0 1

1728.

K a ssa  v á r o s i  sta tu tum .

Articuli anni 1728. sub judicatu perillustris ac generosi domini Francisci 
Korponay, per generosum dominum Antonium Vocano, liberae regiae 
civitatis Cassoviensis tribunum plebis neoellectum, nec non neoelectam 
pariter communitatem ex ratione purepute promovendi boni publici et 
uberiori conservatione peculii hujus regii domino judici et amplissimis 
dominis senatoribus in curia praelibatae civitatis nostrae reverenter perlecti 

et exhibiti die 17-a mensis Januarii anno 1728.

' A r t i c u l i s  1— 5 .1
A r t i c u l i s  6 - tu s .  Quandoquidem hactenus inclitae com 

m unitati in aperto minime fuit qualisnam  proventus, et lucrum 
extiterit pro bono civitatis hujus et eiusdem oeconomiae incre-

1 Az 1—5. szakaszok felelevenítik az 1727. évi 1., 1725 : 2., 
1724 : 6., illetve 1722 : 7., az 1727. évi 4 , illetve 1725 : 5. és az 1725. évi 
stat. 6. szakaszait.
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mento ex vinis allodialibus, empticiis, e t Cassoviensibus educillatis. 
Ideo im posterum  domini officiales diligenter attendent, u t in 
suis rationibus clare, lucide et distinctim  aponere noverint, vina 
superius fa ta  allodialia, emptitia, et Cassoviensia, quibus dominis 
officialibus unus pariter contra inspector ordinandus erit, qui 
serio quoad vina, .et m ensurationem  vasorum  invigilabit, tales 
vero enopolae pro parte civitatis ordinentur, qui pro m ajori 
securitate de semet ipsis reversales dabunt, adeoque, quo casu 
tenerentur, civitati, solvendo forent. Ii autem, qui etiam  de 
praesenti civitatis aerario tenerentur, sine ulteriori dilatione ad 
cam planationem  cam planandorum  stricte compellantur.

A r t i c u l u s  7 - m u s .  Anni 1727. in ordine 6-tus ratione 
saliariorum  domini judicis et dominorum senatorum  in suo esse 
perm anet. Quia vero inclita communitas, ut peculii hujus regii 
bonum publicum  magis prom overetur, conclusisset, quatenus 
dominus tribunus plebis nulla ratione in oeconomicis interesset, 
verum  super rationes universas inspectionem suprem am , non 
secus ac  caetera  civitati utilia habeat. Ex eo saliarium  domino 
tribuno plebis annuatim  ordinatur 11. Rh. 200; locum vero et 
auctoritatem  talem, qualem videlicet annis praeterlapsis domi
nus tribunus habuit, amodo im posterum  quoque habiturus, 
tem pore tractationis rerum  oeconomicalium, sem per cum  inclita 
com m unitate praesens sit cum amplissimo m agistratu. Non 
secus occassione electionis dominorum officialium dom inus tribu
nus adsit.

A r t i c u l u s  8 -v u s .  In quantum  art. in ordine 7-m us 
anni 1727. in  effeetuationem deductus fuerit, ulterius quoque 
in suo esse relinquitur.

A r t i c u l u s  9 - n u s .  Anni 1727. art. in ordine 8-vus in 
praesens quoque pro rato  habetur. Siquidem autem  cultui 
divino, et emolumento sanctae m atris ecclesiae consonum  vide
retur, u t quaelibet ceha in ecclesia hujate S. Elisabethae, suum 
proprium  altare, et vexillum unum  haberet. Ex eo conclusum 
est, u t cuilibet cehae amplissimus m agistratus auctoritate sua 
m agistratuali im perare atque in id inducere dignetur, u t opines 
cehae a ltare  proprium  et vexillum singulare habeant, quo majori 
cum aedificatione jux ta  praxim  alibi etiam  locorum laudabilem, 
et usita tam  semperque practicatam , tem pore corporis Christi 
publicam  processionem, suo ordine sub gravi anim adversione 
prosequi quiret, absque ullo respectu Lutheranorum , et Calvi- 
n istarum  habendo. Cehae vero singulae jux ta  consvetudinem 
suam  antiquam  conserventur in terturbate (sic) a tque in arti
culis suis m anuteneantur.
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A r t i c u l u s  1 0 -m u s . An. 1727. art. in ordine 9-nus 
ra tihabetur et confirmatur. Interim  tamen inclita com m unitas 
demisse instat apud am plissim um  m agistratum , quatenus in 
ejusdem effectualonem serio incumbat. Adveniente vero veris 
tem pore per deputationem ordinatam  territorium  totum  hujus 
liberae civitatis revideatur, e t conscribatur, tem pore cuius con
scriptionis quilibet sua lite raria  instrum enta producere noverit, 
quid quove titulo possideat, prata, terrasque arab iles; secus 
similes terrae, au t p ra ta  sub fiscum casura sunt. Siquidem vero 
querim oniae inclitae com m unitatis graves omnino extiterint, 
quod ex dominis quibusdam  personis m agistratualibus per suos 
servitores sylva, vulgo Furcsa, passim depopuletur: idcirco 
in tim atur praesenti articulo, u t suae dominationes bono exemplo 
caeteros incolas, ab ejusdem sylvae depopulatione retrahant, quo 
m agis sylva eadem in suo sta tu  integro pro futuro civitatis 
bono conservetur.

A r t i c u l u s  1 1 -m u s . Circa errectionem capellae pro 
paupertate  in Xenodochio delitescente summe necessariae, quam 
vis praeteritis aliquot ab hinc annis continuo articuli conderentur, 
sed quoniam  nullum sortiren tu r effectum, adeoque ne ipsorum 
anim ae quoquo modo periclitentur, pro effectuatione effectuan- 
dorum  hocce megotium dom ino judici et amplissimo magistratui 
com m endatum  facit inclita communitas. Quia vero bona qua
dam  praefatum  xenodochium haberet, ex eo eorundem  bonorum  
proventus omnes domini xenodochi officiales ad se recipiant, 
e t eorundem  curam  singularem  gerant una cum  una popina, 
jam  ante annos abhinc aliquot pro xenodochio serviente, ut 
paupertas ibidem existens, ex simili oeconomia pro suo statu 
com petenter vivere possit. Cum autem inclita com m unitas 
subintellexisset: quod binae xenodochii vineae divenditae exti- 
tissent, talismodi venditio, et proventus fundum m onstrabit, ex 
quo saltem  inchoari possit capella praefata.

