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Tárgy- és tartalom mutató.

I .  M a g á n jo g .

Abactio lásd elhajtás alatt. 
Adásvevés bejelentése a tanácsnál 

798.*)
» cselédektől 484.
* ingatlanra,tanács hirével 750.
* korlátozása kúfárokra 658.

* lovakra czigányoknak  
670.

» szőlőkre nézve 647.
» városi házra idegenek

nek 643.
» nyereségre 565.
* szabályozás pénzdevalvatio 

okán 253.
» tilalma 407.
* * k a to n a ru h á k ra  n ézv e

434.
» nyers bőrök re 448.
» pásztorok  s z s id ó k  k özt  

445.
* pusztán  és korcsm án  

barm okra n ézv e  459.
* Város vék ájával 687. 

A d ásvevése  barm oknak  p ásztorok tó l
380.

* bárány'bőröknek 710.
» bornak 651.
* császárm adaraknak 332.
* iparm űveknek  te tsz é s  szerin t 

801.
* m arhának  vásárczéd u la  m el

le t t  446. 481.
» ism ertető je le ik  bejegy

zése m e lle tt  485 .
* sónak 217, 346.

Adásvevése zsindelynek, karónak 
660.

Adásvevések közzététele 506.
Adásvevési ár m eghatározása 2 5 7 .

» szerződések kiadása 170.
Adásvevésnél árúczikkek árszabása 

364.
» mértékek használása 3 6 4 .

Adományos hajdúk jogállása 519.
» hajdút illető regálék 5 2 4 .

Adós átadása hitelező kezébe 555.
» ember jószága utáni dica 723.

Adósnak, egyházinak idézése 7 1 1 .
Adósság betáblázása 531.

* fejében marha elvitele vásár
ról 556.

* fölvétele más megyébe tele
pülőktől 418.

* kiűzetése vevő által eladott 
ingatlan árából 800.

* nem fizetés esetén becslés 
554, 562.

* vállalása város nevében 529.
» zsidónak megfizetése 198, 202

Adósságnak kifizetése férj javaiból

» városinak  tö r le sz té se  529 
A dósságok b eh a jtá sá n a k  m ódja 506.

! fe lh a jtá sa  e lk ö ltö z ő k tő l 358. 
, Л , "^t'oaiak, lero v á st m ódja 718 . 

A jándékozás t ila lm a  562. 
A jándékozása b o lth e ly ek n ek  külső  

em berek  részére  720 
A n n a les lásd  Y . a la tt.
A rán yosítása  fu v a r terh ek n ek  343.

*) ^  szám ok a lap ok at jelzik .



V III JUTATÓ.

Atyafiak egymás ellen tanúskodásá
nak tilalma 587.

Állat lásd »marha« alatt.
Ár, ára, árszabás lásd X. alatt. 
Árva lásd »gyánigyermek« alatt. 
Árva adózása 703.

» ügyekről jelentéstétel 478. 
Árvák számára gyámrendezés 763. 

» vagyonának elhelyezése 763.

Barmok lásd »marha« alatt. 
Becsérték pótlása hitelező érdeké

ben 563.
Becslés alapján élelem-szolgáltatás 

23.
» szakértők által 86.

Becslése bolthelyiségnek 720. 
Becslése javaknak adótartozás mi

att 689.
» marhának 123 

Becstelenítés büntetése 522.
» díja 626.
» tanácsházban 576. 

Becstelenség 210.
Becsű eszközlése 631.
Becsiije bornak gyámszámadás al

kalmából 569.
B-üktatás vásárolt polg. fekvő bir- 

tokába 798, 799, 800. 
Betáblázása adósságnak 531. 

j  Betegség mint mentségi ok 55. 
Bevezetés városi ingatlanokba 699. 
Bér, hiteles véka használatért 660. 
Bérbeadása regáléknak 524.
Bére boltoknak és hentesszékeknek 

699.
» csordásoknak 779, 794.
» munkásoknak 101.
» nyári munkásoknak 635.
» szőlő » 661.
» » pásztoroknak 670.

Bérföldek kiosztása 782 — 784. 
Bérföldeken tanyacsinálás tilalma 

800.
Bérnek, boltértjárónak biztosítása 

571.
Birság lásd II. alatt.
Birtok arányban templomépítés 43.

» foglalás esetén idézés 25.
» » » kiszállás 36.
» » » törvényszünet

41.
Birtokközösség nemesi — nem-ne

mesi területen 290.
Birtoklása puszta földeknek taxa 

mellett 685.

Birtokos nemesek büntető hatalma 
59.

» özvegyek helyettesítése fölke
léskor 35.

Bitang jószág eladásának .deje 546. 
» marhák bejelentése 330, 351, 

365, 391, 412, 446, 476.
» marhák eladása 606.
» » visszakövetelése 365.
» marhákból befolyó pénz hová- 

fordítása 545.
» marhákkal való elbánás 529. 

Boltbére városnak 571, 669.
Boltok eladása város részéről 719. 
Bor lásd X. alatt is.

» vétele társaságban 571. 
Bornak, sajáttermésűnek kimérése 

771.'
» tiltottnak kezelése 552. 

Borárulás szünetelése istentisztelet 
alatt 643.

Bordézma megváltása 774.
» mértéke 619.

Bordézmának kiadása 624.
Bormérés lásd >italmérés« alatt is. 

» szabályozása 730.
» vasárnapon 625.

Caducitas városra szállása 734. 
Censualis földek 521.
Civilis funduson lakó nemes adózása 

219.
Curiák, erőszakosan elfoglaltak visz- 

szaadása 36.
Családok, pallosjoggal bírók jószá

gának kivétele inquisitio alól 
327.

Csalárdság következménye ingatla
nok visszakövetelésénél 503. 

Cselédbét-szerződések 797. 
Csereszerződés tilalma pásztorokkal 

445.
Czéh lásd X. alatt.

Deserta telkekre telepedés 235. 
Devalvatiója rézpénznek 253. 
Dézmában nyert disznók eladása 625. 
Dézma-fizetés 772.

» kiadása borból 624.
» makkoltatásért 652.
» szőlőkből 675, 681.

Dézmája (borban) papoknak 651. 
Dézmadisznók megosztása 676. 
Dézmások borjavadalmának megszo

rítása 651.
Díj marhabehajtás esetében 123.



MUTATÓ. IX

Díj tanú részére 546.
Díja czéhbeállásnak 677.

* czéhből kizártak újból fölvé
telének 685.

» uzirkálóbnak 2 1 1 .
» gyanús embert elfogó őrök

nek 453.
* hajdúknak 522.
* hiteseknek, becsűnél 641.

* kárlátásnál 641.
* osztályra kimenésnél 

641.
» hóhérnak 131.
» idézó'pecsétnek 641. 
x jegyzó’nek peres okmány kia

dásért 193.
* községi kapitányoknak 453. 
» követségben járóknak 191.
* korosodásoknak 667.
» levelek kiadásának 167.
» makkoltatásnak 652.
* okmányok kiadásának 425.
* pecsétes levélnek és Ítéletnek 

734.
» perújításnak 641.
» perbeli nyilatkozatok beikta

tásának 470.
» rabtartásnak 198.
» szökött jobbágyokat megfo- 

góknak 223. y_
» tanú vallató parancsnak 82.
Ä táblabiráknak és esküdtek

nek 390.
» templomszentelésnek 79.
» tömlöczó'rnek 363.
* városi mázsamérték haszná

latának 642.
» végrendeleti tanúknak 739.
» ügyvédnek 580, 601, 666.

Díján maradó orosz pap 45.
Dolgokra prohibitio tartama 569.

Egyezség, per alakját illetőleg 534. 
Egyezkedése nyargalóknak kárte

vőkkel 491.
Eladása adófizetés alól menekülök 

javainak 690.
» bolthelyeknek 719, 7 20.
* marháknak idegenek részére 

567.
» sónak, összegben 714.
» szőlőnek 600.
» teleknek házzal együtt 558.
» tolvajoktól elvett marháknak

791.
» városi háznak 636.

Eladása városi telkeknek 721.
» ki nem váltott régi zálog

nak 682.
Eladó adósságának kifizetése a vé

telárból 800.
Elévülés bitang marhákra nézve 352.

* eladott javak visszavételénél 
758.

* fenforgása esetén perfelebbe- 
zés 539.

» hajdú-javakban 522.
* használt földekre nézve 738.
* kifogásának korlátozása 535.
» kizárása 503, 522.
* megliosszabítása eladott örök

ség visszaváltására 663.
Elfoglalása telkeknek 721.
Elfoglalt ház visszafoglalására fel

kelés 191.
E lhagyott telkekre visszatérők adó- 

mentessége 313.
E lhajtása  m arháknak 133.

» marháknak birság fejében 137.
E lidegenített örökség visszakövete

lése 664.
* örökség visszaváltása 758.

Elidegenítése ingatlanoknak 739.
» örökségnek 499.
» zsellérek által birt hajdú

birtoknak 523.
Elidegenítéseknek (ingatlanok) köz

zététele 506.
Elidegenítési tilalom irtásföldre néz

ve 85.
» tilalom jobbágyföldekre nézve 

306, 364, 424.
» várostól kapott telekre 

nézve 763.
Elővásárlás tilalma 742.
Elővásárlási jog 519.

» joga polgároknak 720, 798.
* » szomszédoknak 521.
* » zselléreknek 521.

Elveszett marhák lásd »marha« alatt.
Emberdíj lásd »homagium« alatt.
Erdő tilalom alá helyezése 646.
Erdőből fahordás saját szükségre

697.
» fahordás eltiltása 599.

Erdőtől távoltartása disznónak 616.
Erdőn tűzrakás tilalma 615.
Erdők, erőszakosan elfoglaltak visz- 

szaadása 36.
Erdőhasználat korlátozása 321, 646.

» szabályozása 784, 787, 788, 
789.



X MUTATÓ.

Erdőkerülők kötelessége gonoszte
vőkkel szemben 689.

Erdőlésből jövevények kizárása 687.
Erdőrész idegeneknek nem adható 

687.
Erdővágás ideje 514, 784, 787, 788, 

789.
» a huszti vár számára 124.

Erőszakos elfoglalása javaknak 35.
Erőszakkal elfoglalt javak vissza

adása 36.
Erőszakos kártétel 515.
Esketés batykók által 45.
Égettbor-árulás 701, 707 (1. »ital- 

. mérés« is).
» főzése 707.

Égettbor-biró fizetése 707.
Épület lásd »ház« alatt.
Értéke telkeknek helyi szokás sze

rint 179.
Érvénytelen végrendelet 718.
Érvénytelenítése fassióknak 520.

Fassio-érvénytelenítési perben fö- 
lebbvitel 539.

» kellékei városi örökségeket
illetőleg 721.

» módja 543.
Fassiója városi ingatlanoknak 699.
Fassiók beírása 542.

» bejelentése hatóságnak 520.
» tevésének helye 528.

Felelőssége faluknak adóhátralékért 
203.

» falusbiráknak szököttek adó
jáért 327.

» földesúrnak adóhátralékosok
ért 203.

» gazdának cselédje okozta kár
ért 515.

» magistratusnak kárért 528.
» végrehajtásban hanyag szol-

gabiráknak 268.
Feleség adósságának kifizetése 708. 

» része kiadása gonosztevőtől
elvett vagyonból 75.

» tartásának kötelessége 708.
Férjhezmenetel idegenhez 498.
Fiscus javaira kivetett adó 114, 125.
Fizetése hegybiráknak, kerülőknek 

441.
» hóhérnak 276.
» kántornak 658, 665.
» szakácsoknak 211.
» szőlőpásztoroknak 648.
» tisztviselőknek 247.

I Fizetése városi boltbérnek 571. 
Foglalás mint jogczím 684. 
Foglalása háznak tiltatik 692.
Föld felosztása 558.

» új felosztása 720.
Földek (városi) adományozása 738.

» egy tagban kihasítása 493.
» elidegenítési tilalma 781.
» elvétele zsellérektől 792.
» házutániak új felosztása 701.
» kiosztása 706.
» kiosztása házhelyekre 716.
» nvil szerint kiosztása 682,

781.
» taxája (városi) 749. 

Földbirtok lásd X. alatt is.
» után kivetett adó 65.

Földfoglalásnál időbeli elsőbbség 684.
» térmennyiség 684.

Földesúr elibe állítása hajdúnak 39.
» engedélye mellett inquisitio

2 0 0 .
» földén építő taxás költözési

tilalma 301.
» hírével való elzálogosítás 313.
» jelentése gonosztevők nyomo

zásánál 340.
» jobbágy közötti viszony 424.
» » közötti ügybe tisztvi

selők beleelegyedése 383.
» jobbágyának czéhbevétele

623.
» joga curialis biró alkalmazá

sára 273, 275.
» » gonosztevő ingóira 75.
» » szabadosok tartására

1 1 0 .
» kötelessége biró-állítás iránt

124.
» » hatalmaskodó jobbá

gyok törvény elé állí
tására 129.

» öröldése jobbágy javaiban
749.

» részére fegyverbeszolgáltatás
69, 71.

Földesúrnak, végrehajtást zavaró 
jobbágy pártolójának bünte
tése 100.

» zálogos irtvány kiváltási jo
ga 86.

Földesurak adózása saját erszényük
ből 97.

» által praediumok benépesítése
376.

» felelőssége adóhátralékért 203.



MUTATÓ. XI

Földesurak felelőssége elküldött 
jobbágyért 277.

» felügyelete felszedett adóra
384.

» idéztetése megye széke elé
100.

» pallosjoga 288.
» sérelme jobbágyföldek elide

genítésénél 384.
» szavatossága jobbágyadéért

215.
» vagy tisztjeik kötelessége bi

tang marhákra nézve 330.
Földesurakhoz jobbágyok visszavi

tele 214, 215, 286. X
Földesúri beleegyezés javak elide

genítésénél 85.
» bíráskodás 474.
» » dohányzás tilalmát át-

liágókkal szemben 229. 
» » lásd »impensio« is III.

alatt.
» forum elibe tartozó ügyek

ellátása 395.
» » lásd »földesúri szék«

alatt is.
» hatalom 245, 269.
» » gonosztevők bünteté

sére 112.
» » verekedők és vérontók

büntetésére 330, 338, 339.
» jog elzálogosított jobbágytel

kek visszaváltására 179.
» jog jobbágy adómentesítésére

338.'
» kötelesség gonosztevőkkel 

szemben 96.
» szavatosság szökött jobbágy

adójáért 231. "ji
Földesúriszéken perleszállítás 57.

» szolgabiró, esküdt jelenléte
359, 360.

Földesúri tiszteknek táblabirákká 
alkalmazása 418.

Gazda lásd X. alatt.
Gyámatya választása 474.
Gyámok kötelessége árvák tanítta

tására 455.
» számadása 569.

Gyámgyermekek perei 534.
Gyámrendelés árvák számára 763.
Gyermek tartásának kötelessége 707. 

708.
Gyermekek helyettesítése felkelés

kor 35.

j Gyermekek részének kiadása gonosz
tevőktől elvett ingókból 75. 

» szolgálatba adása 456.
» szülőiket el nem hagyhatják 

456.
» ügyvédi képviselete 5.

Gyermekeknek parázna apa javaiba 
bevezetése 213.

Hagyatékból hátralékos adófelhajtás 
259.

I Hagyomány egyházi és iskolai czél- 
ra 655.

Halászat szabadsága 794.
» tilalma vasárnapon 375.

Halászati engedély 635.
» jog 524.
» jog gyakorlása 760.

Használati joga városi telkeknek 499.
Haszonbér italmérésért 728, 752.
Haszonbérbe vétele mészárszéknek 

796.
Haszonbére harminczadnak 653.
Haszonbérlettől elzárása nem-katlio- 

likusnak 764.
Haszonbérlője megyei földeknek 388.
Haszonbérlők dézmaszedése 172.
Haszonvételi joga zselléreknek ingat

lanra 523.
Hatalmaskodás 1. »violentia« alatt is.
Hatalmaskodó polgárok ellenében 

eljárás 237.
Hatalmasúl elfoglalt jószágból kiza

varás megyei erővel 191. 
j Határ iránti perek bírája 533. 
i Határon való legeltetés 513.

Háromlási jog 522.
Ház becslése adótartozás miatt 689. 

» eladása 721.
» eladása adófizetés czéljából 

590.
I » » tilalma idegen részére

643.
» elidegenítése város tudtával 

499.
» építésre telekfoglalás tilalma 

721.
» után földek kiosztása 708.
» » kert-osztás taxa fize

tőknek 769.
Háznak, városinak eladása 636.
Házhelyekre földkiosztás 716.
Házak visszafoglalása 36.
Házatlan zsellérek katonai szállás

adása 477.
Házasodási kötelesség 585.



XII MUTATO.

Házasság alkalmával lakadalom 561.
Házassága beulakó legénynek ide

gennel 522.
» idegen mesterlegénynek czéli- 

beli mester leányával vagy 
özvegyével 703.

» mesterembernek 585, 625.
Házasságban élő gonosztevők meg

büntetése 48.
Házassági esketés ideje 694.

» hirdetés alól fölmentés 434. 
» ügyek bírósága 538.

Házasságkötés tilalma vagyontala
nokra 456.

Házasságkötésnél vőfélyek tiszte 780.
Házasságkötésre liázatlan ember le

ányának mikor bocsátása 456. 
» mekkora vagyon elégtelen 456.

Házasságra bocsátása szolgáknak 
707.

» lépés meghagyása 625.
» nem bocsátottak eltiltása buja,

feslett élettől 456.
Házastárs joga közszerzeményben 

563.
Házastársak küzszerzeményében 

öröklés 767.
» öröklése 755, 767.

Házasulandók kihirdetése 694, 780. 
» nevének bejelentése 510.
» templomba kisérése 707.

Helyettesítés felkelés esetében 35.
Hiteles hely lásd IV. alatt.
Hitelezés borra 648.
Hitelező joga végrehajtás alá vett 

ingatlanokra 506.
Hitelezők érdekéről gondoskodás 

505, 563.
» érdekében becslés 562.

Hitelre adás biró részére 554.
» italadás tilalma zsidókra 381.

Hitszegők lásd bűntény II. alatt.
Hitvestárs 1. »házastárs« alatt.
Homagium 1. »díj« alatt is.

» megítélése 353.
» házasságtörésért 194, 216.
» fizetés esete 112.
» megosztása 194.

Homagiumban marasztalás 49, 140.
Hús 1. X. alatt.
Hűtlenség 1. bűntény II. alatt.

Idegen árúsok bebocsátása 749.
Idegen bőr vételének tilalma 629.

» letelepedésének tilalma 198,
522, 774.

Idegen kereskedésének korlátozása 
585, 700, 735.

» részére igazságszolgáltatás 
555.

Idegennek gabnavásárlási joga 560.
Idegennel való kereskedés tilalma 

558.
Idegenhez férjhezment leány lak

helye 504.
Idegenek letartóztatása 159.

» felszólítása távozásra 510.
» kizárása a városból 509.
» magatartása 508.

Idegenektől, vágott, szállított fák 
lefoglalása 141.

Idegenekre tilalom gerendák vásár
lása iránt 253.

Időtartama elzálogításnak 85.
Illetménye vásárbirónak 750.
Ingatlan adásvevése tanács hírével 

750.
» eladásának megsemmisítése

504.
» elidegenítésének közzététele

506.
» nemesi javak végrehajtás alá

vonása 36.
» visszakövetelése 503.
» másra átruházása nem növe

lés okán 499.
Ingatlannak, megbecsültnek megvál

tási ideje 554.
» szerzése zsellérek által 521.

Ingatlanok eladásának kellékei 789.
» elidegenítése zsellérek által

Hajdú kerületben 523.
» hatóságilag eladottak minő

sége 523.
» városiak eladása 721.
» visszaváltása zsellérek által

521.
» visszavétele osztályos atya

fiak által 506.
Ingatlanokban való öröklés 503.
Ingatlanokból kidobása szabadosok

nak és zselléreknek 520.
Ingatlanoknak (városi) fassiója 

699.
Ingatlanon túladás perfolyama alatt 

98.
Ingerálás végrendeletek hallgatásába 

718.
Intés zálogváltásuál 385.
Inventarium felvétele 541.
Ingó és ingatlan javak eladása adó

ért 209.
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Ingó és ingatlan javak összeírása 
adó czéljából 230.

» és ingatlan javakban végre- 
liajtás 120.

Ingók elvétele gonosztevó'ktől 75, 
567.

» közé számítandó ingatlanok 
521.

» közűi kivétele szőlőknek 540.
Ingókból felvétele büntetésnek 48.
Ingónak, megbecsültnek megváltási 

ideje 554.
Irtás által tulajdonszerzés 687.
Irtványföld elidegenítése 85, 179.

» zálogbaadása 85, 86.
Italmérés 55, 58. Lásd korcsmálás, 

sör-, pálinkaárulás alatt is.
» bérfizetése 752.
» bérletétől kizárása nem-ka- 

tholikusnak 764.
» hitelre tiltatik 381, 398.
» joga polgársághoz kötve 764,

801.
» joga szegénységnek 771.
» mások megrövidítésével 80.
» pintenként 81.
» saját termésből 741.
» szabályozása 81, 83.
» szerződéses egyének által 386.
» tilalma kurta csapszéken 760.
» » sokadalmakon 676.
» záró órához kötve 769.

Italmérési jog feltétele 728.
Italmérők taxafizetésre szorítása379.

Javadalma a szárazmalombiróknak 
794.

Javadalmak élvezete polgársághoz 
kötve 764.

Javakba való visszahelyezés 38.
Javak, elfoglaltak visszaadása 36.

» elvesztése hamis esküért 214.
» jobbágy kezén levők elidege

nít. tilalma 85.
» szökött jobbágyoktól szerzet

tek lefoglalása 136.
» lefoglalása adóhátralékért 

275, 319.
» megváltásának módja 708.
» visszaváltása iránti ügy fó

ruma 269.
Javaknak a hadhoz csatlakozók ál

tal elfoglalása elleni intézke
dés 35.

» háramlottaknak adományo
zása 523.

Javaknak város adósságaira fordí
tása 718.

» osztálya testvérek között 164.
Javak visszaváltása 269.
Jobbágy bíróság elibe állítása 129. 

» földesúr közötti ügybe tisz
tek beleelegyedésének tilalma 
383.

» földek eladási tilalma 306.
» » elzálogítási tilalma

179, 306, 334.
» javaiban földesúriöröklés 749.
» mellett kezesség vállalása 51.

Jobbágyok, adófizetés elől szököttek 
visszavitele 214, 215. X.

» költözködési tilalma 208, 333,
357. X

» kötelessége templomépítésnél
43.

» makkoltatási tilalma 15.
» más megyéből visszavitele

316. X.
» munkára szorítása 695.
» portáinak megállapítása 109.
» részéről katonai élelem-szál

lítás 78.
» » bocskor-árulás 702.
» szolgálata kórház részére 567.
» szököttek visszakövetelése 51,

56, 221. X
» » bejelentése 135. A.
» (városéi) méhsört ne főzze

nek 652.
» városba vonulásának tilalma

324.
> visszavitele földesúrhoz 264,

267, 286, 299. у
Jobbágyoktól elidegenített telkek 

visszavétele 424.
Jobbágyot csak munkája bére illeti 

364. —
Jobbágy részéről fegyver beszolgál

tatása 69, 71.
» szökevény által eladott föld

visszafoglalása 86. У  
» telkek után jegyzői fizetés 37.
» » » lovas katonák ál

lítása 37.
» vagyonrendelkezési jogának

korlátozása 85.
Jog- és vérközösségben élők joga 

520.
Jogok orvoslása, érvényesítése bíró

ság előtt 340.
Jószág megvételének tilalma ma

gyaroktól 684.
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Jószágból adó felhajtása 175, 229.
Jószágnak elveszettnek hirdetése 

709.
Jószágvesztés adóért 212.

» büntetése felkelésnél 161.
Jószágtalanok biró elibe vitele ital

adósságért 682.
Jövevények állapota 498.

» magatartása 508.
» szaporodása elleni intézkedés 

504.
Jövevényhez férjhez ment leányt 

illető negyed 503.
Jövevény részére telekkihasítás t i

lalma 505.

Kamat borban 648.
» mennyiség meghatározása 

312.
» visszatérítés 312.

Kamatoztatása egyház pénzeinek 
711.

Kaszáló felosztása házhelyek után 
566.

Kárbecslés 436, 631.
» és kártérítés 677.

Kárban talált marhák behajtása 
499.

Kárért felelőssége magistratusnak 
528.

Kárnak, marhák által okozottnak 
megtérítése 491.

Kártevő és kerülő megbékélésének 
tilalma 439.

» marha visszatartása 436.
» nemesek elleni eljárás 439.

Kártérítés, árkok, vermek be nem 
töltése okán 346, 361, 421.

» csalárd felebbezés okán 512.
» cseléd által 515.
» csősz és határfelügyelő által

516.
» disznólegeltetés miatt 477.
» égés következtében 344.
j> gyanús emberek befogadása

okán 444.
» hadi rendek átvonulásából

419.
» hadi szolgálatra adott ökrö

kért 218.
» hadnagy részéről 70.
» hatalmaskodókkal szemben

144.
» ingatlan javakból 36.
» kártételre izgatás miatt 190.
» kétszeresen 75.

Kártérítés kötelessége postaló elve
vése okán 156.

» lebontott házakért 722.
» lopott marhákért 177, 342.
» marha által okozott kárért

633.
» mezei 436, 437, 792. Lásd

VII. alatt is.
» mulasztásért 276.
» nem számolás esetében 170.
» oknélküli költségek okozása

miatt 281.
» őrködés elmulasztása okán

207.
» tisztviselők hanyagsága okán 

238, 418.
» törvénytelen letartóztatásért 

372.
» tűzőrködés elmulasztásáért 

360.
Kártérítési eset, hadnagyokkal, bi- 

rákkal szemben 207.
» kereset megvonása 596.
» kötelessége egyházfinak 615.
» » falunak 175, 197,274,

419.
» » falusbiráknak 378.
» » kádárnak 600.
» » tisztviselőknek 358.

Kártétel esetében idézés 25.
» és erőszakos kártevők 437.
» és éjjeli kártevők 437.
» megvizsgálása 246.
» vetésekben katonák által 68.
» végrehajtás által 88.

Káros ember támogatása 612. 
Kerülők szegődménye 435.
Kezes állítása per alatt 627. 
Kezesség bűnösért 556.

» széksértés esetében 3, 73.
» vállalás jobbágyért 51.

Képviselete vérrokonoknak 5. 
Készpénzben fizetése bolthérnek 

571.
Kipecsétlés a boltból 571.
Királyi haszonvételek 524.

» » bérbeadása 524.
Kisebb hatalmaskodás esete 85, 99. 

» hatalmaskodási perben feleb
bezés 90.

Korcsma, korcsmálás lásd italmérés 
alatt is.

» kezdés 612, 636.
» utáni árendafizetés 728.

Korcsmárosok kivétele porta-össze- 
irásból 110.
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Korcsmárosok szolgáknak liitelre  
italt ne adjanak 398.

Korcsmálás időtartama 692.
» kántorok idején 725.
» szabályozása 711.

Korcsmatartás tanácsbeliek részéről 
729.

» engedély 578.
Költözés lásd X. alatt is.

» tilalma 258, 357. X  
» » taxás lakókra 301. X
» » nádori portán lakókra

280. X
» » vagyonvesztés alatt у

264, 265, 267, 272.
Költözködők adósságának fölvétele 

358. X
» javainak lefoglalása 357. -X

Kölcsön adása lónak tiltatik 5, 154.
» pénz borban visszafizetése 651, 

665, 667.
» rézpénzbeli visszafizetése 256.

Kölcsönnél kamatba tározás 312.
Kötelessége ügyvédnek jelentésté

tel 5.
Közbecsü erejéig elzálogítása irt- 

ványnak 86.
Közbirtokosság italmérése 81.

» képviselete 526.
» városi 523.

Közbirtokosságban falnsbiróság-vál
lalás 123.

Közös birtoklás 290.
Közszerzeményben való öröklés 563.

» rendelkezés 523.
Közvagyon 523.
Külön kenyéren élőkre kivetett 

adó 71.

Lakodalmak alkalmával éneklés 
727.

Lakodalmakban adni szokott fizetés 
694.

* részegség, dorbézolás, trágár
ság tilalma 780.

Lakhely befolyása örökség-megszer
zésre 498.

» változtatás adózás kikerülé
séért 498.

Lakhelye idegeneknek 522.
* idegenhez férjhez ment leány

nak 504, 522.
Leánynegyed 503.
Lefoglalása vasárnapon utazók mar

háinak 140.
Lefoglaltárviczikkek megosztása 254. j

Legeltetés a határon 513.
» korlátozása 646, 649.
» tilalma disznókra nézve 47 7 
» » szőlők alján 440.
» szabályozása 646.
» szomszéd községek közt 181, 

240, 242.
» szüretkor 649.

Legeltetésre hajtott erdélyi barmok 
után díjfizetés 388. 

Leltározása elhalt gazdák javainak
717.

Letelepedése idegennek 498.
Letétdíj 92.

» só után 714. 
Limitatio-árszabás lásd X. alatt. 
Liquidum debitum lásd »tiszta adós

ság« alatt is.
» debitum iránti per 534.
» debitumként felhajtása elszá

molatlan bírságnak 419.
» debitumként felhajtása adó

hátraléknak 288.
Ludassátétel 94.

Magánosok város elleni perében illet, 
bíró 533.

Magszakadás esetében háramlás 523. 
Magvaszakadt jószágának hováfor- 

dftása 567. 
j Makkoltatás díja 652.

» tilalma 15.
Makkoltatásért járó dézmadisznók 

elosztása 676.
Makktermés idején tizedrefogadás 

635.
Malom 1. X. alatt is.
Malomhely megjelölése a Tiszán 768. 
Malomhelyre földkiosztás 716. 
Malomjog 524.
Malom mint menhely 556.
Malom által okozott kár bírói szem

léje 120.
Malmok, vízáradásért ártalmasok le

bontása 172.
Marha árulás korlátolása 598.

» becslése adósság nem fizetés
okán 554.

» behajtása közös területről 290.
» birságul elhajtott visszafog

lalási tilalma 137.
» csóván belül bocsátásának ti

lalma 632.
» eladási árának meghatáro

zása 257. •
» etetésének tilalma 632,
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Marha szőlőhegyre bocsátása 563. 
Marhának, betegnek bejelentése 726. 

» tilalmasba szaladása 633.
» tizedre fogadása 635.
» vétele nyereségre 579. 

Marhalevelek adásvevésnél 446. 481.
» díja 447.

Marhavágás ideje 581. 
Marhavásárlásnak megye területére 

szorítása 216.
Marhavásár szabályozása 700. 
Marhák behajtása 123, I 33, 290, 491, 

611, 634.
» bélyeggel megjegyzése 446.
» eladása 561,
» elhajtása 133.
» ellopottak nyomkövetése és

kártérítés 177, 342, 358.
» » körüli eljárás 529.
» elveszettek bejelentése 365,

412.
» » nyomozása 358, 418.
» háborús időben eltévedtek

visszakövetelése 140.
» ismertető jeleinek bejegyzése 

485.
» kárban találtak bejelentése

499.
» kártevők behajtása 491.
» kitiltása kaszálókból 608.
» kiszolgáltatása kórház részére 

567.
» lefoglalása adóhátralékért

175.
» mázsálása 642.
» megbélyegzése 485.
» mint végrehajtás tárgyai 87,

203.
» zálogul vétele 623.

Marhákra felügyelet 697. 
Megkináiás elmulasztása 519.

» elmulasztása miatt per 534.
Megkináiás lásd »praemonitio« is.

» szükségtelensége 521.
Megosztása büntetésül lefoglalt só 

értékének 217.
» birságnak tisztviselők közt

137, 143, 207.
Megváltása bírósági terlieknek 573. 

» javaknak 708.
» megbecsült vagyonnak 554.
» végrehajtás alá került ingat

lannak 506.
Menyasszonyi párta jiénzváltsága 

694.
Menyekzői látóbor 613.

Mező, mezőrendőrségi intézk. lásd 
VII. alatt.

Méltatlansági díj megosztása 630.
Mészárszék helyének változtatása 

722.
» mint menhely 556.

Mészárszéken vágott marhák jegy
zéke 447.

Mészárszéktartás szabályozása 486.
Minor potentia lásd »kisebb hatalm.«
Munkabérhatározás 287, 289, 304, 

310. 320, 322, 325, 359, 360, 
379, 647.

Munkabér kétszeres megtérítése 416.
Munkadíja szőlőmíveseknek 599.

Nemesi, nem-nemesi területek közös 
használata 290.

» kiváltság jobbágyadó-mente- 
sítés tárgyában 338.

» telken lakó zsellérek kivétele 
városi hatóság alól 219.

Nők öröklése ingatlanokban 503.
Nők ügyvédi képviselete 5.
Nyelvváltság 597.

» díjának nagysága 626.
» kit illessen ? 587, 620,626.

Nyereségre vásárlás korlátolása 597.
Nyilasföldek kiosztása 492, 682, 683.
Nyomfelvétel, nyomkövetés 342, 418.
Nyomkövetése elhajtott marhának 

177.

Osztály iránti per 534.
» megejtését háborítok bünte

tése 165.
» végrehajtása 164.

Osztálynak eszközlése magistratus 
által 542.

Osztályos atyafiak joga megkináiás 
elmulasztása esetén 507.

» atyafiak utáni öröklés 503.
Osztályra kiszálló hitesek díja 641.
Öröklés a férj szerzett vagyonában 

767.
» a nő szerzett vagyonában 767.
» házastársak közt 755, 767.
» » közös szerzeményében

563, 767.
» ingatlanban 503.

Öröklése földesúrnak jobbágy javai
ban 749.

Öröklése városi fiscusnak 655, 749, 
754.

Örökös joga az örökhagyó boltlie- 
lyébez 720.
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Örökösök felperessége háramlóit ja
vakra 523.

» jogának megóvása 600.
» mellőzése 542.
» részéről szerződések felbon

tása 721.
Örökség becslése birósági terhek 

fejében 573.
» elidegenítése 499.
» foglalásának díja 552.
» megszerzésének feltétele 498.

Örökségi perben felebbezés 539.
Örökségnek, jobbágyénak, elidegení

tése 85.
Örökvallás lásd »fassio« alatt.
Ősiek visszaváltásának joga 519.
Ősi javakról végintézkedés 542.
Özvegyek helyettesítése felkeléskor 

35.
» részéről katonatartás 696.

Özvegyi öröklés 755.
Özvegynek és gyermekeinek beveze

tése parázna férj javaiba 213.

Pálinkamérés rendje 560. I j . »ital
mérés« is.

Patronus lásd »földesúr« is.
Patronusi jog 316.
Pénzelőleg vétele borra 608.
Polgári földeknél elővásárlási jog 

798.
Postfundualis földek kiosztása 781, 

786, 787.
Potentia elbírálásának sorrendje 88.
Praedium-kiosztás polgárok közt 677, 

781.
Praediumok benépesítése 376.
Praejudicium czímén visszaváltási 

jog 519.
Praemonitiója osztályos atyafiak

nak 507.
Privilégiumok megvonása polgárság

ból kilépettektől 697.
Puszta felosztása háztelkenként 605. 

» földek taxa mellett bírása
685.

» telkek másnak mívelésre adá
sa 226.

» telkek telepítése 355, 415.
» telkekre építők adómentes

sége 327.

Reversalis adása 708, 713.
» vétele idegentől 509.

Rétek, elfoglaltak visszaadása 36.
» kiosztása 796.

Rétek megkárosításának megelőzése 
491.

Révek, megyeiek 451.
Révdíj mentessége nádvágó szegény

nek 764.
Rokonság tanácsosok közt 496.

Sörárulás betiltása 695, 696.
Sörkimérés parasztok részéről 58. 
Statutiók költségeinek viselése 525. 
Statutum lásd IV. alatt.
Suburbánusok szabályai 785, 786. 
Szavatosság a város részéről 689.

» adótartozásért 215.
» marhák eladásánál 399.
» zálog-sommáért 306.

Szavatossága földesúrnak szökött 
jobbágy adójáért 231. A  

Szárazmalmok használása 794.
Személy- és vagyonvédelem 245,

372.
» letartóztatása adó elől mene

külésért 229.
Szerződéskötés tilalma katonákkal 

297.
» munkabérről 287.
» szolgákkal 265, 303, 374, 458.
» pásztorokkal 374.

Szerződések érvénytelensége 520.
» hatósági közzététele 520.
» kötésénél városi pecsét 721. 

Szerződéses italmérők adómentes
sége 386.

Széksértés esetében eljárás 73. 
Széksértésben marasztalás 3.
Szokás megtartása 53.
Szolga lásd X. alatt is.
Szolgák bérének meghatározása 442. 
Szolgálók ruházkodása 229.
Szolgálati idő kezdete 380.

» igazolványok 402, 458.
» szerződés 283, 303, 365, 797.
» viszony rendezése 306. 

Szomszédok elővásárlási joga 521,
663.

» joga szőlőeladásnál 600.
» legeltetési joga 241.

Szökevény jobbágy lásd »jobbágy«.
» jobbágy törvény elé állítása 

150. A
» » kölcsönös kiadása szom

széd megyék közt 232. ,X  
» » visszaállítása 221, 222, /X4

223, 266, 267.
Szülőföld elvesztése nem mívelés 

okán 773.
Corpus Statutorum. III. II
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Szülők által gyermekek szolgálatba 
adása 456.

» gyermekeiketmaguktólelnein 
küldhetik 456.

» » házasságra nem kény
szeríthetik 456.

» » iskoláztassák 455.
» » ruházzák 455.
» ügyvédi képviselete 5.

Tagosítás 492.
Taxás nemesekre kétszeres adó 97.
Társaságba lépése görögöknek 345.
Társaságban való borvétel 571.
Telek lásd X. alatt is.

» átengedése kőfalon belül ho- 
státiaknak 657.

» elidegenítésének kizárása499. 
» elvétele czigánytól 687.

visszaadása városnak elköl
tözés okán 763.

Telkek (elhagyottak) háramlása 523. 
» értéke helyi szokás szerint

179.
» pusztán hagyottak másnak

adása 226.
Terragium mellett idegen föld hasz

nálata 772.
Területek közös használata 290.
Testvérek közötti osztály 164.

» ügyvédi képviselete 5.
Tilalma császármadarak falu költ

ségén vásárlásának 332.
» jobbágytelkek elzálogításának

179.
Tilalmas tartás határideje 435.

2> lásd X. alatt is.
Tiszai malomhelyek megjelölése 768.
Tiszta adósság felvétele 269,270.

» » lásd »liquidum debi
tum« is.

‘Tized lásd dézma és VIII. alatt is. 
» szedése bérlők által 172.

Törlesztése város adósságának 529.
Tulajdon-elkülönzés jobbágy kezén 

levő ökrökre nézve 291.
» iránti perekben felebbezés 107.
» szerzés irtás által 687.
» jog ingatlanra parasztot nem 

illet 424
» joga városi községnek 499.

Uj osztály iránti perben felebbezés 
539.

Urbárium szerint földesúri hatalom 
474.

Úrbéri viszony 306.
Úri hatóság átruházása alispánra 76.
Ügyvédvallás 531, 565.

» tartama 51, 293.
Ügyvéd vérrokonok képviselőjeesküt 

nem teszen 5.
Ügyvédi képviselete a nőnek 5.

» megbízás visszavonása 293.

Vadászat tilalma 375.
» uradalmak tudtával 466.

Vadászati jog 524.
Vadászás megengedése 155.
Vagyoneltagadás tilalma 227, 725.
Vagyon- és személyvédelem 245.

» szerzési képessége zsellérnek 
521.

» vesztés 202, 264, 269.
Vagyonnal biró emberek szolgákká 

fogadásának tilalma 278.
» biró polgár le nem t artózta- 

tása 750.
Vagyontalanság miatt adóelengedés 

481.
Vallás lásd »fassio« alatt.
Vám és révdíj alól mentesség 434.
Város mészárszékének jövedelme 

771.
Városi fiscus öröklése 749.

» » öröksége megosztása
655, 754.

» javadalmakra tisztviselők jo
gosultsága 770.

Várostól kapott telek eladási tilalma 
763.

Vámolás összeséggel 691.
Vevő kidobatása iránti per 534.
Vevők kivetése ingatlanokból 520.
Vezetéknév-változtatás tilalma 94, 

99.
Védelme jobbágynak 9.
Védtöltések fentartása 747.
Végintézetek hallgatásába ingerálás

718.
Végintézkedés ősiekről 542.
Végrendelet félretétele 542.

» készítése módja 718, 734.
» készítésnél szegényekről gon

doskodás 469.
» nélkül elhalt után városi fis

cus öröklése 749, 767.
» formai kellékei 739.

Végrendeleti tanúk díja 739.
Végrendelkezés egyh. iskolai czélra 

655.
Végrendelkezése polgároknak 699.
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Végrendelkezése hajdúknak 528.
Végrendelkezések érvénytelensége 

099.
Vérdíja parasztnak 100.
Vérrokonok ügyvédi képviselete 5.
Vérség jogán visszakövetelése örök

ségnek 663.
Violentia büntetése 129, 144, 339, 

522, 553.
» büntetése éri az osztályt-há- 

borítókat 165.
» esete 556.
» esetébén alispán hatásköre 

366.
» * idézés 25.
» illetékes bírósága 533.
» következménye 502.
» lengyelekkel 149.
» tisztviselők ellen 185, 188.
» lásd »kisebb hatalmaskodás« 

90.
Violentiális esetek háború esetén 

szünetelnek 41.
» esetekben alispán, szolgabiró 

büntető hatalma 42.
» perek felebbezése 121.

Visszafoglalása elzálogított irtvány- 
nak 85.

» háznak 191.
» szökött jobbágy által eladott

földnek 86. V
» végrehajtásilag lefoglalt föld

nek 85.
Visszakövetelése ingatlannak 503.
Visszatartási jog liajtópénzért 436. 

» jog kártevő marhára 436.
Visszaváltása adóért elzálogított ja- 

. javaknak 335.
» elárverezett javaknak 689, 

690.
» elzálogított jobbágy teleknek 

179.
» joga zselléreknek 521.

Visszavétele ingatlannak ex neglecta 
praemonitione 507.

Vőfélyek teendője 707.
Vőfélység szabályozása 693.

Zálog beivása 554.
» eladásának joga 554.
» elvétele biró által 553. 

Zálog-visszaváltás 80, 311, 335, 682, 
758.

Zálogbaadása irtványnak 85.
» javaknak 1 frt erejéig 334.
» jobbágytelkeknek 179, 306,

364, 422.
» teleknek ház nélkül 558. 

Zálogolás tárgya birság esetében 623. 
Zálogítása szőlőnek 600.
Zálogosítás földesúr hírével 313.

» közzététele 506. 
Zálogügyekben felebbezés 539. 
Zálogváltás iránti per szabályozása 

104, 128.
Zálogváltásnál intés 385.
Zálogvétel boltbér biztosítására 571. 

» meg nem jelenés miatt 598.
» hadnagyságot el nem vállaló

tól 640.
Zsellér 519.
Zsellér adómentessége 60.

» részére tett elidegenítés sem
missége 504.

Zsellérek adózása 60, 273.
» adófizetés előtt el nem bocsá

tása 472.
» állapota 498, 521.
» halászása 635.
» hajdúkerületben 521.
» kivetése ingatlanból 520.
» közterhei 525.
» portai megállapítása 109.
» telek kihasítás tilalma 505.
» szaporodása elleni intézkedés

504.
» vagyonszerzési képessége 521.
» választási jogának hiánya

522.
» visszaváltási joga 521, 522.

Zsellérektől földek elvétele 792. 
Zselléreknek joga, hatóságtól szerzett 

ingatlanokra 523.
» nemes helyen lakóknak adó

zása 103.
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I I .  B ü n te tő jog .

Akasztófák állítása falunként 44, 
49, 272.

Atkozódók kei-getése 611.

Becstelenség lásd I. alatt.
Becsületsértés esetében alispáni ha

táskör 366.
Bírság lásd »maradtság« is.

» áradást okozó töltések meg
nem készítése esetében 172. 

» fejében elhajtott marha visz-
szahajtásának büntetése 137. 

» iránti perekben felebbezés
559.

» kiszabásának módja 639.
» megoszlása 87, 161, 190,214,

329, 360, 362, 392, 415,634, 
687.

» panaszért 553.
» vérontás esetében 552.

Birsága egyházfiaknak 44.
» a kártételre izgatónak, a kár

megtérítésén kívül 190.
» a vérontásnak 384, 392.

Birságból folyó jövedelmek számban 
tartása 327.

Bírságért veendő zálog 623.
Birságnak megye szükségleteire való 

fordítása 21, 149.
Bírságok felhajtása 87, 641.
Bírságolásban való visszaélések 160.
Bírságpénzekről elszámolás 419.
Boszorkányokat alispán büntesse 9.
Börtönbe tevése elfogott gonoszte

vőknek 112, 528.
Börtönben tartása meg nem jelenő 

vádlottnak 572.
Börtönőrizet rendezése 256.
Bűbájosok büntetése 88.
Bűnesetek bejelentése 432.
Bűnös egyénért kezességvállalás 556.
Bűnös kiadása plébános által 551.
Bűnösérti felelőssége gazdának 556.
Bűnössel kiegyezés tilalma 322.
Bűnpártolás 83, 401, 614.

» városok és faluk részéről 49.
Bűnpártolók büntetése 88.
Bűnrészes büntetése 153.
Bűnrészesek marasztalása 150.
Büntetés : arestom 432, 437.

» árúczikkek lefoglalása 130.
» árúk elkobzása 497, 689.

Büntetés : becstelenség 94, 210, 503. 
» békóban tartás 576.
» birság 2, 3, 4, 7, 49, 64, 172.
» gotozásj 233, 263, 344, 346,

361, 372, 377. 379. 398.449. 
527, 713.

» bőr elvétele 124.
» börtön 136, 597.
» czéhből kizárás 710, 722.
» conci vitas vesztése 714.
» confiscatio 702.
» csapás 176.
» egyház megkövetése 713.
» fegyverelvétel 77.
» fej-és vagyonvesztés 148, 751.
» fejvesztés 765.
» fogság 215, 298, 341, 522, 527,

576.
» » s pénz 415.
» halál 88, 144, 162, 185,207,

400, 401.
. » hivatal- és becsületvesztés

314.
» » vesztés 170, 212, 246,

335, 373, 393, 417, 420.
» homagium 49, 112, 129, 140,

163, 194, 222, 353, 391.
» hordó fenekének kivágása 676.
» ingók elvétele 17.
» javak elkobzása 692.
» » elvesztése 21, 133, 161,

709, 725.
» » lefoglalása 365, 670.
» kalitkába tétel 618, 686.
» kalodába zárás 138, 144, 432,

607, 611, 612, 637, 67b
» karózás 176, 233.
» katonának adás 494.
» kézi kalodába vetés 572,575.
» kéz-levágás 162, 564.
» kölcsönös vesszőzés 713.
» lótartás tilalma 448.
» megintés 495.
» nyakvas 637, 701.
» pálczázás 317, 421, 432, 436,

454, 482, 485, 492.
» pelengéren veret.és 638.
» pénzbeli 6, 17, 21, 23, 25, 35,

40, 59, 65, 67, 69, 71, 76, 79, 
80, 81, 83, 84, 85, 89, 93, 95, 
96, 101, 103, 109, 116, 123, 
124, 126, 127, 130, 133,134,
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135, 137, 142, 144, 147, 149,
151, 152, 153j 161, 345, 346, 
436, 482, 495, 502, 553, 565, 
569, 576, 584, 585, 608, 631, 
632, 633, 689, 690, 718,719, 
721, 736.

Büntetés: proscriptio 129, 142.
» só elvétele 150.
» süveg-kivetés és tanácsból

kihagyás 584.
» számkivetés a városból 564.
» talio 235, 638.
» testi 189, 522, 527, 545.
» tisztségre alkalmatlanná nyil

vánítás 495.
» tisztség-vesztés 70, 75, 86, 88,

152, 210, 555, 564, 609.
» tömlöcz 327, 346, 618.
» vagyon-lefoglalás 424.
» » vesztés 202, 765.
» várfogság 161.
» városból kiűzés 708.
» verés 162, 296, 338.
» vesszőzés 46.
» vezeklés 49.
» vérdíj fizetése 100.
» violentialis 4.
» alkalmazása mesteremberekre

városbiró részéről 466.
» bejelentése csősz részéről 516.
» fölvétele ingókból 48.
» háromszorosának kirovása 29.
» kétszerese 21, 25, 35, 75, 119,

154.
» kiszabása czéh részéről 601.
» különbsége polgári állás- sze

rint 437.
» megváltása 492.
» nem alkalmazásának tilalma

422.
» pénzbeli vagy testi alkalmaz-

hatása 362.
Büntetése az adó hamis kivetésé

nek 298.
» az adófelhajtásra szükséges

segély megtagadásának 186. 
» adóhátralékosoknak 184.
» adóösszeirásnál vagyon elta-

gadásának 235.
» adószedésbe illetéktelen be

avatkozásnak 305.
» adószedésre kiküldetéssel szem

ben engedetlenkedőnek 277. 
» alispán által a vérontásnak

és verésnek 330.
» annak a ki zsidót tart 202.

Büntetése azoknak, a kik gyanús 
embereket fogadnak lakásba 
444.

» árszabályozás áthágásának 
428.

» behajtott marha erőszakos 
visszavételének 436.

» birság fejében elhajtott mar
ha visszahajtásának 137.

» bűnpártolásnak 401.
» cserhéjazásnak 322.
» dohányzásnak 199.
» elfogottak ügyének megvizs

gálása körül hanyag szolga- 
biráknak 329.

» ellenszegülésnek ítéletek vég
rehajtásánál 252.

» engedetlen personalistáknak 
326.

» erőszakos kártételnek 437.
» éjjeli kártételnek 437.
» * őrködés elhanyagolá

sának 164.
» falunak, ha kereskedőt útjá

ban akadályoz 180.
» falusbirák zsarolásának 321. 
» fejedelem levelével elmenni 

vonakodó nemesnek 137.
» felkelés alól pénzért mente

sítő hadi tisztnek 161.
» felkelni nem akaróknak 35, 

64, 161, 251.
» főispán pecsétjére esküt nem 

tevő nemeseknek 233.
» fuvarozásra szükséges ökrök 

és szekerek be nem szerzésé
nek 204.

» gonosztevők ellen fel nem 
támadó faluknak 196, 206.

» gonosztevők üldözésére fel 
nem kelőknek 177, 195.

» gonosztevőknek hadnagyok 
által 45.

» gyűléseken meg nem jelenés
nek 285.

» gyűlésen elkövetett becsület- 
sértésnek 260.

» hallgatódzásnak és titokkivi
telnek 6.

» hamis esküvésnek 214.
» hanyag tisztviselőknek 418.
» hatalmaskodásnak 144.
» házasságtörésnek 216.
» káromkodásnak 162.
» kiküldetés iránt engedetlen- 

kedőknek 313.



XXII MUTATÓ.

Büntetése kordéban esküvésnek 686. 
» kötelességet mulasztó falusi 

hadnagynak és tizedesnek 176. 
» költözködőket le nem tartóz

tató faluknak 272.
» közhatározatok meg nem tar

tásának 288.
» közteherviselés ellen vétőknek

253.
» lázadóknak 45, 144.
» megye utasítása ellen tevők

nek 207.
» megyei gyűléseken megjelenő 

parasztoknak 226.
» » gyűléseken meg nem

jelenő nemeseknek328. 
» » határozatokatmegnem

tartó faluknak és váro
soknak 328.

» » határozatokkal szem
ben engedetlenkedők- 
nek 224.

» » kiküldetés el nem vál
lalásának 212.

» » kiküldetésekheneljárni
vonakodó esküdteknek 
233.

» » közgyűléseken meg
nem jelenésnek 255.

» » ügyekben ellenszegü
lőknek 193.

» mustrán meg nem jelenő ne
meseknek 143.

» nemes embernek, ha megye 
dolgában útra nem megy 
184.

» népet terhelő szolgabirónak 
170.

» oláh papoknak elrendelt böjt 
és imádság elmulasztásáért 
138.

» országgyűlésen meg nem jele
nésnek 254.

» osztályt megháborítóknak
165.

» pipázásnak 265, 378.
» posztóruha-viselésnek 226.
» rabok kisérésében makacs fa

luknak 203.
» szálfákkal kereskedés tilalma 

áthágásának 256.
» szállásadás elhárításának 225. 
» széksértésnek 73.
» szolgabiráknak segítségére ki

rendelt vonakodó nemeseknek 
251.

Büntetése szomszédos községi legel
tetés háborgatóinak 181.

» szökött jobbágyokat be nem 
jelentőknek 135.

» » jobbágyok pártfogói
nak 136.

» » jobbágyokat visszabo-
csátani vonakodó föl
desuraknak 266.

» szőlőgyepük és kapuk elha
nyagolásának 440.

» szükség szerint nem assistáló 
nemeseknek 214.

» táborba szállani vonakodók- 
nak 137, 185, 254.

» táborozásra lovat nem tartó
nemeseknek 188.

» tilalmas rontóknak 436.
» tisztekre támadó faluknak és 

egyeseknek 184, 188.
» tisztekre támadó falusi had

nagyoknak 166.
» tiszti megbízatások iránt nem 

engedelmeskedőknek 335.
» tisztében hanyag alispánnak 

49.
» tisztség el nem vállalásának 

199.
» tisztválasztásnál vesztegetés

nek 211.
» tolvajok üldözése elmulasztá

sának 237.
» törvényes mértékekkel nem 

élőknek 192.
» törvénykezési megbízatás iránt

engedetleneknek 3.
» törvénytelen letartóztatásnak 

372.
» ünnepnapokon dorbézolóknak 

456.
» vagyon eltagadásának 227.
» vádaskodásnak 207.
» violentiának 339.
» vitézekre és praedára leselke- 

dőknek 207.
» zsaroló orosz és oláh pópák

nak 182.
Büntetések, melyek nem alkalmaz

hatók nemesekre 522.
» nemei 421.

Büntetésnemek alkalmazása 421.
Büntetésnek, pénzbelinek, kizárása 

496, 528.
Büntetéspénz hováfordítása kártétel 

esetében 515.
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Büntetéspénz megosztása 35, 116, 
143, 153, 155.

Büntetéspénzek behajtásának ellen
szegülők büntetése 81.

» felhajtása 392. 
Büntetéspénznek megye szükségle

teire fordítása 69.
» templomépítésre fordítása 43. 
» városinak nagysága 597. 

Büntetést, pénzbelit falusbirák ne 
alkalmazzanak 432.

Büntető hatalom 1. »hatalom« IY. a. 
Bűntény : arczulütés 553.

» bíró asztalának ütése 553.
» bírói pecsét meg nem becsü

lése 40.
» emberrablás 400.
» eretnekség 30.
» esse lélekkel való szitkozódás

597.
» fajtalanság 340.
» gyalázatos szemrehányása vé

teknek 592.
» gyalázása peres félnek 585.
» gyilkosság 31.
» hamis eskü 214.
» házasságtörés 194, 208, 216.
» liitszegés 54, 708.
» hűtlenség 99. *
» illetlenség bíróval szemben

592.
» istenkáromlás 340, 376, 686.
» káromkodás »neste lélek«-kel

572.
» káromlás 49, 713.
» kurvaság 713.
» lopás 340, 633.
» orgazdaság 484, 485.
» paráznaság 30, 713.
» szitkozódás 556, 575, 613,637.
» tanácsbelinek megsértése 604.
» vallásháborítás 449.
» verekedés 338, 339.
» vérontás 4, 338, 339.

Czégéres bűnösök üldözése 611.

Emberölők büntetése 46.
» büntetése alispán és szolga-

biró által 37.
» idézése 42.

Égetők kiadása faluk által 274.

Forbát büntetés 638.
Fosztogatás hadsereghez csatlakozók 

részéről 35.

Fosztogatók üldözésére felkelés 34.
Feleségszöktetők büntetése 88.
Fenyegetés büntetése 140.
Fogságba vetése kurváknak 213.
Fogházépítés 233.
Főbenjáró bűnnel vádlottak munkára 

kivitelének tilalma 372.
Fogoly lásd III. alatt.

Gonosztevők befogása 743.
» befogása pallosjogu földes

urakkal szemben 383.
» büntetésére kiszállás 1.
» elfogatása földesúr által 96.
» » inquisitión kívül 111.
» elfogása pallosjogú földesurak 

birtokán 391.
» elfogásának kötelessége 611.
» ellen megyegyülésen is lehet 

eljárni 74.
Gonosz életűek elleni eljárásra al

ispánnak különös hatalom- 
adás 271.

Gonosztevők idézése 42.
» inquisitiója hadi expeditio

idején 103.
» kiadásának kötelessége 47.
» kiszolgáltatása földesúr ré

szére 112.
» letartóztatása 59, 95.
» megbüntetése alispánok és

szolgabirák által 37, 45.
» megzabolázása czéljából töm-

löczépítés 276.
» megzabolázására felkelés 195.
» nyomozása évnegyedenként

328.
» nyomozásának rendezése 318.
» pártfogóinak büntetése 47.
» pártolói ellen alispán kiszál

lása saját házából 47.
» törvény elé állítása 96.
» üldözése 206.
» » czéljából fölkelés 34,

126, 177.
» üldözésénél nemesek közre

működése 105.
» üldözésére fölkelni nem aka

rók büntetése 59.
Gonosztevőket nem üldöző nemesek 

büntetése 89.
Gonosztevőknél talált ingók 75, 567.
Gyanús egyének elfogása 607.

» idegenek elfogatása 590.
Gyilkosok büntetése 88.

» kiadása faluk által 274.
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Gyújtogatók büntetése 88.
» elfogása inquisitión kívül 111. 

Gyújtogatókat alispán büntesse 9.

Hamisan esküvők büntetése 214. 
Hazaárulás bűntényének esete 142. 
Házasságtörök büntetése 46, 88.

» büntetése alispán és szolga- 
birák által 9, 37.

» idézése 42.
» — kegyelmet nyertek — ho-

magium-fizetése 194. 
Ilázfelverők, inquisitio nélkül elfo

gása 111.
Hegedűk tartása rabok számára 483. 
Hitszegők büntetése 46.

Istenkáromlók büntetése 88, 376.

Jus gladii lásd pallosjog IV. alatt.

Kalodába tevése szitkozódóknak, át
kozódóknak 671.

Kalodák tartásának kötelessége 44. 
Karó lásd kínzóeszköz.
Káromkodás büntetése 686, 757. 
Káromkodás bűntény 743. 
Káromkodók befogása 743. 
Káromkodókat alispán büntesse 9. 
Kerék (kínzóeszköz) állításának kö

telessége 49.
Kínzóeszköz (kaloda) felállítása 49. 
Kurva befogatása 213.

Latrok elfogása czéljából felkelés 
154.

» megbüntetése alispán és szol- 
gabiró által 37.

» megfogásában közreműködés 
kötelessége 122.

» megőrzése alispán házánál
118.

Lázadás büntetése 144. 
Lélekmondók kergetése 611.
Lopás büntetése 757.

» feladása 484.

Maradtsága szitkozódóknak 613. 
Méregkeverők idézése 42. 
Méregkeverőket alispán büntesse 9.

Jíyárscsinálás kötelessége 43, 49.

Orgazdaság esete 445, 447. 
Orgazdák kiadása 206.

Pallosjog lásd IV. alatt.
Paráznák büntetése 88, 263.
Pártfogása gonosztevőknek 47.
Pénzbeli büntetések kiszabásának 

joga 415.
Praedára leselkedés büntetése 207.

Rablók üldözésére fölkelés 34.

Sebesítés esetében büntető hatalom 
kit illet 42.

Szántszándékosság 515, 516.

Testi büntetés vagyon hiányában 
227.

Tettenkapás esetében elfogatás 635.
Tolvajnak elfogatása 635.
Tolvajok büntetése 46, 88.

» idézése 42.
» inquisitio nélkül elfogása 111. 
» kergetésére fogadandó lova

sok 693.
» kiadása faluk által 274.
» kóborlók garázdálkodásai el

leni intézkedések 183.
» lappangtatásának tilalma 366. 
» nyomonkövetésének köteles- 

,  sége 237.
» üldözése 151.
» üldözésénél közreműködés 

151.
» üldözésére fölkelés 34.

Tolvajokkal összejátszók kiadása 
' 206.

Tolvajoknak adandó szállás tilalma 
590.

Tolvajokat alispán büntetheti 9, 37.
Tolvajság meggátlását tárgy azó in

tézkedések 442, 448, 484.
Tolvajságért hentesmester nem bün

tethet 685.
Tömlöczben levők megvizsgáltatása 

488.
Tömlöcz-berendezés 276.

» építés 206.
» őrzés 315.
» tartási költségek 198.

Utonállók inquisitio nélkül elfogása
111 .

Vádaskodás büntetése 207, 392.
Verekedők elfogása 133.
Vérontókkal és verekedőkkel eljárás 

338, 339.
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Véletlenség 515.
Vérbirság megvételében elsőbbség 7 6. 
Vérbirságnál szolgabiró hatásköre 

326.
Vérontatás birsága 552.
Vérontás büntetése 392, 757.

Vérontás díjának felszedése 384.
» és verekedés esetében eljárás 

392.
» és verés büntetése 330. 

Zsarolás tilalma 321.

I I I .  E ljá rá s .

(B ü n te tő , p e re s , p o lg á r i ,  p e re n lc iv ü li.)

Actoratus leszállítása iránti perben 
felebbezés 389.

Admonitio lásd megintés.
Alkalmazása büntetésnemeknek 421.
Arestatio lásd letartóztatás.
Árverés adótartozás miatt 689.
Árverése adós javainak 506.

» bitang jószágnak 546.

Becslés adósság nem fizetése eseté
ben 554.

Becslése örökségnek, hitelező által 
562.

Befogása gonosztevőnek, az ügyész
nek bejelentéssel 350.

Behajtása lovasok fizetésének 119.
Bejelentése bűneseteknek 432.
Bíráskodás czéhbeliek közti perben 

559.
Bíráskodása földesúrnak 245.

» régi bíráknak tisztújítás alatt 
93.

Bíráskodásnál esküdt ülnökök jelen
léte 3.

» titoktartás 6.
Biró lásd IV. alatt.
Bírói megítélése hoinagiunmak 354. 

» parancsok nélkül okmányok 
kiadása 428.

» » revisiójának sorrendje
117.

» szemle malmok által okozott 
kár esetében 120.

Bírósági terhek lerovása 576.
Birságban marasztalás esetén felel- 

kezés 3.
Birságlevél melletti végrehajtás 29.
Bizonyítás zálogváltásnál 86.
Bizonyítvány-kiállítás adómentes

ségről 127.
Bizonyságlevél megintésről 104.

» szabadosok részére 69.
Brachium lásd karhatalom.
Brevis lásd rövid.

Brevis articulusok 57.
Bűnügyi jegyzőkönyv, vitele és tar

talma 390.
Bűnvizsgálat befogottakkal szemben 

393.
» foglyok ügyében 405.

C autio  k iz á rá sa  bírságok fe lh a jtá sá 
nál 641.

Certificatio lásd idézés.
Citatio 1. idézés is.
Compulsorium mandatum nélkül es

kütétel 369.
Condescensio lásd  perleszállítás a la t t .
Continua persecutio lásd folytatóla

gos üldözés alatt.
Communis investigatiókor nemesek 

idézése 373.
» investigatiókor parasztok le

tartóztatása 373.
Criminalis székek tartása 383.

Egyezséglevelek (literae transactio- 
nales) kiadása 170.

Egyezkedés biró engedelmével 604. 
» meggátlásának tilalma 604.

Elbírálása pap elleni vétségeknek 44.
Elfogása paráználkodólmak 263.
Eljárás alispáni kiküldetésben 356. 

» alispáni és szolgabirói meg
bízás alapján megyei ügyek
ben 233.

» birtokfoglalás esetében 38.
» kizárása háború idején 103.
» szomszédbeli megyei tisztek

közreműködésével 56.
» v é ro n tá s  és verekedés ese te i

ben  338, 339, 392.
» zálogváltás esetében 128.

Eljárásban vezetéknév változtatásá
nak tilalma 94.

Ellátása paraszt foglyok ügyeinek 
alispán által 284.

Ellenbeszéd adása 565.
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Ellenmondás kizárása 26, 38. 
EUentállás 50, 538, 540.

» zálogoló bírónak 554. 
Elmarasztalás széksértésben 3. 
Előállás fő vagy alispán dolgában 555. 
Eltiltás lásd inhibitio.
Eskü lásd 1У. alatt is.

» elveszett marhák nyomára 
418.

Esküje ügyvédnek 5.
Esküre bocsátás vérontás esetében 4. 
Eskütétel compulsorium mandatum 

nélkül 369.
» főispáni pecsétre 233, 242.
» kötelessége főispáni pecsétre, 

a mágnásokra nézve 336. 
Esküvésért fizetendő díj 552. 
Exmissio lásd kiküldetés alatt. 
Expediálása az ügyeknek 25. 
Expeditio bevezetése jegyzőkönyvbe 

116.

J'elebbezett ügyek ellátására tör
vényszéktartás ideje 356. 

Eelebbezés actoratus leszállítása ese
tében 389.

» adókivetés ellen 244.
» birságiigyekben 559.
» birtokfoglalás esetén 36.
» birtokon belől 270, 501, 536.
» » belől zálogváltási pe

rekben 811.
» » kiviil 501, 538, 539.
» díja 746.
» esetében végrehajtás 538.
» határideje 512, 537.
» indokainak beadása 538.
» kizárása 350, 536, 639.
» » bírságok felhajtásánál

641.
» impensiók, perben kelt közben-

szóló Ítélet ellen 284. 
» » széksértési eljárás ren

dén 73.
» makacsság esetében 527.
» megengedése széksértés ese

tében 73.
» módja 537.
» sóvágók perében 557.
» szabályozása 89, 90, 510.
» tekintetbe nem vétele 512.
» tulajdon iránti perekben 107.

Felebbezések bírák nem kellő szám
ban jelenléte okán 370.

» birtokon belülinek esetei 512,
539.

Felebbezések ellátására törvényszék
tartás ideje 416.

» ellátása 362.
» ellátásánál bírák száma 392.

Felebbezésnek, konoknak, következ
ménye 538.

Felebbviteli forum 531.
» ügyekben eljáró hatóság 115.

Felebbvitt perek sorrendje 115, 116. 
» vitt perek átküldése 537.

Felhajtása megyei pénzbírságoknak 
' 392.

Felek értesítése Ítéletről 512.
Felmentőlevél 117.
Felperes esküre bocsátása vérontás 

esetében 4.
Felperessége nemesek által nőül vett 

zsellérlányoknak 521.
» örökösöknek, háramlóit javak 

tekintetében 523.
» zselléreknek 521.

Fiscalis actio esete 516, 524, 528.
Fiscaliter idézése a közhatározatok 

meg nem tartóinak 288.
Fogházban tartása kihágóknak 160.
Foglyok kihallgatása és vizsgálata 

329.
» megkötözésére láncztartás kö

telessége 386.
» munkára kivitelének tilalma 

372.
» vizsgálata 383.

Foglyokra vonatkozó költségekre for
dítandó pénzek 529.

Foglyoktól, szabadon bocsátottaktól 
díjszedés 363.

Folytatólagos üldözése gonosztevők
nek és a pallosjog 329.

Földesúri bíráskodás lásd I. alatt.
Függő perek lesszállítása tisztvise

lők változása esetén 299.

Gyanúsítottak elfogatása 590, 607.

Halasztás kizárása 24, 85.
Halasztások korlátozása peres eljá

rásban 688.
Halálra Ítélt ruhája kit illet ? 559.
Határidő távolság szerint 51.
Határidőtűzés alispán által 51, 52.
Hatásköre alispánnak gonosztevők 

büntetésére 9, 14.
» alispánnak méltatlankodás 

esetében 264.
» vérontás és verés ese

tében 330.
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Hatásköre alispánnak violentia és 
becsületsértés esetében 366. 

» alispánnak zálogváltó perek
nél 311.

» és számadási kötelessége szol- 
gabirónak 169.

» hűtéseknek 246.
» megyei tiszteknek a pallos

joggal nem biró földesurak 
jószágán 350.

» szolgabirónak 87, 307, 367.
» » területileg 55.

» vérbirságnál 326.
» » zálogváltó pereknél

811.
Hiteles hely lásd IV. alatt.

» kiadása peres okmányoknak
170.

Hitelesítése vádlottak vallomásainak 
488.

Hóhér lásd IV. alatt.

Idézés exhibitiója 425.
» folytatólagos 540.
» helytelen, mint perleszállítási 

ok 52.
» ideje 24, 25.
» írásbeli 535.
» nemei 535.
» nélkül eljárás hatalmasko-

dókkal szemben 144.
» széksértés esetében 73.
» szóbeli 535.
» szolgabirák által alispáni meg

hagyásra 50, 52.
» tartalma 52.
» szüksége 533.
» tilalomrontás esetében 515.
» tisztasági pénz letétele mel

lett 552.
» tizenötöd napra 35.
» többszörös 565, 624.
» újból meg nem jelenés ese

tén 53.
» újítása notarius-változás ese

tében 102.
» az ügy érdemének közlésével 

135.
» ügyész által 99.
» zálog váltási perben 28.

Idézése bírságpénzekről el nem szá
moló tisztviselőknek 419.

» bűnösnek főbíró elé 555.
» és büntetése a tiszti megbí

zatások iránt nem engedel- 
meskedőknek 335.

Idézése fosztogatóknak törvényszü
net idején 36.

» gonosztevőknek 42.
» hajdúknak 39.
» kiküldetést el nem fogadók

nak 313.
» megye vagy a felség szolgá

latában levő nemeseknek 9. 
» megyegyülési határozatok 

meg nem tartóinak 417.
» megyei statutum ellen vétők

nek 230.
» munkabért áthágóknak 359.
» nemeseknek köznyomozás al

kalmából 373.
» orgazdákat ki nem adó ne

meseknek 206.
» pecséttel, magistratualis sze

mélynek 763.
» szolgabirák mellé segédkezés-

re kirendelt vonakodó neme
seknek 251.

Idézési pecsét kiadása 248.
Idézésnek nem engedelmeskedő elfo- 

gatása 572.
Idézésre meg nem jelenés hatálya

598.
» (város pecsétivei) meg nem

jelenők büntetése 770.
» (város pecsétivei) meg nem

jelenők letartóztatása 775.
Idézőlevél tartalma 51.
Idézőlevélről párkérés 104.
Idézőpecsét díja 641.
Igazolása meg nem jelenésnek 104, 

536.
» rendi állásnak 532.

Igazságszolgáltatás czéh részéről
599.

» gátlása magánosok részéről
100 .

» idegen részére 555.
Illetékesség papok vétsége eseté

ben 44.
» polgári perekben 533.
» vérontási és verekedési ese

tekben 339.
Impensio kötelessége 31.

» végrehajtás zavarása eseté
ben 99.

Impensionalis ügyekben felebbezés 
ellátása 284.

Indebitán marasztalása a birság fel
hajtásáért tisztviselőt perbe
fogó egyénnek 642.

Inhibitio kizárása 26, 38, 639.



Inhibitio kizárása bírságok felvéte
lénél 641.

Inquisitio adózás dolgában 146.
» communis évenként kétszer

tartása 340.
» » évenként tartása 326.
» » pallosjoggal bírók jó

szágán tiltatik 327.
» » pallosjoggal bírók ré

széről 340.
» » szabályozása 173.
» » végrehajtása 393.
» communisnál eljáró szemé

lyek száma 173.
» generalis, megyei kiküldés

alapján 269.
» kiküldetés mellett 405.
» nemesek ellen 107.
» quindenalis eltörlése 173.
» tűzvész esetében 722.
» végrehajtása szomszéd me

gyék megkeresésére 411.
Inquisitióért jegyzőnek járó salia

rium 102.
Inquisitiónál résztvevők ellátása és 

illetménye 173.
Intés szabályozása zálogos javak

visszaváltásánál 311.
ítélet díja 734.

» kihirdetése 510, 537.
» végérvényessége 537.

ítéletek felebbvitele 536.
» végrehajtásánál ellenszegülés 

tilalma 252.
ítélőlevelek kiadása 74, 535.

» tartalma 26.
ítélőlevél adása 38.

» kiadása zálogváltó perekben 
104.

Jegyzőkönyvbe írása sessionak 543.
» vezetése protestatióknak és

expeditióknak 116.
Jegyzőkönyv vezetése Írnok által 

118.
Jelentéseknek, tisztieknek, beküldése 

alispáni hivatalhoz 481.
Jelentéstétel idézésről 104.

» rendeletek foganatosításáról
433.

Jelentéstétele leköszönt tisztviselők
nek 50.

Jogorvoslatok kizárása 33, 120.
» kizárása birságok felvételénél

641.
Juristitium lásd törvényszünet.

XXVIII  MUT

Karhatalom használata 48, 85, 88, 
153.

» hatalmaskodó faluk és egye
sek ellen 185, 188.

Karhatalommal adóvégrehajtás 212. 
» jobbágyok visszavitele földes- 

urokhoz 286.
Kegyelmezés lásd IV. alatt.
Kereset elvesztése elidegenített örök

ség visszakövetelése tárgyá
ban 664.

» indítása zálogváltási perben 
104.

Keresetlevélről párkérés 104.
Keresetre (polgári és büntető) adott 

feleletnek jegyzőkönyvbe Írá
sa 329.

Kérdőpontok kivétele 622.
Kérvények alakja 464.
Kiegyezés tilalma a bűnössel 322.
Kifogások a bírák nem kellő szám

ban jelenléte okán 370.
» megengedettsége 535.
» száma 536.
» ügyvéd ellen 53.

Kiküldetés el nem fogadása 614.
» nélkül eljárása alispánnak

becsületsértési ügyekben 308, 
309.

Kiküldés sessiók eszközlése végett 
543.

» mellett kiszállása alispánok
nak 269.

Kiküldő levelek elfoglalt javak visz- 
szaadásánál 36.

» levelek megyegyülés részé
ről 74.

Kiküldőlevél 24.
» melletti executio 61, 76, 102.

Kiszállás gonosztevők büntetésére 1. 
» helyszínére 36.
» » vérontás esetében 4.

Kiszállása alispánnak bűnügyekben 
42.

» polgároknak tanácsosokkal 
600.

Közzététele ingatlanok elidegeníté
sének 506.

Lajstroma elintézett pereknek 537.
Lefoglalás munkabér-áthágás eseté

ben 420.
Leltározása elfogott vagyonának 541.
Letartóztatás adótartozásért 215.

» hatályának időtartama 569. 
» ideje és módja 553.

ATÓ.
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Letartóztatás széksértós esetében 73. 
» tilalma 372.
» » vagyonnal bíró jiolgá-

rokra nézve 750.
Letartóztatása esti harangozás után 

kóborlóknak 420.
» gonosztevőknek 59, 95.
» hadnagynak 70.
» idézésre meg nem jelenőnek 

572.
» kóborló czigányoknak 401.
» kóborlóknak 96, 160, 312.
» költözködőknek 272, 292. M
» tilalom ellenére költözködó'k-

nek 258, 357. V 
» végrehajtást zavaróknak 63.

Letiltás hatályának tartama 569.
Levata lásd perfelvétel alatt.
Levélkiadás díja a jegyző számára 

167.
Litterae adjudicatoriae lásd itélő- 

levél alatt.
» certificatoriae kivétele 367.
» compulsoriae lásd tanuvallató

parancs.
» exmissionales 1. kiküldő-levél

alatt.
» judicatoriae 1. itélőlevél.

Magánügyek tárgyalásának sorrend
je 116.

Makacsok újból idézése 53.
Makacsság 625.

» lictiója 98.
» igazolása 104.
» következménye 598, 770.

Makacsságból elmarasztalás 104.
Makacssági Ítélet felebbezése 527.

» ítélet felebbezhetetlensége
536.

» » kizárása 689.
Mandatum kizárása bírságok felvé

telénél 641.
Marasztalás előtti letartóztatás ti

lalma 750.
» széksértés esetében 3.

Megbékélés per közben 580.
Megbízatásnak (törvénykezési) enge

detlenség büntetése 3.
Meghallgatása ellenfélnek 53.
Megintés zálogváltás alkalmából 104, 

128.
Megintő levélről párkérés 104.
Megjelenni vonakodónak elfogatása 

572.
Meg nem jelenés lásd makacsság.

Megvizsgálása az okozott kárnak 
246.

Menekülése bűnösnek 556.
Menhelyek 556.
Mentségi okok törvénykezés terén 55.

Nóvum lásd perújítás.
Nyom felvétele és követése elveszett 

állatoknak 358.
Nyomkövetés és nyomfelvétel marha

lopás esetében 341.
Nyom követése tolvajoknak, gyujto- 

gatóknak és gyilkosoknak 274.
Nyomozása gonosztevőknek 318.
Nyomozási okmányok irattárba he

lyezése 337.
» pecsét kiadása 248.

Nyomozások évnegyedenként 328.

Oculata lásd bírói szemle.
Oklevelek felmutatása 87.

» hiteles kiadásának díja 372.
Oklevéllel való bizonyítás 86.
Okmányok hiteles kiadása jegyző 

által 372.
» irattárba helyezése 337, 383.
» jegyzékbe foglalása 41.
» kiadása bírói parancsok nél

kül 428.
Orvoslása a jogoknak bíróságok előtt 

740.
Orizése foglyoknak 256.

Panasz megvizsgálása és panaszlott. 
kihallgatása 245.

Panaszért járó birság 553.
Panaszlevélért »panaszlópénz« fize

tése 737.
Panaszos kérvényekért panaszpénz 

fizetése 740.
Panaszszal egyenesen a fejedelem

hez nem lehet fordulni 134.
Páradás idézésnél 93, 94.

» mellőzése 26.
» tilalma becsületsértési perek

ben 300.
Párkérés 565.

» zálogváltási perben 104.
Párvétel tilalma 79.
Pecsét alatt kiadása és kivétele pe

res okmányoknak 193.
» — alispáni — ereje 250.
» fő- és alispáni erejének tar

talma 233, 242, 314.
» főispáni alapján eskütétel233, 

242.
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Pecsét — megyei — alispán kezénél 
257.

» idézési és nyomozási 248. 
Pecsétes irat díja 734.
Pecsétet megvetők büntetése 40. 
Pecsétje városi hatóságnak 528. 
Pecsétjére főispánnak, nemesek eskü

tétele 336.
Pecsétlés teljes székből 7.
Pecsétnek való engedelmesség 151. 
Per alakja iránti egyezség 534.

» alatti továbbadása per tár
gyának 98.

» elvállalása ügyvéd által 603. 
» kiadása reversal] s mellett 512.
» lejártatásának ideje 536. 

Perbeli felelkezés birságban marasz
talás esetén 3.

Perben halasztások korlátozása 688. 
Pereczben való bekisérése raboknak 

488.
Perek nemei 534.

» régiek és újak sorrendje 117. 
Peres felek kölcsönös meghallgatása 

627.
» felek nyilatkozatának meg

hallgatása 585.
» fél meghazudtolásának bün

tetése 585.
» iratok és okmányok jegyző-

könyvre vétele 777.
» iratok hol-tartása 470.
» okmányok kiváltása a jegy

zőtől 193.
» » kivétele 315.

Perfelvétel hajdúk elleni perben 39.
» zálogváltási perben 104.

Perfelvételben tartandó sorrend 19. 
Per-forma tiszta adósságok felvételét 

illetőleg 269, 270.
Perindítás befolyása arestatióra 570. 
Pei'lekedési díjak 355.
Perleszállítás 98, 585.

» helytelen idézés miatt 52.
» idézés újítása esetében 102.
» kizárása 500.
» » névelváltoztatás miatt

99.
» rövid folyamú perekben 57.
» tisztviselők változása okán

299.
Perletételben megtartandó sorrend 

19.
Pernek, újítottnak, alakja 540.

» zálogváltásinak, szabályozása
104.

Perorvoslatok 540.
» kizárása 85, 110, 639.
» » makacsság esetében

105.
Perújítás 540.

» birtokon kivül 105.
» díja 641.

Proclamatio forensis 104.
Prohibitio erejének időtartama 569. 
Protestatio jegyzőkönyvbe vezetése 

116.

Rab szabadonbocsátásának módja 
487.

Rabok kisérése büntetés terhe alatt 
203.

» » alól mesteremberek
mentessége 465.

» számára hegedűk tartása 483. 
» személyleirása 483.
» vasba veretése 488. 

Rabtartás 541.
» díja 198.

Relatio 1. jelentéstétel.
Rendes perek 534.
Rendkívüli ügyek sorrendje 117. 
Repulsio kizárása 639.

» kizárása birságos felvételnél 
641.

Rövid articulusok szerint folytatott 
per 98.

» articulusok szerinti eljárás
121 .

» perfolyam elfoglalt javak visz- 
szaadásánál 36.

» perfolyamatra tartozó ügyek
ben perleszállítás 57.

Series lásd sorrend alatt.
Sommás perek 534.

» perekben megengedett kifo
gások 535, 536. 

Soronkívüliség 7, 9, 39.
Sorrend kiadása Írásban 511.

» kifüggesztése 511, 538.
» megtartása 416, 536.
» megtartásának kötelessége 19. 
» referálása 511.

Sorrendje ellátandó peres ügyeknek 
416.

» megyei gyűlésen tárgyalandó 
ügyeknek 115.

» potentia elbírálásának 88. 
Szabadon bocsátott foglyoktól díj

szedés 363.
Szakértők általi becslés 86.
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Szemle-okiratok irattárba helyezése 
337.

Szóbeli eljárás 591.
» perek 534.
» vagy Írásos kisebb perekben 

ügyvéd-kizárás 764.
Szólás a törvényszéken 117.

Tanúk díjának megítélése 546.
» száma 635.

Tanúkkal bizonyítás 86.
Tanúnak meg nem jelenőnek bün

tetése 546.
Tanúvallatás, közös 104.
Tanúvallató parancs érvényének tar

tama 82.
Tanúzása nemesnek városi biró eló'tt 

582.
Tanúzási kötelesség 546.

» kötelessége városi nemesnek 
599.

Tanúzásra-bocsátás korlátozása 586.
Táblabirák lásd IV. alatt.
Tárgyalás rendjének megtartása 116.
Terminus kitűzése törvénykezésre 

283.
Testimonialis 1. bizonyságlevél.
Törvényszünet háború idején 103.
Tiltakozások kiadása 170.
Tisztasági pénz 552.
Tiszti kereset tárgyalásának sor

rendje 116.
Törvény elé állítása gonosztevők

nek 96.
» elé állítása jobbágynak 150.

Törvényes eljárás kizárása végre
hajtást gátlókkal szemben 63. 

» kiszállásoknál hitesek díja
641.

Törvénykezés törvényszünet alatt 
36.

Törvénykezési díjak 368, 415.
» határidők meghatározása289.
» határnap kitűzése 283.
» időszak 81.
» időn kívül eljárás városi rend

hez tartozókkal szemben 237. 
» iratok irattárba helyezése

337.
» jegyzőkönyv vitele s tartalma

389.
» okmányok díja 425.
» szabályzat Hajdúkerületben

532.
» szünetek meghatározása 811.

Törvényszünet 41, 81, 157.

Törvényszünet idején való törvény
kezés 35.

Törvénytétel tilalma czigányokat 
illetőleg 690.

Törvényszék 1. IV. alatt.
Tudósító levélről párkérés 104.

Újított perek sorrendje 116.
Ügyek, kerületi bíróság elé tartozók 

533.
» polgáriak, illetékes hatósága 

533.
Ügyeknek expediálása 25.
Ügyvéd eljárási díjának megállapí

tása 666.
» fizetése 604.
» hitszegése 54.
» illetménye méltatlansági díj

ból 630.
» jelentése megbízójának 5.
» képviseleti kötelessége 54.
» kizárása kisebb, akár szóbeli, 

akár Írásos perben 764.
» munkadíja 580.
» ügyködése eskü alatt 621.
» vendégeskedésének tilalma a

peres ellenfél házánál 604.
Ügyvédek feleselési joga 601.

» összejátszásának tilalma 603. 
» szóváltása 700.

Ügyvédeknek kiadandó határozat 
513.

Ügyvédi megbízás, ennek tartama 
és visszavonása 293.

Ügyvédi utasítás 603.
Ügyvédnek idegennek, ügyködése 

604.
» megbizásnélkülinek büntetése 

589.
» tanúzástól elzárása 586.
» tisztétől való megfosztása 604. 
» városinak állása 615.

Ügyvéd szóvisszavonása 540, 602.
Ügy véd vallás lásd I. alatt.
Ülnök 1. IV. alatt.
Üldözése gonosztevőknek a pallos

jogú földes urak birtokán 391.

Vallatása befogottaknak 383.
Vallomások hitelesítése bűnvádi per

ben 488.
Vasba veretése raboknak 488.
Vádlottak és bűnös foglyok munkára 

kivitelének tilalma 372.
» vallomásainak hitelesítése 

488.
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Védelem ügyvéd által 54.
Végrehajtás adótartozás miatt 97, 

481.
» alatt álló ingatlan megváltása

506.
» alá menendő tárgyak sor

rendje 506.
» alkalmával makacsok bünte

tése 119.
» által okozott kár 88.
» bírságolásnál 87.
» birtokfoglalás esetében 26,

86 .

» brachiummal 48, 212.
» czéljából adandó kiküldő-levél

102 .
» csalárd felebbezés esetén 512.
» elhalasztása idegen nemzet

városban lételekor 688.
» érvénytelensége 55.
» felehbvitel esetében 538.
» felfüggesztése 510.
» ingó és ingatlan javakban

120 .
» ingókra és könnyen pénzzé

tehető javakra 230.
» kiküldés bevárása nélkül 501.
» kiküldőlevél mellett 24, 76.
» közegei 539.

Végrehajtás nyelvváltság esetében 
626.

» megzavarásának büntetése 
84, 99.

» útján felvétele adónak 108. 
» zavarása 63.
» » elleni intézkedés 18.
» zálogváltó perben 104.

Végrehajtása Ítéleteknek 252.
» makacssági Ítéletnek 105.

Végrehajtásban hanyag tisztviselők 
büntetése 35.

Végrehajtásilag elfoglalt föld visz- 
szafoglalásának tilalma 85.

Végrehajtásnak ideje fenyítő perek
ben 547.

Végrehajtásnál falusi hadnagy köz
reműködése 88.

Végrehajtásra megyei kiküldetés 62. 
» kimenés teljes székből 7.

Viszonosság szomszédos megyék közt 
szökött jobbágjmk kiadása te
kintetében 232. J-"~

Visszaszállítása szökött jobbágyok
nak 277.

Visszaűzés kizárása 27, 38.

Zárlatba vétele gonosztevő javainak 
541.

IV . A lk o tm án y , k ö z ig a z g a tá s i  sz e rv e z e t, tö rv én y h o zó , b író i 
és v é g re h a jtó  h a ta lo m .

Adószedő és adóvégrehajtó 1. VIII a.
Ajtónállók a törvénj’széken 117.

» választása 76.
Alávetettsége Hajdúkerület lakóinak 

524.
Alhadnagy általi helyettesítése had

nagynak 505.
Alispán végrehajtása 201.

» által határidő kitűzése 51, 52.
» által táblabiró - helyettesítés

371.
» általi büntetése nem-táboro-

zóknak 185.
» bírói hatásköre 269.
» büntető hatalma 59, 76.
» czirkálási kötelessége 45.
» díja peres eljárásnál 355.
» díja végrehajtási bírságolás

nál 87.
» eljárása a bűnös gonosztevő

ket nem büntető földesúr ellen 
112—113.

Alispán eljárása a bírósággal szem
ben hatalmaskodók ellen 129. 

» eljárása megyei kiküldés alap
ján 62, 269.

» » vérontás esetében 4.
» előjoga 632.
» és szolgabiró kiszállása bűn

ügyekben 42.
» és szolgabirák büntető hatal

ma violentialis esetekben 42. 
» fizetése 234, 331.
» fizetésére adózás 30, 114.
» hatalma elfoglalt javak visz-

szaadását. illetőleg 36. 
» » fenyegetők megbünte

tésére 140.
» » gonosztevők bünteté

sére 9, 37.
» » gyűlésen meg nem je

lenők birsága felvételére 3.
» hatásköre becsiiletsértési 

ügyekben 308.
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Alispán hatásköre méltatlanságese
tén 264.

» paraszt foglyok ügyei
nek ellátására 284.

» » vérontás és verés eseté
ben 330.

» » violentialis és becsület
sértési esetekben 366. 

» » zálogváltó pereknél
SÍI.

» házánál latrok megőrzése
118.

» illetékessége pap elleni vétség 
esetében 44.

» intézkedése szolgabiró helyet
tesítésére 328.

» karhatalom kérése 48.
» kezénél megye pecsétje 257.
» kijelöltetése főispántól 61.
» kiküldése porták összeírására 

109.
» kötelessége communis inqui- 

sitió végzésére 226.
» köznyomozáson 373.
» meghagyása alapján való idé

zés 50, 52.
» óvintézkedése pórlázadás el

len 144.
» rendelkezése a nemesség fel

kelésére 161.
» részesedése büntetéspénzben

35, 44, 155.
» részéről porták összeszámí

tása 65.
» » tartandó bírói szék ha

tárideje 24.
» szolgabiróval, esküdttel,

ügyészszel és földesúrral éven
kénti nyomozásoknál 340.

» teendője templomépítés körül
43.

» tiszte gonosztevők elfogatása 
körül 110.

» választás elhalasztása 22.
» vármegye megbízásából tehet

bevételeket 200.
Alispánhoz beküldendő tiszti jelen

tések 481.
Alispáni időközi intézkedésekről je

lentéstétel 417.
» igazságszolgáltatásnak gátlá

sa magánosok részéről 100.
» kiküldetésekben eljárás 356, 

417.
» limitatiója a felkelésnek 35. 
» pecsét ereje 250,314.

Alispánnak helyszínére való kiszál
lása 1, 36, 45, 47.

» különös hatalomadás gonosz 
életűek elleni eljárásra 271. 

» tisztében hanyagnak, bünte
tése 49.

Alispánok közreműködése osztálynál 
164.

» lovai falukon hordozásának 
tilalma 211.

» mellé hajdúk rendelése 233.
» távollétében hozott megyei

rendelések kötelező ereje 171. 
» tiszte adóalap összeírása és 

javak eltagadása esetén 230. 
» tisztével járó teendők elvég

zése 348.
» végrehajtásainak zavarása 84.

Alispánra átszállása az úri hatalom
nak 76.

Aljegyző fizetése 730.
A1 kapitány jogköreHajdukeriiletben 

536.
Alkapitányi tisztség betöltési módja 

536.
Archivum lásd »levéltár«.
Assessorok falusi hadnagyságra al

kalmazásának tilalma 282.
» gyűléseken megjelenési köte

lessége 285.
» megyei gyűléseken jelenlétele 

257.
» tiszti esküje 261.
» törvénytételre megjelenése 

373, 641.
Assessort vehet önköltségén segítsé

gül a szolgabiró az adó felsze
désénél 187.

Bírák elleni hatalmaskodás bünte
tése 129.

» eskütétele 213.
» fizetésen kívül egyéb adómen

tességet nem élveznek 746.
» kivétele portaösszeirástól 110.
» minő büntetéseket alkalmaz

hatnak 421.
» száma felebbezések ellátásá

nál 392.
» » a  törvényszéken 427.

Bírákra támadás 632.
Biró díja marhabehajtás esetében 

123.
» költségeinek megtérítése 613.
» megesketése 551.

Bírói szék lásd törvényszék.
IIICorpus Statutorum. III.



Bírói tisztség tartama 586.
Bírónak adandó bor 612.

» járó büntetéspénz 151.
» járó földmívelési munka 621.
» járó nyelvváltsági díj 626.
» nemessel való azonosítása 150.
» részegen megjelenó'nek bünte

tése 117.
к szabadsága tanácsalakításban

611.
» tisztében el nem járónak bün

tetése 638.
» tisztsége letelte után a tanács

kozásban való részvétele 622. 
» városinak esküje 611.

Bíróval szemben illetlenkedés 592.
Biróválasztás halál esetében 92.
Biró, városi, választása 551.
Bíróság- lásd törvényszék is.

» első folyamodáséi 527, 533.
» helyén - maradás kötelessége

613.
» kerületi, elé tartozó ügyek

533.
Bíróságok tartásának elrendelése 

145.
Biztosok, megyei, fizetése 331.
Borbirák lásd X. alatt.

Centumpaterek választásakor adandó 
ebéd 705.

Commissarius fizetése 730.
Commissariusság elvállalása 158.
Czigányvajdaság meghagyása 757.

Darabonttartás tizedenként 658.
Dekan megeskettetése 583.

» — utczabeli — kötelessége
683.

» választása 578.
Dekuriók és hajdúk tartása börtönök 

és megyei tisztek mellett 233. 
» lásd tizedesek alatt is.

Ductor 1. hadnagy.

Engedélyezése a hús ára emelésének 
657.

Esketése bírónak 551.
Eskü 1. III. alatt is.

» kivétele fegyverek beszolgál
tatása iránt 69. 71.

» tiszti, megtartásának köteles
sége 92.

Esküdtbirák előjoga 632.
» fölesketése 611.
» kötelessége 552.

Esküdtbiró kedvezménye bor árá
ban 615.

» követségbe küldetése 612.
» választása 551.

Esküdtek feladata gonosztevőkkel 
szemben 611.

» fizetése 331.
» fizetésükön kívül mit sem kö

vetelhetnek 314.
» jelenléte gonosztevők nyomo

zásánál 340.
» megyét illető ügyekben kikül

detése 233.
» mint ajtónállók 117.
» napidíja 390.
» városiak, teendője 722.
» végrehajtásának zavarása 84.

Esküdtnek élelmezése 613.
Esküdtpolgárok előtti fassio 699.
Esküdtpolgárnak megjelenése con- 

sistoriumban 587.
Esküdtpolgárok szolgálati ideje 579.
Esküdtülnökök megjelenési köteles

sége 3.
Esküforma fegyveres felkeléstől való 

tartózkodást illetőleg 69.
Esküformája városi bírónak 611.
Esküt bírák egyszer tesznek 213.
Eskütétel falusbiró által 123.

» ismétlése tisztújításnál 261.
Eskütétele tanácsosnak 496.

» városi jegyzőnek 723.

Ealu felkelése perceptor mellett 148. 
» költségén császármadarak vá

sárlásának tilalma 332.
» őrzéséről gondoskodás 65.
» szeriben lakásra szorítása er

dőkön lakóknak 379.
Faluk benépesítése czéljából kedvez

ményben részesítés 233.
» elpusztultak tehermentesítése 

277.
» és városok kötelessége megyei 

határozatok megtartása körül 
328.

» felelőssége egyes lakóik mu
lasztásáért 155.

» felkelése gonosztevők elfogá
sáig 112, 126.

» gondoskodása állandó őrökről 
343.

» kötelessége közrendészet te
kintetében 153.

» » lopott marhák nyoma
felvételénél 342.

x x x í v MUTATÓ.



Faluk közreműködése szakadások 
becsinálásában 145.

» marha-tolvajt kiadni kötele
sek 177.

» őrködése parasztok kóborlása 
ellen 386.

» részéről akasztófa, nyárs, ka
loda készítése 44, 49.

» részéről láncz tartása, a fog
lyok megkötözésére 386.

Falukon tartózkodó katonák táborba 
terelése 254.

Falusbiró hatásköre nemesek meg- 
intése körül 290.

» kijelölése földesúr által 308.
» teendője katonai élelem te

kintetében 25.
Falusbirák adókedvezménye 273, 

274, 361.
» alkalmazása 341.
» állítása 44.
» büntető hatalma 46.
» kivétele porták összeírása alól

1 1 0 .
» kötelessége adóalap ellenőr

zése körül 430.
» » bűnesetek bejelentésé

re 432.
» » elszökés megakadályo

zására 327.
» » elveszett marhák

nyomkövetésénél 358. 
» » falukon élődő katonák

elfogatása körül 142. 
» » lakosok és barmok ösz-

szeirása és evidentiá- 
ban tartása iránt 443. 

» » lopott marhák nyom
követésére 177.

» » mezei károk ellenőr
zése iránt 436.

» » passus nélkül járó olá
hok és czigányok befo
gására 378.

» » szabadságolt katonák
felvigyázására 432.

» » utak jó karban tartása
körül 431.

» » vármegye dolga körül
431.

» letartóztatása adóhátralékért 
180.

» szállásadás alól mentessége 
294.

» távozó katonaság részére iga
zolványt ne adjanak 332.

Falusbirák teendője gonosztevőkkel 
szemben 96.

» választása 40, 163, 241, 246.
» visszaélései bírságolásban 160.
» zsarolása ellen tilalom 321.

Falusbíróság elvállalása évenként 
vagy félévenként 361.

» tartama 327, 376, 377.
» viselése sorrendben 123, 309.
» viselésének kötelessége 123.

Falusbirósága libertinusoknak 262.
Falusbiróságot nemesi curiákban 

tartózkodó parasztok nem vi
selnek 178.

Falusi hadnagyok és bírák megyei 
tisztekre támadók büntetése 
166.

» hadnagyságra assesorok ne
alkalmaztassanak 282.

» hűtősök alkalmazása 246.
» jegyzők kötelessége naplóve

zetésre 430.
Fejedelem levelét elvinni vonakodó 

nemes büntetése 137.
» számára zsindely-szolgáltatás-

95.
Fejedelemhez panaszkodás esete 134.
Felügyelet lásd VII. alatt.
Felügyelése árváknak 526.
Fertálymester fizetése 730.
Fiscalis 1. ügyész.
Fiscus 1. ügyész.
Főbíró előjoga 632.

» évi fizetése 729.
» illetéke esküvésből 552.
» jövedelme 552, 571.
» városi, adófizetési kötelessége 

763.
Főispán által elrendelt insurrectio 

126.
» cum gente comitatus eljárása

191.
: eljárása a megyei szolgálattól

vonakodókkal szemben 204. 
» fenyítő hatalma tisztviselők

ellen 35.
» kijelölési joga 61,210.
» részéről felkelés elrendelése a

bűnösök üldözésére 34.
» teendője a bíróság ellenében

elkövetett hatalmaskodókkal 
szemben 129.

Főispáni pecsét ereje 314.
» pecsét iránt engedelmességi

kötelessége nemeseknek eskü
tétel tárgyában 233, 242.

Ili*

MUTATÓ. XXXV
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Főispánnal közlése megyei határo
zatoknak 396.

» közlése a fontosabb felsőbb 
rendeleteknek 381.

Főkapitány hatásköre 499, 530.
Főkapitányi tisztség betöltési módja 

530.
Főkapitánynak jogköre Hajdúkerü

letben 526.
Földesúr lásd I. alatt.
Földesúri szék 1. I. alatt.

Gyám 1. I. alatt.
Gyűlés lásd »közgyűlés« és »megye- 

gyűlés« is.
» napjának megállapítása 157.
» tagjainak száma hajduváro-

sokban 526.
» tartás helyének áttétele 177.

Gyűlésből távozás tilalma 149.
Gyűlések, liajdukerületiek alkatele

mei 531.
» tartásának kihirdetése 246.
» — városiak — idejének meg

változtatása 734.
Gyűlésekben az ülőhelyek meghatá

rozása 394.
Gyűlésen megjelenés kötelessége 21, 

147, 155.
Gyűlési jegyzőkönyvek megőrzése 

41.'
» tárgyak megnevezése 246.