A r t i c u l u s  1 2 -m u s . Quandoquidem divina providentia in 
tan tum  hancce regiam civitatem  nostram  benedixisset, u t pluri
bus pagis jam  bona civitatis accrev issen t; ex ea ratione neces
sarium  fore iudicavit inclita communitas, ut pro m ajori peculii 
hujus regii incremento, e t emolumento, nec non m iserorum  
colonorum  conservatione unus talis ex inclita com m unitate, 
pro provisore ordinetur, qui curam , et vigilantiam  debitam 
respectu pagorum et m iserae plebis gerat, quive etiam  onera 
colonorum  coram inclita com m unitate proponat taliterque 
increm ento hujusce civitatis prom ovendo studeret, ac niteretur; 
ita  ta m e n : ut similis provisor ne suum commodum jum entis 
et servitoribus, verum bonum  publicum curet. Caeterisque etiam
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dominis officialibus recom m endatur, u t üdém  nullo modo priva
tum, verum  publicum duntaxat commodum respicere, et prom o
vere noverint. Siquidem vero etiam  prom otioni sanctae m atris 
ecclesiae incumbere sum m e tenerem ur: idcirco, si, e t in quantum  
possibile foret, recommendatum habet inclita com m unitas apud 
am plissim um  magistratum, quatenus in Forró, ex ea etiam 
ra tio n e : quod ecclesia ibidem jam  in praesens quoque Romano 
Catholica existat, unum  plebanum  stabilire, taliterque cultui 
divino, e t anim ae saluti providere dignaretur. Tandem  ex quo 
singulis annis neoconcives hancce civitatem  augeant, atque pro 
hydria pecuniariam  solutionem praestent, quae quonam , et ad 
quem usum  convertatur, inclita com m unitas ignoraret, ideo 
conclusum  est, u t pecunia illa im posterum  siringae vulgo vizi-. 
puskák com pararentur, quibus tem pore incendii (quod deus 
clem entissim us avertat) fructum omnino magnum liaecce civitas 
percipere possit. Ultimo in quantum  arenda crem ati non secus, 
ac aliae arendae, libertati m iserorum concivium sum m e praeju
dicare videretur, in tantum  pro ulteriori civium conservatione 
omnis aren d a  tolli deberet.

T andem  pro postremo siquidem praem issi articuli pro 
em olum ento boni publici, et perm ansione incolarum, servandoque 
bono ordine regulati essent, dum pro exoperatione exoperan- 
dorum  dom inus tribunus plebis, et neoelecta .communitas domino 
judici e t amplissimis dominis senatoribus eosdem recom m endaret, 
cupit eorundem  aplicationem. Cassoviae die 17. Januarii Anno 
Domini 1728.

Per Joannem  Baptistam Jeger juratum  
registratorem  extradatum  m. p.

Eredetije Kassa város levéltárában: Art. Elect. Com. etc. cziniii 
könyvben.

1729.
K a ssa  v á ro s i sta tu tu m .

Articuli anni 1729. sub judicatu perillustris ac generosi domini Stephani 
Wancsai per generosum dominum Antonium Vocano liberae ac regiae 
civitatis Cassoviensis tribunum plebis electum, ac denuo confirmatum, 
nec non neoelectam pariter communitatem, ex ratione pure promovendi 
boni publici et uberiori conservatione peculii hujus regii domino ordinario 
judici, et amplissimis dominis senatoribus, in curia praelibatae liberae 
regiae civitatis nostrae reverenter perlecti et exhibiti praesentatique, die 

15-a mensis Januarii.

A r t i c u l u s  1 - m u s .  Anni 1728. articulus 1-m us ulterius 
quoque amplissimo m agistratui recom m endatur, et cum  civitas
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haec libera et regia ecclesiae hujatis s. E lisabeth patronus 
existeret, ideo unus quisque pro posse suo ecclesiam eandem 
frequentare studebit. Quia vero ecclesia eadem  proventus exi
guos plane habere dignosceretur, tem pore birsagiorum  atque 
m ulctarupi oblivioni ne tradatu r per am plissim um  magistratum.

A r t i c u l u s  2 -d u s . Articulus anni 1728. in ordine 2-dus 
per om nia in suo vigore relinquitur, cum  tali declaratione: 
non obstante, quod etiam  anno praeterito et praecedentibus 
idem statutum  fuisset, nihilom inus domini fori judices ultronee 
sem et ad exactionem  a concivibus tentatam  immisissent, hinc 
cum  universi cives e t incolae ju re  civitatis gaudentes ab hujus
modi oneribus lege, imo etiam praerogativa civili essent exempti, 
idcirco amodo im posterum  in suis libertatibus conserventur, et 
domini fori judices, nec cruciferum hebdom adalem , aut nundi
nalem , et quidem a talibus, quaecuncque de propria  oeconomia 
in foro proditura erunt, nihil, ita etiam  a  foris inducta, et 
domi distracta m ercantilia ab  hujusmodi onere imunia sunt, 
nihilom inus tamen, si in foro publico distrahentur, quae ex ratione 
quaestus inducentur, ab illis pendendum erit, m ore solito diebus 
sabathi, neque loci imperialem a concivibus ullo modo desu
m ere praesum ent. Quare.

T e r t io .  Et id statuere necessarium  e ra t: ut arenda fori 
tollatur, ita tamen,’ ut non minus verum plus quam  anno 
praeterito  ad cassam  civitatis adm inistrent ju x ta  juram entum , 
et per hoc consequenter etiam  universae tum  extraneorum , 
quam  et dominorum nobilium querim oniae respectu  excessivae 

. exactionis rerum venalium  hactenus fa c ta e ; quo facto instructio 
danda dominis fori judicibus per juram entum  speciale obstrin
gendis potissimum in hoc etiam  puncto, ne a  rebus pretium 
duarum  triumve polturarum  adaequantibus, a  m isera plebe 
quidpiam  exigant. Et ideo officium patikatiszt dictum seques
tre tu r ab officiolatu fori judicum, quod per ipsos perceptores 
civitatis, jux ta  specificationem incassari poterit, proventus autem 
portarum  adm inistrabuntur jux ta  juram entum , sed ita, ut non 
minus, quam  anno praeterito, verum  si fieri potest, plus detur.

Q ' u a r t o ,  u t consoletur m iser incola e t habilior pro 
suportatione tam  ord. quam  extraneorum  onerum  reddatur, 
opere pretium  esset, u t antiquae suae facultati ac  libertati in 
educillatione et quaestura crem ati restituatur; et ideo cuilibet 
concivi liberum erit quaesturam  crem ati sublata arenda exercere, 
cum pendenda per inferentes non concives den. 6, per cives 
vero den. 4. cassae civitatis accisa.

Q u i n t o .  Art. 3-tius anni praeteriti valde salu tare esset 
tum  ex eo, quod haec esset benigna mens suae Majestatis
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sacratissim ae, tum etiam, quod conservatio peculii hujus regii 
potissimum abinde dependet, cum maxim um  civitatis hujus 
clenodium esset oeconomia super adm inistratione ejusdem, 
dignum et justum, imo necessarium  erit: quatenus rationes 
sem per in tempore ju x ta  dandam  eisdem instructionem  latino 
au t hungarico idiomate concinnentur, amplissimo m agistratui et 
electae communitati praesententur, ac sufficientibus docum entis, 
quietantiis utpote et contraquietantiis provisae, illico censuren- 
tur, et revideantur, ea m odalitate quidem, quod e diam etro 
censurae, et hactenus observata praxi difficultates exponantur, 
replicae adm aturentur, tandem  omnibus superatis, quae supe
randa forent, domini officiales absolvantur, et hoc quotannis 
observandum  erit. Verum  tam en praem ittendi erunt singulis 
angariis tam  de perceptis, quam  et erogatis extractus, de annis, 
pariter 1726., 1727. et 1728. antequam  praesententur rationes 
amplissimo magistratui, et com m unitate praesentandi. Qui porro 
huic statuto, et jam  semel factae amplissimi m agistratus, et 
electae communitatis determ inationi non satis fecerit, seu suas 
rationes singulis annis in tempore, hoc est in tra bim estre 
spatium, non praesentaverit, anim adversioni obnoxiabitur.

S e x t o .  Quamvis anno quoque praeterito articu lariter 
civitatis braxatorio provisum  extitisset, ut inspector braxatorii 
constitueretur, qui universarum  occurrendarum , ac redituum  
exinde prom anantium  civitatis hujus fidelissime invigilare debuis
sent : u t itaque hoc fiat, cum necessitas publica, et prom otio 
ejus indispensabiliter secum veheret, statutum , ut tales inspec
tores ordinentur et erigantur, quibus negotium braxandae  cere- 
visiae et aliorum concurrentium  bene constet, juram ento  adstrin - 
gendi speciali, instructionandique erunt. Circa adm inistrationem  
porro officiolatus vini, inter reliqua hoc quoque observetur per 
expressum, dum scrutatio educilatorum  vasorum vini celebra
bitur, duo per amplissimum m agistratum  ordinati praesentes 
sint, recognituri ejusmodi actum  pro documento illorum quibus 
intererit, rationibus obnoxiatorum, quas scrutationes iidem inse
rendo registro suo, scriptotenus iisdem dominis officialibus 
daturi. Quare non erunt confundenda vina oeconom ialia cum 
empticiis. Verum horum  distinctae rationes modo praevio 
sufficientibus documentis provisae praesentandae, ju x ta  classifi- 
cationem  eorundem, hoc est oeconomicalium, quantum  Polono, 
quantum  per popinas ex iisdem distractum  fuerit; cassa  vero 
universorum  proventuum  civilium in curia civitatis asservetur. 
Oenopolae vero tales serventur, u t si debita quaedam  per eos
dem  facta fuerint, non in civitatem, verum  in eosdem  onus 
redundet.
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S e p t i m o .  Uti Cassoviensium vinearum  inspector, ita 
subm ontanarum  quoque ordinandus et denom inandus veniet.

O c t a v o .  Communi omnium voto desideratur, ut pagis 
omnibus civitatis, de uno bono provisore apto, et idoneo pro
videatur, qui oeconomiam civitatis ibidem promovendo, statum 
m iserae plebis experiatur, et amplissimo m agistratu i ac com 
m unitati exhibeat, onera ipsorum  advertat, coram  inclitis comi
tatibus tandem  pro alleviamine et perm ansione ipsorum  pro
moveat.

N o n o .  Quamvis per decursum anni p raeteriti sub dis
quisitionem negotium popinarum  civitatis tem pore S. Jacobi 
venisset, quod non plures, quam  trinae, in domo curiae, Leutso- 
viensi et Szent Ivanyiana per civitatem propriae prom oveantur, 
cujus negotii decisio ex quo in praesentem  diem rejecta fuisset, 
ideo, ut hoc illibate pro conservatione civium servetur, statu
tum  est.

D e c i m o .  Articulus 10. anni praeteriti e t 1727. in ord. 
9-nus observetur, non tantum  Furcsa, sed et Újfalu, quae vetitae 
essent, diligenter in suo statu  teneantur, cum tali declaratione, 
ut revisis omnibus civitatis metis domini Bergm esterii quotannis 
unus alteri easdem om nes rem onstret, et sic continua praxis et 
m em oria o b se rv e tu r; praecitatus autem  art. 10. anni praeteriti 
ad pagos civitatis extendatur, ubi quaepiam controversia, in 
puncto m etarum  suboriri dignosceretur.

U n d e c i m o .  Art. in ordine 11-m us anni 1728. actu 
quoque confirm atur ut in ejusdem effectuationem amplissimus 
m agistratus serio incum bat.

D u o d e c i m o .  Negotium apothecae tandem  debito ordine 
reassum atur, et f in ia tu r; ne casu quo exinde dam num  nefors 
subsecuturum  civitati huic immineat. Ita etiam de Malleo, Hámor 
dicto, cupit inform ari inclita communitas, in quibus versaretur 
negotium ejusdem.

D e c i m o  t e r t i o . 1
D e c i m o  q u a r t o .  Dominus tribunus plebis in  auctori

tate eadem, qua antiquitus servabatur, conservetur.
D e c i m o  q u i n t o .  Nemini licitum sit distinctos greges 

conservare, cum quotannuales articuli hoc et id indigitarent.
D e c i  m'o s e x t o .  Saliaria tam  domini judicis, quam et 

dominorum senatorum  ac domini tribuni plebis in  suo esse 
m aneant, unde suas dominationes ad hoc quoque obligari, ut 
penes idem saliarium  rationes officialium revideant, censurentque,

1 Megújítása az 1728. évi 9. articulusnak.



ac quivis crebro concursus m agistratuales pro pertractandis 
publicis negotiis frequentet, neque sem et absentet. Saliaria  vero 
dem ortuarum  am plissim us m agistratus personarum  pro cassa 
civitatis cedant. Num m us autem  pro Siringis exactus in  com pa
rationem  earundem  vertatur.

D e c i m o  s e p t i m o .  Contubernia quoque civitatis hujus, 
penes suas libertates conserventur, et in assumendis neo con
civibus religio catholica observetur, cum benignum diploma 
regium  seu privilegium restauratorium  hoc contribueret, ne in 
publica officia, ac com m unitatem  ullus alius p raeter rom ano 
catholicos aggregetur, hic etiam consequentiae esset, u t unici 
catholici in cives quoque assum antur.

D e c i m o  o c t a v o .  Dominus tribunus plebis cum  electa 
com m unitate negotium oeconomiae, una cum am plissim o m a
gistratu reservaret, m utuam que cointelligentiam habere  nite
rentur.

Tandem po strem o : Siquidem praem issi artictdi pro em o
lum ento boni publici, et perm ansione incolarum servandoque 
bono ordine regulati essent, dum pro exoperatiorie exoperando- 
rum  dominus tribunus plebis et neo-electa com m unitas domino 
judici et amplissimis dominis senatoribus eosdem reeom m enda- 
ret, cupit eorundem applicationem . Actum in curia liberae regiae 
civitatis Cassoviensis die 15. Januarii 1729.

Per Joannem  Baptistam Jeger juratum  
loci registratorem  extradatum , m. p.

Eredetije Kassa város levéltárában: Art. elect. Com. etc. csimü  
könyvben.

1730.
K a s s a  v á ro s i articu lusok.

Articuli anni 1730. sub judicatu perillustris ac generosi domini Stephani
Wancsay.

Articulus 1-mus. Respectu cultus divini et frfequentationis 
spiritualium  exercitiorum singulis annis conditi articuli hic quo
que pro repetitis habentur, cum ea scilicet declaratione, ut quem 
admodum judex in loco antiquitus observato sessionem  suam 
per anni curriculum condecoraret, imo in ipsa electionis judicis 
die eidem insidendo praxim  eandem jam  consvetudinariam  sta 
bilire consvevissent, de futuro quoque eundem locum  observa-
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bunt, et cum dominis senatoribus etiam in ipsa die electionis 
judicis sub contione servabit, mulctas vero quod attineret, ne
cessitas publica templi, partem  sibi ab ipsa extradari efflagitat, 
quod dum inclita com m unitas zelose proponeret, effectum quo
que hactenus nequaquam  inficeretur.

2- dus. Jólehet egynéhány esztendőkben inarticuláltatott, 
hogy sem külső embereknek, tudniillik a kik nem concivisek, a 
kereskedés, kivált köznapokon itten az piaczon concivisek, prae- 
judicium ával (mint hogy portióznak) ne legyen szabad, sem 
pedig az concivisek, a kik az piaczon ülnek, helypénzt ne adná
nak köznap, szom batnap és vásárkor. Amennyiben azért ezen 
statutum  városbélieknek conserválásokra czéloz, a m ennyiben 
illő, effectuáltassék és vásárbirák  uraim éknak, annak rendi, sze
rin t való instructio fürm inder uram  jelenlétiben nem es tanács 
által kiadattassék, úgy hogy holmi kocsisné és más eféle em be
rek feleségek közönségesen mindaddig ne kereskedjenek. És 
azonkívül a lévén régi szokás, hogy mind szombat napokon, 
mind pedig országos vásárokon bizonyos zászló tétetődött jelül 
az piaczon, hogy tiz óráig concivisek magok szükségekre vásár- 
lanának .am int szükségek volt. Ahoz képest azon praeem ptiók 
és dicsiretes szokás, mind m ás városokban observáltassék.