Hadnagy lásd VI alatt is.
» engedelmessége 529.
» falusi, közbenjárása végrehaj

tásnál 88.
» » teendője adózást illető

leg 153.
» » teendője gonosztevők

kel szemben 88.
» fizetése 496.
» hívására a hites assessorok 

megjelenése törvénytétel czél- 
jából 641.

» jelenléte kerületi gyűlésekben 
505.

» kötelessége 546.
» minősítése 526.
» rendelése falukban 175.

Hadnagynak, városinak, jogköre491. 
» városinak, kötelessége 516.

Hadnagyok adókedvezményben ré
szesítése 273.

» jelenléte közgyűlésen 495.
» választása 246, 495, 522.

Hadnagyság elvállalásának köteles
sége 640.

Hadnagyságra assessorok alkalmazá
sának tilalma 282.

Hajdú — városi — fizetése 730.
Hajduhadnagy előjoga 632.
Hajdúk alkalmazása tömlöczök őr

zésére 315, 363.
» és tizedesek tartása 233.
» fizetése 331.
» számának szaporítása 326.
» szolgabirák mellett 292, 315. 
» tartása 281.

Hajdúkerület hatóságai 525 s köv.
» közszükségleteinek fedezése 

525.
Hajduvárosok megkeresése megye 

részéről 154.
Hatalma, büntető, alispánnak 59.

» büntető, városoknak 527.
Hatalom, büntető 531.
Határozatok fölolvasása közgyűlésen 

495.
Határozatoknak, városi kapitányéi

nak, bejelentése közgyűlésen 
495.

Hatáskör 1. III. alatt.
Hatóság, felebbviteli 531.

» kerületi 526.
» városi 526.
» » felelőssége károkért

528.
» » jogköre 527.
» » szemben a kerületi

gyűlés határozataival 
494.

Hatósága Hajdúkerületnek 530.
Hatóságnak, városinak, eltiltása adó

kivetéstől 528.
Helyettesítés felkelésben 20.
Helyettesítése elhalt szolgabirónak 

24.
» meg nem jelenő tisztviselők

nek 427.
Helytartótanácsi rendeletek jegyző

könyvre vétele 381.
» rendeletek köröztetése 381.

Hiteles helyek előtti fassiók 528.
» » mint tanúvallató pa

rancsok kiadói 83.
» helyekhez orsz. nagybirái pa

rancsának kieszközlése 372
Hites szolgai tiszt el nem vállalása 

640.
» szolgák előjoga 632.
» szolgákra támadás 632.
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Hitesek alkalmazása 246.
» díja törvényes kiszállásoknál 

641.
Hivatalnokok mint honoratiorok 547. 
Hóhér 118.

» általi kiűzetés 708.
'» díjának megosztása 131.
» fizetése.730.
» neve polgárok nevével egy 

lajstromba írásának tilalma 
666 .

Hóhért illető ruha 559.

írnok mint jegyzőhelyettes 118. 
Iskolamester 1 IX. alatt, 
ítélőmester 82.

Jegyző általi expeditio 25.
» előjoga 632.
» előtti végrendelkezés 734.
» falusi, elmozdítása 474.
» » kötelessége kérvények

megírására 433.
» fizetése 16, 22, 37, 102, 247, 

331, 729.
» fizetésének felszedése és kéz

hez adása 238.
» » mennyisége 234.
» fizetésére adózás 23, 30, 114.
» helyettesítése Írnok által 118.
» kedvezménye 623.
» kötelessége 505.
» » adóalap ellenőrzése kö

rül 430.
» » archivum rendbentar-

tása körül 396.
» » gyűlésen okmányok fel

olvasása tekintetében 
314.

» » peres okmányok hite
les kiadása körül 170.

» megyei, kiküldetése faluk
számbavételére 216.

» tanácsosságra való képessége
588.

» teendője jegyzőkönyv tekin
tetében 40, 337.

» » marhalevelek kiadása
körül 447.

» tiszte a megyei határozatok 
főispánnal közlése tekinteté
ben 396.

» változása esetében idézés újí
tása 102.

» városi, szabadsága 718.
» » választása 729.

Jegyzői hivatal kötelessége 511,
» tiszt összeférlietősége magán

szolgálattal 73.
Jegyzők hajdukerületiek 530.

» mentessége megyei szolgálta
tásoktól 213.

» hajduvárosiak választása 527. 
» hajduvárosokban 526.
» tiszte 373.

Jegyzőktől levélkiváltás 167.
Jegyzőnek — városinak — eskütétele 

703.
Jegyzőkönyv : adókivetési 390.

» bűnügyi 390.
» elszállásolási 390.
» judiciale 389.
»_ közokiratok számára 429.
» megyei statútumok számára 

390.
» megyeközgyülési 389.
» számadási 390.

Jegyzőkönyvek felolvasása megyei 
gyűlésen 257.

Jegyzőkönyvre vétele felsőbb rende
leteknek 381.

Jegyzőkönyvvezetés megyei gyűlé
sekről 337.

Jelentés lásd III. alatt
Jus gladii 1. pallosjog.
Joghatóság 1. »hatóság« is.

» Hajdúkerület lakói felett 524.

Kamara-ispán bíráskodási joga 557.
Kamara-ispán előjoga 632.
Kamarának, szepesinek, kiküldöttje 

közbenjöttóvel adóbehajtás 
66 .

Kamarási és pénztárnoki tiszt váro
son 763.

Kapitány 1, YI. és VII. alatt is.
» teendője 499.

Kapitányi tiszt (városi) felállításába 
uradalom beleegyezése 471.

Kapitányok mint a közbiztonsági 
gazdák főnökei 453.

Kapitányság három évig viselése 
683

Kapitánytevésnél ré.iztvétel köteles
sége 687.

Kegy elmezés 49.
» esetén vezeklés 49.

Kenézek felügyelete a passusokra 
409.

» jelentéstétele elhurczolt egyé
nek váltsága követelése eseté
ben 400, 401.
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Kerületi gyűlésből távol maradó 
hadnagy büntetése 505.

» közgyűlésekben hadnagyok je
lenléte 505.

Képviselet megyegyülésen 171.
Képviselete kisbirtokosságnak városi 

gyűlésben 526.
Képviselők mint honoratiorok 547.
Kijelölése alispánnak 61.
Kijelölési jog Hajdúkerületben 527.
Kihirdetése statumoknak 151.

» gyűlések tartásának 246.
Kiküldetés lásd III. alatt.
Kiküldötteknek — városiaknak — 

ellátása 731.
Királyhoz követség küldése 38.
Királyi tábla mint felebbviteli bíró

ság 539.
Kisbiró fizetése 730.
Kiszállás 1. III. alatt.
Kiváltságok őreinek kirendelése 731.
Koronaőrök részére adózás 66.
Köröztetése felsőbb rendeleteknek 

381.
Követküldés 126.
Követek jelentése 138.

» küldése ő felségéhez 37, 38.
Követeknek, királyhoz küldötteknek, 

utasítással ellátása 38.
» költséggel való ellátása 37.

Követségbe küldése városi tisztvise
lőknek 612.

» menés 200.
Követségben járók díja 190.
Követségi napdíj 731.
Közérdekben megbízott meg nem 

jelenése 576.
Közgyűlés 1. »gyűlés« és »megye- 

gyűlés« is.
Közgyűlés előtti fassiók 528.

» határozatainak ereje 494.
Közgyűlésből elmaradás büntetése 

495.
Közgyűlések feloszlatása 495.

» kerületiek, tartásának helye 
454.

Közgyűlésen hadnagyok jelenléte 
495.

Közgyűlésen határozatok fölolvasása 
495.

Közhatározatok megtartása 288.
Közjó elleni újítások tilalma 359.
Községek házi adójának kivetési 

módja 482.
Községeknek kerületekre felosztása 

közbátorság tekintetében 452.

Községi elöljárók vigyázata a buja, 
feslett élet megakadályozá
sára 456.

> elöljáróság kötelessége gulyá
sokra és bojtárokra felügyelet 
460, 461.
gazda mint községi biztonság
felügyelő 452. -

. » gyűlésen megjelenés 76.
» képviselők száma 496.

Közszükségletekre fordítandó pénz 
gyümölcsöztetése 545.

Küldött jelentéstétele 614.
Küldöttek napidíja 613.

» szónokok választása 17.
Küldöttség elvállalásának köteles

sége 17.

Levélhordás 294.
Levéltárba helyezése okmányoknak 

337.
Levéltáratok, hajdukerületi 530.
Libertinusok falusbiráskodási köte

lessége 262.

Magyarázata régibb statútumnak 
327.

» törvénynek 50, 57.
Meghívás a megyei gyűlésekre 395.
Megye ágense Bécsben 201.

» hasznára fordítása lefoglalt
árúczikkek értékének 365. 
pecsétje alispánnál 257.

» szükségleteire adókivetés 37, 
106, 114, 125.

» » fordítandó birság 21.
» » » büntetéspénz 69.
» utasítása szolgabiráknak 61.

Megyegyülés lásd »gyűlés« és »köz
gyűlés« is.

» adó- és katonai év kezdetén
394.

» által itélőlevelek kiadása 74.
» elibe tartozó jelentések be

adási ideje 476.
» » terjesztése felsőbb ren

deleteknek 381, 382.
» illetékessége bűnügyekben 74.
» mint felebbviteli forum 115.
» tartása katonai év kezdetén

363.
Megyegyüléseken becsületsértéstől 

óvakodás 260.
Megyegyülések tartása 356, 382.

» tartása idejének tudatása
szomszéd megyével 286.
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Megyegyiilések tartása magánlakban 
91.

» tartásának helye 77, 416.
» » ideje 416.

Megyegyüléseken assessorok jelen
léte 257.

» és törvényszéken personalis- 
ták megjelenése 339.

» megjelenés 285.
» okmányok felolvasása 314.

Megyegyülésekre meghívás 395.
Megyegyülésen fegyverrel való meg

jelenés tilalma 77.
» képviselet 171.
» meg nem jelenők büntetése

3, 76, 93, 109, 328.
» megjelenés kötelessége 255.
» nemesek fegyverrel és lóval 

megjelenése 214.
» parasztok megjelenésének ti

lalma 226.
» táblabirák megjelenése 303.
» tárgyalandó ügyek sorrendje

115.
» vagy törvényszéken felugrás 

tilalma 264.
Megyegyülési határozatok expediá

lása 382.
» határozatok felolvasása 347,

357, 389, 417.
» » hozása 382.
* * jegyzőkönyvre vétele

347, 389.
» » kivonatban közlése fő

ispánnal 348.
» > megtartása 356, 417.
» » változtatásának tilal

ma 414.
» jegyzőkönyvek felolvasása

257, 320, 382.
» » vezetése 257, 337.

Megyegyülésre görög vallású papok 
behívása 90.

Megyegyülésről tisztviselők távozá
sának tilalma 477.

Megyei akták megőrzése 348.
» archivum rendben tartása

396.
» bírságok felvétele és megosz

lása 392.
» darabontok ruházatának be

szerzése 105.
» határozatok kihirdetése 348.
» határozatokkal szemben en

gedelmeskedése a földesúr 
alatt állóknak 384.

Megyei jegyzőkönyv megőrzése 41. 
» jegyzőkönyvek száma 389.
» katonák és pandúrok ruhá

zata 412.
» katonák magán - szolgálatra

fordításának tilalma 382.
» köz- és partikuláris gyűlések 

egymáshoz való viszonya 389. 
» köz- és partikuláris gyűlések 

ideje 395.
» közokiratok irattárba helye

zése 337.
» közönség joga a fel nem ke

lőket megbüntetni 35.
» közügyekben alispáni és szol- 

gabirói megbízás 233.
» küldöttség elvállalása 212.
» lakosság felkelése gonosztevők 

üldözésére 34.
» mészáros félfogadása 315.
» szolgálattól vonakodók előál

lítása 204.
» szükségekre fordítása birság

nak 230.
» tisztek eljárása pallosjoggal

nem bir4 földesurak jószágán 
350.

» tisztek parancsából fölkelés 
126.

» tisztviselők, fizetésesek, díjt
ne szedjenek 382.

» » magánhivatal elválla
lásának tilalma 393.

» ügyekben ellenszegülők bün
tetése 193.

Megyeszék 1. törvényszék is.
Megyeszékre adózás 114, 125.
Megyék részéről közös követ-küldés 

37, 38.
Megyékbe áttelepülőkkel szemben 

eljárás 418.

Jíaplóvezetés rendeletek beírására 
432.

Nádor részéről adózásra való felhí
vás hadi expeditio czéljából 
66 .

Nádori porták lakói elköltözésének 
tilalma 280.

Nemesek 1. V. alatt.

Ország nagy túráinak parancsa hite
les helyekhez 372.

Országgyűlés alatt törvénykezés-szü
net 126.

» ónodi mezőn 254, 255.
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Országgyűlésen felajánlott terhek I 
viselése 525. ;

» meg nem jelenők büntetése , 
254.

Országgyűlési követek számára adó
kivetés 8.

Összeférhetőség jegyzői tisztnél 73.
Összeírása zsidóknak 292.

Palatinus 1. nádor.
Pallosjog és continua persecutio 329.

» és gonosztevők befogása 383. 
földesuraknál 288.

Pallosjoggal biró földesúri inquisitio 
végrehajtása 340. 
bírók jószágán communis in
quisitio tilalma 327.

» élés 359.
» nem biró földesurak jószágán

megyei tisztek eljárása 350.
» való élés és a megye 358.

Pallosjogú földesurak birtokán ma- 
gistratusi tilalom 391.

Particular^ és közgyűlések egymás
hoz való viszonya 389.

Perceptor 1. VIII. alatt.
Pénztárnok elszámolása rendkívüli 

kiküldetések költségeiről 387.
Pénztárnoki és kamarási tiszt a vá

roson 763.
» fizetés mennyisége 234.

Pénztárnoki számadás 351, 371, 390.
Pénztárvizsgálat 764.
Physicus kötelessége a kutak vizs

gálata körül 449.
Profosz fizetése 730.
Protonotarius 1. itélőmester alatt.

Vendeletek beírására napló-vezetés 
432.

» számára napló-vezetés falu
kon 430.

» kihirdetése 478, 518.

Sorrend 1. III. alatt.
Statutum bejegyzése városi jegyző

könyvbe 697, 703.
» érvényének tartama 36, 151.
» kihirdetése 151.
» meg nem tartásának bünteté

se 328.
V alkotás joga 640.

Statútumnak jegyzőkönyvből való 
kivétele 156.

Statútumok jegyzőkönyvének veze
tése 390.

Statútumok kötelező ereje 171.
» megtartása 361, 759.
» változtatása 361.

Szabad kir. város 1. város.
Szabály nem tudásával mentegetőd- 

zés 518.
Számadás I. V ili . alatt.
Széképítés 1. tiszt újítás 148. 
Szolgabiró adóbeszedési kötelessége 

37, 68.
» bíráskodási hatásköre 270.
» dija peres eljárásnál 355.
» díja végrehajtási bírságolás

nál 87.
» előjoga 632.
» és esküdt jelenléte dominate 

fórumon 359, 360.
» fizetése 234, 331.
» hatalma a fenyegetők meg

büntetésére 140.
i> » gyűlésen meg nem je

lenők birsága felvételére 3.
» hatalma vérbirság körül 326. 
» hatásköre 87, 311, 367.
» hatáskörének kiterjesztése

307.
» » megtartása 201.
» helyettesítése 24, 328.
» igénybevétele italmérési

ügyekben 83.
» illetékessége zálogváltás te

kintetében 80.
» jelenléte gonosztevők nyomo

zásánál 340.
» » gyűlésen és törvény

széken 147.
» kiszállása 1, 36, 42.
» részéről postaló tartása 156.
» sallariuma porta összeírásáért

110 .

» széken meg nem jelenésének
büntetése 86.

» teendője latorral szemben 118.
» testületi hatásköre 54.
» tiszte katonai computusnál

394.
» » szökött jobbágyok visz-

szaállításánál 266,267. 
Szolgabirói limitatiója a felkelésnek 

35.
» segédek alkalmazása 251.

Szolgabirák által való idézés alispán 
meghagyására 51.

» általi megesketése parasztok
nak fegyvereik beszolgálta
tása iránt 69, 71.
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Szolgabirák büntető hatalma violen- 
tiák esetében 42.

» communis inquisitiónál 393.
» eljárása adókivetésnél ármá-

listákkal szemben 179. 
» » buza-adó kivetése és

felszedése körül 174.
» » hajdúk előállításánál

39.
» » megbízás alapján 61.
» » vérontás esetében 4.
» előtt ügyvédvallás érvénye 51. 
к felelőssége a végrehajtásban 

tanúsított hanyagságért 268. 
» fizetésükön kiviil mit sem kö

vetelhetnek 314.
» hatásköre és számadási köte

lessége 169.
» járásukban lakjanak 433.
» kiküldése porták összeírá

sára 109.
» kötelessége adófizetés eviden- 

t iában tartása körül 270.
» kötelessége adóhátralékok fel

hajtása körül 203, 262. 
» » falusbiró-tételnél 40.
» » hatalmaskodó városi

rendhez tartozókkal 
szemben 237.

* * jegyző fizetése felsze
dése körül 238.

» » katonai szállások körül
370.

» » közmunkára állításnál
127.

» » megyei hatái’ozatok-
nak jegyzőkönyvbe vé
tele és kihirdetése 343. 

» » mészárosok ellenőrzése
tekintetében 451.

» » párt adni 93.
» » ragadozó állatok és ma

darak pusztítása körül 
468.

» » réveken átjárás ellen
őrzése tekintetében 451. 

» limitatiója megyei hozzájáru
lás mellett 251.

» mellé hajdúk rendelése 233, 
292.

» mint végrehajtói a megyei
határozatoknak 382.

» parancsának nem engedel-
meskedők büntetése 304.

» pecsétet megvetők, büntetése 
40.

Szolgabirák részesedése büntetés- 
pénzekben 35.

» számadási kötelessége 125.
» távollétében hozott megyei 

rendelések kötelező ereje 171. 
» teendője 481.
» tilalma a nép terhelése tekin

tetében 168.
» tilalom-tartás ellenőrzése 327.
» tiszte adóalap-összeírás és va-

gyon-eltagadás esetén 230.
» üléshelye 236.
» vagy helyetteseik kötelessége

elfogottak ügyének megvizs
gálása körül 329.

» végrehajtásának zavarása 84.
» vizsgálata sarczoltatás ellen

127.
Szolgabiráknak adott hatalom, el

foglalt javak visszaadására 
36.

к adott hatalom gonosztevők 
megbüntetésére 37.

» segédkezés adófelhajtásnál
186, 189.

Szolgálatban levők elbocsátó-levele 
283.

Szolgának, városénak, illetménye 
592.

Szószóló adómentessége 588.
Szószólók czirkálási mentessége 620.

Tanács külső tagjainak kvártély
mentessége 729.

Tanácsba való választás korlátozása 
588.

Tanácsbeli ellátása káros ember ál
tal 612.

» kísérete 615.
» kötelessége gonosztevőkkel 

szemben 611.
» szitkozódása 637.

Tanácsbeliek előtti végrendelkezés 
734.

» fizetésének emelése 588, 746. 
» jövedelme 729.

Tanácsbelinek követségbe küldetése 
612.

Tanácsból való kihagyása titkot el- 
árulónak 584.

Tanácsházban való becstelenítése 
egymásnak 576.

Tanácskozásban való részvétele tisz
tétől megvált bírónak 622.

Tanácsosi és jegyzői tiszt együtt vi
selésének tilalma 751.



X I.1I M UTATÓ.

Tanácsosi fizetés is, városbirót nem 
illethet 761.

» hivatalra jutás előföltétele 
496, 757.

» tisztség tartama 527.
Tanácsosnak, kiküldetést el nem 

vállalónak, büntetése 575.
Tanácsosok eskütétele 496.

» hajdúvárosiak, választása 527. 
» immunitása 496.
» közti rokonság hatálya 496.
» magatartása 496.
» száma 496.
» » hajduvárosokban 526.
» számának kiegészítése 496.
» távollétének tilalma 737.
» tiszteletbeliek 526.

Tanácsülés - tartás negyedévenként 
763.

Taxája a polgárság megszerzésének 
752.

Táblabirák értesítése gyűlések tar
tásáról 303.

» helyettesítése 371.
» napidíja 390.
» számának meghatározása 371. 
» törvényszékbe hívása 349.

Táblabirákul alkalmazása földesúri 
tiszteknek 418.

Tisztek általi inquisitiója gonosz
tevőknek 103.

» eskütartása 92.
» évnegyedes fizetése 729.
» feliigyelése porgolátra 633.
» fizetésükkel való megelége

dése 335.
» működésének megszüntetése

148.
» szomszéd megyebeliek oda-

vonása törvénykezéshez 56. 
» Ígért fizetésének behajtása

105.
Tiszti eskü 56.

» eskütétele assessoroknak 261.
» megbízatásoknak engedelmes

kedés 335.
Tisztség elvállalásának kötelessége 

199.
» elvállalására kényszerítés ti

lalma 61.
» hajhászása 152.
» városi, elfogadásának köte

lessége 582.
» vásárlásának tilalma 244.

Tisztségek, hajdukerületiek, betöl
tési módja 530.

Tisztújítás alkalmából tett intézke
dés 50.

» esetén bíráskodás 93.
» Hajdúkerületben 526.
» ideje 640, 706.
» okán függő perek leszállítása

299.
» sürgetése 148.
» végrehajtása 397.

Tisztújításnál eskütétel 261.
Tisztújító-szék tartása 347.
Tisztválasztás 210.
Tisztválasztásnál vesztegetés tilalma

211 .
Tisztviselés kötelessége 688.
Tisztviselői illetmények megszorí

tása 758.
» kötelességek körülírása 245.

Tisztviselők díja okmányok kiadása 
után 425.

» eljárási díja meghatározása
368.

» elszámolása felvett bírság
pénzekről 419.

» eltávozásának ideje és beje
lentése 352.

» fizetése 247, 330.
» » szaporításának tilalma

389.
» fizetésének megállapítása 729.
» fuvar-illetménye 433.
» gonosztevők ingóihoz mikor

nyúlhatnak 75.
» hajduvárosiak választása 529.
» helyettesítése 427.
» illedelmes bánásmódja polgá

rokkal 749.
» kártérítési kötelessége 358,

418.
» közgyűlésről távozásának ti

lalma 477.
» leköszönök jelentéstétele 50.
» magok számára munkást, fu

vart nem vehetnek 416.
» munkaerőt járáson kívül ne

alkalmazzanak 356.
» önhaszonra ne bírságoljanak

2 0 0 .
» polgári állapotra tekintet nél

kül jogosultak a javadalmak
ra 770.

» porta fizetésének elvétele 200.
» szállásáról gondoskodás 362.
» számszaporításának tilalma

389.
» számadása 359, 371, 384.
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Tisztviselők tisztségének tartama 
527.

» tisztség vesztése 75.
» ülőhelye a gyűlésekben 394. 
» várospolgári minősége 735.

Tisztviselőknek adózó porták 190.
» a végrehajtásban hanyagok

nak. büntetése 35.
Titoktartás kötelessége 6, 280, 555, 

584, 611.
Tized szerinti utczai gyűlések tar

tása 683.
Tizedenként darabont tartása 658, 

665.
Tizedes rendelése falukban 175.
Tizedese a hajdúknak 363.
Tizedesek — városiak — teendője 

709.
Tizedgyüléseken megjelenés 683.
Törvény magyarázása 50, 57.
Törvénykezés szünete országgyűlés 

alatt 126.
Törvényszék lásd bíróság is.

» előtti magatartás 585.
» helyének áttétele 8.
» » kijelölése 77, 89, 356.
» napjának megállapítása 157, 

746.
» tagjai 82.
» tagjainak száma 427, 531.
» tartása 349.
» » helyének változtatása

142.
» » magánlakásban 91.
» tartásának ideje 24, 25, 269, 

286, 356, 416, 552.
Törvényszékbe hívása táblabiráknak 

349.
Törvényszékek, hajdukerületiek, al

katelemei 531.
Törvényszéken előkerülő ügyek sor

rendje 116.
» megjelenő táblabirák száma 

371.
» personalisták megjelenési kö

telessége 326.
» esküdt ülnökök jelenléte 7.
» megjelenés kötelessége 147,

373.
Törvényszéki ülnökök megjelenési 

kötelessége 371.
Törvényszéktartás száma 373.

» helyének áttétele 177.
Törvényszéktartáskor kérvények el

fogadása 332.
Törvénytevők borjárandósága 615.

Úri hatóság lásd földesúri hatóság I. 
alatt.

Utasítás alispánok részére porták 
összeírása alkalmából 109.

» királyhoz küldött követek ré
szére 38.

» lovashaduagy részére 67Í 
» ügyvédek részére 603. 

Ügyész 1. »fiscus« is.
» 252.
» általi idézés 99.
» fizetése 331, 729, 730.
» jelenléte gonosztevők nyomo

zásánál 340.
» jószágában porta-összeirás 

110 .
» teendője széksértésnél 396.
» tisztének körülírása 396. 

Ügyészek hajdukerületiek 530. 
Ügyvéd 1. III. alatt.
Ülnökök előjoga 632.

» esküdtek megjelenési köteles
sége 3, 7, 147, 157.

» hajdukerületiek 530.

Vajda választása 757.
Vajdai megbízás 1.
Választása ajtónállóknak 76.

» falusbiráknak 40, 163, 246.
» hadnagyoknak 246, 495.
» hajduvárosi tisztviselőknek 

527
» jegyzőnek 729.
» küldöttnek 17.
» tisztviselőknek 210, 522, 526,
» városi külső tanácsnak 473.

Választási jog hiánya 522.
Vármegye 1. megye.
Várnagy teendője szabadon bocsátott 

rabot illetőleg 487.
Város békéjének megzavarása 564. 

» boltbérei 571.
» büntetése 597.
» és lielységbirák számadási kö

telessége 421.
» és megye lakosai közti vi

szony 152.
» határozatának meg nem tar

tása 629.
» » tiszteletben tartása

609.
» hatóságának tudtával való 

adásvevése örökségnek 499.
» kapitánya rendelkezésének 

ereje 494.
» ládájának kulcsai 731.
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Táros mint közbirtokosság 523.
>» mint telektulajdonos 499.
» részére felvállalt adósság 529.
» utczáinak rendezése 700.

Városba telepedés korlátozása 324, 
774.

Váx'osban borbélyok legyenek 737.
Városbiró hatalmának korlátolása a 

mesteremberek büntetése kö
rül 466.

» szabadsága 718.
» tanácsosi fizetést is nem húz

hat 761.
» városszolgát maga hasznára 

ne dolgoztassa 749.
Városbirói tiszt változása 470.
Városból kiköltözőktöl díjszedés 752. 

» kitiltása kálvinistáknak 726.
Városi állapotból való kilépés 697-. 

» gazdatiszt 526.
» hatóság alá rendelése a civilis

funduson lakó parasztoknak 
219.

» hatóság alól kivétele nemesi 
funduson lakó zselléreknek 
219.

» hatóság jogköre 529.

Városi küldötteknek kiadandó series 
511.

» külső tanács változása 473.
» magistratus teendője 497.
» polgárság megszerzésének

módja 771.
» restauratiókon való jelenlét

706.
» statútumok megtartása 759.
» tanácsosok kiváltsága 718.
» tisztviselők adókedvezménye

718.
Vái'oskapitányi tiszt felállítása 471.
Városok és falvak kötelessége a me

gyei intézkedések megtartása 
körül 328.

» felkelése gonosztevők elfogá
sára 112.

» hajdukerületiek, fölötti ható
ság 530.

» háramlási joga 523.
» jogi állása 228.
» részéről bűnpártolás 49.

Városoktól függése czéheknek 697.
Városszolgákat illető ruhája halálra 

itéltnek 559.
Vásárbirák lásd X. alatt.

V. R en d i és n em ze tiség i v iszo n y o k .

Armalis adományozása 723.
Armalis nemesek felkelési köteles

sége 35.
Armalis nemesek posztóruha-vise- 

lése 226.
Armalista adózása 65.

» adózása zsoldra 68.
Armalisták 519.

» javainak összeírása adózás
czéljából 230.

» tábori adója 205.
Armalistákra kivetése a buza-adó- 

nak 179.

Bárók javai utáni adózás 30.

Czigányok adó alá vetése 290.
» aranymosással foglalkozók ló-

tartása 407.
» állandóan le nem települők

elfogatása 310, 320.
» kitiltása a városból 733, 735.
» lakása városban 690.
» letelepítése 401.

Czigányok kivásárlásának korláto
zása 670.

» minő vas-eszközöket készít
hetnek 681.

» munka-szabályozása 310, 320.
» passus nélkül járók, befoga-

tása 378.
» polgárosításának elősegítése

547.
» tör vény tételének tilalma 290.
» vajda alatt 757.

Czigányokra vonatkozó rendeletek 
megtartása 431.

Czigánytól ára letétele mellett a 
fundus elvehető 687.

Czimeres lásd armalis.
Czimerleveles 1. armalista.
Concivis útlevele 670.

Egyházbelyi 1. nemesek alatt is.
» nemesek adóhátralékának fel

hajtása 275.
» » felkelési kötelessége

hajdúk üldözésére 59.
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Franozia ember jószágának és adós
ságának feljelentése 765.

» számára ló, gabona, liszt, 
marha, fegyver, lőpor, ólom, 
salétrom, kén szerzésének ti
lalma fejvesztés alatt 766.

» országi portékákkal kereske
dés tilalma 765.

Francziák kiűzetése 765.
» rejtegetésének tilalma 765.

Francziákkal levelezés-tilalma, fej
vesztés alatt 765.

Görög kereskedők 759.
» társaságba lépése és taxa fize

tése 345.
» vallású papok behívása me

gy egy ülésbe 90.
Görögök kereskedése 689.
Görögöknek boltépítés 669.

Hajdúk adómentessége 525.
» adózása 582.
» díja 522.
» elévülési ideje 522.
» katonatartási kötelessége 525.
» rendelkezése közszerzemény

fölött 522.
» törzsgyökeresek 519.

Hajdúkerület lakóinak osztályai 518, 
519.

Hajdúkhoz férjhez ment zsellérlá
nyok felperessége 521.

Honoratioroknak kik tekintendők 
547.

Idegen lásd I. alatt.

Jobbágy 1. I. alatt is.
» felvétele ozéhbe 623.

Jobbágyok védelme 9. —
Jobbágyoknak városéinak szolgálata 

bíró javára 621.
Jövevénynek adandó sírhely ára 691.
•Jövevények adóztatása 725.

Köznépre nem alkalmazható bünte
tés 526.

Lengyelek korcsmatartásának tilal
ma 147.

Libertinusok adózása és közteher
viselése 232.

Magyar zsellérek kereskedésének ti
lalma 676.

Magyaroktól prédáit jószág megvé
telének tilalma 684.

Mágnások birtoka utáni adózás me
gye szükségleteire 106.

» büntető hatalma 59.
» eskütétel kötelessége főispáni

pecsétre 233, 242.
» felkelési költsége gonosztevők

üldözésére 64.
» javainak összeírása adózás

czéljából 230.
» javaira adókivetés 114.
» kötelessége lovaskatonák állí

tását illetőleg 28.
» nemesek eskütételi köteles

sége főispáni pecsétre 336.
» részéről lovaskatona állítása

65, 67.
Mágnásokra kivetett adó 157.

Nem nemes gonosztevők megbünte
tése alispán és szolgabirák 
által 37.

» nemes hajdúk idézése 39.
» nemesek fegyvertartása 483.

Nemes adózása városban 582. —'
« egyházhelyi adózása 65, 68, 

192.
» » felkelési kötelezettsége

35.
» ember büntetése árúbeviteli 

tilalom áthágásánál 130.
» ember fejedelem levelét vinni 

köteles 136.
» » fűjén legeltetésének ti

lalma 68.
» » részéről végrehaj t ás za

varása 99.
» » templomépítési köte

lessége 43.
» » útra küldése vármegye

dolgában 184.
» » végrehaj tásilag elfog

lalt földet vissza nem 
foglalhat 85.

» emberek táborozásra lovat
tartani kötelesek 188.

» hajdúk idézése 39.
» háza mint menliely 556.
» rendű gonosztevők megbün

tetése alispán és szolgabirák 
által 37.

» tisztviselők várospolgárokul
elismerése 735.

» városi mint tanú 599.



X l/VI MOTATO.

Nemesek, adóhátralékosok, szemé
lyes letartóztatása 202.

» adómentessége 227, 524.
» adózása országgyűlési köve

tek számára 8.
» birtoka utáni adózás 30, 106.
» birtokosok fegyverrel és lóval

megjelenése megyei gyűlésen 
214.

» birtokosok javainak össze
írása adózás czéljából 230.

» elévülési ideje 322.
» elleni inquisitio 107.
» eskütétel kötelessége főispán

pecsétjére 233, 242.
» éjjeli őrködési kötelessége237.
» felkelése falura ütő ellenség

gel szemben 166.
» » gonosztevők elfogására

34, 63, 112, 177, 195. 
» » pórlázadás elnyomásá

ra 144.
» felkelésének szabályzata 161.
» felkelési kötelessége 247.
» gyűléseken megjelenési köte

lessége 285.
» hadi adózása 289.
» Hajdúkerületbe vándorlottak

jogállása 519.
» idézése köznyomozás alkal

mából 373.
» italmérési joga 80.
« javain évnegyedi nyomozások

328.
j> javaira vetett adó 114, 125.
» jobbágyokkal nem bírók adó

fizetésre összeírása 288.
» kapuira kivetett adó behaj

tása 29.
» káromkodók büntetése 376.
» lovakat nem tartók adózók

közé számítása 213.
> mezei kárttevők elleni eljárás

439.
» összeírása 153, 227.
» portákkal nem bírók adómen

tesítése 221.
» részéről lovasok adása 65, 67.
» sem mentesek félelmes időben

a városi árkok csinálásának 
munkájától 180.

» szegények adózása 137.
» személyes felkelése 20.
» szükség szerint nem assistálók

büntetése 214.
» taxalisták adója 331.

Nemesek taxások 221.
» tanyáinak felmotozása 486.
» tekintélyesebbek mint megye

szék tagjai 82.
» tolvajokat ki nem adók, me

gye elibe idézése 206.
» vádaskodók büntetése 207.

Nemesekhez férjhez ment zsellér
lányok felperessége 521.

Nemeseknek a szolgabirák segítsé
gére kirendelése 251.

» Erdélyből menekülteknek 
megvizsgálása 656.

» gonosztevők üldözésére fel nem 
kelőknek büntetése 89, 251.

» megyegyülésre és törvény
székre megjelenni kötelessége 
328.

» megyegyülésrőlelmaradóknak 
büntetése 76.

Nemesekre adókivetés 9, 157.
» nem alkalmazható büntetés-

nemek 522.
Nemesektől jegyző részére járó fize

tés 102.
Nemesi curiákon tartózkodó parasz

tok falusbiróságtól mentessé
ge 178.

» jogok védelme 369.
» kiváltság védelme verekedés

és vérontás esetében való el
járási illetékesség tárgyában 
339.

» kiváltságok a zászló alá föl
keltekre nézve szünetelnek 
161.

Nemesnek, birtokosnak, katonakül
dési kötelessége 28.

» civilis funduson lakónak adó
zása 219.

» pap elleni vétsége esetében
illetékesség 44.

» paraszt-telken lakónak adó
zása 103.

» végrehajtást zavarónak bün
tetése 84.

» vétkes paraszt pártolójának
büntetése 83.

Nemesség közreműködése gonoszte
vők üldözésénél 105.

» mustrán megjelenési köteles
sége 143.

Nemtelenek részéről elévítés kizá
rása 522.

Nemzetiségek szerinti választása 
czéhmesternek 733.



Németek, gyulaiak eltiltása igazol
vány nélküli idegenek befo
gadásától 345.

» Gyulán 316.
» hídja Gyulán 345.
» pusztítása hostáton 666.
» » okán hostátiak kérése

belső telkek iránt 657.

Oláh papok zsarolása temetéseknél 
182.

Oláhok kunyhóinak elhányatása700.
» mint lopok 658.
» passus nélkül járók befogása

378.
Orosz papok zsarolása temetéseknél 

182.
» zsellérek kereskedésének ti

lalma 676.
Örmény kereskedők 759.
Örmények büntetése ragályos he

lyekre menésért 345.

Paraszt eltiltatása törészéstől 155.
» ember italmérése 55, 83.
» » részéről végrehajtás

zavarása 99.
» embernek posztóruha és csiz

ma viselése tiltatik 226.
» foglyuk ügyeinek ellátása al

ispán által 284.
» templomépítési kötelessége 43.
» végrehajtásilag elfoglalt föl

det vissza nem foglalhat 85.
» végrehajtást zavaró büntetése

84.
Parasztnak fegyverviselés tilalma 

404, 410.
Parasztok, bírói pecsétnek nem en- 

gedelmeskedők büntetése 40.
» civilis funduson lakók városi

hatóság alatt hagyatnak 219.
» felkelési kötelessége 34, 166.
» ide s tova kóborlásának tilal

ma 386.
» káromkodók büntetése 376.
» kisebb hatalmaskodási perei

ben felebbezés 89.
» letartóztatása köznyomozás

alkalmából 373.
» megesketése fegyvereik be

szolgáltatása iránt 69, 71.
» megyei gyűléseken megjele

nésének tilalma 226.
» nemesi curiákban tartózkodók

falusbirósága 178.

MUT. т о . x i .v n

Parasztok részéről végrehajtás zava
rása 63.

» sörárulása 58.
» vádaskodók büntetése 207.

Parasztoktól fegyverelvétel 462.
Paraszttámadás elleni óvintézkedés 

143.
Personalisták adó alá Írása 326.

» lótartása és teherviselése 313.
» megjelenési kötelessége 326,

339.
» taxa fizetése 335.

Polgár részről vám-fizetés esete 719.
Polgári állás szerinti ruhaviselés 

229.
» rend előmeneteléről való gon

doskodás 579.
Polgárjogot nem biró kereskedésének 

korlátozása 690.
» nélkülözők házaira vetendő 

adó 695.
Polgárnak, tisztetviselőnek adómen

tessége 583.
Polgárok elővásárlási joga 720:

» is kötelesek az árokcsinálás 
munkájára félelmes időben 
180.

» kiszállása városi tanácsosok
kal 600.

» megszorítása megye részéről 
152.

» személyes szabadságának vé
delme 750.

» végrendeleti intézkedései 699.
Polgárokat illető borseprő 617.
Polgárság díja 738, 749.

» megszerzésének kellékei 752.
Polgárságba fölvétel 739.
Polgársághoz kötése a javadalmak

nak 764.

Rácz és katholikus szabók közti 
egyezség 733.

» kereskedők 759.
Ráczoknak bevitele a polgárok közé 

771.
Rendi állás igazolása 532.
Ruthén colonusok költözése 208. у*- 

» és magyar szolgák mentessége 
közszolgálat alól 195.

» püspök lásd vladika IX. alatt.

Szabad ember felvétele czéhbe 623.
Szabadosok 519.

» kivetése ingatlanokból 520.



XI.  VITI MUTATÓ.

Szabadosok kivétele porta-összeirás-
ból 110.

Szabadosoknak adandó testimonialis 
69.

Szolga lásd I. alatt is.
Szolgarendnek adandó ebéd 705.
Szolgák adózás tekintetében 273, 

274, 275, 278.
Szolgákká vagyonnal biró emberek 

nem fogadhatók föl 278.

Taxás nemesek lásd I. alatt.
Tiroliak házaló kereskedésének ti

lalma 769.
Török elleni expeditióra lovasok ál

lítása 96.
» kereskedők 759.
» területre gabona-kivitel tilal

ma 23.

Urak javaira vetett adó 125.
Úri rend 1. mágnás.

V I. I

Bellicus perceptor 419.

Companiának egyik faluból a másik
ba áttételi tilalma 207.

Darabont adózása 74.
Darabontok határsorompóknál 138. 

» kapuk mellé tizedenként al
kalmazása 665.

» ruházatának beszerzése 105.
» tartása 658.

Darabontpénz befizetésének ideje 
108.

Dobos fizetése 62.
» fizetésére adózás 74.

Fegyelem katonai felkelés esetén 
161.

Fegyver, lő- és élelmi szerek szerzé
sének tilalma franczia részére 
766.

» oknélküli használatának bün
tetése 162.

Fegyverek beszolgáltatásának köte
lessége 69, 71.

» elszedése parasztoktól 462.
» központi helyen tartása őrkö

dés czéljából 406.
Fegyveres emberek állítása költöz

ködés ellenőrzésére 357.

Zsellér 1. I. alatt.
Zsidó korcsmárosok, ita lt hitelbe

méréssel vétkezők, büntetése 
398.

Zsidók eltiltatása lőszerek árulásától 
483.

» gabonából pálinkát nem főz
hetnek 282.

» hány perczentet vehetnek
312.

» kereskedése 435.
» kiűzése 197.
» összeírása adózás czéljából

292.
» proscribálása 202.

Zsidóknak a pásztorok marhabőrö
ket el nem adhatnak 445.

Zsidókra tilalom hitelre adni szeszes 
italt 381.

» vonatkozó rendeletek megtar
tása 431.

Fegyverrel gyűlésen megjelenés ti
lalma 77.

Fegyverviselés tilalma parasztokra 
nézve 404, 410.

Fegyverzet készen tartásának köte
lessége 154.

Felkelés alól pénzért mentesítés bün
tetése 161.

» előre kihirdetése 161.
» falukon élődő katonák elfo

gására 142.
» falura ütő ellenséggel szem

ben 166.
» felszereléssel, élelemmel 161.
» gonosztevők elfogására 34, 89,

112, 154, 177, 195.
» kötelessége 108.
» limitatiója szolgabirák által

35.
» megyei tisztek parancsára

126.
» — országos — czéljára kato

na-állítás 103.
» perceptor m ellett 148.
» szabályozása 161.
» személyenként 20.
» szökött jobbágyok elfogására

136.
Felkelésben való helyettesítés 20,

35.



M UTATÓ.

Felkelése faluknak gonosztevők ül
dözésére 206.

» városoknak szökött katonák 
elfogására 127.

Felkelési kötelesség gonosztevők ül
dözésére 64.

» kötelessége armalis nemesnek
35 .

» » egyházhelyes nemesek
nek 35.

Felkeléskor szolgák helyettesítése 
139.

Felkelésre ajánlkozás 60.
» •—személyesre — kötelezés 70.
» vonakodó nemesek büntetése

59, 251.
Felkelő nemesség összeírása és meg

osztása 250.
Felügyelője lovasoknak 70.

Generális kezébe szolgáltatandó hadi 
adó 66.

Gyalog katona állítás 20, 22.
» » állítása egyesített erő

vel 21.
» katonák állítása porták sze

rint 78, 143.
Gyalogosnak, meg nem jelenőnek, 

büntetése 155.
Gyalogosok félfogadása és fizetése 

gonosztevők ellen 196.
» zsoldja 78.

Hadi czélra adókivetés 158.
» » adózás ígérete 146.
» élelmi szerek szállítása 162.

’ » » szereket vivő ökrök
visszaadása 162.

» expeditio idején gonosztevők 
inquisitiója 103.

» » 'részleges, ozéljából
adózás 66.

» kötelesség 249.
» rendek átvonulásánál kártérí

tés 419.
» szolgálatra bocsátott ökrök

számbavétele 218.
» tisztek birságban részeltetése

161.
» tiszteknek felkelt nemesség

engedelmessége 161.
Hadnagy és tizedes kötelessége a fa

lukban 175.
» falusi hatásköre 65.
» fizetése 97, 149.
» fizetésére adózás 74.

Hadnagj’ kártérítési kötelessége 70. 
» kirendelése gyalog katonák 

részére 78.
» kötelessége őrködésnél 95.
» lovas katonák részére 7 0.
» választása 67.

Hadnagyok büntetési joga 45.
» s tizedesek állítása városokon 

és falukon 196.
» parancsolatja felkelésre 161.

Hadnagyoknak zászló-alá kelt neme
sek engedelmeskednek 161.

Hadsereghez csatlakozás erőszakos 
' foglalás czéljából 35.

Hajdúk garázdálkodása elleni intéz 
kedések 34, 39.

» őrködés) kötelessége 778.
» letartóztatása 59.
» nemesek, idézése kártétel ese

tében 39.
Harangfélreveréssel híradás ellenség 

támadása esetén 166.
Haza védelménél tizedesek köteles

sége 163.
Háború idején törvénykezés szüne

telése 41, 103.
Háborús időben borbehozatal 609.

» időben elszéledt marhák visz- 
szaadása 140.

Huszái’hadnagy fizetése 62.
Huszárok, gyalogok, megyeiek ru

hája és fegyvere vissza
adása 134.

Huszárpénz befizetésének ideje 108.

Kapitány asztalpénze 37.
» hatalma felkelt nemesek en

gedetlensége esetén 162.
» havi fizetésének megállapí

tása 65.
» híre nélkül elszököttnek bün

tetése 161.
» hirdetése lovas katonák szá

mára 37.
» teendője 697.

Kapitányok hirdetménye felke
lésre 161.

» kiszállása nemesek jószá
gaira 45.

» visszaéléséi megtorlója 132.
Kapitányoknak, a zászló alá kelt 

nemesek engedelmeskedni tar
toznak 161.

Karabélyosok elszállásolása 296.
Katonaállítás alól czéhek mentes

sége 465.

XLIX
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MUTATÓ.

Katonaállítás pénzül 106.
» elmulasztásának büntetése 6 5.
» generális insurreetióra 103,

106.
» mesteremberek részéről 465.

Katonai élelmezés 296—297.
» alárendeltség felkelt neme

sekre 161.
» állomások megállapítása 228.
» computus tartásának ideje

394.
» ellátás 374—396.
» elszállásolás iránt tájékozás

383.
» erő felhasználása adó-hátra

lék felhajtásánál 262.
» élelem behajtásának köteles

sége 23.
» élelem eladója 25.
» élelem szolgáltatása 22.
» élelmezés 25, 344, 351, 329.
» élelmiszerek szállítása 78.
» év kezdete 363, 394, 423.
» fuvarozás rendezése 323.
» fuvarozási teherviselés kike

rülésének büntetése 338.
» regulamentum 374.
» ruha beszerzése 429.
» segély közteher felhajtásá

nál 355.
» segélylyel őrjárások végzése

349.'
» szabályzat 296—297.
» szállások építése és fenntar

tása 747.
» szállások kiosztása 360.
» szállások összeírása 359, 417.
» elszállásolás 370.
» szállásolás alóli mentesség

524.
» szállásolás házatlan zsellé

rekhez 477.
» szállásolási jegyzőkönyv vi

tele 390.
» zsold fizetés ideje 423.

Katonaság részére bizonyítvány ki
adás 3.32.

» számára széna, zab készen-
tartás 431.

Katonaságnak bejelentendő határo
zat 544.

Katonaságra adása dologtalan gya
nús egyéneknek 457.

Katonatartás 15.
Katonatisztek, nyugalmazottak, mint 

honoratiorok 547.

Katonák ágygyal ellátása 297.
» által okozható károk elhárí

tása 68.
» átvonulásánál kár felvétele 

419.
» egy helyben való tartózkodá

sának időtartama 68.
» egyenruhája 412.
» falukon élődök elfogása 142.
» falukon tartózkodók táborba

terelése 254.
» fegyelemben tartása 68.
» fizetése 149.
» káromkodók büntetése 162.
» megyeiek és hópénzesek kü

lönbsége 134.
» szabadságoltak ellenőrzése

432.
» számára adókivetés porták

után 8.
» » husvágatás 68.
» » járó fa vágásának ideje

431.
» » száraz malom építése

15.
» szénával ellátása 298.
» szököttek elfogása 127.
» zsoldja, lásd zsold.

Katonákkal együttivás tilalma 297. 
» szerződéskötés tilalma 297.

Katonáktól ruhavásárlás tilalma 
434.

Lázadás elleni védekezés 143.
Lovaskatona állításának kötelessége 

28, 65.
Lovaskatonák gyűjtése jobbágy-tel-' 

kék után 37.
» részére rét kijelölés 16.
» » kapitány rendelése 37.
» tartásának elrendelése 67.
» tartásának módozatai 70.

Lovasok fizetésének készentartása 
71.

» fogadása 97, 693.
» hadnagya részére adott uta

sítás 67.
» szaporítása 96.
» zsoldja 78.

Lovasoknak járó fizetés behajtása 
115.

Lőfegyverek tartása 483.
Lőpor árulásának megszorítása 403.

» tartás és avval kereskedés ti
lalma 409.

Lőszerek árulása 483.

J j



MUTATÓ. T,I

Lövöldözés szükségen kívül halállal 
büntettetik 162.

Lövöldözők elfogatása 160.

Mustrán meg nem jelenő nemesek 
büntetése 143.

Polgári őrség a kapuknál 679.
Pórliad feltámadás elleni intézke

dés 143.
Praesidiariusok általi elfogatás t i

lalma 120.
Praesidiariusokat igaztalanul igény

be vevők büntetése 120.

({uartélyházak jókarban tartása, épí
tése, meghatározása 423.

Quartélyos tartásának kötelessége 
696.

Quartélyosok elhelyezéséről nyilván
tartás 420.

Quartélyozás alóli mentesség 729.
Quartélytartás kötelessége 729.

Szállás csináló ellátásáról gondosko
dás 764.

Szállásoló katonák élelmezése 234.
Százados fizetése 22.
Szemletartás 154.

Táborba szállani vonakodók bünte
tése 137, 185.

Tábori adó zabban, árpában 205.

Tábori őrségre menni vonakodók 
büntetése 137.

Tábor részére lótartási kötelessége 
nemeseknek 188.

Tizedesek honvédelmi kötelessége 
163.

Tiszti lakások lerontásának tilalma 
324.

Vajdák a magyar vitézlő rendhez 
tartozókat ki nem vehetnek 
141.

Vár részére erdő vágás 124.
» erődítés karóval 77.
» fogsággal bűnhődnek a fel

kelni vonakodók 161.
» lebontási munka váltsága 712.

Védekezési intézkedés a török be
csapások ellen 182.

Védelem czéljából árkok csinálása 
város körül 180.

Védőrség kihágásainak megbünte
tése 68.

Végvárak kapitányai visszaéléseinek 
megtorlása 132.

Vitézek kivitelének tilalma 141.

Zászló szövetének beszerzése 105.
Zászló-tartó fizetése 62.

» » fizetésére adózás 74.
Zsold czéljából erdő-kivetés 107.

» — katonai — megfizetése 134.
Zsoldi'a való adózás 68, 103.

V II. K özrendészet.

Árkok becsinálása 684.
» vermek betöltése 361.

Bakterek száma. 463.
Befogása állandó lakhely nélküli 

ezigányoknak 310.
Bejegyzése marhák ismertető jelei

nek 485.
Bejelentése bitang marháknak 412. 

» cselédek félfogadásának 458.
» házasulandók neveinek 510.
» jövevények lakásra befogadá

sának 738.
» lélekkel való szitkozódásnak

573.
» marhák betegségének 491.
» vásárolt barmoknak 446.

Békezavarás városban 564.
Bitang marha lásd I. alatt.

Borbélyok gyógyítási tilalma 751.
» legyenek a városban 737.

Buja, feslett élet folytatásának tilal
ma 456.

Bujtárok eltiltása lopástól 726.

Chirm’gusok ragályos betegeket nem 
gyógyíthatnak 751.

Czellengők befogása 448.
Czirkálás alóli mentessége kulcstar

tóknak 620.
» díjazása 211.
» eltörlése 211.
» évenkint 210.
» hol kezdessék 45.
» ideje 244, 247.
» kiküldőlevél nélkül 76.
» kötelessége 607.
» szabályozása 173.

IV*



LH  MUTATÓ.

Czirkálás szervezése 196.
Czirkálók kibocsátása 69.
Csavargók tartásának tilalma 736. 
Csendháborítás tilalma 375. 
Csónakok határozott helyen tartása 

a Tiszán 449.
Csúfolás tilalma 705.

Darabontok 1. VI. alatt.
Dekán iránti engedetlenség 596. 
Dékánnak előjogai 594.
Dékánok hitletétel alóli mentessége 

595.
» választása 594.

Dekánság alóli mentesség 594.
» viselése 593, 716.

Dekánsága házas ifjú embernek 716. 
Dohányárulás büntetése 701. 
Dohányzás tilalma és büntetése 155, 

199, 701, 705, 716, 722. 
Dohányzástól tartózkodás 561. 
Dohányzók letartóztatása 497. 
Dorbézolók befogása 444, 454. 
Döglött marhák eltemetése 421. 
Dögnek bejelentése 491.
Dögvész 717, 720.

Elbocsátó-levelek szolgálatban levők 
számára 283.

Egészségügyi intézkedés 432. 
Egyenetlenség mesterségek közt 628. 
Elfogatás lásd III. alatt.
Ellenőrzése éjjeli szállóknak és ide

geneknek 452.
X mészárosoknak a levágandó 

marhák minősége tekinteté
ben 451.

» őrködésnek 343.
» réveken átjáróknak 451.
» szomszédoknak adófizetés elől 

szökés ellen 340.
Elszökés. megakadályozása 327. 
Eltiltása lakodalmi rendetlenségek

nek 791.
Erdő lásd I. alatt.
Esti harangozás 233.
Estve lámpás nélkül járás tilalma 

778.
Éjjeli fegyveres őrködés tizedenként 

684.
» őrködés 233, 400, 432, 443, 

452, 453, 463.
» » fegyveres kézzel 237.
» » rendezése 406.
» őrök állítása 163, 164.

Éjjeli őrök tűztendőri kötelessége 
464.

» » választása 406.
» szállók bejelentése 411.
» véletlen vizsgálatok heten

ként végzése 403.
» vigyázás és harangfélreverés- 

sel jeladás 174.
Építésekre való felügyelet 528.
Építésnél szomszédok összehívása 

299.
Építkezési tilalom allodiális kertek

ben 497.
Építőszék határozatainak megtar

tása és változtatása 421.

Fegyverek elszedése parasztoktól 
462.

Eegyverneműek hordásának tilalma 
629.

Fegyverviselési tilalom 375, 410.
Feladó jutalmazása 484.
Feltámadási kötelessége faluknak 

gonosztevők ellen 196,201.
Felügyelet alatt tartása utaknak 

105.
» árszabás megtartására 499.
> czigányokra 690.
» csendesség fentartására 543. 
» hidakra 429.
» hús vágásra 531.
» idegenekre 510.
» mértékek és hús ára fölött 

382.
» mészárszékre 561.
» ünnepek megtartása tekinte

tében 384.
Felügyelő cselédek nyilvántartása 

czéljából 484.
Felvigyázás marhák vásárlása körül 

216.
Fentartása utaknak, hidaknak, töl

téseknek 528.
Fonóház eltiltása 636.

Gátakon, töltéseken disznók legelte
tésének tilalma 477.

Generalis kulcsok készítése 483.
Gyanús egyének be nem fogása 

korcsmákban 484.
» emberek szemmeltartása 443.
» személyek lakásba fogadásá

nak tilalma 766.
Gyertyával járás tilalma 597.



Hadnagy lásd VI. alatt.
Hajdú 1. VI. alatt.
Hajtóknak bírói kézbe adása 606.
Hamis mértékkel élés tilalma 424.
Harangozás esténként 159, 160, 163.
Harangütéssel jeladás tolvajokról 

237.
Határsorompókhoz darabontok állí

tása 138.
Határsorompók levágása 138.
Házépítésre adandó engedély 559.
Házmotozás 484.
Helyről-helyre menó', pálinkát és 

gyümölcsöt árulók útilevele 
403.

Henyélők szemmeltartása 484.
Hidak fentartása 528.
Hidakra felügyelet 429.
Híradás czéljából örök számára lo

vak készentartása 4Ó7.
Hirdetése elvesztett jószágnak 709.
Húslátók 561.

Idegen 1. I. alatt.
Igazoló-levele szolgáknak 402, 408.
Igazolvány nélkül járók befogása 

312, 345.
» nélkül járók letartóztatása 

317.
» szerzése barmok vásárlásánál 

399.
» szolgák számára 48.

Ispotály 1. kórház.
Iszákosság elleni intézkedés 398.

Járás-kelés városi kapun át vasárnap 
725.

Járvány idején czinteremben tem et
kezés tilalma 342.

Jeladás liarang-félreveréssel czirká- 
lás alatt 196.

» szomszéd községeknek 400.
Jelentéstétel utak jó karban tartásá

ról 478.

Kalandosság 593.
Kapitány 1. VI. alatt.
Kapitányvíz a ház előtt 777.
Kapuk — városiak — zárva-tartása 

724.
Kerülőknek megesketése 327.
Kerülőség alóli mentesség 594.
Kémények tisztántartása 432, 450, 

600, 766, 776, 778.
Kérdőre vonása vagyontalan tivor- 

nyázóknak 544.

Kihágása védó'rségnek 68.
Kihágások büntetése 544.
Kihágásoknak, átvonuló katonáké

nak, megelőzése 424.
» bejegyzése 515.

Kitiltása kálvinistáknak 726.
» pálinkának, a városból 590.

Kiűzése zsidóknak 197.
Kóbor idegenek befogadása 545.
Kóborló czigányok letartóztatása 

401.
Kóborlók befogadása 96, 160, 233, 

491.
» elleni intézkedés 497.
» é s  tolvajok garázdálkodása 

elleni intézkedések 183.
Kockajáték tilalma 385.
Koldulás házanként 697.

» korlátozása 795.
» szabályozása 469.
» tilalma 411.

Koldusok jelvénynyel ellátása 469. 
» publikálása 698.

Korcsmákon katonákkal egyiittivás 
tilalma 297.

Korcsmárosok kötelessége idegen 
szállók bejelentésére 411.

Kórház javára hús elkobzása 561.
» jövedelmei 570.
» részére adandó dolgok 567.

Kórházmesterek kötelessége 570.
Kórháznak teljesítendő jobbágy-szol

gálat 567.
Korhelység tilalma 433, 499, 726.
Közbátorság fentartására czélzó in

tézkedések 400, 404, 406, 411, 
452, 462, 486. ’

Közcsendzavarók elleni fölkelés 195.
Közerkölcsiség érdekében intézkedés 

544.
Közrend fentartásáról való intézke

dés 573.
Kulcstartók czirkálás alóli mentes

sége 620.
Kunyhók, tolvajok menedékére szol

gálók, lebontása 411.
Kurváknak adandó szállás tilalma 

590.
Kurvának-szidás 573, 575.
Kutak körül kerítés tartása 441, 

442.
Kutya-tartás tilalma 670.
Kutyák elpusztítása 652.

Lakásra befogadásnál felelősség 684.
Lázadók büntetése 45.

MUTATÓ. 1ЛП



LIV MUTATO.

Lebontása leégett házaknak 722.
Letartóztatás lásd III. alatt.
Levágott baromról jegyzőkönyv ve

zetése 447.
Lopott marhák nyomának követése 

177.
Lőfegyver 1. YI. alatt.

Marhalevelek vásáron pásztorokra 
nézve 375.

Marhalevél váltása 485.
Marha-lopások megelőzését czélzó 

intézkedések 444, 447.
Medvetartás tilalma 597.
Megvédése papoknak az ő jogaikban 

43.
Megvizsgálása mértékeknek 532.
Mezei kártétel esetében nemesek el

leni eljárás 439.
» rendészet 435, 441, 491.

MezóTendészet czéljából dűlő-gazdák 
alkalmazása 458.

Mezőrendészeti szabályzat 435, 441.
Motozása nemesi tanyáknak 486.
Munkakerülők és dorbézolók össze

írása 443.

Jíyargalók díjazása 492.
Nyargalók kirendelése 491.
Nyilvántartása cselédeknek 484.
Nyomozás 1. III. alatt.

Ovakodás rossz társaságtól 726.
Óvó intézkedések apró marhák tol- 

vajlásának meggátlására 486.
Óvó intézkedések tolvajlás meggát

lására 484, 491.
Őrállói jelvények és kürtök 471.
Őrjáratok végzése katonai segélylyel 

349.
Őrködés 163.

» elrendelése 95.
» éjjeli 201, 317, 590.
» rendezése gonosztevők, kó

borlók ellen 195.
» szökevények letartóztatása

czéljából 295.
» tűzveszély ellen 285, 295,

360.
» kiköltözőkkel szemben 258.
» mezei kerítések és töltések jó

karban tartása felett 341.
» parasztok kóborlásának meg

akadályozása ellen 386.
» pásztorok fölött 472.
» szervezése 343,

Őrködése polgároknak a kapuknál 
679.

» szélbeli faluknak marhák vá
sárlása körül 216.

Őrök állítása 138, 497.
» állítása falukon 207.
» éjjeliek kirendelésének köte

lessége 65.
» fegyverének központi helyen 

tartása 406.
» félfogadása falukon 343.
» fentartása 105.
» tartása 153.
» » é j  idején 159,160.

Őrzés kötelessége 637.
Őrzése elfogott egyénnek 553.
Összeírása bojtároknak és számadók

nak 460.
» dologtalan gyanús egyének

nek, kik paripákkal s czifra 
szerszámmal járnak 457.

» gyanús egyéneknek 766.
» lakosoknak'és barmoknak fa

lukban 443.
» utczáknak 705.

Passus 1. igazolvány alatt is.
» aranymosó czigányok számá

ra 408.
» nélkül járók befogása 374.
» » csavargók bejelentése

469.
» » járó oláhok és czigá

nyok befogása 378.
» » járók bejelentése 409.
» » » szállításának ti

lalma 766.
» »• kóborló parasztok el

fogása 386.
» » kóborlók befogása 233.

Passussal járás egy napi távolságon 
kívül 443.

Passusokra felügyelete a kenézek
nek 409.

Pásztoroknak lovat tartani tilos 
374.

Pásztoroktól barmok vásárlásának 
tilalma 380.

Perje kivitelének tilalma 778.
Piaczon járó disznókat a czigányok 

elvehetik 658.
Pipázás büntetése 296.

» tilalma 229, 265, 294, 317, 
344, 360, 378, 420, 670, 688, 
778.

Polgárosítása czigányoknak 547.



митАте. i,v

Postautak mellett kukoricza-vetés 
tilalma 410.

Pöczéknek tisztántartása 600.
Proscribált személyek befogadásá

nak tilalma 756.

Kagályos helyekre menő örmények 
büntetése 345.

Rendészeti hatalma városi hatóság
nak 528.

Részegeskedés tilalma 494, 727.
Részegség lakodalmakban 694.

Sebész dijának megállapítása sebzés 
esetében 502.

Seborvos általi megvizsgáltatása ra
boknak 487.

Strázsa 1. »őr« alatt is.
Szállítási fuvarozási tilalom passus 

nélkül járókra nézve 766.
Számbavélele passusoknál a hadi 

szolgálatra bocsátott ökrök
nek 218.

Özemét eltakarítása 638.
Széthányása szalma- és szénafedél

nek 670.
Szökevények letartóztatása 295. \

Takarodásra esti harangozás 432.
Takaródéra harangozás után lám

pással járás 454.
Társalkodás gonosztevőkkel tiltatik 

csordásoknak 726.
Tilalma csávalé és víz utczára eresz- 

lésének 792.
» gyertyával való járásnak 597.
» idegenek szállításának molná

rok, hajósok által 459.
» jövevények lakásra befogadá

sának 738.
» makkoltatásnak 15.
» posztórnha és csizma viselé

sének parasztokra nézve 228. 
» révészek általi átszállításnak

a Tiszán 176.
» szállásadásnak 454,459, 766.
» szekérrel járásnak 617.
» széna és búza városban elhe

lyezésének tűzrendőri szem
pontból 670.

» szőrös és nyers bőrök árulá
sának 448.

» tolvajok átszállításának a Ti-
. szán 176.

» vadállatok tartásának 597.

Tilalma zsidó öltözetben járásnak 
431.

Tilalmas rontók büntetése 436.
Tilalom alóli felszabadítása szántó

földeknek 513.
» legeltetési 513.
» szőlőhegyekben és kertekben 

439.
Tilalomrontók büntetése 327, 515. 

» eltitkolása 516.
» szándékosak 516.

Tilalomtapodók bejelentése 516.
Tilalomtartás ellenőrzése 327.
Tisztítása temetőhely árkának 704.
Tivornyázás korlátolása 543.
Tivornyázók büntetése 544.
Tizedes 1. decan alatt is.

» felszólításának nem engedel
meskedő büntetése 577.

» kirendelése 573.
Tizedesek állítása 163.

» és hadnagyok állítása váro
sokon és falukon 196.

» jövedelme 577.
» szolgálati kötelessége 596.
» választása 596.

Tizedesség alóli fölmentés 594.
Tizedvizsgáló biztosok kiküldése 766.
Tobzódás tilalma 726.
Tolvajokkal együttlakás tilalma 424.
Torony őrök félfogadása 797.
Töltések fentartása 528.
Tűz által károsultak dézmája 722.
Tüzelés tilalma 706.
Tűzhordás tilalma a szomszédból 

778.
Tűzkár megelőzése 344.
Tűzkárosultak részére fa adása 722.
Tűzrendészeti őrködés 285.
Tűzrendőri intézkedés 420, 432, 452.
Tűzvész által megkárosultak termé

sének összeírása 722.
» esetében inquisitio 722.
» megelőzése 378, 482, 497, 590,

597, 60.7, 616.

Utak jó karban tartása 528.
» kiszélesítése biztonsági okok

ból 410.
Utakon disznók legeltetésének tilal

ma 477.
Utasítás a morum censorok szá

mára 789, 790.
Utczagyülések tartása 722.
Utczakapitányok tiszte az őrködés 

körül 471.



т;vi mutató.

Utczakutak csinálása tűzrendőri 
czélból 793.

Utczarend megtartása 715
Utczák helyreigazítása 722.

» összeírása 705.
» tisztántartása 441, 792.

Utczákon disznók legeltetésének ti
lalma 477.

» esti tíz óra után lármázok
büntetése 375.

Útlevelek használata 402.
Útlevél cselédeknek 484.

» kiadásának tilalma 484.
» nélkül járók elfogása 106,

159.
Útlevél nélkül kóborlóktól vagyon 

és iratok lefoglalása 403.
» városi polgár részére 690.

Útnak kaszálókra csapása 518.
Üldözése tolvajoknak 151.

Városkapuk kulcstartóinak köteles
sége 650.

Városkapuknál a bejövök, kimenők 
megvizsgálása 656.

Vásárczédula Írása 481.
Vásárokon játék tilalma 767.
Verekedés bejelentése 338.
Vérontás bejelentése 338, 339.
Veszekedések megelőzése 625.
Vétkes élet ellenőrzésében segédke- 

zés 662.
Vízáradás elleni intézkedések 171.
Vizsgálata a kutaknak 449.

» mértékeknek 449.

Záróra határozása csendháborítók
kal szemben 375.

» korcsmákon 769.
Zene tilalma 590.
Zenélés korlátozása 543.

V II I .  Adó- és p én zü g y , k özm unka  és egyéb  sz o lg á lta tá so k .

Adó alá Írása personalistáknak 326. 
» alá Írása szolgáknak 326.
» alá vetése idegen megyékből

jövőknek 333.
» alól kivonása jobbágynak

326.
» alól mentesítés 191.
» alól mentesítése 8 jobbágy

közül egynek 338.
» beszedése szolgabiró által 37.
» beszolgáltatásának ideje 108.
» bevételre perceptor 200.
» dobos részére 74.
» fa- és búzabeli nyugtázása

166.
» fejében lefoglalt jószág vissza

váltása 212.
» hamis kivetésének büntetése

298.
> ház után 775.
» jobbágytelkek után kivetve

37.
» kétszeresen kiróva taxás ne

mesekre 97.
» készen tartása lovasok szá

mára 71.
> koronaőrök fizetésére 66.
» pipázás után 238, 239.
» s egyéb közterhek hordozása

két liáz vagy házhely tulaj
donosa részéről 644.

Adó s egyéb teher tartozások kö
vetik a más megyébe költöz- 
ködőt 357.

» szerint varjúk és verebek 
pusztítása 450.

» tábori zabban és árpáfHHMW**
» törlése 576.
» zászlótartó részére 74.

Adóért személyes letartóztatás 229.
Adója a czigányoknak 757.

» taxalista nemeseknek 331.
Adónak egy czím alatti többszörös 

kivetése 482.
» községi, házinak kivetési 

módja 482.
Adóra felügyelete földesúrnak 384.
Adóról elszámolás 167, 363.
Adók administratiójában csalfaság

153.
» felhajtására segédkezése fa

luknak, nemeseknek és nem 
nemeseknek 186.

Adóalap eltagadásának következmé
nye 235.

» hű kimutatása 430.
» összeírása 240.

Adóelengedés 481.
Adóév kezdete 394.
Adófelhajtás 29, 108, 192, 430, 481, 

612, 695.
» jószág elégtelenség esetén 229.



MUTATÓ. LVII

Adófelhajtásnál brachium haszná
lata 137.

Adófelosztás keresztülvitele 695.
Adófelszedésnél szolgabirónak segéd- 

kezés 187, 189.
» végrehajtás előtti értesítés

314.
Adófizetés a pap saját háza ufán 

643.
» elől menekülés tilalma 340.
» elől menekülők büntetése 690.
» kikerülése czéljábó] igavonó

barmok eladásának tilalma 
279.

» kikerülése czéljából kiköltöz- 
ködők visszavitele 204, 214. 
215.

» mennyiségének kipuhatolása 
146.

» mint örökség birtokba vételé
nek felvétele 498.

» szökevényekért 273.
» városi főbíró részéről 763.
» a földesurak erszényéből 97.
» három részben 725.

Adófizetésre szorítása a jobbágyok
kal nem biró nemeseknek 
288.

Adóhátralék felhajtása 201, 202, 
262, 288, 729.

» felhajtása elhalálozottak va
gyonából 259.

» felvétele más megyébe tele
pülőktől 418.

» számbavétele 433.
Adóhátraléka szökevényeknek 275, 

276.
Adóhátralékért falusbirák s magá

nos tisztviselők letartóztatása 
180.

» felelősségre vonása földes
uraknak és falvaknak 203.

» jószág és marhák lefoglalása
175.

Adóhátralékosok büntetése 184.
Adóhiányért felelősség 430.
Adókedvezmény városi tisztek ré

szére 718.
Adókedvezményben részesítése fa

lukba költözőknek 233.
Adókedvezménye kulcsároknak 273.
Adókezelés 430, 479.

» és biztosítás 476.
Adókiirás 301.
Adókivetés 243, 302, 357. 430.

» árpiálistákra 179.

Adókivetés czéljából megyegyülés- 
tartás ideje 363.

» ideje 423.
» jegyző részére 16.
» kapu után búzában 179.
» katonai czélokra 8, 74, 103.
» megy egy ülésen 353.
» megye közszükségeire 7, 37,

125, 246.
» nemesekre 9.
» nem polgárok házaira 695.
» országgyűlési követek számá

ra 8.
» pot.iorok hírével 200.
» tilalma 528.
» tisztviselők fizetésére 114.
» zsold czéljából 107.

Adókivetésben arány megtartása 723.
Adókivetése külön kenyéren élőkre 

71.
» mágnásokra és nemesekre

157.
Adókivetési jegyzőkönyv vitele 390.
Adó kivetésénél balesetek tekintetbe 

vétele 146.
Adólajstrom készítése 153, 270.
Adómentesítés kelléke puszta he

lyekre betelepülésnél 355.
Adómentesség 524, 525, 583, 588.

» a deserta telkekre települőkre
235.

» égés okán 334.
» fizetéses bírákat nem illet

747.
» puszták után mikor járhat

415.
Adómentessége elhagyott telkekre 

visszatérőknek 313.
» elpusztult faluknak 277.

* » építőknek 313, 327.
» falusbiráknak 301, 361, 377.
» idegen megyékből betelepü

lőknek 327, 328.
» megye földei haszonbérlőinek

388.”
» nemeseknek 227.
» nemes embernél lakó zsellér

nek 60.
» pásztoroknak 302.
» portával nem biró nemesek

nek 221.
» szerződéses italmérőknek 386.
» szolgáknak 294.
» tanácsosoknak 496.
» tíz házas jobbágy birtokosá

nak 282.



IiVIII MUTATO.

Adómentessége vagyontalan özve
gyeknek 750.

» városi és falusi hadnagyoknak 
és falushiráknak 273, 274, 
275.

» városkapuk kulcstartóinak és 
a borgazdáknak 650.

Adónemek elkülönítése 476
Adónyugtatványok ellenőrzés czél- 

jából 114, 281.
Adórendelés lovaskatonák fogadha- 

tása czéljából 97.
Adószedésbe illetéktelen beavatko

zás büntetése 305.
Adószedési naplók vezetése 479.
Adószedésnél tört-krajczárok eltör

lése 425.
Adószedésre kiküldött engedetlensé

gének következménye 277.
Adószedő kiküldése porták összeírá

sára 109.
» hajdukerületi 530.
» sallariuniai 19.
» tisztek vacsorája 614.
» választása 19.
» városi 526.

Adószedők megszámoltatása 67, 423.
Adótartozás törlesztése előtt zsellé

rek elbocsátásának tilalma 
742.

Adótartozásért falusbirák felelőssé
ge 327.

» javak lefoglalása 319.
» szavatosság 215

Adóügyben hozott határozatok vál
toztatásának tilalma 414.

Adóvégrehajtás 192, 209.
» brachiummal 212.
» előföltétele 423.
» földesúr majorságából 97.
» hajdúk által 331.

Adóvégrehajtók teendője 690.
Adózás alispán és jegyző fizetésére 

23, 30.
» alóli mentesítés 127.
» be nem mutatott varjú- és ve

rébfejek helyett 463.
» czéljából összeírása javaknak 

227, 230.
» » vagyon bevallása 725.
* » zsidók összeírása 292.
» csépek után 146.
» czirkálók számára 211.
» élelmi szerekben 1.
» farkasok pusztítása czéljából 

366.

Adózás füst szerint 243.
» hadi expeditiora 66.
» katonák számára szárazma

lom-építésre 15.
» kikerülése czéljából lakhely

változtatás 498.
» kirovása ökrök száma szerint 

146.
» legeltetés után 388.
» malmok után 317.
» megye szükségleteire 106.
» puszták után 225, 226.
» rendezése a civilis funduson 

lakókra nézve 218, 219, 220, 
278.

» személy szerint 103.
» tallérban 137.
» tekintetében a földesúri és 

jobbágy ökrök elkülönítése 
291.

» templom építésre 43.
» termesztvényekben 114.
» természetben 79.
» várerődítésre 77.
» zsoldra 68.

Adózása adós ember jószága után 
723.

» árvának 703.
» civilis funduson lakó nemes

nek 219.
» és közteherviselése libertinu- 

soknak 232.
» görög papoknak 272.
» mesterlegénynek 704.
» nádori portáknak 280.
» oláh papoknak 137.
» ökrös czigányoknak 290.
» paraszt telken lakó nemesnek 

103.
» nemes helyen lakó zsellérnek 

103.
» szegény nemeseknek 137.
» szolgának 703.
» zsellérnek 60, 273.

Adózási czélból utczák 705.
» kötelessége italmérőknek

302.
Adózók három évenkénti összeírása 

417.
» közé számítása lovakat nem

tartó nemeseknek 213.
Adózónak az ital hitelre adása til- 

tassék 381.
Adóztatása jövevényeknek 725.
Arány adófölvetésben 723.
Asztaipénze lovas kapitánynak 37.
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Karmok eltagadásának büntetése 
745.

Búzabeli adó kivetése és felszedése 
174.

Census catliedraticus 655, 678. 
Contributio 1. adó.
Czigányok adója 757.

Dézmálás előtti hordás 634.
Dica 1. adó.
Dicator 1. adószedő.
Díjazása nyargalóknak 492.

Ellátása város kiküldötteinek 732. 
Előfogatok,ingyenesek, eltörlése 382. 
Elszámolás adóról 167.
Eltörlése ingyeneselőfogatoknak 382. 
Elelemszolgáltatás lásd X. alatt is. 
Élelmezése szállásoló katonáknak 

234.

Fejadó alóli mentesség 525.
Fejérpénz 714.
Fizetés lásd I. alatt is.
Fizetésemelés 588.

» libertással 714.
» rendelése lovas hadnagy ré

szére 67.
Fizetése alispánnak, jegyzőnek és 

. századosnak 22, 23, 58, 102.
» hadnagynak 496.
» huszár-hadnagynak, zászló

tartónak és dobosnak 62.
» kapitánynak 65.
» kántornak 584.
» tiszteknek évnegyedenként

729.
» ügyésznek 729.
» vladikának 79.

Fizetésnek, tisztekének, behajtása 
105.

Fizetésrendelés gyalog-hadnagy ré
szére 78.

Forspent alól mentessége idegen te
lepülőknek 194.

Fuvaradás tisztviselők számára 433.
» és előfogat igénybe vétele 395.
» kedvezményben részeltetés

233.
» (községi) tartása 341.
» tartozás kirovása 205.

Fuvarozás (katonai) rendezése 323.
» kötelessége 78.
» szabályozása 386.

Fuvarozási teher arányosítása 343. |

Fuvarozási teherviselés kikerülésé
nek tilalma 338.

Fuvarozásra lovakkészentartása 477. 
» szükséges ökrök és szekerek 

beszerzése 204.

Hadi adózás 249.
Harminczad fizetése 670.
Harminczadok árendája 653.
Házadó 590, 775.

» terheli az özvegyeket 750.
Házak, leégettek kivétele portaössze* 

irás alól 110.

Idegen letelepülők forspont men
tessége 194.

Illetménye városi szolgának 592.
Ingyen munka kapu szerint 95.

» » pénzben megváltása
124.

Javadalmazása papnak 43.
Járandósága törvénytevőknek 615.
Jövedelme főbirónak 552.

» iskolának 727.
» vásárbiráknak 629.

Jövedelmek regáléból befolyók köz
szükségletre fordítása 524.

Kapuk meghatározása 20.
» szerint kivetése a tisztviselők 

fizetésének 247.
» után búzaadó-kivetése 179.
» utáni gyalogállítás 154.
» » zsindelyszállítás 108.
» » katonaállítás 22.

Kapuszám szerint ember-kirendelés 
erdővágásra 124.

Katonai szállásadók 3 évenkénti ösz- 
szeirása 417.

Katonaszállásolás alóli mentesség 
547.

Katonai szállásolások rendezése 370.
Kazánadó pálinkafőzés után 762.
Kiosztása községek közt a farkasok, 

varjak és verebek pusztításá
nak 467.

Közmunka hordozása 127.
Községi fuvartartás 341.
Közszolgálat alóli mentessége szol

gáknak 195.
Közszolgálat biró meghagyására 613.
Közszükségletei Hajdúkerületnek 

525.
Köztehermentessége görög papok

nak 272.
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Közteherviselés ellen vétők fenyí
tése 255.

Közterhek aránya czéljából ökörtar
tás kötelessége 327.

» kivetése 171, 355.
» országgyűlésen felajánlottak 

viselése 525.
Kulcsárok adókedvezménye 273.

Levélhordás kötelessége ökrös gaz
dákra 294.

Libertással való fizetés 714.

Megyei szolgáltatásoktól mentessége 
a jegyzőknek 213.

Mentesítés adófizetés alól 127.
Mentessége a mesterembereknek ra

bok kisérése alól 465.
Mentesség katonaszállásadás alól 

524.
Molnárok adózási kötelessége 301.
Munka és fuvar a tisztviselők ma

gánhasznára nem fordítható 
416.

ííapidíja követekül küldötteknek 
731.

Nyestadó eltörlése 247.
Nyugtatvány-kiállítás adózásról 115.

Oszlás lásd adókivetés.
» utáni zsindely-szállítás 108.

Összeírása személynek és vagyonnak 
adó érdekében 227.

Özvegy polgárok vagy polgárnők 
háza után adózás 750.

Párbér kivetése 482.
Perceptor fizetése 331, 730.

» joga letartóztatásra 148.
» nyugtató adása 315.
» kötelessége 729.

Perceptoroknak kulcscsal ellátása 
733.

Pénzfelszedésnél oknélküli költsé
gek okozásának tilalma 281.

Pénznek ökör számbavétele adóföl
vetésnél 723.

Pipaadó 238, 239, 290.
Portaadó 65.

» katonák zsoldjára 68.
Porta meghatározása 109.

» összeírás alóli mentesség 110.
» szerint teljesítendő ingyen-

munka 952.
» után kivetett zsOldadó 8, 107.

Porták összeírása 65, 109.
» szerint darabontok állítása

határsorompókhoz 138. 
» » gyalogok állítása 78.
» szerinti adózás 106.
» szerint kirovása rendkívüli

munkadíjának 216.
» tisztviselőknek adózók 190.
» után adókivetés megyei köz

szükségekre 7.
» » adókivetés országgyű

lési követek számára 8. 
» » adózás tisztviselők fize

tésére 58.
» » gyalogok állítása 143,
» » tartandó lovas katona

67.
» » tisztviselőknek adózás

tilalma 200. 
Postálkodás eltörlése 217.

Quartély lásd hadügyben.

Restantia lásd adóhátralék.
Rókaadó eltörlése 247.

Sallárium lásd fizetés is.
» portaösszeirásért 110. 

Salláriuma adófizetőnek 19.
» jegyzőnek 37.

Subsidium behajtása 29.
Szállásadás alól mentessége a kerü

leti kapitányoknak 453.
» alól mentessége falusi bírák

nak 294.
» elhárításának tilalma 225.
» és adómentessége elpusztult

faluknak 277, 278.
» és élelmezés katonai 351.
» katonáknak házatlan zsellé

rek részéről 477.
» rendezése 278, 289.

Szállásadási kedvezményben ré'szel- 
tetés 233.

Szállás és adókivetés nyilvántartása 
420.

» kiosztás katonák számára
360.

» tisztviselők számára 362.
Számadás foglyok számára tett ado- 

nyokról 363.
» határideje 125.
» kötelessége 125, 640.
» megyei építésekről 384.
» rendkívüli kiküldetések díjá

ról 387.
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Számadás terményben adózásokról 
395.

Számadása adószedőknek 67.
» a nótáriusnak 764.
» pénztárnoknak 351, 371, 390.
» tisztviselőknek 359.
» város- és hely'ségbíráknak

421.
Számadási kötelessége szolgabírák- 

nak 170.
Számadásnál tört krajczárok elszá

molása 366.
Szekerek adása város szükségére 

729.
Széna, zab szolgáltatása katonák ré

szére 431.
Szolgák adózása öt darabon felül 

birt marha után 770.
Szolgálat alóli mentesség 594.

Taxa elengedése menekültek részére 
654.

» fizetés adó szerint 654.
» » italmérők részéről 379.
» » puszta földek birtoka

után 685.
» fizetése personalistáknak 313.

335.

Taxa kivetése kapitány fizetésére 65.
» limitálása 110.

Tized, lásd »dézma« is I. alatt.
» alóli mentesség 729. 

Tizedfizetés czéljából termés össze
írása 722.

» körüli visszaélés 634.
» leszállítása 722.

Tizede plebanusnak 551.

Új adókivetés előtti elszámolás 167.

Vágómarha adás czirkáláskor 211. 
Vámfizetés külföldi szekeresekért

719.
Vámmentesség 620.
Vám nagysága szekerek után 627. 
Vármegye dolgára napszámosok 

adása 431.
Vectura alóli mentesség 524.

» kötelessége 25.
» lásd fuvarozás alatt is. 

Vecturája hajdúknak 525.

Zsold fizetésére való adózás 60. 
Zsoldja gyalogosoknak 78. 

a> lovasoknak 78.

IX . E g y h á z , v a l lá s  és iskola.

Acatholicusok és schizmaticusok 
kizárása italmérés bérletéből 
764.

Asszonyok megintése az iránt, hogy 
textus olvasáskor fölálljanak 
657.

Batykók esketésnél visszaélések el
leni intézkedés 45.

Biblia olvasása 698.
Böjtölés elrendelése Isten haragjá

nak kiengesztelésére 138.
Bőjtösétel adás pénteken katonák

nak 297.
Böjt rendelése 1 39.
Búcsuk alkalmával koldulás megszo

rítása 469.

Catechisatio 698.
Cathedraticus census fölvétele 655.
Czinteremben járó disznót a diákok 

elvehetik, megölhetik 658.

Czinteremben temetkezés tilalma 
járvány idején 342.

Collegiumi alapítványok 433.
Curatorok kötelessége 711.

Deákok előjoga 632.
» csúfolásának tilalma 705.
» failletménye 673.
» (öregek) részére búza-javada

lom visszaadása 644.
» szőlőhegyben kóborlásának ti

lalma 680.

Ecclesia-követés czéliből kizártak új
ból felvételéért 685.

» » házasságtörés esetében
194.

» ládájának a főbírónál tar
tása 776.

Egyház és iskolai hagyományból vá
rost rész nem illeti 655.

» javára eső birság 360. . ,
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Egyház javára szolgáló czéh-jövedel- 
mek 73S.

» pénzének kamatra adása 710.
» színe előtt vezeklés 49.

Egyházak és templomok fentartása 
747.

Egyházat illető rész a czéhbe felvé
tel díjából 677.

Egyházfi illetménye harangozás dí
jából 637.

» tisztre alkalmazás 641.
Egyházfiak esküdtek legyenek 44, 

615.
» tiszte 44.

Egyházfiakat a borseprő nem illeti 
671.

Egyházi hivatalnokok mint honora- 
tiorok 547.

Esketés, lásd I. alatt.
Eskütétel a pap előtt dispensatio 

tárgyában 434.
Esperes eljárása böjt rendelés czél- 

jából 139.
» illetékessége alá tartozik a 

papok vétség esetében eljárni 
44.

» kérésére búzajavadalom visz- 
szaadása öreg deákoknak 644.

Éneklés elrendelése 727.

Felmentés házassági hirdetés alól 
434.

Ferenczrendiek számára anyag szál
lítás és javadalmazás 234.

Filialis-egyliáz, lásd leány-egyház 
alatt.

Görög vallású egy vagy két pap tar
tása 272.

Gyűlés tartás orosz és oláh papok
nak 90.

Halottért harangozás 637.
Halotti végtisztesség templomon kí

vül, háznál vagy temetőben 
662.

Halottnak szegénynek eltemetése 601.
Halottpénz 581.
Halott temetésének díja 601.

» vitele 715.
Harangozás esti takaródéra 432, 454.

» közrendészeti tekintetben 233.
Harangozó díja 563.
Harangozók fizetése 728, 730.
Házasság lásd I. alatt.
Házassági hirdetés lásd J. alatt.

Házasulok templomban kihirdetése 
és esketése 780.

Helvét vallásúak czintermében te
metkezés tilalma 342.

Imádkozás elrendelése ellenséges 
viszonyok közt 138.

Iskola classisonként igazgatása vá
ros által 643.

» classis szerinti tanításának el
törlése 646.

» jövedelme 727.
Iskolába jártatás kötelessége 455.
Iskolából kikerült ifjak nevelése és 

ruházása 455.
Iskolákat végzettek mint honoratio- 

rok 547.
Iskolai auditorium építése 644.

» collaboratorok alkalmazása
646.

» curatorok kinevezése 236.
» törvények elolvasása 650.

Iskolamester elbocsátása és félfoga
dása 646.

» fizetéséről gondoskodás 580,
720.

» tartása 580.
Iskolai szolgálatban való rendtartás 

698. '
Isteni tiszteletről gondoskodás 551.
Istenkáromlás bűntény 340.

» büntetése 49, 376.

Karácsonyfa vágása 600.
Katholikus és rácz szabók közti 

egyesség 733.
» mester és kántor fizetése 733. 
» papoknak tilos az éneklés te

metés alkalmával 434.
Kálvinisták kitiltása 726.
Kántor elmozdítás 654.

» éneklése 698.
» félfogadás és fizetés meghatá

rozás 658.
» fizetése 584, 665, 733.

Kántorok borbeli praebendájának 
megtagadása 651.

Káplán gyulai nemesek számára 316.
Káptalanok és konventek mint hite

les helyek 372.
Káromkodás büntetése 14, 162.
Keresztelésért díjszedés tilalma 434.
Keresztyén hitczikkekben oktatása a 

gyermekeknek 455.
» öltözetben járásra kényszerí

tése a zsidóknak 431^
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Koporsó készítésének ára 563.
Könyörgés mondása 698.
Körmenetek alóli mentesség 733.

Lakodalom lásd I. alatt is.
Lakodalom tartama 561.
Lakodalomból való hazatérése ta

nácsbelinek 615.
Lakodalmi látóbor 571. 613.
Leány-egyházak templom-építéshez 

járulása 43.
Lelkipásztor mentessége árok gon

dozása alól 623.

Mester fizetése 733.
Misék fölötti gondviselés 728.
Művészek mint honoratiorok 547.

Oláh papok adózása 137.
» » büntetése az elrendelt

böjt és imádság meg 
nem tartásáért 138.

Pap elleni vétség elbírálása 44.
» esketési joga vallásra való 

tekintettel 45.
» lakodalmakban magát jól vi

selje 652.
» részegen isten székébe ne áll

jon 653.
» szokott és ne hosszú, unalmas 

könyörgést mondjon 953.
Papot hányat tarthat egy falu ? 272.
Papok bordézmája 651.

» gondoskodása a koldusokkal 
szemben 470.

» görög vallásnak, megyegyű- 
lésbe hívása 90.

» halottat temetőbe kisérjék, 
praedicatio után az énekszó 
vége előtt haza ne szökjenek 
661.

» javadalma 44.
» kirendelése megyei hatóság

jelenlétében 147.
» kötelessége a pusztákon lakó

gyermekek vallásos ok
tatása körül 462.

» a szegények iránti kö- 
nyörületesség föl kel
tése 469.

» megfogadásáról gondoskodás
724.

» saját jószágoktól adóznak.
272.

Papok számának korlátozása 208.
» (orosz és oláh) temetési díjá

nak megállapítása 182.
» védelme személyükben javaik

ban 43.
» marasztása föltételei 653.
» » tanácsúi és várósúl

661.
Parochia építési munkaváltság 712.
Párbér kivetése 482.
Pátronusokhoz, kéregetés végett ki- 

mehetés engedélye 434.
Pátronusi praesentatio 316.
Piaristák introduotiója 724.
Plébános általi kiadatása bűnös 

egyénnek 551.
» részéről bejelentése házasu

landók neveinek 510.
Plébánosnak járó tized 551.
Prédicáló székből hirdetése elveszett, 

jószágnak 709.
Predicatio alatti bormérés tilalma 

625, 643.
» hallgatás kötelessége 43.
» halott fölött 655.
» tartása 658.
» tartásának ideje 591.

Predicator által bírónak adandó 
ebéd 615.

» háza után adófizetés 643.
» 1. »pap« alatt is.

Predicatortól szolgáknak adandó bi
zonyítvány 707.

Predicatorok általi bejelentése há
zasulandók neveinek 510.

» elbocsátása és marasztása 652.
» és város közt megoszlása bor

seprő árának 671.
» évi fizetése 776.
» megintése, a hymnus és in

vocatio éneklése megvárása 
iránt 657.

» » a  predicatio és könyör
gés el ne mulasztásáért 655. 

» rendelkezésének engedelmes
kedés a vőfélyek részéről 
780.

» útján alamizsnagyüjtés a hí
vektől collegiumok számára 
434.

Predicatoroknak a census cathedra- 
ticus elengedése 678.

» hordó nem adatik 667.
Protestánsok házassági ügyeinek bí

rósága 533.
Püspöktől teendő papok 147.
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Reconcilatio 1. vezeklés alatt.
Rector jövedelme 727.
Református kántor fizetése 733.

Sírásó dija 563.
Sírhelylyel járó kötelezettség 43.
Sírhelyért adandó díj 691.
Sírkapálás kötelessége 715.
Superintendensek kérésére adakozás 

engedélye a debreczeni és 
sárospataki collegiumok szá
mára 433.

Superior ellenőrzése francziákkal le
velezés tárgyában 765.

Szegény tanuló-gyermekek segélye
zése 455.

Szentegyházfi lajstroma 576.
Szerzet rendben levő francziák le

velezési tilalma franczia or
szágiakkal 765.

Szigeti iskola segedelmezése 236.

Tandíj 581.
Tanítása a pusztai lakosok gyerme

keinek 462.
» szegény gyermekeknek ingyen 

455.
Tanító fizetése 727.
Tanítónak, kereszténynek fogadása 

551.
Tanítókról gondoskodás 455.
Tanulóknak főzetés 652, 668.

» járó szombathús 652.
Tanulók táplálására rendelt jöve

delmek 570.
» temetésen megjelenésének el

tiltása 650.
» temetésre kibocsátása 644.

Temetés alkalmával éneklés tilalma 
434.

Temetésen tanulók részvétele 644.
Temetésnek, pródicatiósnak beszün

tetése 698.
Temetésnél tisztességtétel 715.
Temetési díj szabályozása 182, 727. 

» órák meghatározása 644.
Temetéspénz kezelője 576.
Temetőhely árkának tisztítása 704.
Temetőkert kiépítése 669.
Templom-építés falun kívül 43.

» építési munka váltsága 712.

Templom-építés kötelessége 43.
» építésre fordítása büntetés

pénznek 43.
» mint menhely 556.
» részére adandó pénz 552.

Templomszentelés díja 79.
Templomba kisérése házasulóknak 

707.
Templomban kihirdetése és esketé- 

se házasulandóknak 780.
Textus-olvasáskor az asszonyok föl- 

álljanak 681.
Tized 1. I. és VIII. alatt.
Tudósok mint honoratiorok 547.

Úrvacsora kiszolgáltatása 727.
Ünnep és vasárnapok megünneplése 

138, 139, 382, 456, 590,607, 
617.

» szentelés könyörgéssel isten 
haragjának eltávoztatására 
645.

Vallás tekintetbe vétele esketésnél 
45.

Vallásháborítás büntetése 449.
Vasárnap megünneplése 139, 144, 

147, 157, 252, 590, 607, 617, 
642, 673, 675, 678, 724.

» vadászat és halászat tilalma 
375.

» a városba járás és árulás ti
lalma 138, 139.

Vasárnapi bormérés 625.
» tüzelés tilalma 706.

Vezeklése bűnösnek megkegyelme- 
zés esetében 49.

Vladika felügyeleti kötelessége 138. 
» fizetése 79.
» hivatala betöltése 90.
» iránti engedelmesség 79.
» megintése a papok számának 

korlátozása iránt 208.
Vladikának adott megyei utasítás 

91.
Vladikának enni, inni adás 79.

» segítség-adás 79.

Zászlószerzés czéh részéről 728.
Zsidó tanító tartásnak tilalma 432.
Zsoltár-magyarázat 698.
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X. G azd aság , ip a r  és k ereskedés.

Accorda a sóval kereskedés tárgyá
ban 217.

Angol-csipke viselésének tilalma 229. 
Arany-csipke viselésnek tilalma 229. 
Aranymíves czikkek behozatalának 

tilalma 599.
Aranymosó czigányok 407.
Aratás idején törvényszünet 81, 157. 
Aratásra, szántásra kényszerítés ti

lalma 246.
Arató munkabére 101, 287, 304, 322, 

325, 379.
» -rész 388.

Ácsmunka árszabályozása 568. 
Állatok házban, pitvarban tartásá

nak tilalma 432.
Ára a bárány bőrnek 648.

» bárányhúsnak 663.
» bocskornak 672.
» bornak 667, 672.
» bőröknek 672.
» deszkakoporsónak 563.
» disznó-ázaléknak 668.
» ' disznóhúsnak 673.
» faggyúnak 570, 673.
» húsnak 560, 565, 570, 577,

668, 741, 747.
» kádárok műveinek 674.
» kecskehúsnak 663.
» kenyérnek és korpának 675,

758.'
» kerekesek müveinek 674, 743.
» korpának 560.
» kovácsok műveinek 557, 674,

743.
» kupának és gömbölyű pa-

laczknak 682.
» lakatosok műveinek 674.
» sarúnak 672.
» szabók műveinek 753.
» szíjgyártók műveinek 674.
» új bornak 648.
» vargaműveknek 648.
» zsemlének 772.
» zsindelynek és karónak 660.

Ár-meghatározása a sónak 217. 
Árok fentartásának kötelessége 623. 
Árpa szolgáltatása katonaság részé

re 25.
Árszabás 101, 253, 329, 348, 420. 

» 1. limitatio is.
» megtartására felügyelet 499.

Árszabás meg nem tartásának bün
tetése 103.

Árszabása árúczikkeknek 329, 364. 
» bárányhúsnak 647.
» bőröknek 124.
» az élelmi szereknek 413, 531. 

'» fazakas munkának 577.
» húsnak 315, 531, 645.
» iparczikkeknek 224, 674.
» a munkának 359.
» sarúknak 124.
» sírásásnak 563.
» szálfáknak 141, 229.
» szőlőműves munkának 599.
» szűcs-mnnkának 556.
» varga-munkának 555.

Árúczikkek beviteli tilalma 130. 
Árulás vasárnapokon tilos 138, 139. 
Árvíz okozta szakadások becsiná- 

lása 145.

Baromjárás szabályozása 764. 
Báránybőr-adása a vladikának 79. 

» árának meghatározása 648.
» megalkuvás határnapja 710.
» (hasi) szedésének tilalma 776.

Báránybőrök árulása 710.
Bárányhús árszabályozása 647, 663. 
Berbécs-adás czirkáláskor 211.

» hizlalása mezőn 637.
Bér 1. I. alatt.
Béresek szolgálati év kezdete 380. 
Béreseknek posztóruha és csizma 

nem adható 228.
Bitang, elveszett marhák bejelentése 

330.
Bocskor árának megszabása 672,702.

» árulás jobbágyok által 702.
Boglyarakók munkabére 325. 
Bojtárok szükség feletti számban 

tartásának tilalma 460.
Bolt 704.

» becslése adótartozás végett
689.

Borjúhús ára 619.
Bor ára pénzelőleg vétele esetében 

608.
» árának limitálása 615, 649,

667, 672, 692, 707.
» árulás módja 553.
» árulásának szabályozása 571.
» árulással való visszaélés 612.

Corpus Statutorum. III . У
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Bor becsűje gyámi számadás alkal
mából 569.

Bor-behozás tilalma 558, 609, 774. 
Borbíró teendője 621.
Borbírák fizetése 730.

» részéről borárulás 558.
Bor elvétele büntetésből 55. 
Bor-fúrás saját szükségre 613. 
Borgazdák mentessége 650. 
Borgyűjtéssel visszaélés 717.
Bor hír nélküli behozatala 691. 
Borkezdés módja 636.
Bor kezdése bírák által 552. 
Borkezdésnek, jogtalannak, bünte

tése 552.
Borkivitel joga 560.
Borkóstolás 636.
Borkút hordásának eltörlése 750. 
Bormérés 1. »italmérés« I. alatt is. 
Borseprő árának megoszlása a papok 

és város közt 671.
» eladása 621.
» kiosztása polgárság közt 617. 

Bortized lásd I. alatt.
Bornak, idegennek, le nem rakha- 

tása 578.
» vendéglőben való lerakása 

576.
Bor eladása 628.
Bőr eladásának tilalma 702.

» szedése nyeresége 581.
» vásárlása 581.
» kivitel tilalma 124.

Bőrök árának megszabása 672.
» udvarba hányásának tilalma

101 .
Budai itcze használata 132.
Búza adó- és felszedése 174.

» és széna városban elhelyezé
sének tilalma 670.

» vermek jó karban tartása, il
letőleg becsinálása 421. 

Búzában való adózás 114.

Curiális bíró alkalmazása földesúr 
által 273, 275.

Czégér alkalmazása 619.
» pénz 636.
» » kezelése 576.

Czéh által taxáltatás tilalma 801.
» bírói hatalma 599.

.büntető hatalma 601.
» levelek kora 594;

Czéhmester választása 662, 733. 
Gaéfemeeker Választáshoz bocsáttatás 

.219 a5110.

Czéhmesterré választás korlátolása 
584.

Czéhbe való felvétel föltétele 623, 
677.

Czéhbeli mesterséget elköszöntő po
hár, pénzre változtatása 676, 
680.

Czéhbeliek, a városi állapotból ma
gukat kivonók büntetése 696.

Czéliből hibáért kizártak újból fel
vételének feltételei 685.

Czéhből választott mesterek bírás
kodása 559.

Czéhhez nem tartozó szabók sátor
ban árulásának díja 744.

Czéliek büntetése 686.
» függése a várostól 697.
» jövedelmének átengedése egy

ház javára 733.
» mentessége katona-állítás alól 

465.
» zászlója 728.

Czéhekben vőfélység 693.
Czéhesek dekánsága 594.
Czipó behozatala 713.
Csapiár teendőinek megszabása 621.
Csárdákba nem fogadható egyének 

484.
Csáva készítésre fák lehámozásának 

tilalma 321.
Cseléd általi kártérítés 515.

» és gazda közti viszony 515.
Cselédek felvétele 515.

» idegenek fogadásának módja 
550.

Cserhéjazás tilalma 321.
Cséplés bérének meghatározása 300.
Csikós kötelessége 726, 736.
Csizmadiák köszönő pohara 601.
Csizmák behozásának tilalma idegen 

kalmárok által 663.
Csordapásztorok kenyérpénze 692.
Csordások bérének megállapítása 

779, 794.
Csősz bíráskodásának megtiltása 605.
Csősz felelőssége kárért 516.
Csősz kötelessége 514 s köv. 605.
Csőszt illető büntetéspénz 515.
Csőszök fegyvertartása 483.

» választása 514.

Darálással visszaélés tilalma 691.
Dézma lásd I. alatt.
Disznóhús árának megszabása 673.
Disznópásztor szükségletére való fa 

616.
V
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Disznó távol tartása erdőtől 616. 
Disznók legeltetésének tilalma ut- 

czán, utakon és védgátak kö
rül 477.

Dohányárulás tilalma 229.
Dög bejelentése 726.
Dülő-gazdák alkalmazása, mezőren

dészet czéljából 458.
Dülő-út elszántásának tilalma 800.

Ebéd bíró részére 615.
» centumpaterek választatása 

alkalmából 705.
Egres árulásának tilalma 658, 680. 
Eke mint porta 109.
Ekék utáni élelem-szolgáltatás 25. 
Ellátás czirkáláskor J211.
Ellopott barmok bejelentése 391. 
Erdei kerülők tartása 431.
Erdő lásd I. alatt.
Eziist-osipke viselésnek tilalma 229. 
Égett bor lásd pálinka I. alatt. 
Égés okán adókedvezmény 334. 
Élelemszállítás kötelessége 25. 
Élelmezése katonaságnak 22, 25, 78. 
Élelmi szerek árszabályozása 413.

» » behozatala 713.
» » szerzésének tilalma

francziák részére 766. 
» » vásárlása idegenek ré

széről 560.
Építés bolthelyeken 719.
Épület 1. liáz I. alatt.
Épületek, romladozók, lebontása tűz

rendészet! czélból 284.
Étel, ital adása hatósági kiküldött 

részére 732.
Étellel ellátása vladikának 79. 
Épületfa vágása tölgyesben 630.

Fa adása tűzkárosultaknak 722.
Fa és búzabeli adózás nyugtázása 

166.
Fa szolgáltatása töltéskészítéshez 

158.
Fa vágásának ideje a katonák szá

mára 431.
Faggyú ára 570, 577, 673.

» mérés 642.
» . szedése nyereségre 581.
» vásárlása 581.

Farkasbőrökkel beszámolás évenként 
468.

Farkasok pusztítása 366, 466, 467. 
Fazékok jól gyúrt agyagból készí

tése 659.

Fazakasok egy mértékre csinálják 
a kályhákat 659.

Fazakas-munka árszabása 577.
Fák lehámozásának tilalma 321.
Fának helységen kívül tartása 482. 

» más által készítettnek elvi
tele 635.

Fátyolt szolgálók nem viselhetnek 
229.

Fejés meg nem engedése nyáj-ju- 
hásznak 493.

Fejős tehén adása katonaság ré
szére 22.

Felárkoltatása szántó és kaszáló föl
deknek 514.

Félmesterség adása 601.
Föld — földek kiosztása 1. I. alatt.
Fuvarozás 1. VI. alatt is.

» díja 608.
Fű etetésének tilalma 68.
Fű hordásának megengedése 517.
Fű, zab, lencse, paszuly kaszálás, 

tépés tilalma 439.
Füst szerinti adózás 103.
Fűszerneműek árulása 749.
Fűtőnek helységen kívül tartása 482.

Gabona befedésének tilalma 721.
» eladása illendő áron 721.

kiviteli tilalom 23.
» termés összeírása 722.
» vásárlási joga idegemrek 560.
» vermek elhelyezése 346, 497.
» vétel nyereségre 565.

Gabonából pálinkafőzés tilalma 282, 
312.

Ganéj-vitel szabályozása 704.
Gazda és szolga közötti viszony 306.

» és szolga szerződéskötése 365.
» felelőssége cselédjéért 515.

Gazdák, kárt tevők, büntetése 492.
Gazdasági érdekből 8 jobbágy közűi 

egynek adómentesítése 338. 
» munkabér-határozás 287, 289.
» vaseszközök közül czigányok

mit készíthetnek 681.
Gombkötő-munkák árulása 735.
Görög kereskedő társaságba lépése 

345.
Gulya és ménesbeli barmok össze

írása 443.
Gulyák, ménesek időnkénti vizsgá- 

lása 444.
Gulyások kötelessége 726.
Gyepük megcsinálása 327, 430.
Gyertya adása a vladikának 79.

V*
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Gyolcsok árulása 749.
Gyűjtő díja 714.
Gyümölcs- és pálinka-árulás tilalma 

helyről - helyre járók által 
403.

» hordás tilalma kerülőkre néz
ve 441.

Gyümülcsöztetése közszükségletre 
szánt pénznek 545.

Hajtópénz mennyisége 436.
Hal árának limitálása 635.
Hal-kivitel tilalma 794.
Halászat lásd I. alatt.
Halászok quartélytartási kötelessége 

729.
Hamis mérték használatának bün

tetése 424.
Haszonbér 1. I. alatt.
Határ 1. I. alatt is.
Határfelügyelő felelőssége kárért 

516.
Határfelügyelők rendelése 514.
Határfelügyelőt illető büntetéspénz 

515.
Határsorompók őrzése Lengyelor

szág felől 138.
Háj ára 578.
Ház 1. I. alatt.
Házaló kereskedés megszorítása 769.
Hegybírák fizetése 441.

» számadása 441.
Hentes- és szűcsmesterek viszálko- 

dása 709.
» mesterek miheztartása 567. 
» székek után bérfizetés 669.

Hentességtől való megfosztás 570.
Hentesek építési joga bolthelyeken 

719.
» hús mérése 747.
» részéről marhalevél 690.
» visszaélései elleni intézkedés 

701.
Hetivásárok napja 741.
Híd, a gyulai németeké 345."
Hidak jó karban tartása 272, 747.
Hiteles véka a vásárbírák kezében 

659.
Iliúzbőr kiviteli tilalma 64.
Hízott marhák eladásának tilalma 

581.
Hordás dézmálás előtt 634.
Hurka ára 578.
Hús ára 315, 420, 428, 487, 555, 

560, 565, 570, 577, 636, 645, 
700, 701, 741, 747.

Hús árának emelése rendkívüli okok
ból 657.

» elkobzása kórház részére 561. 
» és disznó-ázalék árának meg

szabása 668.
» árulás 581.
» ár és mértékek felügyelete

382.
» vágatás katonák részére 68. 
» vágás elrendelése 653.
» » kötelessége 713.

Húsvágásra felügyelet 531.

Idegen lásd I. alatt.
Igavonó barmok adófizetés kikerü

lése ezéljából nem tartásának 
büntetése 279.

Iparczikkek árszabályozása 224, 348.
Iparosok munkabére 360.
Irtvány 1. I. alatt.
Ispánok földjárandósága 628.

» kötelessége 605, 606, 627.
» rókát, nyestet nem követel

hetnek 60.
Ispánokat illető birság 606.
Iszákosság elleni védekezés 398.
Itallal ellátása vladikának 79.
Italmérés 1. I. alatt.
Itczékkel árulása színbornak 724.
Itczével, hamissal való mérés 636.

Juhász kötelessége 494, 736.
Juhászok illetménye 493.
Juhok hajtása 149.

» téli lágy időben vetésekre 
nem bocsáthatók 438.

Juhnyáj nyomás legelőre bocsátásá
nak tilalma 513.

Kalács behozatala 713.
Kalmárok sátorhelyeinek elosztása 

702.
Kapások munkabére 325.
Karók ára 572.

» szolgáltatása várerődítéshez 
77.

Karó viteldíja 704.
Kassai és budai mérték alkalma

zása 222.
Kaszáknak, idegeneknek, behozatala 

618.
Kaszálóföldek felárkoltatása 514.
Kaszálóban kártétel megtérítése 437, 

491.
Kaszálók, vetések felvigyázása 436.
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Kaszálókban való rószeltetése sze
génységnek 727.

Kaszálóknak csapássá tétele 518.
Kaszáltatás város számára 472, 

795.
Kaszások munkabére 101, 325, 714.
Kádasok kereskedése 610.
Kádárok árszabása 674.

» borkötési kötelessége 600.
» (idegen) bebocsátása szüreti

előkészület okán 654.
Kályhák ára 577.

» egy mértékre készítése 659.
Kecskehús árának megszabása 663.
Kendervetéskor barmok kifogásának 

tilalma 434.
Kenyér árszabása 758.

» árának emelése idegenekkel 
szemben 675, 679.

» behozásának tilalma vásáron 
kívül 738, 758, 768.

» és búza vizsgálata a piaczon 
650.

» pénz csordapásztorok részére 
692.

» sütés szabadsága 713.
» sütők gabnavétele 565.
» szolgáltatás a katonaság szá

mára 22, 25.
Kerekesek árszabása 674, 743.
Kereskedelmi árúczikkek árulása 

748.
Kereskedés előmozdítása 443.

» gerendákkal 253.
» görögök részéről 689.
» korlátozása idegent illetőleg 

690.
» Lengyelországba 145.
» sóval 256, 346.
» szálfákkal 256.
» sz.-endrei borral és pálinká

val 764.
» tilalma francziaországi porté

kákkal 765.
» » korcsmával 676.
» » lőporral 404, 409.
» » szájaskodással 676.
» utáni adózás 704.

Kereskedése idegennek 585.
» kádasoknak 610.

Kereskedési engedély zsidóknak 
435.

Kereskedésnek, idegennel, tilalma 
558.

Kereskedő építési joga bolthelyeken 
719.

Kereskedők á rú in a k  le rak lia tása  
186.

Kereskedők elöljárójának választása 
663.

» (görög, örmény, rácz, török) 
helye vásáron 759.

» pásztoroktól marhát és bőid 
nem vehetnek 445.

» útja háborgatásának tilalma 
180.

Kerítés alkalmazása a kutakhoz 441, 
442.

» és épületek emelésénél szom
szédok összehívása 299.

Kerítések, töltések készítése vetések 
és rétek védelmére 341.

Kert-csinálás város utczáján 638.
» járandóság házas telek után 

769.
Kertekben, községen kivüli allodia- 

lisokban, építkezési tilalom 
497.

Kerülő és kárttevő közötti kibéké- 
lés tilalma 439.

Kerülők eskütétele s utasítással el
látása 435.

» fegyvertartása 483.
» fizetéssel ellátása 436.
» választása 514.

Kémkedés tilalma lóval czigányokra 
nézve 407.

Kézmű eladási árának meghatáro
zása 257.

Kiviteli tilalom 64.
Kocsis bére 705.
Kocsisnak, városinak, fizetése 730.
Kolbász ára 578.
Komplárkodók korlát olása marha vé

telt illetőleg 597.
Kompiárokra való felügyelet 700.
Korcsmáriás, italmérés 1. I. alatt is.
Korcsma-curatorok választása 692.
Korcsolyások munkadíja 667.

» rétkapálási joga 593.
Kordovány munka kit illet 748.
Korpa ára 560.
Kovácsmunka árszabása 557, 674, 

735, 743.
» végzése ezigányok által 732.

Kovácsok kaszakészítési joga 618.
Kőből kassai 205.
Köblökkel eladása színbornak 724.
Kölestől dnek kézből való kibocsá

tása 706.
Költözködők visszavitele 204.
Köszönő pohár adása 601, 703.
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Kövér lovak ülésének tilalma 726. I
Községi fuvarok tartása az adózó 

nép könnyítésére 341.
Kufárok vásárlásának korlátozása 

658.
Kukoriczavetés tilalma posta-útak 

mellett 410.
Kulcsok készítése 483.
Kupa és palaczk árának megsza

bása 682.
Kuszmerekre felügyelet 700.
Kút-igazítás meghagyása 693.
Kürtő ára 577.

Lakatosok árszabása 674.
részéről generalis kulcsok ké
szítése 483.

Látóborra küldés 612.
Legelőre hajtandó barmok megbé

lyegzése 799.
Legelőről be- és kihajtása a nyájnak 

773.
Legeltetés lásd I. alatt.
Legények perei 534.
Liber quaestus 1. szabad kereskedés 

alatt.
Limitatio lásd árszabás is.
Limitatio megyei hozzájárulással 

251.
Limitatiója ácsmunkának 568.

» bocskor árának 702.
» bornak 707.
» borseprőnek 707.
» ganéjvitelnek 704.
» hús árának 487, 736.
» iparczikkek árának 224.
» karó-vitelnek 704 
» só árának 150.
» széna-vitelnek 704.
» hal árának 635.

Ló-eladás tilalma 150.
Lónak más földére ütése 633.

» tilalmasban tartása 632.
Lótartás tilalma czigányokra 407.

» tilalma lólopás büntetéséül
448.

» » pásztorokra nézve 323,
374.

Lótartási kötelessége personalisták- 
nak 313.

Lóval kereskedése czigányoknak407, 
690.

Lovak készentartása fuvarozásra 
477.

» kipányvázásának tilalma 517.
kölcsönadásának tilalma 736.

Lóvásárlás korlátozása ezigúnyok ré
szére 670.

Lúd szolgáltatása katonaság szá
mára 22.

Ludak, kárt tevők, lelövése 438.

Madarak, kártékonyak, pusztítása 
366.

Majorság után való hozzájárulás 
templomépítéshez 43.

Makkoltatás 1. I. alatt.
Malomárkok bezárásának és kinyi

tásának ideje 271.
Malom becslése adótartozás végett 

689.
» bírák szárazmalmoknál 794.
» jövedelem számbavétele 649.

Marha és marhák 1. I. alatt is.
Marhák itatása 726.
Májas ára 578.
Mázsa-mérték (városi) használatra

átengedése 642.
Mázsálása a város mészárszékén le

vágott marháknak 771.
Megcsonkult marhák kivágása 796.
Megváltása dézma-bornak 774.
Mesterasztal adása 703.
Mesterek felügyelete szolgáik felett 

629.
» idegenek befogadása 509.

Mesterember házasodása 585, 625.
Mesterember kötelessége halott te

metését illetőleg 601.
Mesteremberek mentessége rabok ki

sérése alól 463.
» részéről dékánság viselése

593.
» számára árszabályozás 420.

Mesterembernek — dohányzónak — 
büntetése 722.

Mesterembereknek közszolgálatra 
hajtása 466.

Mesterlegény adózása 704.
Mesterségek közötti egyenetlenség 

628.
Mezei károk megelőzése 436.

» kerülők tartása 431.
» munkások bére 635.
» rendőrségi intézkedések 435,

441, 513.
Mezőn erőszakos és éjjeli kártétel 

437.
» járó disznók behajtása kor

csolyások által 658.
Mélisert, szaladsert városi jobbágyok 

ne főzzenek 652.
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Mérték, bányai 364.
» budai 55.
» debreczeni 364.
» pozsonyi 364.

Mértéknek, hamisnak, eltiltása 364, 
553.

Mértékek egyenlősítése 364.
» használata 187, 192, 619.
» megvizsgálása 424, 497, 499,

532.
Mészáros és hentes mesterek közti 

viszony 580.
» mesterség szabályozása 581.

Mészárosok, czélien kívüliek, hús
vágási joga 561.

» építési joga bolthelyeken 719.
» hús vágása 713.
» kötelessége a levágott barmok

igazolása körül 447.
» magatartása 618.
» minő marhákat vághatnak

451.
» rendetlenkedése 589.
» részéről marhavétel 690.
» quartélytartási kötelessége

729.
Mészárszék lásd I. alatt.
Méz-árulás 721.
Molnár esketése 638.
Molnárok esküformája 650.
Munkabér-szabályozás 310, 359, 420.
Munkaerő alkalmazása 356.
Munkára foglyok és vádlottak ki 

nem vihetők 372.
Munkaváltság díja 712.
Mustrát vásárbiró nem szedhet 750.

Napszámosok adása vármegye dol
gára 431.

Nádkerítés felállítása 483.
Nádvágás rendezése és ellenőrzése 

775.
Nádvágó szegények révdíjmentessége 

764.
Nádnak helységen kívül tartása 482.
Nyelv adása főbíró részére 552.
Nyereségre való vétele marhának 

579.
Nyerészkedés czéljából való gabona- 

kivitel tilalma 23.
Nyers bőr árulásának tilalma 448.
Nyest-adás czirkáláskor 211.
Nyestbőr kivitelének tilalma 64.
Nyest-, róka-szedés tilalma 60, 247.
Nyomás használata 681, 741.
Nyomásból barmok behajtása 133.

Ökörbőr ára 578.
Ökrös bére 705.

» gazdák adózása és levéllior- 
dási kötelessége 294.

Ökrök és szekerek beszerzési köte
lessége fuvarozásra 204.

» — földesúréi és jobbágyoké —
elkülönítése 291.

» tartása 318.
» tartásának kötelessége közter

hek aránya czéljából 327.
Őszi vetések egy tagba tétele 513.
Ötvösmester leányát vagy özvegyét 

feleségül vevő idegen mester
legény joga 703.

Parlagon hagyott föld másra ruhá- 
zása 499.

Pálinka 1. »égett-bor« is I. alatt.
» árulás tilalma 147. Lásd ital

mérést is I. alatt.
» eladása 562.
» főzés kazán után járó adóval

524, 762.
» főzés tilalma 312, 524, 649,

686 .
» kitiltása a városból 590.

Pálinkával és sz.-endrei borral ke
reskedés 609, 764.

Pásztor nélkül járó marhák 563.
» részéről jószág-eladás 486.

Pásztorok adómentessége 302.
» bornak vásárlásánál igazol

ványt szerezzenek 399.
» fölötti őrködés 444, 472.
» idegen barmot gondozás alá

nem vehetnek 445.
» kalapjaira teendő jegyek 485.
» kosztpénze 650.
» kötelessége 485, 491.
» lovat nem tarthatnak 323.
» marhát és bőrt mészárosok

nak, zsidóknak el nem ad
hatnak 445.

» számadási kötelessége 492.
» tartása 438.

Pénz-kivitel tilalma 216.
Pinczékre szőlőkben felügyelet 440.
Pipa és pipaszár árulásának tilalma

688 .
Porgolát ellenőrzése 614, 633.

» feltevésének kötelessége 631.
» megbontásának büntetése 631.

Postáról magán levelek kiváltása 
742.

Postaló-adás eltörlése 217.
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Postaló árának megtérítése 156.
» tartása szolgabírák részéről 

156.
Postamester részéről árenda-fizetés 

korcsma után 728.
Posztó beszerzése darabontok öltö

zetére 105.
» ruha és csizma viselés tilalma 

228.
Puszta utáni adómentesség 103.
Pusztán vagy korcsmán barmok vá

sárlásának tilalma 459.
Puszták mívelése adózás tekinteté

ben 225, 226.

líagadozó állatok pusztítása 366.
Rása-köntösben szolgálók nem jár

hatnak 227.
Remek kupa készítése 703.
Rét-kijelölés lovas katonák részére 

' 16.
Révész fizetése 730.
Rézpénz devalvatiója 253.
Rókabőr kivitelének tilalma 64.
Rókák pusztítása 468.
Rozs szolgáltatása katonaság részére 

25.
Ruházata halálra itéltnek kit illet ? 

559.
Ruházata megyei katonáknak és pan- 

duroknak 412.

Sárii árának limitálása 636, 672.
Sátorhelyek elosztása 702.
Selyemtenyésztésről j elentéstétel 

478.
Seprő ára 707.

» behozatalának tilalma 707.
Ser árának limitatiója 691.
Serinspectorok teendője 692.
Serfőző ház építésének elrendelése

6 6 6 .
Sertések nyomás legelőie bocsátásá

nak tilalma 513.
» (hízó) zárva tartása 438.

Sindelylyel való fedése templomnak 
43.

Singgel, fonttal mért czikkek áru
lása 749.

» való eladás tilalma 497.
Só árának meghatározása 150.
Só-eladás 714.
Só lerakása 714.
Só szállítás-módja 150.
Sótiszt adózása 728.
Só vágók gyülekezése 556.

ATÓ.
•

Sónak vendéglőben lerakása 576.
Sóval kereskedés 217.
Sokadalomban görög, rácz, örmény, 

török kereskedők helye 759.
Sokadalomban idegen csizmák be- 

liozliatása 663.
Sokadalmakon italmérés tilalma 676. 

» marha-vásárlás 700.
Sütő czéh tagjai szaporításának ti

lalma 738.
Szabad kereskedés biztosítása 186.
Szabók, katholikusok és ráczok, közti 

egyezség 733.
» műveinek árszabása 753.

Szalmának helységen kivül tartása 
482.

Szattyán-munka kit illet 748.
Szálfák árának meghatározása 141, 

229.
Szájjal kereskedők 631.
Szántás rendje 568.

» tilalma 693.
vetés idejének meghatározása 
517, 779.

Szántásra, aratásra kényszerítés ti
lalma 246.

» más megyébe menés tilalma 
346.

Szántóknak csapássá tétele 518.
Szántóföldek felárkoltatása 514.

» erőszakosan elfoglaltak visz- 
szaadása 36.

» tilalom alóli felszabadítása 
513.

Szárazmalom fen tartása 671.
» utáni őrlési adó 576.

Szegénység részeltetése kaszálókban 
727.

Szekeresek ganéjvitele 704.
Szekér-vasazás díja 557.
Szekérrel gabonán való járás tilal

ma 632.
Szeszes italok behozatalának tilalma 

566.
Széna- és gabnagyűjtéskor pipázás 

tilalma 294
» gyűjtők munkabére 325.
» vitel díja 704.
» zab készentartás katonaság

számára 431.
Szénának helységen kivül tartása 

482.
Szénát, abrakot tisztviselők ne ve

gyenek 433.
Szíjgyártók árszabása 674.
Színbor eladása 724.
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Szolga adózása 703.
Szolgák félfogadása 705.

» házasságra bocsátásának fel
tétele 707.

» kárttevők, büntetése 492.
» kivétele porta - összeírásból

100 .
» 5 darabon felül birt marba

után adóznak 770.
Szomszéd területén való igazság

szolgáltatás 100.
Szomszédok mint becsüsök 86.
Szőlőbecslés adótartozás miatt 689.
Szőlőcsősz megesketése 608.
Szőlőcsőszök díja 607.
Szőlőgyepük jó karban tartása 440.
Szőlőhegy-bírák és kerülők felügye- 

lési kötelessége 440.
Szőlőhegyre marhát bocsátani tilos 

439, 563.
Szőlő-kapuk betéve tartása 440.
Szőlőkertekben lakás tilalma 440.
Szőlő-munka szakványba adásának 

tilalma 661.
» munkások bérszabályozása 

289, 420, 549, 647, 661.
» pásztorok eskütétele 680.
» » fizetése 648, 670.
» sövények fentartása 564.

Szőlők alján legelés tilalma 440.
» eladása 600.
» jogi jellege 540.
» közt kutyával járás tilalma

441.
» mívelésével felhagyás követ

kezménye 499, 773.
» szakványonkénti eladásának

tilalma 647.
Szőlőknek ingók közé sorolása 521.
Szőrös booskor árulásának tilalma 

448.
Szövő-ipar űzése 768.
Szűcs és hentes mesterek közti vita 

729.
Szűcsmunka árszabása 556.
Szűcs-portékák behozása és árulása 

736.
Szüret alkalmával borgyűjtés 717.
Szüret idejének megállapítása 81, 

157, 441, 675.

Takarmánynak helységen kívül tar
tása 482.

Tarlók felszabadítása 437.
Tehénből- ára 578.
Tehénhús ára 736.

Telek 1. föld és földbirtok is.
Tengeri csutka mint lopás bűnjele 

438.
» vetés tilalma szőlő helyére

773.
» zsákkal hordásának tilalma

438.
Terményhordáskor marhák kieresz- 

tése 438.
Termények betakarítása 437.
Tilalma árúczikkek bevitelének 130.
Tilalmas etetésének büntetése 614, 

631.
» felszabadítása 633.
» megtartása 327, 430, 435, 631.
» mezőn barmok szekérhez kö

tése 438.
Tilalmasból barmok behajtása 133, 

611, 614.
Tölgyerdő vágásának büntetése 635.
Tölgyfa mikénti használata 630.
Töltés készítésének kötelessége 158, 

747.
Tőrészés tilalma 155.
Tyúk szolgáltatása katonaság részére

2 2 .

Ugarlásoknak egy tagba tétele 513.
Utak jó karban tartása 431, 433, 

478, 747.
Utakra való felvigyázás 95, 105, 361.
Utazás, szekérrel járás tilalma va

sárnapokon 252.

Vacsoraadás adószedők részére 614.
Vadászás lásd I. alatt.
Vadbőrök kivitelének tilalma 64.
Vargamesterség szabályozása 588.
Vargamunka ára 555, 645, 648.
Vargák általi fahántás tilalma 635.

» visszaélései 101.
Varjúk és verebek pusztítása 450, 

463.
Vas-eszközök árulása 748.
Vasvillát, békót, vátót, rostélyt, ko- 

lompot, dorombot, fúrót, fo
gót, nyársat sat. czigányok 
készíthetnek 681.

Vágómarhák vételének tilalma 597.
Vágómarhákkal való kereskedés 567.
Városi ökrök számára telekfentar- 

tás 763.
» vékával való adás-vevés 687.

Vásár alkalmával behozható árú
czikkek 713.

» » pálinka-eladás 562.
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Vásárbírák fizetése 629, 730, 750.
Vásár-inspectorok kirendelése 650, 

690.
Vásárbírák kötelessége 610, 620, 627, 

695, 721.
Vásár-idő meghatározása 138, 139, 

581.
» idején megbízás nélkül eljáró 

ügyvéd 589.
» jövedelmek felosztása 629.
» napjának áttétele 618.
» vámon kívül egyéb taxa el

törlése 750.
Vásárra hajtott marhákról levél 375.
Vásáron helyjelölés 767.

» kívül házaló-kereskedés tilal
ma 769.

» » kenyér és sütemények
behozásának tilalma 758, 768.

Vásárok alkalmával koldulás meg
szorítása 469.

» szaporítása 723.
» szabadságának megtartása 

581.
V endégfogadósok kötelessége köz

csend érdekében 543.
Verebek, varjak pusztítása 189, 366.
Vetések eltaposása 517.

Vetések lefoglalása köztartozásokért 
276.

» rétek védelmére kerítések, töl
tések készítése 341.

Vetésekben okozható károkmegelő- 
zése 491.

» való kártétel tilalma 68, 437.
Vetésekre felügyelet télen 438.
Védelme a népnek a tizedbérlűkkel 

szemben 172.
Véka (kassai) használata 129, 131. 

» kiadásának tilalma 677.
Vékák egyenlősítése 206, 660.

» használatáért a bért eladó 
fizesse 660.

Vinczellérek munkaszabályozása 
420.

Zab-, árpa-, rozs-adózás tábor szá
mára 205.

Zab szolgáltatása katonaság részére 
22, 25.

Zabban való adózás 114.
Zsemle-ár megszabása 772.
Zsindely és karó eladása 660.

» kivitelének tilalma 95.
» szállítása 108, 234.

Zsinde.lylyel való héjazás ára 569.

XI. N o m en c la tu ra .

Aiachy János 745.
Ajak 159.
Aliz György 574.
Algyő 467)
Alsó-Visó község 202.
Anarchi Péter 19, 22.
Anyás 467.
Apanagyfalu 155,239,271,309,319.

Babarczi Ferencz 730, 745.
Bakos Gábor 149.
Baks 467.
Baksa falu 238, 285.
Balázsi Tamás 205.
Baliák Mihály 590.
Balsa terület 271.
Bottyáni Imre gr. 414.
Batisz 71, 73, 93, 119.
Bartha András 573.
Bartha Mihály főbíró 793.
Bay Ferencz szolgabíró 243.
Bay Gáspár 54.
Bay László 237.

Bánya 108.
Bányász István 574.
Báthor falu 18, 379.
Bát.hori Ferencz 18.

» István 17, 34.
» Mihály 766.
» Zsigmond 18.

Becsei Gergely 581, 766.
Becsky György 205.
Becsey Mihály 766.
Beliczay Pál alszolgabíró 449, 488. 
Berencze Péter 91.
Berkes 181.
Bernát, János 693.
Betegli Mihály 573.
Bethlen Gábor 59.
Bethlen István gróf 90.
Bethlen Miklós gróf 273.
Bécsi passus 218.
Békés mezőváros 293, 316.
Bicskey István 213.
Bihar mezőváros 356, 416.
Blade Kondre 156,
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Bocz (belső) 467.
Bocz (külső) 467.
Bogáth falu 387.
Bogdányi György szolgabíró 237, 

243.
Bogdány Ferencz 191.

» mezőváros 270, 377, 378. 
Bogyó Sándor 488.
Bojár Farkas 162.
Bojtár Gergely 237.
Boldogfalu 687.
Bornemissza János de Gyarmat 37.

» János de Szendreö 63. 
Borpatak 572.
Borsovai Imre 574.
Bozóky Pál 237.
Bokányi János de Szigetli 102. 
Brassó 186.
Buczára 138.
Budai István 90, 105.
Buzsák 467.

Clara András 243.
Czury Miklós de Gencz- 78.
Csaba Ferencz 181.
Csáki Pál városi hadnagy 775. 
Csány 467.
Császár Lőrinoz 149.
Csedrek 158.
Csedy nemzetség 205.
Czegöld 64, 68, 93, 140, 141, 142, 

154.
Csehi János 126.
Csemermány Imre 561.
Csenger mezőváros 37, 65, 77, 78, 

80, 82, 84, 125, 140, 284, 302, 
307, 323, 332.

Csery Miklós de Gencz 65.
Csiszár István 574.
Csongrád város 330, 467, 475.
Csőké János 723, 724. 729.

Darocsi Sámuel 129.
Darvai Ferencz 217, 236, 257.

» Péter 90.
Debreczen 204, 298, 416.
Debreczeni collegium 433.

» József 243.
Demecsér 194, 221, 262.
Beme Mihály 504.
Dengeleghy Miklós és Mihály 91. 
Dékány/Péter 731.
Dénes Adám fiscalis 316.
Diós László 237.
Diószeg város 356, 416.
Dobossy Lajos 488.

Dobrai György 582.
Dognácska 409.
Domahida 20, 23, 24, 28, 30, 35, 36, 

37, 38.
Domahídi Miklós 109, 204, 205. 
Dongár 467.
Donka Gábor 149.

» Péter 153.
Doroghi János 764.
Dorozsma 738.
Drugeth György homonnai 171, 181. 
Duzgány 467.

Ecsedi erősség 259.
Egres falu 195.
Egressi János 148.
Elek György 237.
Elep dűlő 684, 716, 727.
Ellés 467.
Eördögh Dániel alispán 307.
Eötvös István 574.
Eresei Gáspár 214.
Erdó'di hegyek 717.
Erdőhegyi András 205.
Eszlár falu 194, 271, 387. 
Eszterházi Mária gálán thai 171, 181.

Facset 409.
Fancsika falu 164.
Fancsikai Nagy János 592.
Fark 467.
Farkas István 574.

» István de Sz.-Márton 66.
» Tamás de Bogdán 76.

Fehértó 467.
Fejérgyarmat falu 248, 264.
Fekete Arad 315.

» Tamás 592.
Felgyő 467.
Fényes Demeter 612.
Flore Mihály 162.
Fodor Ádám 745.

» Mihály 573.
Fokhagymási erdő 646.
Forgács Miklós de Gymes 65.
Frater István 217, 219, 236.

Galamb Pál 766.
Gálfy Ferencz és István 205.
Gáva falu 301.
Geches Jónás 91.
Gepelics Balázs 574.

» Gergely 573.
Gere András és György 205.
Gergely János 148.
Gietligh Sebestyén 745,
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Szabóié sm egy  ei statú tum ok.

I.
Feria secunda post Valentini martyris.

Item ex commissione domini gratiosissimi domini vajvo- 
dae Transilvaniensis 1 * * et ex consensu totius comitatus conclu
sum est, ut de juramento ipsius vicecomitis,8 qui nobiles,8 et 
dominum vicecomitem et judicem nobilium ad puniendos male
factores4 juxta constitutionem articulorum5 exire et juridice 
procedere et merita poena punire vocaverint, ire debeant.

Eredetije Szabolcsmegye levéltárában, Nyíregyházán, Prot. 1 5 5 2 — 
1564 . I I .  Folio 56.

II.
Feria secunda post dominicam Oculi.

Item ex deliberatione totius comitatus statutum est: 
quod, qui temerarii reperti fuerint in solutione victualium,6 *

1 Erdélyi vajda ez időben Bátliori András volt.
a Vagyis azon eskünél fogva, m elyet az alispán s átalában a bírói 

tisztben eljárók az 1435 (II): 1., az 1486: 73. és 1492 : 33. t.-cz. értelmé
ben az ott előszabott alakban letenni tartoztak.

* Nobiles jurati, esküdtek, kikre nézve lásd e gyűjtemény II. köt.
1. fele 79 1. 5. jegyz.

* A gonosztevők üldözését s elítélését illetőleg lásd u. o. 14. 1.
2. jegyz.

6 Első sorban értendő az 1514 : 33. t.-cz., mely a statútumban emlí
tett közegeket a legszigorúbb eskü alatt kötelezi a gonosztevők kinyomo
zására. összeírására s érdemük szerinti megbüntetésére.

6 Mig a honvédelmi kötelezettség tisztán személyes teher volt s 
minden nemes csak saját személyében volt köteles a haza védelmére föl
kelni : mindenik nemes saját költségén tartozott magát minden szükséges
sel, tehát élelemmel is ellátni. Később, midőn a honvédelmi kötelezettség 
a birtokhoz fűződvén, dologi teherré vált, az ellátás kötelessége arra 
hárult, a kinek birtoka után a fegyveres szolgálat teljesítetett. Ha a kato
nák a magukkal vitt élelmi szerekből kifogytak, ősi időkben erőszakkal 
szereztek maguknak újakat onnan, a hol épen szert tehettek azokra. Az

Corpus Statutorum . III. I



2 MEGYEI STATÜTUMOK.

et ad deputatum locum non duxerint et non solverint, habeat1 
‘authoritatem exigendi cum birsagio florenorum duodecim.

E r e d e ti je  S za b o lcsm eg ye  lev é lt., N y ír e g y h á zá n , P ro t.  1 5 5 2 — 1564. 
I I .  F o l. 57.

III.
Feria secunda proxima post festum beati Egidii abbatis.

Ex voluntate totius comitatus conclusum est, per illos, 
qui ad congregationem generalem venire noluerint, florenos

ellátásnak ezen módját azonban, mely a jogrend felforgatásával s az 
ország lakóinak igazságtalan sanyargatásával járt, a jogrend megóvására 
hivatott s hivatásának öntudatára jutott közhatalom meg nem enged
hette. De egyszerűen az erőszakosság eltiltásával nem elégedhetett m eg; 
a honvédelem nagyfontosságú érdekei követelték, hogy jogos utón való 
ellátásuk mentül jobban megkönnyíttessék s biztosíttassák; s tényleg 
mind a királyok, mind a nemzet folyton növekvő figyelmökre méltatják 
a katonaság élelmezési ügyét. Nevezetesen a még le nem vágott fű, az 
erdei tűzi fa s a víz kivételével — melyek ingyenbe vétethettek — a 
katonaság minden élelmiszert úgy a maga, mint lovai számára csak 
illő ár fizetése mellett szerezhetett meg (1427. évi hadi szabályzat 6. p. 
Kovacsicsnál Suppi. I. 3S5. 1. és 1435 (I) : 8. t.-cz.) ; az ár hivatalosan 
lett előre meghatározva. Megszabta azt eleinte a megyei közönség, néha 
a k irá ly; később generalis expeditio alkalmából a hadvezér a marschallal 
és főlovászmesterrel, odavonván az élelmet szolgáltató helyek néhány 
alispánját s nem esét; particularis expeditio alkalmából pedig a kapitány, 
a szomszéd megyék alispánjaival és szolgabiráival ; végre a megyei ható
ság (1435 (I): 8., I486: 31. t.-cz. 5. §., 1553: 17., 1557: 7. t.-cz. 5. §., 
1563 : 13. t.-cz. 7. §., 1741 : 63. t.-cz. 7. §.). A megszabott áron mindenki 
köteles volt az élelmi szereket átengedni, sőt ha azok biztosság kedvéért 
valamely egyháznak adattak volna is át, a plebánusnak vagy a községi 
elüljárónak kötelessége volt azokat kiszolgáltatni (1486 : 61. t.-cz. 6. §.). 
S hogy se az ország lakói ne maradjanak minden élelem nélkül, se pedig 
a katonaság ne szenvedjen abban h ián yt: egyrészt minden megye alis
pánja az e czélra kiválasztott 2 — 3 nemessel megállapította, mennyi élel
met kötelesek a lakosok kiszolgáltatni; másrészt meg tilos volt gabonát 
az ország határain k iv inn i; mig ellenben azok, a kik kívülről akartak 
gabonát behozni, harminczad- és vámmentesen tehették ezt (1522 : 44., 
1545 : 29., 1603: 11. t.-cz.). A limitált élelmi szereket aztán a meghatá
rozott rakodókba, várakba, végvidékekre is kellett szállítani, még pedig 
eleinte ingyen, később limitált bér mellett, de mindig harminczad- és 
vámmentesen. E czélra minden 10 füst után egy-egy szekér volt készen 
tartandó; a szállítás pontos eszközlésére időnként külön élelmezési mester 
(magister victualium) küldetett ki, kinek a szállító szekerekre nézve igaz
ságos sort kellett tartania. A ki bármikor a haza ellenségeinek adott el 
élelmi szert, hűtlenség bűnébe esett (1498: 72. t.-cz. HK. I: 14. t.-cz. 
17. §., 1538 : 12., 14., 15. t.-cz. 4. §., 1545: 26., 28., 30., 1595: 46., 1599 : 
20. t.-cz. 4. §., 1723 : 9. t.-cz. 8. §.). V. ö. még a Corp. Stat. II. köt. 1. f. 
186. 1. 6. jegyz. és 288. 1. 1. jegyzetben mondottakat.

1 T. i. »vicecomes,« mely szó a jegyző tollában maradt.



MEGYEI STATÚTUMOK. 3

duodecim, consvetum birsagium exigere, vicecomitibus authori- 
tatem et judicibus nobilium dedisse.1

E r e d e ti je  S za b o lc sm e g ye  le v é lt ..  N y ír e g y h á z á n , E rő t.  1 5 5 2 —1564. 
I I .  fo lio  89 .

1563.

Szabolcsmegyei statútumok.
I.

Feri a secunda post dominicam Judica 1563.

Conclusum est, ut qui contumacia ducti ad commissio
nem dominorum vicecomitum et juratorum assessorum in judi
ciis exire noluerint, extunc statim judicium ex parte talium 
faciatur et in violatione sedis convincantur.2

E r e d e ti je  и . о. fö l. 2 1 7 .

II.
Feria secunda post dominicam Quasimodo 1563.

Universitas nobilium notum facit, ut cum quis in bir- 
sagio8 se convinci permittit, tunc non debet loqui, quia si 
loquitur, ad instantem causam respondere tenetur et isto casu 
in onere birsagiorum se submittere non potest, respondere 
tenetur.

E r e d e ti je  и. о. fö l. 23 6 .

III.
(U. akkor.)

Dominus vicecomes notum facit__  ut jurati assessores
debeant in judiciis interessé, nam alioquin, si non fuerit jura
tus, intrare non teneatur, sub vinculo in articulis4 convincatur.

E r e d e ti je  и. o tt  fö l. 23 6 .

' A gyűlésen való megjelenés kötelességére nézve lásd Corp. Stat.
II. kötet 1. f. 18. 1. 1. jegyz.

8 A széktörést illetőig lásd Corp. Stat. II. к. I. f. 20. 1. 1. jegyz. 
3 A bírságra nézve lásd u. o. 68. 1. 5. j.
* Hazai törvényeink, melyek az esküdtektől eskütételt kívánnak, 

nem szabják meg azoknak büntetését, kik eskü letétele nélkül vesznek részt 
a bírói székekben; de Abaujmegye 1611. évi statútumából (Corp. Stat. 
II. к. I. f. 79. 1.) következtetve, az ilyenek négy forintot tevő egy márka 
bírsá gal Bujtattak.

1*



4 MEGYEI STATÚTUMOK.

1 564.
Szdbolcsmegyci statutum.

Fei'ia secunda post dominicam Letare in possessione Kárász.

Item deliberatum est, ut causa ratione sanguinis ostensi
coram comitatu, si actor juramento subm ittitur.......................
................. 1 si actor juraverit, extunc violentiam2 3 reciperet;
si non juraverit, am ittat; postea rusticus pro damno et oppo
sitione sua secundum regni consvetudinem 8 juvet et per acto
rem reciperet (sic) et vicecomes per reum birsagium H. 12. 
accipere possit,

E r e d e ti je  Szabolcsm . le v é lt .,  N y íre g y h á zá n , P r o t .  1 5 5 2 —1564. 
F ol. 27 9 .

1566.
Szabólesmegyei statutum.

Feri a secunda post conceptionem Mariae in Kárász.

Item conclusum est per universitatem nobilium hujus 
nostri comitatus: ut dum et quandocunque hic in sede nostra 
sanguinem ostenderint, tunc vicecomes cum judice nobilium ad 
faciem talis scelus patrati locum (sic) exeant, ac per reum 
fl. 12.4 primum exigi possint et valeant, ac post exactionem talis 
birsagii postea litigantes ad petendum sese acquirere possint.

E r e d e ti je  S zabo lcsm egye  levé ltá rá b a n , N y ír e g y h á z a ,  p ro t .  IIT . 
1 5 6 5 — 1 5 70 . fo l. 89.

1567.
Szabólesmegyei statutum.

Feri a secunda post testum beati Francisci confessoris anno 1567.
in Kárász.

Decretum est, ut procuratores5 juxta contenta articu

1 A jegyzőkönyv e helyén két teljesen olvashatatlan szó fordul elő.
2 Lásd Corp. Stat. II. к. I. f. 56. 1. 1. jegyz.
3 A parasztok esküjére vonatkozó szokást а HK. III. R. ‘27. czím 

tünteti fel. — Az eskü intézményét minden irányban a legszebben fejti 
ki Hajnik Imre : »A perdöntő eskü és az előzetes tanúbizonyítás a közép
kori magyar perjogban< czímii akadémiai székfoglaló értekezésében. Buda
pest, 1881.

1 Ennyiből állott ugyanis a vérbirság. Lásd Corp. Stat, II. к. I. f. 
68. 1. 1. jegyz.

5 A proeuratorokra nézve lásd Corp. Stat. II. к. I. f. 154. 1. 2. j.
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lorum,1 in proxima sede ventura jurare2 debeant et quisque 
suo principali referat.

E r e d e ti je  Szabolcsra, lev é lt . P r o t .  1565— 1570. ( I I I . )  F ol. 67.

156 8 .

Szábolcsmegyei statútumok.
i .

Feria secunda post festum beati Pauli heremitae in Kisswarda 1568.

Deliberatum est per universitatem nobilium, ut quilibet 
nobilis penes uxorem, filios, patres et matres, fratres carnales 
cum literis procuratoriis 3 absque juramento4 procurare possit.

E r e d e t i je  Szabolcsin  le v é lt . N y ír e g y h á z á n , p r o t .  I I I .  ex  15 6 5 — 
1570. fö l. 8 2 .'

1 T. i. az 1567 : 27. t.-cz.
2 Ez alatt az ú. n. patvarsági eskünek (juramentum calumniae) 

letétele értetik.
3 Mihelyt az az elv, hogy a peres fél más által is ügyködhetik a 

bíróság előtt, elismerésre jutott, legott szükségképen oly eszköznek is kel
lett rendelkezésre állani, melynek segélyével egyrészt a fél maga helyett 
s a maga nevében ügyködőt —• procm'atort — kirendelhessen, másrészt 
pedig a bíróság és ellenfél kétségtelenül meggyőződhetett, hogy a tény
leg ügyködő csakugyan az, a ki által az illető peres fél ügyködni akar. 
Ez eszköz a maga helyettesítését kivánó fél érdekének szempontjából az 
ügyvédvallás, — constitutio procuratoria, — a bíróság és ellenfél érdeke 
szempontjából az ügyvédvallásnak alakszerűsége volt. Legrégibb neme az 
ügyvédyal 1 ásnak volt a bíróság előtti, melyet az illető fél az ügyvédül 
kiszemelt egyén és az ellenfél jelenlétében a concret ügyben eljáró bíróság 
előtt élőszóval t e t t ; egyszerűségénél fogva annyira önként kínálkozott ez 
az eljáró biró és a felek jelenlétében tett s elfogadott nyilatkozat — meg
bízás, — valódisága, hitelessége oly kézzelfogható volt, hogy azt külön 
jogszabály útján életbe léptetni, érvényét decretálni egészen fölösleges 
volt. Az ügyvédvallás e módja azonban idővel már nem volt képes a 
szükségletet kielégíteni : a kérdéses ügy nem volt mindig egyetlen egy 
törvénykezési határidőben — terminusban — lebonyolítható ; aztán a 
peresfeleknek ugyanazon vagy különböző bíróságok előtt folyamatba teendő 
több ügyök lehetett, s minden ügyre nézve minden egyes terminusban, 
mindenik bíróság előtt élőszóval ügyvédet vallani, rájok nézve szerfölött 
alkalmatlan s költséges lett volna ; e baj legegyszerűbben a bíróságon 
kívüli Írásbeli ügyvédvallással volt orvosolható ; s minthogy lígy a köz
érdek. mint a felek magánérdeke megkívánta, hogy az ügyvédvallás tel
jesen hiteles legyen, a mely t. i. necsak valódiságának utólagos bizonyí
tását fölöslegessé tegye, hanem a megtámadhatóságot is kizárja : a felek 
a teljes hitelű okiratok kiállítására h ivatott hiteles helyekhez vagy hite
les személyekhez fordultak ügyvédvallás czéljáböl; az általok kiállított 
okirattal — litterae procuratoriae, ügyvédi megbízó levél, — az ügyvéd 
az ő ügyködési jogát hitelesen igazolta. A hiteles hely, illetőleg személy 
előtt tett s írásba foglalt ügyvédvallás tehát, — melynek példáival a
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II.
Feri a secunda post dominicam Oculi 1568. in Kisswarda.

Deliberatum et conclusum est per universitatem nobi
lium, ut qui penes fenestram vel alibi subaudiret vel ex sede 
judiciaria aliquid educeret, extunc in una marca convincatur.1

Eredetije Szabolcsin, levélt., Nyíregyházán, prof. III. ex 1565— 
1570. föl. 90.'

XIY. sz. óta mind sűrűbben találkozunk (lásd pl. Zichy okmánytár I. k. 
154. 1. ex 1317, 545. 1. ex 1338. stb.) — szintúgy szokás utján jő divatba, 
mint a régibb, a bíróság előtti szóbeli, s czélszerűségénél fogva az ügy
védi megbízás általános, rendes formájává lesz (lásd HK. II. E. 13. 
czikk 7. §.), főkép a mióta a törvény által megállapítottt mérsékelt 
díj — 24 dénár — fizetése mellett volt kiállítandó (1435 (I I ): 10. t.-cz. 
3. §., 1492 : 95. t.-cz. 2. §. s később 1609 : 74. t.-cz. 1. §.). Egyedül a 
praelátusok, az auraniai perjel és a szabad örökös ispánok (comites liberi 
et perpetui) élvezték azon kiváltságot, hogy saját pecsétük alatt is jog
érvényesen vallhatták ügyvédjüket (HK. II. E. 13. ez. 6. §.) ; kiváló állá
sukból folyó személyes tekintélyük ekként pecsétjök nagyobb fokú hite
lében is visszatükröződvén. S miután a gazdasági élet folytonos fejlődé
sével, a jognak folyton elvontabbá, a laicusra nézve idegenszerűvé váltával 
a szakértő ügyvédi közreműködést a felek és bírák egyaránt mind jobban 
érezték, a jog is kénytelen volt az ügyvédvallást a felek részére lehető
leg megkönnyíteni. így  már a 12 éves korúaknak is megengedte az ügy
védvallást (HK. I. E. 111. ez. 6. §.) ; a nemes nőnek nem kellett a hiteles 
hely előtt megjelennie, hanem a káptalannak vagy conventnek hozzá 
menesztett két tagja előtt is vallhatott ügyvédet; csakhamar szabad lett 
a sokszor nehezen megközelíthető hiteles hely vagy személy helyett a 
megyei szék előtt is az ennek hatósága alá tartozó minden ügyre nézve 
ügyvédet vallani ; később már a megyei generalis vagy particularis con- 
gregatiók előtt, a fő- vagy alispán s szolgabirák előtt tett ügyvédvallás 
alapján a megye pecsétjével ellátott ügyvédi megbízó-levelek is érvénye
sek voltak az egész országban; majdan oly ügyvédvallásról is állíthat
tak ki a megyék testimonialist, mely egyedül az alispán előtt történt 
s végre már a törvényes bizonyság — szolgabiró s esküdttársa — előtti 
ügyvédvallás is érvényesnek ismertetett el (1492: 97., 1563: 53., 1723: 
35. t.-cz. 1. §., 1764: 28., 1792: 16. t.-cz. 8. §.).

Megkönnyíttetett továbbá az ügyvédvallás az által is, hogy a kül
földön is eszközölhető v o lt; hogy nemcsak névre, hanem bemutatóra szóló 
megbízó-levelet is lehetett k iállítani; végre, hogy nemcsak egy terminus 
tartamára volt hatályos, mint korábban, hanem vagy egy évig (a gene
ralis constitutio), vagy a kérdéses ügy teljes befejeztéig, vagy pedig visz- 
szavonásig (usque ad revocationem); sőt azoknak ügyédvallása, kik tanu
lás, utazás vagy követségi szolgálat kedvéért külföldön tartózkodtak, haza
tértökig bírt érvénynyel. Lásd Kittonich Dir. Meth. С. X. qu. 26. és C. 
XI. qu. 7., 1504: 14., 1578: 17., 1723: 35. t.-cz. 2—4 §§. és 36. t.-cz. 
3. §., 1729: 24 t.-cz. 1., 2., 3., 12. §§.).

4 A vérségi kötelék tehát csak a statútumban nevezett rokonok 
közt nyújtott elegendő biztosítékot az iránt, hogy egyik rokon a másik
nak ügyét patvarsági eskü letétele nélkül is lelkiismeretesen fogja védeni.

1 Lásd Corp. Stat. II. köt. I. f. 8. 1. 1. jegyz.
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1 5 7 0 .

Szabolcsm egyei statutum .
Feri a secunda post dominicam Quasimodo 1570. in Kisvárda.

Deliberatum est, ut si sedes non esset integra,1 nec 
literas sigillare, nec ad oxecutiones exire possit, donec sedem 
integram redderent.

Eredetije Szabolcsmegye levéltárában, Nyíregyházán, Prot. 1565— 
1570 (III.) Fol. 160.

1 5 7 2 .

Szabolcsm egyei statutum .
Feria secunda proxima post Pauli primi heremitae.

Per universitatem nobilium conclusum est, ut jurati asses
sores 2 * * liic in sede nostra judiciaria in judiciis intersint ac si 
tridua judicia8 fierent, hic esse debeant, ea conditione, ut 
causae eorundem extra seriem * comitatus assummi possint.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, prot. IV. 1571— 
1579. fol. 36.

1 5 7 8 .

Szabolcsm egyei sta tu tum .
Feria secunda ante festum Dionisii 1577. in Kisswarda.

Conclusum est per universitatem nobilium, ut de singu
lis integris portis5 * * nostris, propter varias nostras necessitates f’ 
denarios sexaginta dare teneantur, sub byrsagio flor, duode
cim, et ad manus nobilis Nicolai Ormos administrare tenean
tur. Habebit in salario idem Nicolaus Ormos flor, duodecim.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, prot. ex 1571— 
1579. fol. 279

1 A megyei törvényszék alkatelemeire, tagjainak számára nézve 
lásd II. к. I. f. 4. 1. 2. j. és 13. 1. V. sz. statútumot,

5 Lásd a II. k. 1. f. 79. 1. 5. j.
8 Hogy a törvényszékek 3—4 napon át tartsanak, az 1563 : 50. 

t.-cz. kívánta meg. Lásd különben e tárgyban a II. к. I. f. 12. 1. 1. j.
* A perek sorrendjére nézve lásd a II. к. I. f. 2. j. és 136. 1. 4. j.
5 A porta, kapu, jelentőségét illetőleg lásd a II. kötet I. fele 42. 1.

4. jegyzet.
“ A megyék házi szükségleteinek fedezése czéljából az úgynevezett

házipénztárba való adózást tárgyalja rövideden a II. köt. I. f. 16. 1. 4. j. 
Lásd még u. o. 29. 1. 1. jegyz.
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1 5 8 0 .

Szábolcsm egyei sta tú tum .
Feri a secunda proxima post festum beati Stephani regis 1580.

Communi voto totius universitatis nobilium determinatum 
est, quod ad solutionem militis continui, de singulis portis 
colonorum singuli, quinquaginta denarii contribuantur.1

Eredetije Szabolcsmegye levélt. Nyíregyházán, Prot. 1580 — 1588. 
V. Fol. 37.

1 5 8 0 .

Szábolcsm egyei statútum ok.

I.
Feria tertia proxima post Martini episcopi, 1580.

C o m m u n i v o to  to t iu s  u n iv e r s i ta t is  n o b iliu m  d e c r e tu m  est,  
u t  lo c u s  s e d is  j u d ic ia r ia e  h in c  e x  o p p id o  K is v á r d a  p r o p te r  
n im ia m  c a r ita te m  v ic tu a liu m , a d  p o sse ss io n e m  K a r á s z  tr a n s 
fe r a tu r .

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. 1580—1588. 
V. Fol. 79.

H.
Feria secunda proxima post festum beatae Margarethae virginis.

C o m m u n i v o to  t o t iu s  u n iv e r s i ta t is  n o b iliu m  d e c r e tu m  est, 
q u o d  d e  s in g u lis  p o r t is  c o lo n o r u m  3 2  d en a rii s in g u l i  a d  so lu 
t io n e m  e t  e x p e n sa s  o r a to r u m  a d  d ié tá m  e x p e d ie n d o r u m  c o n 
tr ib u a n tu r . N o b i le s  v er o  c o lo n is  c a r e n te s , a r a tr a  h a b e n t e s  d en . 
5 0 , a l i i  p a u p e r e s  d en . 2 5 .2

Eredetije и. ott, Fol. 80.

1 5 8 1 .

Szábolcsm egyei statutum .
Feria secunda proxima post festum beati Mathiae apostoli in Kárász.

Communi voto totius universitatis nobilium decretum est 
quod si qui nobilium possessionatorum in stipendiis sive comi-

1 Szóról szóra megujíttatott 1581-ben, feria secunda post festum 
beati Mathiae apostoli in Kárász.

s Lásd a II. к. I. f. 16. 1. 4. jegyz. és 29. 1. 1. jegyz.
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tatuum sive Majestatis suae existentium, aliqua damna 
miseris colonis intulerint, vel injuriis aliquibus nobiles, vel 
subditos eorundem affecerint, extunc citentur in sedem judi
ciariam comitatus 1 et extra seriem 2 aliarum causarum liuius- 
modi violentiae leventur3 et discutiantur.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. 1580—1588. 
V. Fol. 83.

1 5 8 2 .

Szábolcsm egyei statutum .
Fcria secunda proxima post festum Nativitatis beatae virginis Mariae

in Kárász.

C o m m u n i v o to  t o t iu s  u n iv e r s i ta t is  n o b il iu m  d e c r e tu m  e s t ,  
u t  s in g u l i  n o b ile s  p o s s e s s io n a l i  H. u n u m  c o n tr ib u a n t ,4 a l i i  v ero  
a r a t r a  h a b e n te s  d en . 5 0 , n o n  h a b e n t e s :  den . 2 5 .

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. 1580—1588. 
V. föl. 174

1588.
Szábolcsm egyei sta tú tum ok.

X.

Feria secunda proxima post festum Visitationis beatissimae Mariae Vir
ginis in Kárász.

Communi voto totius universitatis nobilium comitatus 
Zabolch decretum est: quod vicecomites per quoscumque evo
cati, fures,5 praedones,6 incendiarios,7 adulteros,8 stryges,9 vene-

1 A zsoldosoktól okozott károk elbírálására időnként más és más 
hatóság volt illetékes, mire nézve lásd II. k. 1. f. 33. 1. 4, jegyz.

8 A soronkívüliségre nézve lásd u. o. 8. 1. 2. j. és 136. 1. 4. j.
3 A perfelvételre nézve lásd u. o. 9. 1. 3. j.
4 Tudniilik a megye házipénztárába, melyre nézve lásd a II. köt.

I. f. 16. 1. 4. j. és 29. 1. 1. j..
5 A tolvajokra régibb jogunk által kiszabott büntetések különfélék 

voltak ; úgym int:
a )  vagyoniak : a lopott tárgy értékének többszörös megtérítése, bir

ság, vagyonvesztés; Sz. László deer. II. k. 1., 14. f., ITT. k. 10. fej.;
b )  szabadságbüntetések : rabszolgaság, fogság. Sz. István deer. II. k.

29., 41. f., Sz. László deer. II. k. 9., 12. f. 3. §., III. k. 6., 7. fej., Kál
mán deer. I. k. 56. fe j .;

c )  testcsonkítók : Sz. István deer. II. k. 39., 40. fej. Sz. László
II. k. 10., 12., 14. fej., III. k. 68. fej. Kálmán I: 54.;

d )  halál: Sz. István deer. II. k. 40., 41. f. Sz. László II : 1., 2.,
12., 14. f., III: 8. fej. А HK. I. R. 15. ez. és III. k. 34. ez. 3. §. szerint
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egyáltalán az akasztás volt a tolvaj büntetése; az éjjeli tolvajt pedig 
maga a sértett fél önhatalmúlag is megölhette. HK. prol. 9. ez.

A régi jognak a tolvajokkal szemben tanúsított e kegyetlen szi
gora, mely modern fölfogásunkkal s jogérzetünkkel össze nem egyeztet
hető, csakis onnan magyarázható meg, hogy a vagyon elleni bűntettek 
között, valamint a középkori jogokban egyáltalán, úgy különösen a mienk
ben is a lopás a legaljasabbak s legborzasztóbbak egyikének tekintetik. 
A lopást »hoi'rendum et abominabile «-nak mondja maga a törvény. (Sz. 
István deer. II. k. 29. fej.). A tolvaj ugyanis nemcsak más kárával akar 
nyerészkedni, hanem e nyerészkedési vágyát alattomosan is elégíti ki, 
a minthogy már maga az elnevezés : l o p n i , a l a p p a n g v a , rejtve cselekvésre 
utal. Ámde abban az időben, midőn nagyobb volt az önerőben, semmint 
az államban való bizalom, midőn az emberek értéke erejöknek, bátorsá
guknak nagysága szerint becsültetett m eg; s midőn mindenki első sor
ban saját erejével szerette az ellene intézett támadást megtorolni, sértett 
jogait m egvédeni: az alattomos cselekvés szükségképen a leggyalázato
sabbnak tartatott, mert a cselekvő bátorságának teljes hiánya mellett 
bizonyított; s a legborzasztóbbnak, mert a tettes ismeretlen lévén, a sér
tettnek a védelmet, a megtorlást lehetetlenné tette.

A törvények által az érintett büntetések kiszabásában követett 
módból nagyon is kirí régi jogunk kezdetlegessége: nem tud még sem 
magasabb elvi, sem tisztán objectiv álláspontra emelkedni, sőt még csak 
az általa elfogadott büntetéseknek minden egyes esetben való föltétien 
alkalmaztatását sem tudja keresztülvinni.

Egy-egy elvet csak elvétve érint, s ezeket sem öntudatosan; ép 
ezért nem is tud hozzájok hű maradni, hanem e helyett csakhamar casuis- 
ticába esik. így, megteszi ugyan a nagyobb és kisebb lopás közti megkü
lönböztetést ; de a kettő közti határvonalat egyrészt, némely egyének 
lopását illetőleg, más és más kulcs szerint, másrészt pedig hol a lopott 
tárgy értéke, hol meg misége szerint állítja föl (Sz. László deer. II. k.
1., 12. fej. 4. §., 13. és 14. fej. és III. k. 8. fej., Kálmán I :  54.). Úgy
szintén, noha a visszaesést súlyosító körülménynek ismeri el, mégis a 
másodízben vétkezőt csak néha, s egyedül a harmadizben bűnt elkövetőt 
sújtja mindig nagyobb büntetéssel. (Sz. Ist. I I : 29., 40., 41. Sz. László I I :
2. fej.). Yégre érzi ugyan, hogy a tettes személyes tulajdonságai, s a sértett 
félhez való viszonya a büntetés kiszabásánál nem hagyhatók tekinteten 
kívü l; de azok méltatásában mellőzi az elvi határozottságot, a követ
kezetességet ; nem tudja magát a casuisticán túl tenni. A tettesnek nem
csak rendi állásával, a káros félhez való szolgálati s rokonsági viszonyá
val számol, hanem súlyt fektet még annak nemére, sőt a nőnek hajadoni, 
férjes vagy özvegyi állapotára is (Sz. István II. k. 29. Sz. László I I I :
6., 7.); a büntetés kiszabásában pedig a legnagyobb szeszélyességet tanú
sítja, pl. a nemest ugyanazon tettért hol súlyosabban, hol enyhébben, 
hol meg ép úgy bünteti, mint a szolgát.

A régi jog továbbá, a büntetések megállapításában, első sorban 
subjectiv szempontok által vezérelteti magát, az objectivitás csaknem 
egészen háttérbe szorúl, a mennyiben a tolvajt első sorban nem az állam 
objectiv jogrendjének, hanem az egyesek subjectiv jogkörének megsérté
séért bünteti; mintegy beleképzeli magát a sértett fél érzületébe, s a 
mivel ez a maga boszúját, fájdalomérzetét kielégítette volna, ha önhatal
múlag torolhatta volna meg a bűntettet, ugyanavval sújtja a jog is a 
tettest. Elég világosan adja a jog ez álláspontjának jelét akkor, a midőn 
a tettenkapott, vagy harmadizben elkövetett, vagy a nagyobb lopást 
halállal, az egyszeri, vagy a kisebb lopást pedig a rabszolgának meg
csonkításával, a szabadnak rabszolgává tételével, vagy a lopott tárgy
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értékének többszörösével bünteti; valamint akkor is, a midőn nemcsak 
a bűnössel, hanem ártatlan véreivel is érezteti boszúját.

Ez álláspontnak természetszerű következése, hogy a jog nem köve
telheti a kiszabott bünetésnek föltétien alkalmazását, hanem kénytelen 
megengedni, hogy a sértett fél a tettessel egyezkedjék, nyilván azért, 
mert a sértett fél ily  úton esetleg jobban compenzálhatja a maga sérel
mét, semmint a törvényszabta büntetéssel.

E subjectiv irányzattal legelőször Sz. László törvényei kezdenek 
szakítani, a mi kitetszik deer. IX. k. 9. fejezetéből, mely a nemes rendű 
rokontól elkövetett lopást fogsággal sújtja, tehát legalább egy esetben 
oly büntetést szab meg, a melyet a sértett fél subjectiv boszújától vagy 
fájdalomérzetétől függetlenül, objectiv mérték szerint, lehet alkalmazni ; 
de még határozottabban a III. k. 18. fejezetéből, mely a károsított fél
nek a tolvajjal való egyezkedését eltiltja,

Ez időtől kezdve nemcsak az objectiv irányzat fejlődik ki mind 
erősebben, hanem ennek alapján a casuisticus irány is mindinkább veszít 
régi jelentőségéből; ennek megfelelően a régibb büntetések — a halál 
kivételével — mindinkább elavulnak, főkép a mióta a rabszolgaság szii- 
nedezni kezdett; s miután azok helyébe a törvények újabbakat nem 
decretáltak, e hiányt a birósági gyakorlat kénytelen pótolni; a súlyosabb 
esetekben alkalmazott halálon kívül rendes büntetésként a szabadság- 
büntetést honosítván meg.

6 А HK. I. R. 5. czímét s az 1495 : 29., 48. t.-czikkeket megelő
zőleg sem szokásjogi szabályról, sem törvényről nincs tudomásunk, mely 
a rablók büntetését megállapította volna, s még később is az 1546 : 51. 
t.-cz. 2. §. s az 1548 : 48. t.-cz. ugyan elrendelik, hogy a rablókat szi
gorúan megbüntessék, de hogy miből álljon e büntetés, arról mélyen 
hallgatnak; holott, a mint fentebb láttuk, a tolvajok büntetésével már 
első királyaink végzeményei sűrűn s tüzetesen foglalkoznak. Ennek okát 
abban lelhetjük föl, hogy a rablást a középkorban sokáig sem oly aljas, 
sem oly rettenetes bűnténynek nem tartották, mint a lopást; egyszer, 
azért, mert nem járt alattomossággal; aztán meg azért, mert nem rítt 
ki belőle oly határozottan a nyerészkedési vágy, mint a lopásból. A rab
lás egyszerűen az erőszak jogellenes gyakorlásának tekintetett; ez pedig 
oly időben, a midőn a rendelkezésre álló állami segély mellett még az 
önsegélynek is tág tér engedtetett, s a mikor a gondolkozás nyers, anya
gias irányánál fogva az erőszakos fellépésben a férfias bátorság nyilvá- 
nulását látták, a lopásnál sokkal enyhébb elbirálás alá esett. Nem épen 
valószinűtlen tehát, hogy a legtöbb esetben a sértett fél önhatalmúlag 
boszúlta meg magát a rablón, vagy pedig kiegyezett vele, s a mennyi
ben a biró segélyét vette igénybe, a rablóra kirótt birsággal lett kielé
gítve. Ugyanazért nem igen foroghatott fönn a törvény részéről vala
mely szigorúbb büntetésnek megszabása. Csak a midőn a művelődés 
előbbre haladtával az erkölcsök szelídülnek; midőn a materiatisticus gon
dolkozást felváltó humanismus terjedésével az erőszakosság régi becsétől 
megfosztatott; a midőn az objectiv jogrend megzavarásának megtorlása 
a jognak mind hangosabb követelményévé válik ; főkép pedig, a midőn 
a keresztény egyháznak sz. Ágoston eme szavaiban »Poenale est o c c u l t e  
auferre, multo majoris est v i s i b i l i t e r  e r i p e r e «  híven visszatükröződő fel
fogása mind erősebb visszhangra ta lá l: ismertetik el a rablás a lopásnál 
is nagyobb s az állam által emennél is szigorúbban megtorlandó bűn
tényül. Minthogy pedig már a nagyobb tolvajlás is halállal lett büntetve, a 
rablásnak is természetesen csak ez lehetett a büntetése, még pedig annak 
súlyosabb neme: a karózás vagy kerékbetörés (HK. I. R. 15. ez.), a mely 
helyett az 1595: 29. s 48. t.-oz. a felakasztással, illetőleg fejvétellel
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(capite plectatur) elégszik meg, mig az újabb büntetőjogi felfogás a rab-, 
lást már szabadságbűntetéssel is eléggé megtoroltuak látja.

’ Sz. István deer. II. k. 30. fejezete a gyújtogatásra, a kár meg- 
téiítésén felül, 60 solidust érő 16 tinóból álló büntetést ró ki. E törvény, 
mely különben a bajor népjog mintájára készült (lásd 1. Bajuv. IX. 1.), 
csak a magángyújtogatásra vonatkozik, a mely jogunkban kártételként 
fogatván fel, századokon keresztül mint magánvétség szerepel. Az a jog, 
mely — az 1231 : 35. t.-cz.-ből kitetszőleg — az Ítélet végrehajtásának 
megengedett eszközeként az elitéit javainak elhamvasztását is elismerte, 
a magángyújtogatást másnak mint magánvétségnek nem is minősíthette.

A magánvétség által okozott kárért a káros fél ősi időkben önha
talmúlag vagy pedig a tettessel egyezkedve vehetett magának elégtételt. 
Hogy a közhatalom az önhatalmú kielégítésnek elejét vehesse, törvény
nyel állapította meg s biztosította az értéket, melylyel egyezkedés hiányá
ban a káros félnek meg kell elégednie.

A köz- vagy nyilvános gyújtogatás tekintetében azonban ez intézke
dés szüksége nem forgott fenn, mert azt kezdettől fogva maga a közhata
lom megtorlandó közbűntettnek tartotta, még pedig rendkívüli közveszé
lyességénél fogva ama legsúlyosabbak egyikének, melyeknek méltó bünte
tése csakis a legnagyobb, t. i. a kiközösítés, majdan az ennek helyébe lépő, 
vele egyenértékű hűtlenség büntetése lehetett. Mennyire súlyosnak tartá 
a nemzet e bűntettet, megérthetjük a HK. III. R. 23. czíméből, mely 
szerint csak a gyújtogatással fenyegető is halállal bűnhődött. Ugyanazért 
a legrégibb törvény, mely a közgyújtogatókat említi, az 1462 : 2. t.-cz. 
6. §. sem statuálja e büntetést, hanem csak összefoglalja azon bűntettek
kel, melyekre nézve a közszokás a hűtlenség büntetését szentesítette ; az 
1459: 4. t.-cz. 6. §., valamint а HK. I. R. 14. ez. sem tesz egyebet ; 
s midőn az 1492: 107. t.-cz. elrendeli, hogy: »incendiarii............. per
petuae infidelitatis poenae subjacere et perpetui infideles Regni h a b e a n t u r , 
eo facto,« s hogy részükre megkegyelmezésnek nincs helye, szintén nem 
akarja mintegy maga a hűtlenség büntetését elrendelni, hanem lehetet
lenné akarja tenni, hogy egyes esetben a tettes e büntetés alól mene
küljön.

A mint a büntetőjogi nézetek lassanként tisztultak, lehetetlen volt 
a magángyújtogatást továbbra is a magánjogi vétségek keretében h agyn i; 
közveszélylyel járván, az is bűntettnek ismertetett el s mint ilyen 
bűntettetik; büntetéséről a törvények nem rendelkezvén, a gyakorlat, 
tekintve, hogy a nyilvános gyújtogatással csak fenyegető is halállal bűn
hődött, a halálbüntetést alkalmaztatá. Később a hazai bíróságok előtt 
nagy tekintélynek örvendő praxis criminalis II. R. 83. art.-hoz tartá magát, 
a melynek rendelkezéseit lényegileg az 1723 : 11. t.-cz. 13. §. törvényerőre 
emelte, midőn meghagyta, hogy a közgyújtogatók élve elégettessenek, 
a magángyujtogatók pedig a körülményekhez képest ugyanazon vagy 
enyhébb halállal lakóijának.

8 A házasságtörés jelentőségére és büntetésére nézve lásd II. köt. 
1. fej. 74. 1. 2. j. és 75. 1. 1. jegyz.

8 A boszorkányoknak, valamint általában a bűbájosoknak léteié
ben való hit természetes folyománya amaz általános hitnek, hogy a ter
mészet titkainak ismeretével s a szellemek segítségével természetfölötti 
eredmények érhetők el. Megvolt e hitök a keleti népeknek ép úgy mint 
a görögöknek s a rómaiaknak. A középkori népeknek, ezek közt a magya
roknak, ősi hite szerint is voltak bűbájosok, férfiak s nők, kik a jóslás 
adományával s bizonyos titokzatos hatalommal és képességgel voltak 
ellátva, a minélfogva a természet ereit szolgálatukra felhasználhatták. 
Volt az istenek segítségével űzött jó, s a rossz szellemek segítségével
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gyakorolt rossz bűbájosság, a boszorkányság ; mely utóbbi, mivel az embe
rek gonosz szándékú megkárosítását, vagyonuk, testi egészségük romlását, 
sőt halálukat is okozza, úgy magán, mint bírói úton üldöztetett s kémé
iben  bűntettetett.

A keresztény egyház, melynek egyik főhivatása volt a pogány val
lásnak s az ennek kíséretében járó szokásoknak, szertartásoknak, előíté
leteknek gyökeres kiirtása, kezdetben a bűbájosságnak s boszorkányság
nak lehetetlenségét hirdette, az abban való hitet a képzelődés beteges 
kinövésének, a bűbájosságot gyakorlókat pedig képzelődőknek vagy csa
lóknak tekintette. Ez álláspontjához képest önmaga mind a bűbájosság
ban hívőket, mind az avval foglalkozókat első sorban tanítani, megjaví
tani, vezeklések vagy fegyelmi büntetések segítségével észretéríteni iparko
dott, s csak ha mind ez nem használt, bűntette őket egyházi átokkal, 
hogy ily módon a velük való érintkezést eltiltva, e hitnek s az ebben 
gyökeredző mesterség űzésének elterjedését meggátolja. Nagyjában ez 
álláspont tükröződik vissza még Gratiannak a XII. sz. közepe táján készült 
decretumából is (lásd pl. c. 15—18. OXXVI.). Az egyháznak e felfogását 
aztán lassanként magáévá teszi a világi hatalom is, nevezetesen az egy
ház legfőbb védnökeként szereplő frank királyi hatalom, a midőn nem
csak a bűbájosság régi büntetésének szigorán enyhít, a bűbájosak taní
tását, javítását s konokság esetében bebörtönözését hagyván meg, hanem 
a bűbájosok egyik fajának (az élő embert fölfaló boszorkányoknak) léte
iét is határozottan tagadja, az e miatt üldözötteket pedig oltalmába veszi. 
(Lásd N.-Károly 769. évi capit, c. 7., 789. évi capit, c. 4. de partibus 
Saxoniae etc.)

Ugyan-e felfogás nyomán haladnak a mi első nagy keresztény 
királyaink, ú. m. Sz. István, ki a boszorkányokat böjtnek, egyházi taní
tásnak, másod Ízben elkövetett boszorkányság miatt meg az egyház kul
csával kereszt alakban való égettetésnek veti alá s csak harmadizben 
szolgáltatja ki a világi hatóságnak (Deer. II. k. 31. f.) ; továbbá sz. László, 
ki (Deer. I. k. 34. f.) azokat egyszerűen a püspökkel Ítélteti e l ; végül 
Kálmán, ki az egyháznak részben a frank királyoktól is elfogadott 
tanát, hogy boszorkányok nincsenek, elfogadván, azokat minden üldözés 
•— úgy bíróság előtti, mint azonkíviili — ellen biztosítja e velős kijelen
téssel: »De strigis vero, quae non sunt, nulla quaestio fiat.« Deer. I: 57.

Minthogy azonban az egyház csakhamar meggyőződött arról, hogy 
a századok óta meggyökeredzett s a népek akkori kedélyállapotával ösz- 
szeforrt előítélet ki nem irtható, végre is kénytelen volt a bűbájosság 
lehetőségét még elismerni, csakhogy ugyanakkor annak keresztény színe
zetet is iparkodott adni, az által, hogy a természetfölöttinek tartott jelen
ségeket nem az istenített pogány szellemek, hanem a kereszténységtől 
elismert szellemek behatásának tulajdonítá, a pogány daemonologiával 
a maga keresztény daemonologiáját, állította szembe. Ezzel a bűbájossági 
hit újabb istápot. nyert. A boszorkányok immár nem valamely pogány 
gonosz szellemtől, hanem a szentirásban annyiszor emlegetett ördögtől 
megszállottaknak tartattak, s szentül hitték rólok, hogy annak segélyével 
a levegőn át seprőnyélen,villán, piszkafán, kutyán vagy kecskebakon nyar
galhatnak, időjárást csinálhatnak, betegségeket varázsolhatnak, az embe
rek hajlamaira befolyhatnak stb. De ép úgy hittek istennek, az angyalok
nak, szenteknek a sátán hatalmát ellensúlyozó csodatevő erejében, melynek 
segélyével a boszorkányok által létesített rosszak, szentelt víz, olaj, chrisma 
alkalmazása s egyéb vallásos cselekmények által megszüntethetek, sőt 
maga az ördög is a tőle megszállottakból kiűzhető. Ugyanazért hosszú 
ideig a boszorkányokat sem az egyház, sem a világi hatalom kegyetlenül 
nem is üldözé.
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ficas 1 et convitio blasphemiae in animum comitiantes,2 puni
endi plenariam habeant authoritatem.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyháza, prot. VI. ex 1588— 
1591. fol. 1.

Új stádiumba lépett a boszorkányügy a XIII. században azon nézet 
lábrakapásával, hogy a boszorkányok az ördöggel szövetségre lépnek, sőt 
testileg is egybekelnek ; minthogy ekkép öntudatosan veszik az ördög 
segítségét s ennek fejében neki önkényt meghódolnak, szolgálatába álla
nak : sokkal nagyobb fokban bűnösök, mint az ördögtől önkéntelenül 
megszállottak. Majd meg a bűbájosság egyáltalán összeköttetésbe hozatik 
az eretnekséggel, az egyik is, a másik is az ördög művének tekintetvén; 
s mivel a haeresis üldözése s elítélése az inquisitorokra bízatott, ezek a 
boszorkányügyet is saját hatáskörükbe kezdik vonni, erre is ép úgy mint 
amarra a vádeljárásnál sokkal kegyetlenebb nyomozó eljárást alkalmaz
ván. E törekvésükben azonban ellenzéssel találkozván, két inquisitor, 
Institoris Henrik és Sprenger Jakab 1484-ben VIII. Inoze pápától a 
»Summis desiderantes affectibus« bullát eszközük ki, melyben a boszor
kányoknak bármely lehető módon való kinyomozására, elítélésére és kiir
tására uta'síttatnak, eljárásukban való akadályoztatásuk pedig megtiltatik ; 
s hogy ügyöket még jobban előmozdítsák, egy »Malleus maleficarum« 
(boszorkány kalapács) czimü műben a boszorkányhitet elméletileg kifejtik, 
rendszerbe öntik, a boszorkánypöröket formaliter megalapítják. Ez időtől 
fogva az állítólagos boszorkányok száma mindinkább gyarapszik, kik is 
a legiszonyatosabb kínvallatások alá vétetnek s tűzhalálra Ítéltetnek, mely 
büntetésnemet már a XIII. században készült »Szász tükör« szabott ki 
reájok, s utóbb európaszerte a boszorkányok általános büntetésévé válik. 
S miután a protestáns papság is osztozott a boszorkányhitben ; miután 
a tudományban a XVII. sz. közepéig uralkodott theologicus irány úgy a 
természet törvényeinek, valamint a büntetőjog és igazságszolgáltatás elvei
nek fölismerését lehetetlenné te tte ; miután a boszorkányok üldözésében 
vallási, politikai s önző magánérdekek is közreműködtek, nem csodálkoz
hatunk azon, hogy a boszorkánypörök egészen a XVIII. századig mind 
nagyobb dimensiót nyertek; a XVIII. sz. elejétől azonban, a bölcsészeti s 
természettudományok előrehaladottsága következtében, főkép miután Bek
kel- Boldizsár a XVII. sz. végén s Thomasius Keresztély a XVIII. sz. elején 
éles elmével írt munkáikkal a boszorkányhit alapelveit sikeresen megtá
madták s erősen megingatták, már szünedezni kezdettek s annak végén 
— legalább Európában — végkép elenyésztek.

Hazánkban Kálmán király törvénye óta az 1527: 6. t.-cz. volt az 
egyedüli, mely a bűbájosokról (incantatrices) megemlékezett s azok kinyo
mozását és érdemök szerinti megbüntetését kívánta. A boszorkányokról 
külön, hallgatnak ugyan törvényeink, de azért ellenük folyt perekkel 
gyakran találkozunk a múlt század második feléig. Az eljárás a XVII. sz. 
közepétől fogva a bűnvádi eljárásunkat irányító praxis criminalis II. В. 
60. art. Útmutatása szerint folyt. A boszorkányság büntetése nálunk is 
a tűzhalál volt. Mária Teréziának az ilynemű perek megindítását, foly
tatását s a gyanúsítottak elítélését szigorúan korlátoló s szerfölött meg
nehezítő rendeletéi következtében azok még az ő uralkodása idejében 
végkép elmaradtak.

1 A bűbájosok egy külön faját képezték a méregkeverők, kikről 
azt hitték, hogy a gonosz szellemtől megszállva, illetőleg vele szövet
kezve természetfölütti hatású szereket (u. n. mérget) készítenek, s azokat
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II.
Feria secunda proxima post festum beatae Catharinae virginis ac mar

tyris, in posséssione Kárász.

Deliberatum est communi suffragio judicialiter: quod siqui 
in sylvis prohibitas haberent glandes, dominorum terrestrium 
porcis ejusmodi glandes liberae sunt, sed colonis et officiali
bus pro interdictis habebuntur.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyháza, prot. VI. ex 1588— 
1591. fol. 22.

1589.
Szabolcsmegyei statútumok.

i.
Feria secunda proxima ante festum Purificationis beatae Mariae virginis, 

in possessione Kárász, in sede judiciaria.

Ad postulationem domini generalis decretum est, quod 
equites et pedites intertenere 1 comitatus Zabolch non potest, 
propter infinitas oppressiones et militum infinitas depraeda
tiones,2 et alioquin constitutionibus regni publicis contrarium 
decretum facere non potest.3

Eredetije и. о. fol. 40.

II.
Feria secunda proxima post dominicam Judica, in Kárász.

Communi voto totius universitatis nobilium comitatus de 
Zabolch conclusum est, ut ad aedificationem molendini sicci, 
ad castellum Kalloviense erigendi, per hunc comitatum cen
tum sexaginta floreni contribuantur,4 manibus generosi ac egre-

mások romlására használják föl. A legártatlanabb anyagok is, csak azért, 
mert ily bűbájosok alkalmaztatták, e hit szerint mérges hatásuakká vál
tak. Ugyanazért a méregkeverés, veneficium is rossz, fekete bűbájosság- 
ként tekintetett, s a veneficusok is ugyanoly elbírálás alá estek, mint a 
boszorkányok. Törvényeink közöl róluk csak sz. István I I : 32. rendel
kezik, a sértett félnek vagy szüleinek adatja ki őket, hogy ezek tetszé
sük szerint büntessék; а XVII. században, mint a boszorkányok, ők is tűz- 
halálra Ítéltettek.

2 Lásd II. köt. 1. f. 38. 1. 2. j.
1 Tudniillik magának a megyének költségén.
8 A katonai kihágásokra nézve lásd II. köt. 1. fej. 33. 1. 4. j.
3 A katonák ellátásának kötelezettségéről fennebb 1.1. 6. j. alatt 

volt szó.
* A katonai élelem őrlésére szolgáló malmok építése szorosan véve
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gii domini Francisci Nagyváti assignandi, ea conditione, quod 
usque ad festum sacri Pentecostes proxime affuturum praedic
tum molendinum camera ejus Majestatis erigere et ad effectum 
deducere debeat, prout dominus praefectus et dominus gene
ralis provisor id effecturos obtulerunt. Ad intertentionem equo
rum, ad bajulationem molendini ordinandorum comitatus de 
Zabolch foenum in longitudine viginti quinque, in latitudine 
trium orgiarum, falcaid faciet, in territorio possessionis Miske 1 
vel in loco proximiori, si fieri poterit quotannis, quod quidem 
foenum coloni ( í g y ! )  praedicti comitatus de Zabolch, ad cas
tellum Kalloviense, quo magister annonae2 jussent, importari 
curabit, debito tempore, post festum vero sacri pentecostes, 
coloni ad molitionem non sint obligati.

Eredetije Szaholcsmegye levélt.. Nyíregyházán, prot. VI. ex 1588— 
1591. fol. 60.

1591.
S zá b o lc sm eg ye i s ta tú tu m o k .

i.
Anno 1591. feria secunda proxima post Dominicam Quasimodo in posses

sione Kárász, sedes celebrata.

Communi voto universitatis nobilium comitatus conclu
sum est, ut ad solutionem militum continuorum Kalloviensium 
post singulas portas solvantur singuli den. 60. Insuper ad 
solutionem notarii nostri adjunguntur singuli den. 5., nullius 
bona sint exempta de hac exactione.8

Eredetije Szaholcsmegye levélt., prot. VII. ex 1591—1593. fol. 14.

II.

Feria secunda proxima post festum beati Briccii episcopi et confessoris
sedes celebrata.

Communi omnium voto universitatis nobilium comitatus 
de Zabolch decrevit, ut ad solutionem viceeomitum, notarii *

vármunkát nem képezvén, ahhoz a megyék akaratjok ellenére hozzájá
rulni nem voltak kötelesek.

1 Micske puszta.
s Élelmezési mester, lásd ugyané megye 1553. évi stat. 6. j. fen

tebb 1. 1.
s Hogy kik mentesíttettek törvényeink értelmében az adózások alól, 

lásd II. köt. 1. fele, 162. 1. 5. jegyzet.
4 A tisztviselők fizetése, sallariumára vonatkozólag lásd u. o. 16. 1. 

4. jegyzet és 17. 1. 2. j.
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et alias diversas necessitates,1 * post singulas portas solvantur 
denarii viginti.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., prof. VII. ex 1591 — 1593. föl. 40.

III.
1591. Feria secunda proxima post festum sancti Nicolai episcopi et con

fessoris, in Kárász, sedes celebrata.

Communi voto conclusum est, ut oratores ad diversa 
loca, pro certis necessitatibus expediti,8 inter nobiles comi
tatus eligendi, justo ordine et successive destinentur; desti
nati vero non refragentur. Siquis contrarium faceret, flor. 12. 
cornicatur; pro qua convictione mox in eadem sede mulcte- 
tur, per ablationem equorum vel aliarum rerum mobilium.3

U. о fol. 45.

1593.
Szabólesm egyei s ta tu tu m .

1593. Feria secunda, proxima post Dominicam Exaudi, in Kárász.

Az minemü panasza az vármegyének volt Báthori István 
urunk ő nagysága ellen, ki főispánunk és országunk bírája, 
az gonoszul elment jobbágyok 4 felől, törvény szerint úgy találta 
az vármegye, mivelhogy még az ideig senkinek adjudicatája 
nincsen ő nagysága ellen az szökött jobbágyokról való executió- 
nak conturbatiója felől; ennekutána immár az, kinek jobbágyi 
vadnak az ő nagysága jószágában, Zabolcs vármegyében, min
den helyekre kérjenek bírót és esküdtet az articulus tartása 
szerint az pozsonyi 1556. esztendei5 szerint, az ki akarja; 
melyre az szolgabiró és esküdt tartozzék elmenni az ő bite 
és tiszti vesztése alatt. Hogy ha conturbálnák az executiót. és 
nem hagyják véghez vinni,6 * referálják az executiót kit meg

1 Vagyis a megye házipénztárába, melyre nézve lásd II. köt. 1. fele, 
16. 1. 4. és 29. 1. 1. jegyzet.

8 Küldöttségekre nézve lásd u. o. 7. 1. 2. j.
8 Ugyanez a statutum később, 1593-ban megujíttatott.
* A megszökött jobbágyokról s azok visszaköveteléséről lásd II. k.

1. f. 3. 1. 2. j. és 194. 1. 2. j.
6 Nevezetesen az 1556 : 31. art.
8 Régibb törvénykezési rendünknek egész szervezetéből kitűnik az a 

törekvés, hogy a bírói ítéletben lehetőleg a materiális igazság juttattassék 
kifejezésre ; ezért hagy az egyénnek a maga jogai megvédésére és érvé
nyesítésére igen tág tért, olyannyira, hogy az az Ítéleteknek a közhatalom 
által foganatosítandó végrehajtását a visszaűzés (repulsio) és ellenállás 

Corpus Statutorum. III.
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értvén az vármegye, fejek fennállattáig költségekkel, fáradt
ságokkal, az mint az articulus tartja,1 törvény szerint, az 
legkisebbik mellett is adjuticatája lévén, tartozzék az vármegye 
megtalálni mind urunkat ő felségét, mind penig az országot;2 
és kivihessék az szolgabirót és esküdtet minden helyekre, 
Báthorra is, mindenek jószágára, nemesekére is, úgymint 
Bátliori Ferencz és Báthori Sigmondéra is.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, prot. VII. ex 
1591—1593. föl. 130—131.

(oppositio) remediumával önhatalmúlag is meggátolhatta. Mind a mellett a 
vesztes felek, még a jog által meg nem engedett erőszakos úton is, meg
gátolták a végrehajtás foganatosítását. Egy-egy hatalmas úr nem ritkán 
nagyszámú fegyveres néppel szállott szembe a végrehajtókkal, azokat 
elfogta, megverte, megsebesítette, sőt meg is ölte. Nemcsak a jogtalan 
nyerészkedési vágynak volt ez következése, hanem sokszor és első sorban 
az egyéni szabadság túlbecsülésének is, annak, hogy az egyén a maga 
hatalmát a közhatalom fölé törekedett helyezni.

Addig, a mig az Ítéletet maga a fél hajtotta végre, a bíróság 
végrehajtó közegeinek (lásd II. köt. 1. f. 91. 1. 2. j.) mint bizonyságnak 
jelenlétében, a mig tehát a tulajdonképeni végrehajtó maga a nyertes 
fél v o lt : ez erőszakosság — úgy látszik — külön vétség vagy bűntény
ként nem qualificáltatott ; könnyen be volt az illeszthető a hatalmas
kodás tágkörü fogalmába; de utóbb, midőn maga a biróság hajtotta végre 
az ítéletet a nyertes félnek jelenlétében, a »végrehajtás zavarása« (tur
batio executionis) neve alatt a közhatalom, a közállomány elleni feltá
madás egy külön fajaként minősíttetett az, s mint ilyen a hűtlenség 
büntetésével sújtatott. Minthogy azonban káros eredményeiben szemmel 
látható nagy különbségek mutatkoztak, a régibb jogban pedig valamely 
vétkes vagy bűnös tett nagyságának megbirálásában első sorban a léte
sített rossz nagysága volt irányadó: már az 1547: 32. t.-cz. a végrehaj
tásnak egyszerűen jogellenesen ellenszegülőket a repulsiónak (T2 ft), a 
végrehajtók megverőit, megsehesítőit a nagyobb hatalmaskodásnak, és 
csak azok megölőit sújtja a hűtlenségnek büntetésével; mig végre az 
1723 : 10. t.-cz. 2. §. általában a nagyobb hatalmaskodás büntetését rója 
ki. — V. ö. II. köt. 1. f. 63. 1. 1. j.

1 Ez articulus vagy az 1507: 1. t.-cz., vagy pedig, a mi valószí
nűbb is, az 1542. (beszt. b.) : 5. t.-cz.

2 A bírósági Ítéletek végrehajtási módjának fejlődéséhez képest, 
a végrehajtás foganatosításához szükséges physikai erőt magának a nyer
tes félnek kellett előteremteni, mert a végrehajtás meghiúsítását egysze
rűen az ő érdekei megcsorbulásának szempontjából tekintették. Ile midőn 
már a közhatalom tekintélyének fitymálása, a jogrend felforgatásaként 
jött számba: a szükséges physikai erőről első sorban magának a bíró
ságnak kellett gondoskodnia. E physikai erő »braehium«-nak, karhata
lomnak neveztetett, A végrehajtató fél ugyan továbbra is köteles volt a 
végrehajtó bíróságot minden rendelkezésére álló erejével támogatni 1518. 
(bácsi) : 6. t.-cz .; annak elégtelensége esetében azonban az ítélő biró a 
felperesnek kiadandó itélőleVélben (litterae adjudicat oriae) azt a megyét, 
melyben a végrehajtás foganatosítandó vagy, a szükség úgy kívánván, 
a királyt, illetőleg a kir. helytartót, a nádort, országbírót, az ország főka-
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1593

Szatmármegyei statutum.
Statutum est unanimi universitatis nobilium consensu, ut 

a modo in posterum pro tollendis diversis inconvenientiis 
evitandisque tumultibus, quibus hactenus juris processuum in
sede huius comitatus haud sane me1 ....................................
impeditum esse constat, in levatione et depositione causarum 
per se . . .  . deinceps movendarum, habita juxta decreta regni 
motione dignitatisque eorum, debita ratione, series 2 observetur.

Eredetije Szatmármegye levéltárában, N.-Károlyban, 1593—1638. 
terjedő jkv. 1. kötet 1. lapján. Felette rongyos

1593
S za tm á rm eg ye i sta tu tu m .

Item: Quia in proxima publica seu generali universorum 
dominorum regnicolarum ex edicto 3 suae Maiestatis in Civitate 
regia Posoniensi celebrata, pro commodiori defensione regni, 
subsidium trium florenorum ad manus certorum dominorum 
ad id personaliter deputatorum assignari oblatum sit.4 Delec
tus est in dicatorem5 huius comitatus generosus ac egregius 
Petrus Anarchi, alter vicecomitum nostrorum, data eidem 
debita instructione. Cui pro sallario oblati sunt quinqua
ginta floreni.® Prout comitatus Zempleniensis ( s i c ! )  decre
visse constat.

Eredetije Szatm 'r megy e levéltárában, N.-Károlyban, 1593—1628. 
jkv. Fol. 7.

pi tanyát kereste meg, hogy a magok vagy egyúttal a szomszéd megyék, 
vagy ha kell, az egész ország fegyveres erejét a végrehajtás foganatosí
tása czéljából kirendeljék. Miként a megyei bírák, úgy a király vagy 
a nagybirák által hozott ítéletek végrehajtásának sikeresítése czéljából is 
rendeltetett ki karhatalom ; a kik kirendeltetvén, a segélyt megtagadták, 
szintén hűtlenség bűnébe estek, mint azon ellenszegülő, ki a karhatalmat 
szükségessé tette. [Lásd 1518 (bácsi): 4—6., 1536 : 18., 1563: 29., 1638: 
27., 1659 : 44., 1681 : 31. t.-cz., de különösen az 1507 : 1. és 1542 : 5. t.-cz.J.

1 В hely a jegyzőkönyvben ki van szakadva.
г A perek sorrendjéről lásd II. к. 1. f. 8. 1. 2. j. és 136. 1. 4. j.
3 Az itt említett edictum az 1593 : 3. t.-cz.
* Oda értendő : »congregatione«, mely szó az eredetiben kimaradt.
‘ A dicatorra nézve lásd II. köt. 1. fele, 89. 1. 1. j.
3 Az adószedőnek megválasztását, és salariummal való ellátását maga 

a törvény, az 1593 : 7. t.-cz. bizta az egyes megyékre.
2 *
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1594
S za tm á rm eg ye i sta tu tum .

Congregatio in possessione Domahida in festo beati Andreas apostoli 
celebrata. Anno 1594.

Pro ratione praesentis temporis conclusum est, ut uni
versi et singuli domini nobiles viritim insurgant.1 bello inhabi
les juxta constitutiones publicas, alios pro se mittant.2

Item de singulis duabus portis dicari solitis singuli perlites 
pixidarii expediantur. Ln locis quidem portam non habenti
bus. tres sessiones populosae pro una porta3 computentur. 
Et si qui tot sessiones non habuerit, ut earundem ratione

1 A felkelésre nézve lásd II. köt. 1. fele, 240. 1. 1. j.
8 A magyar nemzetben már a XIII. század folyama alatt kezd fakadni 

az a fölfogás, hogy' az állam : szervezett egész, a nemes pedig: annak 
szerves alkateleme. Ez az organicus fölfogás, mely később a szigorú 
következetességgel megalakult szent korona-féle tanban rendszeresen 
kifejtett elmélet alakjában jelentkezik, az állam, mint országos közület 
(regnum), ennek egyes tagosulatai : a vidéki közületek (universitates) 
és az egyes nemesek : a korona tagjai (membra s. regni coronae) jogai
nak és kötelességeinek viszonosságát, érdekeik kellő méltatását és össze
egyeztetését követelte. Az érdekek ez összeegyeztetését czélozzák egyebek 
közt azok a törvények, melyek egyeseknek a haza védelmére megkívánt 
személyes felkelés kötelezettsége alóli felmentésére vonatkoznak.

Az insurrectiót szabályzó legrégibb törvény még csak az egyesek 
személyes viszonyaira és érdekeire van tekintettel, midőn némelyeket a 
személyes fölkelés kötelessége alól egyszerűen fölment [1435. (I) : 3. és 5. 
art.) ; de mivel e miatt az ország közérdekei szenvedtek rövidséget, későbbi 
törvények az ily fölmentetteket már magok helyett mások állítására is 
kötelezik. Nevezetesen a jelen statutum korát megelőző törvények, u. m. 
az 1454: 4. t.-cz. 5. §., az 1528 (tolnai): 5., az 1523: 41., 1542 (beszt. 
b.) : 42., 44., 1542 (pozs.) : 22., 23., 1545: 11., 13., 22., 23. és az 1536: 
13. t.-cz. 5. §. a helyettesítés kötelezettsége mellett fölmenti:

a )  a király, praelatusok, bárók, mágnások vagy más rendűek szol
gálatában álló,

b )  az ezeknek váraiban, kastélyaiban, házaiban, udvaraiban offici
alis, castellanus vagy factor minőségében alkalmazott,

c )  a család vagy úr őrizetére avagy díszére (pro decore) hivatott 
nemeseket,

d )  a káptalani személyeket, kisebb javadalmasokat, plébánusokat;
e )  azon nemeseket (esküdteket) és szolgabirákat, kik a megyékben 

az eleségnek a városokba való szállításával vagy egyéb megyei ügyek 
elintézésével bízattak meg; végre

f )  a gyermekeket, öregeket, özvegyeket és tehetetleneket (imbecil
les). A későbbi törvények: 1597: 7. t.-cz. 1.. §., 1598: 22. t.-cz. 2. §., 
1601 : 9. t.-cz. 5. és 8. §§., 1622: 21. t.-cz. 6. §., 1662 : 5. t.-cz. 19. §. 
s 1681 : 46. t.-cz. 19. §.. az előbb felsoroltakon kívül még a decrepituso- 
kat s betegeket is említik a fölmentettek között.