3- tius. Piaczi jövedelem iránt, hogy árendában ne legyen 
közönségesen akarja  a n. község, úgy m indazáltal, hogy ne 
legyen l -о a szegénységtől nagyobb, csak úgy m int régenten 
volt törvényes exactió, pro 2-do hitek alatt incassálván tiszt 
uraim ék azon jövedelm et legalább többet adjanak, mintsem 
eddig.

4- tus. Az pálinkának állapotja indispensabilis szükség 
lakosok részéről, így hozván magával, menjen árendára, a mely 
árenda fordíttassék portióknak kifizetésére, s azért proportio
nate leend az lakosoknak könnyebbségbe. Ahoz képest szüksé
ges is, hogy az particuláris praejudiciális korcsm ák tolláltas
sanak.

5- tus. Minthogy szám odásoknak exactiója sok rendbéli 
admonitiók által addig is meglett, sőt hogy tisztviselő uraim ék 
m aga szám ódásit praésentáljanak mind a  n tanács, úgy n. 
község is az irán t tavaly is determ inátiót tett, ahoz képest, 
amennyiben az olyatén determ inátiónak effectusa nem  volt, 
statuáltatik m ostan, hogy ab  anno 1718. usque ad annum  
1728. inclusive az tisztek, kik tudniillik magok szám ódásit be 
nem  adták volna a  n. tanácsnak, kiki m aga szám odását cum
10-a mensis Februarii annak rendi szerint, tavalyi determ inátió 
szerint praesentálják, pro anno autem 1729. szám odásokat cum 
ultim a Martii adják hé liszt uraim ék. Aki pedig mind az m a-



gistrátus végzésinek, mind ezen statútum nak nem engedelmes
kednék. tehát fiskus által citáltassék, és törvényesen cónvincál- 
tassék cum  praefixione növi brevis termini, mely term inusra ha 
ismét contum aciter m agát viselné és szám odását be nem adná, 
újólag citáltassék, és toties, quoties in integrali homagio per 
Verbőczium denominato convincáltassék és exequáltassék, ily 
conditióval; h a  in tertio term ino be nem adja m aga szám odá
sát, ab officio suspendáltassék usque dum suo modo non prae- 
sentaverit rationes, kire való nézve a  deputátió is denominál- 
tassék. A ki eféle szám odásokat censuráljon, az difficultásit 
tegye annak  rendi szerint, ha superáltatnék n. tanács és köz
ség előtt relatió lévén, absolváltassanak tiszt uraim ék, mely 
deputátiónak illő, hogy valam ely ju talm a is legyen, a ki egy
más u tán  procedáljon az m aga hivataljában sine protelatione, 
valameddig át nem esnek az egész számodásokon. De futuro 
etiam sicut practicatum  esset, tiszt uraim éknak instructio adat- 
tassék.

6- tus. A mennyiben sernevelő ház irán t s más oeconomia 
iránt valam ely bizonyos punctum okat concinnálni volna szüksé
ges, azért continentiáját articuli 6-ti 1729. hicce nunc ? praete- 
reálja az n. község, hanem  azt akarja, hogy minekelőtte az 
tisztek választásának napja megjelenne, egy vagy két nap ez 
előtt n. község a n. tanácscsal bővebben ez irán t discuráljon, 
és a  mi legjobb lészen, n. város résziről is oeconomiárul, aztat 
közönségesen concludáljon. Az kassai s úgy hegyaljai borok-, 
nak inspectió irán t condált tavalyi articulus in  ordine 7-m us 
ekkoron elől vétetődjék, minthogy azonkívül is az n. község 
respectu oeconomiae n. .m agistrátussal m agának reserválja auc- 
toritást tractálni. Eadem est ratio articuli in ord. 8-vi anni 1729.

7- m us. Articulus 9-nus anni 1729. confirmatur.
8 - vus. Minthogy bizonyos, hogy propter morositatem  do

minorum nobilium portiones suas solvere nolentium  n. város 
lakosa anny ira  annyira aggraváltatik, hogy im m ár m aga obtin- 
gensit sem fizethet; azokhoz képest más városok példájok sze
rint, a mely nemesség m aga portióját ittvaló házoktul ab anno
1718. meg nem  adta volna, és feles restantiákra cum uláltatott 
l -о az olyatén restantiákat törvényesen desum álni szükséges. 
Pro 2-do az inlpositákot esztendő folyása a la tt a kik ki nem 
fizetnék, citáltassanak n. tanács eleiben, és de bonis in gremio 
civitatis habitis hasonlóképpen exequáltassanak, mely restantiák 
pro alleviatione miserae plebis civilis ad exolutionem quanti 
fordíttassanak.

\J j -n u s .  Furcsa és Ujfalusi erdők tilalom alatt legyenek, és 
minthogy az falusi emberek és hostátiak megtiltott Bankói erdő-
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két egyedül használják, város em bernek peniglen nem  lévén ottan 
szabad lignatiója, m agát pénzen kell venni, azért mindeddig sok 
esztendőktől szabad lévén concivis embereknek, de nem  m ások
nak fát hordani, ezentúl is szabad legyen, mivel ezen erdőknek 
em olum entum át közülök senki sem éri, m ert m inden arravaló 
fa, fenyőfa pediglen tilalom ala tt legyen. Et quoad reliqua, m etas 
scilicet, et conscriptionem territorii, articulus 10. anni 1729. in 
suo esse m aneat.

10- mus. Ispitály mellett erigálandó kápolna m ár egyszer 
menjen effectuátiójában, m inthogy minden esztendőben ez az 
közönséges akaratja  az nem es községnek.

11- mus. Az patikának dolga, a m int lehet legjobban irán ta 
disponálni, úgy menjen végben hováham arább, hogy az nemes 
városnak kárja  eltávoztathassék.

12- mus. In quantum  effectui mancipari potest, confirm atur 
art. 13. 1729.

10-tius. Fürm ender uram  m aga régi a u to r itá sá b a n  con- 
serváltassék.

14-tus— 17-m us.1
18-vus. Az árváknak tutoritul olvanokrul kell providealni, 

a  kik az árvák jószágokra gondjokat viseljék és oeconomizál- 
jan ak  s javakat kéressenek, jövendőben számqt adván adm ini- 
s trá tió jokru l; convictusban tett fundátiónak ususát az árváknak, 
ha  volnának, conferálni prae reliquis.

Tandem  postrem o siquidem  praesentes articuli pro em o
lum ento boni publici, et perm ansione incolarum, servandoque 
bono ordine regulati haberen tur, dum pro exoperatione exope- 
randorum  dominus tribunus plebis, et neo-electa com m unitas 
domino judici et amplissimis dominis senatoribus recom m enda- 
ret, cuperet eorundem aplicationem . Actum in curia liberae 
regiae civitatis Cassoviensis die 14. Januarii 1730.

Eredetije Kassa város levéltárában : Art. Elect. Comm etc. czimű  
könyvben.

1 A 14—17. czikkelyek az 1729. évi stat. 16—18. articulusait erő
sítik meg újból.

Per Joan. Baptistam Jeger ju ratum  loci 
registratorem  extradatum  m. p.
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1731.

K a ssa  v á ro s i articu lusok.