3 A porta értelmét lásd TI. köt. 1. fele, 42. 1. .4 j.
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pro se peditem mittere teneretur, cum aliis sui similibus rem 
communicet, et conjunctis viribus expediant. Tamijue ipsi nobi
les, quam pedites, proxime venturis diebus feria nimirum 
quarta et quinta in possesione Mezőterem . . . conveniant sui)
poena 12 fl. Si quidem post................... diem et ipso item
quinto die absens fuerit, in duplo convincatur, nisi rationabi
lem assignaverit excusationem. Si neque post iteratum termi
num comparuerit, amissione bonorum plectatur.1

Corrosa inde birsagiali pecunia in rationem comitatus 
et commodioris expeditoris deputetur.

Item quoniam certum est plerosque tam nobiles, quam 
etiam portas sese a debita insurrectione substraxisse, proinde 
vigore literaruin birsagionalium, jam pridem in Nagy-Dobos 
emanatarum plectantur birsagio duodecim florenorum.

Item statutum est, ut deinceps, qui dominorum et nobi
lium in generali congregatione huius comitatus personaliter 
aut per mandatarios. legatarios non comparuerint, de facto 
birsagio duodecim florenorum plectantur.2 3

Eredetije Szatmárm. levélt., E  agy-Kár olybán, Prot. 1593—1628. 
Fol. 10.

1594.
Szabm árm cgyei sta tu tu m .

Statutum cumprimis unanimi universorum nobilium voto 
et consensu est, quod licet annualis terminus officii viceeomi- 
tum praeteriverit et pro veteri consvetudine8 alii vicecomi- 
tes eligendi4 et jurám entis adstringendi5 * * forent, quia tamen

1 Az 1435 (I): 7. t.-cz. már első Ízben is a javak elvesztésével 
sújtotta a késedelmeseket.

8 A gyűlésen való megjelenés kötelességét illetőleg lásd a II. köt,. 
1. f. 18. 1. 1. j.

3 A törvények ugyanis az alispáni tisztség tartamát meg nem álla
pítván, a szokás a szolgabirákra és esküdttársakra nézve a törvény által 
meghatározott egy évi minimális tartamot tette magáévá. (Lásd II. k. 
1. f. 134. 1. 1. j.)

4 Az alispáni tisztség betöltésének módja időnként változott, mire 
nézve lásd II. k. 1. f. 120. 1. 3. j.

5 A tiszti eskü az emberiségnek ősidőktől fogva fenmaradt
elenyészhetetlen öröksége. Ősi időkben az emberek közt a bizalom, a
hitel teljesen hiányozván, az egyszerű Ígéretnek semmi becse sem volt,
arra semmit sem adtak ; a jogügyletek rögtöni, kész szolgáltatások mel
lett (u. n. kész ügyletek), vagy legalább is teljesen megnyugtató biztosí
ték (zálog, kezesség) adásával köttettek ; s mivel a magán és közjogi 
viszonyokat egymástól nem tudták megkülönböztetui, nemcsak a magán-, 
hanem a közjogi viszonyra irányuló ügyletek is egy és ugyanazon módon
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hisce disturbiorum bellicosorumque tumultuum temporibus 
incommoda fore censeretur eiusmodi officiolatuum mutatio, 
proinde ad tempora usque pacatiora datur, et in suo vigore 
relinquitur authoritas officii vicecomitis egregii Petri Anarchy.

Item ordinatum est, ut in rationem sallar ii jurati nota
rii 3 comitatus et centurionum3 militum comitatus in Kállo 
intertentorum exigantur singulis de portis floreni singuli, ab 
aliis vero more et consvetudine pro veteri.

Item: ut juxta constitutionem Tarczalianam 4 quisque se 
ad insurgendum quo poterit meliori cum apparatu aptet. Item 
de singulis portis, singulos pedites, portas non habentes et 
usque quinque colonos habentes de singulis quinque colonis, 
singulos solum pedites mittant.

De commeatu statutum est, quod de duabus portis unam 
vaccam mactatilem, item de unaquaque porta centum panes, 
item quatuor gallinas, duos anseres. Item singulos duos modios

létesíttettek. Ily közjogi ügylet volt a tisztválasztás is. A közület a 
választás által a megválasztott egyént bizonyos hatalom gyakorlásával 
bizta meg, s a megválasztott köteles volt e hatalmat a közület érdeké
ben gyakorolni. A tiszt a választás által eo ipso megnyerte a hatalmat, 
de az ő részéről a szolgálat csak jövőben volt teljesíthető; ennek bizto
sítására elfogadható kezest kellett állítani. A tisztséggel járó nagyfon
tosságú kötelezettségekkel szemben teljesen megnyugtató kezes gyanánt 
csak az istenség tekintetett, ezt pedig a tiszt vallásos szertartások között 
tett eskü formájában jelölte ki kezesül, ünnepélyesen fogadván az elvál
lalt kötelességek hű teljesítését, s ezek megszegése esetére az istenség 
rettenetes hoszúját, átkát híván föl önmaga ellen. Ily ősi esküformának 
példája olvasható a HK. III. R. 36. ez.-ben foglalt zsidó eskümintában.

A kereszténységnek az istenről alkotott tisztultabb fogalmával 
annak kezesként való odaállítása összeegyeztethetetlen lévén, az eskü 
az istenre, mint tanúságra való hivatkozás kezd szerepelni s mint ilyen 
maradt annak letevése a tisztviselők kötelessége mind mai napig. Hazai 
törvényeink a tisztviselők ez eskütételi kötelezettségét az 1435. (II) : 
1. t.-cz. óta gyakran ismétlik, pl. az 1486: 60., 73., 1492: 33., 1504: 
2., 1536 : 35., 1542 (beszterczei): 49., 1553 : 30., 1559 : 52. t.-cz. stb.

1 A tisztviselők fizetésére nézve v. ö. II. köt. 1. f. 16. 1. 4. jegyz. 
és 17. 1. 2. j.

2 A megyei nótáriusokról lásd u. o. 209. 1. 2. j.
3 A centuriókra s általában a katonai tisztviselőkre nézve lásd 

u. o. 225. 1. 3. j.
* Tarczalon 1593. szeptember 23-án tartott Teuffenbach Kristóf a 

felvidék rendéivel országgyűlést, a melyen a tanácskozás fő tárgyát a 
török hódításokkal szemben szükségessé vált védelem szervezése képezte. 
Miután e gyűlésen a felvidék rendéinek személyes felkelését s minden 
porta után egy gyalog katonának állítását rendelte e l : a megye e hatá
rozatnak saját területén leendő foganatosításáról jelen statútuma utján 
gondoskodott. A tarczali gyűlés végzéseit egész terjedelmükben közli dr. 
Fraknói Vilmos a »Magyar országgyűlési emlékek« 8-ik kötetében, Buda
pest, 1883. a 161. s köv. lapokon.
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cassovienses avenae. Portam non habentes juxta fidedignam 
aestimationem judlium pendant.

Praemissorum commeatuum administratio ad manus egre
gii Pauli Keokényessy hat per judices nobilium.

V a c c a m  m a c ta t i le m  d a r e  n o n  v o le n te s  tl. 3. so lv a n t .
Si quidem contingeret belli motus diutius vigere et prae

missorum unicam exactionem non sufficere, exigant iterato, vel 
toties quoties necessarium videbitur.

Praemissorum autem commeatuum administrationem judi
ces nobilium ab omnibus fideliter exigant ne aliquibus par
catur.

Si qui admoniti praestare noluerint praemissa, judlium 
statim et de facto irremissibiliter duodecim florenos exigat 
toties quoties.

Eredetije Szatmárm. levélt., Nagy-Károlybán, 1593—1628. jkv. 
Föl. 11.

1 5 9 4 .

S za tm á rm eg ye i sta tu tu m .
Congregatio comitatus Zattmariensis in possessione Doniahida feria quarta 

proxima post festum beati Valentini Martiris anno domini 1594.

Primum statutum est habita debita ratione tum mandati 
et clementis commissionis suae Maiestatis, tum etiam futurae 
insurrectionis et commeatus in castris necessarii: ne ullus e 
medio huius comitatus nostri frumentum cuiusvis generis in 
vicinas provincias, praesertim ditione Turcica lucri gratia eve
here possit sub amissione ejusmodi annonae evectae.1

Item ordinatum est, quod quia juratus hujus comitatus 
nostri notarius2 nostri gratia et ad instantiam dominorum 
legatorum nostrorum a longinquo nostri in medium venisset 
judiciariarumque sedium celebrationes hoc tumultuum belli 
tempore cessare, constat autem eundem per hoc non exiguum 
subsidii decedere: Et quia idem nihilominus officio suo ut 
par est intentus est, exigantur itaque eidem ab omnibus . . . 
et singulis portis dicari solitis singuli sex denarii, portam 
quoque non habentes modo simili totidem pendant, quos jud
lium mox et de facto exigant et plenarie manibus ipsius jurati 
notarii assignent. Exactio fiat in birsagio 12 fi.

Item quoniam superioribus hisce diebus nobilis Leonar-

1 Lásd az 1553. évi szabolcsmegyei II. st. 6. j. fentebb 1. 1.
a A jegyzőre nézve lásd II. köt. I. f. 209. 1. 1. j.
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dús Zalkay unus judex nobilium comitatus e vivis excessit, 
substituatur eidem in locum nobilis G. Thomay. Praestitit 
juramentum coram universitate.

Eredetije Szatmárm. levélt.. Nagy-Kcirolyban, Prot. 1593—1628. 
Fol. 12.

1595.•
S za tm á rm eg ye i sta tu tu m .

Congregatio comitatus Zatthmariensis feria quarta proxima post festum 
sacrae Pentecostes anni 1595. in Domaliida celebrata.

Cum statutum sit novissima currentis liuius 95. anni in 
constitutione,1 ut in causa quarumlibet violentiarum et ille
gitimarum occupationum damnorumque a principio mensis 
Augusti anni 1593. tactorum, patratorum et illatorum, vice- 
comites quorumlibet comitatuum convocatis assessoribus et 
judlium aliisque potioribus nobilibus, quos habere poterint, jus 
et justitiam administrare debeant. Proinde communi universi
tatis voto decretum est, ut singulis quindenis diebus, vel 
quando oportunum et possibile videbitur, ipsi vicecomites sedes 
et judicia celebrent.2 Si quispiam laesorum seu querulantium 
contra quempiam jus intentare voluerit, is talem ad minus 
ante ternum sedis diem per judlium ubicumque repertum
.................legitime citari faciat, qui sive compareat sive non,
dilatione sine omni (serie3 citationis observata) jus et justi
tiam juxta novissimam constitutionem administrent, judici- 
ariamque ipsam deliberationem penes exmissionales4 (proces
sum. rationes, et probationes adjudicationis continentes) exe- 
quantur.

Eredetije и. о. Fol. 15.

1595.
S za tm á rm eg ye i sta ti du m .

Congregatio in Dornahida in festo Laurentii anno 1595. celebrata.

Ratione commeatus5 in castra administrandi statu
tum est, ut a singulis conjugatis . . jobbagionibus, diverso

1 Lásd 1595 : 36. t.-cz.
2 Törvényszékek tartásáról lásd II. köt. 1. fel. 12. 1. 1. j,
3 Lásd u. o. 8. 1. 2. j.
4 Kiküldő levél, lásd u. o. 24. 1. 1. j. és 91. 1. 2. j. utolsó pontját. 
6 A katonai élelem beszerzéséről lásd Szabolcsmegye 1553. évi

II. stat. 6. jegyzet, fentebb az 1. ].
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pane vescentibus, singulis mensibus singuli panes; ab duobus 
aratrum integrum habentibus medium cubulum avenae, dimi
dium aratrum habentibus quarta pars, jugalem quidem bovem 
non, sed tamen vaccas, porcos et id genus facultates haben
tibus octava pars cubuli avenae hordei vel siliginis pendantur, 
et quaeque possessiones et oppida sua victualia ad castra sub 
poena 12 d. birsagii primum quidem sub poena dupli, id est
24 fl. devehi curare teneantur, per seriemque......................
judicem possessionis vel aliquem ex juratis una in castra expe
diant, qui commeatum pro condigno praetio divendere et prae- 
tium communitati proferre et restituere teneantur.

Eredetije Szatmárm. levitt., N.-Kdrolyban, Prot. 1593—1628. 
Fol. 22.

1595.
Szabolcsm egyei s ta tu tu m .

Congregatio ejusdem comitatus de Zabolch immediate post praescriptam 
puta 3. Maji in Kárász celebrata. Anno eodem 1595.

Statutum communitatis unanimi voto et consensu est, 
quod, quia multorum nobilium literae causales partim in 
appellationibus, partim parium petitionibus pendentes, vel aliter 
hactenus praesertim per decessum ex officio Andreae Thuri 
alias notarii inexpeditae mansissent, ideo moderni temporis 
notario, ut universas causas quaslibet expediat et suo modo 
obsignatas partibus causantibus extradet, datur authoritas. 
Item, quia plerique ratione fugitivorum colonorum et servorum 
coram judlium et juratis, alias de sede exmissis, lites movis
sent et intentassent, quae partim in prima instantia id est, 
demonstratione talium fugitivorum, partim appellatione pen
derent, itaque tales quoque causae prosequantur et finaliter 
terminentur.

Item, quandoquidem dietae Posoniensis, praesenti hoc 
1595. anno celebratae constitutione1 cautum sit, et sancitum, 
ut universae causae violentiarum, occupationum et damnorum 
a principio Augusti 1593. anni factorum patratorum et illa
torum adjudicari possint, proinde singulis quindecim diebus, 
nisi evidens aliquod obsistat impedimentum, sedes judiciaria 
celebretur, ad quam laesi octava adminus ante sedem die suos 
adversarios citari2 faciant, sicque paris3 datione similibusque

1 1595 : 36. t.-cz.
• Az idézésre nézve lásd II. köt. 1. fele 31. 1. 2. j. és 22. 1. 1. j.
8 Páradást lásd u. o. 10. 1. 3. j.
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dilationum cautelis postergatis, causam quisque suam prose
qui possit.

In facto vero occupationum 1 ut primum finaliter causa 
decisa fuerit, si per temporis brevitatem notario vacaverit, stante 
adhuc sede literas exmissonales2 scribere, easque non expec- 
tata ipsarum literarum ad judicatoriarum3 (processum causae, 
rationesque et probationes, quarum respectu adjudicatio ipsa 
facta est, prolixius declarantium et ideo alia apta et idonea 
sede extradandarum) emanatione, alter vicecomes cum sibi 
adjunctis exequi valeat, contradictione,4) inhibitione 5) et repul-

1 A foglalást illetőleg lásd Abaujmegye 1579. évi II. statútumához 
írt jegyezeteket, II. köt. 1. f. 38. s köv. 1.

2 A kiküldő levelek jelentőségére nézve lásd II. köt. 1. f. 24. 1. 
1. j. és 91. 1. 2. j. végét.

3 A bíróság elé vitt vitás ügyet befejező bírói eldöntés — az Íté
let — Írásba foglalása előfordult már akkor is, a mikor az egész eljárás 
még tisztán szóbeli v o lt; az Írásbeliség terjedésével (Corp. Stat. II. köt. 1. f. 
111. 1. 2. j.) az mind általánosabb, majd rendes és szokásjogilag kötelező 
lesz. Az Ítéletről készült ok levél: »litterae sententionales, litterae senten- 
tionales adjudicatoriae vagy röviden l. adjuclicatoriae« neve alatt kelt 
s birtokperekben kiadott itélőlevelekre nézve különösen a legutóbbi 
elnevezés használtatott. Legkorábban a királyi curia ítéleteinek Írásba 
foglalása lesz szokásossá, a mi már a XV. század elejétől az itélőleve- 
lek dijának törvényes szabályozását tette szükségessé 1435 (II): 11. t.-cz. 
20. és 22. §§., 1486: 76. t.-cz. 20., 22. §§., 1492: 90. t.-cz. 14., 16. §§.). 
Készíték azokat az itélőmesterek, protonotariusok (lásd u. o. 251. 1. 3. j.), 
kiknek kötelességük volt azokat mindenekelőtt a curia ülnökei előtt fel
olvasni, aztán pecséttel, illetőleg aláírásukkal ellátni, mielőtt a feleknek 
kiadták volna (1486: 20. és 1492: 68. t.-cz.).

A XV. század vége óta a megyei törvényszék hozta Ítélet is 
»deliberatum«, néha »determinatum« elnevezés alatt ugyanazon jegyző
könyvbe Íratott, melybe a peresfelek szóváltásait s a tanúk vallomásait 
is bevezették. Innen adta ki aztán az itélőlevelet a feleknek a jegyző s 
annak alapján kérhette a győztes fél egy év leforgásán belül (HK. II. R. 
57. ez.) a végrehajtók kiküldetését.

4 A contradictio, ellenmondás, valakinek valamely birtokba való 
beiktatása — statutiója — elleni tiltakozás, tehát annak meggátlása 
lévén, hogy valaki valamely ingatlan birtokába lépjen : a birtokperekben 
hozott Ítéletek végrehajtásának meggátlására is szokott használtatni, 
mert ezek végrehajtása a győztesnek, a részére megítélt, illetőleg vissza
adatni rendelt birtok vagy birtokjogba való bevezetése, statutiója utján 
történt. Az erőszakosan elfoglalt birtok visszaadására szóló Ítéletek végre
hajtása ellen azonban contradictióval élni nem lehetett, mert annak az 
erőszakosan megzavart tényleges állapot visszaállítása volt a czélja, 
maga a dologi jog fölött a biró nem Ítélt; a kidobott birtokosnak visz- 
szahelyezésével az erőszakosan foglaló semmit sem vesztett, mert a bir
tokhoz való netalán erősebb jogát a visszahelyezett ellenében per utján 
ép úgy érvényesíthette, a mint érvényesíthette volna az erőszakos foglalás 
e lő t t ; a visszahelyezés meggátlásával ellenben az előbbi birtokos helyze
tét roszabbította volna, a mennyiben az a birtokhoz való jogra irányuló 
perben felperesi minőségben lett volna kénytelen fellépni, ámde a jog-
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sione1 in causam attracti vel aliorum quorumlibet praevia 
ratione obstare non valente, prout publica constitutione 2 cau
tum est.

Eredetije Szabolcsmeyye levélt., Nyíregyházán, prut. VIII. ex 
1593-1600. föl. 21.

rend nem tűrhette, hogy az erőszakosság ily jogi hatást idézzen elő (lásd 
az 1536: 10., 1542 (beszt. b.) : 8., 1542 (pozs. 1.: 4., az 1552: 27., 1553: 
21., 1553: 44., 1588: 29. t.-cz.).

5 A jogorvoslatok közé, melyekkel a materiális igazság diadalra jut
tatása czéljából a bírói Ítélet jogerőre emelkedése és végrehajtása meg
gátolható volt, tartozott régente az inhibitio is, vagyis az a jogorvos
lat, a melylyel eredetileg a vesztes fél a bírót a tőle hozott Ítélet 
kiadásától, vagy a végrehajtó közeget a már kiadott Ítélet végrehajtásától 
eltilthatta, hogy további újabb védekezéssel új Ítélet hozását eszközöl
hesse ki. Minthogy azonban e jogorvoslatot sokan a per elhúzására, befe
jezésének késleltetésére használták fel, az igazságszolgáltatás érdekében 
szükségessé vált használatának korlátozása. Ezt tévé az 1492 : 51. t.-cz. 
(lásd még az 1507: 14., 1550: 55. t.-cz. és HK. II. R. 77. ez. is), mely 
az inhibitiót csak a »per non venit,« vagyis csak a makacsság alapján 
hozott ítélet ellen engedte meg annak, a ki sem személyesen, sem ügyvédje 
által a bíróságnál nem volt jelen. Az inhibitió az ország valamely nagy 
bírójától kieszközölt eltiltó parancs (litterae inliibitionales) utján történt, 
melyben az eltiltó fél egyszersmind perújításra (novum cum inhibitione) 
nyert jogot, a mennyiben ennek alapján a peres felek egy újabb határ
napra a bíróság elé idéztettek, a hol az inhibens az inhibitiónak új véde
lem alakjában okát adni tartozott. Ugyanezért csakis a hosszú folyamata 
perekben volt helye, nem egyúttal a rövidekben, a melyek t. i. egy tör
vényszak alatt voltak befejezendők. (V. ö. II. köt. 1. f. 21. 1. 2. j. és 
99. 1. 5. j.)

Ha ellenben a fél a bíróság előtt megjelent s ekként alkalma volt 
a védekezésre, a hozott Ítélet ellen még aznap (de csakis a törvényszak 
utolsó hat napján belül) egyszerű tilalommal (prohibita) élhetett, még 
pedig három Ízben teher nélkül, negyed Ízben azonban felperes hat, alpe
res pedig három márka fizetésének terhe mellett, hogy újabban védekez
vén, újabb ítéletet provocáljon (1550: 52. t.-cz.). E jogorvoslatnak csakis 
a királyi, illetőleg báni tábla előtt volt helye. Az 1618 : 65. t.-cz. a pro- 
hibiták számát kettőre szorította le. (Részletesen tárgyalja mind ezt Kit- 
tonich С. У. qu. 1 —12.)

Az 1729: 38. t.-cz. a kétszeri prohibitát még fentartja, az inhibi
tió helyett azonban megengedi, hogy a per non venit ítélet hozatalát 
követő 15 napon belül a meg nem jelent fél, rövid perben meg nem jele
nésének igazolása mellett, hosszú perben pedig a nélkül is védekezhessék, 
mit ha nem tesz, csakis perújítással élhet, a mely azonban nem gátol
hatja a hozott ítélet végrehajtását.

1 A repulsio, visszaüzés, a már elrendelt végrehajtás foganatosítá
sának önhatalmú meggátlása, oly módon, hogy a végrehajtó közeg kivont 
kardnak, botnak, buzogánynak, avagy a hatalom egyéb jelvényének 
fenyegetésszerű felmutatásával a helyszínére való belépéstől s ezzel a 
végrehajtás foganatosításától visszatartatott. Ez intézmény a közhatalom 
részéről a magánhatalom javára kényszerüleg tett engedményként illesz
kedett be régi jogrendszerünkbe, mintegy emlékeztetőül arra a kiváló
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1 596.
Szatmármegyei statutum.

Feria secunda in festo videlicet nativitatis beati Johannis Baptistae, anno 
domini I 586. in Domahida celebrata generalis dominorum nobilium comi

tatus Zatthmariensis congregatio etc.

Ordinatum itaque et statutum est, quod singuli domi
norum magnatum est nobilium possessionatorum portas in 
bonis suis habentium, qui videlicet ex eis, contumacia fortas
sis ducti, hactenus milites seu equites suos ex novissima pu
blica constitutione posoniensi1 intertenendos expediri neglexis
sent, ad quartum abhinc diem, feriam nempe quintam jam 
jam proxime venturam, equites suos armis bene instructos ad 
eum, ubi videlicet gentes huius comitatus inveniendae forent, 
locum, vigore praescriptae constitutionis publicae sub poena 
in eadem constitutione clare expressa,3 pro sese mittere et

szerepre, mely a nyers erőszaknak a jogok érvényesítése körében a tár
sadalmi élet ama kezdetleges szakában jutott, a mikor a magát jogaiban 
sértve érzett fél saját nemzetségének és esetleg szövetségeseknek is fegy
veres erejével szerezvén magának elégtételt, az ellenfél is a saját rendel
kezésére álló erővel szegülhetett ellen. Ez ellenszegülés természetes önvé
delemnek tekintetvén, később a közhatalom közegével szemben is gyakorol
tatott, annál is inkább, mert minden szabad ember tűzhelye oly szentélynek 
tartatott, melynek küszöbét a házfő engedélye nélkül senki, még a ható
sági közeg sem léphette át, a minek következtében jogosultságának ideája 
mély gyökeret vert a közfelfogásban, oly annyira, hogy az igazságtalan
ságát s veszedelmességét híven felismerő törvényhozó hatalom is, miután 
sem birsággal, sem liatalmaskodási büntetéssel (1486 : 16., 1492 : 57. t.-cz.) 
útját nem állhatta, kénytelen volt azt önmaga is a törvénykezési rend
szerben jogorvoslatként elismerni; de, hogy káros következményei lehe
tőleg elháríttassanak, annak csak tényleges erőszak alkalmazása nélküli 
egyszeri használatát engedte meg, az ez ellen vétőket hűtlenség, később 
nagyobb hatalmaskodás büntetésének vetvén alá. (Lásd НК. II. R. 73— 
76. ez., 1500: 19., 1504: 4., 1536: 11. és az 1723: 10. t.-cz. 4. §., Dir. 
Meth. C. Y. qu. 17—22.)

Lassanknét azonban mind több és több ügyre nézve kizáratik s 
végre csakis a kir. curia előtt folytatott hosszú perekre szoríttatik annak 
használata, a mivel megszűnésének útja mind jobban elő lett készítve. 
Lásd 1542 (beszt. 6.): 8-, 1552: 27., 1553: 21., 1558: 29., 1609: 29., 
1613:23., 1618:69., 1630:11., 1647 : 126., 1655 : 24., 25., 1729: 33. t.-cz.

a A constitutio, melyre a statutum hivatkozik, az 1588: 29. t.-cz.
1 Az 1596 : 6. t.-cz. t. i. minden fő- és birtokos köznemest arra 

kötelez, hogy minden egyes porta után saját zsebéből kilencz forintot 
adván, ez összegen jól felfegyverzett lovasokat küldjön a táborba.

a Az 1596: 15. t.-cz. szerint (az 1595: 26. t.-cz. értelmében) az 
alispán egyik szolgabirájával, esetleg a főispán, a vonakodónak javait 
mindaddig lefoglalva tartsa, a mig a fizetendő subsidium háromszorosa 
azokból be nem folyt.
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expedire, vel autem personaliter insurgere et proficisci1 modo 
militari bene instructi debeant et teneantur. Qui si fecerunt, 
bene quidem, alioquin domini vicecomites, cum sibi adjunctis 
judicibus nobilium nostris, vigore literarum nostrarum exmis- 
sionalium seu birsagialiuin superinde jam eisdem per nos 
debito modo extradatarum, cum poena trippli in praescripta 
publica constitutione expressa, de bonis eorundem irremissibi- 
liter exigenda, huiusmodi nobiles tamquam contumaces punire 
et plectere, ac insuper tam modernas dicae regiae seu subsidii 
primi2 3 de bonis portae habentium, novem Horniorum oblati 
et exigendi, quam etiam alias universas et quaslibet priorum 
annorum praestandas nondum exolutas, de bonis et juribus 
possessionariis quorumlibet dominorum et nobilium portas tam 
ad praesens, quam alias in eisdem bonis suis habentium, sub 
eadem poena trippli modis omnibus, per omnia oportuna reme
dia exigere et extorquere possint et Valeant, debeantque et 
teneantur.

Eredetije Szatmárm. levélt., Naqy-Knrolyhan, Prot. 1593—1628. 
Fol. 37—38.

1597 .

S za tm á i m eg ye i sta tu tum .
Anno domini 1597. i'eria tertia proxima post festum beati Bartholomei 

apostoli congregatio in Dornahida celebrata.

Conclusum est unanimi voto et consensu universitatis 
dominorum nobilium, quod licet annualis terminus officii vice- 
comitum, praeteriverit, et de vetusta huius comitatus consve- 
tudine loco ipsorum vicecomitum alii eligendi juramentisque 
astringendi forent, tamen quia adstantibus adhuc hisce belli
corum tumultuum temporibus, hujusmodi officiolatuum muta
tio incommoda fore censetur, proinde usque ad tempus illud, 
quo expeditio anni praesentis duraverit, datur et in suo vigore 
relinquitur authoritas officii vicecomitis egregii Pauli Keoké- 
nyesdy simul et authoritas judicatus nobilium Francisci Her- 
czely, Mathiae Nagy et Sigismundi Joo de Petthény.®

Eredetije и. о. Fol. 63.

1 Az 1596 : 7. t.-cz. ugyanis a személyes fölkelést rendeli el az 
esetre, ha ő Felsége is a táborba menend.

4 Értetik az a subsudium, melyet az 1596: 5. t.-cz. minden egyes 
porta után kilencz forintban, mint a magyar kamarába gyalog katonák tar
tása végett beszállitandót, felajánlott.

3 Lásd ugyanennek a megyének 1594. évi statútumához írt 3—5. 
jegyz., fentebb a 21. 1.
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1597.
S za tm árm egyei sta tu tum .

Anno domini 1597. feria quarta proxima post festum beatae Mariae vir
ginis in Domahida congregatio celebrata.

Conclusum et ordinatum est, ut in renumerationem et 
solutionem saliariorum 1 duorum vicecomitum et jurati notarii 
nostrorum modernorum, de qualibet una porta, tam domino
rum baronum, quam nobilium possessionatorum exceptis suae 
majestatis bonis et portis, ac domini comitis Stephani de 
Báthor2 3 judicis curiae regiae, centum denarii pendantur. Item 
singuli coloni et jobbagiones taxationi subjacentes et porta 
carentes singulos quinque denarios juxta constitutionem comi
tatus superiori congregatione3 conditam, solvant, et illi qui
dem quinque denarii ubique locorum juxta eandem constitu
tionem hactenus exacti in sortem saliariorum praemissorum 
convertantur. Panes quoque simili modo a singulis colonis 
una cum singulis 5 denariis exacti, divendantur et praetium 
eorundem in solutionem praemissam deputentur.

Eredetije Szatmárm. levéltNagg-Károlyban, Prot. 1593—1628. 
Fol. 69.

1597.
S za tm árm egye i sta tu tum .

Anno domini 1597. 16. die Julii celebrata congregatio in Domahida. Con
clusio universorum dominorum nobilium comitatus Zatt.hmariensis.

A viczeispánoknak, szolgalmaiknak adtunk olyan authori-
tást, hogy mindenféle sok vétkeknek4  5........................... azon-
képen, hogy minden faluban és városban levő praedikátorok 
vigyázzanak arra, és ugyan observálják és megtudják, hogy 
valaki efféle czégéres vétkekben: eretnekségben,6 paráznaság-

1 A salariumra nézve lásd II. köt. 1. f. 16. 1. 4. jegyz. és 17. 1.
2. jegyzet.

s Bátori István 1586—1605. volt országbíró, egyszersmind Szat- 
már és Szabolcsmegyék főispáni tisztét is viselte.

3 Az itt érintett statútumot nem találtuk.
4 A kipontozott helyek a jegyzőkönyvben merően olvashatlanok.
5 Az eretnekség, vagyis valamely általánosan igaznak elismert 

vallástantól eltérő tanhoz való ragaszkodás, mint bűntény a Kr. u. 2. sz. 
előtt, — a mielőtt t. i. a keresztény egyház nem consolidálódott., —
ismeretlen volt. Az eretnekség ugyanis voltaképen a szabad gondolkozás, 
az egyén szellemi önállósága elvének a nyilvánulása; ámde vallási dolog
ban az ily egyéni szabad gondolkozás az isteni kinyilatkoztatás egye
düli letéteményesének, az egyháznak csalliatatlanságával összeegyeztet-
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ban,1 nyilvánvaló 2 ................ , gyilkosságban 8 találtatnának, az
földes urát requirálja felőle; az földes ura tartozzék ispán 
uram, szolgain ró és esküd ti előtt..............törvényt láttatni,

hetlen lévén, az egyház és isten elleni támadásnak, s mint ilyen, súlyos 
bűnténynek tekintetett. Az egyház eleve megelégedett azzal, hogy az 
eretnekek az egyház kebeléből kizárassanak; később azonban kegyetlen 
üldözéssel, erőszakos eszközök alkalmazásával, külön eretnek-bíróság 
(inquisitió) felállításával rettenti el az egyeseket az eretnek tanok köve
tésétől, a megátalkodottakat pedig kíméletlenül kiirtja. Czéljának eléré
sére a világi hatalom karját is igénybe veszi, s már N. Constantin óta 
az eretnekek a javak elkobzásával, exiliummal, polgári jogok elvesztésé
vel, sőt halállal is bűnhődtek. Miután az egyház a középkori barbárokat 
a maga vallásának megnyerte, sikerült neki az ei’etnekség bűntényének 
fogalmát azok elméjébe is beoltani, s a 12. századtól kezdve (lásd az 
1119. évi toulousei zsinat végzéseit с. III.) már a keresztény fejedelme
ket egyenesen felhíja, hogy az eretnekeket a magok részéről is üldözzék. 
A világi hatalom e felhívásnak annál is inkább enged, mert a vallásos 
haeresia mellé egy politikai is állíttatott, mely által a világi hatalom 
közvetlenül volt érintve. Ez időtől fogva a keresztény fejedelmek, köztük 
kiválóan IX. Lajos franczia király, s II. Frigyes német-római császár, 
szegődnek e részben az egyház szolgálatába, a mennyiben saját ható
sági közegeikkel üldöztetik s fogatják el az eretnekeket, a kiket aztán 
az egyház Ítélt el, s újra kiszolgáltatott, a világi hatalomnak, hogy ez 
rajtok a büntetést végrehajtsa. E büntetés pedig a tíízhalál volt, e mel
lett II. Frigyes 1232. évi constitutiója szerint még a javak confiscátiója 
s az első és másod izii leszármazóknak tisztségre való alkalmatlansága. 
A reformátió óta, miután a protestáns vallás a maga létjogosultságát 
kivívta, a világi hatalom már fel kezdett hagyni régi álláspontjával, s az 
eretnekség csakis egyházi fenyítékkel sulytatik.

Hazánkban a világi hatalom álláspontja az eretnekséggel szemben 
más államokéhoz hasonló volt. Sz. István még csak egyszerűen inti fiát, 
hogy az eretnekeket ne pártfogolja (Deer. 1 : 1.), később azonban tör
vényeink az eretnekséget már a liűtlenségi esetek közé sorolják s az 
ebben bűnösöknek tűzhalált kell szenvedniük (1462: 2. t.-cz. 13. §., 1495: 
4. t.-cz. 12. §., HK. I. B. 14. t.-cz. 14. §., 1525 (rákosi) 4., 1723: 1. t.-cz. 
6. §.). — Ámbár az egyházi bíróságok által Ítéltettek el (1462 : 3. t.-cz. 2. §.), 
mégis a világi hatalomnak tétetett kötelességévé azoknak üldözése, elfo- 
gatása s az Ítélet végrehajtása (1523: 54.. 1525: 4., 1548: 5., 1550: 12., 
1563: 31., 32. t.cz.). Az eretnekségnek azonban olyannak kellett lennie, 
melyet nemcsak az egyház, hanem az állam is kárhoztatott.

1 A paráznaság, fajtalanság tág fogalma alá eső büntettek még 
a legerkölcsösebb érzületü nép körében sem tartoznak a ritkaságok közé, 
mindaddig, mig az értelem nem fejlődött annyira, hogy a vadállati ösz
tönök hatalmát megtörje. A magyarság ősidei erkölcsi életéről az elfo
gult krónikások tudósításai nyomán hű képet nem alkothatunk magunk
nak ; de abból, hogy törvényeink a fajtalansági bűntettek iránt, egyéb 
bűntényekhez képest, csak gyéren, de súlyos büntetések kiszabásával intéz
kednek, a mi arra mutat, hogy a paráznaság a ritkábban előforduló, de 
a közerkölcsi érzéket durván sértő bűntények közé tartozott, a minthogy 
az 1514 : 47. t.-cz. detestabile, enorme és turpe vitiumnak nevezi is, nyu
godtan mondhatunk a nemzet régi erkölcsi állapotáról kedvező Ítéletet. 
Л XVI. sz. óta azonban a statútumok a paráznák büntetését minduntalan



ha az ura nem akarná is. az viczeispán, szolgahiró, esküdt tör
vénynyel ............. hevétesse, ha az ura kivenné kezibűl az
díját vigore praesentis, kiről fő ispánunkat megtalálná, ő nagy-
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elrendelik, a mi már az erkölcsiség lazulásának a jele. A fajtalansági bűn
tettek közt említvék törvényeinkben : a stuprum (közönséges és violentum), 
a házasságtörés, kettős házasság, vértértőztetés, leányrablás, a prax. cri- 
minalisban már a sodornia bűntette is szerepel. (Lásd sz. István Decr. 
II. k. 25., 26. f., sz. László I: 13., 20., 32., 34., Kálmán I: 59., 61., II: 
8., 12., НК. I. R. 14. ez. 6. §., 105. ez. és III. R. 32. ez. 2. §., 1462 : 
2. t.-cz. 14. §., 1495: 4. t.-cz. 13. §., 1514: 47., 1522: 36., 1599: 36., 
1625: 6., 1723: 11. és 12. t.-cz.).

Hogy mily kérlelhetetlen volt a közérzület a paráznák ellen, kirívó 
színben mutatja az a földesúri szabályzat, melyet Szabolcsmegye Mándok 
nevű községe részére 1549-ben Losonczy István adott ki, s a melyet 
kiváló érdekességénél fogva imitt egész terjedelmében közlünk :

Mi Losonczy István Neográdvármegyének ispánja ilyen szertartást 
hagytunk az mándokiaknak és minemii törvényben éljenek : két biró 
legyen, az mellé tizenkét esküdt. Mikoron törvényt tesznek, csak azok 
legyenek ott, senki egyéb az törvénybe ne legyen. Ha penig valamely az 
bírák ellen és az esküdtek ellen szidalmas szót szólna az törvénybe vagy 
az kivűl, az kalodában vessék, az pelengér alatt két nap és két éjjel véig 
(igy) ott mezejtelen üljen. Ha az biró elengedné ezt, legjobbik ökrét az 
urnák elvegyék. Az ki lop, semmivel meg ne válthassa fejét semmi bir
sággal, hanem jó bizonysággal reá rakván, felakaszszák. Ha az birák, avagy 
ispánok el nem járnának benne, az urnák az ember diján maradjon. Az 
mely házas ember mással latorkodik, az pelengérben szegezzék az szer
számát és egy sarlót adjanak kezében, hadd metszse el ő maga. Annak 
felette tiz jámbor polgárokkal és tiz jámbor asszonyállatokkal térden áll- 
ván, ő maga kövesse meg feleségét. Ha penig asszonyállat vétkezik, azon- 
képpen kiverjék az faluból. Valamely ember, ifiak, nőtelenek, az falura 
gonosz asszonyállatot hoz, kilenez marok vesszővel igen verjék. Ha meg 
nem foghatják, megosztoztassák az apjának, az ő részét az urnák elvegyék. 
Az mely ember befogad azféle asszonyállatot valakit, minden marháját 
annak az úrnak fogják. Ha akaratja ellen tartják ott, tegye hírré az 
ispánnak és az bíráknak. Ha hire nélkül mondja, hogy tartották, mentse 
harmadmagával magát. Valamelyik, egyik másikhoz mit tud, ha meg 
nem jelenti az bíráknak, tiz forinton maradjon az úrnak. Ha az birák 
valamit kedveznek az törvényben, fejeken, ne jószágokon maradjanak az 
urnák. Melyet mi erősítünk ez mi pecsétünkvel. Datum in possessione 
nostra Mandok in festo divi Michaelis archangeli anno Domini 1549.

(Egykorú és azon időbeli ortographiával írt hiteles másolata a br. 
Bánffy család levéltárában Kolozsvárt, ezen megjegyzéssel: »Paria litte
rarum Magnifici domini Losonchy ad Mándok«. E. 15. sz. a.)

2 Valószinüleg: »gyújtogatásban.«
8 Jogúnkban ember halálát okozó cselekvények elbírálásánál ugyan 

már sz. István óta találkozunk a tettes akaratának számbavételével, de 
a tett minősítésére lényegesen befolyó minden irányzata még soha nem 
méltányoltatik kellően, a mennyiben törvényeink csak azt tekintik, 
vájjon az emberélet kioltása véletlenül, vagy pedig haragos fölgerjedés- 
ben, a saját erejében való elbizakodottságból, vagy pedig mind ezektől 
eltekintve, bármi másféle módon történt ; az előre eltökélt, érett megfon
tolás és egyszerű rögtönös elhatározás közötti nagy különbségre nincs
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ságit tartozzék az vicze ispánokat alkalmazni, az mi exmissio- 
nalisunk mellett, és azt proscribáltatni és mindenét ő nagysá
gának kapattatni. Az falus bírái penig, az lé lek ...................
szitkodozást (s ic ) , valahnl a biró meg nem bünteti, minden mon
dásért a falu biráján 12 forintot vehessen az viczispán, minden
törvény folyása nélkül, h a ......................... jámbortul nyilván
............................................az falukon, utazásokon vasárnap
sohul senkinek házához ne adjanak, sub onere praemisso . . .
........................... uramékat ő nagyságát is meg kell találni
az élő Istennek támadjon fel az Isten tisztessége mellett, mert 
mi erőtelenek vagyunk ő nagysága nélkül, az vicze ispánok is 
tartozzanak ezekre gondot viselni, a praedikátorok megtalálá
sára, ha negligensek. Isten előtt ők adjanak okot.

Eredetije Szatmármegye levéltárában, Nagy-Károlybán, Fasc. 1. 
Actor, ns. в. 1597.

1601.

S z a tm á r m e g y e i s ta tu tu m .
Anno domini 1601. congregatio generalis dominorum nobilium comitatus 
Zatthmariensis facta in Domahida die 13. Januarii ad audiendum con

tenta literarum suae majestatis regalium.

Decretum item et conclusum communi voto et suffragio 
est, quod quia certissimum est, permultos exortos esse prae-

súly fektetve. (Sz. István Deer. II: 13., 16., 46. Sz. László I I :  8. 1471 : 
‘28. t.-cz.). E szerint az emberölés és gyilkosság közti éles megkülönböz
tetés még nem jutott kifejezésre; a régibb jog szempontjából csakis eny
hébb és súlyosabb emberölés eseteiről szólhatunk.

Az I486: 51.. 1492: 82., 1563: 38., 63. t.-cz. НК. II. B. 44. ez.
3. §. és 54. ez. 7. §-a azonban már a »deliberative, ex praeconcepta 
malitia animoque deliberato« elkövetett, a »deliberatum« vagy »volun
tarium et deliberatum« homicidium, tehát gyilkosság büntetésével is fog
lalkoznak. E jelentős fordulat bekövetkezését úgy látszik az orgyilkosság 
segítette elő. Az emberölés ugyanis alattomosan, orozva (furtive) is elkö
vettetett ; az ily emberölés épp alattomosságánál fogva aljasabbnak tekin
tetett, s sokkal veszélyesebb is volt, semmint a nyíltan véghezvitt, mert. 
a megtámadottnak vélelmezését s a tettes felderítését lehetetlenné vágj' 
legalább is igen nehézzé te t te ; mint ilyen, a közönséges ölésnél súlyosabb 
bűntényül ismertetett el, melyet súlyosabban is kell büntetni; s mivel az 
előleges elhatározással és érett megfontolással véghezvitt ülés is közel 
állott az orgyilkossághoz, mert a tettes titokban állapította meg a kivitel 
oly módját, hogy a maga felfedeztetése és a tettes ellenállása ellen magát 
kellően biztosítsa, ez is az emberölés egyéb fajainál súlyosabbnak és szi
gorúbban büntetendőnek tartatott, sőt később a gyilkosság neve alatt, 
szemben az emberöléssel, külön bűntettként is minősíttetett. Büntetése 
a halál volt, mely alól a tettes magát az ellenféllel (a meggyilkolt örö
kösével) való egyezkedés utján meg nem válthatta.

C orpus S ta tu to ru m . III. ?
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dones, latrones, spoliatores, oppressores, ut plurimum liberos 
liajdones, qui in communem ruinam atque desolationem tris
tissimam totius nobilitatis et miserrimae plebis huius nostri 
comitatus Zattlnnariensis tum vero aliorum huc viciniorum 
comitatuum, diversas acerbissimasque tyrannides, puta caedes, 
verbera, furta, spolia, depraedationes ac alia inaudita et pesti
lentissima quoque malorum et violentiarum genera perpetran
tes, horribiliter et furenter grassantur, ad quorum conteren
dam et vindicandam proterviam et latrocinia extingvenda 
spectabilis et magnificus dominus comes Stephanus de Báthor 
judex curiae regiae necnon supremus hujus comitatus comes 
et dominus noster gratiosissimus ad requisitionem diligentis- 
simam universitatis dominorum nobilium comitatus de Szabolch 
adhibito sibi et communicato omni suo auxilio militari coa- 
dunatisque et conjunctis viribus ejusdem comitatus de Sza
bolch promptum et paratum se obtulit et offert. Idcirco con
clusum est, ut ad diligentem et salutarem praefati domini 
comitis nostri suppremi. necnon dominorum nobilium dicti 
comitatus de Szabolch requisitionem et adhortationem prop- 
terea factam ad coercendos et tollendos huiusmodi predonicos 
et pene hostiles insultus et insolentias talium improborum et 
sceleratissimorum hominum, contra eosdem universos et singulos 
latrones, predones, spoliatores, oppressores liberosque liajdones 
universi et singuli dominorum nobilium et aliorum hominum 
possessionatorum huius comitatus nostri Zattlnnariensis, mutuo 
communique auxilio coadunato et conjunctis viribus, penes 
dictum dominum supremum comitem nostrum et comitatum 
de Szabolch, cum omnibus et universis quorumcumque oppi
dorum, pagorum, villarum et possessionum huius comitatus 
Zattlnnariensis incolis et inhabitatoribus, juxta publicas regni 
constitutiones novissime conditos viritim et personaliter con
surgant, eosdemque universos et singulos ubicumque locorum 
et praediorum in locis delictorum assequi et compraehendi 
poterunt. Quilibet tam scilicet nobiles, quam vero ignobiles ac 
rustici incolae videlicet quorumcumque oppidorum et posses
sionum propriis suis viribus authoritateque sua propria et 
privata debita et condigna poena plectendi et feriendi plena
riam habeant authoritatem atque omnimodam potestatis facul
tatem. Qui quidem gentes nobiles, quidem ac alii possessio- 
nati homines viritim et personaliter, rustici vero sive coloni et 
subditi nobilium de singulis oppidis, villis et possessionibus, 
juxta limitationem conscientiosam dominorum vicecomitum et 
judlium, ad sequentem diem Sabbati abhinc computandam, 
cum sufficientibus octo dierum commeatibus et victualibus in
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et ad istam possessionem Domahida..............in lioc comitatu
Zatthmariensi existent! habitam sub vexillum comitatus con
veniant et compareant sub poena centum florenorum hungari- 
calium per dominos vicecomites et judices nobilium ab eisdem 
tam nobilibus, quam rusticis et colonis quorumcumque oppi
dorum et possessionum qui praemissae constitutioni contravenire 
attentarent, dieque et loco in praenotatis minime comparerent, 
juxta limitationem conscientiosam exequendorum et extorquen
dorum, ac in duabus ad publicas huius nostri comitatus neces
sitates, in tertia vero partibus ipsis dominis vicecomitibus et 
judicibus nobilium nec non jurato notario nostro aequaliter 
cedendorum et dividendorum. Ipsi vero domini vicecomites 
et judices nobilium si in exactione executioneque hujusmodi 
poenae negligentiores fore comperirentur, tunc dominus supre
mus comes noster eosdem dominos vicecomites et judices nobi
lium pro neglecta officii ipsorum limite, poena duppli ducentos 
fiorenos hungaricales faciente toties quoties, per omnia opportuna 
remedia mulctandi et privandi plenariam habeat authoritatem. 
Viduae item possessionatae loco et vice personarum suarum 
bene instructos milites mittant. Unius vero sessionis et armales 
nobiles viritim et personaliter sub praemissa poena compareant. 
Pueri nobiles bello inhabiles pro se alios mittant.1

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, Prot. 1593—1628. 
Fol. 93—94.

1601.

Szabólesm egyei s ta tu tu m .
Anno domini 1601. congregatio habita in Kárász, 25. Junii, id est feria 
post festum nativitatis beati Ioannis Baptistae, quo sedes judiciaria debu

isset celebrari, verum ob turbulentiam temporis dilata.

Unanimi voto conclusum est, quod quandocumque hisce 
turbulentissimis temporibus non perpauci inveniantur, qui se 
se exercitui militum suae majestatis adjungentes spe et fiducia 
servitutis suae majestatis, ac alii quoque potentes, aliorum 
bona, potentia propria occupant, nonnunquam spoliant et 
disturbant. Ideoque sancitum est, quod per integrum anui

1 Ez időtájt a hajdúk garázdálkodásainak megfékezésére más vár
megyék is erélyes intézkedéseket tettek. Lásd pl. Szepesmegye 1604. évi 
november 20. alkotott statútumát Corp. Stat. TI. kötet 1. fele 64—65. 
lapján, és az ezen statútumhoz írt - alatti jegyzetet, a mely kellő vilá
gításban tünteti föl a hajdúkat kapcsolatosan amaz országos törvények
kel, a melyek megzabolázásukra alkottattak.

3*
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cursum, nulla messis vindemiaeque exceptione aut belli prae
sentis anni obice obstante, domini vicecomites cum judlium 
ad instantiam laesae partis etiam ex propria domo exire 
debeant ad faciem loci, ubi detrimenta sunt illata, ibidemque 
reviso damno partem damnificantem seu adversariam certificent, 
quo ad decimum quintum diem ad accipiendum super tali 
violentia judicium cum plenaria satisfactione se paratum prae
beat ac si necessitas postularet etiam de bonis seu juribus 
possessionariis laesae parti satisfactio impendatur de facto, et 
executio subsequatur debita, haec quidem constitutio duret 
saltem spatio praesentis anni et non ultra. Adversa pars vero 
si voluerit, liceat ei in sede judiciaria comitatus appellare 
quoad onus, occupata vero illico restituantur.1

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. 1600—1624. 
(IK.) Fol. 14.

.1 602 .

S za tm á rm eg ye i s ta tu tu m .
Congregatio dominorum nobilium comitatus Zatthmariensis facta in Do- 
mahida die 2. mensis Julii anno domini millesimi sexcentesimi secundi.

Universitas dominorum nobilium unanimi voto et con
sensu concessit authoritatem dominis vicecomitibus et judici
bus nobilium modernis plenariam atque omnimodam potestatem 
restituendi, juxta continentiam et vigorem articulorum bre
vium, 2 universas terras arabiles, prata, sylvas domosque et 
curias nobilitares quorumcumque nobilium, tamquam bona a 
potentioribus nobilibus violenter occupata legitimis possesso
ribus et haeredibus vigore literarum suarum superinde ex- 
missionalium, comperta primum et recognita mera rei veli
tate unde superinde literae quoque exmissionales3 extra datae

1 Ha bár háborús időkben i'igy az egyházi, mint a világi törvény
kezés rendszerint szünetelt, mindazáltal nehogy a szünetelés okán, a gonosz
tettek és az erőszakos hatalmaskodások megfékezés és visszatorlás nélkül 
maradjanak, arról országos törvényeink is gondoskodni kivántak. Az 
1518: 17. t.-cz. (tolnai) a potentialis eseteknek, háború idején, a rendes
től eltérő legrövidebb lejáratú elbírálását Írja elő. V. ö. még az 1555: 
2. t.-czikkel. Ugyanezen czél vezetett a jelen statutum alkotására is, 
a melyhez különben a jegyzőkönyvben az a megjegyzés van írva, hogy : 
»Istud statutum comitatus, quia articulis praejudicare et dorogare vide
batur, nulla sui in parte a comitatu observatum extitit.« V. ö. különösen 
Gömörmegye 1673. évi II. statútumával Corp. Stat. II. kötet 1. f. 368. 1.

s A rövid folyamu pereknek lényegét és a vonatkozó törvénycik
keket lásd Corp. Stat. II. kötet 1. fele 99—100. lapján az 5. jegyzetben.

3 »Literae exmissionales« lásd u. ott 24. 1. 1. jegyzetben.
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sunt.1 Item et aci plectendos et puniendos manifestos latrones, 
fures,2 3 adulteros,8 homicidas,4 ac quoslibet publicos malefacto
res, tam nobiles, quam ignobiles.

Eredetije Szatmárm. levélt., N  .-Kár olybán, Prot. 1593—1628. 
Fol. 100.

1602.
S za tm á rm eg ye i sta tu tum .

Anno domini 1602. die 18. mensis Septembris congregatio universitatis 
dominorum nobilium comitatus Zatthmariensis in Domahida celebrata.

Communi voto et consensu constituitur pro capitaneo gen
tium equestrium huius comitatus Zatthmariensis, ex singulis 
viginti sessionibus colonicalibus huius comitatus nostri tamen 
singulorum equitum juxta publicas proximae dietae constitu
tiones superinde editas colligendorum, egregius Joannes Bor
nemissza de Gyarmat cui ad usum mensalem ad spatium 
mensis unius integri decreti sunt fl. 16. solvendi.5 * *

Item statutum est communi consensu, ut ad exolvendum 
tandem notario nostro Andreae Irinyi saliarium centum et 
triginta quinque tloreni hungaricales constituantur, ac ad alias 
diversas comitatus necessitates de singulis huius comitatus 
nobilium sessionibus pro nunc rectificati singuli decem dena
rii, quam citissime exigantur per quatuor judlium percipiendi 
et extorquendi.

Item ad futuram congregationem dominorum nobilium 
et legatorum comitatuum de Zabolch, Bereglu Ugoclia, Zatth- 
már, Bihariensis ac Zolnokiensis, pro loco cogregationis com
muni statuitur oppidum Chenger et pro termino ultimus dies 
mensis Septembris, ubi et quando ad salutarem comitatuum 
ultra-tibiscanorum adhortationem et admonitionem superinde

1 Az elfoglalt javakba visszahelyezést lásd u. о. 23. 1. 3. jegyzet 
és V. ö. 56. lap 1. jegyzettel.

2 A tolvajok büntetésére lásd u. o. 5. lap 1. jegyzetet.
3 A házasságtörés büntetésére lásd u. o. 74. lap 2. jegyz. és 75. lap 

1. jegyzet.
4 Az emberölés büntetésére lásd u. o. 7. lap 1. jegyzet.
s A megyei felkelő (insurgens) lovasok kapitányának alkalmazásával

és havi illetékének megállapításával kapcsolatban, az 1601: 9—11. t.-czik-
kekre történik utalás, a melyek közül a 9. t.-cz. a statutum rendelkezésével
összhangzóan »de singulis viginti domibus, unum equitem« a statutum 
pedig »ex singulis sessionibus colonicalibus« szintén egy lovas állítását ren
deli meg. Az insurrectióra lásd a Corp. Stat. II. kötet 1. fele 240. és 241. 
lapján látható jegyzetünket és v. ö. az 1662 : 5., 1681 : 15. 1741 : 63. későbbi 
törvényczikkekkel.
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factam. Hi quoque sex comitatus praenotati communi voto 
unum praepondera autlioritate valentem . . . .  e medio ipso
rum cum plena instructione sufficientique expensa, una cum 
legato cis-tibiscanorum comitatuum ad sacram caesaream et 
regiam majestatem ablegare coramque suam majestatem cae
saream et regiam de omnibus et singulis calamitatibus, oppres
sionibus ruinisque provinciae nostrae miserabilibus informare 
plenissimeque edocere ac plenariam resolutionem portare possint.

E r e d e ti je  S z a tm á r m . le v é lt . ,  N a g y -K á r  o ly  ban. P r o t .  1593— 1628. 
F o l. 1 0 0 - 1 0 1

1603.
Szatmármegyei statutum.

Anno domini 1 603. feria quarta post festum beati Martini episcopi et con
fessoris celebrata sedes judiciaria in Domahida. Feria quinta termini juri

dici immediate sequenti.

Unanimi voto et consensu universitatis dominorum nobi
lium conclusum et concessum est dominos vicecomites cum 
sibi adjunctis judlium et juratis assessoribus sedis, in execu- 
tionibus restitutionibus omnium bonorum et jurium possessio- 
nariorum, per quoscumque et a quibuscumque violenter occu
patorum hoc modo et ordine juris procedere posse et debere, 
ut factis per partes spoliatas, quaerimoniis et citationibus 
partium violentarum et occupantium iidem ad facies bonorum 
occupatorum exmissi ad evocationem partium, primum facta 
verificatione et comprobatione occupatorum violenter, tandem 
parti in comprobatione triumphanti exequantur bonorum resti
tutionem,1 contradictione, inhibitione2 et repulsione3 * * * * 8 non 
obstante, facta tandem per eosdem dominos vicecomites et sibi 
adjunctos reportatione et fidedigna relatione, seriebus huius- 
modi litterarum executionis et restitutionis bonorum, in sedi
bus judiciariis, tandem sedes ipsa judiciaria ad postulationem

1 Az 1588 : 29. t.-cz. mellett különösen erőszakosan elfoglalt javakba
visszahelyezés eljárását lásd Kolozsvár város 1605. évi statútumában. Corp. 
Stat. I. kötet. 273—274. lap és Abaujmegye 1579. évi II. statútumához írt
з. jegyzet. Corp. Stat. II. kötet 1 fele 38 — 39. lap, u. o. 23. lap 3. jegyzet,
и. o. 56. lap 1. jegyzet és ezen megyének 1602. évi előbb közlött statú
tumában.

s Az »inhibitiora« 1. НК. II. R. 58. czimét és Szepesmegye 1567. évi
III. statútumát Corp. Stat. II. kötet 1. fele 23. lap.

8 A repulsióra nézve lásd Alsófehérm. 1751. évi statútumához írt 
2. jegyzetet Corp. Stat. I. kötet 435. lap.
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partis triumphantis literas adjuclicatorias et restitutorias dare 
et concedere debeat et teneatur.

E r e d e ti je  S z a tm á r m . le v é lt.,  N a g y - K á r  o lybán , P ro t.  15 9 3 — 1 6 2 8 . 
F ol. ш .

1603.
Szabólesmegyei statutum.

Anno domini millesimo sexcentesimo tertio feria tertia proxima ante fe
stum beatae Elisabethae viduae in possessione Kárász.

Universitas nobilium comitatus de Zabolch unanimi voto 
et consensu decrevit, quod quia hic comitatus noster satis 
afflictus, vel potius consumptus a liberis hajdonibus (in quorum 
caetum et pestem nobiles se se intendere non verentur), in 
enarrabilibus, malorum ac calamitatum, quibus ad extremam 
miseriam et desolationem reductus sit, iidemque non saltem 
plebeae conditionis homines sed etiam nobiles variis injuriis, 
violentiis depraedationibus, aliorumque malorum, quibus affi
cere non formidant: ideo statutum est, ut ejusmodi nobiles 
laesi et damnificati eosdem liberos hajdones si nobiles exti- 
terint qui videlicet damna et injurias cuipiam intulerint in 
sedem hanc nostram judiciariam citentur et evocentur. Si 
vero ignobilis liber hajdo existit, domino suo terrestri statui 
medio judlium committatur in qua hac sede nostra judiciaria 
ante omnes alias causas sine omni prorsus serie eiuscemodi 
causa levetur et discutiatur, eademque causa de facto per 
vicecomites et judices nobilium execution! demandetur sicque 
pars laesa contentetur.1

E re d e ti je  S za b o lc sm e g ye  le v é lt.,  N y ír e g y h á z á n , P r o t .  1 6 0 0 — 1624. 
( I X . )  F o l.  8 8 .

1605.

S za tm á rm eg ye i sta tu tu m .
Congregatio universitatis dominorum nobilium comitatus Zatthmariensis 

facta in oppido Zatthmár 21. mensis Maii anno domini 1605.

Deliberatio seu conclusio comitatus publica contra deho- 
nestatores sigilli comitatus.

Item deliberatum seu conclusum est judicialiter communi 
universitatis dominorum nobilium voto, consensu, ut universi

1 Lásd előbb Szabolcsmegye 1601. évi statútumát és az annak 1. sz. 
alatti jegyzetében foglalt hivatkozást.
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et singuli rustici seu plebeae conditionis homines coloni domi
norum nobilium tantum, et non ipsam personam nobilitarem, 
propter non aestimationem observationemque et dehonesta
tionem, quatuor istius comitatus sigillorum authenticorum et 
judicialium apud quatuor judices nobilium huius comitatus 
habitorum, per eosdem quatuor judices nobilium si quidem 
ad infligendam poenam non observationis sigilli, prius a comi
tatu exmitti postulantur, mulcta seu poena fl. 12 puniri et 
privari immediate et irremissebiliter possint et valeant, iidemue 
judices nobilium debeant et teneantur plenaria authoritate 
comitatus ipsius superinde a comitatu concessa et attributa.1

E r e d e ti je  S z a tm á r m . le v é l t . ,  N a g y -K á ro ly ijá n , P ro t. 1 5 9 3 — 1628. 
F ol. 181 .

1605.
Szaholcsmegyei statutum.

Anno domini 1605. die 19. Septembris in Kárász.

Decretum est: hogy mivel némely falu bírót nem akar tenni, 
az szolgabiró meghirdesse 12 forint büntetés alatt, hogy bírót 
tegyenek, ha nem tesznek, kimenvén az viceispán, 12 forintot 
vehessen rajta, toties quoties bírót nem akarnának tenni.2 * * * * *

E r e d e ti je  S zabo lcsm egye  le v é l t . ,  N y ir e g y h z á n , P r o t .  1 6 0 0 — 16 2 Í. 
( I X . )  F ö l. 105.

1606.
Szcitmármegyei statutum.

Anno domini 1606. die 24. mensis Maii in Ovárii congregatio generalis et 
frequens dominorum nobilium comitatus Zatthmariensis facta etc.

Deliberatum et conclusum est unanimi consensu univer
sitatis, ne juratus notarius noster propter frequentem grassa-

1 A megye pecsétje a bírói hatalomnak lévén jelvénye, az annak 
nem engedelmeskedőket és az azt megvetőket büntetéssel sújtották más
vármegyék is. У. ö. Zemplénmegye 1561. évi statútumával és ennek ') alatti 
jegyzetével Corp. Stat. II. k. 1. f. 9. 1. Továbbá Ungmegye 1646. évi II. sta
tútumával, u. o. 189. lap. Nemkülönben lásd Fogarasvidék 1508. évi Statut.
Corp. Stat. I. kötet 174. lap. Kükülló'megye 1638. évi stat. u. o. 285. lap. 
Fogarasvidék 1690. évi stat. u. o. 306. lap stb. Pecsét mellett történtek az
idézések, tanuvallatások, eltiltások, hivatalos kiadványok, különböző szaba
dalmak stb. stb.

■ A falusi bírákra vonatkozólag felette számos statutum olvasható
gyűjteményünkben, a melyekre a tárgy- és tartalommutató IV. száma az 
olvasót reá vezeti. Mi itt különösen a Corp. Stat. II. kötet 1. fele 88-ik lap
ján a 8 alatti terjedelmes jegyzetünkre utalunk.
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tionem hajdonum nunc in singulis oppidis, villis et pagis hujus 
comitatus intertentorum et commorantium,1 usque ad paca
tius tempus, prothocolon comitatus apud se habitum, secum 
huc in medium nostrum congregationis apportare ausit, ex 
quo metuendum est ne a pessimis liajdonibus notarius in iti
nere interreptus libro comitatus spolietur in maximum comi
tatus damnum et periculum. Universa acta universitatis domi
norum nobilium, in certis signaturis recepta et compraehensa 
sub fide sua mediante de nostro medio domum reportare 
domique suae prothocolo seu libro comitatus inserere et inscri
bere debeat et teneatur.

E r e d e ti je  S z a tm á r m . le v é lt .,  N a g y -K á ro ly b a n , P r u t .  1593— 1628. 
F ui. 2 1 4 .

1606.
Szabole smegy ei statutum.

Anno domini 1606. die 19. mensis Junii in Kárász.

Unanimi voto conclusum est: hogy, mivel az ő Felsége 2 
korponi és kassai gyűlésében3 végzés lett arról, hogy az régi 
perek sileáljanak addig, mig békességesb jövőt ad Isten, azért 
őkegyelmek is aféle pereket az 1587. és 1588. esztendei arti- 
culusok4 kívül, egy . . .  ez disturbiumban is, ha mi violen- 
tiák és occupatiók lettek volna, suspendálnák és elhalasztanák.

E r e d e ti je  Szabolcsin , le v é lt .,  N y ír e g y h á z á n , P r o t .  1 6 0 0 — 1624. 
F ö l. 116.

' A hajdúkra vonatkozólag ugyanezen vármegyének lásd 1601. évben 
alkotott statútumát és a hozzá írt jegyzet hivatkozásait. Egyebekben a jelen 
statutum dispositiói azon elővigyázatról tesznek bizonyságot, hogy a vár
megye rendkívüli viszonyok között, m ily gondosan kívánt őrködni a megyei 
jegyzőkönyv és hivatalos okmányok megmaradása és biztosítása fölött.

! Bocskay fejedelem, a ki már 1605-ben Erdély fejedelmévé volt 
elválasztva és a ki magát »M a g y a r o r s z á g  é s  E r d é ly  fe je d e lm é n e k « czímez- 
teté, mivel 22 magyar vármegye is öt ism erte urául. (Lásd Szilágyi Sándor 
erdélyi országgyűlési emlékek V. köt. 300— 315. lap.)

3 Ez évben úgy a korponai, mint az 1606. április 24-én megnyílt és 
május 12-ig tartott kassai gyűlésen főként a Rudolf császár meghatalma
zottja : Mátyás főherczeg és Bocskay fejedelem között a bécsi békekötést 
megelőző alkudozások, vagyis helyesebben az azok kiindulásául szolgáló 
pontozatok tárgyaltattak. Lásd u. o.

* Az országgyűlés 1587. november 1-re volt összehíva Pozsonyba, de 
a lassan gyülekezett rendek a Rudolf király megbízottja és testvére Erneszt 
főherczeg által hozott kir. propositiók tárgyalásához addig, mig az országos 
sérelmek el nem oszlattatnak, hozzáfogni nem akarván, a következő 1588-ik 
januáriusára is kiterjedő, írás- és szóbeli hosszú alkudozásokat és egyezkedé-
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1606.

S za tm á rm eg ye i sta tú tum .
Anno domini 1606. die 16. mensis Novembris in Ovarii facta congregatio 

universitatis comitatus Zatthmariensis.

Deliberatum communi voto et consensu, quod domini 
vicecomites cum sibi adjunctis judicibus nobilium et juratis 
assessoribus ad instantiam laesorum nobilium liberam plena- 
riamque exeundi et judicium, de violentis verberibus et vul
neribus inflictionibus imputandi habeant authoritatem, quem
admodum in reliquis vicinioribus comitatibus de huiusmodi 
violentiis judicium impendere solent.1

E r e d e ti je  S z a tm d r m . levert., N a g y -K á ro ly h a n , P r o t .  1 5 9 3 — 1628. 
F ol. 21 7 .

1607.

S za tm á rm eg ye i sta tu tum .
Anno domini 1607. die 5. mensis Martii in Ovarii facta generalis congrega

tio dominorum nobilium comitatus Zatthmariensis.
Deliberatio comitatus.

Deliberatum est, quod a modo in deinceps domini vice
comites cum sibi adjunctis judicibus nobilium et juratis asses
soribus ad evocationem et instantiam nobilium laesorum contra 
universos nefarios et sceleratissimos homines, manifestos vide
licet homicidas.2 fures,8 adulteros,4 ac alios quoslibet publicos 
malefactores et veneficos,5 liberam exeundi ac debita a regno 
statuta poena puniendi, item nobiles etiam possessionatos huius-

seket folytattak a főherczeggel, a mig megállapodásra juthattak. A törvény- 
czikkek ezért 1588. évvel jelöltetnek. Azon törvényczikk, a melyre a statu
tum hivatkozik, az 1588 : 29. t.-cz. Lásd Fraknói a »Magyar országgyűlési 
emlékek« VH. kötet 173. s köv. lapjait.

1 A nemes emberek megverése és megsebesítése (verberatio et vulne
ratio nobilium) régen a nagyobb hatalmaskodás (major potentia) violen- 
tialis esetét képezvén (1486:15., 1498: 8., 1435:6., 1723: 10. Kitonich 
Cap. 9. qu. 5. HK. II. R. 42., 67. ez.), fej- vagy jószágvesztés büntetésével 
sújtatott. Az eljárás idők folytán több változáson ment át, de mivel capi- 
táíis sententiát csak a király vagy később curiája mondhatott ki. a statu
tum az ilyen ügyeket a megyei bíráskodás keretébe utalja.

2 Az emberölés büntetését lásd Corp. Stat. II. kötet 1. fele 7-ik lap 
1. jegyzet.

3 Tolvajokra nézve 1. Szabolcsmegye 1588. évi stat. 5. j. 9. lap.
1 A házasságtörésre lásd Corp. Stat. II. k. 1. fele 74. lap 2. jegyzet és 

75. lap 1. jegyzet, valamint az előbb érintett Szabolcsin, statutum 8. j. 12. 1.
“ Méregkeverőkre lásd szintén az 1588. évi Szabolcsin, stat. 1. j. 12. I.
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modi scelerum, facinorum obnoxios et reos citatione mediante, 
in jus attrahendi, jurisque ordine puniendi habeant authori- 
tatem, atque omnimodam potestatis facultatem.

E re d e ti je  S z a tm á r m . le v é l t . ,  N a g y -K á ro ly b a n , P r o t .  1 5 9 3 — 1 6 28 . 
F ol. 2 2 0 .

1607.
Szabóié sm egy e i sta tu tu m .

Auno domini millesimo sexcentesimo septimo vigesima prima die mensis 
Maii in possessione Kárász.

Universitas nobilium comitatus de Zabolch, az mi az 
templomok építését illeti, unanimi voto statutum est, hogy az 
templomok mindenütt megépíttessenek és a hol kinek residen- 
tiája vagyon, az építtesse. Ha mely nemes embernek penig 
residentiája ott nem volna, hanem portionátus, tehát azok az 
jobbágyok, fizetéssel és egyéb segítséggel mellette legyenek 
annak. Az mely nemes embernek penig sok helyeken való 
jószága volna, tehát az ő portiója és része szerint leszen 
segítséggel az istenház építésében. Az kinek penig majorsága 
is volna ott, tehát személyében is segitse része szerint. Az 
kinek penig temetése is volna ott, tehát az is úgy fizessen, 
mint az faluban lakó nemes ember, az ő része szerint. Éhez 
penig értessenek minden falukban levő paraszt emberek is. 
Az épületi penig sindelylyel legyen és esztendő ekkorig meg
építve. Ahol penig szentegyház nincsen, tehát az hová filiális. 
oda tartozzék segítséggel lenni, az hová az praedicatora jár 
az felyül megirt mód szerint. Ha kik penig esztendő ekkorig 
az szentegyházakat meg nem építenék, tehát azkorbeli vice
ispán mindenüvé kimehessen és ha nemes ember az oka, tehát 
kétannyit vehessen rajta, a mennyit az templom fizetésére kel
lett volna adni. Ismét ha az falubelieken múlnék el, azokon 
is hasonlóképpen két annyit vehessen, az mennyit oda kellett 
volna megfizetni és annak felette fi. 12 vehessen rajta, melye
ket mind az templomépitésre fordítsanak. Ha mely szentegy
házak penig szigetekben volnának az falun kívül és megépít
tetnek, tehát az falubeliek 12 forint birság alatt, melyet 
az viceispán megvehessen, tartozzanak odamenni praedicatiót 
hallgatni.1

1 Templomok építése tárgyában, a reformátió előtti korból, már 
sz. István törvénye (II. 34.) intézkedik : tiz-tiz falunak rendelvén meg 
a templomok együttes ép ítését; míg másfelől sz. László törvénye (I. 7., 8.) 
a háború vagy a régiség következtében elpusztult vagy leégett templomok 
újból építéséről gondoskodik, előbbi esetben a híveknek (parochianusoknak).
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A praedicatorok házokhoz való két szántóföld és egyéb 
pertinentia, melyet vagy nemes ember, vagy fiaraszt ember 
magához fogott volna, tehát minden megereszsze nekiek.1

Az ministerek oltalmaztassanak' személyekben, marhá
jukban.

Ha mely nemes ember vét az praedicátor ellen, tehát 
vármegye viceispánja előtt kerestesse az praedicator. Ha az 
praedicator vét az nemes embernek, tehát esperesse előtt 
keresse az nemes ember és statim et de facto tartozzanak 
mind egyfelől, s mind másfelől törvényt tenni és executiot.

Az bűnnek büntetése felől tartozzanak kimenni viceispán 
uramék és mindenféle gonosztevőket érdemek szerént megbün- 
tettessenek.2

Minden falukban bírák legyenek és egyházfink eskettek, 
mely egyházfiaknak, mind praedicator fizetésére és egyéb egy
házi dolgokban gondjuk legyen 12 forint birság alatt, melyet 
viceispán uram megvehessen, toties quoties azféle bírót nem 
tenne, az ki liivta volna, ennek az birsága viceispán uramé 
legyen.

Minden város és falu határában akasztófát és niást ( s ic )  
15 nap alatt 12 forint birság alatt csináljanak és az faluk
ban kalodákat.8

utóbbi esetben pedig az illető püspöknek Írván azt kötelességül. A későbbi 
törvények már a reformátió kora utániak és legtöbbire a r. katli. és a két 
prot. egyház közti villongásokban elfoglalt templomok visszaadására s ille
tőleg újak alkalmas helyre építhetésének szabados voltára vonatkoznak. 
1647 : 5. t.-cz. Conditió 5., 6., 8. U. a. évi 6. t.-cz., 1681 : 26.. 1687 : 21., 
1715: 30. stb.

A jelen statutum kétségtelenül prot. templomok építéséről rendel
kezik s érdekes adatokat szolgáltat az építési költségek terheinek kik által 
és minő arányban való hordozása tekintetében.

1 A lelkipásztorok javadalmát képező úgynevezett canonica portio 
visszaadásának megrendelése, a hol azt akár nemes ember, akár paraszt 
elfoglalta volna ; a mi a bécsi békekötést megelőző Bocskay-féle háborús 
időkben nem egy helyütt történhetett meg. A papi javadalom rendelése 
különben hazánkban egykorú a kereszténység meghonosulásával. Már szent 
István előbb idézett (II. 34.) végzeményében kimondja, hogy: »duabus 
mansionibus, totidemque mancipiis dotent, equo et jumento, sex bobus et 
duabus vaccis, triginta quatuor minutis bestiis. Vestimenta vero et corpo
ralia et cooperatoria Вех provideat: Presbyterum, et liberos Episcopi.« 
A reformátió után a prot. papok javadalmai is igényt tarthattak a törvény 
oltalmára és védelmére. Lásd erre Zemplénmegye 1629. évi statútumához 
írt. 2. jegyzetet, Corp. Stat. II. köt. 1. fele 145. lap.

* A gonosztevőkre s azok megbüntetésére lásd Zemplénmegye 1562. 
évi statútumához írt 2. jegyzetet Corp. Stat. II. k. 1. f. 14. lapon.

3 Az akasztás, nyársba-, karóbahuzás és kalodába tevés, mint a halál- 
büntetés, illetőleg kínzás nemei divatban lévén, lásd Corp. Stat. II. k. 1. f.
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M iv e l a z  o r o s z  B a ty k o k  1 n é m ű n é m ű  e m b e r e k e t , k ik e t  a z  
m in is te r e k  m e g  n em , e s k e tn é n e k , v a la m i b ű n ö k  m ia t t  ő  h o z z á 
ju k  m en n e k  é s  m e g e s k e t ik ,  a z é r t  a f é le  B a ty k ó r a  k im e h e s s e n  
az v ic e is p á n  é s  k e r g e th e s s e  é s  d ijá n  v á lto z h a ssé k  k i a z  v ic e -  
is p á n tó l ; h a n e m  m a g a  v a llá s á n  v a ló  e m b e r e k e t  e s k e s s e n  m eg .

A z  v ic e is p á n  p e n ig  a z  c ir c á lá s t  a z  u ra k  j ó s z á g á n  k e z d je  e l.
I te m , v ic e is p á n  u r a im é k  é s  a r r a  r e n d e l te te t t  v á r m e g y é 

tő l  v a ló  k a p itá n y o k  a z  m in t  ez  u t o ls z o r i  k a ssa i v é g e z é s  2 ta r tja ,  
m in d e n ü n n e n  k im e h e s s e n e k , m in d  u r a k  jó s z á g á r a  é s  n e m e se k  
jó s z á g á r a  é s  a z o k r ó l a z  v é tk e k r ő l, m e ly e t  v a la k i a z  d is tu r b iu m  
a la t t  c s e le k e d e tt ,  a k á r k ir e , t e h á t  a r r ó l  ju r id ic e  m e g b ü n te t 
h essé k .

E r e d e ti je  S za b o lc sm e g ye  l e v é l t ,  N y ír e g y h á z á n , P ro f . 1 6 0 0 — 1624. 
( I X . )  F öl. 129.

1607.
S z a tm á r m e g y e i  s ta tu tu m .

Anno domini 1607. die 23. Maii in Óvárii celebrata congregatio.
Deliberatum comitatus.

Q u o n ia m  e x  f id e li  r e la t io n e  n o n n u llo r u m  n o b il iu m  in t e l 
le c tu m  es t, p a t ib u la  e t  p a lo s  p r o  e x e q u e n d o  s u p p lic io  la t r o 
n u m  e t  p u b lic o r u m  m a le fa c to r u m  e x  co m m u n i c o m ita tu s  v o to  
e t  d e lib e r a t io n e , in tr a  m e ta s  e t  t e r r it o r ia  q u o r u m c u m q u e  lo c o 
ru m  h u iu s  c o m ita tu s  e r e c to s  e t  p r a e p a r a to s ,  e x  q u o r u m d a m  
m a lig n o r u m  h o m in u m  m a l i t ia  d e  lo c o  su o  e x tu r b a to s ,  d e s tr u 
c to s  e t  e je c to s  e s s e .3 I d e o  d a ta  e s t  a u th o r ita s  d u c ib u s  q u ib u s 
l ib e t  p e r  c a p ita n e u m  s ib i a d h ib it is  e t  c o n s t itu t is , u t  c o m p e r ta  
u b iq u e  p er  in q u is i t io n e s  s e r ia s , v e r i t a t e  t a le s  im p r o b i e t  r e b e l
le s  fi. 1 2 . p u n ia n tu r .

E r e d e ti je  S z a tm á r m . le v é lt.,  N a g y -K á r o ly b a n ,  P r o t .  1593— 1628. 
F ol. 22 8 .

230., 272., 436. stb. lap ja it; az akasztóiak, a nyárs vágj' karó és a kaloda- 
állítás, nem csak a büntetés végrehajtása eszközeiként, hanem az elrettentés 
jelvényeiül is szolgáltak.

1 A Batykokra (Batvkones) nézve lásd Zemplénmegye 16T>6. évi sta
tútumát. 1., 5. jegyzeteivel. Corp. Stat. II. k. 1. f. 223. lap.

s A kassai gj'ülés 1606. ápril 24-től május 12-ig tartott. L. u. ezen 
megye 1606. stat. 3. jegyzetét.

a Szabolcsmegve közgyűlése ugyanez évben rendelte meg, hogy 
akasztófák és nyársak minden városban és faluban felállíttassanak. V. ö. 
44. lapon látható statutum 3. jegyzetével. E helyütt a már fölállítottaknak 
helyükön sértetlen hagyása iránt van intézkedés téve.
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1607.
S z a tm á r m e g y e i  s ta tu tu m .

Publica constitutio comitatus Zatthmariensis in generali ejusdem congre
gatione, in possessione Ovárii, die 18. Aprilis currentis anni 1607. celebrata 
termino nempe congregationis proxime praecedenti, communi voto et con
sensu edita praeferente ibidem generoso domino Nicolao seniori et Micha- 
ele Dengeleghy ac aliis plurimis dominis nobilibus praecipuis, ubi et quando 
juratus ipse notarius propter nimiam aquarum exundantiam interessé non

potuit.

Statutum cumprimis est, ut universi adulteri, pariter et 
adulterae juxta eorum et earum demerita, culpaeque exigen
tiam et gravitatem, in quibuslibet oppidis, villis et possessio
nibus huius comitatus nostri, ubicumque in tali vitio adulterii 
depraehensi fuerint, cum virgis acriter, pariterque et ex aequo 
cedantur, tum vero ultimo capitis supplitio, juris tamen pro
cessu observato plectantur.1

Item ut universae homicidae,2 fures,8 tidefragi seu per
jurii 4 modo simili parique poena ubicumque locorum fuerint

1 H á za ssá g tö ré sre  és annak büntetésére lásd Grömörmegye 1609. évi 
statútumához írt jegyzeteket. Corp. Stat. II. köt. 1. fele 74. lap 2. j. és 75. 
lap 1. jegyzet.

‘ A z  em berö lésrő l lásd Ungmegye 1559. évi IV. statútumhoz írt 
1. jegyzetet u. o. 7. lap.

“  A to lva jo k ró l lásd előbb Szabolcsmegye 1588. évi Statut. 5. jegyz.
9. lap.

* A  h itszeg  és és h a m is  esk ü vés  eseteiben még a XV-ik évszázad 
közepén innen is, az egyházi fórumok Ítéltek (lásd 1458: 9., 1462: 3. t.-cz. 
7. íj., 1464 : 17. t.-cz.) s az egyház felfogása, mely szerint úgy a h itszegésben , 
mint a h a m is  esküvésben  az Isten igazságossága sértetik meg, a mely sértés 
halálos bűnt. képezvén, súlyos büntetéssel torlandó vissza, az országos törvé
nyekben és jogi szokásokban is nagyobbára kifejezésre jutott. Az egyházi 
kánonok ugyanis — kivéve a jó erkölcsökkel és törvényekkel ellentétben 
álló tiltott cselekvények végrehajtását — mindenkit köteleznek arra, hogy 
az eskü alatt tett Ígéretet, fogadást beváltsa, megtartsa ; valamint arra is, 
hogy az a vallomás, tanuságtétel, a mit valaki eskü alatt teszen : igazságon 
és ne hazugságon alapuljon. Az előbbinek (juramentum promissorium) meg 
nem tartása: liitszegést (perjurium), az utóbbinál (juramentum asserto
rium) a valótlanság állítása : h a m is  e sk ü t (juramentum falsum) képez. V. ö. 
Szegedi Trip, juris Hung. Tyrocinium P. II. §. 13., 15., 16.

Büntetésére nézve legrégibb a szent István törvénye ( I I : 15.), a mely 
valószínűleg azon okból, mert az eskü a jobb kéz három újjának föltartása 
mellett szokott történni, a kérdésben forgó bűnt testcsonkítással, t. i. a kéz
vesztéssel sújtja, mely büntetést az előkelőbb osztályhoz tartozók (valentes) 
50 tinóval, az alsóbb osztályhoz tartozók (vulgares) pedig 12 tinóval és böj
töléssel válthattak meg. Kálmán király törvénye (1: 27., II : 83.) a hamis 
1anu-bizonyságtételen talált egyént a tanúskodástól örökre megfosztja, 
minek czéljából, nehogy többé tanúságtételre bocsáttathassák, a bélyeg
sütés becstslenítő büntetésével is fenyíti. (V. ö. 1486 : 14. t.-cz. §. 5.)
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c o m p e r t i ,  p er  ju d ic e s  e o r u m d e m  lo c o ru m  s e v e r e  e t  ir r e m is s i-  
l i i l i t e r  ju r e  e t  j u s t i t ia  m e d ia n t e  p u n ia n tu r .

I t e m  si q u i d o m in o r u m  e t  n o b iliu m  h o m in u m q u e  p o s-  
se s s io n a to r u m , h u iu s  c o m it a t u s  n o s tr i e x t it e r in t ,  q u i h u iu sm o d i  
la tr o n u m  e t  im p r o b o r u m  h o m in u m , p u b lic o r u m  m a le fa c to r u m  
p a r t e s  e t  v ic e s  in  s e  r e c ip iu n t ,  d e lic ta  e o r u n d e m  d e fe n d e r e  
a t t e n t a r e n t  e t  n ite r e n tu r , q u i v e r o  ta le s  fa c in o r o s o s  e t  n e fa r io s  
h o m in e s , in tr a  d o m o s  e t  c u r ia s  su a s  n o b i l i ta r e s  a l i  e t  c o m 
m o r a r i c o m p e r iu n tu r , n e c  a d  in flig e n d a m  i l l i s  co m m u n e m  
p o e n a m , in  m ed iu m  c o m it a t u m , o p p id o ru m , v i l la r u m  e t  p o s 
s e s s io n u m  illa r u m  ( in  q u ib u s  t a l e s  n o b ile s  d e l ic t a  e t  la tr o c in ia
p a tr o c in a n tu r , d o m o s  e t  c u r ia s  n o b i l i t a r e s ......................................... )
e t  c o n s e q u e n te r  m a n ib u s  j u d ic u m  eo ru m  lo c o r u m  tr a d e r e  e t  
a s s ig n a r e , n e q u e  v e r o  s o l im e t  ip s i d o m in i, c o n d ig n a  p o e n a  
p u n ir e  v e lle n t , s e d  fa v o r e  e t  p a tr o c in io  su o  e o s d e m  su c c u r r e r e ,

A jogszolgáltatás terén a m int szaporodott azoknak az eseteknek 
a száma, pl. a határjárásoknál, szemléknél bűnügyi köznyomozásoknál, 
birtokbaiktatásoknál stb., a melyekben elődeink a hű és igazságos eljárást, 
valamint a valóságnak megfelelő jelentéstételt az előzetes eskü kötelezett
sége által kívánták biztosítani, mindinkább szaporodtak egyszersmind a 
liitszegésnek és hamis eskünek esetei és az ezek visszatorlását czélzó tör 
vényeknek száma is.

Az 1435: II. 8. §. 4., 5. a hűtlen eljáró vagy hamis jelentést tevő 
káptalani vagy konventi tagot, m int perjurust, javadalma elvesztése mel
lett örökös elzárással; a világi rendű királyi embert (homo regius) pedig 
feje és minden vagyona vesztésével rendeli fenyítendőnek.

Nem kevésbbé szigorú, sőt a megbecstelenítésben még tovább menő a 
büntetés — ha a bűnös cselekvény a szent korona vagy a fejedelem ellené
ben követtetett el — a melylyel Verbőczy az isteni és emberi törvényekre 
hivatkozással sújtja (НК. II. R. XXX. czim) a magyar nyelven »L u d a s o k 
n a k « nevezett és itéletesen elmarasztalt aucariusokat azaz : hitszegüket és 
hamis esküvőket, a bárhol található és bármi névvel nevezhető ingó és 
ingatlan javaik elvesztésével. Sőt tovább menve az ilyenek személyükben és 
mint minden emberi becsülettől megfosztott, gyalázatos s a többi keresztyé
nek közül száműzött emberek, tarka ruhába öltöztetve s kenderkötéllel 
átövedzve, meztelen lábbal, hajadon fővel járni kényszeríttettek, a kik 
senki ellen becsületsértés czímen föl nem léphettek, ellenük azonban bárki 
fölléphetett. Ha mások ellenében volt elkövetve, az enyhébb fejváltság vagy 
homagium (200 frt) büntetés volt szabva. Kivételnek a hitszegési esetekben 
csak akkor engedtetvén hely, ha az eskü alatt tett Ígéret nem teljesítésé
nek az illető törvényszerű mentségi okát adta (rationabilis excusatio). Ilyen 
mentségi okokként, az utólagos teljesítés kötelezettsége mellett, а НК. II. R. 
59. czime a bebizonyított súlyos betegséget, a nagy vízáradást, az útak jár- 
hatlanságát, a beteggé lett ló helyett más ló beszerezhetésének lehetetlensé
gét, a háborús időt, az illetőnek ellenfele vagy tolvajok által való letartóz
tatását, kifosztását, megsebesítését vagy megölését stb. sorolja föl ; de a 
hamis tanúbizonyságnak mentségi okai nincsenek. Mindezekhez reáadásul 
а НК. I. R. 119. czime, a hitszegőket és hamis hitiieket, a gyámság viselhe- 
tésétől is eltiltja.
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eosdemque contumaciter ad lucra sua sustentare et inter- 
tenere, contenderent, tunc ipsi domini vicecomites istius comi
tatus nostri, mox et statim vigore saltem praesentis consti
tutionis, nec non publice superinde eeditae, cie domibus etiam 
habitationum seu solitarum suarum residentiarum, contra tales 
latronum fautores liberam et plenariam exeundi et homagia 
talium publicorum malefactorum singulorum, videlicet non de 
juribus ipsorum latronum baereditatibus, verum de propriis 
solis eorundem rebus et bonis mobilibus ipsos solos proprie 
et praecise tangentibus et concernentibus absque ullo favore 
et gratia aliquali plenarie exigendi et extorquendi habeant 
authoritatem, atque omnimodam potestatis facultatem, toties, 
quoties.1

Item universos etiam nobiles et homines possessionatos 
istius comitatus nostri tam .. conjugatos matrimonioque junctos, 
quam vero inconjugatos, qui in similibus criminibus et sce
leribus praenotatis, depraehendentur, iidem domini vicecomites 
ad facies locorum seu solitarum residentiarum eorum acce
dere servatisque de jure servandis modo simili punire ac 
contra eos jure procedere, judiciariamque deliberationem et 
sententiam contra tales latam et pronunciatam, mox et statim 
debitae executioni demandare effectumque mancipare modis 
omnibus possint et valeant.

Item si ipsi domini vicecomites ad peragendas exmissas 
executiones insufficientes forent, tunc facta prius ad comita
tum istum insufficientiae suae relatione, tandem totus iste 
comitatus, tales nobiles praemissorum scelerum et delictorum 
reos et obnoxios, tamquam rebelles et violentos (contra quos 
omnia jura clamant) conjunctis viribus, condigna poena a reg
noque statuta, juxta demerita sua punire possint et valeant per 
omnia opportuna remedia.

‘, *, 3 A bűnpártolásnak itt felemlített eseteit régi törvényeink a 
lninelösegélés (crinien fautoratus) elnevezése alatt ismerik, és mivel a 
bfínelősegélés által a büntető hatalom törvényszerű gyakorlásának meg
hiúsítása czéloztatik, az igen súlyos büntetés alá vonatott. Nevezetesen 
a kik emberölőket, gyilkosokat, rablókat s egyéb nyilvános gonosztevő
ket, tudva lakásukba fogadtak, elbújtattak stb., fejvesztéssel biintettet- 
tek (1548: 49., 1563: 39., 1659: 17.). Hasonlóképpen azokat a tisztvise
lőket is, a kik hivataluknál fogva a gonosztevők megfenyítésére voltak 
hivatva, s mégis azokat akár szándékosan, akár vétkességből megszökni 
és büntetésüket kikerülni engedték volna, hivataluk és hivatalviselési 
képességük elvesztése mellett az elszalasztott bűnösök fejváltsága megfi
zetésében rendelik elmarasztalandóknak. (Lásd 1495: 19., 1655: 38., 1659: 
16.) Újabb időben az 1733: 12. t„-r,z. 4. §. útmutatása szerint, a biró 
belátása szerinti szabadságbüntetés nyert alkalmazást.
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Item siquidem domini vicecomites immemores officii et 
autlioritatis suae eidem communi voto comitatus plurime hac 
in parte attributae praemissa exequi et peragi omitterent, seu 
negligerent, ex tunc iidem in singulis singulorum nobilium 
impunitorum homagiis convincantur et convicti habeantur statim 
et de facto.1

Item. Si qui publicorum malefactorum superius nota
torum, ut sunt fures, adulteri, homicidae ac alii nefandae 
vitae homines forent et extiterint, quorum vita (ex eo potissi
mum, quia in vitae emendationem morumque honestiores guber
nationes certe saepius inclinatur et convertendi spes magna 
animadverteretur et conjicetur) condonaretur, tum ii, de 
vetusta ecclesiarum lege et consvetudine ecclesias dei quorum
cumque locorum, ubicumque talem moram facerent, pio ac 
devoto animo sibi reconciliare veniamque suorum peccatorum 
ab eodem impetrare debeant et teneantur.

Item. Ut quatuor judices nobilium quilibet scilicet eorum 
in jurisdictione seu processu proprio tempestive et absque ulla 
mora perambulare, ubique publicare debeant, ut intra metas 
et territoria quorumque locorum patibula, rotae, pedicae et 
manicae, pali ad puniendos feriendos publicos malefactores 
erigantur et aedificentur sub poena et mulcta 11. 12.

Item. Ut universae civitates, oppida, villae seu possessiones 
hujus comitatus nostri, in quibus publici malefactores et latro
nes superius specificati, per negligentiam modo praemisso impu
niti manserint, in singulis homagiis singulorum latronum im
punitorum, contra dominos vicecomites, comitatus nostri, com
perta rei veritate convincantur et convicti habeantur eo facto. 
Quae onera homagialia iidem domini vicecomites per omnia 
opportuna remedia exigendi et extorquendi liberam habeant 
potestatis et facultatis authoritatem.2

Item. Universos etiam et singulos dominos nobiles blas- 
phematores et convitiatores in animam, qui horrendos blas- 
phemias et convitia in animam exercere non reformidarent, 
ipsi domini vicecomites, comperta rei veritate mulcta 12 flore- 
norum hungaricalium, absque ulla gratia privare possint et 
voleant debeantque et teneantur ex officio, toties, quoties.1

Eredetije S z a tm á r m . levélt., Nagy-Károlyban, Prot. 1613—1628. 
Fol. 223—224,

1 Az istenkáromlás, lélekkel szitkozódás bűntényére és büntetésér 
lásd Corp. Stat. II. kötet 2. f. 38. i.

Corpus  S ta tu to r u m .  III. 4
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1 6 1 0 .

Szábólcsmegyei statutum.
In nomine patris et filii et spiritus sancti Amen. Anno domini millesimo 
sexcentesimo decimo die 11-a mensis Februarii congregatio in possessione

Gyulaháza.

Item decretum est unanimi Yoto comitatus, quod quia 
tam domini vicecomites, quam judices nobilium juratique 
assessores expleto anno officiis ipsorum sponte cessere, locoque 
eorundem alii sunt per comitatum ad officium sublimati,1 in 
quorum manus, certi juridici processus, citationes,2 certifi- 
cationes3 et id genus alia minime coram comitatu relatae 
existant, ideo, etsi iidem officia ipsorum resignarent, nihilominus 
suo tempore, cum judicia celebrari coeperint, relationibus4 
eorundem fides adhibeatur ac rata vigorosa, firma et authentica 
censeatur eorundem relatio.

Eredetije Szabolesmegye levett., Nyíregyházán, 1600—1624 (IX.) 
Fol. 169.

Anno domini millesimo sexcentesimo undecimo 14. die Januarii in 
possessione Kárász.

I t e m  u n a n im i v o to  e t  c o n se n su , e x  q u o  a r t ic u lu s  1 6 0 8  e t  
1 6 0 9  a n n i P o s o n i i  e d it i  (sic) 29 -nus5 o b sc u r u s  e s s e  v id eb a tu r , 
in  p a r t ic u la  v id e l ic e t ,  cum assignatione parium  seu copiarum  
certi fi rationis,6 d e c r e tu m  est, u t  o m n e s  c e r t if ic a t io n e s  v ig o re  
p r a e s c r ip t i  a r t ic u l i  p e r  q u o sp ia m  m o ta e  e t  in te n t a t a e  e t  
c o m m iss io n e  d o m in o r u m  v ic e c o m itu m , m e d io  ju d l iu m  h u iu s  
c o m ita tu s  f ie r i d e b e a n t , n e c  a d  e ju sm o d i c e r t if ic a t io n e s  d esc r i-

> A megyei tisztújításra nézve lsd. II. köt. 1. f. 134. 1. 1. j.
2 Az idézésekről 1. u. o. 21. 1. 2. j. és 22. 1. 1. jegyz.
3 A certificatio tekintetében 1. u. o. 99. 1. 4. j. és 200. 1. 5. j.
* A jelentéstétel a bírósági közegek részéről u. n. litterae rela

toriae, tudósító levél útján történt, mire nézve lsd u. o. 22. 1. 4. j.
5 Az 1608. (kor. u.) 4. és az 1608 : 29. t. ez. a javak erőszakos 

el- vagy visszafoglalása s egyéb erőszakosságok tárgyában követendő 
eljárást szabályozza.

3 Az 1609 : 29. t. ez 3. §-ban, am int az a corpus jurisban közöl- 
tetik, a statútumban idézett particula így hangzik : »cum assignatione 
partium, vel copiarum A c q u i s i t i o n i s « a mi határozottan hibás.

1 6 1 1 .

Szábólcsm egyei statútum ok.
i .



MEGYEI STATÚTUMOK. 51

ptas requiri subscriptionem dominorum vicecomitum, sed solum
modo commissionem eorundem. In eiusmodi autem certificationi- 
bus simplici papiro descriptis manibusque judlium assignatis 
non requiri totalem actionem per quempiam intentandam de
scribere, sed solummodo sufficere, rem istam, qua ratione aliquem 
certificare debeat, declarare -,1 cetera tempore judiciariaerevisionis 2 
fusius declarandam. Terminum eidem, vel quindenam vel alium 
competentem domini vicecomites praefigere debeant, in comi
tatibus vicinioribus 20, in ulterioribus comitatibus residentibus 
30 dies praefigantur.3

Fassiones procuratoriae 4 in quibuslibet comitatibus coram 
tamen judicibus nobilium nostris factae et celebratae inque 
sedem judiciariam nostram et per eosdem vicecomites et judlium 
relatae, intra anni spatium suam efficationem ( s ic )  roburque 
teneant.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. 1600—1624. 
Fol. 161—162.

) П '

(U. akkor.)

Unanimi voto comitatus statutum est in fugitivorum 
colonorum repetitione,5 ut si quispiam judlium cum jurato ex 
sede nostra eduxerit colonosque demonstraverit fugitivos, si pro 
eis sponsiones® forent, partibus eisdem quindena praefigatur.

E r e d e ti je  и. о. fö l. 164.

1 Sem az 1608 : 4. sem az 1609 : 29. t. ez. nem határozza meg 
közelebbről, hogyan eszközöltessék a certificatio, ép ezért látta a megye 
szükségesnek annak részletesebb körülírását.

2 Az idézett törvényczikkek 1. illetve 5. §. értelmében tudniillik 
az alispántól hozott Ítéletet az avval meg nem elégedő fél a megyei 
székhez felebbezhette.

3 Az 1608 : 4. t. ez. 1. §. a más megyékben lakók idézésére egy
általán nem szab ki külön határidőt, az 1609 : 29. t. ez. 4. §. pedig 
csak competens terminus kitűzését rendeli el.

4 Az ügyvédvallásról Isd fentebb ugyanezen megye 1568. évi 
statútumához irt 3 jegyzetet az 5. lapon.

5 A szökevény jobbágyokra nézve Isd II. köt. 1. f. 3. 1. 2. j. és 
104. 1. 4. j.

0 A kezességről általában Isd u. o. 122. 1. 2. j. és különösen a 
jobbágyokért vállalt kezességről Abaujmegye 1628. évi statútumát s az 
ahboz irt 1. jegyzetet u. o. 139. és 140. 1.

4*
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1612.
Szabólesm egyei sta tu tu m .

Anno domini 1612. 30. die mensis Junii congregatio in possessione
Petneháza.