Articuli anni 1731. per generosum dominum Joajmem Lehóczky regiae 
liberae civitatis Cassoviensis tribunum plebis et inclitam neo-electam com
munitatem pro bono civitatis publico, permansione incolarum et servando 
bono salutarique ordine anno 1731. concorditer concinnati ac pro ratifica- 
tione domino judici amplissimisgue dominis senatoribus reverenter prae-

sentati.

A rticulus 1-mus. Respectu cultus divini et frequentationis 
spiritualium exercitiorum singulis annis conditi articuli hic quo
que pro repetitis habentur, cum ea scilicet declaratione, ut 
quemadmodum judex in loco antiquitus observato sessionem 
suam per anni curriculum condecoraret, imo in ipsa judicis 
electionis die eidem insidendo praxim  eandem  jam  consvetudi- 
nariam  stabilire consvevisset, de futuro quoque cum  dominis 
senatoribus etiam  sub ipsa electionis judicis die conciqnem 
auditurus observabit. Mulctas porro quod attineret, necessitas 
publica templi, partem  sibi ab ipsa extradari efflagitat. Insuper 
pro m ajori cultus divini augm ento festis decretalibus, uti pente
costen, Paschae, Nativitatis, Corporis Christi, S. Elisabethae, 
Purificationis В. V. M. amplissimi domini senatores ad domi
num judicem  et inclita com m unitas ad domum civicam con
cursuri, atque in ordine aft eclesiam parochialem  bona aedifi
catione haeterodoxis exhibenda, et excitatione populi ad cultum 
divinum plurim um  facturi, ituri sub mulcta, toties quoties sine 
ratione notabili quis huic contravenerit, mediae cerae librae pro 
templo parochiali communitatensibus praestanda. Cum porro 
ecclesiola ad  Xenodochium m ajori jam  ex parte  aedificata habe
retur, consentaneum  foret, de adm inistratione, et capellano 
eidem providere, ac annuente incliti com m unitate in quantum
P a te r ................. a  sua excellentia exoperari posset, amplissimus
m agistratus pro  eodem scribere placebit. Quia vero ceha braxa- 
torum a lta re  quoddam erigi curavit, quod in ecclesia cum im pe
dimento populi in loco minime congruo positum esset, huic 
idem ad locum  jam  determ inatum  ponatur et stabiliatur.

A rticulus 2 —3 .1 •
4-tus. Anni 1730. etiam  in ordine 4-tus confirm alur hac 

m odalitate, hogy azon pálinkábul obveniálandó árendabeli pénz 
úgy proportionate kinek-kinek inter cives sub limitatione quanti

1 A 2. és 3. art. megerősíti az 1730. évi stat. 2. és 3. articulusát.
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subdividáltassék, hogy annak contributiójábul könnyebbsége 
lehessen szegény conciviseknek, hoc per expressum declarato, 
hogy árendátorok n. m agistratus által m anuteneáltassanak.

5 -  tus. Nemes község telyességgel azt kívánja, hogy m in
den esztendőben m inden néven nevezendő tiszt uraim ék magok 
szám adásokat cum sufficientibus docum entis adják be az n. 
tanácsnak és n. községnek in tra  trim estre spatium cum 1-ma 
m ensis Martii anni immediate subsequentis, quoad praeteritum  
intellectum  esto, kire nézve, hogy annyival is inkább tudhassa
nak, m ikor adják be, anno 1730. art. in ord. 5-tus per omnia 
confirm atur minden con tinen tiá jában ; oeconomus uraim éknak 
pedig cassája legyen az városházán két kötés alatt azon instructio 
szerint, mely ő kegyelmeknek n. tanács által kiadattatott.

6 - tus. Negotium braxatorii quam  optime fieri potest, amplis
simus m agistratus cum inclita com m unitate instituat.

7 - mus. Anni 1729. art. in ord. 9-nus confirm atur ita 
tam en, u t positive effectuetur.

8 -  vus. Akárki legyen az n. városbeli ember, vagy nemes 
ember, a kik portionális cassájában adósok m aradtanak, de 
kiváltképpen azok, akik m ár egynéhány esztendőktül fogvást 
semmit sem  fizettek, és notabilis kárt az által mind n. város
nak, úgy az egész lakosnak okoztak, minden respectus és sze
m élyválogatás nélkül, ad suam  com petentiam  citáltassanak és 
törvényesen az olyatén restantiáknak kifizetésére adigáltassanak, 
minthogy az portiófizetésben akárki legyen, az civilis fundusoktul 
tartoznak concurrálni, mely restantiákot nem  oeconomicális cas
sájában, hanem  külömb speciális cassában incassálni kell.

9- nus. Anni 1730. art. itidem in ord. 9-nus confirm atur 
cum  addito, hogy serfőzőben szükséges fát, tudniillik nyárfát, 
nyírfát, s egerfát ölszám ra jobbágyok által az tisztek vágattas- 
sák F urcsán  is, m ásutt is. 2-do az határokrul is emlékezet 
lévén confirmált articulusnak, szükséges, hogy tandem  aliquando 
renováltassanak az méták, kivált Bárczi uram ék részérül, másutt 
is, a  hol semmi jele nincsen az m étáknak, és mivel Miszla vize 
nagy kárt teszen határunkban, kivált az kerék rétekben, méltó 
coérceáltatni azon vizet, és Bárczi uram ék által erigált fiúdért 
el kell rontattatni.

10- mus. Grasz János urtul és successoritul m aradott szántó
földek eladattassanak, a rétek is, ha vannak, mely pénz n. város 
cassájában megyen. Tavalyi 10-dik articulusra való nézve nagy 
örömmel tapasztalván a n. község effectuátióját, tudniillik kápolna 
felállítását, igen szépen köszöni az n. tanácsnak ezen szép jó 
ak ara tjá t s indulatját.



11- mus. Patikáriusné asszonjmmmal az n. tanács véget- 
vesse, és n. város praetensióját contractusa szerint desumáltassa, 
az meglévén azután  patikaház irán t is szükséges jó  kellemes 
dispositiónak lenni.

12- dus. Quod attineret art. 13. anni 1729. ezen dologban, 
az n. község addig semmit nem  tehet, míglen az n. tanács ser
főzök oltárok irán t nem disponál.

13- tius. Fürm ender uram  m aga régi a u to r itá sá b a n  con- 
serváltassék hoc ad d ito : minthogy m agával hozza az jó, csen
des és kellemetes rendtartás, úgy a közönséges szeretet is, sőt 
az m ás városokban is az practicáltatik, m időn n. biró uram  
m agistratualis concursust indicál, fürmender uram nak is szük
ség, hogy megjelentse, szolgája lévén az n. városnak, hogy azon 
dolgokat, a  melyeket hite és kötelessége szerint folytatni tarto 
zik, n. város részirül, annak rendi szerint folytathassa, ahoz 
képest két cziklir elégtelen lévén n. város dolgaira, szükség, 
hogy n. község részirül is harm adik  cziklir fogattassék.

14- tus. Minthogy ezen n. szabad királyi Kassa városábán 
még in anno 1627. nem volt szabad senkinek külömb csordát 
tartan i az n. város csordáján kívül, mely esztendőben valamely 
V arannai uram nak az külömb csorda megtiltatott, azért m ár 
sok esztendőidül fogvást keserves panaszát az egész városunk 
lakosának értvén a n. község, esztendőnkint az irán t articulu- 
sokat is mindenkor felvette, tovább is ahozképest azt akarja, 
és determ inálja telyességgel, hogy senkinek ne legyen szabad 
azt practicálni.

15- tus. Saliarium  domini judicis ab antiquo quod fuit cum 
restrictione ad summam germ anicam , etiam  de facto sit, domini 
porro  senatores sallariis suis, sicut hactenus sint contenti, hasonló
képen fürm inder uram  sallarium ja is in suo esse relinquitur, de 
caetero art. in ord. 16. anni 1729. confirmatur.

16- tus. Articulus 17. anni 1729. confirm atur ita, ut ta n 
dem  aliquando desertionum cesset quaerela, caeteroquin si a rti
culi secum id ferant, cehalistae obligamini suo satisfaciant.

17- mus. Oeconomiának folytatását az n. község n. tanács
csal együtt communiter m agának megtartja.

18- vus. Minthogy kegyelmes urunk akaratja  is a rra  czé- 
loz, hogy az árvák részirül oly tutorok rendeltessenek, hogy az 
árváknak javára  s prom otiójára folytathassák az dolgait ahoz 
képest art. 18. anni 1730. confirm atur cum hac subnexione, 
hogy szám odásokat is esztendőrül esztendőre adják be, és jószá
gok n. város arra  rendeltetett könyvében beirattassanak, mi 
illeti pediglen convictusban való fundatiónak dolgát, ha olyan
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árvák városunkban találtatnak, az kiket oda kellene helyhez- 
tetni, de futuro observáltassék az, hogy irántok inkább minden
kor legyen reflexió, és 'n. község számával n. tanács conferál- 
jon azoknak bemenetelek iránt.

19- nus. Valaminemő pium  legatumok eddig megestek, 
azokat az sz. templomokra, testansnak akara tja  szerint, a 
mennyire lehet, hováham arébb felosztatni szükség, m int hogy 
istenben kim últ Senkné asszonyom  is. maga lelkinek könnyebb
ségére nézve az alsó hostáton lévő bizonyos kertet sz. templo
moknak testam entom ában hagyott, azért effectuálni szükséges 
utolsó akara tjának  dolgát, ha  pedig más eféle pium legatumok 
volnának, azokat is urgeálni és effectusban venni igyekezzen a
n. tanács.

20- mus. Vannak egynéhány házok ezen n. városban, mely 
házokat portió fizetéstül és szállótartástól felszabadítottak ante- 
eessorink, kiknek terhei az lakosokra szállottak, ezen okbul 
hogy tovább concivis lakosa azoknak súlyát ne szenvedjen s 
ezen nehéz szűk üdőben, azokat régi státusokba revindicálni 
kölletik.

21- mus. Jobbágyok reductiója legyen meg tandem  ali
quando, mind hostátiaknak, s m ind vármegyékben lévőknek. 
Az cselédek iránt, minthogy az n. tanács tett vala dicsiretes 
rendeléseket, s annak publicatióját is végben vitette, annak 
eífectuálásban incumbáljon az n. tanács in puncto politiae et 
aliorum. És az  is igaz, hogy sok kóborló, henyélkedő és henyélő

, cseléd m ind itt benn az városban fok alatt és m ás lappangó 
helyeken, m ind pedig kívül az hostáton egynél m ásnál, és ne- 
talántán az császárm alom ban lévő korcsm aháznál is tartóztatja  
magát, és szolgálni nem akar, igen szükséges ebben is oly dis- 
positiókat tenni, hogy azon henyélkedések eltávoztassanak, ne 
habeant pulvinar diaboli, valaki szolgálni nem akar uj esztendő 
után egy hét múlva,- n. városunk statútum a szerint, ki is in 
anno 1724. lőtt, bértenházban ragadtassanak meg és onnét 
urakot kerestessenek. Ispitályhoz tartozandó jószág irán t legyen 
meg az sequestratio. Ami pedig az felső malm ot illeti, látván 
romlandó státusát, mely m iatt éppen semminémü java, hanem  
inkább kára  tapasztaltatik lenni az n. városnak, statuáltatik, 
hogy jövő a rra  alkalmatos időben de toto felállíttassék s épít
tessék.

0 . A. M. D. G. В. V. M. et 0 . SS. H.

Ered. K assa város levéltárában: Art. elect. Comm. etc. czimű  
könyvben.
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1789.
M iskolcs v á ro s i sta tu tum .

Mivel peniglen városunk lakosai magok jószágokat sine 
exolutione quanti ad tertias et quartas m anus transferálni és 
eladni sine scitu perceptoris nostri m erészük ; azokáért a modo 
in posterum  determ inálta to tt: hogy az olyatén jószágoknak 
actualis possessorai, perceptor u ram ' által im petáltassanak és 
conpelláltassanak etiam via executionis a quantum nak megfize
tésére, non obstante praerogativa nobilitari.

Eredetije Miskolcs város levéltárában. Jegyzőkönyv 1739. évi 
május 11-rol.

1740.

M iskolcs v á r o s i  sta tu tum .

T artatván  ezen privilegiált Miskolcz városa tanácsgyülése, 
egyszersmind pedig törvényszéke, convocált potior uraim éknák 
is praesentiájokban. Melynek alkalm atosságával ugyanezen Mis
kolcz városa jurisdictiója a la tt levő Ládháza nevű helységnek 
bifái által, scriptotenus béado tt bizonyos punktumokból álló 
libellus elolvastatván, m elynek continentiája következik ekképen:

Tekintetes nemes tan ács  és nemzetes biró uram , kérjük 
alázatosan az urakat, helységünknek m éltóztassanak instrucíiót 
adni, hogy magunkat tudjuk, és dolgainkat folytatni, az alább 
megírt punctumokra.

P r i m o :  Bizonyos időktől fogva fezegény ecclésiánkban 
Isten kegyelmességébűl bévett szokásunk szerint megtiltottuk, 
hogy senki is közülünk (hanem" ha a szükségtül kénszeríttetik) 
kiváltkép prédikációig helységünkből ki ne m enjen, ez iránt 
pedig vágynak refractariusok.

S e c u n d o .  Ha valaki törvénytelenséget cselekszik, az 
m elyet jó  lelkiismerettel el nem  szenvedhetünk, azoknak méltó 
megbüntetésekre, mennyire való mulctájok lehet.

T e r t i o :  A szófogadatlanoknak, kiket hatalm asok alá
vetünk, szót nem fogadnak, nem csak ebben, hanem  ecclésiai 
és falusi közönséges dolgokban magokat opponálják, akik miatt 
sokszor sok kárt vallunk, és nem kevés bajunk vagyon, ezek 
irán t is mitévők légyünk.
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Q u a r t o :  V ágynak b iránk  pálczája a la tt taxás nemes 
em berek, a  kik m ások felett legjobban refractariuskodnak,

Q u i n t o :  T alálta tnak  helyünkben zabolátlan  nyelvű sze
m élyek, a  kiknek mérges nyelvek m iatt m ajdcsaknem  több bajunk 
és háborúságunk v a g y o n ; ezekre elvárjuk az u rak  ő kegyelmek 
válaszát és m aradunk az u rak n ak  alázatos kész szolgái ládházi 
biró és tanács. Ládháza die 6 -ta  Aprilis 1740.