Unanimi voto statutum est, ut prout antea quoque statu
tum fueratx, ut certificationes ex commissione dominorum 
vicecomitum medio judlium fieri debeant, terminum etiam 
domini vicecomites pro administrando judicio competentem 
praefigi debeant. Causae autem praenotatae,1 2 * sic et aliae certi
ficationes, quae non sunt ex commissione dominorum vice
comitum, simpliciter sunt condescensae,® de novo per actores 
modo praemisso erigendae.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. 1600—1624. 
(IX.) Fol. 179. V /

Item per universitatem dominorum nobilium comitatus 
de Zabolch statutum est, quod in citationibus, vigore articu
lorum, publicarumque constitutionum annorum domini 1587 et 
15884 motis non est necesse, ut numerus articulorum in 
citationibus specificetur, sed sufficit annorum numerum denotare.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. 1600 —1624. 
(IX.) Fol. 249.

Szabólesm egyei sta tu tum .
Anno domini 1621. die 4. Junii congregatio in possessione Petneháza.

Unanimi totius comitatus voto statutum est, quod quia 
in sedibus judiciariis vel congregatione comitatus, per certos 
generosos, egregios et nobiles variae querelae . . . .  deferri

1 T. i. az 1611. évi január 14-én hozott statútumban.
2 Azon ügyek, melyeket az 1609 : 29. t. ez. 1. §. spec.ificál.
8 A condescensióra nézve lsd. II. köt. 1. f. 100. 1. 1. jegyz.
4 Az 1587. évi november első napjára egybehívott országgyűlésen 

hozott s az 1588. évi január 28-án szentesített 1588 : 29. t. czikkre tör
ténik itt hivatkozás, a mely az új foglalások (nova honorum occupatio) 
tárgyában követendő eljárást szabályozza.

1615.
S zah ólcsm eyyei sta tu tum .

Anno 1615. 14. die Februarii.

1621.
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solent, auclitaqiie una, altera parte non audita, causae ad 
partis querulantis instantiam resolvi solent, ex quo variae incon
venientiae, damna, abususque jam in medium irrepserunt. 
Quia vero in decretis regni Hungáriáé cautum sit, etiam 
princeps ipse neminem altera parte non audita condemnare 
potest,1 antiqua etiam comitatus consvetudo sit, ut qui querelam 
adversus quempiam in medio comitatus fecerit, ex tunc, si is 
contra quem querela est erecta, absens fuerit, medio eius 
judlium ad sedem judiciariam vel congregationem comitatus 
proxime venientem, ammoniti ad comparendum fuere (sic ). 
Ideo comitatus in posterum quoque eidem antiquae suae 
consvetudini legibusque regni accomodabit.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. 1600—1624. 
(IX.) Fol. 356.

1625.
S zdbólcsvárm egyei sta tu tu m .

Anno domini 1625. die 18. Aprilis sedes in Gyulaháza.

Quoniam hoc per abusum quendam in hoc comitatu 
nostro in manifestum multorum j urium detrimentum introduc
tum videtur, uti etiam diversa super eo extant exempla, ut 
dum causantes coram suis judicibus nituntur jura sua prosequi, 
partes causantes contra procuratores et advocatos 2 * * * * * 8 alterutrius 
per modum exceptionis solunt allegare, quod ipse procurator

1 Az »audiatur et altera pars« elve hazai jogunkban el volt ismerve
mindenha, de idővel a királyi hatalom és közszabadság rovására nagyon
is elhatalmasodott urak, sőt a befolyásuk alá került királyok sem tartot
ták ez elvet tiszteletben, minélfogva a nemzet ez elvet, mint a mely a
szabadság egyik sarkalatos jogát tartalmazza, törvény utján is kívánta 
magának biztosítani. E törvények (1222 : 2, 1405 (I.) : 7, 1492 : 90,
1613 : 34, 1618 : 14. t. ez. H. К. I. R. 9. ez. 1. §.) ugyan csak a 
nemeseknek idéztetését hagyják meg, a moh' nélkül azok sem el nem
ítélhetők, sem le nem tartóztathatók; de a nemzet közmeggyőződése volt, 
hogy a nemesnek nemcsak megidéztetése, hanem meghallgatása is szük
séges az ő elitéltetéséhez; e czél elérésének eszközéül szolgált alperes 
többszöri megidéztetése, melyről már másutt (II. köt. 1. f. 21. 1. 2. j. és 
99. 1. 5. j.) szólottunk, s a mely ép e miatt volt képes magát törvény
kezési rendszerünkben fentartani. Idővel azonban az inhibitio (Isd e 
megye 1595. évi st. 27. jegyzetet, fentebb 5. 1.) e czélra alkalmasabb 
eszközül kínálkozván, a többszöri idézés szokása lassanként megszűnik, s 
miután az 1492 : 51. t. ez. az inhibitiót csakis a makacssági Ítélet 
ellen használható jogorvoslatul jelentette ki, az 1495 : 12. t. ez. a bírót 
kötelezi, hogy előleges idézés után, habár nem is jelennék meg a fél, 
felperesnek legott igazságot szolgáltasson.

8 Az ügyvédségre nézve lsd. II. köt. 1. f. 154. 1. 2. j.
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partis adversae esset ad id obligatus, ut se adstrinxisset fir
missimo etiam juramento, quod nullius causam adversus Йе 
vellet suscipere, nec actionem ullam in gratiam cujuslibet 
erigere, vigore cujus exceptionis magno damno et incommodo 
litigantium procuratores a prosecutione susceptae materiae 
amovere moliantur, nec sinant partem adversam patrocinio 
talis procuratoris jura sua prosequi; ideo statutum est, ut 
deinceps nullo unquam tempore hujusmodi illegitimis exceptioni
bus et praetensionibus procuratores a suo officio amoveri 
possint ;l sed si quis tale quippiam praetendit contra quemlibet 
procuratorem, praemissa legitima citatione conveniat in litem, 
et si de tali praetensione vel perjurio2 convictus fuerit, 
procedat secundum dictamen juris. Hoc tamen adverso, quod 
si procurator quispiam, alicui parti obligatus fuerit, salario 
etiam seu solutione ab eo accepto, debeat et teneatur, sitque 
obligatus partem sui principalis tueri et fideliter defendere, 
nec ab eo recedere ausit usque ad expletionem termini sui 
servitii.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. X. e x  
1624—1638. föl. 27.

1625.
Szabol csm  egy e i  sta tu tum .

Anno 1625. die vigesima Junii vicecomitibus Joanne Kérchi et Caspare 
Bay in Gyulaháza.

Licet inoleverat jam consuetudo in hoc comitatu nostro, ut 
plerique dominorum et nobilium, judices nobilium in processum 
alterius utrius tam ad citationem, quam demonstrationem et resti
tutionem fugitivorum colonorum, vel male et indebite discessorum, 
ac alias etiam quaslibet executiones peragendas in contemptum 
plerumque illius judlium, cujus processui locus ille, ubi talis

1 Az e statútumot megelőző időben tehát a perlekedő fél azon 
kifogás érvényesítésével, hogy az ellenfél ügyvéde esküvel ígérte, hogy 
ellene nem fog ügyködni, a pert leszállíthatta. Hogy a biréság e kifogás 
érvényesítését a félnek egy harmadik személylyel s nem az ügyvéddel 
való peres viszony tárgyalása alkalmából megengedte, abból magyarázható 
meg, hogy a hitszegő becstelenné lett, ki mint ilyen senki ellen sem
ügyködhetett (contra nem inem .............agendi habebit auctoritatem H. K.
II. R. 30. ez.), a minek hátrányossága csak akkor vétetett fontolóra, a 
midőn egyesek e kifogással alaptalanul éltek, minek elejét veendő, a 
megye annak érvényesítését külön perre utalta.

a A perjuriumról lsd az 1607. évi szatmármegyei statutum 4. jegyz.
46. 1.
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executio peragebatur, adjacere dinoscebatur; ut igitur talis 
abusus de coetero tollatur, statutum est, ut a modo iu posterum 
nemo dominorum et nobilium ac ignobilium etiam, judicem nobi 
lium in processum alterius ad quamvis executionem in contemptum 
et vilipendium authoritatis illius processus judlium transferre 
praesumat.1 Imo, etiamsi transtulerit, invita parte alterius, illius 
executio in alterius processu nullius sit firmitatis, nisi rationa
bilis admodum excusatio interveniat, valida nimirum illius 
loci judlium infirmitas vel diuturna ejus absentia. Nam sic 
quilibet damnificatus vel aliter laesus potest uti opera cujus- 
libet judlium, quem in tali casu reperire poterit.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, prot. X. ex 1624— 
1638. fol. 38.

1627.

S zabo lcsm egyei statutum .
Anno domini 1627. die 1Я. Februarii congregatio in Gyulaháza.

Quoniam multae et variae undique querelae existant, 
quod rustici plerisque in locis, praecipue in talibus possessioni
bus, quae a pluribus vel diversis dominis terrestribus possiden
tur, in damnum et injuriam nobilium vina consveverunt educillare, 
et quidem non vera mensura seu justa Budensi, sed alia, vel 
majore vel minore, prout ipsis libet, nulla habita ratione, 
etiamsi nobilis quispiam in tali possessione habeat vinum sub 
hedera vendibili; idcirco communi voto et consensu totius 
comitatus conclusum est, quodsi in posterum tales rustici in 
quorumcunque bonis reperirentur, qui vina sua in damnum et 
praejudicium talis nobilis vinum educillantis vinum exponere 
et educillare praesumeret, et talis nobilis querelam vicecomiti- 
bus vel alteri eorundem, vel etiam, si judlium detulerit: extunc 
judlium tale vinum rustici in damnum et injuriam talis nobilis 
vinum educillantis, vinum expositum pro se occupari possit et 
valeat.2 Porro, quicunque reperientur, sive nobiles, sive ignobiles 
existant, qui vina sua alia mensura inconsueta et non justa 
educillarent, tales quoslibet vicecomites et judlium duodecium 
florenorum mulcta,3 toties, quoties in eo culpabiles deprehen-

1 A birói hatóság területi elhatárolására nézve lsd XI. köt 4. 1. 
1- jegyz.

2 A szeszesitalok kimérésére vonatkozólag Isd a Corp. stat. II. köt. 
1. f. 124. 1. 1. jegyz.

3 A mértékek, s különösen a budai mérték használatát illetőleg 
lsd u. o. 143. 1. 1. j.
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derentur, punire possint et valeant, imo ad id modis omnibus 
sint obstricti et obligati.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. X. ex 1624— 
1638. föl. TO.

1628 .

Szabolcsm egyei sta tú tu m ok .
I.

Sedes judiciaria anni 1628. 4-ta Februarii duobus diebus.

Unanimi voto et consilio statutum est, pro evitandis malis, 
ut a modo in posterum judlium ac jurati assessores tam pro 
repetendis clam et male abalienatis colonis1 exmittendo de 
sede judiciaria comitatus nostri de Zabolcs in quemcunque 
locum profecti fuerint, non in agro, verum in pago, ubi illi 
demonstrari poterunt, nempe in residentia suorum a colono 
vel per colonum talium dominorum terrestrium tunc temporis 
habitorum certificando repetant, ne videlicet in campo pernicies 
aliquae eisdem suboriantur.

Eredetije Szabolcsmegye levélt. Nyíregyházán, Prot. X. ex 1624— 
1638. föl. 90.

II.
Sedes in Gyulaháza judiciaria diebus 17. et 18. mensis Martii, Anno domini

1628.

Ab unanimi voto et consilio dominorum magnatum et 
nobilium comitatus nostri de Zabolcs, ut a die hac praesenti 
celebrationis sedis judiciariae in posterum, jurati utpote supremi 
et vicecomites, judlium ac jurati assessores, ex reliquis 
comitatibus ad sedem nostram judiciariam accesserint con- 
gregatique fuerint ac frequentaverint, tanquam legibus et 
consvetudinibus regni, juramentis2 suis obstricti, in sede judi
ciaria tempore juris faciendi ac exercendi, immaneant, judicium
que per voces, tamquam judices nostri, juxta regni decreti 
juramenta, impendi possint, audeant, valeantque,3 statutum est.

Eredetije и. о. föl. 96.

1 A szökevény jobbágyok, s azok visszakövetelését illetőleg lsd 
II. köt. 1. f. 3. 1. 2. j. és 136. 1. 4. j.

2 A tiszti esküre nézve lsd. Szatmármegye 1594. évi statútumához 
irt 5. j. fentebb 25. 1.

3 A megyének e statútuma ellentétesen intézkedik nemcsak Zsig- 
mond király 1433. évi regestumának 24. czikkével, mely szerint quilibet
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III.
Altera sedis judiciariae dies, 18. Martii, 1628.

Deliberatio super brevium articulorum expositione.

Mivelhogy az brevis articulusoknak1 magyarázásában 
sokféle praetensióval élnek az dominus terrestrisek, úgy annyira, 
hogy mikor requiráltatnak pro impensione judicii colonorum 
suorum,2 az causát akármely helyetlen ratiókkal is, ők lévén 
az bírák, condescendáltatják,8 és ha ez megengedtetnék a 
dominus terrestriseknek contra tenorem brevium articulorum, 
nem rövid, hanem bosszú processusra vonna (sic !) efféle causák- 
nak discussiója, mert mindenkor találna az földesúr pro suo 
judicio condescensióra való matériát. Hogy azért az articulu
soknak satisfaciálhassunk, és a causansok is hosszú fáradságval 
ne terheltessenek, tetszett így interpretálnunk az articulust, és 
ezt pro publico statuto comitatus nostri végeznünk, hogy 
ennek utána csak oly legitime condescentáltassa az dominus 
terrestris az causát, az melyet a vármegye approbálhasson és 
az ország törvényeivel egyező leszen; alioquin, ha az con- 
descensio helyes nem leszen, és egyébbel nem oltalmazza magát 
az in causam attractus, invalidáltatván az condescensio, de 
merito totius causae törvényt mond az vármegye. Az kiknek 
penig ez ideig törvényekre az vármegyének deliberatiója lőtt,4 
minthogy constitutiones futura ligant et non praeterita, azok 
in suo vigore maradjanak.

E r e d e ti je  и . о. fö l. 103.

nobilis in suo comitatu, ubi habet domicilium, deberet dicere et suam 
proferre opinionem, hanem még az 1613. (к. u.) : 24. t. czikkel sem 
egyeztethető össze, a melynek értelmében a rendes esküdt táblabirákon kívül 
még csak a megyétől a tekintélyesebb nemesek sorából választott s 
esküvel kötelezett táblabirák szavazhatnak a megyeszéken, mások attól 
egyenesen eltiltatnak. Úgy látszik, hogy, mivel a birák az általok letett 
esküben (Isd a 1435. (II) : 1. és 1486 : 73 t. ez.) azt fogadták, hogy 
egyáltalán, nem pedig csak saját megyéjükben fognak részrehajlatlanul 
és lelkiismeretesen igazságot szolgáltatni, ez eskünél fogva Ítéltettek 
alkalmasaknak arra, hogy necsak saját megyéjükben, hanem más megye 
törvényszékén is résztvehessenek a bíráskodásban.

1 T. i. az 1609 : 29. és az 1613 : 23. t. czikkek, melyek az erő
szakos foglalás, visszafoglalás és általában a violentiák eseteit a rövid 
perre tartozóknak jelentik ki. A rövid folyamatu perekre nézve Isd II. 
köt. 1. f. 21. 1. 2. j. és 99. 1. 5. j.

2 A földesúri igazságszolgáltatásra nézve Isd. u. о. 1. 1. 1. jegyz. 
94. 1. 3. j. és 277. 1. 1. j.

8 A condescensio, perleszállításra nézve Isd u. o. 100. 1. 1. jegyz.,
* Vagyis kiknek ügyében már a vármegye törvényszéke jog

érvényes Ítéletet mondott.
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1629.
S zabole sm egy ei sta tu tum .

Anno domini 1629. die 9. mensis Februarii in possessione Gyulaháza sedes
judiciaria.

Statutum est, ne rustici cerevisiam educillent,1 cum 
domini nolui es vina vendibilia habent sub hedera, sub poena 
ablationis ejusmodi cerevisiae per judlium tienda.

E r e d e ti je  S za b ó lesm eg ye  lev é lt. N y ír e g y h á zá n , P r o t ,  e x  1 6 2 4 — 1638. 
fö l. 134.

1629.
M á r a m a r о sm egy ei sta tu tu m .

Statutum Comitatus super abalienatione terrarum per 
jobbagiones fienda extitit in sede judiciaria anni 1628 die 
22 Junii2 celebrata, quo successivis semper temporibus utendum 
venit, donec dulcis haec patria ab hostium furore incolumis 
permanebit.

E r e d e ti je  M á ra m a ro sm e g y e  levé lt., M á ra m a ro ss z ig e te n , P r o t .  16 2 9— 
1 6 42 . P a g . 8.

1629.
S m tm á rm eg ye i sta tu tum .

Die 18. Augusti 1629.

Publico comitatus voto et consensu pro exsolvendis vice- 
comitum et notarii hujus comitatus Zatthmariensis salariis3 
et aliis occurrentibus expensis, ordinati sunt ad singulas 
quasque hujus comitatus portas, noviter connumeratas singuli 
uni floreni.

E r e d e ti je  S z a tm d r m e g y e  lev é lt . N .-K á ro ly b a n , a z  1 6 2 0 — 1640-ig  
te r je d ő  je g y ző k ö n y v b e n , fo l io  2 4 .

1 Az italmérésre vonatkozólag lsd II. köt. 1. f. 124. 1. 1. jegyz.
s E különben is csak ideiglenes jellegű határozatot nem talál

tuk meg.
3 A salariumra nézve lsd II. köt. 1. f. 16. 1. 4. j. és 17. 1. 2. j.
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1629.
S za tm á rm eg ye i sta tu tum .

Acta congregationis feria quarta proxima, post festum В. Catharinae 
Virginis, h. e. 28. die Novembris, celebrata in oppido Zatthmar

Anno 1629.

Publico et communi universitatis dominorum magnatum et 
nobilium istius comitatus Zatthmariensis voto et consilio conclu
sum et statutum est eo modo. Quod, quoniam non deessent quam 
plurimi homines in statu Haidonico1 versati, qui occasione 
obitus serenissimi quondam domini principis,2 3 diversa malorum 
genera, in oppressione miserae plebis atque etiam nobilitatis 
facere et attentare haud dubie niterentur. Quocirca communi 
omnium votorum sententia et suffragio primum quidem specta
bili ac magnifico domino Ladislao Kun de Kosai supremo 
Comiti, expost autem generoso Nicolao Gyullaffy de Kaiser et 
Francisco Uray de eadem vicecomitibus eorum, tandem vero 
universis et singulis dominis magnatibus et possessionatis hujus 
comitatus nobilibus, ad tempus usque horum septem comi
tatuum 8 in unionem regni regressionis data et concessa est 
ea plenaria et libera authoritas atque omnimoda plenipotentia 
et potestatis facultas, ut iidem, universos et singulos, qui in 
hoc comitatu nostro, direptiones, depredationes, rapinas, spolia 
et alia id genus enormia facinora perpetrare et exercere com
perirentur, liberam semper et plenariam habeant4 * * * tales facino
rosos ac malefactores comprehendendi, decaptivandi atque in 
fortalitia dominorum arcemque hanc Zatthmariensem inducendi, 
ad tempusque eorum justificationis per juris ordinem flendae 
detinendi et arestandi puniendique; debeant autem et teneantur 
ad requisitionem dictorum dominorum vicecomitum (ubi validior 
malefactorum copia extiterit) universi nobiles unius sessionis 
penes eosdem insurgere et paribus viribus assistere sub poena 
florenorum 100. per eosdem dominos vicecomites pro se se 
ipsis exequendorum. In casu vero, quo talium malefactorum 
et vagabundorum aliquos ad domos aliquorum nobilium spe

1 A hajdűk különböző értelméről s az azok ellen szóló törvényes 
intézkedésekről Isd. II. köt. 1. fele 64. 1. 2. jegyz.

2 Bethlen Gábor fejedelem.
3 T. i. Szatmár, Szabolcs, Ugocsa, Zemplén, Borsod, Abauj és

Beregh megyék, melyeket az 1621. évi deczember 31-én létrejött s II. Fer
dinand királytól 1622. január 6-án ratificált nikolsburgi békekötés
értelmében Bethlen Gábor fejedelemnek átengedtek; e békekötés utóbb
be is czikkelyeztetett, lsd az 1622 : 29. t. oz.

* Kimaradt e szó »facultatem«.
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tuitionis et permansionis consurgere contingeret, atque idem 
nobilis ob praetensionem suae praerogativae comprehendi facere 
nollet, tunc eo in casu idem nobilis sub eadem centum flore- 
norum poena detinere et ad manus praefatorum comitum 
tradere et assignare, quin imo judices nobilium istius comitatus 
singuli, singulis in eorum processibus oppidatim et villatim 
publicare et indicere, ut incolae eorum et earum tales malefac
tores vagabundos et grassabundos pariformiter sub praescripta 
centum florenorum mulcta insurgendo captivare, ac captos ad 
praedictum praesidium Zatthmariense aut dominorum fortalitia 
proximiora inducere debeant et teneantur.

E r e d e ti je  S za tm á r m e g y e  le v é l t ., N  .-K á ro ly ijá n ) a z  1 6 2 9 —1610. je g y  z. 
fö l .  39 . és 40 .

1630.
M áram arosm egyei sta tu tu m .

Anno 1630. die 11. mensis Januarii congregatio dominorum nobilium 
comitatus Maramarosiensis.

Az nemes helybenlakó zsellérek minden felvetett zsoldban 
nem többet, csak felét tartoznak megadni. Az mely zsellér az 
nemes embernél egy füstén lakik, semmivel az olyan nem 
tartozik vármegye közé.1

Ezen is protestál az nemes vármegye, mivel ezelőtt az 
ispánok szoktak volt az falukon ajándéknyesteket vagy rókát 
szedni fenyegetések alatt. De ezután fel nem veszik. Ha ki mit 
akar adni ispánjának jó akaratjából, szabad vele, de falúiul 
fel nem veszik.

E r e d e ti je  M á ra m a ro sm eq i/e  lev é lt., M á ra m a ro s -S z iq e te n , P ro t.  
1 6 2 9 - 1 6 4 2 .  P a g . 12.

1630.
S gatm árm egyei sta tu tu m .

Acta congregationis feria tertia proxima ante festum Exaltationis 
S. Crucis hoc est, die 12. mensis Septembris celebratae in oppido 

Zatthmariensi Anno 1630.

Allatis et intellectis litteris illustrissimi domini Generalis 
personalem universorum dominorum nobilium insurrectionem 
postulantibus et requirentibus, etsi universitas dominorum

1 Vagyis a megye házi pénztárába nem adózik. A házi pénztárra 
nézve lásd IX. köt. 16. 1. 4. j. és 29. 1. 1. jegyz.
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magnatum et nobilium istius comitatus Zatthmariensis adhaesi 
tenoribus articulorum novissimarum constitutionum 1 superinde 
editorum ad ejusmodi insurrectionem et requisitionem minime 
sese obligatos adverterent; intuitu tamen fidelitatis coronato 
ipsorum regi debitae, hostilisque ejusmodi excursionis tran- 
sylvanicae8 sese penes eundem dominum Generalem viritim 
insurrecturos 3 concluserunt et determinarunt unanimi ipsorum 
voto, pro cujus termino publicatus extitit dies 16 praesentis 
septembris ad oppidum Némethy.

E r e d e ti je  S z a tm á r m e g y e  le v é lt .  N  .-K á r  o lybán , j k v .  e x  1 6 2 9 —1640. 
fö l. 57 .

1630.
M á ra m a ro sm e g y e i s ta tú tu m o k .

I.

Anno 1630 die 8. octobris. Deliberatio totius comitatus 
maramarosiensis. Ex consensu et unanimi voto decrevimus, ut 
a modo in posterum, prout in aliis bene constitutis comitatibus, 
ita in hoc nostro comitatu maramarosiensi quoscunque supremus 
comes — ex nobilibus tres numero assignaverit vicecomites, 
liberum sit unum prout illis visum fuerit, l ib e ru m  s i t  (sic!) 
illis eligere in vicecomitem.4 Et uti hactenus in usu fuit, contra 
comitatus huius5 eligere alium quempiam coacto citra eorum 
libertatem et voluntetem minime patiuntur. Imo praerogativis 
et libertatibus uti volunt in posterum.

E r e d e ti je  M á ra m a ro sm e g y e  lev é lt. M á ra m a ro ss z ig e te n , P r o t .  1 6 2 9— 
1 642 . a  2 7 . lapon .

П.

Item ennek utánna egyik szolgabiró is semmiféle kíván
ságokat magafejétől vármegye hire nélkül ne merészeljen 
cselekedni; hanem, lia az vármegye végez felőle, úgy induljon

• Érti ezek alatt a statutum az 1630 : 42, 1622 : 22, s 1609 : 65. 
t. czikket, melyek szerint az ország veszedelme idején particularis 
insurrectio czéljából minden négy porta után egy lovas állítandó, de 
maga a nemesség személyes fölkelésre nem köteleztetik.

2 T. i. a Bethlen-féle mozgalomból kifolyó ellenséges beütések.
3 A  felkelésre nézve lsd II. köt. 1. f. 106. 1. 4. j. és 240. 1. 1. jegyz.
4 Az alispáni szók betöltésének időnként változó módozatait lásd 

II. köt. 1. f. 120. 1. 3. j. A statutum jelen intézkedéséből kitűnik, hogy 
az alispánnak a főispántól kijelöltetése már az 1723 : 56. t. ez. ren
delkezése előtt is dívott az egyes megyékben.

5 Kimaradt egy szó, talán ez : »voluntatem.«



meg; ha ezen kívül valamelyik cselekszik, tisztétől fosztas- 
sék meg.1

Item. Se viceispán, se szolgabirák vármegye exmissio- 
nalisa 2 nélkül, semmi executióra ki ne menjenek sub amissione 
officii.

E r e d e t i je  u g y a n o tt  a  2 8 . lapon .

1631.
M áram arosm egyei sta tú tu m .

Anno 1631. die 21. Januarii.

Az huszárhadnagynak s az zászlótartónak, dohosnak, 
rendeltünk hóról-hóra az három személynek ötven-ötven forin
tot, melyből a hadnagy fizessen az megmondott vármegye 
dobosának, zászlótartójának s mind magának.

E r e d e ti je  M á ra m a ro sm eq y c  le v é lt . M á ra m a ro ssz iq e te n , P ro f. 
1 6 3 9 — 1642. P ag . 31.
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1631.
S za tm á rm eg ye i sta tu tu m .

Acta congregationis feria tertia proxima post festum Nativitatis В. Mariae 
h. e. 10. die mensis Septembris Anno 1631.

Publico comitatus consensu et decreto pronunciatum et 
decretum extitit eo modo. Quod, quoniam nobilis Paulus Раки 
judex nobilium eorundem coram ipsis publice conquestus fuis-

1 A határozó és végrehajtó hatalom soká nem volt egymástól 
öntudatosan megkülönböztetve, majd meg a midőn e különbség már meg 
is tétetett, a kettő közti viszony, valamint az egyes végrehajtó közegek 
hatásköre nem elvi alapon állapíttatott meg, minek következménye volt, 
hogy az egyik hatalom a másiknak körébe nyúlt be, s hogy az egyes 
végrehajtó közegek, részint túlbuzgóságból, részint hatalomvágyból hatás
körüket mennél inkább kiterjeszteni törekedtek. Az autonom közületekké 
vált megyék, mivel a szolgabiróban kezdettől fogva csak a megyeközön
ség akaratának végrehajtó eszközét látták, ennek minden oly intéz
kedését, a melynek megtételére vagy maga a megye, akár egyszer- 
mindenkorra statutum útján, akár egyes esetre concret határozattal, 
vagy pedig a megye akarata fölött álló törvény föl nem jogosította, 
hatásköre önkényszerű kiterjesztésének tekintették, a mi az általok 
annyira féltett autonómiát szerfölött veszélyezteti; e veszélynek azzal 
vélték legbiztosabban elejét vehetni, ha az ily szolgabirót hivatalától 
fosztják meg, valamint viszont maga a törvény azt a szolgabirót is hivatal- 
vesztéssel bünteti, a ki a hatáskörébe tartozó functiót nem akarja telje
síteni. (1498 : 71. t. ez.).

2 Ijásd II. köt. 1. f. 24. 1. 1. j. és 91. 1. 2. j.



set, se vigore literarum exmissionalium comitatus nostri in 
legitima executione procedente ab inhabitatoribus rusticis pos
sessionis Kis-Ar vehementissime turbatum ac injuriatum fuisse, 
exeoutionemque ex officio suo peragere debentem effectui man
cipare haudquaquam permisissent1 Ob hoc idem comitatus 
volens mature ac serio eiuscemodi nefariis rusticorum ansibus 
et temerariis attentationibus subito penitius prospicere, magistro 
domino Ladislao Kun de Rosal supremo eorundem comiti, eam 
dederunt, contulerunt et concesserunt meram, plenam et omni
modam potestatis facultatem et facultatis authoritatem, ut a 
modo deinceps, siqui rusticorum ac plebeae conditionis homi
num ex commissionibus aut destinationibus dominorum suorum 
terrestrium,2 3 * * * * sed propriis ipsorum motibus contra vicecomites, 
judices nobilium ac juratos assessores, in quibuscunque execu- 
tionibus legitimis ac juridicis penes exmissiones comitatus pro
cedentes insurgerent, eosdemque simul vel seorsim constitutos 
molestarent, offenderent et eisdem vim inferre praesumerent, 
sicque ipsos coercerent, quod instantem executionem effectui 
mancipare nequirent, extunc, prout exinde, talis scita in prius 
mera rei veritate, statim capere ac capi facere, captosque et 
comprehensos, jure mediante, debita poena punire possit et 
valeat debeatque ac teneatur.8 Solitis juris processibus hac in 
parte antehac observatis, non obstantibus.

E r e d e t i je  S z a tm á r m e g y e  le v é lt . P r o t  1 6 2 9 —1640 . fö l. 71.
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1631
S z a tm á r m e g y e i s ta tu tu m .

Acta congregationis fevia proxima post festum B. Matthiae evangelistae 
li. e. die 22. mensis Septembris Anno 1631.

Habita ratione requisitionis literariae generosi Joannis 
Bornemisza de Szendreő vice generalis harum partium regni

1 A végrehajtás zavarását illetőleg lásd Szabolcsmegye 1593. évi 
statútumához irt 6. j. fentebb 17. lapon.

s Az ország törvényei, nevezetesen az 1486: 67., 1492: 75. és 
1547: 32. t.-cz. értelmében a földesuraknak esküvel kellett magokat 
azon gyanú alól tisztázni, hogy jobbágyaik az ő megbízásuk alapján zavar
ták a végrehajtást.

3 Ugyancsak az előbbi jegyzetben érintett törvények kötelezik a
földesurakat, hogy a végrehajtást zavaró jobbágyaikat 25 márka birság
terhe alatt a főispánnak szolgáltassák ki, hogy érdemlett büntetésöket,
megkapják ; de hogy mi legyen az érdemlett büntetésük, azt meg nem
határozzák.



Hungáriáé superioris rusticanaeque tumultuationis, ruinam et 
perniciem nobilitatis ac patriae minitantis, conclusum et deter
minatum est pari voto : quod universi et singuli domini magna
tes et nobiles contra eiusmodi nefarios rusticorum conatus 
reprimendos personaliter et viritim insurgant, armisque bene 
instructi ad possessionem Czegeiild vocatam in isto comitatu 
de Zatthmar existentem habitam, ad diem 28 abinde sequen
tem, festum videlicet Michaelis Archangeli proxime affuturum 
compareant sub poena florenorum centum, per dominos vice- 
comites vigore dumtaxat praesentis statuti ac judices nobilium 
istius comitatus Zatthmariensis exigendorum de bonis non com- 
parentium. Eligitur autem pro capitaneo 1 eorundem generosus 
Franciscus TTray, alter vicecomitum nostrorum usitato men
struo stipendio eidem praestito. Qui dominus vicecomes et capi- 
taneus sub ductu suo existentes universos et singulos moneat 
instar aliorum militarium et stipendia capitaneorum, in quibus
cunque factis et negotiis per eosdem patratis, regere, gubernare, 
insolentes autem et damnificatores vexatoresque miserae plebe
culae pro delictorum et commissorum qualitate et quantitate 
in instanti ac ipso facto, jure belli, punire et .coercere possit 
et valeat, debeatque et teneatur, nobilitari praerogativa hac 
in parte non obstante toties quoties.

E r e d e t i je  S za tm á rm e g y e  le v é lt . N .-K á ro ly h a n . P ro t.  1 6 2 9 —1640. 
fö l. 73.
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1632.
M áram arosm egyei sta tú tu m ok .

I.

Anno 1632. die 20. Ja n u a rii .

Hogy semmiféle vad bőrt, nyest és rókabőrt, hiuzt senki 
az vármegyéből kiadni és vinni se Erdélyben, Magyarországban 
és Lengyelországban is ötven forint birság alatt ne merészeljen, 
előbbi végezés szerint, sőt ha ki eddig kiadta vagy vitte volna, 
bizonyosan comperiáltatván az dolog, az ötven forintot viceispán 
uram exequalhassa rajta.

E r e d e ti je  M á ra m a ro sm . l e v é l tM á r a m a r o s - S z ig e t e n .  P r o t .  1 6 2 9— 
1642 . P ag . 3 8 .

1 A megyei katonaság tiszteire nézve lsd II. köt. 1. f. 225. 1. 3. j.
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II.

Die 17. Aprilis. Deliberatum: Mivel az időnek szükvol- 
tálioz képest az latroknak szaporodásaidul félelmes lenne 
mostan az idő: azért minden faluban az hadnagy egy egy 
éjszakára hat hat embert vessen ki, az kik egész éjszaka az 
falu körül stázsáljanak és vigyázzanak, ha ki el nem menne 
az hadnagy szavára, tehát büntetése ti. 100.

E r e d e t i je  M á ra m a ro sm e g y e  le v é lt .,  M á ra m a ro s -S z iq c te n . P io t .  
1 6 2 9 - 1 6 4 2 .  P a g . 104.

1632.
S za tm á rm eg ye i sta tu tu m .

Acta congregationis feria secunda proxima ante festum circumcisionis 
Domini celebratae, in arce Zatthmariensi Anno 1682.

Communi comitatus consensu ad literatoriam spectabilis et 
magnifici domini Nicolai Forgacz de Gymes, partium istarum 
generalis 1 requisitionem determinatum et pronunciatum exti- 
tit hunc in modum: quod universi et singuli domini magnates 
et nobiles istius comitatus de Zattlmiar, juxta contenta articuli 
65. diaetae posoniensis anni 1609. a singulis quatuor eorum 
portis singulum unum equitem armis bene instructum, ad 
diem 8. futuri mensis Januarii sub poena singulorum floreno- 
rum 12 in oppido Czenger sistere et mittere debeant et tene- 
tantur, per dominos vicecomites et judices nobilium toties quo
ties opus fuerit, irremissibiliter exigendorum. Quorum pro 
capitaneo electus extitit nobilis Nicolaus Czery de Gencz, ordi
natis eidem pro menstruo stipendio florenis viginti.

Ad hanc autem contributionis rationem ordinatae sunt 
integrae taxae nobilium unius sessionis2 et armalistarum,3 
tempore connumerationis portarum per dominos vicecomites 
et dicatorem limitatae, medio judlium exigendae et admini
strandae.

E r e d e t i je  S za tm á r m e g y e  le v é lt .,  N a g y -K á ro ly b a n , P r o t .  1 6 2 9 —
1640. fö l. 76.

1 Forgách Miklós kassai főkapitány volt.
s Az egy telkes nemeseket illetőleg lásd II. köt. 1. f. 31. 1. 5. jegyz. 
5 Az armalistákra nézve lásd a Gömörmegye 1610. évi statútumához 

irt megjegyzéseket, u. o. 78. s 79. 1.

Corpus S ta tu to ru m . III. 5



6 6 MEGYEI STATÚTUMOK.

1632.
S za tm árm egyei sta tu tu m .

Acta congregationis die decima mensis Februarii celebratae Zattlmiarini
Anno 1632.

Habita recenti requisitione illustrissimi comitis Palatini 
super contributione singulorum sex florenorum a singulis dua
bus hujus comitatus portis nomine particularis expeditionis, 
praestanda, per comitatum istum de Zatthmár conclusum exti- 
tit eo modo: quod licet universi domini magnates et nobiles 
hujus comitatus, visa et animadversa patriae ipsorum dulcis
simae praesenti periclitatione jiro pacatiori quietiorique ipso
rum permansione ac statu, quantum quidem conficere et con
tribuere possent, ipsos promptos et alacres fore; tamen quia 
injuria et oppressione suorum priorum intempestivorum motuum, 
praesentique annonae caritate, miseram ipsorum plebiculam 
nimisquam exhaustam et attritam esse recognitum habent, ideo
.............  invitos dumtaxat juxta contenta articuli 65 anni
1609. superinde editi1 a singulis quatuor portis singulos prae
standos sex florenos exigendos ac coeterorum quoque regni 
comitatuum ejusmodi consensu intellecto, juxta intimatum 
domini palatini, manibus domini generalis, administrandos, 
sese subvenire et conferre posse, conclusissent et ordinassent, 
(item integram dimidietatem taxis subjectorum ab eisdem exi
gendam omnino) per judices nobilium exigendos.

Item communi omnium voto et consensu determinatum 
etiam extitit. Quod quia idem illustrissimus comes palatinus, 
pro administrandis coronalibus contributionibus2 saepe saepius 
comitatum istum requisiverit; ideo ad praecavendam ulteriorem 
ejusmodi requisitionem ignominiosam prope dominum genera
lem esse requirendum, ut ad ejus commissionem Camera Suae 
Majestatis Schepusiensis, quondam suum hominem ad istum 
comitatum transmittere liicque requisitis primum per eundem 
generosis et egregiis Francisco Uray de eadem, altero vice- 
comitum, Stephano Farkas de Szent-Márthon, Joanne Némethi 
et Matthaeo Paszthory notario, eisque in uno certo et conveni
enti loco per eundem camerarium denominando convenientibus,

1 Az 1609 : 65. t.-cz. szerint minden négy porta után, fenyegető 
szükség idején, egy-egy jól fegyverzett lovast kell tartani.

2 Az 1630: 6. t.-cz. ugyanis a koronaőrök salariuma fejében minden 
porta után egy-egy magyar forint, contributiót ajánlott meg, a mely a 
megye perceptorai, illetőleg ilyenek nem létében a megyei dicatoroktól 
volt beszedendő.
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universi dicatores 1 superviventes, demortuorum autem haere
des ac successores, qui restantias habere praetenderentur, coram 
eisdem ad requisitionem ipsorum comparere et rationibus 
ipsorum rectificatis, siquid solvendum comperiretur, solvere et 
satisfacere debeant, per eosdem praenominatos censores ad 
hoc per oportuna quaevis media compellendi ac adigendi.

Eredetije S z a tm á r m e g y e  lev é lt., P ro t .  1 6 2 9 — 1 640 . fö l. 76. és 77.

1632.
S za tm á rm eg ye i sta tu tum .

I.
Acta congregationis feria secunda proxima post dominicam Misericordiae 

li. e. 26. die mensis Aprilis celebratae in Zatthmar anno 1632.

Habita ratione praesentis turbulentae conditionis, quae 
circa rusticanae tumultuationis rebellionisque modificatam con- 
descensionem dispersionemque oriri posse imaginari valet, 
publico comitatus consensu a singulis duabus portis singulus 
unus eques armis bene instructus ad certum quoddam statu
tum tempus intertenendi decreti sunt. Pro quorum duce egre
gius dominus Georgius Uray de eadem junior selectus extitit, 
in menstruum suum stipendium eidem florenis triginta duobus 
ordinatis. Cui etiam hae subnotandae instructionis conditi
ones sunt praescriptae. Quarum tenor talis est.

Mivel az mostani alkalmatlan állapotokra nézve gyakorta 
kelletött az nemes vármegyének lovasokat tartani, de azoknak 
praéficiált hadnagyok felől, sok rendbeli panaszok jöttének 
közinkben: anuakokáért afféléknek eltávoztatásáért, megneve
zett hadnagy uramnak ez conditiókra kelletik vigyázni, és azt 
az négy vármegyéktől 2 az Lövőn és Titkán 3 végezett ponto- 
mok szerint megtartani.

Elsőben penig, minthogy még kész lovasok nincsenek, 
minden úri és nemes rend az lövői és vitkai végezés szerint, 
jószágából mától fogva egy hétre, jó szerszámos lovasokot 
Jankra expediáljon, sub poena ílorenorum 12 per dominos 
vicecomites et judlium exigendorum toties quoties.

Ismét, mivel az drágaság és szükség mostani állapot 
szerint köztünk igen vigeál, hogy hadnagy uram katonáival

1 A dicatorokra nézve Msd II. köt. 1. f. 89. 1. 1. jegyz.
2 E négy vármegye : Zemplén, Borsod, Abauj és Bereg.
3 Az itt említett lövői pontok tartalmát feltünteti ugyané megyé

nek 1632. évi május 19-én hozott statútuma. Lásd a közvetlenül követ
kező statútumot.

5*
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egy helyben sok ideig ne legyen, ő kegyelmének committal- 
tnk ; hanem az helyeknek állapotokat megvizsgálván, egy hely
ben egy hétnél tovább ne legyen.

Az mely helyben periig hadnagy uram beszállandó leszen, 
alatta valóit oly disciplinában tartsa, hogy mind magok közt, 
az vitézi jó rendtartás meg legyen, s mind penig az szegény
séget semmiben ne onerálják, hanem pénzeken éljenek. Mely 
alkalmatosságért hadnagy uram megparancsolja az városok 
vagy faluk gondviselőinek, hogy mindenütt székhúst vágassa
nak. és az hon lehet kiméretés, áruitassanak.

Az hol penig valamely szalvia1 alatt lévő katona mi 
excessust patrálna, hadi törvény szerint, vigyázván itt is az 
intimált conditiókra, affélét hadnagy uram irremissibiliter 
megbüntesse.

Végezetre erre is vigyázzon hadnagy uram, hogy az őszi 
és tavaszi veteményekben az füvelő helyekről valami kár ne 
legyen, az nemes ember füvét penig schul meg ne etesse s 
etetesse.

II.
Publico comitatus voto et consensu, pro supplemento 

menstruo militum portariorum stipendio, ad singulos sex flo- 
renos a singulis quatuor portis pro nuper exigi decretos, ordi
nati sunt singuli uni floreni, a singulis hujus comitatus unis 
portis per judices nobilium indilate exigendi; item nobilibus 
quoque unius sessionis et armalistis, integra taxa imposita 
extitit, ad praescriptos usus convertenda, medioque itidem 
judicum nobilium percipienda,

E r e d e ti je  S z a tm á r m c g y c  le v é lt.,  N a g y -K d ru ly b a n . P r o t .  1 6 2 9 — 
1 6 4 0 . fö l .  87 .

1632.
S za tm á rm eg ye i s ta tu tu m .

Acta congregationis die 19. mensis Maji celebratae in possessione Czegold,
anno 1632.

Conclusio quatuor Cistibiscanorum comitatuum 2 circa condescensioneui 
rebellium rusticorum in medio eorum observanda ejusmodi tenoris est.

Az minemő ponctumokról generalis úrnak ő nagyságá
nak ezelőtt üzentünk volt, melyeket az lövei gyűlésünkben el

1 S z a lv ia = sa lv e= v éd ő rség .
2 Lásd az előbb közölt statutum 2. jegyzetét.
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is végeztünk volt, azoknak modalitásáról most communi voto 
et consilio ilyen rendelést végeztünk.

1. Minden vármegye első congregatiőjából bocsássa ki 
szolgabiráit, az kik sine omni personarum respectu, minden 
urak, nemesek jószágit, sőt ő Felsége jószágit is mennél hama
rább lehet, eljárják, és capitatim minden paraszt gaszont, szolga 
legényt, valaki excedálta az tizenhét esztendőt, megeskessék, az 
ide alább megirt bitnek formája szerint, mely esküvésben tar
tozzék azt is megmondani, ha puskája, szablyája vagyon, akar 
maga s akar mások birodalmában, és hogy azt tartozzék elő
hozni, és ugyanakkor földesura kéziben assignálni; ha penig 
akkor elő nem hozhatná is, azon hit alatt egy hét alatt a jura- 
mentő tartozzék földesura kezében vinni. Minden helyeken penig 
az földes úrnak embere legyen az szolgabiróval az bithallgatá
son, és az szolgabirák semmi bírságot sem személypénzt magok
nak ne vegyenek; ha penig az bitnek meghirdetése után elmenne 
az hit elől valamely jobbágy, tartozzék az földesura 12 forin
tot venni rajta, és újobban toties quoties azon büntetés alatt 
az juramentomra compellálni. Ha penig otthon nem találna 
is lenni, hanem azután visszajönne, ezen dolgot effectuálni 
tartozzék az földesura minden jobbágya felől. Ha penig az 
földesúr nem exequálná, annakutána bocsásson czirkálókat ki 
az nemes vármegye, és azt az 12 forintot melyet az földesűr 
negligált exigálni, exigálhassa az szolgabiró, és convertáltassék 
vármegye szükségére, secundum dispositionem comitatus.

Noha penig minden paraszt embert meg kell eskütni, 
de az darabantoktól, lovas vagy egyéb szabadositől, kik urakoí 
fegyverekkel szolgálják, fegyvereket el ne vegyék, mely hogy 
bizonyosabb legyen, tartozzék minden földesül' szabadosának 
testimonialis levelet adni felőle. Ahol penig az előtt meges
küdtek volt, az előbbeni hitelének renunciáljanak és ellen
mondjanak. A juramentumnak formája penig ez:

Én L. et L. esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú, Sz. 
Lélek, teljes Szentháromság egy bizony örök Isten, hogy az 
római császár ő Felsége és koronás királyunk, országom, vár-, 
megyém és földesuram ellen semmiképen fel nem támadok, 
fegyvert nem fogok és ezféle tanácsban, mely mostan is volt. 
soha senkivel egyet nem értek, abban senkit nem segítek, sőt 
ha értenék valakit, hogy az fele dologban akarna elegyíteni 
magát, vármegyémnek, fő- vagy viceispánomnak és földesuram
nak értésére adom, fegyveremet penig, valami magam és mások 
birodalmában volna is, előhozom és földesuram házában hozom. 
Isten őtet úgy segélje és lelkit is úgy üdvözítse.

2. Mivelhogy penig mind az eskütésnek véghezviteléig, az
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parasztságnak állapotja is in suspenso láttatik lenni, hogy azok 
is ad obedientiam nagyobb disciplina alatt redeálhassanak: 
tetszett mostan is az Lövőn való eonsultatiónk szerint, melyet 
generalis urunk ő nagysága is approbált, lovasokat tartsunk, 
az mig országunk állapotához képest szükségesnek ítéljük. 
Kinek tartásában ilyen modalitást observáljunk:

1. Pro hac vice et moderna necessitate, és úgy hogy ne 
praejudicáljon az ország közönséges végezésének ez mostani 
oblatiónk, minden két kapu után egy-egy lovast tartsunk, az 
kinek mindenik vármegyében bizonyos fő ember hadnagyja 
legyen, az ismét nemes ember gyermekit, helyes katona embe
reket tartson, és pénzeken éljenek, jó lovasok, jó szerszámosok 
legyenek, melyet hogy supportálhassanak, öt-öt forint fizetések 
legyen egy-egy hóra. Az kik penig ezek ellen delinquálnának 
és az vitézlő népet disciplinában nem tartanák, tisztektől pri- 
váltassanak, és az kárt magokkal az hadnagygyal fizettesse 
meg, az ki inspector leszen, etiam per detentionem personae.

2. Hogy penig az négy vármegyebeliek ott szolgálhassa- 
sanak, a hon kívántatik és oda confluálhassanak, az hova szük
séges leszen: rendeltük, hogy egy közölünk való úr inspectora 
legyen, generális urunk ő nagysága után, az kinek parancso
latjának tartozzanak engedelmeseknek lenni és onnét depen- 
dálni.

3. Minthogy penig offeráltuk volt arra is magunkat gene
ralis urunknak ő nagyságának, hogy in casu necessitatis, 
.magunk is insurgálunk, azon Ígéretünket most is confirmálván 
rendeltük generális urunk tetszéséből, hogy valamikor az szük
ség kívánná, personaliter insurgálunk az articulusnak poenája 
alatt. Hogy penig ebben is jobb modalitásunk legyen, tetszett, 
hogy itt az négy vármegyékben generalis urunk ő nagysága 
után, hasonlatosképen egy inspektorunk legyen, az kinek inti- 
matiójára az szükség idején, valahova és valamikor csak 
kívánja, és az hazánk ótalmában egyenlő akarattal szolgáljunk, 
kinek viszontag generalis urunkkal egy correspondentiája legyen.

4. Nekünk penig úgy tetszett volna ccnsiderálván min
den circumstantiákat, hogy az nemes vármegyék insurrectiójá- 
ban, ha kívántatik, pro moderna necessitate Nyáry István 
urunktól lenne az dependentia, generalis urunk ő nagysága 
után és ebben akarjuk érteni ő nagysága approbátióját is. 
Et sunt approbata.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, prot. 1629—1640. 
föl. 88.



MEGYEI STATÚTUMOK. 7 1

1632.
S za tm á rm eg ye i sta tu tum .

2-da mensis Junii anno 1632.

Conclusum item communi comitatus consensu et consilio 
extitit. Quod judlium istius comitatus Zatthmariensis statim 
et de facto, nullaque jam penitus interjecta mora ac procra
stinatione juxta conclusionem quatuor comitatuum 1 cistibisca- 
norum in possessione Yitka factam ad singulas facies locorum 
et possessionum, in singulis unius cujuslibet judlium proces
sibus existerent, singuli exire, ac juxta tenorem praetactarum 
conclusionum universos et singulos plebeae conditionis homines 
et rusticos sine ullo personarum respectu, jurare facere, arma
que cujusvis generis militaria ab eisdem auferre et excipere, 
dominisque ipsorum terrestribus ad conservandum assignare 
debeant et teneantur.

Eredetije Szatmórmegye levélt., N.-Kdrolyban, grot. 162!) —1040.
fol. 91.

1632.
M áram arosm egye i sta tu tum .

Armo 1632. die 11 mensis Septembris.

Mivel az fejedelem őnagysága serio parancsolja minden 
órában az száz lovasnak való fizetést készen tartatni négy 
hónapra, azért deliberáltatott, hogy egy hétre az pénz minden 
osztásnál készen legyen, de az osztás ő magok közt azt az ő 
reájok esett pénzt, külön-külön való személyre ossza, a ki 
külön kenyeren vagyon közöttök ; ha ki pedig egy hétre azt 
az pénzt meg nem szerzi és készen elő nem viszi, tehát ispán 
uram és szolgabiró uram, minden külön kenyeresen ü. 12 dúl
hasson és vehessen.

Eredetije Máramarosmegye levélt., М.-Szigeten, prof. 1629—1642. 
pag. 110.

1633.
S za tm á rm eg ye i sta tu tu m .

Acta congregationis die vigesima sexta Maji celebratae in liatisz, anno
domini 1 633.

Publicum comitatus quoddam statutum.

Publico et communi dominorum magnatum et nobilium, 
frequenti numero hodierno in termino comparentium consensu

1 Lásd az előbb közölt statútumot.



et sana deliberatione praehabita determinatum et pronuncia- 
tum extitit eo modo. Quod quia in plerisque sedium et con
gregationum celebrationibus1 istius comitatus nostri, saepe 
saepius nonnullos e medio illorum, honestate, gravitate et 
maturitate posthabita diversos ac multiplices clamores, guerras 
et tumultus concitasse verbaque illicita atque infamatoria 
in et coram judicibus comitatus protulisse certo certius com- 
pertum fuisset, necnon ratione et praetextu eorum, dum per 
judices comitatus jure mediante sese iidem gravatos esse 
advertissent, statim appellationis in curiam regiam factae 
praesidio ac salute sese fulsissent, atque taliter impunituros 
ob raritatem celebrationis octavarum2 praesentiscentes, ulte
rius eiusmodi ipsorum nefariam audaciam continuare non desti
tissent. Ideo ad refrenandum ejusmodi hominum audaciam, 
bonamque comitatus disciplinam ac ordinantiam, siquidem 
nostra hac tempestate, tam frequenter, imo nec rarius quam 
tempore, quo lex appellationis ejusmodi causarum sancita 
extiterat3 (ter enim quoquo anno octavae tum celebrari con- 
sveverant)4 jam celebrari nequirent, causae ejusmodi, viola
tionem sedis vel congregationis5 concernentes, a modo impo- 
sterum et de cetero successivis semper temporibus praevia

1 A megyei törvényszék és megyei gyűlés elkülönítését illetőleg 
lásd П. köt. 1. f. 56. 1. 3. jegyz.

a A nyolczados törvényekre vonatkozólag lásd u. o. 49. 1. 2. j.
3 Oly törvény, mely a peres feleknek az alsóbiróság Ítélete ellen 

kozbenvethető felebbezési jogát egyáltalán vagy különösen széksértés ese
tében szentesítette volna, ism eretlen: egyébiránt, a felebbezés nem is 
a törvény által teremtett, hanem szokás alapján létesült intézmény, a 
törvény csak az avval való élés s az a körüli eljárás módozatait szabá
lyozta részletesebben.

* Régebben — a XVI. század középéig rendszerint négy nyolczados 
törvényszék volt évenéknt tartandó (néha azonban kivételesen csak kettő 
tartatott), melyek közűi kettő nagyobbnak, kettő pedig rövidnek nevez
tetett. Eleinte mindeniknek hatásköre az egész országra, — legalább annak 
anyaterületére — terjedt ki, utóbb azonban az ország megyéi egyik részének, 
s majd a másik részének számára is külön-külön tartatott két-két ily tör
vényszék. (Lásd 1458 : 4., 1464 : 5., 1486 : 3., 1492 : 40., 1498 : 2., 1500 : 2., 
1548: 19. §. 2.). Az 1550: 50. t.-cz. rendelkezése óta mindenik országrész 
számára rendszerint csak egy-egy oktavalis törvényszék ült össze (az 
1559 : 37. t.-cz. értelmében megint mind a kettő az egész anyaország 
területére terjedt ki). A XVII. sz. elejétől fogva, — jelen statutum alko
tásának idején is —, az ország felső vármegyéi, tehát Szatmái-megye 
számára is csak egy, a Rúnán inneni s tiili megyék számára pedig két 
octáva, egy generalis és egy brevis, tartatott. (1609: 70., 1618: 64., 
1622: 43., 1625: 51., 1630 : 45. t.-cz.)

5 A széktörésre nézve lásd II. köt. 1. f. 20. 1. 1. jegyz.

72 MEGYEI STATÚTUMOK.
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tamen de facie ad faciem facta citatione 1 ad duodecim usque 
florenorum summam mox et indilate per supremum vel vice- 
comites irremissibi liter puniri, atque si rebus secum habitis 
caruerit, per personalem quoque arestationem vel fidejussionem 
mulctari possint, neque appellatio causae eisdem ad praedic
tam usque summam, in causa tali suffragari valeat; ultra 
eam autem duodecim florenorum summam juxta antiquas regni 
leges, appellatio fieri et admitti debebit atque potest.2

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, prot. 1629—1640. 
föl. 104.

1633.
S za tm á rm e y y e i statutum .

Die secunda Junii.

Matthaeus Paszthory quoque officium notariatus,3 4 ad 
benignam comitatus requisitionem ac instantiam, Deo auspice, 
ulterius continuandum assumsit, solitoque suo juramento 1 
obstrictus extitit, ea tamen conditione ac protestatione, quod 
quia idem notarius dominis etiam de Peren, certo servitii 
genere asstrictus esset, non obstante ejusmodi sua publica 
obligatione, liberum esset eidem dictis dominis de Peren, 
munia sua exercere, neque hac in parte talique in casu, siqua 
ratione comitatus deesse videretur, idem notarius inculpandus 
aut causandus esset.

Ü. o. fol. 111.
1633.

S za tm á rm e y y e i sta tu tu m .
Die vigesima nona Junii im Batisz Anno 1633.

Publico comitatus consensu et voto determinatum extitit 
eo modo: quod licet publicae regni constitutiones de et super

1 Régi törvénykezési gyakorlatunk értelmében (lásd Tyrociniuum 
II. R. 69. ez. 1. §. Húszty Istv. Jurisprud. praot. láb. II. Titt. 85.), a 
széktörés esetében a bíróság legott minden újabb idézés nélkül, in flagranti, 
szokta volt az Ítéletet meghozni s kihirdetni, a mikor is a törvény által 
megállapított 25 márka bírságban mai'asztaltatott el a széktörő fél. E sta
tutum arról tanúskodik, hogy helyenként mind a széktörés elbírálásának 
idejére, mind pedig a kirovandó büntetésre nézve az országostól eltérő 
külön gyakorlat is dívott.

2 Később, az 1635 : 89. t.-cz. rendelkezésénél fogva, széktörés ese
tében, mindig csak birtokon kivül lehetett felebbezni.

3 A jegyzőségre nézve lásd II. köt. 1. f. 209. 1. 2. j.
4 A tiszti esküre nézve lásd ugyanezen megye 1594. évi st 5. j. 

fentebb 21. I.



eo satis.............solennibus editae reperirentur, quod universi
malefactores cujuscunque generis, ubi praedas et alia male
ficia patrasse comperirentur, ad primitus celebrandam sedem 
vel congregationem comitatus citari, superindeque judicium 
recipere necnon etiam literae sententionales juxta tenorem 
earum publicarum constitutionum expediri debuissent; nihilo
minus tamen abusivo quodam modo inter eosdem observatum 
et introductum fuisset, ut causae ejusmodi maleficii, nonnisi 
in sedibus judiciariis levari, discuti, finaliterque terminari 
consueverint. Ad tollendum igitur ejusmodi abusum, proque 
majori ejusmodi malefactorum repressione ac coertione pro- 
nunciatum extitit in hunc modum: quod de coetero et per 
amplius universae ejusmodi causae ejusmodi maleficiorum ad 
instantiam, per dominos supremos vel vicecomites juxta tenorem 
articulorum publicarum regni constitutionum, decretaque regni1 
non solum in terminis celebrationis sedium, verum etiam con
gregationum semper levari et discuti determinarique necnon 
literae quoque superinde adjudicatoriae sententionales,2 exmis- 
sionales expediri possint et valeant, debeantque et teneantur.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, prot. 1639—1040. 
föl. 111.
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1633.
M á r  am aro  sm e g y  e i s ta tu tu m .

Anno 1633. die 15. Septembris.

Item: Dobosnak, zászlótartónak és zászlóra minden osz
lás adjon huszonöt-öt pénzt. Az mely hadnagynak zászlóra, 
dobosnak és zászlótartónak kért 25 pénz teszen minden osz
lásra den. 50.

Item: Az gyalog zászlóra minden darabanttul den. Ifi.
Eredetije Máramarosmegye levélt., М.-Szigeten, prot. 1639 -  1643. 

2)ag. 138.

1633.
M á r  a m a r  о sm e g y  e i s ta tu tu m .
Anno 1633. die 29. Novembris.

Constitutiones totius universitatis nobilium Maramaro- 
siensis.

1 A törvény, melyre a statutum hivatkozik, az 1608. (к. u .): 2. t.-cz.
2 Az itélőlevelekre nézve lásd fentebb Szabolcsmegye 1595. évi

stat. 3. jegyz. 26. 1. ,
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1. Mivel felette sok az patronus uraimtól1 az panasz az 
tisztviselők ellen, kik az gonosztevőknek magok személyek sze
rint való büntetésekben nem igyekeznek annyira, mint marhá- 
joknak elpraedálásában.2 Erre nézve végeztük ezt egész vár
megyéül pro perpetuo decreto, bogy ennekutánna az ország 
törvénye8 ellen se mostani és következendő tisztviselők, vice
ispánok és szolgalmak s esküdtek, csak egy latornak is marhá
jához addig hozzá ne nyúlhassanak, valamig elsőben az latrot 
meg nem fogják s törvény szerint meg nem büntetik.

2. Valamely viceispán, szolgabirák és esküdtek ez ellen 
cselekesznek, poenam omissionis ofücii incurráljauak, úgy, hogy 
tisztet ne viselhessenek et restitutionem bonorum cum dupplo.

3. Ha peniglen azféle latrot az tisztviselők megfoghat
nak, mihelyt az lator ispán kéznél leszen, azután semminemű 
marhájához annak ne nyúlhassanak az pátronusok, mely latrok 
marhájából feleségének, gyermekinek részét tartozzanak az 
tisztviselők kiadni cum poena dupli.

4. Ha peniglen az pátronusok az latroknak marhájokhoz 
azután hozzányúlnak, minekutánna ispán kéznél volna az lator, 
keresse bíróval az viceispán az pátronustól az marhát, ha nem 
adja az pátronus, incurráljon in poenam dupli oblatorum 
bonorum.

5. Ha peniglen az pátronusok az ország törvénye4 és 
érdemek szerént meg nem büntetnék jobbágyokat, az viceispán

’ Vagyis földesuraktól.
8 Az 1486 : 55., az 1492 : 74. t.-ez. és а НК. II. R. 55. ez. értel

mében azök az ingó dolgok, melyek a gonosztevőknél elfogatásuk idején 
találtattak, az őket elitélő birák tulajdonába mentek á t ; de miként e 
statútumból kitetszik, egyes birói tisztviselők a fősúlyt az érintett ingók 
elsajátítására s nem a gonosztevők büntetésére fektetvén, amazokat magok 
számára elvették, mielőtt emezek még elítéltettek, tehát mielőtt biróilag 
megállapittatott volna, hogy az elfogottak csakugyan gonosztevők. E visz- 
szásságot akarja jelen statutum mindenek fölött orvosolni.

8 Lásd az előbbi jegyzetben említett törvényhelyeket.
* Noha az 1405. (I): 5., 1486 : 48., 1492: 8L, 1495:19., 1638: 60., 

1659 : 15., 16. t.-cz. s a HK. III. R. 32. ez. határozott rendelkezése szerint 
a büntető hatalom (jurisdictio criminalis s. sanguinis) csakis azokat а 
földesurakat illette meg, kik pallosjoggal (jus gladii) ruliáztattak fe l : a 
gyakorlatban, mint ezt a megyei statútumok egész sorozata bizonyítja 
(pl. Corp. stat. II. köt. 1. f. 37., 82., 147., 167., 217., 249., 334. 1.), egyéb 
földesurak is éltek azzal, a minek oka részint abban rejlik, hogy egyes 
törvények is határozatlanul rendelkeznek e tekintetben, a mennyiben nem 
a privilegiált, hanem csak egész általánosan, »a földesurak« által büntet - 
tetik a bűnös gonosztevőket (1351: 18., 1608: 2., 1599: 36., 1625: 13. 
t.-cz.), másrészt meg abban, hogy ez által az időnként nagyon elharapód
zott bűntetteknek mentül könnyebben s minél gyorsabban eleje vétethes
sék, részint végre abban, hogy — valamint a jelen statútumból is kitet-



uraimnak authoritások legyen azokat érdemek szerént meg
büntetni.

6. Az cirkáláson s az vérbirságon kiviil peniglen semmi
nemű executióra exmissionale 1 nélkül ne mehessenek az tiszt
viselők ; az vérbirságot2 penig, vagy pátronussának vagy vice
ispánjának (mu)tat vért elsőben, az vehesse meg.

Eredetije Máramarosmegye levélt., М.-Szigeten, prot. 1639—1042. 
pag. 143.

1634.
Szábolcsm egyei s ta tu tu m .

Anno domini 1634-to, 3-tia die mensis Aprilis, congregatio comitatus de 
Zabolch, in possessione Pettneháza.

Unanimi voto statutum est: quod quia saepissime ob 
varia et ardua negotia, tam dominus supremus comes, quam 
vicecomites nostri, congregationes in hoc comitatu nostro pro
mulgare cogantur, sub birsagio florenorum duodecim nobiles 
autem praecipui ad tales congregationes ingredi recusant; acce
dit saepius, ut re infecta nihil de publicis negotiis ob absen
tiam generosorum dominorum, concludentes discedere cogantur; 
ingenti damno comitatus: ideo dominis vicecomitibus authori- 
tas danda erit, ut tales nobiles, qui ad congregationem comi
tatus requisiti, ingredi negligerent, contumacia ducti, tales 
mulcta duodecim florenorum toties quoties intrare negligerent, 
punire possint.8

Janitores seu portarii januarum domus sedis judiciariae4 
electi sunt Thomas Farkas de Bogdán et Petrus Zabo Sini- 
ensis.5

Item decretum est, ut juxta constitutiones et articulos 
divorum quondam Hungáriáé regum, Matthiae et aliorum,6

7  6  MEGYEI STATÚTUMOK,

szik — az egyes földesurak az ő kapzsiságukat törekedtek kielégíteni. 
Az ország törvénye, melyre a statutum hivatkozik, az 1625: 13. t.-cz. 
A gonosztevőkre nézve egyébiránt lásd. II. köt. 1. f. 14. 1. 2. j. és 105. 1. 
3., 4. j. A földesúri hatóságot illetőleg pedig u. o. 277. 1. 1. jegyzetet.

1 Lásd u. o. 24. 1. 1. jegyz.
2 Lásd u. o, 38. 1. 1. jegyz.
3 A gyűlésen való megjelenés kötelességét illetőleg lásd. II. köt. 

1. f. 18. 1. 1. jegyz.
* Az ajtónállói tisztet némely megyékben a megyei ispán hajdúja 

teljesité, lásd pl. Szepesmegye 1567. évi IV. statútumát. II. köt. 1. f. 24. 1. 
3 Sinyő a neve egy községnek Bogdán közelében.
6 Az 1486 : 65., 66, és 1492 : 79. t.-cz. — Lásd. II. köt. 1. f. 24. 

1- 4 . jegyz.



armati in sedem et domum judiciariam comitatus nemo ingredi 
audeat, qui secus faxit, armis omnibus spolietur et privetur.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, prot. X. ex Ibiid— 
1638. fol. 211.
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1634.
S za tm á rm e g y e i statutum .

Die octava mensis Maji anno 1634. in oppido Gyarmat.
Publica comitatus conclusio.

Publico universitatis dominorum magnatum et nobilium 
voto et consensu ordinatum et conclusum est, ut a modo in 
posterum pro loco consveto celebrationis sedium judiciariarum 
judiciorumque hujus comitatus Zatthmariensis oppidum Czen- 
ger alias quoque solitum ordinatum et designatum habeatur 
et observetur, ita tamen, quod comitatus iste Zatthmariensis, 
pro ratione et necessitate temporis ita se offerente easdem 
celebrationes sedium judiciariarum ah hoc loco Czenger in 
alium tutiorem et commodiorem, in quem videlicet mavult, 
locum intra ambitum hujus comitatus libere transferre et dedu
cere possit et valeat.

Eredetije Szatmármegye levélt. Nagy-Károly, prot. 1619—1640. 
fol. 128.

1634.
S za tm á rm eg ye i sta tu tum .

Die nona mensis Augusti anno 1634. in Nagy-Peleske.

Habita condigna consideratione praesentium motuum tur
cicorum, quibus hoc potissimum patriae inoportuno statu quod
vis periculi genti nostrae imminere posse haud facile (quod 
tamen Heus clementissimus avertere dignetur) speraretur; oh 
hoc unanimi comitatus consensu pro meliori munitione forti
ficationeque arcis Zatthmariensis a singulis comitatus portis 
singuli duo trabes vulgo palank karó vocati, per easdem por
tas benevole solummodo praestandi ordinati sunt, ita tamen, 
ut ejusmodi benevola oblatio de coetero pro continuo usu col
lationis aut ordinationis haud quaquam habeatur, sed dum
taxat pro hac vice praesentique necessitate collatum et' ordi
natum reputetur.

Eadem ratione ad requisitionem illustrissimi comitis 
palatini, a singulis dominorum magnatum et’nobilium istius
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comitatus portis singuli uni pedites pixidibus instructi ad diem 
16. mensis Augusti ad possessionem Nagy-Ladan sistendi 
decreti sunt. Pro quorum duce egregius Nicolaus Czury de 
Gencz electus extitit, eidem in menstruum stipendium florenis 
duodecim ordinatis. Ut autem annonae exercitualis seu com
meatus melioratio habeatur, a singulis sedecim jobbagionibus 
taxis subjectis uni currus quatuor bovum aut equorum per 
eosdem expediendi, ad vehenda peditum victualia ordinati sunt 
atque deputati.

Peditum interea menstruum stipendium floreni tres, equi
tum autem quatuor per comitatum hunc limitatum atque ordi
natum extitit.

Eredetije Szatmármcgyc levélt., Nagy-Károly, prot. 1629 -1640. 
föl. 139.

1634.

S za tm á rm eg ye i sta tu tum .
Die sexta mensis Septembris anno Domini 1634. in oppido Czeuger.

Publico comitatus voto et unanimi consensu determina
tum et conclusum extitit eo modo: quod, quia hactenus in 
medio istius comitatus usu quodam receptum fuisset, indiffe
renter universarum et quarumlibet literarum quae in terminis, 
sive congregationum sive sedium 1 tam judiciariarum, quam sigil- 
latoriarum2 per juratum notarium more solito publicatae fuis
sent, ad petitionem sive instantiam, earum paria 3 semper con
cessa et data esse, per ejusmodi usum, quandoque etiam com
munem justitiam periclitatam extitisse repraesentatum fuisset.4

1 Lásd II. köt. 1. f. 56. 1. 3. j.
2 A pecsétlő székre nézve lásd II. köt 1. f. 103. 1. 2. j.
3 Lásd u. Q. 10. 1. 3. j.
4 A párvételt különösen a hosszú folyaraatu perekben dívott régi 

idézési mód tette szükségessé. Ez idézési mód az u. n. simplex citatio 
volt, melylyel alperes egyszerűen perbehivatott, a nélkül, hogy felperes 
keresetének s bizonyítékainak tartalmáról, tehát a vitás ügyről körülmé
nyesen értesittetett volna. (1IK. TI. R. 18. ez.). Alperes, hogy védelmére 
elkésziilliesen, kifogásait megtehesse, jogosan követelhette, hogy a kereset 
s felperesi okiratok vele közöltessenek, a mi azok másolatának, párjának 
adása utján történt. De rövid folyamatu perben is, a melybe aljreres az 
ügyállás ismertetése mellett (certiflcatio v. evocatio cum insinuatione) 
hivatott, szüksége lehetett a használt okiratok párjára, melynek kiadása 
bírói határozattal s bírói pecsét alatt eszközöltetett, még pedig a körül
ményekhez képest vagy judicialiter, a midőn a pártkérő fél csakis a 
következő törvénykezési terminusban volt köteles felelni, vagy pedig 
collateraliter, a midőn is rögtön, ugyanazon terminusban kellett feleletét
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Ob hoc casibus in subnotandis de coetero nunquam paria 
dari decernuntur, nempe 1. In quibus literis publicatis adver
sae alicujus partis expressa mentio adest; 2. Quae ad aliquem 
causae processum manifeste non tendunt, seu in quibus aliquis 
status causae non continetur.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Kdrolyban, pr°t. 1629—1640. 
fol. 140.

1635.
M á ra m a ro sm e g y e i s ta tu tu m .

Anno dom ini 1635. d ie 24 Ju lii.

1. Az vladikát1 az vármegye megegyezése acceptálta, 
de úgy, hogy azféle imide amoda nyargalásnak békét hagy
jon. Az mint ennekelőtte végeztünk volt, most is azt hagytuk 
helyben, hogy minden szentegyháztól esztendőnként huszonnégy 
pénzt, négy báránybőrt, huszonkét gyertyát adjanak neki. Az 
mely templomot megszentel, azért egy forintot adjanak.

2. Végeztük azt vármegyéül, hogy az vladika mellé az 
vicecomes segítséget adjon, ha valahol szavát nem fogadnák, 
avagy tizetését meg nem akarnák adni, kikkel exequáltasson. 
Az faluk és az papok szavát fogadják, enni és inni is adja
nak sub onere íl. 12, de ne részegségre valót.

Eredetije Máramarosmegye levélt., М.-Szigeten, prot. 1629—1642. 
pay. 214.

megadnia. A dolog természete szerint joggal csakis a perre tartozó s a 
perfolyam mindenkori szakát feltüntető párok voltak kérhetők ; de a felek 
e jogukkal a per késleltetése czéljából visszaéltek, a per tekintetében 
egészen közömbös okiratok párját kérték vagy egy és ugyanazon okirat 
párját többször is kívánták. S miután a törvények e visszaélések meg
szüntetése körül alig-alig intézkedtek (lásd 1550: 56., 1613 : 2S. t.-cz. 4. §.), 
a megyék saját autonomiájok körében voltak kénytelenek az elharapód
zott visszaéléseknek elejét venni. Idővel a keresetlevélnek s minden mel
lékletének másolatban való közlése mellett vált szokásossá az idézés, 
a minek folytán a párvétel is mindinkább fölöslegessé válik (lásd 1723: 
30. t.-cz. 6. §.).

1 Buthén püspök.
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1635.
S za tm á rm eg ye i sta tú tum ok.

Die undecima Septembris in Czenger. Anno 1635.

I.

Publica comitatus deliberatio: Quod quia quandoque 
contingere perspiciatur, bona quaedam obpignorata alio judlium 
processu, quam is, cujus prae manibus ipsa bona pignoratitio 
jure essent, resideret, existere, taliterque legitimo haerede ac 
proprietario, bona sua redimere satagente, dum sua bona in 
uno essent, fenerator autem in alio processibus resideret, 
praeterque ipsa bona in eo processu non haberet, cujus ex 
duobus judlium ministerio ac jurisdictione uteretur,1 non parum 
dubitatur: ideo ad tollendam eam dubietatem deliberatum est 
eo modo, quod legitimus haeres utatur et procedat tam in 
admonitione quam etiam citatione,2 atque adeo qualibet execu- 
tione ejus judlium, in cujus processu bona ipsa obpignorata 
existerent, si nempe alia bona praeter ipsa bona et haeredi- 
tates redimendas in eo processu non habere dignosceretur.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, Prot. 1629 — 1640. 
Fol. 164.

И .

Publico comitatus voto conclusum extitit: Siquis nobilium 
de coetero et per amplius vina aliquorum extraneorum rusti
corum aeque ac nobilium non comportionatorum in medio 
ipsorum in praejudicium alicujus educillare3 attentaret et 
praesumeret, exmox et protunc judlium istius processus ad 
requisitionem injuriati talem mulcta florenorum duodecim 
punire debeat et teneatur, possitque ac valeat. Cujusmodi 
birsagiationi seu mulctae si quis nobilium cedere nollet, extunc 
eoque in casu ad comitatum citatus, si se rationabiliter excusare 
non posset, inflorenis centum convincatur et convictus habeatur.

Eredetije и. о. Fol. 178.

' A bírói joghatóság területi terjedelmére nézve 1. II. к. 1. f. 4. 1. 1 j.
2 A zálogváltóperekben követett eljárásra nézve lásd u. o. 345. 1. 

2. jegyz.
3 A szeszes italok kimérésére nézve lásd u. o. 124. 1. 1. jegyzet.
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1636.
S za h o lc sm e g y e i s ta tu tu m .

Anno domini 1636. die 5-ta mensis Aprilis sedes judiciaria in possessione
í ’etneliáza.

Unanimi voto comitatus hujus cie Zabolcs statutum est: 
quod quamvis in locis decretalibus1 cautum sit, ut tempore 
messis et vindemiae judicia in comitatibus cessare deberent, 
tamen ut certus terminus tam messis quam vindemiae deter
minetur, ob hoc, judicia in hoc comitatu usque ad festum 
visitationis beatissimae Mariae semper virginis celebrari debere, 
adveniente autem eadem die ob imminentem messem judicia 
cessare debere. Tempus autem vindemiae post festum beati 
Michaelis Archangeli in hoc comitatu deinceps semper obser
vetur. 2

Eredetije Szabolcsmegye levélt. Nyíregyházán, Prot. X. ex 
1624-1638. Fol. 278.

1636.
S z a tm á r m e g y e i  s ta tu tu m .

Die nona mensis Julii anno domini 1636.

Publico comitatus voto et consensu deliberatum est eo 
modo: si qui nobilium aliquorum sive nobilium non compor- 
tionatorum, sive ignobilium vina in portionibus ipsorum 
possessionariis cujusque nobilitaribus, in praejudicium legiti
morum comportionatorum educillare8 et vendere justatim seu 
pintatim de coetero praesumerent, tales ipso facto per judlium 
istius comitatus cum florenis duodecim semper tamen ad 
instantiam, puniri possint. Qui si exactionem ejusmodi poenae 
impedire dignoscerentur, tales ad sedem judiciariam vel congre
gationem comitatus confestim per eosdem judlium citati, com
perta superinde rei veritate, in florenis 100 convincantur, 
admissa tamen allegatione legitimae excusationis per eosdem 
sub iisdem terminis flenda.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Kdrolyban, Prot. 1629—1640. 
Fol. 178.

1 Nevezet szerint: az 1553 : 20. és az 1618 ' 70. t. ez.-ben.
2 A törvényszünetet illetőleg lásd II. köt. 1. f. 18. 1. 3. j.
3 Az italmérésre nézve lásd II. köt. 1. f. 124. 1. 1. jegyz.

Corpus S ta tu ta ru m . III. 6
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1637.
S z a tm d r m e g y e i s ta tu tu m .

Die decima octava mensis Martii anno 1637. in Czenger.

Communi comitatus voto et consensu lioc super deliberato 
et concluso, quod, quia pluralitas judicum et justitiariorum 
sedis plerumque ob plurium simplicitatem et inexperientiam in 
conclusione voxulationeque super pronunciandis sententiis 
hactenus minus consulta esse comperta extitisset, ideo de 
coetero et per amplius ad integrationem sedium judiciariarum 1 
istius comitatus Zatthmariensis praeter duos dominos vice- 
comites, juratum notarium et quatuor judlium, nonnisi duode
cim injuratos ( s ic ! )  assessores ex potioribus nobilibus, atque 
pro conjutoribus singulorum quatuor judlium uni uni, ex com
munioribus assumerentur, ita ut in toto nonnisi sedecim jurati 
fore deberent restituerenturque.

E r e d e t i je  Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, P ro t. 1629—1640. 
Fol. 242.

1637.
M á ra m a ro sm e g y e i s ta tu tu m .

Anno 1637. die- 22. Decembris.

Quemadmodum in ceteris partibus regni Transilvaniae 
incorporatis et annexis pro usu et consvetudine acceptarunt 
illud, quod, ubi in partilius regni Hungáriáé, regni Transil
vaniae incorporatis non habemus prothonotarium,2 literae eom- 
pulsoriae 3 semel extrahendae intra unius anni spatium 4 habeant 
vires proficuas ad inquisitionem5 faciendam, nam nos in parti
bus Hungáriáé degentes pro singulo attestatorio mandato 
integrum unum Moremini numeramus, Transilvanenses autem

! A megyei törvényszék alkatelemeinek időnkénti átalakulására 
nézve lásd II. köt. 1. f. 4 .  1. 2. j.

2 Az itélőmesterekre nézve lásd II. köt. 1. 1. 251. 1. 3. j.
s L i t t e r a e  com pu lsoriae ,  tailuvallató parancs, melyet a vallató fél 

(exponens) a királytól vagy az ország valamely nagy bírójától kért, s a 
melyben levél alakjában az arra hivatott közegeknek meghagyatott, hogy 
a kérdéses tanúktól a vallomást eskü alatt kivegyék s a vallató félnek 
a kivett vallomásokról, kérelmére, tanúsító levelet (litterae testimoniales) 
adjanak.

4 A nyilt levél alakjában kiadatni szokott birói parancsoknak 
t. i. törvény szerint csak 60 napig volt érvényök. (H. K. I. It. 33. ez. I. §.)

6 Az inquisitio, tanúvallatás tekintetében lásd II. köt. I. f. 9. 1. 
1. j. 84. 1. 2. j.
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tantum vigintiquinque numerant denarios.1 Ipsi autem ex 
majori cancellaria aut ex minori,2 in duobus locis facillime, si 
in uno non, in duobus locis possunt extrahere, nos autem 
longe et eminus ab istis authenticis personis et locis habitan
tes, multis difficultatibus compedicati identidem intrare comple
tis sexaginta sex diebus haudquaquam possumus, idcirco cum 
comitatibus Szolnok-mediocris, Kraszna et Bihar a modo in 
posterum in hac consvetudine et usu consentimus, acceptamus 
et pro lege usurpamus.

Eredetije Máramarosmegyei levélt., Mdramarosszigeten, Prot. 
1629—1643. Pag. 260.

1638.
S za b ó ié sm e g y e i s ta tu tu m .

Congregatio generalis in possessione Petneháza, in comitatu de Zabolch, 
anno domini 1638. die 7-ma mensis Maji.

Unanimi voto statutum est: hogy az mely paraszt ember 
az nemes ember borára korcsomát kezdene ki,3 és az az 
nemes ember szolgabirót hína oda, az vármegyének ez előtti 
statútuma szerint,4 bogy az paraszt ember borát elvonná és 
confiscálná, és az az paraszt ember, contumacia ductus el nem 
hagyná az borát venni az szolgabirónak, az szolgabiró ellen 
40 forinton maradjon. Ha penig nemes ember fogná pártját 
az paraszt embernek, száz forinton maradjon, toties quoties ezt 
cselekednék.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. X. ex 
1624—1638. Föl. 298.

1638.
Szatmármegyei, statutum.

Die duodecima Maji anno domini 1638. in oppido Czenger.

De coetero vero, quia hactenus specialis aliqua lex et 
constitutio in medio istius comitatus super turbatoribus ejus

1 Az itt érintett dijakat Magyarországra nézve (eltérőleg az 1435 
(II.) : 11. t. ez. 10. §., 1486 : 76. t. ez. 10. §. és 1492 : 98. t. ez. 
6. §.-tól) az 1609 : 72. t. ez. 2. §. és 73. t. ez. 7. §., Erdélyre és a 
partiumra nézve pedig az approbata constitutio к IV. Kész XX. titulusát 
követő záradék állapította meg, a mely utóbbiban azonban az erdélyi 
attestatoria littera simplex fejében nem a statutum említette 25, lianem 
csak 24, dénár állapíttatott meg.

2 Л nagyobb kanczellaria a királyi, a kisebb pedig az ország 
rendes biráinak kanczelláriája volt.

3 Az italmórésre nézve lásd II. köt. 1. f. 124. 1. 1. jegyz.
4 E statutum az 1627. évi február 19-én tartott congregatio alkal

mával hozatott; közöltetett fentebb 55. lapon.
6*
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modi judiciariarum executionum edita esse non dignosceretur, 
communi universorum statuum comitatus voto conclusum et 
sancitum extitit eo modo: quod si qui in vicecomites, judlium 
et juratos assessores insurgentes eosdemque simul vel divisim 
publicas comitatus constitutiones et ordinationes exequentes 
turbare, offendere, aut verbali quapiam dehonestatione afticere 
praesumserit,1 2 is quidem, si rusticus fuerit, quadraginta, si vero 
nobilis, centum flörenorum poena mulctabitur, facta tamen 
prius rei velificatione.3

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, Prot. 1629—1640. 
Fui. 249.

1 6 3 8 .

M á ra m a ro sm e g y e i s ta tu tu m .
Anno 1638. die 25 Maii.

Mivel vannak sok panaszok az patronus urainktól,3 hogy 
az jobbágyok földesuroknak földét felettél)!) szokták abalie- 
nálni az patronusoknak nyilvánvaló kárára és praejudiciumára,4

1 A végrehajtás zavarását illetőleg lásd II. köt. 1. f. 62. 1. 1. j. és 
Szabolcsmegye 1593. évi statútumának 6. jegyz. fent a 17. lapon.

2 Jelen statutum alkotása azon alkalomból történt, a midőn Farkas 
István alispán, mint felperes, nevében Némethy István procurator a 
megyei tvszék előtt panaszt emelt, hogy egy misztótfalusi paraszt 
ember ellen teljesített végrehajtás alkalmával az általa kiküldött végre
hajtó szolgabiró s esküdt társa ellen az atyai parasztok feltámadtak.

3 Vagyis földesurainktól.
1 Mikép az ország területe az államhatalomnak, azonképeu a 

földesúri terület is a közhatalom analógiájára alakult magánliatalomnak, 
a földesuraságnak volt dologi alapja, a melyen belül a földesúrnak köz
vetlenül alárendelt jobbágyoknak, a közhatalomnak közvetlenül alávetett 
nemesekétől és városi polgárokétól teljesen külön vált, saját életkörük 
volt. Az ebben fejlődött sajátos életviszonyok, tehát a vagyoniak szá
mára is, külön, sajátos jogszabályok képződtek s voltak irányadók. 
A földesúr, szemben a közhatalommal s az ő urasági kötelékén kívül 
állókkal, egész területének s e terület minden részének a közönséges 
magánjog értelmében vett tulajdonosa volt, mig szemben saját jobbágyai
val az egész terület fölött általában s különösen az ebben fekvő jobbágy
telkek fölött a politikai értelemben vett uralom dominium, ellenben a 
jobbágytelkekké nem alakított u. n. curialis ingatlanok fölött egyúttal a 
magánjogi tulajdonjog (jus proprietatis, perpetuitatis) is illette ő t ; 
magok a jobbágytelkek a jobbágyoknak, földesurokkal szemben, hasz- 
nálási tulajdonukat, az u. nevezhető paraszti tulajdont alkották, melynek 
tartalmát a nemesi és polgári tulajdonra vonatkozó szabályoktól külön
vált jobbágyjog szabályai irányították.

E paraszti tulajdon nagyon korlátolt volt, nemcsak a mennyiben 
a legkülönfélébb szolgáltatásoknak volt alávetve, melyekre, mint a 
jobbágytelken nyugvó reálterhekre a földesúrnak az ő uralmánál,
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végeztük unanimi consensu, Logy amodo in posterum soha az 
jobbágy ura földit el ne idegeníthesse, patronusának Ilire s 
akaratja nélkül, se háza után járó, akármi névvel nevezendő 
örökségét,1 se irtását, hanem ha valami bizonyos nagy okoknak 
kényszerítéséből, nem lévén egyéb ingó bingó marhája, kén- 
szerittetik föld örökségéhez nyúlni: elsőbe'n földes urának 
tegye hírré, és ha az földesura megengedi, úgy vethesse 
zálogban, ilyen conditio alatt, hogy ház után való földet 
esztendőnél tovább ne zálogosíthasson. Az lei penig ez ellen 
ura hire nélkül zálogosítaná el és esztendőnél tovább, az olyan 
patronus azon járásbeli fő és viceszolgabirákat csak maguk 
házaktól is kihíhasson és legyen authoritásuk annak csak 
simpliciter való visszafoglalására és az urának kéziben való 
bocsátására. Ha ki penig ez ellen az jobbágyok közül vissza
foglalná az szolgabiró által egyszer elfoglalt földet, toties 
quoties factum fuerit, mindenszer elmarad az tizenkét forint 
poenán, melyet az szolgabiró exequálhasson rajta minden tör
vénybeli remediumok ellen. Ha penig nemes ember foglalná 
vissza az szolgabiró által egyszer recuperált földet, huszonnégy 
forinton convincáltassék érette, toties quoties factum fuerit. 
Melyet ugyanazon járásbeli szolgabiró exequálhasson rajta 
esküdtjével együtt, minden törvénybeli remediumok ellen. Ha 
az executiót ilyen formán meg nem engedné azféle nemes 
emberen, tehát annak az pátronusnak instantiájára, az kié volt 
az föld, idézze az szolgabiró az közelebb való gyűlési termi
nusra az vármegyére, avagy, ha közel leszen az szék napja, 
idézze az székre és ha convincáltatik az gyűlésen avagy az 
széken, annak executiójára kimenvén az fő és viceszolgahiró, 
ha viszont újabban meg nem engedné az executiót, kérjen és 
végyen brachiumot2 az a patronus, ki kárban vagyon, és 
exequáltassa rajta az minor potentiáig pro fi. 100, minden

domíniumánál, fogva volt igénye, hanem azért, is, mert a tárgyát tevő 
ingatlanokról rendelkezés is a földesűr beleegyezéséhez volt kötve, 
így követelvén azt a földesúr érdekei, melyek szempontjából épen 
nem volt közömbös, vájjon kinek kezébe kerül a neki szolgáló jobbágy
telek ; sőt a jobbágy még a földesúri terület bármely részébe befektetett 
munkájának bére s jutalma iránt, m ely a H. K. III. B. 30. ez. 7. §. 
szerint őt illette, sem rendelkezhetett egészen szabadon. A földesúrnak és 
jobbágynak e paraszti tulajdonra vonatkozó ellentétes érdekeit törekszik 
e statutum gyakorlatilag összeegyeztetni.

1 Ez örökségek : maga a ház, ennek udvara, a kert, esetleg szőllő- 
kert, csűr, istálló, a melyek együttesen az u. n. fundus intravillanus-t 
vagy fundus domalis-t alkották.

2 A karhatalomra nézve lásd Szabolcsmegyé 1593. évi stat. 6. 
jegyz. fentebb 17. 1.



törvényes akármi névvel nevezendő remediumok ellen, absque 
ulteriori prorogatione. Az irtásföldet penig, melyet magok 
irtanak az jobbágyok fejszéjekkel és saját kezekkel, azféle erdő
beli irtást, ha az jobbágynak nagy elviselhetetlen szükségek követ
kezik, melyet el nem tartóztathat nagy kára nélkül, az jobbágy 
elzálogosíthatja az irtoványnak közbecséig, infra tempus redemtio- 
nis. Az kik penig ez mostani végezésünk előtt vetették zálogban 
avagy örök áron adták el és ha az patronus redimálni akarja 
azféle földet, az mely possessoroknál találtatnak a földek, 
azok az possessorok tartozzanak levelekkel megbizonyítani, ki 
mennyi jussal és mennyi summában bírja. Ha penig levelekkel 
meg nem bizonyíthatják, bizonyítsák elégedendő emberi bizony
ságokkal. Ha penig emberi bizonyságokkal sem bizonyíthatják, 
az praetendens patronus vigye ki azon járásbeli szolgabirót az 
esküdttével együtt, és mind az két fél az szomszéd falukból, vagy 
városokból vigyenek jámbor értelmes becsülő személyeket is, 
kik jó lelkek ismeretek szerint becsüljék meg az olyan földeket, 
és valamennyire becsülik az becsűnek felét, tartozzék letenni 
az mostani possessoroknak azon szolgaimé és esküdtek előtt s 
különben hozzá ne nyúlhasson.1 Ha penig valamely szökött 
jobbágy adta volna el földét, ki az földnek eladása után 
szökött el, az patronus hívja ki az szolgabirót s adtéstáltas- 
son előtte, s ha megbizonyíthatja, hogy az elszökése előtt adta 
el, az olyant propria authoritate is foglalhassa el az patronus.

Eredetije Máramarosmegye levélt., Máramarosszigeten, Prof. 
1629—1642. Pag. 268—269.

8 6  MEGYEI STATÚTUMOK.

1638.
M á ra m a ro sm e g y e i s ta tú tu m o k .

I.
Anno 1638. die 22. Augusti.

Az mely szolgabiró az széken nem compareál, egyszeri 
nem compareálásért elmarad fr. 24, ha rationabilis excusatiója 
nem leszen. Másodszor megpróbálja, tisztitől fosztassék meg, 
az első nem compareálásért menten kimenjen az viceispán s 
kedvezés nélkül exequálja az megirt onust rajta.

Eredetije Máramarosmegyei levélt., Máramarosszigeten, Prot. 
1629—1642. Pag. 304.

1 Az 1547 : 29. t.. ez. analógiájára, a mely szerint a földesúr a 
tőle elköltöző jobbágy irtványait is csak igaz becsű árán válthatta 
magához.
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TI.

Communi voto et consensu, végezzük azt, hogy amodo 
in posterum soha az szolgabirák se originálékra, se semmiféle 
jószágról való levelek felől való citatiora pecsétit egy atyánk
fiának is instantiájokra, idézetre1 ne adja és törvényt se 
tegyen felőle, ne kényszerítsen egy nemes atyánkfiát is azféle 
leveleknek productiójára, mert az nem az szolgabirákat illeti. 
Ha mely nemes atyánkfia valamit azfélét praetendál más 
nemes atyánkfia ellen más törvényes processussal éljenek azféle 
nemes emberek egymás ellen.2

Eredetije u. o. Pag. 307.

M á ra m a ro sm e g y e i s ta tu tu m .

Particularis congregatio dominorum nobilium comitatus Maramarosiensis 
die nona Septembris in oppido Szigeth anno 1638. celebrata.

1. Pro perpetuo decreto végeztük ezeket is, hogy amodo 
in posterum ha az viceispán fáradtságát nem szánja, kimehet 
az fő és viceszolgabirákkal együtt tizenkét avagy huszonnégy 
forintos bírságnak exigálására, de az faluban megszállván 
szállásán maradjon és az szolgabirót esküdtivei együtt azféle 
executióra elküldvén, maga szolgáit is tartozik melléjük adni,
de az viceispán szolgai is se ne menjenek az bírságban levő 
embernek udvarára, hanem az kapu előtt álljanak, az fő és 
viceszolgabirák bemen vén exequáljanak az bírságban levő 
embernek marhájából absque fraude et dolo aliquali, mely 
executio, hogy kárára ne suffrágáljon az viceispánnak, kihajt
ván az exequált marhát az nemes ember udvaráról adják 
elejekben aztán az viceispán szolgáinak, hogy közhelyre hajtsák 
és egymás közt ispán és szolgabirók uraimék feloszthassák az 
régi szokás szerint.

2. Hogyha az birságban levő fél az executiót ilyen 
formán az megnevezett fő és vice szolgabiráknak meg nem 
engedné, mindjárt maguk azt az nemes személyt idézzék az 
közelebb való vármegyegyülésére, avagy ha szék volna hir
detve az székre és legelsőben benn is azféle potentia vétessék

1 A pecsét melletti idézésre nézve lsd II. köt. I. f. 22. 1. 1. jegyz.
2 Az 1622 : 14. t. ez. értelmében az okmányok birtokában levő 

tél felszólítandó, bogy a legközelebbi törvényszéki terminuson vagy 
eongregatióban az okmányokat előmutassa ; lia ezt meg nem tenné, a tör
vényszék megidézi s kényszeríti azok p'roductiojára.

1638.
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elő és ugyanott finaliter decid áltassák is, s annak executiója 
is ottan ordináltassék et suo solito modo effectuáltassék is. 
Et in tali casu, ha azféle embernek marhája az legitimus 
executoroktúl meg nem ismertethetnék, az falusi hadnagy avagy 
hiró kimenni tartozzék az executorokkal az mezőre és az töhh 
nem vétkes emberek marhái közül kimutogatni hüti szerint és 
az executorok is absque ulteriori prorogatione exequálni és az 
feljebb megírt constitutiónkban speciíicalt mód szerint absque 
dolo et fraude aliquali közönséges, avagy régtűi fogván szokott 
osztozásra, közhelyre hajtani; de az marhahajtás és executio 
ne legyen feljebb az birságnál. Mely két dolgoknak egyikét is 
az executorok sub amissione officiorum különben semmiképpen 
ne merészeljék perágálni. És úgy peniglen, hogy ha valamelyik 
félnek nyilvánvaló avagy törvénytelen kárára lenne az executió- 
ban az executoroktúl az fő és viceszolgabiráktúl tudniillik, 
hogy avagy az viceispánt nem egész executióval, avagy az 
birságban levő embert vétkénél feljebbvaló executióval meg
károsítaná, soha többé tisztet ne viselhessen, ha benne meg- 
tapasztaltathatik. Az vérbirságnak és porgolát megrontásnak 
executiójában az régi jó usust akarjuk mindazonáltal observáltatni 
az tisztekkel.

3. Az publicus malefactoroknak, úgymint nyilvánvaló 
tolvajoknak, gyilkosoknak, paráznáknak, istenkáromlóknak, 
házasságtörőknek, más ember feleségével elszökőknek, biijjös- 
bájosoknak, incendiariusoknak és ezekhez hasonlóknak meg
büntetésében az tisztek az 1619-ben Fej ér vár tt emanáltatott 
articulusoknak tenora szerént, nem pénzbeli büntetéssel, hanem 
az bűnösöknek szörnyű volta szerént et secundum gravissima 
demerita eorum, tiszteknek elvesztése alatt halállal való bün
tetés által, absque ulla misericordia procedáljanak ellenek. 
Az faluk és azoknak hadnagyi, ha ezeken az neveken meg
nevezett ismeretes latrokat falujokban tapasztalják és sza
badosán járni kelni közöttök megengedik s megnem fogják, 
tehát az 1632. évi első articulusnak tenora szerént azféle 
faluk, hadnagyok és bírák ellen plenarie procedáljanak az 
tisztek. Ha penig ezekben azféle faluk, hadnagyok és bírák 
ugyan nem akarnának procedálni, a tisztek azt eszekben 
vevén, az főispántól őnagyságától elégedendő brachiumot kérvén, 
az felyebb megnevezett 1632. évi első articulusnak vigora 
szerént mehessenek elő dolgokban és büntethessék meg őket, 
mint latroknak nyilvánvaló párttartóit irremissibiliter et 
absque ulla misericordia az latrokkal együtt, ha azok is kéz
ben akadhatnak; de ha nem akadhatnának kézben az latrok 
is, mindazonáltal azoknak párttartóin praemisso modo exigál-
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tássék az poena az megnevezett articulusnak tenora szerént 
irremissibiliter az tisztektől.

4 . Ezeknél kiesebb vétkeknek, úgymint aprói ékosságok
nak, patrálóinak és azokhoz hasonló facinorosusoknak meg
büntetésében az előbbeni modálitást observálják az tisztek.

E r e d e ti je  M á ra m a ro sm e g y e i le v é lt .,  M á ra m a ro ss z ig e te n , P ro t.  
1 6 2 9 — 1 6 4 3 . P ag . 3 0 3  -  3 0 4 .

1638.
S z a tm á r m e g y e i  s ta tu tu m .

Dip decima quinta mensis .Septembris, anno domini in Bat.isz.

Ordinatum est publico voto: quod si qui nobilium ratione 
persequendorum malefactorum ad requisitionem dominorum 
vicécomitum, eisdem vicecomitibus assistere et in auxilium 
insurgere contumaciter nollent aut negligerent, extunc iidem, 
comperta prius ipsorum contumacis negligentiae veritate, contra 
eosdem dominos vicecomites vel eorum alterum in florenis 
centum birsagialibus convincantur et convicti maneant, per 
eosdem exigendis, toties, quoties.1

Item eodem comitatus unanimi voto, pro solito loco 
celebrandarum sedium judiciariarum istius comitatus denomi
natum et designatum extitit oppidum Zatthmar.

E r e d e t i j e  S za tm á r m e g y e  le v é lt .,  N .-K d ro ly b a n , P r o t .  1 6 2 9 - 1 6 4 0 .  
F ol. 2 6 7 .

1639.

S s a tm á r m e g y e i  s ta tu tu m .

Acta sedis judiciariae die 23. mensis Martii celebratae in oppido 
Zatthmar. Anno 1639.