Mely felül megirt punctum okra privilegiált ezen Miskolcz 
v áro sa  jelentett gyűlése alkalm atosságával resolváltatott eszerin t:

Ad 1-mum punctum . Az Istennek tiszteletire szenteltetett 
napon, úgy mint vasárnapon, a  lakosoknak külső munkatételek
től és ide s tova helytelen járások tu l való m egtartóztatásokra, és 
azon innepi napnak m egülésére czélozó jó  in tentum a az ládházi 
b íráknak  in genuino sensu approbáltatik  ; exceptis tam en casi
bus inevitabilibus judici possessionis ejusdem apprim e constare 
valentibus, úgy hogy h a  az m egírt lakosok m ind in privato 
m agok tapasztalható kárvallásokra, mind pedig m ás egyéb idő
ha ladást nem  szenvedő szükséges dolgaikra nézve, magokat 
in tra  tem pus in eodem puncto  prim o praescriptum , az utazás
iul nem  avocálhatják és m eg nem  tartóztathatják , az olyaténok 
ezen első punctum nak observatió jára  ne legyenek obligatusok.

Ad 2-dum. Nevezett ládházi bíráknak in  coercendis et 
refrenandis excessibus incolarum  quibusvis illegalibus factis, 
ad desum ptionem  m ulctae toties, quoties, harm incznégy pénzig 
au thoritás adattatik.

A d 3-tium. Ad norm am  puncti 2-di el nem  vétetődik 
tüllök az m ulctáknak desum ptiója, hanem  .usque ad summam 
denariorum  34 in eodem puncto 2-do notatam  authorisáltatnak.

Ad 4-tum . Ugyan L ádháza  nevű helységben commoráló 
taxás nem es emberek, non obstante nobilitari eorum  praeroga
tiva, m indenném ű közönséges jónak  m egm aradását néző dol
gokban, ak ár legyenek azok direkte felséges urunk szo lgálatá
ban, ak á r tekintetes nemes várm egye dispositióiban, akár pedig 
az helységet illető közönséges dolgokban, egy szóval mindenek
ben, m egirt taxás nemes em berek cum reliquis incolis ladla- 
sientibus concurrálni, és az ládházi bifó jurisdictiója alá, ad 
norm am  reliquorum incolarum  ibidem habitorum , sub poena in . 
puncto 2-do notata ét p raedeclara ta  m agokat subm ittálni tartoz
nak, quoad actus vero personales, megirt nem es emberek ad 
viam  ju ris  relegáltatnak.

Ad 5-tum . Az zabolátlan és mások becsületit sértegető 
mocskos nyelvű emberek, úgyszintén az károm kodók is, az 
2-ik punctum ban d en o tá lt: m ulcta szerént, ne büntessenek, 
hanem  ju x ta  qualitatem et quantitatem  delicti, erga tam en evi-

27Corpus statu torum  III.
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dens testimonium, mind az libertinusi renden lévők, m ind az 
taxás nem es emberek m inden személyválogatás nélkül, akár 
férfi, ak ár asszonyi nembül állók legyenek, az Ur Isten Ítéleti
nek elfordítására in corpore szenvedjenek és az bírák által sub 
seria anim adversione. toties quoties praedicta corporali poena 
irrem issibiliter megbüntettessenek. Hogyha pedig olyatén enor- 
mitások, vagyis criminalis casusok adnák elő magukat, melyek 
az ládházi bírónak activitását excedálnák, tehát tartoznak  az 
olyatén causát miskolczi biró u ram nak ő kegyelmének tem pes
tive insinuálni, és ő kegyelme elejiben pro reviskihe relegálni.

Ezen punctumokra lőtt resolutiója pedig az nemes város
nak m egirt ládházi lakosok előtt in loco publico elolvastassék 
és kiki közülök sub gravi anim adversione magát ahhoz alkal
m aztatni tartozik.

Eredetije Miskolcz város levéltárában, as 1740. évi jegyzőkönyv
ben. (A p ril 2S-ról.)

1740.

M iskolcs v á r o s i statu tum .

T artatván  ezen privilegiált Miskolcz városának generális 
gyűlése, bizonyos időhalogatást nem  szenvedő publicum okra 
nézve, potior uraimék ő kegyelmek és az becsületes város 
népének is praesentiájokban, melynek alkalm atosságával un
anim i voto determ ináltatolt, hogy tisztelendő pater Paulinus 
uraim ék ő kegyelmek által a  sajóládi residentiához tartozandó 
városnak piacz utczá.ján lévő korcsm aházok körül teendő és 
im m ár részszerint cum praejudicio communitatis nostrae, az 
közönséges terrénum on lel is állíttatott épület, ad suos genui
nos, et antiquos limites, et term inos reducáltassék, melynek 
tudniillik ususában nevezett pa ter Paulinus uraim ék ő kegyel
mek ekkoráiglan v o ltah ak ; melynek is effectuátiója irán t pri- 

. mum e t a n te ' omnia ordinarius biró uram  által per m odum  
am icabilem  ob certas eásque legales rationes requiráltassanak 
ő kegyelmek.

1-ször. Mivel az királyi fiscus által ezen Miskolcz városa 
terrénum a in concreto ju re  hypothecario acquiráltatott, melyet 
is occasione reluitionis sum m ae investitae ex praescripto legis 
cum iisdem limitibus et term inis resignálni kelletik, melylyel 
tudniillik ezen Miskolcz városa acquirálta és usuálta és eszerint
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2- szoi*. Az olyatén com m unitást illető terrénum nak bizo
nyos particularis, avagy különös házhelyekhez való applicatió- 
já ra  és azoknak extensiójára városunknak activitás nem  adat- 
tatott.

3 - szor. Minthogy ezen praejudiciosus actus, m ások által 
in rém mali exempli vétetődhetne : ezokáért ob evitandas similes 
consequentias, városunk com m unitása m aga jussánák  de stricto 
m unere invigilálni kíván. Mely praem ittált ratiókra nézve, hogyha 
sokszor nevezett tisztelendő pater Paulinus uraim ék ő kegyel
mek azon városunk praejudicium ára elkezdett m unkatételtől nem 
supersedeálnának, és annak orvoslását elmulatnák, tehá t in isto 
casu ordinarius biró uram  ő kegyelme propria d un taxa t autho- 
ritate, azon városunk terrénum án béásattato tt és felállíttatott 
épületet, m inden késedelem nélkül kivágatni, és ekképpen váro
sunk közönséges terrénum át in suo esse n januteneálni el ne 
mulassa.

Eredetije Miskolcs város levéltárában. Jegyzőkönyv 1740. ju n iu s
26-ról.

. 1742.

M iskolcs vá ro s i s ta tu tu m .

A kik cserjékre, szőlők aljaikra vagy feleire ■ magok m ar
háikat hajtják  vagy cselédjeik által hajtatják, mindaddig, míg- 
len a szüret végben nem  mégyen, mivel sok károkat tesznek 
mind szőlőkben, mind gyümölcsfákban, az olyanoknak m arhái
kat biró ú r  behajtassa és mulctálja m int tilalomrontókat.

Eredetije Miskolcs 'város levéltárában, as 1741—1756-ig terjedő 
jegyzőkönyvben.

1742.

M iskolcs vá ro s i sta tu tu m .

S t a t u t u m  es*t. V árosunkban lakozó becsületes csizm adia 
és varga czéhek elöljárói, m int eddig, úgy ennekutánna is jó 
rendtartásnak m egm aradására nézve jelentették: Mimódon tudni
illik czéhbéli társaságok megszaporodván, magok mesterségek 
szerint való árujoknak kitételére város közönséges p iaczán szá
mokra szereztetett és engedtetett helyeken lévő épület avagy 
szín úgyannyira megszűkült, hogy piaczra eladás végett kivinni
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szokott művöket magok eleikben sem rakhatják, és egész alkal
m atossággal nem  árulhatják, melyre nézve, hogy m ind a két 
becsületes, czéhnek tagjai magok mesterségek szerint való mű
veket annak rendi és módja szerint alkalm atosán kirakhassák 
és árulhassák, m entenek előttünk ezen alább megírt állandó, 
örökös és m egm ásolhatatlan megegyezésre, annak  m indkét rész
ről való m egtartására egymást előttünk kézbeadással tizenkét 
forint vinculum ala tt kötelezvén, mely is e szerin t következik:

E l s ő b e n .  Mi varga czéhbeli m esterem berek azon áros 
színnek napnyugot felől való résziben hosszaságára nézve négy, 
szélességére nézve pedig három  bécsi ölnyi földet bírván, azon 
földön levő alsó contignatiót, m agunknak m egtartván, a felső 
minkét illető contignátiót szabadosán megépíteni és örökösen 
bírni engedtük a becsületes csizm adia czéhnek. ügy  mindazon
által : *

M á s o d s z o r .  Hogy mi csizmadia czéhbeli m esterem be
rek azon áros színnek napkelet felől való alsó részin, a mely 
hosszaságára nézve két arasz híján hat, szélességére nézve 
pedig három  bécsi ölbül álló földet bírunk, azon alsó részén 
való egész jussunkat adtuk és transferáltuk örökösen és meg
másol hatatlanul a becsületes varga czéhnek m aga mestersége 
szerint való művének szabadon való' árulására. Ezt hozzátévén:

H a r m a d s z o r .  Hogyha valamely véletlen tűzgyuladás, 
vagy más Isten ítéleti által (melyet Őfelsége kegyelmesen elfor
dítson) azon földrül ez m ostani épület elveszne, a becsületes 
varga czéh, akkori csizmadia czéhbeli m esterem bereket azon 
egész épületnek reparátió jára toties quoties tizennyolcz m agyari 
forintokkal segítse, melyre n é z v e :

N e g y e d s z e r .  Mi varga czéhbeli m esterem berek vigore 
praesentium  kötelezzük m agunkát és suecessorinkat m indannyi- • 
szór, valam ennyiszer azon szín újonnan építtetik, azon színnek 
újonnan való felépítésére tizennyolcz m agyari forintokból álló 
subsidiummal való tételre. Míglen azon szín rom lásából fel
építtetne.

Ö t ö d s z ö r .  Mind a két becsületes czéh a m aga földét 
az eleitül fogva való bírás szerint kezéhez vehesse s bírhassa. 
Mely két becsületes czéheknek előttünk felyebb leirt módon 
kézbeadással és tizenkét forint vinculumnak tételével lőtt örö
kös és m egm ásolhatatlan megegyezéseket és a becsületes varga- 
czéh terrénum a felett való színnek más contignatióra való fel
építését mi is helybenhagyjuk, ratificáljuk és confirmáljuk.

A kik cserjékre, szőlők alyaikra vagy feleire magok m ar
háikat hajtják vagy cselédjeik által . hajtatják mindaddig, míglen
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a  szüret végben nem mégyen, mivel sok károkat tesznek mind 
szőlőkben, íőind gyümölcsfákban; az olyanoknak m arháikat biró 
ur behajtassa és m ulctálja mint tilalomrontókat.

Eredetije Miskolcs város levéltárában, as 1741—1756-ig terjedő 
jegyzőkönyvben. (Október 7-ről.)

' 1742.
M iskolcs vá ro s i sta tu tum .

S t a t u t u m  e s t .  Minthogy városunk főbiráinak és tanács
beli avagy hites em bereinek jó  hírekben és nevekben, ügy tisz
tekben és hivatalokban némely zabolátlan nyelvű lakosok által 
lenni szokott megkissebblttetésekért és beősteleníttetésekért kö
zönséges társaságunk olyan boldogtalan állapotra ju to tt, hogy 
azon főbírói és tanácsbeli h ivatalra alkalm atos személyeket 
nagy m unkával állíthat, nem akarván  az érdem es s tanult 
emberek becstelenségért szolgálni. Annakokáért, hogy ezen ma
cáv a l szükségesképen gonoszt hozó csaknem bévett szokás 
elháríttassék, és az tisztviselőknek érdemlett becsületek fentar- 
tassék, közönséges akaratta l elvégeztetett, hogy az olyan mocs
kos nyelvüeket ordinarius biró uram  az dolognak jó l végire 
menvén, akár nemes, akár szabad embérek légyenek, ha  extra 
sedem judiciariam  becstelenkednek, annak útja  s m ódja szerint 
ad forum com petens citáltassa.

Ha pedig in facie sedis ju d ic ia riae : m aga hatalm ával, 
városunk bevött p rax isa  szerint, húsz rhénes forintokra vagy
annyi pálczaütésekre Ítélvén, büntesse.

- •  ♦

Eredetije Miskolcs város levéltárában, az I7‘41—1756-ig terjedő 
jegyzőkönyvben. (Decsember 28-ról.)

1743.
M iskolcs városi sta tu tu m .

*

. S tatutum  e s t : m inden pálinkafőző emberek; a k á r  nem e
sek, akár más renden levők legyenek, vásárbiró uram  által 
cum tali declaratione adm oneáltassanak, hogy m indnyájan intra 
quindenam  az pálinkafőző fazekakat az katlanokbúl kivegyék, 
és m inden katlanokat az földig lerontsanak, m ert a  kik ezen 
statutum  szerint nem  fognak cselekedni; minden szeiúélyválo-
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gatás nélkül pálinkafőző fazekaik öszve fognak tőre tie tni és 
ennekutánna senki pálinkafőző fazekat m ásnak ne exárendál- 
jon, m ert mind pálinkafőző fazeka, katlanjával együtt öszve- 
töretik, mind pálinkafőző háza földig lerontatik, mely statútum , 
hogy mindeneknek tudtokra légyen, három  héti vásárokban, 
város közönséges p iaczán ki kiáltatni fog.

Esvén olyan abusus városunkban, hogy ném ely városunk 
nemes lakosai m agok udvarokon vidékrül béhozott portékákat 
szabadon árulni engedik, sőt vásárbiró uram at, ha szinte észre
veszi is, nem ad m ittá lják : annakokáért ennekutánna vásárbiró 
ür az olyan helyeken áruitatandó portékákat egészen elhordassa 
és városunk kevés jövedelm ét ezzel is oltalmazza.

Eredetije Miskolcs város , levéltárában. az 1741—1756-ig terjedő 
jegyzőkönyvben. (Február 9-röl.)

1761.

K ésm á rk  vá ro si sta tu tum .

Die 3. Martii.

1st ein einhelliger Schlusz in den E hrbahren  Zwölfftel 
geselllosszen, wo in fall nach Gottes seinen allerheiligsten wil
len in einem Hausze eine Persohn aus diesen zeitlich sollte 
abgefordert werden, so sollte ein jeder Herr Bürger und Inwoh
ner verpflichtet seyn, zum  wenigsten ausz einem Hausze eine 
Persohn das Geleit zu seiner Ruhstätte zu gönnen, bey Straff 
den. 12,

Eredetije Késm árk város levéltárában, külön könyvben, levéltári 
szám  nélkül.

1773.

M iskolcs v á ro s i statutum .

Valaki az lakósok és pótior uraim ék közül ju re  vicinitatis 
valamely fundust praetendál, vagyis praetendálna, mindaddig 
azon fundushoz ne juthasson, valamig addig capitális sum m áját 
cum solito suo interessé, dr. 21 pro 'centum  num erando, meg 
nem fizeti városunknak.

Eredetije Miskolcs város levéltárában. (Jegyzőkönyv ápril 26-ról.)
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