Publico comitatus consensu unanimique voto ratione 
executionum convictionis ex parte commissorum rite legiti- 
meque ac judicialiter latae talis modus de coetero obser
vandus decretus extitit: quod in causis rusticorum praetextu 
simplicium violentiarum motis e faciebusque locorum seu 
residentiarum a judiciis dominorum terrestrium per partem 
succumbentem ad tribunal comitatus deductis et appellatis, si 
causae eaedem in eodem comitatus tribunali judicialiter 
approbatae vel emendatae fuerint, casibus in eisdem executiones 
ejusmodi causarum approbatarum vel emendatarum non per

1 Lsd II. köt, I. f. 192. 1. 2. jegyzet.
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alias literas adjudicatorias sedis exmissionalesque universitatis 
comitatus speciales, sed solum mediantibus eisdem literis, 
quibus judiciaria approbatio vel emendatio comitatus per jura
tum sedis notarium apposita et inscripta extiterit, ita nihilo
minus, ut termini executionum praevia super his legitima 
rectificatione semper competentes esse comperiantur praefician- 
turque.

E r e d e ti je  S z a tm á r m e g y e  l e v e t t N . - K á r o l y b a n ,  E rő t. 1 6 2 9 —1640. 
F ol. 303.

1639.

M á ra m a ro sm e g y e i s ta tu tu m . 

i .

Partialis congregatio dominorum nobilium comitatus Maramoros i ens i« die 
14. Junii anni 1639. in oppido Szigeth facta.

Mátulfogva három hétre generális gyűlést hirdetünk, 
melyen az egész vármegyebeli görög vallása papok is jelen 
legyenek, legyen szobra 1 is azkor, holott váljék el egyfele, ha 
veszik-e be vladikájoknak 2 az munkácsi görögvallásu püspököt. 
Ugyanakkor adjanak számot is az számadandó tisztek.

E r e d e ti je  M á ra m a ro sm eg y e  lev é lt., M á ra m a ro ss z ig e te n  P ro t. 
1 6 2 9 — 1640. P a g . 3 2 2 .

I I .
Die 19. Julii anni 1639. generalis congregatio in oppido Szigeth facta.

Az miképpen az elmúlt gyűlésünkben egész vármegyéül 
elvégeztük vala, hogy az mai napra generális gyűlésünk legyen 
és az mihelyt urunk fejedelmünk Onagyságának az mely 
méltóságos donatióját praesentáltatta vala Basilius Tarassovicz 
az Maramorosi vladikaságnak neki való conferálása felől, ezen 
mostani gyűlésünkben fognánk arról bizonyos választ adni 
az felől megnevezett vindikállak. Ugyanakkor végeztük volt 
azt is, hogy az egész orosz és oláh papság akkorra ezen napon 
szobrába gyűljem Azért az mai napra összegyűlvén az meg
nevezett vladika sollicitálván az resolutiót, mi az jelenvaló 
személyek, úgymint az fűispán, öregbik gróf Bethlen István 
őnagysága, Bogán György, Pogán Menyhárt, Pogán Zsig- 
mond, ifin Budai István, Thordai István, Sztojka Simon, 
Károli Gábor, Maszajlo János, Darvai Péter, Szigetin György

1 Соборъ =  szobor — egyházi gyűlés.
2 Vagyis püspöknek.
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deák, Poncz György, Berencze Péter, Geclies Jónás, Silvási 
Busa Alexe, Habka Simon, Szász Gergely, az egész alsó járás 
az Szigeti processussal együtt. Szigeten ezt, végeztük, hogy az 
mi kegyelmes urunk fejedelmünk urunk Onagysága méltósá- 
gos parancsolatjának engedelmesek vagyunk és az Onagysága 
kegyelmes donatiója szerént vladikának ismerjük mindaddig, 
valameddig Onagysága másnak nem conferálja ilyen bizonyos 
módokkal és conditiőkkal, hogy egész vármegyeül, az minémű 
Isten tisztességére, az közönséges igazságra és nemzeti szabad
ságunkra nézendő dolgokat eleiben írván adtunk volt az 
előtte való vladikáknak, excessusira és mód nélkül való maguk- 
viselésére nézve, ő kegyelme is ahoz tartsa magát. Ha penig- 
len ő kegyelme, az mi nemesi szabadságunknak romlására, 
azokhoz az conditiókhoz nem tartaná magát, ugyan most 
protestalunk, hogy az mi kegyelmes urunkat, fejedelmünket 
megtaláljuk felőle.

E r e d e ti je  M d ra m a ro sm . te v é it.,  M á ra m a ro ssz ig e ten , P ro t.  1 6 2 9 —  
1642. P ag. 330.

1639.

Szabót c smegy ei sta tutum.
Anno domini 1639. feria sexta proxima post Dominicam Oculi in 

possessione Petrieháza sedes judiciaria.

Cum non modico incommodo et rei familiaris oeconomiae 
detrimento et dispendio accidere sentiat universitas domino
rum et nobilium hujus nostri comitatus, quod tam sedes 
judiciarias, quam etiam omnes generales conventus et congre
gationes in aedibus egregii Georgii Petneházi hic in posses
sione Petneháza jam diu celebrare cogatur.1 Cum igitur ex 
eo, tum etiam, quod idem postpositis taediosae senectutis 
quibusvis impedimentis, gratissima sua obsequia in exhibitione 
hospitii etiam in futurum summa cum animi promptitudine 
se declaraturum promittat. Ideo in recompensam hujusmodi 
gratitudinis et obsequiorum suorum et aetatis suae ingrave
scentis, aliquod saltem sublevamen, deputantur floreui sedecim, 
singulis successivis annis eidem, pro intertentione istius comodi 
hospitii persolvendi.

E r e d e ti je  S za b o lcsm eg ye  le v é lt.,  N y ír e g y h á zá n , P ro t.  XT. e x  
1 6 3 8 — 1657. F o l. 1 9 — 2 0 .

A bíróságok székhelyé tekintetében lásd II. köt. I. t'. lü. 1. 1. jegy/.
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1639.
M á ra m a ro sm e g y p i s ta tú tu m o k .

I.
Anno 1639. die 28. Septembris.

Az assessorok felől pro statuto legyen, hogy az mely 
assessor az assesorságnak tisztire egyszer megesküszik,1 az 
hite is erős legyen, in officio assessoris megtartassák, excepto, 
hogy ha valamelyik ő kegyelmek közül protestálna, hogy leteszi. 
Az helyében pro firmitate sedis judiciariae et stabilimento 
más választassák ás esküdtessék meg. Az szerint azok 
helyében is, az kiket Isten ő felsége közülök kiszólít. Az 
harmadik ratio is, mivel az nemes Erdélyországtól meg nem 
tartatik contra consvetudinem regni et jus scriptum nem veszi 
az szék elő, holott a partiumok az egész nemes ország 
articulusilioz és rendtartásához szabja ( s ic ! )  magát.

E r e d e ti je  M á ra m a ro sm e g y e i le v é lt ., M .-S zig e ten , P ro t. 1 6 2 9 —1642. 
P a g . 359.

II.
Anno 1639. die 15. Octobris.

Mivel az nemes vármegye nem emlékezik reá, hogy valaha 
az szokás ohserváItatott volna, hogy mikor valami bizonyos 
summával valakit megkínálnak legitime biró által, s az summát, 
az más fél fel nem vevén, birókéznél kényszeríttetik hagyni, 
hogy annak tartásáért minden napra tizenkét pénz lett volna 
sallariuma az bírónak. Nem is akar az vármegye felvenni 
ilyen káros, veszedelmes abusust, hanem az mint az régi 
szokás volt, hogy az mikor kezéhez vette, akkor 12 pénzt 
tartozott letenni az, az kié az pénz volt, ezután is ezen usust 
végeztük observáltatni. Az mely szolgabiró pedig ehez nem 
tartaná magát, tartozik megfizetni maga sajátjából, mox et 
de facto ad instantiam postulantis.2

E r e d e ti je  и. о. P a g . 367.

’ A tiszti esküre nézve lsd az 1594. évi Szatmár megyei statútum
hoz irt 5. jegyz. fentebb 21. lapon.

2 ltégibb törvényeink csak a káptalanoknál és conventeknél letétbe 
helyezett pénzek után fizetendő letétdíjra nézve rendelkeznek, melyet azon 
fél volt fizetendő, ki a letétre okot szolgáltatott. E díj az 1435. (II): 10. 
t. ez. 18. §., 1447 : 42. t. ez. 17. §. és 1458 : 36. t. ez. szerint a letett 
összeg egy kilsnezede vagy tizede, az 1609 : 74. t. ez. 14. §. értelmében
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1639.
S za tm á rm e g y e i sta tu tum .

Acta congregationis comitatus Zattmariensis die 5. Octobris celebratae 
in Batisz. Anno domini 1639.

In quo termino siquidem comitatus universis suis judicibus 
destitutus, occursa comitatus generalia negotia sine eorundem 
electione et substitutione assumere, tractare et discutere 
nequivit. Ideo dominis vicecomitibus, judlium et jurato notario 
in pristinis ipsorum officiis persistentibus atque durantibus 
ad terminum proxime celebrandae congregationis comitatus, 
in omnibus comitatus publicis negotiis iidem domini judices 
pristini non secus ac confirmati et obstricti judices procedendi 
habeant facultatem. Terminus autem ejusmodi denominatus 
est praesentis Octobris in possesione Czegöld celebrandus.

Publicum autem comitatus voto data est authoritas 
dominis vicecomitibus et judlium, universos dominos magnates 
et nobiles cum florenis duodecim puniendi, qui ad praescriptum 
vigesimum sextum terminum scilicet congregationis venire 
recusarent, ita ut iidem domini status, si personaliter rationa
bilibus ex causis comparere nequirent, per plenipotentiaries 
suos adesse non recusarent, praenotata sub poena.

E r e d e ti je  S za tm d rm e g y e  le v é lt .,  N .-K á ro lyb a n ,. P r o t .  1 6 2 9 — 1 6 40 . 
F o l. S i l .

1640 .

Mái 'Limai •osmegyei statutum.
1 .

Generalis congregatio dominorum nobilium liujus comitatus Maramarosiensis 
in oppido Szigeth..........celebrata die 17. Januarii anno praemisso (1640.)

Conclusum.

Mivel az fejérvári 1619. esztendőben emánáltatott ország 
articulusa 1 mellől el nem mehetni, tetszett, hogy az citatiók- 
han holott az citatio az causáknak fundamentuma, az szolga-

pedig a. letett pénznek egy liuszada volt. A bíróságnál letett pénzekről és az 
ezektől fizetendő díjakról törvényeink nem szólnak. (Lsd Kovachicli 
Vestigia 321. 1. és Suppl. II. köt. 87. 1.)

1 Az 1619-ik évben Bethlen Gábor fejedelem készíttette s az ezen 
évi gyulafehérvári országgyűlésen történt tárgyalás után törvénynyé 
vált törvénykezési rendtartásra utal a statutum, a mely nagy részben az 
Apr. constitutiókba: (IV. Bész) incorporáltatott. Lásd Szilágyi Sándor. 
Érd. orsz. gyűlési emlékek VII. kötet 512.— 527. lapokon.
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bírák és viceszolgabirák 1 az citálásnak jövendő igazságának 
declarálására, mindenkor párt adjanak, mind az előtt valóban, 
s mind az következendőben és az szolgabirák in scriptis tar
toznak kezében adni.

Eredetije Máramarosmegye levélt., М.-Szigeten, Prof. 1629—1642. 
Pag. 381.

II.
Anno 1640. die 31 Januarii deliberatum est.

Látván az mindennapi experientiákból, hogy némely 
alperesek az ő vezeték nevüknek vigorával dolose et fraudulenter 
akarják pereseket fárasztani s magokat az felpereseknek 
actiojuk ellen oltalmazni. Igen szükségesnek ítéltük, hogy 
ugyan nemes vármegyénknek protoculumában irattassák lie, 
bogy ha egyéb dologban dolus et fraus minime debet parcere, 
ebben is, eféle fraudulenta et dolosa exceptiót ne használhasson, 
hanem az mely alperes azt mondja, hogy nem az ő vezeték 
neve az kinek az citatióban és actióban nevezték, avagy nevezik 
in instar és liigyjék meg azon a szék szilién, hasonlóképpen 
az eirkáláson és egyes ispán hivataloknak idején. De ha 
azután bizonyosan comperiáltatik. hogy az, vagy az fejedelemnek 
homagiumának praestálásakor, avagy mustráknak idején, vagy 
nótáriusnak való fizetésnek és egyóbb hasonló exactióknak 
idején, vagy pedig per falsa leveleknek continentiáiból meg- 
bizonyodik, hogy az előtt is ugyan az volt vezeték neve, az 
minek az citatióban és az actióban neveztetett, ezen dolusért 
és frausért és hamis hitiért incurráljon in poenam fidefragii 
és tétessék ludassá másoknak is példájukra.3 Mely pro perpetuo 
decreto, tartassák meg vármegyénkben.

Eredetije u. o. Pag. 386.

' Az itt megemlített törvénykezési eljárásnak 29. articulusa követ
kezőleg intézkedik : »Az vármegyékben, azért mind Erdélyben, mind
Magyarország részeiben és az Székelységbeu is az felül megirt brevisek- 
ben ilyen processus tartassák: eitatiók fő és viceszolgabirák által legyenek 
az székek napjai előtt nyolez nappal, Magyarországon tizenötödnappal 
az régi mód szerint; de az bírák nem várván a széktől, csak házaktól 
is citatiokra kimehessenek. A cit.atióknak pedig meritumok cum brevi 
declaratione, megjelentsék az in causam attractusnak« sat. A törvény ez 
intézkedésének pótlására czéloz a statutum a páradás megrendelésével. 
A páradásról különben lásd Szatmáron 1634. évi stat. irt 4. jegyz. 78. lap.

2 A ludasságra, hitszegésre lásd a Szatmárm. 1607. évi statútum
hoz irt jegyzetet.
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III.

Anno 1640. die ultima Maji. Generali congregatione.

1. Communi voto et suffragio cliliberatum est, hogy az 
gratuitus labornak praestalására, minden kapuról egy egy jó 
fejszés ember legyen, két hétig tisztítván az kuszti vári hegyi oldalt.

2. Végeztük újabban, hogy az miképpen, az mi kegyel
mes urunk őnagysága parancsolatjára az 4000 zsindelynek 
kiteljesítéséig az őnagysága pénzeiért tilalom alatt legyen az 
zsindelynek kivitele, valaki az ellen cselekednék, az mi az 
útban találtatnék azféle contumax vakmerő embert viceispán 
uram arra rendeltetett emberi által megfogattathassa és mind 
a zsindelyt, lovat, vele volt marháját elvétethesse.

3. Az strázsákat rendeltük, hogy az régi jó usus szerint, 
minden helyeken helyre állassák és tizenkét-két vigyázó ren
deltessék minden helyeken, azok egyik az másikat ideje 
eltelvén kiválthassa. Az utakra felette igen solenniter vigyáz
zanak. ha kik inpinguálnának és nem praestálnák íl. 12 legyen 
az büntetése, ha kik negligenseknek találtatnának, melyre a 
felek hadnagyai is vigyázzanak.

Eredetije и. о. Гад. 397—398.

1640.
S za tm á i 'megyei s ta tu tu m .

Acta sedis judiciariae die vigesima octava mensis Martii celebratae in 
Zattmar. Anno domini 1640.

Publico comitatus judicio determinatum et pronuntiatum 
est, eo modo: quodsi dominivicecoinites tempore inquirendorum 1 
malefactorum2 aliquos culpabiles ex testium et fatentium 
testimoniis esto comperirent quidem, eosdem tamen de facto 
comprehendere nequirent, tales nonnisi post reportatam hujus
modi inquisitionem et penes eam facta legitime citatione,3 
servatisque de jure servandis, puniantur et proscribantur.

Eredetije Szatmármegyc levélt., N.-Kärulghan, Prot. 1029—1610. 
Fol. 332.

1 Az inquisitióra nézve lásd II. köt. I. 1'. 169. 1. 1. j.
s A gonosztevők üldözésére nézve lásd u. o. 14. 1. 2. j. és 105.1. 3. 4. j.
3 Az 1608. (k. u.) : 2. t. ez. értelmében.
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1641.
S z a tm á r m e g y e i s ta tu tu m

Anno 1641. fiié 23. mensis Januavii generális congregatio celebrata in
Zatthmar.

Végezte az nemes vármegye mostani congregatiojában, 
hogy lia mely uraknak vagy nemes embereknek jószágukban 
kiadott latrokat értenének, fő- és viceispán uramék tartoz
zanak az földes urukat requirálni, hogy azokat megfogják és 
törvint szolgáltassanak felőle, vagy statuálják az nemes vármegye 
eleibe ad recipiendum indicium, melyet1 ha nem cselekednék 
az földes lír, azután sine omni alia requisitione szabad legyen 
ő kegyelmeknek megfogni és fogatni, valakik által akarják.

Az mely latrok penig urak, nemesek háta megett laknak, 
akár szolgák, akár nem szolgák legyenek, tartozzanak ad 
requisitionem supremi vei vicecomitum mindjárt megfogatni, 
azon úr vagy nemes emberrel, az ki háta megett vagyon, mely 
ha nem cselekedné, mindjárt hozzá nyúlhasson az fő- és vice
ispán azokkal, a kik mellette léteznek vagy lesznek. Az kik 
pedig vagabundusok, erdőt, mezőt állanak, falukrul falukra 
járnak, nem lévén bizonyos documentumok igaz járásuk felől, 
azokat minden rendbeli ember akárkik házainál megfoghassák. 
Az falubeli bírák pedig, sub poena tlorenorum duodecim per 
vicecomites exigendorum, toties quoties, hirt adjanak az latrok 
felől fő és viceispánoknak, hasonlóképen Szatthmárból kiszökött 
nemesek felől is megfogni tartoznak.2

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károli/ban, Prot. 1641—1645. 
Föl. 1.

1641.
S za tm á rm e g y e i s ta tu tu m .

1641. 25. Martii, in oppido Szatlimár, celebrata generalis congregatio
comitatus.

1. Végeztük unanimi consensu, hogy hazánknak ilyen 
szükségét, és ahhoz képest az több vármegyék ebbeli csele
kedetik szemünk előtt viselvén, az particularis expeditiora való 
lovasinkat ismeg félannyival augeáljuk, és azokat az török 
ellen, hazánk oltalmára mindaddig föntartsuk, az mig az 
szükség kívánja, és az több vármegyék is praestálják; úgy,

1 E liely a jegyzőkönyvben át van lyukasztva.
8 Tolvajok és latrok fölötti bíráskodásra nézve lásd II. köt. 1. fele 

14. lap. 2. jegyz. 105. lap. 3—4. j.
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hogy mi ne fogadjunk lovasokat magunk, hanem fizetéseket 
készpénzül generalis uram ő nagysága kezében küldjük, és ő 
nagysága fogadtasson bizonyos lovasokat ezen szükségre. Mely 
pénznek megléteiére röndöltük az jelen való ezen esztendőbeli 
Februariusban és Martiusban is fölvetött két rendbeli porta
szám után való adót, In summa, az lovas mind együtt leszen 
száz huszonöt,1 Az hadnagyok számára is rendöltünk húsz 
forintot.

2. Végeztük azt is hasonlóképen ismeg újobban, hogy 
minden portaszám után, egész vármegyéről másfél forintot 
adjunk, de úgy, hogy ezt az summát szolgabirák uraim 
nem az szegénységen exigálják, hanem az földesurak tartoz
zanak maguk erszényéből deponálni, hogy az szegénység azzal 
ne terheltessék. Ha periig valaki az dominus terrestrisek közöl 
az mi az ő jószágára esnék, meg nem akarná adni, szolgabiró 
uraim minden földesúrnak maga saját majorságából tegyenek 
executiót. Ha ki penig ő kegyelmek közöl távulb laknék, az 
olyanoknak jószágán exequálják, ha itt majorságok nem volna. 
Ezt penig az summát convertáltuk az abaújmegyei atyánkfiái 
instantiájukra segítségüknek, mivel ő kegyelmeknek ötszáz 
forintot Ígértünk.2

3. Végeztük azt is, hogy az szükségnek nagy voltához 
képest (minthogy már ugyan alkalmas időtül fogva nem is 
contribuáltanak semmit) az taxás nemes uraimra is3 dupla 
contributiót vetettének, melyet biró uraim exequálni tartoz
zanak, mennél hamarább lehet.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, Prot. 1641—1645.
Föl. 4.

1641.
Szatmármegyei statutum.

Anno 1641. die 29. mensis Maji sedes judiciaria celebrata in oppido
Zatthmár.

Universitas dominorum magnatum et nobilium comitatus 
Zattmariensis unanimi voto et consensu concluserunt pro

1 A megyék részéről lovas katonák állítására és zsoldok fizetésére 
nézve V. ö. Abaujmegye 1610. évi II. statútumával és annak 1. jegyzetével 
Corp. Stat. П. k. 1. fele 76. lap.

a Hogy a hadi adó portaszám szerint a vagyonosabb földes urakra 
vettessék ki s a szegénység lehetőleg megkiméltessék: lásd Tordam. 
1599. évi stat. 1. jegyz. u. ott 60. lap.

a Hog3r a taxás nemes emberek alatt kiket kell értenünk, világosan 
kitűnik Tordamegye 1696. évi statútumából (básd u. ott 324. lap)

Corpus Statutorum. III. 7
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deliberatione observanda, hogy ha valaki az brevis articulusok 
mellett processust indítana judicialiter más ellen akármi 
casusért1 azon casus in lite pendente volna, és már az vice
ispánok és bírák terminust adtanak volna, medio temporis 
az in causam attractus, ha oly szinfogást csinálna, hogy más 
ember kezében assignálta az keresett jószágot, csak azért, hogy 
az felperes dolga prolongálódjék és in effectum ne menjen az 
dolog: végezte arrúl, hogy azon peres azután, ha visszavenné 
azon jószágot, pro convicto habeatur, taiiquam non comparens.2 
Az ki penig olyan törvinben forgó jószágot kezéhez venne, azon 
etiam in facie loci, az hol az kereset lenne, ante levatam 
causam3 condescendáltathassa per adoptionem bonorum.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, Prot. 1641—1645.
Fol. 9.

1641.
M áram cirosm egyei statutum,.

i.
Generalis congregatio comitat us Maramarosiensis in oppido Szigeth ad diem 

30. Maii celebrata 1641.
Deliberatum.

Mivel az mostani generalis országgyűlésében bebocsátta
tott követ atyánkfiainak instructiójukban elsőben is több szük
séges dolgaink közt ezt adtuk volt,4 hogy az nemes országnak

t, i. a kinek csak egy jobbágya (colonus) avagy csak egy, illetőleg két 
zsellére (inquilinus) volt, mint taxás nemes különböző adózásra szó
laltatott, pl. a megyeház építésére, (1. u. ott 175. lap), katonai fuvarozásra 
(u. ott 339. lap) sat.

1 A rövid folyamú perekre lásd Abaujmegye 1614. évi Statútumához 
irt 5. jegyzetet. Corp. Stat. II. k. 1. fele 99— 100. lap.

3 Világos, hogy a statutum rendelkezése a törvény kijátszásának 
elhárítását czélozza, a midőn a per tárgyát képező vagyonnak szinleges 
tovább adása okán, az alperest nem engedi menekülni az elmarasztalástól.

3 A levátára vagy is a perfelvételre lásd u. ott. Zemplén megye 
1559. évi III. Statútumhoz irt 3. jegyzetet 8—9. lap.

4 Eltekintve attól, hogy a jelen statutum alkotásának idejében 
Maramarosmegye I. Rákóczy György alatt még Erdélyhez tartozott s e 
szerint e helyett az erdélyi országgyűlésre küldött követek utasításáról 
lehet szó, hogy a vármegyék általában a magok követeit utasításokkal 
(úgynevezett előzetes anya-utasításokkal és a követjelentések alapján 
adott pótutasításokkal) láthatták el, azt nemcsak a gyakorlat bizonyítja, 
hanem ilyen utasításokról s illetőleg követjelentésekről országos tör
vényeink is tesznek említést. Nevezetesen az országos közmunkáról 
intézkedő 1556 : 17. t. czikknek a következő szavai: »Comitatus vero
qui citra Tybiscum, tam citra quam ultra sunt............ cum nuueii eorum
tale mandatum, vel instructionem secum non attulisse asserant a suis
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proponálják és vegyék értelmét ebből, látván, hogy némely 
peresek s főképen azoknak prokátori legelsőben is perlekedé
seknek idején azzal akarják fárasztani az causánsokat, hogy 
az minemű névvel ez előtt éltének, ottan mindjárt más néven 
nevezik vezeték neveket, ki miatt Isten tudná megmondani, 
mennyi számtalan causánsoknak periclitál és halad igazságok, 
kit midőn az nemes országnak követ atyánkfiái proponáltak 
volna, csodálkozva rajta lígy resolválta magát az nemes ország, 
hogy valaki valami nemű névvel ekeddig élt, ha azzal a névvel 
nevezik az citatióban avagy egyéb szükséges dolgokban, admoni- 
tiókban, certificatiókban, actiókban azzal soha nem condescen- 
dáltathassák, melyet mi is egész vármegyeül pro perpetuo 
decreto végeztünk megtartani, az előbbeni évről való delibe- 
ratiónkat in ea parte invalidálván.

Eredetije Máramarosmcgye levélt., Máramarosszigeten, Prot. 
1629—1042. Pag. 434.

II.

Az kik az legitima executiót interturbálni merészük, 
arról való postulatumunkat ő nagyságának s mind pedig az 
nemes országnak beadván, csodálkozva azon az nemes ország, 
ha találtathatnék-é ilyetén contumax emberek, ilyen resolutiónk 
lön, mind az mi kegyelmes urunktól, s mind pedig az nemes 
országtól. Valaki az legitima executiót interturbálni meg- 
merészli, ha nemes ember leszen in instanti citáltassék az 
nemes vármegyének közelebbik és hamarább celebrálandó 
gyűlésére, holott az az nemes ember adja bizonyos és helyes 
ratióját cselekedetének, melyet ha az nemes vármegye helyes
nek ítél, bene quidem, alioquin cum poena minoris potentiae 
tartozzék megengedni az executiót; ha pedig secundario is 
nem admittálná, az tiszt, ki ellen lett az patratum, ha akarja 
maga citáltassa nyomban táblára, ha pedig maga nem akarja, 
adja értésére az directornak citálásra ő kegyelme az fiscus 
képében, holott juxta contenta decreti et articulorum cseleke- 
detiért incurráljon in notam perpetuae infidelitatis. Ha pedig 
paraszt jobbágy ember cselekeszi az interturbálást, intra quin- 
denam földes ura requisitus lévén az tisztektől tegyen tör
vényt felőle, absque ulla dilatione, és ha méltó okát cseleke-

comitatibus« valamint az országgyűlés-tartásról és annak tartama alatt 
a törvényszünetről intézkedő 1655 : 49. t. ez. 4. §. (Post, coron.) követ
kező szavai: »Post reditum nunciorum ex generali regni diaeta factamque 
legationis eorundem relationem.« V. ö. különben Bécsi Emil közjoga 432. 
lap. Cziráky 414—419. §. Panier Egyet. magy. encycl. II. 1002. lap.

7*
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eleiének nem adhatja, jobbágya eum poena homagii, id est 
fl. 40 tartozik azután admittálni az executiót. De ha az 
földesura törvényt felőle nem tenne és oltalmazná vakmerő
képpen jobbágyát azbeli cselekedetiért, azon tisztek által az az 
földes ur citáltassék az vármegye közelebhik gyűlésére, avagy 
székre, és ha méltó okát nem adhatja jobbágya cselekedetinek, 
s mind pedig maga részéről mi okon oltalmazza jobbágyát, 
azután cum poena minoris potentiae et homagio jobbagionis 
tartozik az executiót submittálni, ki ellen, ha mégis tovább 
reluctálna, modo praemisso procedáljanak ellene, vagy az tiszt, 
vagy pedig az director fiscus képében.1

Eredetije u. o. Pag. 458—459.

1641.
S za tm á rm e g y e i s ta tu tu m .

A nno 1641. die 25. m ensis Septem bris sedes ju d ic ia ria  celeb ra ta  in
oppido Z a tth m a r.

Universitas dominorum magnatum et nobilium comitatus 
Zattlimariensis unanimi voto et consensu pariformiter concluse
runt eo modo pro statuto et deliberatione observanda: hogy 
ennekutána circa limitem comitatus Zatthmariensis akarmi 
rendek közűi, ha oly contumaxok találtatnak az kik contra 
publicas regni constitutiones obviálnának, az nemes vármegye 
viceispáni és bírái ellen, és azok ellen, az kik juxta breves 
articulos judicialiter akarnak procedáltatni2 interim ad 
faciem bonorum az hová vármegye biráitul az causansoknak 
terminus és hely denomináltatván leszen. azok ellen valakik 
contumaciter opponálnák magokat per se vei per alios, és 
be nem bocsátanak, hogy judiciomot recipiáljanak: eo casu 
in viciniori alterius possessionis territorio, az bírák sedest 
üljenek, az causansok hogy judiciomot recipiálhassanak.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, Prot. 1641—1645. 
Föl. 50.

1 A tö rvényes vég rehajtás m egakadályozására  és ellenszegülésre nézve 
lásd  a  Sárosm egyei 1602. évi s ta tú tu m h o z  ir t  1. jeg y zete t. Corp. S ta t. 
II . k . 1. fele 62. lapon.

2 A brevis a r tic  idusukra lásd Szabolcsmegye 1628. évi III . Statut. 
1. jegyz. fentebb 57. lapon.
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1642.
M á r  a m a r  о s m e g y  e i .s ta tu tu m .

Congregatio dom inorum  no b iliu m  in  oppido Szigeth die 29. m ensis Ju lii
1642. ce leb ra ta .

Az nomes vármegye communi voto et suffragio delibe- 
rálta, bogy az kaszásoknak egy holdtól huszonöt-öt pénzt adja
nak, az aratónak penig egy napra kilencz-kilencz pénzt; de az 
kaszálás dolgából, hogy az vármegye végezése ellen senki nap- 
szó inra ne kaszáltasson sub poena fl. 12. Mind az kaszálás s 
mind az aratás dolgából, hogy ha ahoz nem tartaná magát, 
mind paraszt, mind nemes, az ki többet adna, az is poenában 
incurráljon az szerént.1

Eredetije Máramar о smegye levélt., Máramarosszigeten, Prot. 
1629—1642. Pag. 496.

1642.
S za b ó le sm e g y e i s ta tu tu m .

A nno D om ini 1642. d ie 10-m a m ensis Octobris generalis congregatio  
c e leb ra tu r in  possessione Petneháza,

Mivel az sok latorság, tolvajlás, nyuzás, fosztás, lopás, 
némelyek lovak lopása, de kiváltképen az szarvas barmoknak 
nyuzatása annyira eláradott itt az vármegyénkben, hogy félve 
bocsátja ki emberséges ember marháját az mezőre: azért 
közönséges akaratból az nömös vármegye ilyen statútumot 
csinál, melyet szolgabirák uraim processusokban hirdessék meg 
mindenütt, hogy az vargák semminemű bürökét csávában az 
falujok bírája hire nélkül soha ne hányják száz forint birság 
a la tt; hanem megmutatván az bíráknak csávában teendő 
büreket, mondják meg, hol és kitől vették; sőt gyakorta 
inquiráljanak az bírák vargák ellen s vigyázzanak reájok, az 
olyan orozva nyúzott barmoknak büreket, kiknél tanálnának, 
et compertis iisdem büntessék meg érdemek szerént.2

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán. Prot. XI. ex 1688— 
1657. Föl. 76.

1 Az árszabályozásra vona tk o zó lag  lásd 'Sárosm egye 1627. év! s ta tú 
tum ához  i r t  1. jegy zetü n k e t I I .  kö t. 1. fele 138—139. lap  és v. ö. u. o tt 
Ungm egye 1706, évi s ta tú tu m áv a l 362. lapon.

2 Azon praeven tiv  in tézkedések  közé tartozó  rendelkezés ez is, a 
m elyhez hason lókat nagy szám ban  a lk o tta k  a  várm egyék a n ap i renden  
levő m arha-lopások m egakadályozására . У. ö. Gömörmegye 1670. évi 
sta tú tu m áh o z  ir t  1. jegyz. II . k. 1. fele 259 lap.
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1643.
M á ra m a ro sm e g y e i s ta tú tu m o k .

I.
G eneralis congregatio  dom inorum  m agnatum  generosorum , egreg iorum  
N obilium  co m ita tus M ara(m arusiensis), die 13. m ensis Ja n u a rii  ce leb ra ta .

Ad instantiam egregii Joannis Bokányi de Szigeth jurati 
notarii comitatus Maramarusiensis communi voto et consensu 
decrevimus, ut salarium suum annuale,1 cum denariis octo 
videlicet a singulis sejunctis mensis nobilium ipsémét tem
pore inquisitionis malefactorum exigat.2 Singulique dominorum 
nobilium ad diem et tempus inquisitionis malefactorum sub 
poena flor. 12. istud stipendium ejus paratum habeant confe- 
rantque, nam ulterius executio istius stipendii minime dilata
tur. Imo adversus statuti nostri renuentes litteras nostras 
exmissionales3 et executionales addictae poenae executionem 
dare decrevimus.

Eredetije Máramarosmegye levélt., Prot. II. 1642—1650. a 8. 1.

II.
Sedes ju d ic ia ria  ce leb ra ta  die 10. m ensis F ebruarii. 1643.

Statutum est. Minthogy vármegyénkben az úr Isten 
mostan új nótáriust mutatott; ez elmúlt esztendőkben levő 
nótáriusnál sok citatiók maradtak legyen, és sok atyánkfiainak 
citatióit fel nem találtathatták, melyek az causansoknak nem 
kicsiny károkra és fogyatkozásokra láttatnak lenni. Tetszett 
azért, hogy az kiknek citatiójuk fel nem találtathatnának, az 
biró előtt constálna az, hogy beadta volna akkorbeli citatiót, 
tehát ujontában azaz causans citáltathassa az ő in causam 
attractusát, és az előtti lőtt citatio sine onere condescendál- 
hasson.

Eredetije u. o. Pag. 25.

1 Az évi fizetés m ennyisége ugyan n incs m egnevezve, a  m ely m ellé 
a  s ta tu tu m  m ellékes d íjazásró l intézkedik, de liogy az körü lbelü l m ily 
összegre m eh e te tt, a r ra  nézve tá jék o zta t A baujm egyének 1571. évi 
s ta tú tu m a , a  m ely az a lisp án  100 f r t  fizetése m elle tt a  jegyzőét, 32 ír tb a n  
á lla p ítja  m eg. L. II. k. 1-ik fele 29. lap.

* A gonosztevők in q u is itió já ra  lásd B orsodm egye’ 1616. évi II. 
s ta tú tu m á t és ennek 3. jegyz. u. o tt 105. 1. B eregm egye 1640. évi 
s ta tú tu m á t u. o tt  174. lap . sa t.

3 A m egyei sedriátó l k iad n i szokott *litcrae exmissionales« n é lkü l 
a  v ég rehajtás ren d szerin t eszközölhető nem  volt. V. ö. Szepesm egye 
1567. évi III. s ta tú tu m áh o z  i r t  1. jegyz. .u. o tt 24. lap.
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Ш .

P a r tia lis  congregatio  dom inorum  m ag n a tu m , generosorum  egregiorum  
n o b iliu m  co m ita tu s M aram arussiensis d ie 29. A n gusti 1643. celebrata.

Valakik az limitátiónak publicálása után az limitatióhoz 
magokat nem tartották, az nemes vármegye plena auetoritást 
engedett az szolgabiráknak, az exmissionalis levél mellett 
huszonnégy forintig, hogy exequálhaesanak.1

Eredetije u. o. Pag. 48.

I V .
G eneralis congregatio  dom inorum  m agnatum ,generoso rum , egregiorum  nobi
liu m  com ita tu s M aram arussiensis, d ie  1. Octobris, an n o  1643. celebrata.

Mivelhogy az mi kegyelmes urunktól, fejedelmünktől ő 
nagyságától adatott bellica expeditiórúl való privilégiumunk 
azt contineálja, hogy tempore generalis insurrectionis regni, 
mi vármegyéül adjunk másfél száz gyalogot és ötven huszáro
kat ; végeztük unanimi voto et consensu egész vármegyéül: 
hogy a modo in posterum az szerint készítsék mindenek gyalo
gokat és huszárokat. Az elkészítésben jószág után vessenek 
fel mindeneket, de az sold avagy hópénzt füstre és személy 
szerént szedjék minden helyeken. Minthogy personaliter kellene 
elmenni mindennek, ha viritim kellene elmenni. Az hol penig 
nemes hely találtatik, melyben zsellér lakik, felét tartozik 
adni, mint az, mely helyben laknak; de az pusztárul semmi
vel nem tartozik adni. Az mely nemes ember penig paraszt 
teleken lakik, az sóidban annyit tartozik adni, mint egy nemes 
ember.

Noha penig az bellica expeditio rajtunk vagyon, tetszett 
mindazonáltal, hogy az tisztek, az malefactorok inquisitiójátúl 
ne supersedeáljanak; sőt mindenütt libere procedálhassanak, 
tam in inquisitione, quam etiam in executione poenarum; 
excepto, ha mely dolog citatióban vagyon, mivel az által, ha 
kinek contractusa vagyon és excludálva vagyon az, hogy tem
pore belli non procedálhat de jure.2

Eredetije u. o. Pag. 53.

1 Az á rszab ásra  v. ö. u . ezen m egye  előző évi s ta tú tu m áv a l 101. lap.
‘  Az in su rrec tió ra  lásd TTngmegve 1664. évi I I I .  s ta tú tu m áh o z  ir t  

részle tes, felvilágosító  jeg y zetü n k e t u. o t t  240. lap.
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1643.
Szatm árm egy& i sta tu tum .

A nno D om ini 1643. fe ria  q u a rta  p roxim a post Dominicam sac ro san c tae  et 
ind iv iduae  t r in i ta t is  in  oppido Z a tth m a r h ab ita  e t c e leb ra ta  sedes 

ju d ic ia r ia  co m ita tus Z atthm ariensis.

Ad tollendos quosvis abusus in processibus causarum 
hactenus abusive introductos et observatos avertendasque 
diversas prorogationes et difficultates causantium, communi 
voto et voluntate per universitatem dominorum et nobilium 
comitatus statutum et conclusum est: quod in prosequendis 
causis j urium impignoratitiorum deinceps is modus observari 
debeat.1 Quod siquidem ex usitata comitatus consvetudine, 
super levatione summae et remissione bonorum impignoratitio
rum tertiaria peragi solebat admonitio, tritum usum et consve- 
tudinem (s ic  !) etiam nunc in suo vigore et esse permaneat, qua 
peracta, pars admonens petat judlium ad citandum exmitti et 
super trinaria admonitione literas testimoniales sub sigillis 
comitatus extrahat; ad quarum quidem contenta admonitam 
partem ad primitus celebrandam sedem judiciariam comitatus 
citari curet, qua peracta citatione et in eadem sede judiciaria 
facta prius solita proclamatione forensi relationem citationis 
per judicem nobilium peragi faciat; peractaque ejusdem 
relatione statim et in continenti actionem suam erigat, ubi si 
in causam attractus comparuerit, petet paria admonitoriarum, 
citationis, relationis, actionis et aliarum, siquae producerentur. 
Receptis paribus totius processus causa in futura tandem sede 
judiciaria facta levatione causae, in causam attractus agat in
cumbentia, qui si terminum ad edocendam suam intentionem 
petierit, exmittatur ad communem ad futuram sedem, et facta 
in eo termino calculatione documentorum seu testimonii, finale 
judicium fiat; super quo judicio literae judicatoriae cum 
exmissionalibus extradentur, nullis juridicis remediis obstanti
bus exequendae et neque destructio earundem admittatur.

Si vero in primo statim termino in causam attractus 
non comparuerit, sed se absentaverit, dentur contra ipsum 
literae adjudicatoriae per non venit, quas in secundo termino 
publicando, si rationabilem excusationem in legibus regni 
admissam assignare poterit (cur nimirum non potuerit venire) 
detur locus excusationi pro illo termino, sed destructio nullo

1 A zálogváltó perekre általában lásd Abaujmegye 1700. évi 
statútumához irt 2. jegyzetünket II. k. 1. fele 345—348. lapok.
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pacto admittatur. Si autem in causam attractus excusare se 
non poterit, literae adjudicatoriae per non venit absque omni 
dilatione, abscissis omuibus juridicis remediis executioni deman
dentur, salva remanente parti succumbenti extra dominium 
penes remedium novi judicii, jus suum stabiliendi et prose
quendi facultate.

Eredetije Szatmármegye levélt., N  .-Kár olyban, Prot. 1641—1645. 
Fol. 119—120.

1643.
M á ra m a ro sm e g y e i s ta tú tu m o k .

I.
Partialis congregatio dominorum nobilium comitatus Maramarussiensis, 

die 17. Octobris anno 1643.

Az articulusban specificált ötszáz forint poena alatt 
valakit az szolgabiró az nemesség közűi maga mellé fel akar 
venni az malefactorok persecutiojára, tartozzék elmenni.

Eredetije Máramarosmegye levélt., Prot. II. 1642—1650. Pag. 53.

И.
Generalis congregatio dominorum magnatum, generosorum dominorum 

nobilium comitatus Maramarussiensis'die 15. Decembris celebrata.

Unanimi voto et suffragio egész vármegyeül concludáltuk, 
hogy nemes vármegyén exigált drabantok fizetésére felvetett 
és beszedett pénzt, mely Budai uram kezénél vagyon, bizonyos 
zálogos nemes atyánkfiaira bízván hűséges gondviselés alatt 
be vivén Lengyelországban gyalogok öltözésére, hozzanak posztót 
és zászlónak való taffotát, az nemes vármegyének emlékezetes 
becsületére. Az kik penig még az felvetett pénzt be nem 
szolgáltatták, intra quindenam tartozzanak behozni viceispán 
uram kezében, sub poena florenorum centum.

Ezt is concludáltuk: hogy valakik az elmúlt esztendei 
tiszteknek valamit Ígértek, avagy fizetésekkel adósak, tartoz
zanak az mostani tisztek kimenni és satisfactiót impendálni 
sub poena flor. 12. minden egy personán.

Az mint ennek előtte is, az mikor az szükség kívánta, 
az strázsák minden helyeken fentartattak: mostan is az szerint 
fenlegyenek s vigyázzanak. Az utakat pétiig, az Szacsali. 
Budffalvi, Bányai, Viseld, Huszti és Bolhái utakon kívül igen 
szorgalmatosait erősen bevágván, oly vigyázásban legyenek, 
hogy se lovon, se gyalog azokon az utakon ne járjanak; ha 
kiket penig az végezés ellen, akár gyalog akár lovast tanál-



hatnak, levél nélkül ismeretlen embert megfogják és Huszt 
várában vigyék. Valakik penig ez végezésünkhöz magukat nem 
tartják, az szolgabirák uramiék kimenvén, minden exmissionalis 
nélkül 24. forintot exequálhassanak rajtok.

Eredetije u. o. Pag. 54.

106  m e g y e i  STATÚTUMOK.

1644.
S za tm árm egyei sta tu tu m .

Anno Domini 1645. die 6. Januarii in oppido Zattlimar, generalis 
congregatio comitatus celebrata.

Communi comitatus voto et suffragio, pro communi 
comitatus necessitate et diversis erogationibus ratione praesentis 
temporis status flendis inposita est contributio ad universa 
bona dominorum magnatum et nobilium, nullius bonis exceptis 
ad singulas eorum portas singuli floren. 2. id est duo flor, 
per judlium prima occasione exigendi.

Eredetije Szatmármegye levett., N.-Károlyhan, Prot. 1641—1645. 
Fol. 199.

1644.
M áram arosm egyei statútumaik.

i.
Generalis congregatio dominorum magnatum, generosorum egregiorum 
nobilium comitatus Maramarussiensis, die 26. Januarii anno 1644.

celebrata.

Mivel az mi kegyelmes urunk fejedelmünk ő nagysága 
kegyességéből az mi nemes vármegyénknek arrul privilégiumot 
adott, bogy tempore generalis insurrectionis totius regni Transil- 
vaniae, mi vármegyéül tartozzunk adni az kapuszámmal 
együtt, másfélszáz gyalogdrabantokat és ötven buszár avagy 
lovas katonákat, melyet ez mostani generalis gyűlésünkben 
elrendelvén, ki mennyivel tartozzék, esett az Kun László uram 
itt benn való jószágára négy lovas és négy drabant, melyeket 
tempore necessitatis et pro occasione vagy lovasul vagy gyalogul, 
avagy penig pénzül tartozzék az ő nagysága jószága subportálni ; 
sub poena in articulo regni expressa, pro perpetuo statuto 
habeatur.

Mivel ennekelőtte is idvezült néhai Thordai Miklós uram 
viceispánságában az bosszúmezei nemesség incorporáltatva 
voltak az szigetin nemességgel, végeztük communi voto et 
suffragio, mivel maguk is kívánják, bogy az mikor contributiók
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és bellica expeditiók lesznek, ő kegyelmek az szigetin nemes
séggel mindenekben egyetértsenek és contribuáljanak a modo 
in posterum, mely pro firmo et perpetuo statuto liabeatur.

Meggondolván azt, bogy az zsoldpénzek olvasásában és 
administrálásában talám valami fogyatkozás eshetett, melyre 
nézve végeztünk minden oszlásra ötven-ötven pénzt, kapu után 
is ötven pénzt felszedni.1

Eredetije Már amar osmegye levélt., Prot II. 1642—1650. Pag. 56.

II.
Die 5. Aprilis.

Noha láttatik az ország törvényeivel ellenkezni ez 
mostani végezésünk az juris processusok folyásárúi, az mennyi
ben nemes vármegyénk Magyar-, Lengyel-, Moldova és Erdély- 
országokkal határos, felette sok inconvenientiák sőt facinusok 
is patráltatbatnak sőt pátráltattak csak mostan is, ez bellica 
expeditio alatt embervagdalások, égetések és több hasonló 
istentelenségek, nem tartván, sem félvén az tisztektől, sem az 
törvény folyásátúl az féle patrátorok. Mely okokra nézve végez
tük egész vármegyéül unanimi voto et consensu az generale 
decretumnak continentiája szerint, part. 2-dae titulo secundo;2 
hogy mint szintén ennek előtte, az tisztek szabadosán inquirál- 
hatnak ugyanazon inquisitio alatt, hamely nemes atyánkfiának 
usu recepto citatióból álló törvények volt, abban is procedál- 
tanak, úgy ennekutána is, kiváltképen penig mostan is 
procedálhassanak tiszteink, coiicludáltuk: hoc tamen addito, 
hogy de proprietate bonorum és hasonló más casusokban is, 
az kinek transmissióban kellene menni, ahhoz ő kegyelmek ne 
nyúlhassanak, hanem procedáljanak az causansok suis modis.

Eredetije u. o. 58. I.

III.
Die 12. Aprilis 1644.

Mivel újabban parancsolt az mi kegyelmes urunk feje
delmünk ő nagysága az mostani bellica expeditiónak mivoltá

1 Katonák lovasok állítása és zsoldja fizetése tekintetében v. ö. 
fentebb Szatmárm. 1641. évi statútumával 97. lap 1. jegyz. s az insur- 
rectióra általában u. ezen megye elűző évi statútumával 103. lap.

2 A H. K. itt idézett II. Részének 2-ik czime a törvény alkal
mazásának szabványait Írja elő, azon esetekre, a midőn az újabb törvé
nyek a régieket egészben vagy csak részben törlik el, kifejezetten avagy 
hallgatással mellőzve.



hoz képest, hogy mindjárast három hópénzt küldjünk Szatmárra ; 
ehhez képest, hogy az pénz felszedésében késedelem s fogyat
kozás ne essék: végeztük egész vármegyéül az elébbeni meg
irt száz forint poena alatt, ad quindenam, minden oszlás és 
kapuszám tartozzék administrálni, az elébbeni mód szerint, 
mint huszár és drabantpénzt. Azt is hozzá tévén, hogy ha 
mely oszlásban avagy kapuszámban tanáltatnék oly contumax 
ember, ki meg nem akarná adni az reá vetett pénzt, azon oszlás
nak és kapunak auctoritást adtunk, hogy az szolgabiróval 
együtt insurgálván non obstante praerogativa militari exequál- 
hassák viceispán urammal egyenlő akarattal.

Ha penig az kapuszám és oszlás fel nem kelue, azon 
megirt poenában incurráljon, melyet mox et de facto vice
ispán uram exequálhasson. Ha penig az szükség kívánja, az 
kiket viceispán és szolgabirák uraim maguk mellé fel akarnak 
venni, sub poena fiorenorum 24 tartozzanak felkelni és elmenni.

Eredetije u. o. 61. I.
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1645.
M áram aro sm egy ei sta tu tum .

I.
Generalis congregatio dominorum magnatum, generosorum, egregiorum nobi
lium comitatus Maramarossiensis die 23. mensis Martii anno 1645. facta.

Az nemes vármegye igéreti szerint valakik oszlásrúl és 
kapuról az jövendő új szerint való Szent György napjára 
az szálakat és zsendelyt az mi nagyságos urunk fejedelmünk 
parancsolatjára alá nem szállítják, kibocsátja az nemes vár
megye az szolgabifákat, hogy száz forintot exequálhassanak 
az olyan oszláson és kapun.

Senki penig az zsendely csinálok közül zsendelt addig 
el ne merészeljen adni. se Bányára által hordani, mig az mi 
kegyelmes urunk ő nagysága számára Ígért százezer zsendely 
ki nem telik sub poena fi. 24.

Eredetije Már amar osmegye levélt., Máramarosszigeten, Prot. II. 
ex 1642-1650. Pag. 75.

1646.
S za tm á rm eg ye i sta tu tum .

Anuu domini 1646. die 19. mensis Junii in possessione Lázár celebrata 
est generalis congregatio comitatus Zatthmariensis.

Communi comitatus voto et consensu conclusum est quod 
quia inclytus comitatus iteratis vicibus statuisset, omnes et singulos
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iu generalem comitatus congregationem sub poena florenorum 
12. vocari, qui si comparere renuerint, eos indilate exigi. Sed 
quia plurimi ex incolis comitatus sese eidem statuto accomodare 
nollent, neque per se, neque per homines suos ad id deputatos 
comparere nollent: ideo statutum illud iterum renovatur et 
deinceps mulcta praetactorum flor. 12. per judlium indilate 
exigatur.1

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, 1645—1658, Fui. 22.

1648.
S za tm á rm eg ye i sta tu tum .

Anno domini 1648. die 19. Februarii iu oppido Zathmár habita est 
generalis congregatio comitatus Zatthmariensis.

In eodem generali congregatione nostra egregius Nicolaus 
Domahidi dicator istius comitatus nostri, juxta novissimas 
regni constitutiones ad novam portarum connumerationem 
peragendam per universitatem dominorum magnatum et 
nobilium istius comitatus exmissus est. Cui quidem dicatori 
adjuncti sunt generosi ac nobiles, dominus Franciscus Szilágyy 
de Somlyó vicecomes et quatuor judices nobilium, quisque 
eorundem in suo processu, cum uno atque altero jurato 
assessoribus istius comitatus Zatthmariensis, quos ad latus 
habere possunt quibus instructio data est tenoris sequentis.

Instructio comitatus Zatthmariensis, pro generosis egregiis 
et uohilibus dominis vicecomitibus.

l -то. Az 1648. esztendőbeli articulus szerint domini 
nobiles dicatori adjuncti az szerint admittálják dicator uramot 
az rovataiban, úgy bogy quatuor coloni in integra sessione 
colonicali residentes, iu locis propria aratra sex bobus educere 
valentes, pro una porta connumerentur; holott penig négy 
ökrön szánthatnak, négy ökrii négy jobbágy comiumeráltassék 
pro uno aratro; hogy ha penig egész helyen lakik is, de ha 
négy vagy hat ökrön maga erejével nem szánthat, pro medio 
aratro. És az, ki fél helyen lakik, ha négy vagy hat ökrön 
szánt is, de pro medio aratro computáltassék.

2. Fél ekéjti jobbágyok, az kik czimborálva szántanak, 
nyolez jobbágy connumeráltassék pro una porta.

3. Az sellyérek penig és marhátlan jobbágyok tizenhatan 
számiáltassanak egy kapuban.

1 A megyei gyűléseken való megjelenés kötelezettségére és a meg 
nem jelenők megbírságolására nézve lásd Szepesmegye 1567. évi II. statútu
mához irt 1. jegyzetet II. köt. 1. fele 18. lap.



4. Ezek penig juxta articulum 62. anni 1609. az conuu- 
meratiótul exemptusok legyenek: villici, servitores, libertini, 
oenopoli, judices, domus combustae. Ebben animadversiónak 
kell lenni, dolus et fraus nemini patrocinetur ezféle szabadosok 
fogásában. Az kiket penig csak az rovatai előtt akar az 
földesúr elfogni, azokat nem kell admittálni. Mindazáltal 
megmaradván az földesurak szabadságok, az mint azelőtt 
szoktak szabadosokat tartani, most is szabados legyen.

5. Az connumeratio penig az tiscus urak és honosok 
jószágában egyaránt legyen az ország constitutiója szerint.

6. Az 1648. esztendei 26. articulus szerint az ott speci- 
ficalt személyeknek értékét, marhájokat szolgabiró uraimék az 
connumeratiókor minden helyön felírják és relatiót tevén az 
nemes vármegyén, akkor ispán, szolgabiró uraim és potiores 
nobiles azoknak taxájukat az articulus szerint limitálják.

7. Az nemes vármegye limitált pro salario mindenik 
processusbul tizenkét-két forintot, szolgabiró uraméknak penig 
négy-négy forintot, kinek kinek az maga processusában.1

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károh/ban, Prot., 1646—165S. 
Fol. 54.

1648.
S za tm á rm eg ye i sta tu tu m .

1648. fevia tertia seu dip 12. Maji in oppido Zathmár celebrata generalis 
congregatio comitatus Zattlimariensis.

Statutum comitatus Zattlimariensis.
Unanimi voto et consensu comitatus Zattlimariensis, 

pro hoc saltem tempore, pro refraenaudis malefactoribus 
conclusum: viceispán uraméknak ő kegyelmeknek legyen
autoritása, hogy valaholott ő kegyelmek nyilvánvaló lat
rot juxta articulum 13. anni 1625.2 avagy vagabundus

1 Az adózásra, adómentesség esetére sat. lásd Beregmegye 1635. 
évi statútumához irt 5. jegyzetünket It. k. 1. fele 162 —163. lapon.

2 Az 1625 : 13. t. ez. a kóborlók és tolvajok megzabolázására és 
az azok ellen való eljárásra nézve (de coercendis vagabundis et Praedonibus, 
modoque contra tales procedendi) utalással a régibb törvényekre (lásd 
1486 : 48. 1495 : 19. 1527 : 6. 1546 : 25. 1548 : 43. 49. 50. 1557 : 23. 
1597 : 45. 1599 : 36. 1608 : 2. 1618 : 66. t. czikkek, a melyeket v. ö. 
az azokat megerősítő és kiterjesztő 1638 : 60., 1647 : 44. 1655 : 38. 
1715 : 48. t. czikkekkel) részletes intézkedéseket foglal magában, a mely 
törvény mind a mellett is, hogy Szatmármegye a II. Ferdinánd és 
I. Rákóczy György között kötött linczi békekötés alapján utóbbinak, 
mint Erdély és a hozzátartozó magyarországi részek fejedelmének uralma 
alatt hagyatott (1647 : 20. t. ez, 1. és 3. §.) érvényben maradt úgy ezen 
megye, mint a többi hasonló helyzetű hat vármegye területére is ; mindaz-
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malefactorokat és residens paraszt latrokat, úgymint: útonálló 
latrokat, házfelverőket, lopókat, tolvajokat, égetőket hallanak,

által a jelen statutum alkotására kezdeményül Rákóczy György feje
delemnek 1648. évi február 27-ről Szatlimárvármegye itélőszékéliez inté
zett leírása szolgált, a melyről az ugyan ezen év márczius hava 4—5. nap
ján tartott törvényszék jegyzőkönyve (Prot. 1646—1658. Föl. 67. 68.) 
mondja : »In praesenti sede nostra judciaria praesentatae sunt acéhumillime 
et summo obsequio receptae literae celsissimi principis Transilvaniae et 
domini nostri clementissimi super persequendis et extirpandis malefactori
bus et vagabundis latronibus sub hoc tenore.

Georgius Rákóczi dei gratia Princeps Transilvaniae partium Regni 
Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc.

Spectabiles, magnifici, egregii et nobiles fideles nobis sincere 
dilecti salutem et gratiam nostram.

Mennyire károsíttattak legyen az kegyelmetek vármegyéjében levő 
sok rendbeli emberek, mind lakosok s utonjárók, az sok topóktól, tolvajok
tól s az szegénység is az sok ingyen rajtok élőktől, érzi, úgy reméljük, 
kegyelmetek annak terhét; kiről Kassán levő böcsületes atyjokfiaival 
consultálkodván, ugyan Írásban is adtuk vala ki tetszésünket; kire még 
eddig kegyelmetek válaszát nem értvén, nem tudjuk, mint akarja ahoz 
kegyelmetek magát alkalmaztatni s az ilyenek alól szegénységeit is fel
szabadítani, s az latrokat, praedálókat, huzókat-vonókat refraenálni, mely 
akkori kiadott elmélkedésünkhöz az is nem volna utolsó, az hasznos 
rendtartás, vigyázás, ha kegyelmetek falunként vármegyéjében erős paran
csolat alatt megliirdettetné, hogy valamely faluban affélék bemennek s 
akármi szin s praetextus alatt ott lappanganak, s magokat ingyen tar
tatnák, adnák éjjel nappal hírre szathmári tisztviselőiknek; ha penig az 
késő s bírnának velők az falubeliek, fognák meg s vinnék be Zathmárba 
s ott igazítaná m agát; ha ártatlan lenne, bocsátanák el minden kár 
nélkül. Ha penig az falu nem bírna velek, az környül levő faluknak 
hírré tevén, egyenlő erővel fognák meg, ha kikkel nem bírnának, éjjel 
nappal tudósítanák az közeli) levő tisztviselőinket, hogy azok is rajtok 
lévén, büntetődnének meg igaz törvény szerént. Ha azért mind azelőtti 
tetszésünket s ezt is kegyelmetek kezdi serényen követni s effectálni, úgy 
reméljük, refraenálódnának az olyatén latrok, s megszűnnének az kóbor
lások, fosztások s tolvajlások. Hogy azért más jó dispositiót tehessenek, 
végházunkban erről is ennek effectuatiójára s vígyázására kegyelmesen 
kívánjuk az kegyelmetek jó tetszését is érteni, mennél hamarább.

Quibus de coetero gratia nostra principali propensi manemus. 
Datum in possessione Batisz die 27. mensis Febr. anni domini 1648.«

Lényegében és czélzatában egyezik e fejedelmi kezdeményezéssel : 
»Az latrok persecutiójának modalitásáról szóló erdélyi 1632 : 1. t. czikk 
is, a mely ugyan ő általa megerősítve a következőleg rendelkezik: 
»Mivel kegyelmes urunk ez országban az latrok igen megszaporodtanak, 
végeztük egész országul három nemzetül, hogy az viceispánok mellé 
minden vármegyékben és székekben egy-egy authoritativus embert ren
deljenek és az maga mellé elegendő nemes embert vegyen, ha kívántatik 
falukat is, s az hol az latroknak gyülekezeteket érzik, azokra az helyekre 
kimenjenek. Nem obstálván akármely főúri és nemes renden való ember 
jószága. Az honnat pedig megindítják és más vármegyékben avagy szé
kekben találnának menni, ott is szabadon persequálhassák mindaddig, az 
mig compraehendáltatnak. Az Székelységen a vicetisztek tartozzanak két 
vagy háromszáz embert is melléjek felvenni és mind a Székelységen, mind
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ő kegyelmek megfoghassák, etiam ante inquisitionem. О kegyel
mek mellett penig az nemes emberek tartozzanak insurgálni, 
hasonlóképen az olyan városok és faluk, az holott az olyan 
latrok hallatnak lenni, tartozzanak assistálni, megfogni, suli 
poena homagii 1 hujusmodi malefactoris. Hogyha penig azféle 
faluk és városok nem assistálnának, és afféle latrot, az mikor 
megfoghatnák, meg nem fognák, tehát efféle latroknak dijukat 
ispán uramék rajtok mox et indilate ac irremissibiliter meg
vehessél.; omnibus juridicis remediis ahscissis. Hogyha penig 
efféle lator captiváltatik, in vinculis tévén, ispán uramék 
inquiráljanak felőle, és lucid áltatván az latorság, afféle lat rot 
ispán uramék földesúroknak ad poenam infligendam assignál- 
ják, et juxta articulos regni tartozzék megbüntetni az földesúr, 
melyet ha negligálna, tehát juxta articulos et consultationis 
Cassoviensis tenorem 2 ispán uramék contra ejusmodi dominos

a vármegyéken a kiket, a tisztek fel akarnak venni, tartozzanak sub poena 
quingentorum florenorum felkelni. Hasonlóképpen az szász uraink s 
atyánkfia! is, lia kívántatik, adjanak elegendő gyalogot melléje, ha mely 
faluban megbizonyosodik, hogy az latrokban mentenek volna, hittel is 
megtudván, a bírót harmadmagával meg kell büntetni. Az latornak is 
feleségét, gyemekét meg kell fogni és büntetni. A mely falusi bírák és 
kenézek az latrokat talajokban hagyják járni s meg nem fogják, avagy 
harangnak félre verésére fel nem kelnek, az olyan falusi bíró és kenéz 
harmadmagával nyársaltassék fel és az falu is kétszáz forinton convineáltas- 
sék (Lásd a kolozsvári kir.kincstári ügyészség levéltárában, articuli diaetales 
czimű kéziratgyiijt. III. 1622— 1637. évről 342—343. lapokon.) Ez a 
gyulafehérvári articulus megerőeWetett 1633 : 17. t. czikkel u. ott.

1 Homagiumra lásd Zemplénmegye 1659. évi statútumához irt 
2. 3. jegyz. TI. k. 1. fele 230. lap.

3 Miután Hákóczi György fejedelem az előbbeni 1. jegyzetünkben 
idézett leiratával kapcsolatban megküldötte Szathmármegyének a statú
tumban említett kassai gyűlésnek articulusait is, a melyeket a megye 
egész terjedelmében jkvre vétetett (Szatlimárm. levélt., N.-Károlvban 
Prot, 1646—1658. föl. 67 — 68.), alkalmunk van azokat ideiktatva közre
adni. »Conceptus vero Cassoviensis tenor talis est: Minthogy az sok 
gonoszság kiváltképpen penig tolvajlás, fosztás, házaknak felverése, lopás 
teljessséggel annyira eláradott országunkban, hogy ha szorgalmatosabb és 
keményebb gondviselés nem leszen felőle, nemcsak az szegény község, 
de az nemesség is, nem csak utában, hanem házánál is bátorságosan nem 
lakhatik. Éhez képest tetszett, hogy minden rendek, pro hoc tempore 
kiváltképpen ezekhez tartsák m agokat:

1. Valamely ur, főember vagy zálogos nemes ember alfélé nyilván
való latorságokat pátrálna, avagy patraltatna, azok ellen procedáljanak az 
tisztek az ország articulusai szerint.

2. Az mely nemes embernek penig bizonyos residentiája de facto 
nem volna, hanem az nemesség neve alatt lappangana és ha el nem 
menne is, de loco delicti et in flagranti nem találtatnék is, az ilyeneket 
szabad legyen megfogni és fogatni az tisztnek, ha avagy ex inquisitione, 
avagy egyébképpen ex certis et evidentibus signis et documentis meg-
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terrestres citatione mediante procedáljanak. Ha penig afféle 
latrot földesurok vagy officialisok kezekhez nem veszik, ispán 
uramék juxta delicta ipsorum büntethessék. 1

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, Prot. 1615—1658. 
Föl. 83.

1649.
Szatmármegyei statutum.

Acta congregationis alterius diei 7. Octobris in Zathmar.

Unanimi voto dominorum magnatum et nobilium hujus 
comitatus Zathmariensis in exolutionem salarii domini vice-

értlietik, liogy ilyen latorságot cselekedett, nam qui libertates patriae 
violant, Jiis libertates patriae suffragare non debent in patratis molis.

o. Az olyan latrokat penig, az kik nem nemes emberek, vagabundusok, 
semmi bizonyos urok és residentiájok nincsen, az kiknek continue szolgálná
nak, szabados legyen megfogni mindenkinek, és úgy az urunk ő nagysága 
váraiban, vagy az urak erősségében vinni vagy az tiszteknek kezében adni az 
törvényre és executióra és comperiáltatván bűnösnek lenni, tartozzanak 
az nemes vármegyére vinni és érdemek szerint büntetni kedvezés nélkül.

Ha penig az ilyenek urak vagy nemes emberek háta megé szakad
nának vagy recipiálnák magokat, tartozzanak azok is ad requisitionem 
comitis vel vicecomitis vel capitaneorum megfogni és ezen vármegye 
székére vagy gyűlésére pro recipiendo judicio statuálni, avagy penig 
mindjárt kézben adni annak a ki requirálja felőle, melyet ha ki nem 
cselekednék, az ki megcselekedhetné maga citáltassék és convincáltassék 
tanquam fautor malefactorum.

4. Valamely fő és viceispán, kapitányok s egyéb tisztviselők afféle 
megfogott latrot elbocsátanának, urunk ő nagyságának, vagy az nemes 
vármegyének gratiája és engedelme nélkül magoktól, hanem ha peresével 
megbékélnék, úgy is peniglen jó és bizonyos ratiók és securitas alatt, 
az ilyen tisztviselő tisztitől priváltassék; kire mind az mi kegyelmes 
urunknak ő nagyságának, mind az ő nagysága után levő főbb gond
viselőknek autlioritása lehessen, hogy az ilyenek ellen animadvertálhasson 
mint ennek előtte az minemű autlioritást adott az ország az magyar- 
országi palatínusnak ratione animadversionis talium officialium.

Ad quam benignam suae principalis celsitudinis requisitionem 
rescriptum est per universitatem: paratos sese esse ac promptos juxta  
praeinsertas suae celsitudinis literas et conceptum seu consultation ;m 
Oassoviensem in persequendis et exstirpandis malefactoribus et vagabundis 
latronibus sese accomodare, hoc tamen excepto, ubi in  concepto habetur : 
»Mind ő nagysága után levő főgondviselőknek auctorjtása lehessen, hogy 
az ilyenek ellen animadvertálhasson, mint ennek előtte minemű autlioritást 
adott az ország az Magyarország palatínusának, ratione animadversionis 
talium officialium« quod salva etiam in hac parte authoritate palatinali 
post principalem suam celsitudinem non alius quispiam, sed Generalis 
Cassoviensis habeat authoritatem advertendi in officiales remissiones et 
negligentes.

1 Egyebekben a gonosztevők üldözésére és büntetésére lásd Zemplén- 
megye 1562. évi statútumához irt 2. jegyz. II. k. 1. fele 14— 15. lapokon.

Corpus Statutorum. III. 8



comitis item notarii et exolutionem pretii domus ac alias 
communes expensas ad universa bona dominorum magnatum 
et nobilium ac etiam fisci ad singulas portas impositi sunt 
floreni 2. id est duo.

Item per eandem universitatem ordinatum ad persolvendum 
triticum et avenam juxta conventionem notario provenientia 
ad singulas duas portas ordinata est una metreta seu quarta 
pars cubuli tritici, alia metreta avenae, per dominos judices 
nobilium exigenda. Ex quibus persolutis in rationem notarii 
40 tritici et 40 avenae cubulis, residuitas ad necessitates 
comitatus pro occasione convertetur.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, Prot. 1616—1658. 
Fol. 163.
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1648.
Szatmármegyei statutum.

Anno domini 1648. die 12. Novembris in Zathmar generalis congregatio 
comitatus Zathmariensis.

Conclusum simul et protestatio comitatus Zathmariensis contra dicatorem.

Communi consilio et unanimi voto universitatis domi
norum magnatum et nobilium comitatus istius Zathmariensis, 
conclusum: siquidem toti comitatui notum esset, modernum 
dominum dicatorem hujus comitatus Zathmariensis, generosum 
videlicet dominum Nicolaum Domahidi, dicam regiam gene
raliter pro duobus annis, juxta articulum 25. anni 1647. per
solvi debentem1 simul et semel integre exigere et percipere, 
schedas vero quietantionales quibusdam non cum sufficienti 
declaratione (non specificando scilicet utriusque anni dicas, vel 
etiam honorarium regium aut coronalem (sic!) integre perso
luta esse); sed tantum indifferenter extradare: proinde uni- 
cersitas comitatus istius Zathmariensis cautum esse velit, ne 
hujusmodi dicales contributiones ob hujusmodi defectum sche
darum binaria vice solvere cogantur, eundemque dominum 
dicatorem in posterum cum sufficienti declaratione schedas

>) A szövegben idézett 1647 : 25. t.-cz. a végvárakra és a határszéli 
katonák fizetésére, a két évi, 5—5 frt subsidium fizetését akóppeu ren
deli, hogy az egyik évi 5 irtot a karok és rendek az ujonan számlálandó 
porták után alattvalóikkal fizettessék; a másik évi öt irtot pedig saját 
zsebükből önmagok fizessék, a mely összeget annak háromszorosa büntetése 
alatt, alattvalóikra át nem háríthatják.
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conficere et extradare debere; alioquin siquid damni exhinc 
emergeret, idem dominus dicator sibi imputare debebit.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Kdrolyban, mot. 1646 — 1658. 
föl. 129.

1650.
Máramarosmegyei statútumok.

I.

Congregatio generalis dominorum magnatum et nobilium comitatus Mara- 
marossiensis die 23. Augusti anno 1650. celebrata.

Unanimi voto et consensu in ista congregatione conclu
sum est.

Ut ista dispositio super seriebus rerum et negotiorum 
sequentibus, in congregationibus et sedibus judiciariis inter
veniendorum comitatus nostri, pro perpetuo statuto observetur.

Mivel szemeinkkel látjuk, mely nagy kárunkra, fogyat
kozásunkra és nehézségünkre volt eddig gyülésinkben és tör
vényszékeinkben való sok rút zajgás, kiáltás és rendetlen álla
pot, és minden dolgainkban való confusio, mely miatt más 
bene dispositus vármegyékben is rósz hírünk volt, és kevés 
dologban tettünk jó véget. Mely hogy ennek utána ne legyen, 
és dolgainkban bódogabban procedálhassunk, sőt az impor
tunus emberek disciplinában tartassanak, tetszett közönséges 
értelembtil és végeztük ez ide alább megirt seriest és regulá
kat mindenektől sub poena fi. 24. observáltatni.

Series in congregationibus observandae.

I. Minden egyéb dolgoknak előtte az gyűlésekben obser- 
váltassék, hogy ha urunktól ő nagyságától valami parancsolat 
jött, addig senki semmit ne indítson, mig arról való tracta el 
nem végződik.

II. Az végben menvén, ha mi oly commune vagyon, mely 
vagy a nemes vármegyét vagy tiszteit concernálja, úgy mint 
idegen helyről hozott levelek és egyéb közönséges dolog, arról 
való beszélgetés, válaszadás és conclusum végeztessék.

III. Az apellált causák revideáltassanak, ha kinek az 
szolgabiró elől vármegyére transmittált causája vagyon, az 
olyak tudnillik, melyeknek merituma nem superálja az száz 
forintot; mivel az appellatiók mind generális és partialis gyü-

8*
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léseken indifferenter revideáltathatnak juxta articulum anni

IV. Ha mely causát az tisztek juxta requisitum officii 
valamely male patrator nemes emberek ellen akarnak move- 
álni, annak prosecutiója kezdessék. És bogy ha ezen tisztek 
valami seriumot sanioris revisionis gratia bevisznek a nemes 
vármegyére, ablioz nyúljanak.

Y. Privatim, ha kik mi dolgot akarnak előadni, vagy 
supplicatio, vagy verbalis querimonia által, azok adhassák elő 
dolgokat.

YI. A kik protestatiót s expeditiót, és egyebet a pro- 
thocolumba akarnak beíratni, ispán uram azt is csendesen 
várja meg, ne keljen fel.

VII. Mindezekkel penig senki praecipitanter ne éljen 
az series ellen, hogy valaki csak szót is indítson; hanem kiki 
az seriesre vigyázván, készen legyen az maga dolgával és ez 
ordinantia szerint az notarius megszólítja, s akkor álljon elő, 
dolga nem múlik el. Yalamig penig voxot nem kezdenek, senki 
hozzá ne szóljon, hanem kiki interrogatus respondeat s ahhoz 
szóljon, a mi in foro vagyon, nem más egyéb dologhoz. Mely 
ordinantia és edictum ellen a ki cselekednék, in poenam flor. 
24. incurráljon, melyet akkori tisztek mox et de facto akarmi 
jovaiból exequálhassanak; ha nem lenne miből, maga is deti- 
neáltassék, mely pocimnak fele az tiszteké, fele az jelenlevő 
assessoroké legyen.

I. Az székekben penig minden egyéb pöröknek előtte az 
decretumnak continentiája szerint causae novorum judiciorum 
leváltassanak s discutiáltassnak, addig más ne.

II. Ha kinek oly appellált causája leszen, melyet gyű
lésen nem revideálhattak, avagy penig a gyűlésről székre 
halasztottak, az olyanok revideálhassanak, tudnillik melyeknek 
merituma excedálja az 100 forintot.

III. Az kiknek régibb pörök vagyon, mely kitetszik az 
eitatióból, leváltassanak, hogy az in causam attractus az olya-

1 A Bethlen Gábor által 1619. máj. 15-ére Gyulafehérvárra egybeliítt 
országgyűlés határozatainak 34,-ike szerint ». . . . végeztük, hogy ennek- 
utánna minden erdélyi és magyarországi vármegyék, székelység, szászság, 
kerített és mező városok mindenféle appellatiókat indifferenter minden 
g e n e r a l i s  é s  p a r t i a l i s  g y ű l é s e k  a l a t t  r e v i d i á l t a s s a n a k .« (Szilágyi S. érd. 
orsz. end. VII. к. 522. 1.).

2 A perek sorrendjét illetőleg v. ö. II. köt. I. f. 8. 1. 2. j.

1619.1 2

Series in sedibus judiciariis observandae?
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n o k b a n  a z  h a r m a d ik  s z é k b e n  a b s o lu t io n a l i s t 1 n e  e x tr a h á lh a s -  
so n  s a z  a c to r n a k  d o lg a  n e  p e r ic l i tá lj o n .

I Y .  E z e k  utáni o s z tá n  a z  ú j p ö rö k  v é t e s s e n e k  e lő . É s  
ú g y  r e n d  s z e r in t  az n o ta r iu s  k e z d je  m eg , k in e k  v a g y o n  i ly e n  
v a g y  im ily e n  c a u sá ja .

V .  C a n s a e  e x tr a o r d in a r ia e ,  v e l  p e r e m p to r ia le s ,  q u a e  e x  
c o m m iss io n e  d o m in i p r in c ip is  e s s e n t  r e v id e n d a e  e t  d is c u t i-  
a n d a e .

V I .  R e v is io n e s  le g it im o r u m  e t  i l le g it im o r u m  m a n d a to r u m ,  
se c u n d u m  c o n t e n t io n e s  c a u s a n t iu m .

V I I .  Ú g y m in t  d ie  t e r t io ,  a z  t is z te k  c a u sá jo k  r e v id e á lta s -  
sék  s a z u tá n  le g y e n  a z  p e c s é t lé s .  E z e k  is  p e n ig  a z o n  fe ly ü l  
m e g ir t  2 4  f o r in t  p o e n a  a la t t  o b s e r v á lta s s a n n a k , h o g y  re n d  
sz e r in t  a  n ó tá r iu s  s z ó lít s o n , é s  ú g y  v é te s s é k  k in e k -k in e k  c a u 
sá ja  e lő .

V I I I .  A z  m ely  b ir ó  v a g y  a s s e s s o r  r é s z e g e n  n ie g y e n  a  
szék b e , p o e n á ja  flór. 2 4 .

I X .  I n  ju d ic io  s e n k i a d d ig  n e  sz ó ljo n , m ig  v o x o t  n em  
k é r d e n e k  t ő le ,  su b  p o e n a  e o r u n d e m  flo r . 2 4 .

X .  V a la k ik  n em  h itö s ö k  a  tö r v é n y h e z , m ik o r  m o n d já k , 
h o g y  k im e n je n e k , s  c o n tu m a c ia  e t  su p e r b ia  d u c tu s  v a la k i k i 
n em  m e n n e , in  su p r a d ic ta m  p o e n a m  in c u r r á ljo n .

A z  e s k ü d t e k  p e n ig  r e n d d e l  k e t te n  k e t te n  á l lja n a k  az  
a jtó n , s  a  k i n e m  o d a  v a ló , ú g y m in t  az s z o lg a r e n d e t ,  b e  no  
b o c sá s sá k .

M e ly e k e t  I s t e n n e k  s e g í t s é g é b ő l  ig y  v é g b e n  v iv é n , m in d  
d ic s é r e te s e b b  s  m in d  h a s z n o s b  é s  k ö n n y e b b  m u n k á n k  le sze n .

E r e d e t i je  S z a tm á r m e g y e  le v é lt .,  М .-S z ig e t, p r o t .  I IT . e x  1 6 5 0 — 
1663. р а д . 7  — 9.

II .

Die 22. Decembris.

M iv e l  a  m e m o r ia  h o m in u m  e z  n e m e s  v á r m e g y e b e li  m in 
d en  n e m e s  s  p a r a s z t  f a lu b e l ie k  n ó tá r iu s u n k n a k  é r té k e k  sz e r in t  
v a ló  t is z t e s s é g e s  h o n o r á r iu m m a l v o l t a k ; ez  m o s ta n i sz ű k  id ő  
á lla p o t já h o z  k é p e s t  m o s ta n  ig e n  m e g v o n tá k  m in d e n  re n d ek .  
C o m m u n i s u ffr a g io  a z é r t  v é g e z tü k , h o g y  m e ly tő l b e c s ü le te s e b 
b en  ig y e k e z z e n e k  m in d e n e k , h o n o r á r iu m o t  a d n i ő  k e g y e lm é n e k ,  
le g k iv á ltk é p e n  p e n ig  az v e r c b o v in a i  p a r a s z tfa lu b e lie k .

') Littera absolutiomilis, felmentő levél, melyet alperes felperesnek 
meg nem jelenése esetére kérhetett.
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Deliberatum est, mivel az latrok felette igen szaporodtak, 
úgy annyira Huszth várában is elunták már az szűk időben 
az rabokat tartani s a tömlöczben sem férnek, viceispán uram 
is nem győz sok költségével annyiszor hóhért1 hozatni, mivel 
itt benn nincsen s házánál is elunta őriztetni: azért végeztük, 
hogy ezután az mely falu az latrot megfogja, tartozzék az 
viceispán uram házánál őriztetni quindenáig, akkorra termi- 
nálván törvényeink, váljék el dolga.2 Az melynek penig köny- 
nyü s világos dolga vagyon, az járásbeli szolgabiró, a hol 
megfogatik az lator, igazítsa dolgát, s ha a törvény hozza, 
exequáltassa.

Eredetije Máramarosmegye levéltárában, М.-Sziget, prot. III. ex 
1650—1663. pag. 13—14.

1650.

Szatmármegyei statutum.
1650. die 6. mensis Septembris in Zathmar generalis congregatio comi

tatus Zatlimariensis.

Conclusum universitatis dominorum magnatum et nobi
lium comitatus Zathmariensis.

Az nótáriusunk3 betegsége miatt minden actákat maga 
az prothocolomban nem írhatván, noha jelen vagyon az szék
háznál,4 5 nótáriusunk seribája által irat az prothpcolomban. 
Annakokáért unanimi voto concludáltuk, valamit ez mostani 
törvényszékünkben nótáriusunknak seribája beirt és ir, szintén 
olyan authenticum legyen, mintha tulajdon nótáriusunk maga 
irta volna.

NB. Mindazonáltal az deliberátiókatB hűtés nótáriusunk 
maga concipiálta és irta.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlybán, prot. 1646—1658. 
föl. 226.

1 Lásd II. köt. I. f. 194. 1. 1. j. *
2 Y. ö. a comp, const. IY. R. 16. ez. 2. art.-val.
3 Ez évben a megye jegyzője Szilágyi Gábor volt. A jegyzőkre 

nézve lásd II. köt. I. f. 209. 1. 2. j.
4 A megye székházára nézve lásd. u. o. 10. 1. 1. j.
5 így  neveztettek a bírói határozatok.
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1650.
Smtmármegyei statutum.

1Г1Г1О. die 4 mensis Novembris in Batisz, aeta generalis congregationis
Zathmariensis restaurationis officiorum ejusdem comitatus.

Az nemes vármegye unanimi voto az lovasok fizetésének 
exigálásáról concludálta: hogy szolgabirák uraim minden can
tor 1 előtt tizenötöd nappal cursust bocsássanak az limitatio 
szerint való lajstrom szerint, hogy mindenek az limitatio sze
rint az lovasok fizetését szolgabirák uraimék kezekben admi- 
nistrálják tizenötöd 11a,p alatt, az kibocsátandó cursusnak 
datumjától computálván. Ha kik az tizenötöd nap terminusig 
nem administrálják szolgabirák uraimék kezekben, teliát az 
tizenötöd nap után akármikor szolgabirák uraimék afféle neg- 
ligenseken vagy contumaxokon az lovasok fizetését, cum poena 
dupli, mox et indilate omnibusque juridicis remediis ab
scissis exequálják. Ha kik szolgabirák uraiméknak engedet
lenek lesznek, és ő kegyelmeket az megirt executióban nem 
admittálnák, tehát ispán uram ő kegyelme efféle negligensek 
és contumaxok ellen kimenvén, mox et indilate, valamikor 
ő kegyelme érkezik, omnibusque juridicis remediis abscissis, 
az lovasok fizetését cum duplo az articulus szerint2 és azon 
felül tizenkét forintot pro salario exequálhasson ő kegyelme.

Eredetije Szatmnrmegye levett., N.-Kárnlyhan, prot. 164(1—1658. 
föl. 261.

1651.
Szabólesmegyei statútumok.

I.

Anno domini 1651. feria 3-tia proxima post festum conversionis sancti 
Panli apostoli, sedes judiciaria in possessione Petneháza.

Statutum comitatus.

Mivel sokan találtatnak nemes és paraszt renden levő 
vármegyénk lakói, az kik megvetvén és contemnálván az nömes

1 Év negyed es határnap.
2 E statutum az 1649. évi 3. t.-cz. hajtatik végre, a mely által a 

legközelebb tartandó országgyűlésig az ország védelmére a felső a dunán- 
inneni s túli megyékben bizonyos számú katonaság fentartása határozta- 
tott. el, melynek költségeihez a megyék, mágnások, nemesek, városok a 
nádortól aláirt lajstromokban foglalt limitatio szerint voltak kötelesek 
hozzájárulni
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vármegye parochiális1 biráit, az nemes szabadságnak nagy 
sérelmével és sok büntelen és igyefogyott szegényembernek 
nem kevés kárával confugiálnak az kállai praesidiumhoz, és 
akarmi egymás ellen concipiált motusból vagy holmi rendetlen 
és igazság kivid való praetensióból, nemes emberek egyik az 
másik jobbágyát, szolgáját; parasztok penig egyik az másikat 
fogatván és persequálván, megnevezett praesidiariusokkal heví
tetik azon praesidium fogságában. Azért, hogy ez ilyetén tör
vénytelen szokás totaliter tolláltassék és senki ennekutánna azt 
cselekedni ne merészelje, az nömes vármegye közönséges és 
egyező akaratjából elvégeztük. Hahói penig valaki az mos
tani közönséges végezésünk ellen az parochiális biráját con- 
temnálván az most írt abusus ellen az praesidiariusokat vala
kire kihoznája, nömes ember száz magyar forintokkal, paraszt 
ember penig tizenkét forintokkal büntettessék eo facto; úgy 
hogy az nemes vármegye viceispánja, az kinek processusában 
olyan állapot történik, az olyan bírságot vigore saltem prae
sentis authoritate propria irremissibiliter, abscissis omnibus 
juridicis remediis az olyan contumax ember ingó-bingó mar
hájából azvagy jószágából megvehesse és exequálhassa.

Eredetije Szabolcsmegye levéltárában, Nyíregyházán, prot. XI. 
ex 1638-1657. föl. 176.

II.
Anno Domini 1651. feria immediate proxima ante festum Annunciationis 
beatissimae virginis Mariae sedes judiciaria celebratur comitatus Zabolch 

in possessione Petneháza.
Statutum comitatus.

Az Tiszaháton levő malmokra újonnan ásott ártalmas 
erekből nagy vizek áradása miatt mely nagy károkat szen
vedjenek az tiszamelléki atyánkfiái, falujok határaiban, értjük 
közönséges élőnkben terjesztett panaszokból, instálván előttünk 
ilyen alkalmatlanságnak megorvoslása felől, annyira jutván 
némelyeknek dolgok, az belföldieknek kiváltképen, hogy ingyen 
magok táplálásában és marhájok tartásában alkalmatosságok 
nincsen. Azért közönséges és egyező értelemből végeztünk, 
hogy azoknak occulata revisiojára vármegyének egyik ispánja, 
az kinek incumbál, kimenjen, lássa meg azokat, és ártalmas 
újonnan ásott ereket sőt régieket is, az kik ártalmasoknak 
találtatnak, betöltesse, és malmokat hányattassa e l; mivel az

1 Vagyis megyei.
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tiszamelléki atyánkfiái romlásából károsodik az egész vár
megyénk.

Eredetije. Szabóié,smegye levett., Nyíregyházán, prof. XI. ex 
1638—1657. föl. 183.

1651.
Szatmármegyei statutum.

Anno domini 1651. die 12. mensis Aprilis in oppido Zathmar(alias pro 
celebratione sedis judiciariae ordinato, ob aegritudinem, egregio Georgio 
Irinyi judice nobilium nostro absente, dilata) celebrata est generalis 

congregatio comitatus Zathmariensis.
Statutum comitatus Zathmariensis.

Unanimi voto et consensu dominorum magnatum et nobi
lium statutum est: Siquidem nonnulli juxta articulum anni 
1609.1 in quaestionem assumsissent et ursissent, relationes 
judiciorum in faciebus locorum1 2 3 4 in facto violentiarum admi
nistratorum et appellatorum, in congregationibus quoquo 
comitatus fieri posse; ideo ad decidendam ejusmodi dubieta
tem ;8 unanimi voce et juxta posteriorem regni constitutionem 
anni 1613. articulum 23d relationes5 ejusmodi processuum 
penes breves 6 * institutorum nonnisi in sedibus judiciariis fiant.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, prot. 1616—1658. 
föl. 256.

1 Lásd az 1609 : 29. t.-cz., különösen ennek 5. §-át., mely a violen- 
tiák és birtokfoglalások tárgyában hozott Ítéletek ellen a megyei törvény
székhez s innen a kúriához engedi meg a fölebbezést.

9 Az 1609: 29. t.-cz. által a maga érvényében fentartott 1608. 
(K. tt.) : 4. t.-cz. 1. §. szerint az alispán a megyei törvényszékből vagy 
megyegyülésből avagy csak saját lakházából is eszközölt idézés (certifica- 
tio) előrebocsátásával a helyszínére volt köteles kimenni, s ott Ítéletet 
hozni.

3 E kétségre azon körülmény adott alkalmat, hogy az 1608. (K. u .) : 
4. t.-cz. 1. §. értelmében az alispáni határozattal meg nem elégedő fél 
azt pro saniori discussione a megyei törvényszék elé, vagy ez nem tar
tatván, a legközelebb tartandó mcgyegyülés elé vihesse; az 1609: 29. 
t.-cz. pedig egyfelől csakis a megyei széket említi felebbezési fórumként 
(5. §.), másfelől azonban bevezetésében az 1608: 4. t.-czikkelyről általá
nosságban mondja, hogy az »in suo esse et vigore maneat..«

4 Nevezetesen a törvényczikkelynek 6. §. szerint.
6 Az alispán t. i. s azok a szolgain rák meg esküdtek, kik a hely

színén az ítéletet hozták, a megyei törvényszéken az ügyet csak előadták ; 
az ügy revisiojában azonban az 1613: 23. t.-cz. 17. §. értelmében szava
zati joggal nem bírtak.

“ Penes breves articulos; ez articulusok alatt pedig értendők az
1609 : 29. és 1613 : 23. t.-cz. A rövid és hosszú folyamata perek jelentősé
gét illetőleg lásd II. köt. 1. f. 21. 1. 2. j. és 99. 1. 5. j.
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1651.
M áravncirosm egyei sta tu tu m .

Congregatio generalis dominorum magnatum et nobilium comitatus Mara- 
marossiensis anno 1651. die 16 Maji celebrata.

A z  n e m e s  v á r m e g y é n e k  e lő b b i v é g e z é s e  1 s z e r in t  v a la m i
k o r  a  t i s z t  u r a im  v a la m e ly ik  fa lu b ó l la tr o k  m e g f o g á s á r a  v a g y  
e x e c u t ió r a  e m b e r e k e t  k ív á n n a k  m e llé je k , ta r to z z a n a k  a d n i  ő 
k e g y e lm e k  m e llé , b a k i p e n ig  e l  n e m  a k a r n a  m e n n i, 2 4  fo r in t  
le g y e n  a  b ü n te té s e .

E re d . M á ra m a ro sm e g y e  le v é lt .,  M .-S z ig e ten ,  p m t .  ITT. e x  1 6 5 0  — 
1663. p a g . 40 .

1651.
S za tm á rm eg ye i sta tu tu m .

1851. die 7. Junii seu feria quarta proxima post dominicam s. sanctae 
et individuae Trinitatis in oppido Zatbmar sedes judiciaria comitatus 

Zathmariensis celebrata.

S ta tu tu m  s u p e r  c o e r c e n d is  e t  p e r s e q u e n d is  m a le f a c t o r i
b u s  in  a n n o  1 6 4 8 . 1 2 . M a j i  c o n fe c tu m  u n iv e r s ita t is  d o m in o r u m  
m a g n a tu m  e t  n o b il iu m , in  p r a e s e n t i  s e d e  ju d ic ia r ia  p e r  u n i
v e r s ita te m  d o m in o r u m  e t  n o b il iu m  h u ju s  c o m ita tu s  Z a t h m a 
r ie n s is  f r e q u e n t i  n u m e r o  s im u l c o n s t itu to r u m , u n a n im i v o c e  
r e n o v a tu r , e t  o b se r v a n d u m  s ta tu itu r .1 2

E r e d e ti je  S z a tm á r m e g y e  le v é lt.,  N .-K d ro lyh n n , p r o t .  1646 — 1658. 
fo l. 273.

1651.

S za tm á rm e g y e i s ta tu tu m .
Anno 1651. die 27. mensis Septembris sen feria quarta proxima ante 
festum s. Michaelis Archangeli, in oppido Zathmar celebrata est sedes 

judiciaria et sigillatoria comitatus Zathmariensis.

Conclusum comitatus Zathmariensis ratione pecorum et 
pecudum3 ad manus judiciarias assignatorum.

1 E statutum olvasható fentebb 105. lap I.
a Szóról szóra ismétli az 1648. évi máj. 12. hozott statútumot, 

mely fentebb 110. 1. közöltetett.
3 A »pecora« és »pecudes« féle elnevezéssel Werbőczynél is talál

kozunk (HK. 111. R. 33. ez. feliratában) értvén az előbbi alatt a nagyobb 
(ökör, ló, szamár stb.), utóbbi alatt a kisebb (juh, sertés, kecske stb.) 
marhákat.
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Hogy ha marhákat hajtanak bíró kezéhez, azokért való 
salariuma az bírónak legyen ilyen modalitással: hogy ha feles 
az marha, az ki tizenkét forint felül valók, isto casu, legyen 
az biró salariuma flór. 12, mindazáltal ebben is az bírák uraim 
engedelemmel legyenek. Ha peniglen az marha tizenkét forin
tot nem ér, megbecsültessék, és az szerint condigne, illendő
képen vegyenek afféle keserves marhától salariumot ő ke
gyelmek.1

Eredetije Szatmármegye levéltN.-Károlyban, prof. 1646—1658. 
föl. 297.

1652.
Smtmármegyei statutum.

Acta alterius die 18. Aprilis in Zathmár.
Statutum comitatus super constituendis judicibus villanis unanimi voce 

nullo contradicente.

Az mely helyeket, városokat és falukat több földesurak 
bírnak, affélékben az bíróság2 juxta quantitatem portionis 
legyen. Úgy hogy az mely földesűr valamely helynek felét 
bírja, minden második esztendőben azon szerről legyen falu 
bírája, az ki harmad részt bir, arról harmadik esztendőben 
legyen is biró et si cconsequenter.

Ez dologban penig ilyen rendet tartsanak, hogy az falu 
bírái közönségesen intézzék el, melyik szeren legyen az bíró
ság ; és az melyik szerre intézik az bíróságot, és arról az szer
ről vagy az földes űr nem adna bírót, vagy az az ember, az 
kire az bíróságot intézték, fel nem akarná venni, tehát az 
falubeliek requirálván azon járásbeli szolgabiró uramat, ő 
kegyelme egy vagy két assessort maga mellé vévén. menjen 
oda, és intézzék el, melyik szert illeti az biróadás: és az kire 
az bíróság intéztetik, ő kegyelme sub poena florenorum 12 
committálja neki, hogy tizenötöd nap az hitet bírósági tisztire 
praestálja, melyet ha nem deponál és az bíróság tisztit fel 
nem veszi, propter hujusmodi contumaciam, afféle contumaxon 
az 12 forintot exigálja, dum et quandoque indilate et irre- 
missibiliter, omnibus juridicis remediis abscissis. Et iterum 
sub poena 12 florenorum compel! álja az hit letételére sub 
quindena és az bíróság viselésére.

1 A bírónak, a neki átadott marhák után járó sallariumról, orszá
gos jogunk nem tesz em lítést; ily saliarium vétele csakis az egyes megyék 
particularis szokásán alapúi.

8 A falusi bíróságra nézve lásd. IX. köt. I. f. 88. 1. 2. j.



II.
Die 12. Novembris.

Deliberatio comitatus. Mivel az vargamesterek kívánják, 
hogy az bőr ki ne vitessék az vármegyéből, ki ne adják idegen 
helyre, mert bőrt nem kaphatnak, azért tetszett nekünk is, 
hogy megtiltassék, s a kit rajta érnek, elvétessék tőle az bőr 
pénz nélkül. De az vargák is elégedendő sarut áruljanak, mind 
vásárokon, az piaczon az régi szokás szerint, s illendő áron 
adják, úgymint az mostani állapothoz képest az jó sarut den. 
50, hogy az itt benn valók meg ne fogyatkozzanak, ne hordják 
ők is csak k i; alioquin, lia ez ellen cselekesznek, tizenkét írton 
maradjon az olyan. Az mészárosak penig adják úgy a bőrt: 
hogy az jó ökörbőrt fi. 3, az alábbvalót fi. 2, tebénbőrt fl. 1.

’ Л7. ingyenmunkára nézve lásd II. köt. I. f. 47. 1. 3. j.
2 Az ingy^nmunkának megváltása az 1618: 52. t.-cz. 1. §. által 

minden porta után másfél magyar forinttal engedtetett meg.
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Hogyha penig az földesül' bírót nem adna 15 nap alatt, 
az szolgabiró uram és vele levő assessori deliberátiója szerint 
az földesúron is az 12 forintot exequálhassa szolgabiró uram 
indilate et irremissibiliter, ut supra, omnibusque juridicis reme
diis abscissis.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Ki'irolyban, prot. 1646—1658. 
föl. 380.

1652.
Mái -amaro síi legyei stata tavi ok.

I.
Congregatio generalis nobilium comitatus Maramarossiensis anno domini 

1652. die 3. Sept. celebrata.

Ezt is deliberáltuk vármegyéül az huszti kapitány uram 
instantiájára, bogy az huszti várhegyen való erdőnek levága- 
tására minden kapuszám adjon négy-négy embert bárom napra 
kész koszttal, melyet az szolgabirák administráljanak Husztra 
ad 1., 2. et 3. Novembris effuturi, melylyel noha nem tartoz
nánk ugyan, mivel az gratuitus labort1 pénzül fizetjük meg 
kapuszám után2 az urunk ő nagysága tárházában, de az főis
pán urunk ő nagysága jóakaratjáért adjuk, nem úgy, hogy 
ezután ususba menne.

Eredetije Máramarosmegye levélt., М.-Sziget, prot. III. ex 1650— 
1663. pay. 104.
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czáp bőrt1 és öreg berbécsbőrt kettőjével ti. 1, az közönséges 
juhbőrt hármával, alioqnin poenája ennek is fl. 12.

Eredetije Máramarosmegye levélt., М.-Sziget, prot. III. ex 1650— 
1663. pag. 106.

1653.
Szatmármegyei statutum.

Auxiliante Deo anno domini 1 653. die 7. mensis Januarii in Nagy Peleske 
generalis congregatio comitatus Zatlimariensis, pro restauratione officia
lium ejusdem comitatus celebrata, praesente spectabili ac magnifico domino 

Stefano Kun de Rosaly supremo comite comitatus Zatlimariensis.
Statutum de rationum exactionibus.

Az nemes vármegye unanimi voto et consensu végezte 
és concludálta: szolgabirák uraim ő kegyelmek elmúlt tisz
tekről intra annum, az mint az nemes vármegye rendeli, tar
tozzanak számot adni. Ennekutánna penig szolgabirák uraim 
következendő tiszteknek számadásoknak terminusok quotannis 
vizkereszt napja legyen, lígy, hogy az kiket az nemes várme
gye szolgalmuknak denominál, vizkereszt napjára Rosályban 
főispán urunkhoz ő nagyságához menvén, ott ratiókat vegye
nek szolgabirák uraméktól.

Az nemes vármegye mind az urak, nemesség, fiscalis 
jószágokra ad communes necessitates,1 2 úgymint vármegyének 
székére,3 viceispán uramék, nótáriusunk fizetésére4 et alias 
publicas necessitates ad singulas portas imposuit flor. 3.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Kdrolyban, prot. 1640—1658. 
föl. 355.

1653.
Szatmármegyei statutum.

1653. die 1 6 . Januarii in opido Ohenger particularis congregatio comitatus
Zatlimariensis.

Statutum comitatus.

Az nemes vármegye unanimi voce concludálta, hogy ha 
az mostani kassai terminusra az mi kegyelmes urunk meg-

1 Czáp=bakkecske.
2 Vagyis a megye házi pénztárába, lásd. II. köt. I. f. 16. 1. 4. j. és 

29. 1. 1. jegyz.
s A megye székliázára nézve lásd u o. 10. 1. I. j.
4 A megyei tisztviselők fizetésére nézve lásd u. o. 16. 1. 4. j. és 

17. 1. 2. j.



e n g e d i k ö v e te k e t  f e lb o c s á t a n i ,1 t e l iá t  az m ig  k ö v e t  u r a im é k a t  
I s t e n  v issz a  h o zza , a d d ig  a z  tö r v é n y e k  c e s s á lja n a k , é s  s z o lg a -  
b ir á k  u ra im  is  tö r v é n y e s  d o lg o k b a n  n e  p r o c e d á lja n a k .1 2 H o g y  h a  
p e n ig  k e g y e lm e s  u r u n k  ő  n a g y s á g a  m e g  n e m  e n g e d i k ö v e te in k  
fe lm e n é s é t ,  t e h á t  s z a b a d  fo ly á s a  le g y e n  a z  tö r v é n y e k n e k .

E r e d e ti je  S z a tm á r m e g y e  l e v é l t N . - K á r o l y b a n ,  p r o t .  164 6 — 1658. 
fö l. 357.

1 2 6  M EG Y EI STATÚTUMOK.

1653.
S za tm á r  m egyei sta tú tum ok.

1653. die 11. Jimii, in Zatlnnár generalis congregatio comitatus Zatli-
mariensis.

I.
Conclusum comitatus.

M iv e l a z  m o sta n i r e n d e t le n  h a d g y ü jté s n e k  a lk a lm a t o s s á 
g á v a l az so k  n y ú z ó , fo sz tó , k ó b o r ló  la tr o k , c s a v a r g ó k  s z in t e  
e ls z a p o r o d ta k , ú g y  h o g y  v á r m e g y é n k b e n  m ia t to k  se m m i b á to r 
s á g  n in c s e n : 3 a z é r t  a z  n e m e s  v á r m e g y e  p ro  p u b lic a  q u ie te  
u n a n im i v o to  v é g e z te ,  h o g y  fő isp á n  u ra m  ő n a g y s á g a  é s  v ic e 
is p á n  u r a im é k  é s  s z o lg a lm a i u r a im é k  p a r a n c s o la t já r a  a z  fa lu k  
p ro  fa c u lta t e  ta r to z z a n a k  in s u r g a ln i,  su b  p o e n a  flor . 1 0 0  é s  
a z  la t r o t  p e r s e q u á ln i j

II.
Item statutum.

S z a b a d  B á n y a  v á r o s n a k  b e c s ü le te s  k ö v e te k  ú g y m in t  C se h i  
J á n o s  é s  J ó h  J á n o s  u r a m é k  á l t a l  tö t t  in s ta n t iá jo k r a  a z  n e m e s

1 Aíí 1647: 20. t.-cz. tudomásul vevőn, hogy a III. Ferdinand 
király követe Toros János és I. Rákóczy György erdélyi fejedelem közt 
1645. július 30-án létrejött s a királytól aug. 8-án elfogadott békekötés
ben ugyanazon hét vármegye, melyek a nikolsburgi békekötés értelmében 
Bethlen Gábor fejedelemnek engedtettek át, (lásd. fentebb 59. 1. 3. jegyz.) 
most újból I. Rákóczy Györgynél hagyatott, annak haláláig, a 3. §-ban 
elrendeli, hogy az átengedett vármegyék követeiket a fejedelem előleges 
tudtával az anyaország országgyűléseire küldjék.

8 Törvényeink értelmében ugyanis az országgyűlések tartama alatt 
törvényszünet volt. Lásd. II. köt. I. f. 18. 1. 3. j.

3 A gonosztevőkre nézve lásd II. köt. I. f. 14. 1. 2. j. és 105. 1. 
3., 4. j.

* A gonosztevők üldözése czéliából való felkelés kötelességére nézve
1. u. o. 192. 1. 2. j.
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vármegye Girot-Tótfalut eximálta az vármegyének ez esztendei 
contributióitól, kiről ő kegyelmek testimoniálist kérnek.

Eredetije Szatmármegye levélt., N .-Kár olybán, prot. 1640—1658. 
föl. 368.

1653.
Máramarosmegyei statutum.

C ongregatio generalis dom inorum  nobilium  co m ita tus M aram arossiensis 
anno dom in i 1653. d ie 1. J u l i i  celebrata.

Végezte az nemes vármegye közönséges tetszésbűi, hogy 
a szolgabirák közül közönséges szolgálatra az, ki nem igazán 
vezetné el az embereket, hanem némelyt kihagyna az maga 
szolgálatára, tartozzanak az falubeliek hírre adni az nemes 
vármegye gyűlésén, s comperta rei veritate, az olyan szolga- 
birón flór. 24 exequáltatunk.

Eredetije Már amaros megye, levélt., M.-Szigeten, prot. III  ex 1650— 
1663. pag. 139.

1653.
Szalmár megye i statut um.

1653. die 3. mensis Julii in possessione Udvari celebrata est generalis 
congregatio comitatus Zatlimarieusis.

Statutum comitatus Zathmariensis.

1. Mivel az mostani gyülevész katonák közül sokan 
visszaszöktenek és szöknek, azért az nemes vármegye végezte, 
hogy afféle visszaszökött katonákat mindenütt mindenki szaba
dosán foghassák; sőt az nemes vármegye tisztei requisitiójukra
az faluk, városok száz forint büntetése- alatt.......... tartozzék
insurgálni és megfogni. Ha földesurok vagy más nemes emberek 
mellé confugiálnak, azok is az vármegye tisztei kezében 
tartozzék adni sub poena flor. 100.

2. Az nemes vármegye committálta szolgabirák uraimék- 
nak, hogy mindenütt processusokban minden helyeken inqui fal
janak, hol mit exigáltak, micsoda satczoltatást töttek, mennyi 
bort ittak.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyiján, Prot. 1646—1658. 
Föl. 371.
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1 6 5 3 .

Szábolcsmegyei statutum.
Anno 1653. feria sexta proxima post dominicam decimamquartam 
sanctissimae trinitatis, hoc est die 29. mensis Septembris celebratur 

sedes judiciaria comitatus Zabolcs in Petneháza.
Statutum comitatus circa redemptionem bonorum in pignore haerentium.

A  m o d o  im p o s te r u m  a d m o n it io  r a t io n e  r e d e m p t io n is  
b o n o r u m  in  p ig n u s  lo c a to r u m , f ia t  in  s e d e  j u d ic ia r ia  h u ju s  
c o m ita tu s  n o s tr i  d e  Z a b o lc s  p r im a r ie  v ic e  m e d io  ju d ic is  
n o b il iu m  m o r e  h a c te n u s  c o n su e to , c o n tr a  p a r te m  in  c a u sa m  
a t tr a c ta m , q u a  ta m e n  p e r a c ta ,  s i p a rs  in  c a u sa m  a t tr a c t a  
se u  fo e n e r a to r  su m m a m  in sc r ip tio n a r ia m  n o n  a s s u m e r e t ,  
b o n a q u e  im p ig n o r a ta  n o n  r e m it t e r e t ;  e x tu n c  id e m  ju d liu m  
c u m  j u r a s s o r e  j u x t a  p r io r e m  m o d u m , d e  b o n is  p ig n e r a t ic i is  
s e u  d o m o  h a b ita t io n is  a d m o n e a t  fo e n e r a to r e m  s u p e r  r e c e p t io n e  
su m m a e  e t  r e m is s io n e  b o n o r u m  im p ig n o r a tit io r u m . Q u a  a d m o 
n it io n e  it id e m  p e r a c ta , s i  p a r s  in  ca u sa m  a t tr a c ta  su m m a m  
in s c r ip t io n a le m  n o n  a s s u m e r e t ,  b o n a  in  p ig n u s  lo c a ta  n o n  
r e m it t e r e t :  e x tu n c  eo  f a c to ,  ob  n o n  le v a t io n e m  su m m a e , e t  
n o n  r e m iss io n e m  b o n o r u m  ta liu m  c o n tr o v e r so r u m  in  s e d e m  
j u d ic ia r ia m  c o m ita tu s  n o s tr i  tu n c  p r o x im e  a ffu tu r a m  c ite tu r ,  
a d  d a n d a m  r a t io n e m  n o n  le v a t io n is  su m m a e  a c  n o n  r e m is s io n is  
b o n o r u m  r e p e t ito r u m . Q u a  r e la t io n e  p e r a c t a  p e r  j u d liu m ,  
p a r s  a c to r e a  ca u sa m  su a m  le u a r e  e t  d e b ito  m o d o  p r o s e q u i  
v a le a t ,  in  e a d e m  ip s a  s e d e , in  q u a  ta l is  r e la t io  p e r a g e b a tu r .1

E r e d e ti je  Szah o lesm cgye  le v é lt .,  N y ír e g y h á z á n , P ro t. X I .  e x  
1 6 3 8 — 1657. F ol. 2 4 2 .

1654.
Szatmármegyei statútumok.

I.
Auxiliaiite deo armo domini die 14. Januarii in Zatlimar-Némethi generalis 

congregatio comitatus Zathmariensis.
Statutum comitatus.

M iv e l a z  n e m e s  v á r m e g y e  s z o lg a b ir á in a k  so k  in ju r iá l-  
t a tá s i  v a d n a k , a z  e x e c u t ió k b a n  a d ó k n a k  s z e d é s é b e n  in te r tu r b á l-  
t a tn a k , m e g  is  v e r e t te tn e k  a z  p a r a s z ts á g tó l ,1 2 a z  m in t  m e g tö r té n t

1 A zálogváltó perekre nézve lásd II. köt. I. f. 345. 1. 2. j.
2 A végrehajtás zavarására nézve lásd II. köt. I. f. 62. 1. 1. j. 

és Szabolesmegye 1590. évi statútumának 6. j. fentebb 17. 1.
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vitézlő Darocsi Samuel szolgabiráján és másokon is az nemes 
vármegyének: annakokáért unanimi consensu nemine contra
dicente statuálta az nemes vármegye, hogy főispán urunk 
ő nagysága avagy viceispán uramék praemissa inquisitione 
azon processusheli szolgabiró által (aut eo interessato, per 
substituendum) az olyan hatalmaskodó és nemes vármegye 
biráját interturbáló, megháborító, ha nemes ember, citáltassék 
ad proxime futuram sedem vel congregationem; ha penig 
paraszt személy, tehát az földesura requiráltassék, ha felel-e 
afféle jobbágya vagy paraszt szolgája felől; ha nem felel, 
tehát fő vagy viceispán uramék afféle paraszt személyt 
mindenütt megfogathassák; ha penig felel az földesűr, tehát 
citáltassék, hogy ad proxime futuram sedem vel congregationem 
afféle paraszt szolgát vagy jobbágyot statuálja, és fő- vagy 
viceispán uramékhoz mint magistratus az nemes vármegye 
bíráján tött injuriáiért hozza ; 1 feleltetvén, par 2 adattassék úgy. 
hogy in secundo termino azon causa finaliter és peremptorie 
decidáltassék, et omnibus juridicis remediis executióban vétes
sék. Ha penig az földesűr nem statuálna afféle paraszt szolgát 
vagy jobbágyot, tehát az földesűr pro non statutione in flór. 40. 
convincáltassék3 omnibus juridicis remediis abscissis exequendis. 
Az paraszt szolga vagy jobbágy pro minori actu potentiario. 
in onere seu homagio flor. 40. convincáltassék4 omnibus 
juridicis remediis abscissis exequendorum; in casu vero 
criminali azon lator proscribáltassék.

Eredetije Szatmármegye lenéit., N  .-Kár olybán, Prot. 1646—1058. 
Eol. 387—388.

II.

Mivel Zathmár és Némethi városok az nemes vármegyének 
semmi közönséges végezésben nem egyeznek, hanem mindenek
ben contrálnak; nevezet szerint az kassai vékát sem akarják 
bevenni: azért az nemes vármegye unanimi voto concludálta, 
hogy Zathmárban és Némethiben sehonnan semminemű helyek-

1 Ezen esetben tehát nem volt, a földesúrnak bíráskodási joga a
jobbágy fölött, Y. ö. a II. köt. I. f. 1. 1. 1. j. 94. 1. .4. j. és 277. í. 1. j.
alatt mondottakkal.

2 T. i a keresetnek mása. A párvétel és adásra nézve lsd. II. köt.
I. f. 10. 1. 3. j. és Szathmármegye 1634. évi stat. 4. j. fentebb 78. 1.

я A II. K. III. R. 26. ez. 4. §. szerint a földesúr, ki jobbágyait 
törvény elé nem állította s maga sem jelent meg a bíróság előtt, saját 
személye titán 3, s törvény elé nem állított minden egyes jobbágya 
után 1 — 1 márka fizetésével snjtatott,

4 Л II. K. III. R. 26. ez. 6. §• értelmében.
Corpus S ta tu to ru m . III. 9



r ő l s e m  n e m e s  em b er , se m  p a r a s z t  s e n k i jó s z á g o t ,  se m m in e m ű  
e la d ó  m a r h á k a t , b ú z á t, z a b o t , fá t , v a ja t , ö k r ö k e t , t e h e n e k e t  és  
se m m in e m ű  e la d n i v a ló  jó k a t ,  m a r h á k a t  n e  v ig y e n e k , n e  h a j t s a 
n a k , a z  n e m e s  em b e r  su li p o e n a  flor. 1 0 0 . a z  p a r a s z t  su b  
p o e n a  flo r . 12 ., lu c id a ta  p e r  t e s t e s  v e l o c u la ta m  r e i  v e r ita te ,  
o m n ib u s  j u r id ic is  r e m e d iis  a b s c is s is ,  e x e q u e n d o r u m . M e ly e t  
s z o lg a b ir á k  u r a im é k  sz o r g a lm a to s á n  p u b lic á lja n a k  p r o c e s su -  
so k b a n .

E r e d e ti je  u . o. F öl. 38 8 .

1 30 MEGVET STATÚTUMOK.

1 6 5 4 .

S m tm á rm e g y e i sta tu tu m .
Anno domini 1654. die 11. mensis Februarii in oppido Zatlimár generalis 

congregatio comitatus Zathmariensis.

S ta t u t u m  c o m ita tu s  in  p r o x im e  p r a e c e d e n t i c o n g r e g a t io n e  
d ie  1 4 . J a n u a r i i  1 6 5 4 . 1 c e le b r a ta  c o n c lu su m  r e n o v a tu r  e t  
c o n f ir m a tu r , h o c  d e c l a r a t o :

1. H o g y  s z o r g a lm a to s á n  p u b lic á lta s s é k  a z o n  s ta tu tu m ,
2. H o g y  a z  p a r a s z t  e m b e r t  d e p r e h e n d á lv á n  a z  n e m e s  

v á r m e g y e  t is z te i ,  a  k ik  v a la m i e la d ó  jó k a t  é s  m a r h á k a t  
Z a t h m á r r a  é s  N é m e th ib e n  h o z n á n a k , a z o n  e la d ó  ja v a i c o n fisc á l-  
t a s s a n a k  eo  fa c to , é s  in s u p e r  1 2  fo r in t t a l  b iin te t te s s e n e k .

3 . A z  m e ly  n e m e s  e m b e r  p e n ig  a t te n t á ln a  e la d n i v a la m i  
j ó k a t  Z a th m á r r a  h o zn i, t e h á t  p r a e m is s a  p r iu s  in q u is it io n e ,  
c i t á l t a s s é k  a ffé le  n e m e s  e m b e r  az n e m e s  v á r m e g y e  g y ű lé s é r e  
v a g y  tö r v é n y sz é k é r e , é s  a z  m a g is tr a tu s  a c t ió t  e r ig á lv á n  e l le n e ,  
h a  c o m p r o b á lta t ik , c o n v in c á lta s s é k  in  flór . 1 0 0 . e id e m  d o m in o  
m a g is t r a t u i  c e d e n d is , o m n ib u s  ju r id ic is  r e m e d iis  a b sc is s is ,  
e x e q u e n d is ,  v ig o r e  d u m ta x a t  p r a e s e n t is  s ta tu t i .

E r e d e ti je  S za tm n rm e g y e  lev é lt., N .-K á ro ly b a n , P r o t .  1646 —1658. 
F o l. 389 .

1 6 5 4 .

Szaturál •megyei statutum.
Anno domini 1654. die 3. Martii in Zatlimár celebrata est generalis 

congregatio comitatus Zathmariensis.
Statutum.

E m lé k e z ik  a z  n e m e s  v á r m e g y e  a z  e lm ú lt  g e n e r á lis  g y ű lé s e n  
m in e m ű  s ta tú tu m o t  e d á l t  Z a t lim á r  é s  N é m e t h i  v á r o s  e l le n ,

1 Lásd a megelőző statútumot.
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h o g y  tu d n ii l l ik  a z  k ö z ö n sé g e s  k a s s a i  k ö b ö ln e k  b e  n e m  v é t e le  
m ia tt  m in d e n  e la d ó  m a r h á k n a k  é s  jó k n a k  a z o n  v á r o s o k b a n  
v a ló  v it e lé t  m e g t i l t o t t a .  M in d a z á lt a l ,  m iv e l t e k in t e t e s  n a g y 
s á g o s  S e r é d i I s t v á n  u r a m  ő n a g y s á g a  Z a th m á r  v á r á n a k  
fő k a p itá n y a  k ív á n v á n  az j ó  e g y e s s é g e t  az n e m e s  v á r m e g y e  é s  
a z  v á r o s o k  k ö z ö tt , ő  n a g y s á g a  jó  in te r p o s it ió já t  Í g é r i : a n n a k -  
o k á é r t , h a  a z o n  in te r p o s it ió r a  a z  v á r o s o k  az k ö z ö n s é g e s  k a s s a i  
k ö b lö t  b e v is z ik , t e h á t  az n e m e s  v á r m e g y e  a b b e li  e d ic tu m á t  
e a s s á lta tn i  fo g ja  é s  m in d e n  e la d ó  jó k n a k , m a r h á k n a k  b e h o r -  
d á s á t  f e ls z a b a d ít ta t ja ,  p u b lic a lta tv á n .  H a  p e n ig  fő k a p itá n y  
u ra m  in te r p o s it ió já r a  is  a z o n  k a s s a i  k ö z ö n s é g e s  k ö b lö t  b e  n em  
v e sz ik , h a n e m  r e f r a c t a r iu s k o d n a k : t e h á t  a z  n e m e s  v á r m e g y é 
n ek  e lé b b e n i s ta tú tu m a  in  v ig o r e  m a ra d , su b  s t r ic t is s im o  
e d ic to  fő is p á n  u ra m  ő n a g y s á g a  s z o lg a b ir á k  u r a im  á l t a l  in  
c o n tr a v e n ie n te s  a n im a d v e r tá lta s s o n . S ő t , a z  k ik  e d d ig ie n  az  
n e m e s  v á r m e g y e  s ta tú tu m a  e l le n  c s e le k e d te k , c o m p e r ta  p r iu s  
r e i  v e r ita te ,  a z o k a t  is  ő n a g y s á g a  a z  n e m e s  v á r m e g y e  s t a tú t u m a  
s z e r in t  ir r e m is s ib il i t e r  e t  o m n ib u s  ju r id ic is  r e m e d iis  a b s c is s is  
m e g b ü n te s se .

E r e d e ti je  S za tm á r m e g y e  le v é lt . ,  N .-K á ro ly b a n . P ro t.  1 6 4 6 — 1658. 
F öl. 393.

Máramctrosmegyei statutum.
Sedes judiciaria dominorum nobilium comitatus Maramärosiensis. ad diem 

17. Martii anni 1654. indicta, celebrata.

A z  m e ly  h ó h é r  m o st  jö t t .  íg é r t  a  n e m e s  v á r m e g y e  n e k i  
h ó r a  fl. 3. k e t te jé t  a z  v á r m e g y e  a d ja , e g y  fo r in t já t  a z  v á r o s o k .1

E r e d e ti je  M á ra m a ro sm e g y e  le v é lt ..  M á rtim  a ro sszig e .ten , P ro t .  
1 6 5 0 — 1663. P ag. 162 .

1654. die 16. Aprilis in possessione Lázári celebrata generalis congregatio 
comitatus Zatlimariensis.

Statutum.

M in th o g y  t e k in te te s  n a g y s á g o s  S e r é d i I s t v á n  u r a m  
Z a th m á r  v á r á n a k  fő k a p itá n y a  a z  n e m e s  v á r m e g y e  é s  a z  v á r o 

1 A hóhérokra és azoknak fizetésére nézve lásd GKimörmegye 1648. 
évi satutumához írt 1. jegyzetünket II. k. 1. fele 194. lapon.

K i 5 4 .

1 6 5 4 .

S m t.m á r  m e g y e i s ta tu tu m .

9*
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sok között magát interponálta, causálván az praesidiariusoknak 
fogyatkozását is, és az két város is requirálván az nemes 
vármegyét, erre nézve concludáltuk és admoneáltuk az város 
követeit, az nemes vármegye rendelete szerint az kassai köblöt 
és budai itczét vegyék lie, és eladó jóknak tilalmát felszabadítja 
az nemes vármegye. Mely válaszát az nemes vármegyének az 
város követei appellálták principálisra. Ha azért az városok 
accedálnak az kassai köbölnek és budai itczének bevételére, 
eessat az tilalom. Ha penig nem obtemperálnak, fennáll az 
tilalom. Hoc declarato, hogy az praesidiariusok ideki mindent 
vehessenek szabadosán. Ezekben ispán uraméknak utasítások 
legyen.

Eredetije Szatmármegye levélt.. N.-Károlyban, Prof, 1646—J65R 
Föl. 409.

1655.
S za b o lc sm eg ye i s ta tu tu m .

Anno 1665. Feria qninta proxima post dominicam scilicet quintam 
sacrosanctae et individuae Trinitatis, hoc est die 9. Julii, generalis 
congregatio inclyti comitatus da Szabolcs in oppido К is-Várd a celebrata

extitit.
S ta tu tu m  incly ti com itatus c o n tra  suprem um  ac v icecapitaneos sim ul ac

praesidiarios confinii Kalló.

Elunván az nemes vármegye Kállai fő- s vicekapitány 
és praesidiarius uraimnak Kálióban és etiam extra praesidium 
annotatum nemes ember atyánkfiain naponként cselekedett 
törvénytelenségeket, megírt kapitányok székire szabad nemes 
ember atyánkfiainak pro lubitu ipsorum sub certa poena 
magok pecsétjével való idéztetéseket, nemes vármegyénk birái- 
nak törvényes és egyéb szükséges dolgainknak véghez való 
vitelébe be nem bocsáttatásokot, sőt azon végházbúl való 
kirekesztetéseket, nemes vármegyénk szolgabiráján tött becs
telenséget és mellette lévő esküdttársának megverését, meg- 
sebesítését és több előszámlálhatatlan, országunk törvényeivel 
ellenkező elszenvedhetetlen cselekedeteket, nem lévén sem 
méltóságos palatínus, sem generalis urainktúl is ezen törvény 
(sic!) cselekedeteknek megorvoslása, semminek tartván maga 
főkapitány uram két vagy három rendbeli megirt méltóságos 
palatínus uram ő nagysága kegyelmes parancsolatit is. Végezte 
azért az nemes vármegye közönséges akaratból, hogy ha ő 
kegyelmek az nemes vármegye tagjait országunk törvénye 
ellen az végházbúl nem méreszlették kirekeszteni és az ben- 
lakosokat is törvénytelenséggel terhelik, magok székin való



törvényvételre erőltetik, ő kegyelmeknek is intra ambitum 
comitatus sub poena flor. 12. senki szállást ne adjon; az 
Kállai territóriumon kívül sui) poena abactionis marhájokat 
ne pascuáltassák, sokadalmoban sem másutt árujokat ne 
árulják; senki semminémű vá árlásra sem ki ne menjen, sem 
onnét ki ne jőjön, sem adni, sem venni szabad kívül ne legyen ; 
az erdőkről is ne legyen szabad fát bevinni, sem az falukról 
semmi egyébféle leguminákat, valahol valami javak vagyon, 
tizenötöd nap alatt sub poena ablationis eorundem, in una 
quidem vicecomitibus, judlium, altera autem dimidietatibus 
dominis terrestribus, ubi talia bona reperta fuerint, cedere 
debente, Káliéban behordják; révünkön szabad által járni ne 
légyen, sem malmainkban őröltetni. Hogyha az nemesség, a 
mint eddig, az törvényekben megyen, 20 magyar forintokon 
convineáltassék, mely convictiónak fele az nemes vármegye 
szükségére, fele ismét az nemes vármegye biráinak hasznokra 
convertáltassék. Az oroszság is sem aratásra, sem kaszálásra 
be ne menjen, alioquin valamit ott benn lél (sic!) kétes és 
az útban elérik, minden ott benn keresett javai tőlük elvétes
senek.

Az ott való nemesség ha ki akar jőni vásárlásra és 
valami vételére, viceispán uramékhoz menjen és pecsétet vegyen, 
regestumban adván hadnagy uram az nemes emberek neveit 
ő kegyelmének.

Bácz Mihály, az ki nemes vármegyénk szolgabirája 
mellett levő Megyeri Tamás assessor nemes ember atyánkfiát 
megverte, véresítette, ha valahol extra praesidium kapattat- 
hatik, captiváltassék és tamquam publicus malefactor megbiin- 
tettessék; ha penig az adversa parssal szolgabiró uram sine 
consensu comitatus megbékéllik, abscissis omnibus juridicis 
remediis az maga oblatiója szerint száz forintokon convincál- 
tassék.

Ha vagy nyomáson vagy tilalmasban kaphatják szántó 
vagy egyéb szekérbeli marhájokat, annak az városnak vagy 
falunak bírája és az nemes ember is vagy annak szolgája 
marhájokat héhajtsa, hajtassa és egy forintot exigáljon rajta

Ha penig ez végezésünk ellen kijőnének és vármegyénk
ben valamit vásárolnának, az nemes ember, az kitűi vásárol
nak, vesznek, 24 forinton, az paraszt ember penig 12 forinton 
convineáltassék, és az vett árú vagy marha az Kállóiaktúl 
elvétessék, az poenának penig fele az nemes vármegyéé, fele 
ismét bírák uraimé legyen. Ha penig az földesurak vagy 
azoknak tisztviselői kaphatnak efféléket, az mulctának felét

MEGYEI STATÚTUMOK. 1 3 3
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az földesúr, felét szolgabiró uram az nemes vármegye bíráival 
együtt percipiálja.1

Eredetije Szabolesmegye levélt., Nyíregyházán, Prut. XIII. ex 
1662—1666. Föl. 68.

1655.
M á ra m a ro sm e g y e i s ta tu tu m .

Congregatio dominorum nobilium comitatus Maramarossiensis die 3. Augusti
anno domini 1655.

Vármegyéül közönséges akaratból végeztetett, hogy az 
mely gyalogoknak, huszároknak az oszlások és kapuk a mi 
fegyvert, köntöst adtak, tartozzanak visszaadni mint másszor 
volt, s a kik odamaradtak is, és ruhájok, fegyverek jelen 
vagyon, az hadnagy adja ki kezéből az oszlásoknak, mivel 
ezek nem hópénzes katonák voltak, hanem vármegye fizetett 
szolgái csak ez egy expeditióban; ha kik penig ez végezésünk 
ellen vakmerőségbűi meg nem akarná adni, az oszlásra szolga- 
biróval együtt reá mehessen s megvehesse rajtok. Az kiknek 
penig az két hóra való zsoldpénzét meg nem adták, adják meg.

Eredetije Máramarosmegye levélt., Máramarosszigctcn, Prot. III. 
ex 1650—1663. Pag. 225—226.

1656.
M á ra m a ro sm e g y e i s ta tú tu m o k .

I.
Congregatio generalis dominorum magnatum et nobilium comitatus

Maramarossiensis die 25. Julii, anno domini 1656. celebrata.

Deliberatum. Végeztetett ex communi consensu, mivel 
hogy az nyughatatlan emberek felette sok sinistra expositiójok- 
kal kezdték urunkat ő nagyságát busítani, úgy annyira, hogy 
ő nagysága is neheztel érette, mert szinte ennyire soha sem 
volt; azért valaki ezután elsőben a vármegyét nem találja 
meg injuriájáról, úgy busítja ő nagyságát, fi. 25. maradjon, 
melyet exequálhassanak rajta a tisztek, comperiáltatván a 
dolog, hanem hakinek mi bántódása vagyon, találja meg a

1 A végvárakba, illetőleg erősségekbe elhelyezett állandó katonai 
várőrök =  praesidiáriusok (1655 : 3. és 1681 : 5. t. ez.) s ezeknek fő és 
alkapitányaitól elkövetett visszaélések és törvénytelenségek ellen az 
autonom vármegyék másképen, mint ilyen visszatorló intézkedésekkel 
azért nem védelmezhették magokat, mert azok a vármegye fenyítő 
hatalma alatt nem állottak.
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vármegyét, s ha megorvosolhatjuk, jó; ha nem, s expositiója 
igaz lesz, elmehet azután urunkhoz is panaszlani.

Eredetije Máramarosmegye levett., Máramarosszigetcn, Erőt. 11]. 
ex 1650—1663. Pag. 259—260.

II.
Sedes judiciaria dominorum nobilium comitatus Maramarossiensis ad diem

12. Septembris anno domini 1656. indicta, celebrata.

Tetszett most az, s concludáltuk is, hogy valamely 
citatióban az meg vagyon írva juxta approbatam regni 
Transsilvaniae constitutionem, s abba a constitutióba meg- 
találtatik az citatiónak merilumja, az olyan citatio többé le 
ne szálljon.1

Eredetije u. o. Pag. 272.

1657.
Szdbolcsmegyei statutum.

Anno domini 1657. die 27. mensis Martii in possessione Petneliáza 
celebrata est congregatio comitatus de Zabolcli.

Statutum comitatus ratione fugitivorum colonorum.

Ad refrenandam nimiam colonorum fugitivorum licentiam, 
unanimi voto et consensu universitatis dominorum magnatum 
et nobilium comitatus nostri istius de Zabolcli, conclusum et 
ordinatum est, ut in hoc comitatu nostro per dominos judices 
nobilium ubique in suis per quosvis processibus solenniter ac 
diligenter publicetur, ut universi et singuli coloni et ruralis 
conditionis homines, hujusmodi fugitivos colonorum animad
vertentes sub poena 11. 20 teneantur dominis eorum terrestribus, 
iisdem absentibus eorundem officialibus, vel aliis ad ipsos 
pertinentibus, iis etiam non existentibus, judicibus locorum 
villanis, judex vero villanus domino terrestri damnificato, 
jobbagionibus de statuto, hujusmodi colonus fugitivos statim 
et defacto quam citius deferre ac significare. Si qui vero bonum 
et res mobiles, pecudes vel pecora hujusmodi fugitivorum

1 Az itt idézett törvény az А. С. IV. Kész. XIX. titulusa, a mely 
az 1619-ik gyulafehérvári országgyűlésen alkotott Bethlen Grábor-féle 
törvénykezési eljárásból kiszemelve iktattatott az Approbatákba. E tör- 
vényezikk az idézés végrehajtására kiküldött fő- és viceszolgabiráknak, a 
kik házaktól is a székhatározatát nem várva kimehetnek az idézésre, 
kötelességükké teszi, h ogy: »a citatiónak pedig meritumát, cum decla
ratione megjelentsék az in causam attractusnak.«



colonorum praetio, vel aliter qualitercumque scienter ad se 
receperint, vel illis patrocinaverint, ex tunc domini fugitivorum 
colonorum, uno judlium sibi ascito, comperta rei veritata, hujus
modi bona simpliciter apprehendere et e manibus hujusmodi 
patrocinantium rusticorum ad se recipere valeant. Ac in 
super jure conventi, et superinde domini eorum terrestres 
certi ficati hujusmodi colonos fugitivos patroeinantes et bonis 
fugitivorum participantes ad proximam sequentem sedem judi
ciariam, vel congregationem comitatus statuere sub poena 
decretali teneantur. Et comperta rei veritate rustici quidem 
certi ficationem praemissam scienter negligentes in tl. 20. 
fugitivos vero patroeinantes aut bonis eorum participantes 
in tl. 40. in uno eodemque termino, omnibus juridicis remediis 
abscissis nec juristitiorum temporibus obstantibus convincantur 
irremissibiliter exequendis, in duabus domino terrestri damnifi
cato, in tertia partibus judici exeeutori cedendis.

Rustici vero bonis aut rebus mobilibus usque ad 
praetactas poenas exequendas sufficientibus carentes detenti ad 
manus dominorum vicecomitum carceribus puniendi in florenis 
20. usque tres menses, in fiorenis autem 40. convicti usque ad 
medium annum detinendi.

In prosecutione autem hujusmodi fugitivorum colonorum 
quaelibet loca oppida et pagi teneantur dominis terrestribus, 
vel eorundem hominibus assistere, sub poena praemissa fi. 40 
modo praemissa exequenda.1

E r e d e ti je  S za b o lcsm eg ye  l e v é l t N y í r e g y h á z á n .  P r o t .  1 6 5 7 — 1661. 
( X I I . )  F o l. 1 - 2 .

1657.
M áram arosm egyei sta tú tum ok.

i.

Congregatio generalis dominorum nobilium comitatus Maramarossiensis 
die 4. Aprilis anno 1657. celebrata.

Végeztetett, hogy valamely nemes ember tisztek paran
csolatjára fejedelem levelével, vagy más közönséges dologban

1 36 MEGYEI STATÚTUMOK.

1 A szökött jobbágyok visszakövetelésére lásd Ungmegye 1559 évi 
X. és III. statútumát s ennek 1. illetőleg 2. jegyzetét (II. köt. 1. fele
3. és 4. lap.) Tornamegye 1617. évi III. statútumát összevetve Grömör- 
megye 1661. évi statútumával s ennek 2. jegyzetével (1. u. o. 116. és 104. 
lap) sat. sat.
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járó levéllel el nem megyen Mar am árosban, in poenam flor. 12. 
incurrat, s eddig is, a ki szót nem fogadott.

Eredetije Máramarosmegye levett., Mára ma rossz igete n. Prut. III. 
ex 1450—1443. Pag. 300.

II.
Die 30. Maji.

Végeztetett közönséges akaratból, bogy a ki a vármegye 
rendelete szerint, a táborra vagy strázsálásra el nem megyen, 
vagy onnét visszaszökik, az két hetet helyben ki nem töltvén, 
az olyan in poena flor. 12. convincáltassék, melyet a tisztek 
exequálhassanak, auctoritások leven reá, assessorokat és segít
séget vehetvén magok mellé, mely poenának fele a tiszteké 
legyen, fele a vármegye szükségére convertáltassék, kiről a 
tisztek regestrumot tartsanak.

Mindazáltal ha a dolog megbizonyosodik, és úgy is az 
embert előhivatván, mentségét meghallják s a velők levő asses- 
sorokkal együtt megruminálják.

Eredetije u. o. Pag. 302.

III.

Végeztetett, hogy a mely marhát birságban elhajt egyszer 
a tiszt, ha ki azt kilopja vagy hatalmasul visszahajtja, dupplumon 
maradjon, az mi a birság lőtt volna, melynek executiójára 
segítséget vehessen maga mellé a tiszt.

Eredetije u. o. Pag. 303.

VI.
Die 6. Novembris.

Az nemes vármegyének tetszett, hogy az értékes nemes 
falukra való oláhpapok az ország végezése szerint két-két 
tallért adjanak, az alábbvaló helyeken lakók egyet-egyet. Az 
ki penig oly szegény nemes ember, hogy mindennapi munká
jával cséppel, kaszával keresi kenyerét vagy egyébként igen 
szegény, jó lélekismeretek szerint engedelemmel legyenek az 
perceptorok, kin egy forintot, kin kevesebbet szedjenek.

Az mely ember pap, vagy más, vakmerőképen meg nem 
akarná adni, az perceptorok brachiumot vehessenek magok 
mellé, megdúlhassák cum poena fl. 12.

Eredetije u. o. Pag. 319—320.
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1658.
M á ra m a ro sm e g y e i s ta tú tu m o k .

I.
Congregatio generalis dominorum nobilium comitatus Maramarossiensis 

die 25. Aprilis anno domini 1658. celebrata.

A követek azt referálták, bogy az ország végezte, látván 
az úr Istennek ellenünk bűneinkért fellobbant haragját és a 
pogánságnak ellenünk való igyekezeteket s fenyegetői eg közelítő 
nagy veszedelmét, azért, hogy Istenünket imádságainkkal s 
magunk megalázásával inkább engesztelhessük és az ostornak 
rólunk elfordítását nyerhessük, rendelt az ország minden 
szeredai napra böjtöt, melyben estvéig mind ételtől s italtól 
kiki megtartóztassa magát, kicsinytől fogva nagyig háromszor 
templomba felmenjenek az isteni szolgálatra, és senki semmi 
dolgot, külső munkát ne tegyen, az ellen cselekedők kézi 
kalodába tétessenek; az mely oláh papok ezt elmulatnák, 
tisztekben el nem járnának, tizenkét forintra büntessék a 
Yladika 1 a vármegye ispánjával együtt.

Ugyanez alkalmatossággal végeztük ezt is, az mint az 
oi'szág articulusiban is erről constitutio extál, hogy se az 
oláh atyafiak a városokba vasárnap be ne járjanak, hanem 
házoknál szenteljék meg az ünnepet, azonképen szeredai napokat 
is sub poena fior. 12., az városokba is azon poena alatt senki 
azokon a napokon se bort, se kalmármarhát, se egyebet ne 
áruljon, hanem kedden legyen a vásár ettől fogva in per
petuum.

Mindezekre maramarosi Yladika űr jó lelkiismerete s 
kötelessége szerint jó reá vigyázzon, alattvalóiról gondot viseljen.

Ennek felette, mivel Lengyelország felől mégis nem 
bátorságos a mi állapotunk, azért végeztük azt is, hogy az 
sorompókat mindenütt megerősítsük és az buezárai és kövesligeti 
sorompókon minden oszlás és kapu egy-egy darabantot adjon 
és tartson continuo.

Az egyéb sorompókat penig más utakon bevágják, hogy 
ne is járják, kiváltképen a Kőrösmező felé valókat.

Az Huszth vára oldalának bevágására is minden falu. 
az öreg faluk két-két embert, az apró faluk egy-egy embert 
adjanak és küldjenek egy heti koszttal mindjárt. Az falukon

1 Az az püspök, a kit az А. С. I. E. 8. ez. 1. art. szerint válasz
tottak ugyan (V. ö. fentebb u. ezen megye 1635. évj statútumával 79. lap.) 
de fejedelem erősített meg.
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és városokon penig éjjel strázsákat tartsanak, sub poena in 
articulo expressa.

Eredetije Mdramarosmcgyc levéltMáramarosszigeten, Prot. III. 
ex 1050—1663. Гад. 329-330.

П.
Die ultima Octobris.

Most is végeztetett vármegyéül, noha ennek előtte is 
elég végezés és parancsolat volt felőle, hogy a vasárnapi 
ünnep megszenteltetnék minden rendektől az istennek paran
csolatja szerint, azért senki vasárnapon se ne áruljon semmit, 
se hort, se kalmármarhát, se kenyeret, se falun, se városon, 
se ne járjon; valaki ez ellen cselekszik, marhája clvétessék a 
tisztek által, ispán, szolgabiró, hadnagy és bírák által és 12. 
forint érőt eltehessenek belőle, kedvezés nélkül, hanem haki 
útba leszen vasárnap, üljön helybe, a hol leszen. Az vásár 
penig a városokon kedden legyen mindenkor.1

Eredetije u. o. Pag. 347.

1658.
Szatmármegyei statutu moh.

i.
Anno 1658. die 2. mensis Septembris in possessione Cliegökl acta comitatus 

Zathmariensis congregatione ipsorum generali.
Statutum comitatus.

Az szolgák penig, az kiknek fizetések vagyon ároktól és 
vagy itthon hagyják, vagy tisztekre nézve itthon maradnak, 
juxta facultatem suam tartozzanak jó lovasokat hozatni az 
mostani szükséges insurrectiónak idején.1 2

II.

Ez mostani veszedelmes állapotra nézve esperes uram 
találná meg az nemes vármegyét, hogy ha az nemes vármegye 
jó tetszése volna, böjtöt hirdetnének ad devotionem. Aztán az 
nemes vármegye azt deliberálta, hogy az vasárnap, minthogy 
egyébiránt is devotióra való nap, úgy meg kell szentelni,

1 A vasárnapok megünneplésére nézve lásd előbb Szatmármegye 
ugyanezen évi statútumát.

2 A felkelésre (insurrectio) általában lásd Ungmegye 1664. évi III. 
statútumához írt 1. jegyzetünket II. k. 1. fele 240. lap,
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hogy senki azon napon, se úr, se pap, se nemes ember se 
gyalog, se marhán ne utazzon. Egyébiránt ha különben cselek
szik, az kik marhán találtatnak azon napon utazni, marhájoktól 
priváltassanak, az kik penig gyalog, in vivo homagio convincál- 
.tassanak cum reali executione.1

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, Prot. 1458—1472. 
Föl. 5 -b .

1 ti 58.

Szatmírmegyei statutum.
Anno 1658. die 11. mensis Octobris in possessione Chegöld particulari 

conventu comitatus Zatlimariensis acta.
Statutum comitatus.

Minthogy az parasztságtól az urak és az nemesség sok 
gyalázatot és öléssel való fenyegetődzéseket szenved, azért 
unanimi voto az nemes vármegye viceispán uraméknak és az 
szolgálóinknak authoritást adott, hogy a hol afféle fenye- 
getődző és az nemességet gyalázó paraszt ember találtatik. 
sine personarum respectu, akárki jobbágya legyen, mindjárt 
megfogják és praevia inquisitione ex vinculis citáltatván, 
érdemük szerint büntettessék.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, Prot. 1458—1472.
Föl. 7.

1658.
Szatmármegye i statutum.

Anno 1658. die 29. Octobris in oppido Cseiiger congregatione comitatus 
Zatlimariensis acta.

Statutum comitatus.

Mivel az mostani Tatár miatt való pusztulásban az 
uraknak, nemességnek és parasztságnak is sok marhájuk s 
egyéb javuk is tévelyedett el, kik imitt-amott vadnak, azért 
mint szintén tavalyi esztendőben, a hol afféle marhák talál
tatnak, úr, nemes ember és paraszt ember marhái közt, tar
tozzanak kiki az maga birtokában levőket szolgabirák urainkhoz 
hajtani, azon poena alatt, melyet tavalyi esztendőben az

1 Az ünnepnapok megszentelésére v. 5. Sárosmegye 1609. évi 
II. statútumával. U. o. 74. lap.
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nemes vármegye rogált volt1 azok ellen, a kik ezen statútumnak 
refractariusoknak találtatnak.

Eredetije Szatmármegye levéltN .-K ár olybán. Prof. 1658—1472.
Föl. 8.

1659.
Máramarosmegyei statutum.

Die 29. Aprilis anno domini 16Г>9.

Végeztük közönséges akaratból, mivel az idegen emberek 
felesen bejövén közinkben, felmennek szálakért2 és felette igen 
eldrágították, holott az itt való szegény embereknek is a volna 
egyik keresete, azért szabadságot adtunk, hogy a maramarosi 
ember akár ott fenn, akár itt a szigeti portuson az idegen 
embert a szálból kivethesse, az árát megadván hüte után az 
embernek, mit adott érette.

Mivel penig az szálnak ára igen felment, holott régen 
csak három s négy forinton vöttek egész szálat, végeztük 
erről is, hogy ezután felebb ne merészeljék adni, hanem ott 
fenn legyen 1 '2 szálfának az ára ll. 4. hozásával együtt; a 
nélkül il. 3. itt Szigetnél penig legyen az ára ti. 5. a jónak.

16 szál fának legyen az ára itt Szigetnél a jónak il. 6, 
az vékonyabbnak fi. 5. Ott fenn penig legyen a jónak az ára 
ti. 5. előbbvalónak flór. 4. sub poena flor. 12.

Eredetije Máramarosmcgye levélt.. Máramarosszigeten, Prot. 111. 
ex 1650—1665. P. 856—857.

1659.
Szatmármegyei statutum ■

Acta congregationis particularis comitatus Zathmariensis die r>. mensis 
Augusti in possesione Chegöld celebrata anno lßf>9.

Statutum comitatus contra ulteriorem, exercituum ntrinsque Vaivodarum. 
in comitatu perseverantium et latrociniorum patrationem.

1. Minthogy contra articulos regni, az vitézlő rendet 
hazánkból id akarják vinni az vajdák ő nagyságok, az egész 
vármegyében publicáltassék, az falukon és városokon, hogy 
valakik az hazafiai közűi oda állottak és vissza nem állanak

1 E statutum nem íratott, jegyzőkönyvbe.
a Az az fenyő szálfák, a melyeket épületekhez szoktak használni 

és a melyeket a máramarosi havasokról szabadon vághattak és szállít
hattak a máramarosiak.
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abból az hadbúi, lia szintén elmennek is, proscribáltatnak és 
jövendőben is megbiintettetnek érette, mint hazájuknak árulói.

2. Minthogy az falukon szélyel élődnek, sehol szállást 
nekiek ne adjanak, sőt az kikhez tartanak, és az praedált 
marhát az kiknek házukhoz hordják, azokat is ispán uram 
megfogattassa mint latroknak párttartóit, az faluk bírái 12 forint 
birság alatt tartozzanak az ispánnak mindjárt hírré tenni, a 
hol affélék találtatnának; ha penig az falukon hatalmaskodnak, 
ellenek száz forint büntetés alatt föltámadjanak és az latrot 
megfogják s ispán uram kezéhez, avagy a hová parancsolja, 
oda vigyék.

3. Az egész vármegyében levő szegénység, de az nemesség 
is, oly készen legyen, hogy ha ugyancsak rajtunk akarnak 
élni hatalmasul, mihelyt szolgabiráink, vagy magok személyé
ben, vagy levelek által, a városokat, falukat és lakosokat 
megtalálják, életek vesztése alatt, fölkeljenek fegyveres kézzel 
és igazítsák ki az vármegyéből.

4. Az urak és nemesi rend közűi, jószágában senki 
pascuatióra való helyet nekik ne adjon, az honnan sok tolvaj- 
ságokat és lopásokat cselekednek és az ki adott, redimálja.
Ezen dologról admoneálni é s .............. kell minden rendeket
és valaki nekik tudva pascuatióra való helyet ad, az nemes 
vármegye statútuma ellen, az olyan ember láttatik az szegény
ségnek nyomorgattatásában velek consentiálni; az ki penig 
az ideig adott volna és admonitus ipso facto nem redimálná, 
vagy nem akarná, az vicinusok jure vicinitatis, vagy az kiknek 
competentiájok és elégségek lészen. azok redimálják tőlük.

Eredetije Szál.mármegye levélt., N.-Kárnlyhnn, Prnt. 1658—1672. 
Föl. 21.

1660.
Szatmármegyei statútumok.

I.
Anno 1660. die 10. mensis Februarii in Chegöld habita est congregatio 

generalis comitatus Zathmariensis.
Statutum comitatus.

Az nemes vármegye sok alkalmatlanságokért az törvény
székeket Chegöldről, az hova nem régen ugyan Zakmárról 
transferálta volt, ismeg Zakmárra reducálta, az gyűlés 
indifferenter akár hol legyen, arbitriumában lévén az vár
megyének.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Kárnlyban, Prot. 1658—1672. 
Föl. 28.



M E G Y E I STATÚ TU M O K . 143

II.

Az nemes vármegye mostani török indulatában telvén az 
veszedelemtől, azt deliberálta, hogy az nemes vármegye oly 
készen legyen, az midőn kívántatik minden áron az gyűlése, 
mindjárást az haza oltalmára mehessen. Az porták után is 
egy-egy gyalogot limitált az vármegye, hogy azok is az vár
megyével mindjárt készen mehessenek.1

Eredetije w. o. Föl. 30.

1660 .

Smtmármegyei statutum.
Anno 1660. die 21 Maii ir. l'nszta-Daróe.z habita est generalis congregatio 
comitatus Zathinariensis, in eadem congregatione ejusdem comitatus 
lustra generalis juxta articulum proxime elapsae generalis diaetae 

statuum et ordinum regni instituitur.
Statutum comitatus.

Ez mai napon az nemes vármegye mustrája meglevőn, 
baki az urak és nemesség közűi nem compareálnak és meg 
nem mustrálnak, szolgalmuk uraim, az nem compareáló urakat 
és nemes rendet, az jövendő gyűlésen áltassák az vármegyék, 
hogy akkor personaliter compareálván, ha bizonyos ratióját 
adják mustrálatoknak. bene quidem, alioquin az articulusban 
specificált poenát rajtok az nemes vármegye irremissibiliter 
exigáltassa. Holott penig azon poenának egy része az executor 
bíróé, másrésze az nemes vármegye szükségére convertálandó 
az articulus szerént; azért ispán uram maga személyében 
senkinek abban engedelmességgel ne lehessen, hanem az kinek 
illendő az engedetem, az legyen az vármegye egyenlő akarat
jából.

Aliud statutum.

Ez fölháborodott állapotnak alkalmatosságával hallatik, 
hogy az vármegyében pusztító s az nemességet fenyegető 
pórhad akarna támadni; hogy az veszedelmet követő tűz 
szikrájában oltassék, az vármegye deliberálta, hogy minden 
nemes ember hallván az parasztságnak ilyen szándékát és 
indulatát, száz forint büntetés, alatt ispánjának s szolgabirájá- 
nak tartozzék tudtára adni. És ha comperiáltatik az paraszt
ságnak ilyen indulata, mindjárt ispán uram is tartozzék az

1 Ez a gyűlés április 13-án Jánkon tartatott.
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vármegyét fölvevén, az ilyen támadást tevő parasztságra 
menni, és ha valakire ezen bizonyosodik az parasztok közűi 
az támadás, minden kedvezés, engedetem nélkül, akárki 
jobbágya lészen, halállal büntetőd] ék. Az mely nemes ember 
] »énig az ilyen támadást tevő parasztság után ispán uram 
mellett nem insurgálna. irremissibiliter száz forintot exigáltas- 
son rajta; sőt ha most meg nem kapálhatnának is. azután is 
érette halállal büntetődjék.

Eredetije Szatmármegyc l evé l t N. -  Kár oly bon, Prof,. 1668—1672. 
Föl. SS.

1660.

M áran m rosm egyp .i s ta tú tu m o k .

I.
Die 16. Septembris 1660,

Az vasárnapnak szentekből való megszentelését ujobban 
végeztük, főispán uram ő nagysága parancsolatjából is, igy, 
hogy valaki akkor faluján, városán kívül másuvá megyen, akár 
lovon, akár gyalog, ha nemes ember lesz is, megfogassék, 
kalodába tétessék, ott üljön azon nap; ha penig meg akar 
változni, változzék articulus szerint: tudnillik. ha nem messzün- 
nen jövő utában volt.1

Eredetije Mdramaroamegye levélt,., Márnmarosszigeten, Prot. III. 
ex 1660—1663. P .  S87.

II.
Die 6. Octobris.

Végeztetett ex communi consensu, mivel ez disturbiumok 
alatt felette igen szokássá vették a gonosz lelkiismeretű embe
rek, hogy minden ok nélkül és igazság kívül hatalmaskodnak 
egymáson és foglalják jószágát. Azért, valakik effélét cseleked
tek és cselekesznek, authoritás adatott a tiszteknek, hogy 
immediate minden citatio nélkül, a káros félnek instantiájára, 
ha comperiáltatik a dolog, kimehessenek és minden tilalom 
ellen a potentiariuson a potentia poenáját 11. 24 és a kárt is 
refundáltassák vele.2

E r e d e t i j e  u .  o . 3 8 8 .  I.

1 A vasárnapok megünnepléséről lásd fentebb 139. lap.
- A hatalmaskodásra és annak büntetésére lásd Borsodmegye 

1595. évi statútumához irt 4 . jegyzetünket II. k. 1. fele 56. lapon.



M EG Y EI STATÚ TU M O K . 1 4 5

1661.

M á ra m a ro sm e g y e i s ta tu tu m .
Die 25. Januarii anno domini 1661.

Végeztetett az is ex communi suffragio, hogy senki Len
gyelországba ezután ne kereskedjék, mert ha kárt vall, sibi 
imputet, tűrje el, mert arestálni senkinek nem engedtetik sub 
amissione omnium bonorum, mely exequaltassék viczeispán 
uramtól comperta rei veritate, modo supra, contra quaevis 
juris remedia.

Eredetije Máramarosmegye levélt., М.-Szigeten, prot. III. ex 
1650—1663. p. 396.

1661.

S z a tm á r m e g y e i  s ta tu tu m .
Anno 1661. die 26. Februarii in oppido Zatthmárnémeti acta congregati

onis dominorum magnatum et nobilium comitatus Zatthmariensis.
Conclusum comitatus.

Unanimi voto et consensu comitatus conclusum est, ut 
a modo deinceps, adinstar aliorum comitatuum, jura et judi
cia, tam mediantibus certiticatoriis, quam copiarum movenda 
et suscitanda, libere celebrari possint, valeantque, causantes 
in suis juridicis processibus procedere, non obstantibus armis 
suae majestatis defensione in hisce regni partibus de facto 
existente.1

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, prot. 1628 -1672. 
föl. 39.

1661.

Anno 1661. die 21. mensis Aprilis in possessione Nagy-Pölöske acta con
gregationis dominorum magnatum et nobilium comitatus Zatthmariensis.

Conclusum comitatus.

Az nagy árviz az Szamos partját egynéhány helyeken 
kiszakasztván, fölötte nagy károkat tészen az faluk határain. 
Azért az közeleb való faluknak, szolgabirák uraim parancsol
ják meg, hogy az olyan faluk az szakadások becsinálásában suc- 
curráljanak.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, prot. 1658—1672. 
föl. 40.

1 Y. ö Abaujmegye 1684. évi I. statútumához írt 2. jegyzettel XI. k. 
1. fele 298. 1.

Corpus Statutorum. III. 10
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1661.

S z a tm á r m e g y e i  s ta tu tu m .
Die 16. Ju lii  in  Tsegöld congregatio com itatus 1661.

Conclusum comitatus.

Unanimi voto et consensu comitatus statutum: hogy 
szolgabirák uraim cum adjunctis juratis assessoribus, kiki az 
maga járásában menjenek ki és minden faluból az bírákat 
convocálván hat és hat faluból is együvé, inquiráljának szor
galmatosán, hogy az mi időtől fogvást Zattmármegye az ő Fel
sége hűségére és birodalmában redealt, az szegénység és nemes
ség is mennyi contributiókat, búza, zab, marha és egyéb adó
zásokat... hordott, mind az várban, mind az ő Felsége kinnlevő 
hadainak, hogy igy az nemes (Jamerára producálván, quietan- 
tiát vehessen az vármegye róla.

Erdetije Szatmármegye levélt., N.-Kúrolyban, prnt. 1658—1672. 
föl. 43.

1661.

S za tm á rm e g y e  i s ta t i  i t  u m .
Anno 1661. die 1У. Octobris in Zatthmar liabita congregatione particulari 

comitatus Zatthmáriensis.
Conclusio comitatus.

Az nemes vármegye az ő Felsége ármádiája számára 
az kassai consultatio szerént, igát az nemes vármegye, kit az 
nemesség fog praestálni, ötszáz köböl búzát, pénzért az har
madfél százat, az harmadfél százat ex bene placito. Annak 
fölötte ígértünk az szegénységtől praestálandó búzát az falu
kon, minden hat vagy nyolez vagy 9 ökrös emberiül egy-egy 
köböl búzát, két ökröstül fél köblöt, az marhátlanoktól egy 
negyedet, kik csak csépekkel keresik és füstök vagyon. Mind- 
azáltal az faluknak, kiknek minden házuk, búzájuk elégett 
és semmivé lett, azokat consideratióban kell venni, ki adhat 
s ki nem. Az kinek penig felényi elégett és marhájukat elhaj
tották, azonban az búzájok megmaradt, tudják az falubeliek 
facultását, ha azoktól is csak meg kell az egy köböl búzát 
kívánni. Ezt penig az szegénység is pénzért adja. köböltől egy- 
egy forinttal.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlybán, prot. 1658—1672. 
föl. 45.
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1662.
M á ra m a ro sm e g y e i s ta tú tu m o k .

I.
Die 21. februárii 1662.

Ab antiquo statútuma lévén au nemes vármegyének, hogy 
mind generalis és partiális gyűlésekben minden becsületes 
nemes emberek, de legkiváltképen az szolgabirák és assessorok 
mindenkoron jelen legyenek; melylyel nem sokat gondolván, 
ugyan felesen az nemes uraim és főképen némely assessorok 
és szolgabirák is, mivel ennyi változásokban is meg nem emlé
kezvén tisztek s kötelességek szerint való állapotjokrul, igen 
ritkán compareáltak. Azért mégis ex superabundanti, végez
tetett: hogy a modo in posterum, ba mely assessorok az gyű
léseken jelen nem lennének, generális gyűlésen convincáltassa- 
nak fi. 12. Törvényszéken penig fl. 24. Az szolgabiró uraimék 
viszont, ha ugyan studio magokat absentálnák, nisi se ratio
nabiliter excusaverint, in amissione officii convincáltassanak.

Eredetije Máramarosmegye levélt., М.-Szigeten, prof. III. ex 1650— 
1663. pag. 432.

II.
Die 18. Julii 1662.

Végeztetett az is, a mint a régi jó szokás volt, püspök 
uram itt Szigeten a szokott helyen a vármegye tisztei s asses
sori jelenlétekben tegyen esztendőnként protopapokat.

U. o. 442. I.

III.

Végeztük közönséges tetszésből, hogy a lengyelországi 
ember, lengyel és zsidó tiltassék meg, korcsomét, aquavitát 
vármegyénkben ne áruljon, vasárnapon penig az ittvaló se 
áruljon; ha cselekednék, a gazdája йог. 12 convincáltassék, 
az aquavitának vágják ki fenekét, akar nemes, akar paraszt 
háznál.

V. o. 443. I. 1

1 A vasárnapok megünneplésére lásd fentebb 139. lap.

10*
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1663.
X.

M á r  a m a ro  sm eg y  e i s ta tú tu m o k .
Congregatio generalis dominorum nobilium comitatus Maramarosiensis die 6. Februarii anno 1663.

Noha ez mai gyűlés törvényeknek revisiójára és a szék
nek megépítésére indicáltatott volt, de magok a tisztek absen- 
tálták jobb részint magokat, és mivel már elmúlt másfél esz
tendeje, miolta termináltak, de búcsúzni nem akarnak, ki 
miatt sok sérelmes fél megbántódását nem ágálhatja a med- 
gyesi articulus szerént; ennek felette urunktól ő nagyságától 
is a restantiák és felvetett summa szedéséről, oly parancsola
tok jővén, hogy veszedelmünkben forog, ha a tisztek meg nem 
építtetnek; végeztünk azért közönséges tetszésből, hogy a modo 
in posterum, e mostani tisztek: viceispán, szolgabirák és 
esküdtek tisztekben ne fungáljanak, hanem magoknak legye
nek, excepto, hogy az ország summája felszedésében procedál- 
hatnak, kiki a perceptorok az ő processusában, melyet vár
megyeül mégis izentünk viceispán Szigeti Márton uramnak 
(mivel lábai fájdalma miatt jelen nem lehetett).

E végre vármegyéül bocsátottuk az úrhoz főispán uram
hoz ő nagyságához követségbe credentionalisunk mellett, hogy 
ő nagysága periculumban látván lenni ez iránt dolgunkat, 
siessen minél bamarébb megépíteni a széket, nemzetes Kom- 
lósi Benedek, Egressi János urakat, Pogán Gáspár, Pogán 
Boldizsár és Gergely János atyánkfiáit.

Eredetije Máramarosmegye le v é ltМ.-Szigeten, prot. 111. ex 1650— 
1663. p. 455—456.

П.
Die 4 . Aprilis anno 1663.

Statutum. Mivel a perceptoroktól felette sok panasz 
vagyon, hogy némelyek a nemesség közűi az ország summáját 
nem akarnák semmiképen magadni, azért végeztetett, hogy ha 
ki meg nem akarta még is, nem obstálván nemesi szabadsága, 
a perceptor captiválja akárkit, hozza vármegyére, az a város 
vagy falu, a hol a contumax lakik, tartozzék felkelni a percep
tor mellett sub amissione bonorum s nevezet szerint Huszton.

U. о. pag. 482.
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III.
Die 20. Junii, anno domini 1663.

Statutum est közönséges tetszésből, valaki, akar nemes, 
akar paraszt, ezután a lengyel szomszédokkal való békességet 
megháborítja és havasokon hatalmaskodik, juhot hajt, in amis
sione capitis et omnium bonorum convincáltassék. A Taracz- 
közen lakók is tartozzanak az elhajtott marhákat ispán uram 
requisitiójára előhajtsák és állítsák, sub poena mint Petrovai 
Jakab és Donka Gábor. Az úr ő nagysága jobbágyairól is 
ezen deliberatum.

Eredetije Mdramaros megye levélt., М.-Szigeten, prot. III. ex 1650 — 
1663. pag. 501.

1663.
Szatmármegyei statútumok.

I.
Anno 1663. die 22. Septembris in Zathmárnémethi congregatio generalis 
ad insurrectionem promulgata, dominorum magnatum et nobilium comitatus

Zathmariensis.
Statutum comitatus.

Az nemes vármegye ezen közönséges szükségre palatínus 
és vice generalis uram parancsolatjára adott oda fel Bakos 
Gábor uram capitánysága alá rendelt 40 lovasokat, az nemes
ségre személy szerént, valaki refractarius találkozik 12 forint
tal büntesse meg, mind urat, nemességet és ármálistákat1 az 
nemes vármegye; abcissis omnibus juridicis remediis közön
séges jóra fordítván az büntetésnek terhét. Ezeknek eleiben 
adott az vármegye hadnagyot, vitézlő Császár Lőrincz uramat, 
kinek hóról hóra ad az nemes vármegye fl. 12. Az katonák
nak penig fizet fl. 4.

и.
Unanimi voto végezte az nemes vármegye, az midőn con- 

gregátióban vagyon az vármegye, mig főispán uram ő nagy
sága el nem megyen, addig senkinek az gyűlésből nem szabad 
leszen absque venia a supremo vel vice comite impetrata, 
elmenni. Contravenientes poena 12 florenorum irremissibiliter 
ad necessitates comitatus convertenda puniantur.

Eredetije Szatmdrmegye levélt., N.-Károlyban, prot. 1658—1672. 
föl. 117., 118.

’ Az armalistákra nézve lásd II. köt. I. f. 78. 1. 1. j., felkelési 
kötelességüket illetőleg pedig u. o. 79. 1. 2. j.
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1665.
S z a tm á r m e g y e i s ta tu tu m .

Anno 1665. die 23. mensis Septembris in oppido Jank celebrata sedes 
dominorum magnatum et nobilium comitatus praesentibus supremo et

vice comitibus.
Statutum comitatus.

Mivel az futott jobbágyoknak repetitiójában Zathmär 
városa szolgabiráinkat nem admittálja, fenegetvén azzal oly 
esik ránk, az ki sóba nem volt, azért juxta articulum 59. 
Anni 1659.1 szolgabiró uram levéllel pro tertiaria repetitione 2 
et statutione Georgii Keczely certificálja zakmári bírót, hogy 
compareáljon és ezen idézendett jobbágyot jure statuálja, kit 
ha cselekszik bene, alioquin juxta articulum 62. Anni 1655. 
judex sicuti una persona nobilis, reliqui vero cives facti com
plices in consvetis oneribus judiciariis convincáltassanak.

Eredetije Szatmármegye levélt., N  -Károlyban, prot. 1658—1672. 
föl. 194.

1666.
M á r  a m a r  о sm eg y  e i s ta tu tu m .

Die 18. Maji, anno 1666.
Statutum de et super salibus beneficio Tibisci deretiendis.

Az szigeti uraim közönségesen találának, megjelentvén, 
hogy magok között ő kegyelmek töttek volna olyan végezést, 
hogy szályakon leviendő sót senki magyarországi embernek ne 
adjon az maga szerencséire sub poena flor. 12, hanem az 
vevőnek szerencséjére. Mi is azért abbeli statútumát ő kegyel
meteknek approbáljuk, ratificáljuk és confirmáljuk successivis 
semper temporibus toties quoties azon 12 forint birság alatt.

Mivel penig értünk olyant is, Magyarországban végez
tetett volna, hogy az sónak százának ára 25 forint legyen 
limitative; azért concludáltuk azt is unanimiter, hogy ezután 
senki szályon sót Magyarországban ne vigyen eladni; ha penig 
ez ellen valaki contraveniálna, tehát az .só az olyan obstinax 
embertől mind szályastól elvétessék, kinek fele legyen az tisz- 1

1 E törvényczikkely tévesen idéztetik az 1659 : 70. t.-cz. helyett.
3 Az 1659: 70. t.-cz. által jóváhagyott 1556: 81. t.-cz. értelmében 

t. i. annak részére, kinek birtokán a szökött jobbágy tartózkodik, egy
másután három Ízben volt terminus kitűzendő a szökevény jobbágy ki
adása czéljából. Lásd különben a gyűjtemény II. köt I. f. 104. 1. 2. j.
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teke, fele az vármegyéé. Ez conclusuimmk penig mindaddig 
tartson, mig odaki is Magyarországon az az végezés durál, 
noha még eddig szintén előttünk nem constált. Az szolgabirák 
penig az környíilvaló falukon és városokon, valaholott sóval 
szályon szoktak kereskedni, hirdessék el végezetünköt, tartsák 
ahhoz magokat minden rendek.

Eredetije Máramarosmegye levélt., М.-Szigeten, prot. IV. ex 1663— 
1668. p. 194—195.

1667.
S za b o lc sm eg ye i s ta tu tu m .

á.nno domini 1667. feria sexta et sabbatho proximis post dominicam 
cantate, hoc est diebus 23. et 24. Maji, sedria inclyti comitatus de Sza

bolcs in possessione Pathro celebrata extitit.
Statutum comitatus de contemptoribus sigillorum judicum comitatus.

Közönséges megegyezésből végezte az nemes vármegye, 
hogy valakik viceispán vagy szolgabirák uraim pecsétit1 azok
nak illendő dolgokban nem engedvén, meg nem becsülötték, 
menjenek ki szolgabirák uraimék és a kinek processusában 
ilyen dolog történt, az nemes vármegye pecsétes és authentica 
exmissionalisa mellett, bakik helyes és illendőképen meg nem 
mentik magokat és okát nem adják cselekedeteknek, miért 
nem engedtek az pecsétnek; ugyanakkor mindjárt tegyenek 
executiót tizenkét forintokrúl az pecsét nem böcsülőknek javai
ból, mely büntetés legyen azon biráké.

Ugyanezen törvényes székiben az újonnan feltámadt utat 
álló kóborló tolvajok persecutiója felől igy decernált az nemes 
vármegye, hogy immár eléhheni statútuma szerint8 valamely 
nemes és paraszt ember, a mikor ő kegyelmek requirálják és 
fogják kivánni, avagy a mely öszvegyülő helyre tanálnák, vice
ispán uramék mellé nem mennek az latrok kergetésekre, az 
nemes ember 12 forinttal, az paraszt ember penig öt forinttal 
büntettessék meg, irremissibiliter ispán uramék vagy arra ren
delendő szolgabirák uraimék által.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, prot. XIV.  ex 
1667—1686. föl. 11. 1

1 A pecsétre nézve lásd II. köt. I. f. 9. 1. 1. j. és 210. 1. 1. j. — 
A szolgabirákra nézve az 1435. (II) : 2. t.-cz. 4. §., az 1486 : 9. t.-cz. 3. §. 
és az 1492 : 34. t.-cz. 3. §. teszi kötelezővé, hogy hitelt érdemlő okiratok 
kiállítása czéljából saját megismerhető pecsétjük legyen ; melylyel aztán 
a hatáskörükbe tartozó idézéseket és tanuvallatásokat is eszközölték.

a Lásd e statútumot fentebb 136. lapon.
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1667.
M áram arosm egyei sta tu tum .

Die 6. Junii, anno domini 1667.

Végeztük azt is ex unanimi voto et suffragio, hogy valaki 
vármegyénkben akárkitől, annál inkább advenától és idegen
tűi 1 * tisztet sollicitálna, comprobáltatván az dolog, és napfényre 
jővén, tisztességevesztett legyen,3 és vita ejus comite sóba köz
tünk semmi böcsíiletre ne emeltessék és ne promoveáltassék.

E r e d e ti je  M á ra m a ro sm e g y e  levélt,., М .-S z ig e ten , p ro t .  I V . ex  1663— 
1668. pag . 318.

1668.
S za tm á rm eg ye i sta tu tum .

Anno 1668. die 24. mensis Aprilis in possessione Lázári habita congre
gatio restaurátorra officialium etc.

Statutum comitatus.

Mivel Zakmár városa az nemes vármegyének sokszori 
requisitiójára is régi szokott injuriáltatásoktól mind köztünk 
lakó, s mind kintlakók nemeseknek mégis supersedeálni meg 
nem szűnik, naponkint újabb újabb alkalmatlanságokat követ
vén el rajtok. Hogy ezen injuriáltatások jobb módjával refre- 
náltassék, az nemes vármegye unanimi voto concludálta. hogy 
zakmári lakosokat, az kik nemesek nem volnának, sehol utazni, 
útjokban megszállani, sem penig marhájokat utazásukban is 
kibocsátani még ne engedtessenek. Marhájokat is sehol az 
vármegyén teleltetni meg ne engedtessék, sem füt, sem egyéb 
élést kint az vármegyében nekik vásárolni, adni venni ne 
engedtessék, réveken által ne vitettessék. Ha penig valaki 
nemes ember az ellen vétene, primo in 20, 2d0 in 100 flore- 
nis convincáltassék. Az paraszt személyek penig, ha kicsak 
szállásra is befogadná, vagy nekik nyilván vagy titkon ked- 
vekednék, primo in 12, secundo in 24 florenis abscissis omni
bus juridicis remediis couvincáltassanak, mely poenát szolga- 
birk uraim in comitatus necessitates exequaltassanak irre- 
missibiliter. Ez statutum az praedicátorokra is dependáltassék.

E r e d e ti je  S z a tm á r m e g y e  le v é lt .,  N -K á ro ly b á n . P ro t.  1 6 5 8 — 1673. 
F ö l. 3 4 8 .

1 Az idegenek jogállására nézve lásd П. köt. I. f. 190. 1. 2. j.
s Az miamidra nézve lásd u. o. 214. 1. 1. j.
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1668.
M áram arosm egyei sta tú tu m ok .

i .

Die 22. mensis Maji 1668.

Mivelhogy a felsőjárási szolgabiró Kotecz Jónás pana- 
szolkodik azon, hogy az felsőjárásban személy szerint minden 
falukban, a mennyire lehetnének, az adót és egyéb contribu- 
tiókat nem úgy administrálnák, hanem az hadnagyok, ők tud
ják kikkel végezésből héjányoson és hibásan adják elő az 
nemességet, minekokáért láttatván az egész vármegye, hogy 
defraudáltatik, ez dolognak kicirkálására és az nemességnek 
személy szerint való megszámlálására közönséges akaratból 
exmittáltuk szolgabiró uramat cum plena authoritate, adván 
melléje Szaplonczay Simon, Mohady György, Donka Petrus és 
Petrovai Illés uramékat, úgy hogy egyszersmind connumerál- 
ják az nemességet, szedjék is az summát; az hol penig az 
felebb megirt defraudálás comperiáltatik, sine misericordia 
mind az hadnagyokat s azoknak complicesit 25 forintra bün
tessék seorsim et singilatim. Regestumot is penig juxta con- 
numerationem csináljanak és nekünk reportálják. Az az poena 
penig exigáltassék az vármegye szükségére, fele legyen az vár
megyéé, fele az connumerator executoroké; ha penig annak 
sem engednének, az viceispánt exmittáltuk, cum brachio 1 men
jen reájok, s procedáljon az szerint az olyan contumax ellen.

E r e d e ti je  M á ra m a ro sm e g y e  l e v é l t М .-S z ig e ten , p r o t .  I V . e x  16 6 3— 
1668. p. 401 .

II.
Die 7. Julii 1668.

Végeztük communiter, hogy strázsát tartson minden falu 
maga határán, sub poena flor. 24; az latrokat kergessék, strá- 
zsáíjanak, az tisztek reája is vigyázván, ki mint strázsál.

E r e d e ti je  M á ra m a ro sm . le v é lt.,  М .-S z ig e te n , P r o t .  V. e x  1 6 6 8 — 
1671. a  26 . I. *

* A karhatalomra nézve lásd Szabolcsmegye 1593. évi stat 2. j. 
fentebb 18. 1.
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1668.
Szatmármegyei statutum.

Acta congregationis incliti comitatus Zatthmariensis anno 1668. die 28.
Julii in Chegöld celebrata.

Statutum comitatus.

Az nemes vármegye unanimi voto concludálta: minden 
nemes embernek két hét alatt lova legyen és jó fegyvere az 
mostani gonosz hírekre nézve, és oly készen legyen, ha kíván
tatik, az haza az nemes vármegye kívánja és az szükség hozza, 
mindjárt mehessen. Ha kinek penig annyira való alkalmatos
sága nem volna, hogy lovat vehessen, jó testimoniummal hitesse 
el szolgabirák uramék előtt; elhitetvén, gyalog jó fegyverrel 
készen legyen. Senki penig kölcsön kért lóval ne mustráljon, 
se senki kölcsön lovat ne adjon; egyébaránt lovától fosztatik 
meg. Szolgabirák uraim penig szorgalmatosán perlustrálják 
magok járásában, kinek legyen lova s kinek nem. Az kiknek 
fundusuk lévén s lovat nem szereznének, érdemek szerént bün- 
tetődjenek florenis 12 primo, azután .duplum, melyet ha szol
gabirák mulatnának el, az ő kegyelmek jószágából főispán 
uram ő nagysága tétessen satis factiót. Porták1 után penig 
egy-egy gyalogot parancsoljanak szolgabirák uraim készen 
lenni jó fegyverrel.

Eredetije Szatmárm. levélt., N.-Károlyban, Prot. ex 1658—1672. 
Föl. 262.

1669.
Szabolcsmegyei statútumok.

I.
Anno 1669. die 1. mensis Martii generalis congregatio comitatus de Sza- 

bolch in oppido Nagy-Kalló celebrata est.

Az nemes vármegye provideálni akarván magok és javok 
megmaradásáról, az latrok kigyomlálásokra, ezen gyűlésében 
így végezett: az hét hajduvárosokat az nemes vármegye requi- 
rálni fogja közönségesen öszve való gyűlésünk felől; és mint
hogy ő kegyelmek többire egy corpusban laknak, egy s két 
napok alatt concurrálhatnak, insurgáljanak viritim az latrok 
ellen, és jószáginkban is szabados légyen ő kegyelmeknek, (ha 
az szoros szükség úgy kívánja) mind megszállani, s mind azok-

1 A portára nézve lásd II. köt. 1. f. 42. I. 4. j.



ban az latrokat megfogni; a kik penig evadálhatnak, várme
gyénkben széjjel űzni s kergetni. Ezeket ő kegyelmek véghez 
vivén, mi is pro die 9. praesentis Apagyra gyülekezvén; min
den porta után két-két gyalogot vetünk fel, és az hova közön
ségesen fogja a nemes vármegye collocálni, pro sua discretione, 
szolgabirák uraim magokat ahhoz fogják accommodálni. Azon 
gyűlésünkre penig valakik mind az kállai s mind a több 
nemesség közül nem compareálnak, értésekre lévén. 100 forin
tokat exequálhassanak az olyan refractariusokon viceispán 
uraimék. valakik legitime magokat meg nem menthetik, mely 
poenának fele nemes vármegyénk ususára convertáltassék, fele 
viszont fáradtságokért viceispán uraiméké legyen. Az porták 
után felveendő gyalogok közül valakik absentálják magokat, 
azokon is tizenkét-két forintokat exequálhassanak viceispán 
uraim az falukon, az faluk penig vegyék meg az refractariu
sokon. Ebben penig, mint más egyéb expeditiókban, mindenek
nek viceispán uram leszen principálisa és ő kegyelmektiil 
dependentiája sub poena praemissa irremissibiliter exequenda.

E r e d e ti je  S za b o lcsm eg ye  le v é ltá rá b a n , N y ír e g y h á z a ,  p r o t .  X I V .  ex  
1 6 6 7 — 1686. fö l. 67.

II.
Die 4. Novembris.

Az nemes vármegye közönséges tetszéséből és rendelésé- 
bül, az tőrészés sub poena flór. 12. interdicáltatik, úgy hogy 
ha ennekutánna az paraszt ember tőrész, indilate et irremissi
biliter földes urára való minden maga tiltása ellen exequál- 
hassák viceispán és szolgabirák uraim az 12 forintokat, mely
nek fele az nemes vármegyéé, más dimidietása az nemes vár
megye tiszteié legyen; valahol penig efféle tőrök találtatnak, 
elvagdaltassanak és elvétessenek; megmaradván az parasztság
nál mindazáltal az puskával való vadászás; mely nemes vár
megye végezését szolgabirák uraim publikáljanak kiki maga 
processusában.

Az dohányszivás 1 is paraszt embertől interdicáltatik.
E r e d e ti je  S za b o lc sm e g ye  le v é lt .,  N y ír e g y h á z á n , fa s c .  87 . ac tor, 

пи т . 17. e x  1669.

MEGYEI STATÚTUMOK. 1 5 5

1 A dohányzásra nézve lásd II. köt. I. f. 262. 1. 1. j.
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1669.
M áram arosm egyei sta tú tu m ok.

I.
Die 29. Marti 1669.

In anno proxime evoluto 1668. 22. mensis Maji lőtt 
congregátiónkban való végezésünket1 most. is corroboráljuk, 
hogy szolgabiró atyánkfia cum sibi attune adjunctis et deno
minatis az szerint procedáljon, iis non sufficientibus vel negli- 
gentibus procedáljon viceispán uram, mely akkori végezésünket 
pro majori informatione vegyék ki ő kegyelmek a prottoco- 
lumból nótáriusunktól és cum vigore, sine misericordia exi- 
gálják és exequálják, hogy egész vármegyéül ne károsodjanak 
azféle exorhitálók miatt.

E r e d e ti je  M á ra m a ro sm e g y e  le v é lt .,  М .-S z ig e ten , P ro t.  V. ex  16 6 8 — 
1671. p . 67.

II.

Végeztük azt is, hogy alsójárási szolgabiró uram ügy 
tartson postalovakat, s oly apparátussal, hogy az posták 2 alá 
postalovat adjon, hogy az ittvaló úgymint felsó' processusoktól 
való lovakot ki ne vigyék Magyarországban, mert egyátaláhan 
ő adja meg az árát, ha kiviszik s elvesz.

Az kahalapataki Blade Kondre elveszett lova felől végez
tük, hogy ha az alsójárási szolgabiró Hetei István postalovat 
nem rendelt Késmárk felé, ő fizesse meg az árát a lónak flór.
18. Ha penig valamely falura vetette volt az postaló adását, 
s az az falu nem látta el, azzal fizettesse meg, vigore prae
sentis statuti nostri.

E r e d e ti je  u . о. 6 8 —69. 1.

1669.
S za tm árm egye i sta tu tu m .

Acta generalis congregationis comitatus Zattmariensis in Lázári die 13. 
Augusti celebratae.

Statutum comitatus.

Unanimiter conclusum est, ut occasione messis a die 
Marciae ad festum usque Sancti Stephani regis, occasione vero

1 Б statutum fentebb 153. 1. van közölve.
* A postára nézve lásd II. köt. I. f. 233. 1. 4. j.



vindemiae a festo Sancti Michaelis, usque ad festum Sancti 
Martini episcopi non obstantibus quibusvis procuratorum 
exceptionibus sedes judiciariae, tam in sede comitatus, quam 
aliud causae cessent.1

E r e d e ti je  S z a tm á r m e g y e  le v é ltá rá b a n , JN .-K á ro lyb á n , p r o t .  1 6 5 8 — 
1672 . fö l. 283 .

MEGYEI STATÚTUMOK. 1 5 7

1670.
M ár a m a r о sm egy ei sta tu tu m .

Die 25. Januarii anno 1670.
Statutum comitatus super termino sedis judiciariae.

Mivel látjuk azt, hogy az törvény székinek kedden való 
léte miatt az Istennek szent napja, az vasárnap megrontatik, 
mert főispán urunknak ő kegyelmének is vasárnap kellett járni, 
hogy keddre ide érkezhessek, az szerint az huszti uraimnak is, 
és többeknek, kik az alsójárásban laknak; azért istenes dolog
nak látjuk, hogy az törvényszékeknek terminusa ezután min
denkor szeredán legyen; úgy az generális gyűlések is szeredán 
legyenek, hogy mind főispán urunknak ő kegyelmének s mind 
az vármegyének távolabb részén lakó atyánkfiainak nem kel
lessék vasárnap járni.

Végeztük azt is, hogy az generális gyűlésekre fejedelem 
urunk parancsolatira és törvényszékekre az assessorok fel- 
(m en jen ek).

E r e d e ti je  M á rm a ro sm e g y e  le v é lt .,  М .-S z ig e te n , P ro t, e x  V. 1 6 6 8 — 
1671. p .  148.

1670.
U gocsam egyei s ta tu tu m .

Anno 1670. die 9. mensis Julii in possessione Tekeháza generalis con
gregatio est celebrata.

Ex unanimi consensu voto et determinatione universita
tis (paucis reclamantibus) impositi sunt omnibus et singulis 
dominis magnatibus et nobilibus, indifferenter et nulla habita 
ratione qualitatis et facultatis personarum denarii quinqua
ginta manibus judicum nobilium, ad diem 11. proxime ven
turam praesentis hujus mensis Julii assignandi et praestandi,

1 A törvényszünetet illetőleg lásd II. köt. I. f. 18. 1. 8. j. 
s A zárjel alatti szó a jegyzőkönyvben ki van tépve.
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sub poena duppli per eosdem dominos judices nobilium de 
bonis renitentis et praemissos 50 denarios non praestantis tam 
mobilibus quam immobilibus immediate et sine ulla dilatione 
exequenda. Siquidem de praesenti negotium agitur de conser
vatione et defensione atque omnibus tam bene quam minus 
possessionatis communis praerogativae libertatis nobilitaris.

E r e d e ti je  U gocsam egye le v é lt .,  N .-S ző llö sön , p ro f . ex  1670 — 1682 . 
a z  5. I.

1670.
S za tm á rm eg ye i sta tu tum .

Anno 1670. ilie 16. Octobris in Namény habita generalis congregatio 
dominorum et nobilium comitatus Zatthmariensis.

Statutum.

Unanimi dominorum magnatum et nobilium comitatus 
Zatthmariensis conclusum, hogy midőn a/, ő Felsége akármely 
véghelyben levő nemes vitézi az ő Felsége szolgálatjában föl 
s alá mennek, azok mellé commissarius kivántatván, mivel 
szolgabirák uraim nem érkezhetnek mindenfelé, azért mindenik 
szolgabiró maga járásában levő nemes embereknek intimálván 
és vármegye authoritásával parancsolván, ha kik refractariusok 
találkoznának és el nem mennének az commissariusságra, 12 
forint poenával az olyatén refractariusok büntettessenek, az 
nemes vármegye előtt relatiőt tevén az ilyen szófogadatlan- 
ságról irremissibiliter exigáltatván azon poena vármegye szük
ségére. Az mely dolognak revisiója csak gyűlésen is revide- 
áltassék.

E r e d e ti je  S z a tm á r m e g y e  le v é lt .,  N a g y -K á ro ly b a n , P ro t.  1 6 5 8 — 
1672. F öl. 310.

1671.
U gocsam egyei sta tu tum .

Anno domini 1671. dic 18. mensis Februarii in oppido Nagy-Szőllős ge
neralis congretio est celebrata.

Statutum de reparatione aggeris Csedrekiensis.

Occasione aggeris Csedrekiensis, seu viae publicae circa 
finem' ejusdem possessionis meridionalem, in palude vulgo 
Határ-Pataka appellata, transcriptis, communi omnium nostrum 
consensu ac determinatione statutum est: ut incolae posses
sionis Kökényesd ad reparationem ejusdem aggeris, sufficien
tia, ad idque commoda et apta ligna, ex territorio ipsorum.
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incolis possessionis Cseclrek, eundem aggerem integre ac tota
liter refecturis et reparaturis, dare et praestare debeant ас 
teneantur. Quodsi vero Kökényesdiénses reniterentur, lignaque 
sufficientia ad totalem ejusdem aggeris reparationem Csedre- 
kiensibus dare et praestare recusarent aut nollent: ex tunc 
in totalis ejusdem aggeris medietatis reparatione üdém Köké- 
nyesdienses, Csedrekiensium vices supplere sint obligati, repa- 
rareque debeant ac teneantur.

E r e d e ti je  U yocsam egye le v é lt .,  N a g y -S zö llö sön , P ro t.  1 6 7 0 —1 6 8 2 . 
a 41. 1.

Végeztük ezt is vármegyéül: hogy ennekutánna alfélé 
helytelen járó s kóborlókra vigyázzanak, éjszakának idején 
strázsáljanak mind falukon s városokon, és a kik nem igaz 
járásbelieknek comperiáltatnának, kiknél sem urunk ő nagy
sága, sem főispán uram, sem viceispán, sem huszti kapitány 
uramék levelek nem volnának, az olyanokat captiválják, vigyék 
Huszt várában, és inig dolgokat nem igazítják, declináltassa- 
nak. Estve mind várasokon, falukon takarodó harangozásokat 
tegyenek. Az viskiek vetési felé is vigyázzanak.

E r e d e ti je  M á ra m a ro sm eg y e  le v é lt .,  М .-S z ig e te n , p r o f .  V I. e x  1 6 7 1 —
1681. p . 7.

Szábolc sm egy ei s ta tu tu m .
Anno domini 1671. die 13. Mensis Junii, generalis, congregatio comitatus 

de Zabólcs in possessione Ajak celebratur.
Statutum comitatus de Zabólcs.

Palam esset omnibus, et ex diversis querelis damnitica- 
torum innotesceret, quantum videlicet judices possessionum 1 in 
exactionibus birsagiorum excederent; nonnulli ultra limites 
authoritatis suae progressi, odio privato et rancore potius per
moti, quam promovendi boni publici studio ducti praetensos 
delinquentes, grandi et gravi omnino birsagio mu letare nil 
pensi ducerent, hujusmodique birsagio iidem excedentes, alii

1671.

M dram arosm egyei s ta tu tu m  
Die 13. Maji 1671.

1671.

1 A községi bírák tekintetében lásd II. köt. I. f. 88. 1. 2. j.



vero judices possessionum omnes et singuli minora, de sua licet 
authoritate desumpta, luxuriosi et gulae indulgentes consu
merent. Ad tollendos itaque abusus istos unanimi voto et con
sensu statutum est: quatenus a modo deinceps judices quarum
libet possessionum, moderni vel futuri, neminem ullo sub prae
textu, abusiva illa grandioris mulctae seu birsagii exactione 
damnificare praesumant, sub poena dor. 12. ac refusione damni, 
per judicem nobilium in cujus scilicet processu similes impo- 
sterum excessus emerserint, vi praesentis statuti ipso statim 
facto et irremissibiliter, comperta nihilominus rei veritate exe- 
quendis. Salva tamen ipsorum authoritate in desumendo a 
singulis delinquentibus unius floreni birsagio, remanente. Hoc 
tamen serio cautum noverint, quod eadem birsagia unius sci
licet floreni, in una medietate ad fideles manus pro publica 
loci necessitate deponantur, pariter sub poena flor. 12. modo 
praemisso exequendorum; altera vero medietas, pro arbitrio 
ipsorum in eum, quem voluerint usum, convertenda relinquitur. 
Et haec quidem domini judlium, soluta congregatione prae
senti, ubivis locorum in suo quisque processu publicare, ac 
omnes et singulos, quorum interest, praesentis statuti capaces 
reddere, non intermittant.

Eredetije Szabolcsmeqye levéltárában. Nyireqyházán, Prot. XIV. 
ex 1667—1686. Fol. 104.

1 6 0  M EGYEI STATÚTUMOK.

1672.
M á ra m a ro sm e g y e i s ta tú tu m o k .

I.
Die 13. mensis Januarii 1672.

Az szomszéd helyekből sok kiilömb-külömbféle alkalmat
lanságokat látván, ex communi voto et suffragio végeztük, 
hogy minden falukban estve takarodó harangozást tegyenek, 
minden városokban, falukban egy-egy tizedallja emberek strá- 
zsáljanak,1 takarodó harangozás után, a ki utczákon kiáltozna, 
kóborlana, lövöldezne, avagy helytelen alá s föl járna, az olya
nokat (ha dolgát nem igazíthatja), megfogják, vigyék fogház
ban, avagy tiszt atyánkfiái házokban, és valamig dolgokat nem 
igazíthatják, mind addig fogva tartassanak. Haec ita effi
cienda procuranda singulis in locis, villis et possessionibus,

1 Az önzésről rendelkeznek az App. Const. Y. B. 41. E. és a Comp. 
Const. Y. E. 23. E. is.
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su b  p o e n a  flor. 1 2 , q u a e  p e r  c o n tr a f a c ie n t e s  ir r e m is s ib i l i t e r  
e x ig e n d a .

Eredetije Mármarosmegye levélt., М.-Szigeten, prof. VI. ex 1671—
1681. p. 55.

П.
Die 28. Septembris 1672.

E z  m o s ta n i a lk a lm a t la n  h á b o r ú  id ő r e  n ézv e , m in th o g y  
a n e m e s  v á r m e g y é n e k  f e l  k e l le t ik  ü ln i  s  t á b o r o z n i,1 a z  z á s z 
ló k  a la t t  le v ő  n e m e s s é g  e le ib e n  a d a n d ó  e d ic tu m o k , m e ly e k  
in d is c r im in a t im  m in d e n  n e m e s i  s z a b a d s á g g a l é lő  e m b e r t  k ö t e 
le z n e k , v é g e z tü k  u n a n im i c o n se n su .

1. E d ic tu m .

1. V a la m ik o r  a  s z ü k sé g  k ív á n ja  é s  v ic e is p á n  u r a m  a z  
im m á r  e lr e n d e lt  k a p itá n y o k n a k  s h a d n a g y o k n a k  a  fe lt t lé s  f e lő l  
fo g  p a r a n c so ln i, a  k a p itá n y o k  s h a d n a g y o k  p a r a n c s o la t já r a  
m in d e n  n e m e s  em b e r  t a r to z z é k  f e lü ln i  jó  k é s z ü le t t e l ,  e l é g e 
d e n d ő  k o s z t ta l ,  su b  p o e n a  t a l i :

H a  k i a  p r a e f ig á lt  n a p r a  f e l  n em  ü l, fl. 12 .
H a  k i a  k a p itá n y a  h ir e  n é lk ü l  e ls z ö k ik , fl. 2 4 .
H a  k i c o n tu m a c ia  d u c tu s  n e m  a k a r  ü ln i . a z  o ly a n  fo g a t-  

t a s s é k  m e g , m a g a  v it e s s é k  H u s z t  V áráb an  s  m in d e n  j ó s z á g á t  
v e s z e s s e  e l .  H a  k i s z o lg á t  v a g y  o ly  g y e r m e k e t  k ü ld e n e , k i a  
tá b o r o z á s r a  a lk a lm a t la n  v o ln a , in  e a n d e m  p o e n a m  in c u r r á l s 
t a n t u m  fa c it ,  m in th a  f e l  sem  ü ln e .

H o c  a d d ito , h o g y  k a p it á n y  u r a m é k  te m p e s t iv e  a d ja n a k  
h ir t  ez  já r á s o k b a n , h o g y  a z  h ir t é t e l  k é s ő s é g e  m ia tt  f o g y a t 
k o z á s  n e  le g y e n . E z  p o e n á t  a z  v á r m e g y e  t e s z i ,  az h a d i t i s z 
t e k k e l  e g y ü t t  e x e q u á lta tv á n , e g y  r é sz e  a  v á r m e g y e  t is z te ié ,  
m á s  r é sz e  a z  h a d i t is z te k é , h a r m a d r é sz e  a z  e x e c u to r o k é . N e c  
h o c  p r a e te r m itte n d u m , h o g y  h a  v a la m e ly  t i s z t  v a la k it  f iz e té 
s é r t  a  t á b o r o z á s iu l  im m u n is s á  t e n n e  s o t th o n  h a g y n a , az o ly a n  
in  p o e n a m  flo r . 2 4  in c u r r á ljo n .

2 . E d ic tu m .

2 . H a m ik o r  a z  já r á s  z á s z ló  a lá  k is z á l l  m e z ő b e n , in  t a l i  
c a s u  a  n e m e s i  p r a e r o g a t iv á n a k  se m m i r e s p e c tu s s a  n em  lé v é n ,  
m in d e n  n e m e s  e m b e r  k a p itá n y á tu l  s  h a d n a g y é iu l  d e p e n d á ljo n ,  
p a r a n c s o la t j á t  fo g a d ja , a l io q u in  a u th o r itá s  a d a t ik  k a p itá n y  s

1 Az insurrectióra vonatkozó törvényes intézkedések az Ap. Oon.
III. R. 19. czimében foglaltatnak.

C orpus S ta tu to ru m . III. 11
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hadnagy uraméknak, sőt, ha kivántatni fog, assistentia is, 
a szófogadatl anoknak secundum merita megbüntettetésekre 
tali modo.

1. Haki kapitánya s hadnagya parancsolatjára, az hová 
küldené vagy strázsára, vagy más szükséges helyre, s nem 
menne, legyen authoritásokban, miképen büntesse, kit halállal, 
s kit veréssel, secundum meritum delinquentis.

2. Ha fegyvert vonszon rend s szükség kívül zászló alatt 
offensive, az olyannak fél keze vágattassék el.

3. Haki táborban s zászló alatt szükség kívül lövöldöz, 
kiváltképen strázsa után, ki miatt lárma következnék, az olya
noknak büntetése halál.

3. Edictum.
Haki éktelen s káromkodó szitkokkal szitkozódik, az 

articularis poena szerint büntettessék.1
Végeztük, hogy a kik felsőjáráshól a táborban le nem 

jöttek, az elmaradtaknak lehajtására rendeltük egyik esküdttel 
az Iza vizérül Bojér Farkas, az Yisó vizéről más esküdtei 
Petrovai Illés atyánkfiáit.

Flore Mihályt felsőjárásban esküdtnek, hol megeskütni.
Végeztük azt is, hogy az élésszekerek előtt való ökrök 

adassanak vissza. A mely faluk az ökröket áru szerint vették 
volt s eddig az árát meg nem adták, az olyan embernek az 
ökör bériben adjanak ff. 2.

A mely faluk penig szolgálat rendi szerint vettek, az 
olyan embernek tudódjék szolgálatba rendiben.

Az szekereket is adják vissza. Úgy a szerint az éléspénz 
is adódjék vissza.

Eredetije Már amarosmegye levélt. М.-Szigeten, prot. VI. ex 1671— 
1681. p. 102-104.

1672.
Ugocsamegyn sta tutumoJc.

I .
Anno 1672. die 29. mensis Martii.

Statutum pro parte incolarum possessionis Sásvár.

Siquidem abusus quidam in electione judicis possessionis 
Sásvár irrepuisse dignoscatur; ideo dictus abusus abrogandus.

1 A káromkodást és szitkozódás büntetését megszabó törvények : 
Ap. Cons. III. R. 47. ez. 22. art.. V. R. 34. ed, Comp. Const. III. R. 14. 
ez. 1. és 2. art.
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judexque deinceps ex parte quorumlibet ac singulorum domi
norum terrestrium annuatim successive et ordine eligendus, 
creandus et statuendus esse censetur et determinatur.1

Eredetije Ugocsamegye levéltárában, N.-Szollösön, Prot. 1670—
1682. а 147. 1.

II.
Anno 1672. die 18. Septembris.

Statutum est.

Ut ubicunque in visceribus comitatus in singulis posses
sionibus domini judlium duces constituant, qui ad decades 
dividendo possessiones, si jam effectuata irruptio de novo con
tingeret, ad admonitionem et requisitionem dominorum vice- 
comitum et debitam pro illius temporis exigentia et necessi
tate commissionem protinus sub poena homagiali ipsis dominis 
vicecomitibus assistant, et cum iisdem illuc, quo patriae defen
sio exposcit, pergere queant. Vigilia quoque et pulsus campanae 
vespertinus antea determinata et statuta observentur. Ulterius 
in finibus degentes nobiles et ignobiles sub praescripta jioena 
rumores nocivos dominis vicecomitibus teneantur notificare.

U. о. a 189. I.

1673.
U g o csa m eg ye i s ta tu tu m .
Anno 1673. die 30. Maji.

Statutum est.

Quoniam tum ex mandato suae majestatis sacratissimae, 
tum vero praefati excellentissimi domini generalis1 2 * * multis 
vicibus fuerimus requisiti, ut certos custodes et vigiles ad 
conservationem pacis et tranquillitatis in omnibus villis, oppi
dis et pagis ordinaremus et decerneremus, qui praedatores et 
vagabundos hindiidé rebelles refraenarent, iisdemque invigila
rent. Super quo anno praeterito certum condideramus statu
tum,8 quod de praesenti quoque ratificamus atque in suo 
vigore relinquimus eo declarato, ut a modo in posterum in 
omnibus oppidis et pagis, praesertim noctis tempore certi custo

1 У. о. а II. köt. 1. f. 88. 1. 2. j.
2 Voiffgang Fridericus kassai Colonellus 1673. május 10. kelt man

dátumára vonatkozik.
8 Lásd előbb a 162. 1.

11*
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des et vigiles ordinentur a loci judicibus tam ex rusticis, 
quam vero nobilibus impossessionatis,1 sub poena unius mar- 
cae minoris ponderis1 2 3 toties quoties exequenda. Quorum 
rationes habeant duces ac decuriones locorum. Judex vero 
vigilias et custodias ordinare, et duces ac decuriones ordina
torum rationes habere negligentes, seorsim et singillatim com
perta rei veritate per judlium poena praemissa toties quo
ties irremissibiliter puniantur.

Eredetije Ugocsamegye levélt., Nagy-Szöllös, Prot. 1670—1682. 
a 265. 1.

1674.
U g o c sa m e g y e i s ta tu tu m .
Armo 1674. die 28. Martii.

Statutum super bonorum divisione conditum et renovatum.

Siquidem in anno domini 1656. die vero 9. Januarii in 
possessione Fancsika celebrata generali congregatione univer
sitas dominorum magnatum et nobilium comitatus hujus nostri 
unanimi voto et consensu tale condiderit satutum. Quod quia 
unius sessionis nobiles;8 literas praeceptorias4 * * * divisionales, 
non semper aut vero, et vel aliquando vix a sua regia et cae
sarea majestate et judicibus regni ordinariis ob viarum discri
mina et paenuriam raritatemque judicum regni ordinariorum 
et protonotariorum in his partibus, extrahere possint: ideo 
a modo imposterum quivis nobilium unius sessionis in hoc 
comitatu de Ugocsa jura possessionaria et bona mobilia ac 
immobilia habentium, si inter fratres carnales et condivisiona- 
les nondum divisos, divisionem aliquam celebrari facere volu
erit, ad instantiam et petitionem talium ex sede judiciaria 
aut etiam congregatione generali istius comitatus de Ugocsa 
domini vicecomites cum sibi adjungendis judlium et jurassori- 
bus exmissi, debeant et teneantur exire, justamque et veram

1 L. a II. köt. I. f. 31. 1. 5. j.
2 A könnyebb súlyú marca (marca minoris seu levioris ponderis) 

értéke а HK. II. R. 82. cz. 22. §. értelmében egy forintot tett, szemben 
a nehéz súlyú marcával, mely négy forintjával számíttatott.

3 Az egyházhelyi nemesekre nézve lásd Zemplénmegye 1572. évi 
II. statútumához írt 5. jegyzetünket, II. k. 1. f. 31. lapon.

4 Literae praeceptoriae egy jelentésű a mandatum praeceptorium-
mal, (1668: 30. t.-cz. kezd és 1. §.), a király vagy az ország nagybi-
ráitól a jogszolgáltatás terén kibocsátani szokott különböző parancsok
közűi a jelen esetben az osztatlan állapotban levő vagyonban megejtendő
osztályra vonatkozó parancsról van említés téve.
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inter partes divisionem facere, et tandem reportata ejusmodi 
divisionis serie robur sortiatur firmitatis.1 Ideo ob rationes 
praemissas unanimi similiter voto et consensu nostro statutum 
hoc de praesenti quoque renovandum et ad possessionatos 
etiam dominos et nobiles extendendum statuimus et determi
namus, ita videlicet, ut domini vicecomites modo praemisso 
procedentes, bona cujusvis ad valorem quingentorum floreno- 
rum sese extendentia dividendi et sequestrandi absolutam ac 
plenariam habeant potestatis facultatem et authoritatem. Siqui 
vero refractarii et praemisso modo flendam divisionem inter
turbantes et impedientes reperirentur, tales statim et eo facto 
in poena violentiae convincantur cum executione reali.2

Eredetije Ugocsamegye levélt., N.-Szöllösön, prot. ex 1670—1682. 
a 327. I.

II.
Anno 1674. die 17. Augusti in possessione Sásvár. 

Statutum est.

Ut requirente moderni temporis statu ad requisitionem 
seu mandatum dominorum vicecomitum simul vel divisim con
stitutorum, quilibet nobilium respectu etiam tutae suae per
mansionis ad resciendos rumores sub poena 12 flor, per jud- 
lium irremissibiliter eo facto exequenda pergere teneatur sitque 
obligatus. Egregius vero Franciscus Köncs ad explorandos 
eosdem rumores conductus est, cui loco salarii hebdomatim 
florenus unus ordinatus est.

U. о. a 350. I.

1674.
M á ra m a ro sm e g y e i s ta tu tu m .

Die 30. mensis Maji, 1674.
Statutum universale.

Mivel sok panaszok jőnek élőnkben tiszt atyánkfiaitul 
hogy vármegyénk közönséges dolgaiban procedálván, sok helye

1 Az 1655 : 54. t.-cz. 2. §. hasonló értelemben intézkedik : »Omnes- 
que divisiones non solum medio Magistrorum Protonotariorum vei vice 
comitum penes praeceptoria mandata ; sed etiam inter se se, vel per con
vocatos judices, ex mutuo partium consensu, cum vel sine poena per
actae, usu reali roboratae, pro reali divisione habeantur, accept en turque; 
neque secus nisi processu tituli partis I. reiterari valeant«.

8 A  violentia büntetéséről lásd Borsodmegye 1595. évi statútumá
hoz irt 1. jegyz. II. k- 1. fele 56. lapon.
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ken falusi hadnagyok, bírák és privata personák is reájuk 
támadnak, és a miatt a vármegye dolgai impediáltatnak: végez
tük azért egész universitásul, hogy valaholott afféle támadások 
lennének, az olyan violensek és tisztekre támadók megfogat- 
tassanak és vigore part. 4. tit. 14. eompil. const, büntettes- 
senek.1

Eredetije Máramarosmegye levélt. М.-Szigeten, Prot. VI ex 
1671—1681. p. 182—183.

1674.
S z a tm á r m e g y e i sta tu tu m olc .

Anno 1674. 20. novembris in oppido Zathmar congregatione comitatus
Zathmariensis.

Statutum comitatus.

I.

Unanimi voto végeztetett, hogy a modo deinceps mind 
fa, buzabeli contrihutiót, az mely fát tűzre és épületre porták 
után kellene hozni az vármegyére, kiki szolgabirák uraim így 
adni instáltassék, hogy bejövén Zathmárra, addig ki ne menjen, 
mig mind be nem szolgáltatják, és róla quietantiát vegyenek.

П.

Végeztetett, hogy ha vagy rebellis, akár török, valamely 
falura éjjel ütne, azonnal azon falu mind nemes ember, mind 
paraszt ember tartozzék insurgálni viritim, és az ellenséget 
persequálni s megfogni; és ha bírván velek, üldözni s meg
fogni elmulatják, és az több faluknak is hirt vagy emberek 
vagy harang félreverése által hirt nem tesznek, és az latrok 
vagy ellenség valakit megkárosítanának vagy elvinnék, az kárt

1 A CC. IV. 14-ik czíme, a melyre a statutum hivatkozik »<z 
comissariusok (kiküldöttek) járásáról« czím alatt, jelezve, hogy némely 
helyeken a fejedelemtől és az országtól kiküldöttekkel szemben bizonyos 
személyek fenyegetésekkel és fegyverekkel szoktak ellenállani, azért : 
»végeztük — mondja a t.-cz. — hogy az országtól kiküldendő Commissa- 
riusok ellen, ha ki ily formán cselekszik és vagy fegyverkeznék, vagy 
fenyegetőznék, azon poenán convincaltassék, mint a ki flnalis senten- 
tiának legitima executioját impediálja; holott ha melyik fél bántódását 
praetendálja az: ilyen dologban egy fegyvernek kivonásával vagy muta
tásával obvialhatja perviam repulsionis (ha ki azzal akar élni) az execu- 
tiót.« Különben a törvényes végrehajtásoknak ellenszegülésre vonat
kozólag lásd általában Sárosmegve 1602. évi I. Statútumához írt 1. iegyz. 
II. k. 1. fele 62. lapon.
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vagy az min ki változnék, azon nem insurgáló s nem perse- 
quáló falu tartozzék az kárt vagy az váltságot megfizetni.

Eredetije Szatmármegye levélt. N.-Károlyban, prot. 1672—1681. 
föl. 84.

1675.

Szabolcsmegyei statútumok.
I.

Congregatio in oppido Kis-Yárda celebrata, anno 1675. die 7. Octobris.

Conclusit comitatus, ut judlium post singulas contribu
tionum impositiones, antequam nova contributio imponeretur, 
sub honore et obligatione nobis debita, regestum de universis 
erogationibus per eosdem factis conficere et notario comita
tus exhibere debeant et teneantur, ut exinde magis elucescat 
erogatio comitatus pecuniaria in quos usus convertitur, quie- 
tantias tamen et alia necessaria documenta non tenentur eotunc, 
sed tempore sedis exactoriae coram exactoribus producere.

Eredetije Szabolcsmegye levélt. Nyíregyházán, Prot. XIV. ex 
1667-1686. föl. 148.

II.

Anno 1675. feria sexta proxima post dominicam vigesimam tertiam sacro
sanctae et individuae trinitatis, hoc est die 22. novembris in oppido 

Kis-Várda sedes judiciaria extitit.

Ad tollendas vero praefati domini notarii1 querelas, una
nimi voto et voluntate conclusum est, ut litteras, siqui expe
diri postularent, ab eodem redimant, alioquin siquidem incon- 
gruum est laboris mercede quemquam privare et aliis etiam 
forte redimere volentibus remoram negotiorum suorum accele
randorum facerent, pro eo judlium et jurassores nostri absque 
omni procrastinatione et seclusis quibusvis juridicis remediis 
et impedimentis, ejusmodi taxam a solvere nolentibus et recu
santibus exigere valeant et sint obligati.2

Eredetije и. о. föl. 151.

'  E jegyző Megyeri István volt. a jkv. tanúsítása szerint. 
s A levelek kiadásának díjára nézve, lásd Ungmegye 1556. évi 

Statútumához írt 1. jegyz. II. к. 1. fele 2-ik lapon.
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1675.
S zabole sm egy ei *ta tu ti tn wk.

Anno domini 1675. feria 3-tia proxima post dominicam quasimodo geniti 
hoc est die 23. mensis Aprilis in possessione Ibrány sedes restauratoria

celebrata.
I.

Ex post vero exauditis non paucioribus ac nec exiguis 
contra nonnullos judlium querelis unanimi omnium voto ac 
voluntate conclusum est de judlium,1 ut ab omnibus excessibus,

1 A szolgabírói tisztség keletkezésének ideje a XIII. század közepe 
tájára, tehát akkorra esik, a mikor a régi várkerületek önkormányzati 
kerületekké kezdenek átalakulni, benne s a vele egykorú esküdti tisztség
ben nyilvánulván hosszú időn át a leghatályosabban a megye önkormány
zati jelleme. Minthogy pedig a megyék nemcsak a helyi önkormányzatnak, 
hanem az állami közigazgatásnak is közegei voltak: e megyei tisztség 
betöltési módját, hatáskörét s a szolgabirák működését is nemcsak a helyi 
szokás és megyei statútumok, hanem egyszersmind az országos szokás és 
törvények is szabályozták.

A szolgabirákat, kik az 1291 : 5. t.-ez.-ben » n o b i le s  n o m i n a t i « ,  a 
15. t.-cz.-ben »j u d i c e s  d e p u t a t i «, az 1298 : 45. t.-cz.-ben pedig »j u d i c e s  
n o b i l i u m « neve alatt említtetnek, eleinte a megyei közönség egészen 
szabadon választhatta a maga nemesei sorából; de később törvényeink 
megkívánták, hogy a tekintélyesebb birtokos nemesek köréből vétessenek 
(1435 (II) : 2., 1486 : 9., 1492 : 34. t.-cz.) ; a megválasztott a tisztséget bírság 
terhe alatt volt köteles elfogadni s egy évig viselni, a melynek eltelte 
után öt éven át netáni ujahb megválasztatását visszautasíthatta, műkö
désének megkezdése előtt a törvényben (1435 (II) : 1., 1486 : 73., 1492 : 
33. t.-cz.) megszabott bírói tiszti esküt kellett letennie, s megismerhető 
pecséttel kellett magát ellátnia.

Hatáskörébe — mint neve is mutatja — első sorban bírói peres 
és perenkíviili teendők tartoztak, a melyek idők folytán mindinkább 
szaporodtak. Már az 1291 : 15. t.-cz. értelmében a nádornak — a generale 
judicium tartása alkalmával — bírótársaiként jelentkeznek; majd meg- 
bizatik a jobbágyokról Ítélkezéssel, ha földesurok az impensiót meg
tagadja ; csakhamar feljogosíttatik, hogy — ép úgy miként a fő- vagy 
alispán — a hatalmaskodások és birtokfoglalások eseteiben bíráskodjék; 
ítélt később még a missilis levelek letartóztatása, továbbá bizonyos összeg 
erejéig a liquidum debitum s zálog, az osztály és öröklés, azonkívül a 
tiltott helyen vagy időben való vadászás s mezei rendőrség eseteiben; 
ezen felül tagja volt a megyei törvényszéknek s impensio alkalmával az 
úri széken is tanúságként kellett jelen lennie. Teendőit gyarapították az 
idézés, tanuvallatás, végrehajtás s az ezekről való jelentéstétel (relatio), 
a földesurától elköltözni vágyó jobbágy szabadságolása (licentiatio), 
melioratióinak és superaedificatumainak megbecsülése ; a megszökött 
jobbágyot visszaadni vonakodóra szabott törvényes büntetés felvétele ; a 
letéteket, vagy idegen okmányokat visszatartóztatóknak törvényes felhí
vása azok visszabocsájtására, az alispán helyett annak megbízásából az 
árvavagyon leltározása; a fődiákonnak járó catliedraticumnak szükség 
esetén limitálása.
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insolitis censuum et laborum exactionibus, miserae plebis 
oppressionibus, extraordinariis honorariorum extorsionibus 1 ac 
aliis abusibus qualitercunque adinveniri solitis, sese abstineant, 
quin potius discrete, moderate, honeste et quiete, ut boni 
muneris qualificatos homines decet, cum emolumento publici 
boni in officiis ipsorum citra omnem, nobilitatis et miserae 
plebis congruam injuriam fungantur, in causantium negotiis, 
inquisitionibus,2 executionibus,8 relationibusque4 peragendis, 
ac aliis universis, quae officium ipsorum competerent, fideliter, 
legitime et juste, pro causarum varietate sine renitentia pro
cedere, proventus denique universos comitatus diligenter et 
fideliter percipere et administrare, de perceptis autem et 
administratis justam et congruam rationem et rectificationem 
dare debeant ac teneantur, seaus facientes et in minimo teme
rarie contra hoc statutum sese erigentes expleta annuali revo-

A hadügy és adóügy terén feladata volt az insurrectio elrendelése 
alkalmával a jobbágyaknak összeszámlálása ; azokra nézve, kik többen 
együttesen voltak kötelesek egy lovas állítására, az ennek járó fizetést 
vagyonuk arányában limitálni : az adó behajtására kirendelt adószedőnek 
(dicatornak) segédkezet nyújtani; az adórestantiákat s az ingyen munka 
megváltása fejében fizetendő pénzeket beszedni s elszámolni. Mind ezekre 
nézve lsd. a fentebb említett törvényeken kívül még az 1435 (I) : 6, 
1454 : 15, 1492 : 73, 75 ; 1495 : 16, 1498 : 71, 1504 : 16, 38, 1514 : 51, 1542 
(pozs.) : 25 ; 1546 : 9, 1547 : 30, 1550 : 31, 1556 ; 28, 1599 : 15, 1602 : 6, 17 ; 
1622 : 37, 1638 : 28, 1647 : 77, 1659 : 43, 1715 : 68. t.-cz. 3. §. és - 101. 
t.-cz. 4. §., 1723: 30, 59, 60, 1729 : 22. t.-cz. 11. §. és 28. t.-cz. 5. §., 
1791 : 35, 1807 : 8. t.-cz. 5. §. 1840 : 9. t.-cz. 3. §.

Miután az érintett törvényeken kívül még a szokás és statútumok 
is (lásd ezeket e gyűjtemény II. köt. I. felében tárgymutató IV. »szolga
bíró* alatt) folyton újabb és újabb feladatot róttak a szolgabirákra, alig 
maradt az igazgatásnak valamely ága, melyre hatáskörük ki nem ter
jedt volna. E hatáskört a maga teljes kifejlettségében részletesen ismer
teti ifj. Palugyai Imre »Megyerendszer«, s különösen Zsoldos Ignácz 
»Szolgabírói hivatal« czímű munkájában.

1 Mieló'tt a szolgabírák állandó fizetéssel láttattak volna el, a külön
féle bírságokból és a dica behajtásáért meg administratiójaért törvényesen 
megállapított sallariumból húzták jövedelm eiket; ezenfelül még azon 
előnyben is részesültek, hogy általános felkelés alkalmával ők magok 
honn maradhattak, mást küldvén magok helyett s az 1599 : 15. cz.-ből 
következtetve, régebben a subsidium fizetése alól — a mikor ezt egészen 
vagy részben a nemesek saját zsebökből fizették — mentesek voltak. De 
jövedelmeiket törvény-ellenesen is törekedtek gyarapítani, pl. az adózóktól 
a rendes sallariumnál többet vettek föl, az ingyenmunka-váltságpénz 
vagy a beszedett adórestantiák egy részét a magok számára tartották 
vissza. L. az 1435. ( I I ) :  3, 1504: 16. t.-cz. 4. §., 1542. (pozs): 24, 1546: 
11, 1569 : 13,14, 1609 : 62. t.-cz. 3. §.

» L. I I .  köt. I. f. 169. 1. 1. j.
3 L. u. o. 91. 1. 2. j.
4 L. u. o. 22. 1. 4. j.



lutione officii ipsorum ignominiose privabuntur,1 de proventi
bus vero perceptis, nisi justam reddiderint rationem, ex bonis 
ipsorum rationem dare nolentium, non valentium aut recusan
tium fiet plenaria contentatio, abscissis omnibus juridicis reme
diis et prorogationibus in aliis negotiis observari solitis vigore 
solius hujus conclusionis.

Erogationes vero, etiam necessarias, sine speciali comi
tatus aut vicecomitum commissione et sufficientibus quietantiis 
nullas faciant; secus non acceptabuntur.

Eredetije Szabolcsmegye levélt. Nyíregyházi, Prot. XIV. ex 
1667—1686. föl. 126.
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II.
Anno 1675. die 14. Maji, congregatio in oppido Kisvárda.

Ad tollendas querulantium difficultates in congregatio
nibus comitatus saepius propositas et ex eo suscitatas ac subor- 
tas, quod ob tardiorem sedriarum celebrationem 1 2 literas suas 
authentice extradari solitas ad sese recipere debito tempore 
non possent, communi omnium voto deliberatum est: Domini 
notarii universas literas transactionales, fassionales, contractua- 
les, protestatorias et his similes (exceptis tamen adjudicatoriis,3 
exmissionalibus4 et aliis, legitime juxta antiquam regni consve- 
tudinem in sedriis extradari solitis), sive celebrentur sedriae, 
sive non. in solitis comitatus congregationibus5 autentice extra- 
dare possint et valeant, imo debeant et teneantur.

U. 0. fol. 130.

III.
Die 31. Maji congregatio comitatus de Szabolcs in oppido Kisvárda

celebrata.

Ut communium onerum 6 laborumque publicorum exactio
nes et administrationes imposterum in omnibus villis, oppidis

1 Törvényeink értelmében a szolgabírák már szolgálati évök letelte 
előtt is tisztségüktől megfosztandók voltak, ha a szökött jobbágyok vissza
helyezése vagy az elköltözni akaróknak szabadságolása körűi hűtlenül 
jártak el, és ha a beszedett adóhátralékokat elsikkasztották. L. az 1547 : 30. 
és az 1569 : 14. t.-cz.

s A megyei törvényszékek tartására nézve lsd. II. köt. I. f. 12. 1. 1. j.
3 Az adjudicatoriákra nézve lásd ugyanezen megye 1595. évi stat. 

3. j. fentebb 26. lapon.
4 Az exmissionalesre nézve lsd. II. köt. I. f. 24. 1. 1. j.
5 Lásd u. o. 56. 1. 3. j.
6 A megye házi pénztárába való adózásra nézve lásd u. o. 16. 1. 4.

j. és 29. 1. 1. j.



et possessionibus domatim juxta facultates incolarum, prout 
majori ex parte in hoc comitatu practicatum extitisset conscien- 
tiose secundum Deum et ejus justitiam absque congrua inco
larum injuria praestentur, deliberavit comitatus. Contradicente 
nihilominus illustrissima domina comitissa Maria Eszterliázi, 
vidua illustrissimi condam comitis Georgii Drugeth de Ho- 
monna medio officialis sui egregii Michaelis Vitali1 alterum 
usum in bonis his vardensibus hactenus practicatum ratione 
nonnullarum possessionum allegante.

U. o. fol. 134.

IY.
Die 15. Junii.

Ad instantiam egregii Francisci Kemecsey promittuntur 
extradari litterae testimoniales super eo, quod, cum aliquem 
dominorum vicecomitum aut judlium ob certa et inevitabilia 
impedimenta congregatione comitatus abesse vel abfuisse con
tigisset, antiqua et laudabili istius comitatus nostri consuetu
dine ita requirente, quicquid in conservationem, ac publicum 
comitatus bonum comparentes conclusissent, et pro temporum 
varietate determinassent, absentes ejusmodi conclusiones et 
determinationes erant observare obstricti, nisi expost successu 
temporum per contrarias determinationes pro negotiorum qua
litate determinatas per comitatum sublatae extitissent.

U. o. fol. 135.
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V .

Die 18. Julii.

Cum nonnulli incolae cistibiscani proprii lucri cupiditate 
ducti, multis in locis ex Tibisco fluvio certos meatus seu alveos 
ac fossata ad erigenda molendina fluvialia apta conficere sibi 
consvevissent, ob quae impetibus vehementissimisque ac nocivis 
aquarum exundationibus proximioribus illis partibus intollera- 
bilia damna sine dubio adferrent, ad sopiendos igitur ejusmodi 
injuriatorum et querulantium condignos clamores communi 
omnium voto et voluntate deliberavit comitatus: a modo impo- 
sterum successivis semper temporibus universorum et quorum
libet ejusmodi alveos in locis opportunis et necessariis a festo 
Sancti Georgii militis et martyris, ad festum Sancti Michaélis 
archangeli aptis aggeribus replendos, nec in aliorum damnum

1 A megyegyűlésen való képviseltetésre nézve lsd. u. о. 187. 1. 1. j.



adoperiendos, secas universi domini magnates et nobiles sed et 
ignobiles, huic non satisfacientes, toties quoties duodecim Üo- 
renorum mulcta punientur per judliuni, abscissis universis 
juridicis remediis exequenda. Siquis vero in ejusmodi mulcta 
birsagiali curata contumaciter se huic conclusioni opposuerit, 
ejusdem molendinum nocivum absque ulteriori prorogatione 
per laesum demoliri debebit.

U. o. fui. 140.

VI.
Die 21. Augusti.

Statu tum  contra decimarum arendatores et exactores.

Ex quo non leves contra decimarum arendatores1 * et 
exactores subortae extitissent querelae, ad coercendum igitur 
talium male agendi temeritatem et alleviationem miserae plebis, 
statuitur, ut decimatores deinceps nullos abusus sub quovis 
praetextu contra mentem articulorum 3 practicari solitos intro
ducere praesumant, et etiam ab introductis se per omnia 
abstineant, omnis generis decimas in natura percipiant, illegiti
mas quasvis extorsiones ac exactiones praecaveant, nec invitis 
colonis ad damnosam decimarum pensionem miseram plebem 
compellere audeant, secus contra eosdem violentos jure proce
detur, nec male agendi facultas alias etiam eisdem concedetur, 
quae meliorem ut sortiri valeant effectum, per judlium publi
canda essent, pro informatione miserae plebis.

U. o. fol. 142.

1 A tizedre és annak bérbeadására nézve lsd. u. o. 27. 1. 4 . j.
8 Számosak és gyakoriak voltak a visszaélések, m elyeket úgy a 

tizedtulajdonosok, m int a tizedbérlők s különösen a tizedszedők (decima
tores) a tizedjog érvényesítése körül elkövettek. T anúsítja ezt a törvé
nyek nagy száma, melyek e visszaéléseket m induntalan ti lt já k  s elköve
tőiket hatalm askodás büntetésével sú jtják . Ily  visszaélések közé ta r to z o tt: 
hogy a tized befizetését tanúsító rovásnyeleket (caput dicarum ) nem adták 
vissza a tizedfizetőnek, sem nyugtatváuyt nem állíto ttak  ki a beszedett 
tiz e d rő l; hogy szokatlan dézsmát szedtek, sőt tized czimén a  kötelezettől 
m indent, a mi m egtetszett, elvittek ; a kijáró tized mennyisége tekinteté
ben a dézsmakötelezett által le te tt esküben meg nem nyugodva, annak asz- 
tag ja it fölhányván, neki, főkép esős időben, nagy kárt okoztak ; adósukat
csekély adósságért is jogtalanúl le tartóz ta tták ; a bortized felhajtásánál a 
törvényesnél nagyobb m értéket használtak ; a tizedkötelezetteknél szálltak 
meg, vagy több élelmi czikket követeltek a magok ellátására, m int a 
m ennyi őket törvény szerint m egillette; pecsét- és zsákpénzt szedtek, 
bírságot vagy tiszteletdíj czimén különféle szolgálatokat k ívántak , a tizedet 
behordottó l lovaikat, zsákjaikat elszedték. Mind ezekre nézve tanúlságosak
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1675.
Már amaro smegy ei stata tum.

Die 2. Octobris, 1675.
Statutum universale, quod in perpetuum durari decrevimus.

Minthogy Istennek bölcs itiletiből ez nemes vármegyének 
lakosi mind az régtől fogva való háborúság, mind az egyné
hány esztendők forgási alatt való szűk és terméketlen eszten
dők miatt, a mint keservesen éreztük, igen elszegényedtek, 
fogyatkoztak, per abusum, az mely felettébb való gazdálkodás 
tiszt atyánkfiái által mind az communis, s mind penig bisquin- 
denalis inquisitiók idején observáltattak; hogy az alól mind 
az nemesség s mind szegény emberek subleváltassanak, arról 
ex communi voto et suffragio tettünk ilyen végezést:

1. Ad communem inquisitionem tiszt atyánkfiái kimen- 
vén, felebb ne legyenek az articulusban specificált personáknál.1

2. Az mely faluban cirkálnak, az gazdálkodás juxta quan
titatem pagi exerceáltassék, ha az falu nagy, vágó tehenet 
adjon, a ki kisebb, berbécset, hoc declarato: az mely falu 
eddig nyestet adott, vágó marhát adjon, az mely penig rókát, 
berbécset adjon.

Az mely faluban circálni nem érkeznek menni, ital pénzt 
adjanak fi. 3, zabot abraknak minden kapuról cub. 5. oszlás
ról is cub. 5. Azonkívül kenyeret az szükség szerint, tyúkot 
kapuról numero 3, egyéb ételfélét is, a minek szerit tehetik, 
így értvén ezt, hogy a mely faluban circálnak, azok is ezeket 
ez szerint praestálják. Az mely falu penig kisebb, italpénzt 
adjon fi. 2. És így az minden personátul eddig observáltatott 
s usuáltatott egy-egy negyed zabadás penitus tolláltatik.

3. Az nyestet, az mely falu nagy, adja meg; az mely 
falu penig nyestet nem adhat, azért adjon fi. 3; az mely falu 
kisebb, adjon egy rókabőrt, vagy fi. 2.

4. Az quindenális inquisitiót penitus toliáljuk, hogy az 
szegénység azzal is ne aggraváltassék; hanem az communis 
inquisitiókra, a mely deliberatiók lesznek, szolgabirák atyánk-

az 1481 : 5., 7 .; 1495 : 37., 38., 40.; 1514 : 64.; 1536 : 38., 39. ; 1609 : 18., 
1613 : 4., 1647 : 95., 1655 : 89., 1715 : 97. t.-czikkelyek.

1 Az А. С. III. E. XLVI. czím 2. és 3-ik Art. szerint a gonosz
tevők czírkálására, a mely megyében két főispán volt, az égjük főispán, 
tartozott kimenni a megyei vicetisztekkel, főbírákkal, nótáriussal és az 
ezek mellé kirendelt személyekkel, a kiknek számát a törvény circiter 
4-ben határozza meg. Különben a czirkálás mindig a vármegye közgyű
léséből rendeltetett el, rendesen három-három évben egyszer, de rendkí
vüli esetekben a szükség szerint bármikor.
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fiai cum suis juratis azokat effectusban venni menjenek ki; 
lia oly az dolog, melyet nem igazíthatnak, reportálják az vár
megyére, és ott igazíttassék el.

5. Tiszt atyánkfiái lovaikat annakutána az processusok- 
ban ne tartsák, ne quartélyoztassák.

6. Az mely 8—8 póturát cirkálásnak idején eddig az 
faluk ispán uram szakácsának adtak, azt is toliáljuk, ennek- 
utána ne adják.1

Eredetije Máramarosmegye levélt. М.-Szigeten, Prot. VI. ex 
1671-1681. p. 230—231.

1676.
Szatmármegyei statutum.

Anno 1676. die 15. Aprilis in Zathmár celebrata sedes judiciaria comi
tatus Zathmariensis.

Statutum.

Mivel az fölvetett repartitiobeli búza2 megvételében sok 
refractariusok comperiáltatnak, nemesek és nemtelenek; azért 
unanimi voto concludáltatott, hogy szolgabirák uraim kiki az 
maga processusában nienvén, a hol mennyi restantia comperiál- 
tatik, annyit elsőben kérvén mind nemes és nemtelentől, ha 
megadja, mindjárt hozassék be; a hol penig megadni nem 
akarják, szolgabiró uram az templomot fölnyittatván, simpli
citer méressen ad quantitatem restantis ibidem quotae, akarki 
búzájából, és azután azon káros embernek adja meg az falu, 
nemesnek vagy nemtelennek. Ahol penig búza sem templom
ban, sem házoknál az szegénységnek nem találtatik, az olyan 
helyekben az bírót másod vagy harmadmagával értékesebb 
emberektől behozván, addig ki nem bocsáttatnak, mig az nálok 
levő restantia meg nem fizettetik és őket ki nem váltja az falu 
vagy város. Holott penig az nemes ember búzáját méretné föl 
szolgabiró uram, az olyan nemes embernek tartozzanak az több 
falukbeli nemes és nemtelenek megfizetni, kit ha meg nem 
akarnának, vármegye bírái assistentiájával legyen az executio. 
Hasonlóképen az parasztok részéről is leszen az executio az 
nemes emberek ellen.

Eredetije Szatmármegye levélt. N.-Károlyban, Prot. 1672—1684. 
föl. 118—119.

1 A czirkáló tisztek, cselédségük és lovaik ellátására nézve (gaz
dálkodás) az előbb idézett törvény a vármegyékben dívó szokásra utal. 
Ez okon tartotta a megye szükségesnek e tárgyban statútumot alkotni.

! Lásd ez iránt Szabolcsmegye 1553. évi stat. 1. j. e kötet 1. lapján.
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Szatmármegyei statútumok.
Anno 1676. die 21. Maji in Zathmár.

Statutum.
I.

Az régi restantiák kiszedésére szolgabiró uraim denomi- 
náltattak, úgy hogy ahol az uraknál vagy nemes embernél 
vagyon az restantia, s meg nem akarják adni, jószágokat fog
lalják el, mindaddig tartván, mig meg nem adják. Az szegény
ségnek penig marháit hajtsák el. Az armalista nemes embe
reknek is, ha jószágok nem lenne, marhájokat hajtsák el, cum 
adjungendis juratis assessoribus.1
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Statutum.
II.

Unanimi voto concludálta az nemes vármegye: Maróthi 
uram az egyszer kiadott restantiát, bejövén Zathmárra, ma
radjon itt egy holnapig, addig szedje ki, és abból éljen, minden 
napra limitáltatván ételére, italára denarii ötven.

Eredetije Szatmármegye levélt. N.-Károlyban, Prot. 1672—1684. 
föl. 125.
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Ugocsamegyei statutum.
Anno 1676. die 11. mensis Novembris.

Pro moderni temporis statu

Statutum est: Hogy az faluk éjszakának idején szorgal
matosán vigyázzanak s czirkáljanak, mind nemes és paraszt; 
és ha valami latrok ütnének az falura, az czirkálók mindjárt 
az harangot üssék félre, vagy ha az nem lehetne, kiáltson és 
hirt tegyen az falunak. Ha pedig az vigyázatlanság miá vala
mely faluban kár esik, ha az czirkálótul esik az kár és fogyat
kozás, az kárt fizesse meg; ha pedig az falutul esik, hasonló
képen az falu fizesse meg azon kárt. Minden faluban hadnagy, 
tizedes legyen, és oly szükség kívánván, mindjárt mentül hama
rább más falunak hirt tegyen. Ha az czirkáló az ő idejében elő

' Törvényeink, melyek az adóhátralékok behajtását a szolgabi- 
ráknak meghagyják, e behajtás körül követendő eljárásra nézve nem 
intézkednek.
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nem állana czirkálni, vagy az rendelt ideig nem czirkálna, az 
olyan embert az hadnagy az tizedessel együtt minden kedvezés 
nélkül büntesse egy forintra; ha nem volna mire büntetni, 
csapjanak tizenkettőt rajta; ha az hadnagy, tizedes meg nem 
büntetné, az hadnagyot, tizedest büntesse az szolgabiró tizen
két forintra.

2. Az mely molnárok az tolvajokat az Tiszán általköl- 
töztetik, tartozzék azon molnár az falunak vagy falubirájának 
hirt tenni, az falubirája mindjárt izenje meg vagy az ispánok
nak vagy szolgabirónak, melyet ha nem cselekednék az mol
nár vagy falu bírája, az nemes vármegye jól végére menvén 
az dolognak, fogassa meg és karóztassék fel érette.

3. Az Tiszán való nagy hajókat mindenütt elrejtsék, az 
malmoknál se legyen több egy szükségre való csónaknál tizen
két forint büntetés alatt. Nap lemente után azon tizenkét 
forint büntetés alatt senkit az Tiszán által ne hagyjanak az 
révészek, kit rajta érvén, az szolgabiró exequálja rajtok.

Eredetije TJgocsamegye levélt., N.-Szöllösön, Prot. ex 1 6 7 0 — 1 0 8 2 .  
a 4 7 8 .  I.

1677.
Ugocsamegyei statutum.

Anno 1677. die 16. mensis Martii in possessione Tekeháza sedes judiciaria
celebratur.

I.
Statutum est.

Quamvis occasione refraenationis publicorum praedonum 
ac aliorum omnis generis vagabundorum1 plurima extent, in 
protocolo statuta, quae modo etiam renovantur in omnibus 
punctis observanda sub poena in iisdem expressa. Quia vero 
malefactores et vagabundi denuo repululare et undique gras
sari audiantur: ideo, hac quoque occasione statutum est, ut 
ubicunque in ambitu hujus comitatus similes vagabundi, prae
dones ac cujuscunque generis malefactores, miseros incolas 
depascentes, hinc inde per pagos sine litteris passus divagantes, 
quartirisantes aut in sylvis delitescentes, vitaeque ac bonis tam 
nobilium, quam ignobilium insidiantes, sive illi pedites, sive 
equites sint, auditi fuerint, oppida et pagi, similes nescientes, 
aut qualitercunque notitiam eorundem habentes, judices eorun-

1 A gonosztevőkre nézve lásd I I .  köt. 1. f. 14-. 1., 2. j. és 105. 1. 
3-, 4. jegy.



dem oppidorum et pagorum statim et eo facto dominis su
premo et vicecomitibus ac judicibus nobilium, quem scilicet 
proximiorem esse noverint, sub poena capitali, irremissibiliter 
iisdem statim et eo facto abscissis quibusvis impedimentis 
infligenda significare, praeterea contra tales malefactores ac 
cujusvis generis praedones omnes et singuli oppidorum et 
pagorum incolae tam nobiles, quam ignobiles viritim insur
gere, eosdemque persequi,1 ac audito campanae pulsu, om
nium pagorum et oppidorum incolae sibi invicem auxilio 
adesse teneantur, sub poena in articulo 16. anni 1659. 
expressa, statim et sine ulla dilatione, abscissisque quibusvis 
exceptionibus, comperta tamen rei veritate, per judlium exe- 
quenda, ac publicis comitatus necessitatibus convertenda, ac 
insuper in refusione damni convincantur.

Eredetije TJgocsamegye levélt., N.-Szöllösön, Prot, ex 1670—1682. а 
496—497. 1.
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П.
Statutum  de congregatione celebranda.

Pro moderni temporis statu statutum est, ut durante hoc 
tumultuoso tempore, sedes judiciariae et congregationes hujus 
comitatus in oppido Nagy-Szőllős deinceps celebrentur.

V. о. a 497. I.

III.
Anno 1677. die 11. Maji.

Crebrescentibus undique praedoniis,2 furtis8 ac aliis ma
leficiorum generibus, circa sublationem praemissorum laboran
tes, conditum est tale statutum. Si a modo deinceps ex oppi
dis, pagis, aut de eorum territoriis pecora aut pecudes furtim 
abacti (sic!) aut res aliae ablatae fuerint, judices oppidorum 
et pagorum per damnificatum requisiti, teneantur statim insur
gere et vestigia pecorum aut pecudum, aliarumque rerum fur
tim ablatarum insequi ac investigare. Ubi vero vestigia cessa
rent et ulterius prosequi nequirent, talia oppida, pagi aut 
villae vel privatae (sic!) incolae teneantur vel furem denomi
nare et extradare, vel vero damnificatum contenture; ita tamen, 
ut pars laesa juramento mediante suorum furum aut pecorum 
vestigia propria esse comprobet. Si vero talis incusatus apud

1 Lásd u. o. 192. 1. 2. j.
2 Lsd. Szabolcsmegye 1588. évi Statut. 6. j. fentebb 11. 1.
3 Lsd. ugyanazon statutum 5. j. fentebb 9. 1. .

C orpus S ta tu to ru m . III. 12



quem vestigia cessarent, contentationem negligerent aut nol
lent (sic!), ex tunc judlium cum suis juratis de bonis talium 
universis, ac quibusvis abscissis omnibus juridicis remediis, 
observato quindenali termino, statim et eo facto exequi, par
temque damnificatam contentare possint ac valeant, debeant- 
<jue et teneantur.1

Eredetije Ugocsamegye levélt., N.-Szöllös, Prot, ex 1670—1682. 
az 505. I.
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Szabólesmegyei statu tum.
Anno Domini 1677. die 21. Aprilis in congregatione nostra in oppido 

Kisvarda celebrata.

Ad tollendas quasvis controversias ratione judicatuum 
villanorum suboriri solitas praecavendasque infinitas molestias 
in comitatu tediose hactenus propositas, deliberatum est: Ru
sticos in curiis nobilitaribus degentes, in judices quidem eligi 
non debere, antiqua curiarum nobilitarium libertate ita 
exigente. In locis tamen antiquarum curiarum jam in sessio
nes colonicales conversarum habitantes onera judicatus villa
rum aliorumque officiorum subire debere, diligenter tamen 
attendendum esse, ne fraus et aliquae imposturae tam ex una, 
quam altera parte hoc in passu fiant.2

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. XIV. ex 
1667—1686. föl. 186.
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Szatmármegyei statútumok.
Anno 1677. die 3. Augusti in Zathmar habita congregatio comitatus

Zathmariensis.
Statutum comitatus.

I.
Mivel az paraszt fundusok után való örökös földekről 

sok abususok estenek ez ideig az paraszt emberek részéről az 
földes urak ellen, hogy tudnia illik az paraszt emberek alat- 
tomban urok fundusi után való földöket az mennyiben elzálo
gosíthatják, úgy adják el, és az után vagy elszökvén, vagy

1 A lopott dolgok investigatiójára vonatkozik sz. László deer. II.
k. 5. fej. s Erdélyt illetőleg az ellopott marhák nyomának követését 
szabályozza az App. Const. V. R. 37. Ed. és Comp. Const. V. R. 24. ed. 

5 A falusi bíróságra nézve lsd. II. köt. I. f. 88. 1. 2. j.
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meghalván az jobbágy, az földesúrnak nagy summa kölletik 
az elidegenedett jószágát kiváltani nagy kínnal; minthogy azért 
ezideig ilyen dolgok sokak estenek; mivel penig az statútumok 
és törvények az jövendőket s nem az elmúltakat kötik meg, 
igy az iránt, ahol ez ideig olyan elzálogosítások estenek paraszt 
emberektől, azok nonnisi depositis deponendis váltódhassanak 
ki juxta consvetudinem loci et usum; de ezután az statutum 
vigora szerint, senki paraszt ember az örökös telek után való 
földet följebb egy forintnál el ne zálogosíthassa; ha penig föl
jebb zálogosítaná el, az földesúr az hypothecariusnak egy forin
tot letevén, foglalhassa vissza örökös telekeit. Az extirpativi 
földeket penig, mint keze munkáját az paraszt ember elad
hatja feljebb is. Az értékek is penig, kik az fundus után valók, 
juxta loci consvetudinem et usum locorum maradjanak.1 2 *

II .

Mivel pro annis 1676. és 77. egészlen az repartitio raj
tunk vagyon, azomban ottan-ottan militaris executióval fogyat
nak bennünket az restantiáért: azért, hogy egészlen az két 
esztendőre való nehéz terhet magáról az vármegye letegye, 
tetszett az vármegyének, hogy kapu után 36 köböl búzát ves
senek föl. Az armalistákra1 2 * penig, az két esztendőre az hat 
ökrös armalistára 2 köböl búzát, fél ekés emberre egy köblöt, 
gyalog szerre fél köblöt vessenek föl. Mindazáltal vadnak oly 
armalisták, kiknek az ökrös armalistáknál jobb értékek vagyon ; 
azért az hol ilyeket tudnak szolgabirák uraimék, conscientiose 
limitálják, assessort vevén magok mellé.

Eredetije Szatmármegye levélt., X.-Károlyban, Prot. 1672—1684. 
föl. 154.

1678.
U g o c sa m e g y e i s ta tu tu m .

Anno 1678. die 23. mensis Martii.

Statutum est, ut quia comitatus officiales propter restan- 
tias repartitionis et gratuitorum laborum 8 multum molestantur 
a commendante Szatthmariensi captivanturque. Ideo refractarii 
in singulis scilicet pagis judices pagorum cum potioribus duobus 
aut tribus civibus, dominorum vero magnatum et nobilium

1 Lásd Máramarosmegye 1638. évi stat. 4. j. fentebb a 84. lapon.
2 Az armalistákra nézve lásd II. kőt. I. f. 78. 1. 1. j.
8 Az ingyen munkára nézve lásd II. köt. I. f. 47. 1. 3. j.

12*
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officiales captiventur et Szatthmarium introducantur, et donec 
plenariam non fecerint administrationem et complanationem 
ibidem detineantur.

Eredetije Ugocsamegye levéltN.-Szíillös, Prot, ex 1670—1682. 
az 525. I.

1678.
M á r  a m a r  о sm eg y  ei s ta tu tu m .

Die 5. Julii. 1678.
Statutum universale.

Az nemes ország törvénye ellen leven, s kárát is látván 
az kereskedő rendnek abból, hogy némely helyeken azon embe
reknek marháikat erőszakosan levonják, és affélével utjokat 
continuálni nagy károkkal nem engedik; azért a modo in 
posterum sem személy szerint, sem falu közönségesen az keres
kedő embereket ne interturbálják. hanem az meddig az keres
kedő ember akarja marháját vitetni, szabadságában álljon, és 
ki ez ellen cselekszik, ha egy személy, poenája 11. 12., ha falu, 
articularis poena, mely comperiáltatván, exequáltassék az 
olyanokon.1

Eredetije Máramarosmegye l e v é l t М.-Szigeten, Prot. VI. ex 
1671—1681. 316.

1679.
8 za tm á r m e g y e i s ta tu tu m .

Anno 1679. die 8. Martii praemissa generali congregatione sequitur sedes 
judiciaria in Zathmár.

Statutum.

Az mostani szükség és félelmes állapot azt kívánván, 
hogy az város környül az árkot csinálni köll, azért végeztetett, 
hogy minden szeres ember sine personarum respectu, az miko
ron szer jő és intetik az biráktól, emberét küldje, ea tamen 
conditione, hogy az városi uraimék is sine respectu personarum 
et dignitatis embereket küldjék, szer kerülvén rájok; holott 
penig az mely polgárok az munkások mellett lennének vigyá- 
zásnak okáért, akkor, mikor oda küldetnek napszámra, akkor

1 Országos törvény (А. С. III. E. 14. o.zím 1. art.) csak általános
ságban intézkedvén a kereskedő rendeknek salvus conductus mellett való 
szabad járásáról keléséről; a jelen statutum, a kereskedők marháinak 
erőszakos lefogásai megakadályozása czéljából alkottatott.

1 8 0  M E G Y E I STATÚTUM OK .
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ne küldjék embereket dologra; de azon kívül, midőn szer jő 
azon tizedességre, az ilyen polgárok is küldjenek, sőt az biró 
is, mivel mi főispán uramat sem excipiáltuk. De ez statutum 
nézi csak az mostani félelmes időt.

Eredetije Szatmármegye levélt.. N.-Károlyban, Prot. 1672-1084. 
föl. 175.

1679.
S za b o lc sm e g y e i s ta tu tu m .

Anno Domini 1679. die 15. Julii in oppido Kis-Várda.

Ex quo non leves essent querelae contra proterviam non
nullorum pagorum, qui cum notabili vicinorum pagorum deso
latione, mutuam et reciprocam pascuationem; semper obser
vari solitam bis temporum guerris interturbassent et intertur
barent, ad quorum abusus tollendos conclusit comitatus: ut 
quicunque incolarum ejusmodi pascuationes bis solum tempo
rum guerris interturbassent vel imposterum interturbarent 
delata ad judlium, cujus videlicet processui incumbit querela, 
ejusmodi mutuae et reciprocae pascuationes ab antiquo cum 
vicinis incolis observatae contumaces turbatores et impeditores 
toties quoties duodecim ilorenis hungaricalibus, seclusis univer
sis juridicis remediis et exceptionibus iii aliis causis observari 
consvetis, comperta tamen mera rei veritate, punire possit et 
valeat, imo debeat et teneatur.

Et conclusio ista duret solum his temporum guerris, 
salva tamen eisdem, qui ordinario juris processu contra dictos 
turbatores procedere voluerint, facultate permanente.

Cui conclusioni generosus Eranciscus Csaba nominibus et 
in personis illustrissimae comitissae Dominae Mariae Eszterhazi 
de Galantba, illustrissimi quondam comitis et I). D. Georgii 
Drugeth de Homonna et reliquorum dominorum terrestrium 
Tasiensium ratione particulae prope metas Berkesienses habitae 
et ex parte etiam jumentorum Tasiensium prohibitae, salvo 
tamen solitis aliis temporibus reciproco usu pascuationis per
manente.1

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. XIV. ex 
1667—1686. föl. 202.

1 A szomszédos községek határain való kölcsönös legeltetésre nézve 
lásd u. ezen megye 1702. évi statútumához írt jegyzetünket alábh.



1679.
Máramarosmegyei statutum.

Die 28. Octobris 1679.

Az orosz és oláh papoknak az temetésbeli szegénységen 
való rendkívül való exactiójok felöl minden helyekből sok 
panasz jővén eleinkben, egy temetéstől tiz, tizenkét s több és 
kevesebb forintokat, öreg marhákat extorquealván, eífelöl ex 
communi voto et suffragio concludáltuk, hogy ennekutánna 
egy forintnál senki többet egy ember temetésétől akár öreg, 
akár gyermek legyen, senki ne adjon. Az mely pap többet 
extorquealna, in poena fi. 12 incurráljon melyet azon proces- 
susbeli tiszt atyánkfiái, vigore hujus statuti exequáljanak. 
Mindazáltal a ki maga jó akaratjából egy forintnál többet 
ad avagy legal, szabadságában álljon.1

Eredetije Máramarosmegye levélt., М.-Szigeten, Prot. ex 1671— 
1681. p .  350.

1680.
Ugocsamegyei statutum.

I.
1680. 18. Julii in possessione Saásvár generalis congregatio celebratur.

Statutum comitatus.

Ad praecavendas et refraenandas saepenumero attentare 
solitas naturalis Christiani nominis hostis Tureae excursiones 
oppidorum, pagorum, villarumque expilationes, miserae plebis 
graves lustrationes et per eum inferri nitendas damnosas con
tributiones, per comitatum hunc de Ugocsa conducuntur pedites 
viginti, quibus pro susceptaculo et destinato ubi esse actuali, 
in possessione Tfir-Terebes in fine pontis, in dorso fluvii Túr 
per processus aedificabitur unum szerdák vulgo gore, cui inha
bitare tenebuntur, accepto sibi cedente menstruali salario fi. 3, 
neque miserae plebem minimis quibuscunque injuriosis oppres
sionibus aggravare praesumant.

Ad cujus aedificationem et exstructionem dietim juxta 
praescribendum modum et ordinem, omnes possessiones et

1 A liiveiket hivatalos eljárásukért túlságosan sarezoló oláh papok 
ellen az 1593., 1626. és 1647-ik évi törvények alapján az А. С. I. Bész, 
VIII. Czím, 1. Art. Il-ik  pontja intézkedik akképen, hogy: az oláh püs
pökök, esperesek és papok »a szegénységet ne sanczoltassálc. .. s külső 
büntetésekbe és bírságolásokba magukat ne elegyítsék«.
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oppida comparere concurrereque tenentur et tenebuntur, sub 
poena flor. 12. infallibiliter in singulis contumacium cum 
executione reali exequenda.

Eredetije Ugocsamegye l e v é l t Nagij-Szöllösön, Prot, ex 1670— 
1682. a 619. 1.

II.

Anno Domini 1680. 7. Octobris.

Statutum comitatus.

Ad evitandas et praecavendas libere grassantium prae
donum, miserae plebis oppressorum vagabundorum tam pedi
tum, quam equitum (sic!), deliberavit comitatus, primo nemine 
excepto universitas dominorum nobilium, sub infallibili poena 
fl. 12. arma comparent, eaque diligenter servent, carentis 
autem armis, eadem sub dicta poena procurent. 2-do omnes 
omnino possessiones quas imprimis dicti vagabundi praedones 
invadunt, sub eadem poena infallibiliter desumenda et exe
quenda, magistratui, puta illustrissimo domino supremo comiti, 
in absentia autem supremi comitis vicecomitibus sine omni 
mora patefaciant, imo ipsi quoque incolae seu rustici juxta 
omne suum posse similiter arma sibi procurabunt, ita ut com
muni omnium voto et consensu, similes violenti vagabundi 
depraedatorés, oppressores, actu statim et eo facto, juxta men
tem etiam domini commendantis Szatthmariensis in patentibus 
nuper dierum nobis submissis expressatam adamussim repri
mantur et compescantur. Accedit 3-tio. In adventu dictorum 
vagabundorum praedonum nemo magnatum, nobilium et rusti
corum sub dicta poena audeat aut praesumat convenire (ne 
condescendant) cum dictis militibus, ubi condescendent et 
excessus patraverint, declarandi erunt iidem excessus ipsis 
officialibus; pro succurrendo remedio similium excessuum.
4-to. Deliberatur insuper, quod omnes quatuor judices nobi
lium quotquot possessiones habeant sub directione sua ex 
singulis pagis unum-unum peditem statuant, ut continuo in 
promptu supersint, ita ut ingruente necessitate, eo, quo desi
derabitur, statim collocari possint. Intelligendum uberius, 
desolatiores pagi duo unum peditem, majores pagi, unus pagus 
pedites duos constituat, et modo praemisso paratum servet et 
bene armatum.

U. о. a 629. I.



1681.

Szabólesm egyei s ta tu tu m .
Anno Domini 1681. die 2. Aprilis congregatio in arce Kis-Varda

celebrata.

Quia vero nonnulli essent nobilium et rusticanae condi
tionis hominum, qui publicas contributiones exolvere recusa
rent, ex eo judlium omnibus restantiariis ejusmodi contri
butiones effectuare recusantibus, si impositio duodecim flor, 
extenderet aut adaequaretur, eo facto duplum, quum autem non 
attingeret, ipsam impositionem cum mulcta duodecim H <> re
noni ш toties quoties exequendorum mulctare et omnimodam 
satisfactionem vigore praesentis contributionis exequi possint 
et valeant.

Restantiae repartitionales administrentur per judlium 
quanto citius.

Eredetije Szabolcstnegye levélt., Nyíregyházán, Erőt. XIV. ex 
1667—1686. föl. 235.

1682.

S za tm árm egyei s ta tu tu m .
Anno 1682. die 8. Junii in Zathmár, congregatione comitatus 

Zathmariensis particulari.
Statutum comitatus.

Az mely nemes ember az vármegye dolgaiban útra 
küldetik és el nem akarna menni, irremissibiliter 12 forinttal 
büntettessék.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, Prot. 1672—1684. 
föl. 236.

1682.

M ár a m ar osm egyei s ta tu tu m .
i .

Congregatio partialis in castris comitatus Maramarus ad Remete positis
die 12. Julii 1682.

Végeztük unanimi voto et suffragio, hogy az mely nyakas 
emberek ellen ezelőtt is rendeltetett volt brachium és poena 
is, az kik tiszt atyánkfiaira támadnának, úgy látjuk, nem hogy 
szűnnének az olyan nyakas szófogadatlan emberek, sőt inkább 
napról napra Szaporodnak, azért rendeltettek felső járásból 
Sziget járási szolgabíró atyánkfia mellé az Taraczk vizére
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(K aro ly  P e trás  u ram  is kim envén az tavalyi dolgoknak vég
ben  vitelére, m elle ttek  levő két assessor atyánkfiaival együtt) 
h a tv an  jó lovas, az k ikkel az fe lv e te tt expensákat szedhesse 
annak  rendi szerint, h a  úgy fog k ív án ta tn i és nagyobb securi- 
tá ssa l is járhasson el dolgaiban, in terim  azon hatalm askodó 
nyakas fa lukat ad  ti. 12 is külön levő egyes hatalm askodókat 
is hasonló képpen ad  ti. 12 büntettessenek, sőt h a  a  modo 
in  posterum  olyanok ta lá lta tn a k , m inden kegyelem  és halo
g a tás  kivűl fogattassanak  meg és ju x ta  sua d em erita  b ü n te t
tessenek, ha  úgy k ív án ta tik  h a lá lla l is .1

Eredetije Mdramarosm. levélt., М.-Szigeten, Prot. 1682—1685. 
(VII. köt.) Pag. 5.

II.
Die 6. mensis Augusti 1682. congregatio in oppido Szigeth celebrata.

V adnak oly nem es em berek, kik m era contum acia ducti, 
sem ez esztendőn sem tav a ly  nem  táboroztanak , k iket viceispán 
u ram  dupláson huszonnégy-négy forin tig  m egbüntessen, ha 
penig ugyan az u tán  is tá b o rb a n  nem  insurgálnának , négysze
resen  negyvennyolcz-nyolcz ftig büntesse őkegyelme, egyebe
ket pedig, kik a táb o rb a n  eljővén, de ism ét m agokat elvonták, 
ft. 12 12. büntettessenek .2

Eredetije u. ott pag. 11.

1682 .

U g o csa m eg ye i s ta tu tu m .
Anno 1682. 14. die Julii.

Statutum comitatus.

E x  quo praesenti injurioso re ru m  sta tu  im positis copiosio
ribus e t grandioribus im positionibus pecuniariis, frum entariis, 
bovum que jugalium  cu rrib u s injunctionibus, in exactione et

1 A végrehajtások megakadályozására v. ö. fentebb 17. 1. 6. 
jegyzettel.

0 Még ezen év szept. 26-án a Hosszúmezei gyűlésben megtoldják 
ezzel: »Hoc addito, ha ennek utáuna is csakugyan vakmerősködnek és 
semmiképpen az nemes vármeg3re parancsolatjával végezésével nem gon
dolnak és most is csak otthon találtatnak, az ilyenek közül ha marhájok 
nincsen, kivel büntettessenek, személyekhez is hozzányúlhasson ispán uram, 
ha szintén volna is jószága értéke, de ha kétszeri, háromszori animad- 
versioval is nem gondol contumacia ductus, tehát az olyanhoz is hozzá
nyúlhasson ispán uram vagy nemes vármegye tagjaiból álló substituált 
emberei által, melyre exmittaltatik is ó' kegyelme« U. ott pag. 14., 15.
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effectuatione eorundem  judlium  cum jurassoribus imo nec vice- 
com ites ob m anifestas et potentiosas violentasque nonnu llarum  
possessionum incolarum  oppositiones spontaneas absentationes 
libere  procedere nequean t, neque a u s in t : ideo unanim i voto 
e t consensu to tius com itatus s ta tu itu r , quatenus in ta li casu 
necessitatis universi et singuli tam  nobiles quam  ignobiles 
super fienda personali assisten tia  requisiti, sub poena seu 
vinculo dor. 100 modo praevio in contran iten tibus contum acibus 
cum executione rea li desum enda, assistere et procedere tene
a n tu r  et sint obligati.

Eredetije Ugocsamegye levélt., Nagy-Szó'llösön, Prot, ex 1670— 
1682. a 683—684. 1.

1682 .

Máramarosmegyei statutum.
Congregatio comitatus Maramarosiensis die 19. Decembris, anno 1682. 

in oppido Szigetid celebrata.

Az kereskedő em berek terhek , falukon és városokon aka- 
ra tjo k  ellen való lehányásában, m ind a kereskedő em berek s 
m ind a lakosok részéről nagy veszekedés lévén, a m int erről 
a  nemes országot is requ irá lván  a kereskedő em berek, a nemes 
ország is kétszáz fo rin t poena a la tt  articu lusban  inserálván 
végzett erről, hogy se B rassóban, se Szigethen, se Técsőn, sem 
m ásu tt indifferenter semmi névvel nevezendő helyeken a keres
kedő emberek ne késleltessenek terheknek  lehányásával. M i is 
azért a nemes ország constitu tio ja  szerént v égeztük : hogy v ár
m egyénkben egy helyen is, se városon, se fa lun  a  kereskedő 
em bereket, úgym int K övesligeten, K alocsán, Szinevéren, Ö kör
mezőn, H olyatinban , m ásu tt is te rh ek  lehányásával ne késlel
tessék. szabadságok lévén a  m ely helyben szekerest ak a rn ak  
fogadni addig, a  m eddig m agok kívánják te rh e k e t v itetni sub 
poena articulari, k iről szolgain'ró u ram  hová ham aráb b  a deno
m inált helyeket adm oneálja s h a  az adm onitio u tán  az a r ti
culus ellen a liber quaestust im pediálnák, exclusis om nibus 
jurid icis rem ediis az a rticu la ris  poena ra jtok  exequaltassék .1

Eredetije Máramarosm. levélt., М.-Szigeten, Prot. 1682—1685. 
(VII. köt.) Pag. 25.

1 V. ö. fentebb 180. 1. u. ezen megye 1678. évi statútumával.
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1683.
Máramarosmegyei statútumok.

I.
Congregatio particularis, die 16. mensis Februarii anno 1683. in oppido

Szigeth celebrata.

V égeztetett, hogy ha melyik szolgahiró atyánkfia vala
mely hecsiiletes assessort kíván m aga m ellé az adófelszedésnek 
alkalm atosságával, szabadságában legyen és azon becsületes 
assessor atyánkfia is elm ehet, de ügy, hogy ő m aga salláriu - 
m ával contentálja azon becsületes assessort, a k it m aga mellé 
fog adjungáln i.1

Eredetije Máramarusm. levélt., М.-Szigeten, Prot. 1682—1685. 
(VII. köt.) Pag. 33.

II.
Generalis congregatio comitatus Maramarosiensis die 11. Maii anno

1683. in oppido Sziget celebrata.

Végeztük ex communi voto, mivel az mi kegyelmes u runk  
őnagysága s az őnagysága m éltóságos tanácsa m egengedte, 
hogy az eddig u su a lta to tt vékával, m értékkel, singgel és iczé- 
vel éljünk ennek u tán n a  is várm egyénkben, m indazonáltal 
szükségesnek itiltük , hogy m indenütt a m értékek, vékák meg
vizsgáltassanak. A z közelebb jövő és következendő gyűlésünkre 
H usztró l egy vékát, singet és fontot úgy az több városokról is 
egyet-egyet előhozván és iczét is, (ide nem  értvén a buszti iczét, 
ki is az ő nagyságuk dispositiójában van) az járásokból is m in
den járásokból hasonlóképpen is akkor conferaltassanak .1 2 * * * * * 8

Eredetije u. o. Föl. 43.

1 A. Compilata constitutiók XLV-ik Edictuma szerint Máramaros-
megyóre rin universum« 4500 tallér adó volt kiróva az adóalapot
tevő kapuk (portae) számának megjelölése nélkül, a melyen kiviil a 
máramarosi harminczad s a deésivel együttesen még 10 tallért volt
köteles beszolgáltatni. Az adó felszedése a XL. Edictum szerint általában
a tisztek kötelessége volt. A tisztek — szolgabírák — azonban az adózó 
nép eró'szakos ellenállásával szemben önmagokra sokszor erőtlenek lévén,
a statutum rendelése szerint ily  esetekben a szolgabírák egy-egy asses
sort is vehettek magok mellé segítségül.

8 A mértékekről az А. С. III. Rész. XLY. czíme 1. Articulusa 
(az 1578., 1588., 1606., 1613., 1615. és 1622. évi régi törvények alapján) 
akképen intézkedik, hogy Erdélynek minden részében, ideértve Kraszna 
és Közép-Szolnok vármegyéket is, egyenlő mértékekkel kell élni. Ezen 
mértékeket, úgy m in t: ejteleket, vékákat, köblöket, singeket, fontokat, 
mázsákat és minden egyéb mértékeket, a kolozsvári mértékhez kellett 
alkalmazni. Az ekkép alkalmazott mértékekből a fundus regiuson vagy
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XII.
Ugyanaz.

Die 8. mensis Junii.

V égeztetett, liogy m inden nem es ember, kinek hat, s kinek 
négy ökre vagyon, avagy ökre nem  lévén is, a  k inek van leg
a láb b  száz ju h a  avagy m áskén t is annyira való értéke, hogy 
lovat ta r th a t,  lovat szerezzen és lovon táborozzon sub poena 
fl. 12.

Eredetije Máramarosm. levélt., М.-Szigeten, Erőt. 1682—1685. 
(VII. köt.) Eag. 49.

I Y .

Ugyanaz.
Die 13. Augusti anno 1683. iu oppido Szigeth.

Igen  szokásban menvén, a nemes várm egyében, hogy a 
tisztek  ellen feltám adjanak, executiókat im pediáljanak, sőt m a
gok a t is néha a  nemes várm egye tiszteit m egverjék. V égezte
te tt ,  hogy h a  p arasz t em ber, ki tám adást teszen, annálinkább  
a  ki tisztet megüt, a falu  de facto az olyant sub poena a r t i 
culi megfogja. Nemes em ber penig citáltassék, in terim  facto a 
nem es em ber is m egfogattassék sub eadem poena a rticu la ri, 
kétszáz forint érő jova nem  lévén penig, citatio  se in terveniál
jon. A z hol penig tiszt atyánkfia  m agánosán executiot nem  
p erag á lh a t, brachium ot valahonnan  és a m ennyit kíván suli 
poena fi. 12 12 singillatim  exequenda tartozzanak  ő kegyelme
m ellé surgálni.1

Eredetije u. o. Pag. 36.

V.
Ugyanaz.

Die 23. Augusti 1683. in oppido Szigeth.

Végeztük, az mennyi pénznek az ország adójában  mox 
e t de facto a ki készen legyen, tiszt uraim ék m ingyárt kü ld jék  
be. A z h á tra  m arado tt re s ta n tiá k a t penig m ingyárt szedesse

is a szászságon levő városok ás faluk számára Szebenből; a székelyföldiek 
számára Sz.-Udvarlielyről ; a többi székek, városok, vármegyék és faluk 
számára : Kolozsvárról adattak ki a minták. Máramarosmegye, ideértve 
Bihar- és Zarándmegyéket is, a törvényezikk rendelése szerint a váradi 
mértékkel élt. V. ö. még a mértékek használatára nézve I. köt. 70., 160., 
516. lap.

1 A végrehajtásnak ellenszegülőre nézve lásd fentebb 17. lap. 
6- jegyz.
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ispán  u ram  s m indenik szolgabiró  atyánkfia, mellé, a k iket s 
lionnét s m ennyit ő kegyelm k kívánják, b rach ium  menjen az 
engedetlenek ellen, hogy annyival is ham arább  és alkalm ato- 
sabban  viliessék végbe do lgokat és szedhessék a  restan tiákat, 
a kik penig m agokat elvonnák, vagy m arhá jokat félreállítanák, 
te h á t a  fa lu  az olyanokat, a  ho l olyak ta lá lta tn a k , vagy á llít
sák elő, vagy ha  elő nem á llítjá k , vegyék m eg a  falun az adót, 
igazítsa a falu  az olyanokkal a  dolgot. Az kik  penig az adó 
elő tt á llo tta k  egy kenyeren k e tte n  vagy hárm an , azok ne accep- 
tá lta ssan ak , csak megvegyék m indeniken.1

Eredetije Máramarosm. levélt., М.-Szigeten, Prot. 1682—1685. 
(VII. Ш.) Pag. 57.

1684.
Máramarosmegyei statutum.

Congregatio comitatus Maramarosiensis die 28. mensis Augusti anno
1684. in oppido Szigeth celebrata.

A  nem es országgyűléséből m egjött követ atyánkfiái refe
rálván, hogy az országgyűlésében végeztetett volna a verebek 
vesztésére, hogy m inden külön kenyeres em ber fogjon ötven
ötven verebeket, a ki meg nem  fogná, valam ennyi híja leszen, 
annyi ü ttessék  a farán, k ire szolgahirák  atyánkfiainak  szorgal
m atos vigyázásuk legyen sub fi. 12, itt is azé rt a  nemes ország 
végezése szerént szorosan inponálta to tt.

Eredetije Máramarosm. levélt. М.-Szigeten, Prot. 1682—1685. 
Pag. 84. (VII. köt.)

1685.
Szabol c smegy ei statútumok.

I.
Anno 1685. die 16. Februarii congregatio in arce Kisvarda celebratur. 

Statutum comitatus.

Sok panasz h a lla tik  ném ely nemes és p a ra sz t emberekre, 
kik az m ás jám borok verm ére és egyéb e lre jte tt ja v a ira  akárm i 
könnyű beszédre vagy ijesztésre az katonákat és egyéb efféléket 
reáigazítják , hogy azért efféle alkalm atlanságok megorvosol- 
tassanak , végeztetett: M ikor efféle dolgok tö rténnek , az kár-

1 Az adó és adóhátralék felszedése módjára és a fizetni vonakodók 
büntetésére lásd a Comp. Const. V. Rész XL-ik Edictumát.



vallott fél requirálja azon processusbeli szolgabirót, ki egy 
bizonyos és competens terminuson az két félnek vádját, ment
ségét és egyéb documentumit ruminálván, tegyen minden tovább- 
való halogatás nélkül satisfactiót az kárvallott félnek az kár- 
tétetőknek javaiból, ha javai nincsenek, személyében is meg
tartóztassa az kártétetőt; ezenfelül az nemes ember száz forin
ton és az paraszt ember negyven forinton convincáltassék, mely 
poenának egy része legyen az kárvallott félé, egy része az 
vármegye szükségére, egy része pedig convertáltassék pro labore 
exemtorum; ezen poena abscissis universis juridicis remediis 
et exceptionibus exequáltassék. Ha pedig oly homály volna az 
dologban, kiért szolgabiró uram finalis igazítást nem tehetne, 
hozza bé pro revisione az vármegye gyűlésére vagy törvény
székére.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Erőt. XIV. ex 
1667—1086. Föl. 254.

190 M E G Y E I  S T A T Ú T U M O K .

II.

Anno Domini 1685. die 20. Junii sedes restauratoria celebrata extitit.

Ante electionem vicecomitum statutum est, ne domini 
officiales comitatus a portis ipsis deservientibus extraordinarios 
census et servitia aut honoraria exigant, moderatis trium die
rum servitiis ac ordinariis impositionibus contenti sint; si vero 
extraordinarias impositiones facere contigerit, superfluitas extra 
simplicem impositionem in necessitates comitatus convertenda 
intelligatur, neque ultra singulas portas similem superfluitatem 
accipiant. Hoc tamen advertendum est, quod si fluctuantibus 
modernorum temporum guerris, extraordinaria aliqua onera 
intervenerint, extunc portae etiam dominis officialibus deser
vientes habito condigno respectu reliquas portas sublevare 
teneantur, condignus tamen respectus erit observandus in 
similibus.

U. o. Fol. 256.

III.

Die 20. Junii.

Az vármegye dolgában járó követeknek expensáiban nagy 
abusus jött be, mert az szegényebb nemes emberek is annyit 
kívánnak mint az főrendek; azért determináltatott: az követ
ségben deputalt emberekre condignus respectus legyen, az idő
nek, helynek és személyeknek mivoltához képest; az addig



becsúszott-mászott vesztegetés pedig mindenekben praecaveál- 
tassék, az expensa is illendőképen accomodáltassék.1

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. XIV. ex 
1667—1686. Föl. 257.

1685.
U gocsam egyei s ta tu tu m .

Anno 1685. die 3. Martii in oppido Szatthmár generalis congregatio 
incliti comitatus Ugocsa celebrata.

Quandoquidem ex insperato majori ex parte plurimi inco
larum oppidi Nagy-Szőllős per nefarios kuruesones anno prae
terito propter non praestationem ab inclito comitatu postula
torum victualium et curruum necessariorum ad castra Tökölyi- 
ana in pecoribus et boum abactionibus sunt damnificati. Ne 
igitur tanta damna insontes patiantur, per universitatem con
clusum est: intra unius anni revolutionem ex omnibus imposi
tionibus, tam pecuniariis, quam vecturarum pecorum vel fru
mentorum contributionibus ipsi Nagy-Szollősienses damnificati 
in suplementum vel refusionem damnorum secundum quottam 
medio judlium ad ipsos limitatam sint immunes.

Eredetije Ugocsamegye levélt., Nagy-Szöllösön, Prot. 1683—1715. 
(К. Oy.) 28. lap.

M E G Y E I  S T A T Ú T U M O K .

1685.

S za tm á rm eg ye i s ta tu tu m .
Anno 1685. die 22. Maii in Zatthmár acta congregationis dominorum 

magnatum et nobilium comitatus Zathmái-.
Statutum comitatus.

Cum nuper, cum gente comitatus, dominus supremus 
comes fuerit exmissus, ad exturbandum Martinum Comlossy 
de domo Francisci... Bogdány, in quam violenter sub nomine 
quartirii intravit, in praejudicium relictae Francisci Bogdány; 
et qui cum domino supremo comite non insurgentes sese sub
traxerunt, contra illos statuitur ut idem dominus comes prae
via legitime citatione contra ipsos jure procedere possit in 
sedibus judiciariis comitatus.

Eredetije Szatmárm. levélt., N.-Károlyban, Prot. 1684—1692. 
Fol. 10.

1 A megyei küldöttségekre nézve lásd Zemplénmegye 1559. évi 
statútumához írt 2. jegyz. II. k. 1. fele 7. lapon.

191
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1685.
U gocsa m eg g e i s ta tu tu m .

Anno 1685. die 14. mensis Octobris congregatio incliti comitatus Ugocsa 
oppido Szatthmár celebrata.

Statutum.

C u m  p r o p te r  n o v e r c a n t is  t e m p o r is  in  c o m m o d ita te m  ta m  
p o r ta e ,  q u a m  n o b ile s  u n iu s  s e s s io n is  r e lu c ta r e n t , a d  r e q u is i
t io n e m  ju d liu m  v a ld e  p a ru m , v e l  o m n in o  n ih il  c o n tr ib u e r e  
v e l le n t ,  im o  p e n itu s  c o n tu m a c ia  d u c t i  r e c u sa r e n t , n e  ig itu r  
r e s t a n t ia e ,  a  m u lt is  a n n is  im p o s ita e ,  u t  in  p o s te r u m  im p o n e n d a e  
in  c u m u lu m  a c c r e sc a n t , e a  r a t io n e  p e r  u n iv e r s ita te m  c o n c lu su m  
e s t : q u o d  ju d liu m  in  o m n ib u s  p r o c e s s ib u s  in tr a  s e p t im a n a m  
c e r t if ic e n t  ta m  p o r ta s ,1 q u a m  n o b i le s  u n iu s  s e s s io n is 1 2 a d  p er-  
s o lu t io n e m  o m n iu m  im p o s it io n u m , im p o n e n d a r u m , t a m  r e s ta n -  
t ia r u m  q u a r u m v is , ta m  v e r o  s o lu t io n e m  n o ta r ii, q u i  s i  co n 
t u m a c e s  e t ia m  u lte r iu s  e s se  p e r s is t e r e n t ,  n e c  a d m o n it io n i  ju d 
l iu m  o b te m p e r a r e n t , id e o  d a tu r  a u th o r ita s  d o m in o  su p rem o  
c o m it i ,  i l l o s  ta m  n o b ile s ,  q u a m  p le b e a e  c o n d it io n is  h o m in es  
in c a p t iv a n d i e t  m il i t a r i  e x e c u t io n e  m e d ia n te  b ir s a g io  d u o d e 
c im  f lo r e n o r u m  e x t r a  p e r s o lu t io n e m  om n iu m  r e s ta n t ia r u m  
c o m p e lle n d i.

Eredetije Ugocsamegye levélt., N.-Szőllösön, Prot. 1683—1715. 
(К. Gy.) 37. 1.

1686.
Szabolcsmcgyei statutum.

Anno Domini 1686. die 19. April is sedria in arce Kisvarda celebratur.

Q u a m v is  m e n s u r a  r e g n i s t a t u t is  e s s e t  a c c o m o d a n d a , ad  
t o l le n d a  in c o m m o d a  e x  d is p a r it a te  m en su r a ru m  e m e r g e n t ia  
c o n c lu d itu r , e u n d e m  a r t ic u lu m  se r io  e s se  o b s e r v a n d u m 3 co n 
t u m a c e s  v ero  t o t ie s  q u o t ie s  1 2  f lo r e n is  m u lc ta n d o s  e s s e  n o b ile s  
e t  ig n o b i le s  f a c t a  p r o m u lg a t io n e , in  m e d ie ta te  a d  p u b lic a s  
c o m it a t u s  n e c e s s i t a t e s  c o n v e r te n d is .

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. XIV. ex 
1667-1686. Fol. 268.

1 Porta =  kapu, mint adókulcs, lásd Abaujmeg3re 1580. évi IY-ik
Statut. 4. jegyz. II. k. 1. fele 42. lap.

3 Az egyházhelyi nemesek adózására lásd Zemplénmegye 1572. évi
I. statútumához írt jegyzetünket II. k. 1. fele 31. lap.

3 A mértékekre vonatkozó törvényeket lásd Gömörmegye 1628. évi
II. Statútumához írott 1. jegyzetünkben II. k. 1 fele 143. lapon.
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1688.
Ugocsamegyei statutum.

Anno 1688. die 2 mensis Martii sedes restauratoria et congregatio 
generalis comitatus de Ugocsa oppido Salánk celebratur.

Statuitur pro moderno rei actu, quod si quis ex nobilium 
in negotiis comitatus refractarius esset, toties quoties in poena 
H. 24 convincatur.

Eredetije Ugocsamegye levélt., Nagy-Szó'lló'sön, Prot. 1683—1715. 
(К. Gy.) 97. lap.

1688.
Szatmármegyei statutum.

Anno 1688. die 6. mensis Julii in oppido Zathmár celebrata congregatio etc.

S ta tu tu m  e s t  s e m e l  p r o  sem p er . Q u a n d o q u id e m  sa e p e -  
n u m e r o  g e n e r a liu m  c o n g r e g a t io n u m  e t  s e d iu m  ju d ic ia r ia r u m  
in  te r m in o , p r o m u lg a tu m  e t  a d v e n tu m  e x t i t i t  e x  p a r te  re d e m -  
t io n is  l ite r a r u m , id e o  s t a tu t u m  es t , u t u n iv e r s a e  l i t e r a e  c a u s a 
le s  su b  s ig i l l i s  co m itu m  e m a n a ta e , p er n o ta r iu m  e x p e d ie n d a e  
v e l  ja m  e x p e d ita e , n e  c u m  d a m n o  e t  d e tr im e n to  e ju s d e m  n o ta r ii  
a c  fr u s tr a n e is  e x p e n s is  a p u d  ip su m  h a e r e a n t  p e r  j u d ic e s  n o b i
liu m  c u ju s l ib e t  p r o c e s s u s  p e n e s  r e g e s tr u m  e t  c o n s ig n a t io n e m  
t a x a e  a s s ig n e n tu r  a c  m o r e  v ir tu te q u e  l iq u id i  d e b it i  t a x a  ea ru n -  
d em  a  c u ju s lib e t  s t a tu s  h o m in ib u s  e t ia m  a d  p o e n a m  d u p li  
e x ig a tu r  p e n e s  l i t e r a s  e x m is s io n a le s  cu m  r e s ig n a t io n e  lit e r a r u m  
v ig o r e  p r a e s e n t is  s t a t u t i  e t  d ic ta m in e  c o m m u n is  j u s t i t ia e  q u a e  
q u o d  su u m  e s t  c u iq u e  r e d d i  ju b e t .1

Eredetije Szatmárm. levélt., N -Károlybán, Prot. 1684—1692. 
Fol. 71.

1689.
Ugocsamegyei statutum.

Congregatio generalis die 13. Julii anno 1689. in possessione Salánk
celebratur.

O c c a s io n e  h u iu s  c a u s a e  c r im in a l i s 2 s ta tu tu m  e s t  c o n tr a  
c o n ju g a ta s  p e r so n a s  a d u lt e r iu m  c o m m itte n te s .

1 Az ügyiratok kiadásáról és az azok után fizetendő díjakról lásd 
Ungmegye 1556. évi statútumához írt 1. jegyzetünket, II. k., 1. fele,
2. lapon.

‘ A concrét bűnügy Ugocsamegyében Daboczon lakó Surányi 
Istvánnak halmozott criminális ügye volt. L. u. ott 207. lap.

Corpus Statutorum. III. 13



Quod videlicet si contigerit aliquam personam conjuga
tam crimen adulterii committere, et ideo poena demerita con
vinci et aggravari; casu si vir mulieris adulterae vel e con
verso, mulier adulteri viri capiti gratiam vult impertiri acce
dente insuper sedis etiam gratia reconciliatione ecclesiae 
mediante vivat quidem, tamen tam detestabile in gente nostra 
vitium ne impunitum manere videatur, determinamus et con
cludimus, quod adultera persona homagium suum plene et 
integre, tertiam quidem officialibus, duas autem semper par
tes ad communem comitatus necessitatem erogandas exolvere 
debeat et teneatur.1

Eredetije Ugocsamegye l e v é l t N.-Szöllösön, Prot. 1683—1715. 
(К. Gy.) 211. lap.

1690.
Szabolcsm egyei sta tú tum ok.

l .
Anno domini 1690. die 3. mensis Martii generalis congregatio comitatus in 

possessione Demeeser celebrata.

Per inclitum comitatum resolutum est: advenae qui recen
ter se ad possessionem Eszlár recipere intenderent, ibique 
residentias suas firmare ad instar aliarum possessionum in 
simili desolatione consistentarum a portalium contributionum 
pensione servitiisque Forspont nuncupatis emancipantur per 
tres integros annos, hoc tamen per expressum declarato, anti
qui incolae inibi hic et nunc firmas fixasque residendas haben
tes a tali indemnitate praeter currus ad Ploquadam praestare 
solitos pariter absoluti intelligantur.1 2

Eredetije Szabolcsin, levélt., Nyíregyházán, Prot. 1687—1693. 
(XV.) Fol. 115.

1 A házasság törésre vonatkozólag már megtettük felvilágosító és 
utaló jegyzetünket. Lásd Gömörmegye 1609. évi statútumánál II. k., 1. fele, 
74. és 75. lapon. Y. ö. a Fogarasvidéki 1508. évi statútumhoz írt 3. 
jegyzettel és I. köt., 172. lapon. Nemkülönben, a büntetés enyhítéséül 
kiszabott homagiumrol is lásd I. k. 170. lap 3. jegyzet.

2 A jelen statutum egész terjedelmében megújittatott az 1691. évi 
szept. 1 7-én Thason tartott közgyűlésen. Tartalmát tekintve a desolált köz
ségekbe települő jövevényeknek adómentessége tárgyában hasonló intézke
dést foglal magában Abaujmegye 1710. évi III-ik Statútuma (II. k. 1. fele 
353. lap.) azzal az eltéréssel, hogy ott az adómentesség előbb csak két 
évre szoríttatott; de már 1714-ben (lásd u. ott 193. lap.) szintén három 
évre terjesztetett ki. Egyebekben az adómentesség többi eseteire lásd Be- 
regmegye 1635. évi statútumához írt 3. jegyzetünket u. ott 163. lap.

1 9 4  M E G Y E I  STA TÚ T U M O K .
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II.
Die 25. mensis Aprilis congregatio in possessione' Apagy.

A ti r e fr e n a n d a m  e t  c o e r c e n d a m  p u b lic o r u m  m o le fa c to r u m  
a u d a t ia m  c o m m u n ib u s  v o t is  e t  su ffr a g iis  in c l i t i  c o m ita tu s ,  v ir 
t u t e  m a n d a ti e x c e l le n t i s s im i  d o m in i g e n e r a lis  c o m it is  O c ta v ii  
N ig r e l l i  c o n c lu s u m  e s t , u t  u n iv e r s i n o b ile s  e t  ig n o b i le s  a u d ito  
h in c  in d e  la t i t a n t iu m , a c  p u b lic u m  b o n u m , a lm a m q u e  tr a n q u i-  
l i t a t i s  q u ie te m  sp o lia n d o  p e r tu r b a r e  s a ta g e n t iu m  t im o r e , n o b i
le s  su b  p o e n a  f lo r e n o r u m  1 0 0 , ig n o b i le s  v er o  su b  p o e n a  f lo r e -  
n o r u m  4 0 , s ta t im  e t  d e  fa c to  ir r e m is s ib il i te r  e x e q u a n d a  in s u r 
g e r e  a c  p e r s e q u i s in t  o b l ig a t i .1

Eredetije Szabolcsin, levélt., Nyíregyházán, Prot. 1687—1693. 
(XV.) Fol. 120.

1 6 9 0 .

Ugocsamegyei statutum.
Anno 1690. die 2. Maii possessione Egres congregatio incliti comitatus 

de Ugocsa celebratur.

S ta tu tu m , q u o d  ju d ic e s  d o m in o ru m  m a g n a tu m , R u te n o s  
e t  U n g a r o s , se r v i o b l ig a t i  in  c u r i is  ip so ru m  e x i s te n t e s  im m u n i-  
te n tu r  a  c o m m u n i s e r v it io  in c l i t i  c o m ita tu s , v id e l ic e t  c la v ig e r i ,  
a g a z o n e s , su b u lc i  a r m e n ta r ii ,  b u b u lc i  e tc .;  s u b s in t  ta m e n  p a r t i 
c u la r i  p a g o r u m  e t  lo c o r u m  s e r v it io , i t e r a to  r e n o v a tu r  e t  c o n 
c lu d itu r .

A d  l it e r a s  d o m in i g e n e r a l is  s ta tu tu m  d e  v ig i l i i s  e t  la t r o 
n u m  p e r s e c u t io n ib u s  a d  p r o c e s su s  d o m in o ru m  j u d liu m , h u n g a -  
r ic o  id io m a te  e x p e d itu m  e x tr a d a tu m  e s t  t a le  u t i  s e q u i t u r :

N o h a  a z  k ö z ö n s é g e s  g o n o sz te v ő k , to lv a j  k ó b o r ló k  és  
m in d e n  n é v v e l n e v e z e n d ő  la t r o k n a k  m e g z a b o lá z á s a  e l le n  so k  
s ta tu tu m i v a d n a k  a z  n e m e s  v á r m e g y é n e k , m e ly e k  is  ú ja b b a n  
m o s ta n  m e g e r ő s ít t e tn e k  s  m e g ú j ít ta tn a k , m in d a z á l ta l  m iv e l  
h a lla t ik ,  h o g y  ú ja b b a n  sz a p o r o d n a k  s g y ü le k e z n e k  a z  já m b o r  
la k o s o k n a k  é le te k ,  ja v o k  e l le n  le s e lk e d ő  lo v a s  é s  g y a lo g  la tr o k ,  
ú ja b b a n  v é g e z t e t e t t ,  h o g y  v a la h o lo t t  ez  m i n e m e s  v á r m e g y é n k 
n e k  a k á r m e ly  r é s z é b e n  t a lá lt a tn á n a k  a k á r m in e m ű  k ó b o r ló  
to lv a jo k , la tr o k  é s  g o n o sz te v ő k , v a la k ik  fe g y v e r v is e lő  e m b e 
r e k n e k  lá t ta t n a k  le n n i é s  h it e le s  p a s su s o k  és  u t i le v e le k  n em  
le s z e n  О fe ls é g e , v a g y  n e m e s  v á r m e g y é k  t i s z t e i t ő l ,  a z  o ly a n o k

1 Ez a statutum is megújíttatott 1692-ben április 11-én, a Kis
várdán tartott megyei közgyűlésen.

13*
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m in g y á r á s t  m e g fo g a t ta tn a k  é s  é r d e m e s  b ü n te té s e k n e k  e lv é t e 
lé r e  fő is p á n  u r a m  ő n a g y s á g a  u d v a r á b a n  v ite s se n e k .

M e ly e t ,  h o g y  jo b b  m ó d d a l k e m é n y e b b  e r ő s s é g g e l s  b á to r 
s á g g a l  c s e le k e d h e s s e n e k  a z  la k o so k , e lv é g e z te te t t  a z  is , h o g y  
m in d e n  v á ro so k b a n , fa lu k b a n  s h e ly e k e n  h a d n a g y o k  é s  t iz e 
d e s e k  r e n d e lte s s e n e k  é s  e r ő s s  b i t t e l  k ö te le z te tv é n  á l la t t a s s a -  
n a k  e lő , k ik n ek  g o n d jo k  le g y e n  a r r a  sz o r g a lm a to sá n , h o g y  
m in d  é j je l  n a p p a l r e n d r e  c z ir k á ló k  le g y e n e k  a  v á r o s o k o n  s 
fa lu k o n , m in d en  e s tv e  a  r é g i jó  r e n d ta r tá s  és s z o k á s  sz e r é n t, 
j ó  h o s sz a n  ta k a r ó d ó t  v o n a ssa n a k . C z ir k á ló t  p e n ig le n  ta r to z z é k  
a d n i m in d  p a ra sz t, m in d  n e m e s  a z  m a g a  fe jé tő l é s  s z e m é ly é tő l  
v a la m ik o r  a  so r  m a g á v a l h o z z a  e g y  eg y  fo r in t b ír s á g  a la t t ,  
h a  p e n ig  n a p p a l, v a g y  é j je l,  v a la m i g o n o sz  la tr o k  é s  k ó b o r ló  
t o lv a jo k  ü tn é n e k  a  v á r o s r a , v a g y  fa lu r a , v a g y  a n n a k  h a tá r á r a ,  
a n n á lin k á b b , h a  v a la k in e k  c sa k  le g k is s e b b  k á r t  t e n n é n e k  is, 
o ly a n k o r  a  c z ir k á ló k  h a r a n g  fé lr e v e r é s é v e l .  v a g y  k iá lt á s s a l  és  
a k á r m i b izo n y o s  j e la d á s s a l  h ír t  te v é n , a z  v á ro s  v a g y  fa lu  
la k o s i  m in d n y á ja n  f e je n k é n t  s  s z e m é ly e n k é n t  f e lk e lje n e k  az  
la t r o k n a k  é s  to lv a jo k n a k  ü ld ö z é sé r e , k e r g e té s é r e  s  m e g fo g á 
s á r a ;  h a  p e n ig  v a la m e ly  sz o m sz é d  fa lu  m e g h a llja , h o g y  v a la 
h o l  to lv a jo k r a  v a ló  t á m a d á s  é s  l ia r a n g fé lr e v e r é s  e s e t t ,  a n n á l  
in k á b b , h a  h iv a tta t ik ,  a  la tr o k  e l le n  v a ló  s e g ít s é g é r e  e g y m á s  
m e l l e t t  fe lk e lje n e k  és  e g y m á sn a k  s e g í t s é g g e l  le g y e n e k .

H a  p e n ig  v a la m e ly  v a k m e r ő  e m b e r  a v a g y  f a lu  s z á n t 
s z á n d é k b ó l a  to lv a jo k r a  v a ló  f e l t á m a d á s t  e lm u la tn á , a z  v a k 
m e r ő  fa lu  ö tszá z  fo r in to k o n  id  e s t :  f. 5 0 0 , az m a jo r o s  sz e m é ly  
p e n ig  v a k m e r ő sé g é é r t  t iz e n k é t - k é t  id  e s t :  f. 12  k ü lö n  k ü lö n  con -  
v in c a lta s s é k , a z  n e m e s  o r s z á g n a k  in  a n n o  1 6 5 9 . ír o tt  15  16.
a r t ic u lu s á n a k  c o n t in e n t iá ja  s z e r in t .

M iv e l  p e n ig  a  m o s ta n i id ő n e k  á lla p o t já h o z  k é p e s t  az  
i ly e n  la tr o k  e l le n  v a ló  v íg y á z á s r a  k e l le t e t t  a  n e m e s  v á r m e 
g y é n e k  b izo n y o s  s z á m ú  h ó p é n z e s  g y a lo g o k a t  fo g a d n i, a z  a lk a l
m a to s s á g g a l  v é g e z t e t e t t  a z  is , h o g y  v a la m ik o r  é s  v a la h o l  a  
s z ü k s é g  k ív á n ja , m in d e n ü t t  é s  m in d e n k o r o n  ezen  g y a lo g o k  m e l
le t t  a z  v á r o so k  é s  fa lu k  a  la tr o k  e l le n  ta r to z z a n a k  a  fe ly e b b  
m e g ír t  m ó d  s z e r é n t  és  k e m é n y  b ü n te té s  a la t t  f e lk e ln i  é s  m in 
d e n  e r e je k k e l  s e g í t s é g g e l  le n n i. A z  g y a lo g o k n a k  é t e le k r e  az  
v á r o s o k  é s  fa lu k  b ír á in a k  i l le n d ő  g o n d v ise lé sü k  lé v é n , a  m it  
a  s z e g é n y  em b er  a d h a t  és  a  m ic s o d a  e le d e l le l  é ln i  sz o k o tt, 
o ly a n n a l  ő k  is  m e g e lé g e d v é n , b o r t  p e d ig  p é n z n é lk ü l n ek ik  
s e h o l t  s e  a d ja n a k .

M in d e z e k n e k  m e g á l lá s á r a  e r ő s  é s  szo ro s  t i la lo m m a l s 
p a r a n c s o la t ta l  k ö te le z te tn e k  e z e n  n e m e s  v á r m e g y é n e k  m in d en  
r e n d b e n  é s  h iv a ta lb a n  le v ő  la k ó s i,  e lh it e tv é n  a z t  b iz o n y o sa n
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magokkal, hogy valamely város, avagy falu határán kára 
következik az utonjáróknak és akármi rendbeli embereknek, 
a kárt az a hely fizeti meg. Méltóságos Generális Uram 
őnagysága a nemes vármegyének nem régen irt és az ide 
alább kiadatott levelének continentiája szerént.1

Eredetije Ugocsamegye levélt., Nagy-Szőlló'sön, Prot. 1683—1715. 
(K. Gy. 266—268. lap.)

1 690.
M á r am arosm egyei s ta tu tu m .

Congregatio comitatus Maramarosiensis die 2. Junii anno 1690. in oppido
Szigeth celebrata.

Minthogy igen igen sok alkalmatlanságot lát a nemes 
vármegye az zsidók ittvaló lakásában, kiért tizenötöd nap 
alatt kimenjenek a nemes vármegyéből, alioquin, ha ki nem 
mennek in fi. 2 4 —2 4 . exequáltassanak.2

1 A gonosztevők üldözésére minden vármegyének van nagyszámban 
alkotott statútuma, a mint azt gyűjteményünk közkézen forgó előző' 
köteteinek tárgy és tartalom mutatója bizonyítja, nem egy helyütt rész
letes jegyzeteink is kisérik azokat. E helyütt csak azt kell megjegyez
nünk, hogy a szövegben hivatkozott 1659-ik évi 15. és 16. t.-czikkek, a 
gonosztevők elleni eljárásnak módozatait, a mulasztások büntetésének 
meghatározásával, országosan is megállapítják, és hogy e t.-czikkek utóbb 
az 1662 : 36. és 1681 : 18. t.-czikkekkel ismét megerősíttettek.

2 A zsidók helyzetére nézve Erdélyben és a hozzá tartozott Mára- 
maros vármegyében is, utalnunk kell Bethlen Gábor fejedelemnek még 
1623. évi Június 18-ról kibocsátott kiváltság-levelére, mert ez adta az 
alapot, a melyen a statutum keletkezésének idejében, a zsidók jogi álla
pota nyugodott. E kiváltság-levélben biztosítást nyernek a zsidók arra 
nézve, hogy :

a) Számukra a fejedelem és az ország lakosi védelme alatt, lakásul 
és kereskedésre bizonyos helyek fognak megjelöltetni.

b) Megengedtetik nekik a kereskedés üzése és Konstatinápolyból 
különböző árúczikkeknek az országba behozása s az országból kimenés 
és bejövetel.

c) A köztük felmerülő controversiák elintézésére egy törvénytudó 
nemes ember fog kirendeltetni; ki a szükséghez képest érdeküket védi és 
előmozdítja; de ők is oda kell, hogy törekedjenek, hogy se a fejedelem
nek se az országnak és tartományoknak terhére ne legyenek.

d) Bármely országból jőve, s a nagyobb biztosságban élhetés czél- 
jából másokhoz hasonlóan adót fizetve, az anabaptistákkal egyenlő szaba
dalmakat fognak élvezni : de senkit az ország lakosi közűi meg ne csal
janak s a közönséges törvényeket meg ne sértsék.

e) Hitvallásuknak saját szertartásuk szerint, megháborítás nélkül 
való gyakorlása megengedtetik.

f) A keresztyén tartományokban tartózkodó zsidók közűi, Spa
nyolországból vagy más országból a kik akarnak bevándorolhatnak s 
zsidó vallást követhetnek.
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У  a la k i  a d ó s  a  z s id ó k n a k , in tr a  q u m d e n a m  m eg fize sse n  
h o g y  j ö v e n d ő b e n  n e ...................1

Eredetije Máramarosm. levélt., М.-Szigeten, Fragm. Protocolli ab 
anno 1689-—1712. Pag. 5.

1 6 9 0 .

Szatmármegyei statutum.
Anno 1690. die 6. Augusti celebrata congregatio particularis, magnatum 

et nobilium comitatus Zathmár.9
Statutum Comitatus.

M in th o g y  s z e g é n y  m é ltó s á g o s  u r  C á r o ly  L á s z ló  u ra m  
m a g a  f iz e t e t t  a z  tö m lö c z ta r tó n a k , a z  v é g r e  a z  tö m lö c z ta r tó  h a  
c sa k  k é t  h é t ig  t a r t o t t a  is  r a b já t  o tt, a z  e g y  fo r in to t  m e g v e tte ,  
d e m á r  a z  u r  h o lta  u tá n  a z  n e m e s  v á r m e g y e  f ize t  a z  tö m lö c z -  
t a r tó n a k , a z é r t  h a  fö ld e s  u ra k  jo b b á g y o k n a k , sz o lg á jo k n a k  
s z ó f o g a d a t la n s á g á t  h á r o m  L étig  tö m lö c z c z e l  d is c ip lin á ljá k ,  
e z u tá n  a z  o ly a n tó l  c s a k  8  p o ltu r á v a l ta r to z ik , d e  a z  3 h é t  
e lm ú lv á n  fo g v a  ta r t ja , e g y  fo r in tta l t a r t o z ik  a z  sz a b a d u ló  ra b  
az tö m lö c z ta r tó n a k .

Eredetije Szatmárm. levélt., N.-Károlyban, Prot. 1681—1692. 
Föl. 108.

1 6 9 0 .
Szabolc smegy ei statutum.

Anno Domini 1690. die 26. Augusti generalis congregatio comitatus in 
possessione Tlias celebrata.

C u m  n o n n u lla e  s u b o r ta e  fu is s e n t  d if f ic u lta te s  c irc a  n e g o 
t ia  f is tu la r u m  e t  fu m ila b r o r u m  in  u s i b u s ............ oru m  v u lg o

g) Keresztyén ruházat felöltésével, vagy egyéb illetlen jelek viselé
sével való megháborlttatásuk megengedve nem leend.

h) Az országos törvények sértetlen megtartása mellett pénzt az 
országból szabadon kivihetnek.

i) Ha az országot — mitől isten óvjon — balszerencse sújtja, 
s abból kivándorolni akarnak, javaikat egy év alatt szétoszthatják, vagy 
biztossabb helyre szállíthatják.

le) Bűntény elkövetése esetén, csak a bűnös vonatik vizsgálat alá 
és biintettetik törvény szerint; de a többiek nem háborgattatnak.

I )  Orvosuk az országban mindenfelé szabadon járhat kelhet. (Lásd 
Szilágyi S. érd. országgy. emlékek VIII. köt. 145. lap.)

E kiváltság-adásnak megokolásául a sok háború folytán népte- 
lenné vált vidékek újból benépesedése van fölhozva ; a mely alkalmat a 
zsidók föl is használtak, de a statútumból kitetszöleg, a privilégiumban 
megszabott feltétel ellenére az ország lakosinak terhére váltak; mert 
csak ez indokolhatja a statutum rendelkezését.

1 A mondat befejezése hiányzik a rongyos töredéken.
2 A gyűlés tartásának helye a jegyzőkönyvbe nem volt bejegyezve.
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d o h á n y  n u n c u p a to r u m , a  m o d o  in  p o s te r u m  a d im itu r  p o te s ta s  
d o m in o ru m  o ff ic ia liu m  c o m ita te n s iu m  e t  n o n  h a b e b u n t  f a c u l
ta te m  m u lc ta n d i p o e n a  p e c u n ia r ia ,  v e r u m  t a le s  lu a n t  in  
c o r p o r e  j u x t a  d e m e r i t u m .1

Eredetije Szabolcsm. levélt., Nyíregyházán, Prot. 1687—1693. 
(XV.) Fol. 129.

1691.
Szabólesmegyei statútumok.

Anno Domini 1691. die 30 mensis Aprilis sedes restauratoria in Kis-Várda
celebrata.

I.

A n t e  su ffr a g io r u m  d e b ito  m o d o  f le n d a m  c o lle c t io n e m ,  
cu m  n o n  le v e s  h o c  re ru m  s t a tu  in  fu n c t io n ib u s  . . . .  v ic e  
co m itu m  d if f ic u lta te s ,  u n iv e r s i ta s  d o m in o ru m  m a g n a tu m  e t  
n o b il iu m  e x u r g e r e  a n im a d v e r te r e t  e t  su m m a m  c e n tu m  flo re -  
n o r u m  a r t ic u la r e m , o ffic iu m  a s su m e r e  n o le n t ib u s  ir r o g a n d a m  
a c  d e  i is  d e su m e n d a m  h o c  in  p r o c e s su  m in im e  su ffr a g a n te m  
in te l l ig e r e t ,  c o m m u n i v o to  d e c e r n itu r , i i t  s u m m a  c e n tu m  
f lo re n o r u m , p er  f io re n u m  a u r e u m  in te l l ig a tu r ,  i t a  ta m e n  u t  
s in g u lu s  f lo re n u s  t r ig in t a  t r ib u s  a u r e is  m o d o  c u r r e n t ib u s  in t e l 
l ig a tu r , q u o d  sc ie n d u m  e s s e t  e t ia m  d e  ju d liu m  s e  se  c o n tu m a 
c ite r  o p p o n e n tib u s  e t  o f f ic ia  a ssu m e r e  n o le n t ib u s ,  u t e t  
p e r c e p to r e  a l i i s q u e  s u b je c t is  a d  s e r v it ia  c o m m u n ia  e l ig e n d is  
a c  c r e a n d i s .1

Eredetije Szabolcsm. levélt., Nyíregyházán, Prot. 1687—1693. 
(XV.) Fol. Ü l.

II.

S i  q u id e m  n o n  le v e s  q u e r e la e  a c  la m e n ta t io n e s  m a x i-  
m a e q u e  d if ic u lta te s  c ir c a  e x a c t io n e m  ta m  p e c u n ia r ia m , q u a m  
e t ia m  q u o c u m q u e  n o m in is  v o c a b u lo  v o c ita ta m  p o r t io n e m  h a c t e 
n u s  su b r e p s is s e n t , p ro  t o l le n d is  i is d e m  d e c e r n itu r , u t  s in g u l i  
ju d liu m  b o n u m  p u b lic u m  e t  p e r m a n s io n e m  m is e r a e  p le b is  
a m a n te s  q u o s lib e t  im p o s it io n e s ,  p e n s io n e s  s iv e  in  n a tu r a lib u s ,  
s iv e  in  p e c u n ia  p r o  c o m m u n i c o n s e r v a t io n e  fa c t a s  e t  a lia s  1 2

1 A dohány behozatalára, használatának elterjedésére és tilalmára, 
büntetésére nézve különösen hazánkban, lásd Borsodmegye 1671. évi sta
tútumát és az ahhoz írt 1. jegyzetünket II. köt. 1. fele 261—262. lapokon.

2 A tisztújításra, a tisztség elvállalására s általában a vármegyei 
tisztségre lásd Heves-Kíilsőszolnok megye 1698. évi statútumaihoz írt 
felvilágosító 2. jegyzetünket II. köt, 1. fele 337—338. lapokon.
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q u a s c u m q u e  l im it a t io n e s  in  u su m  p u b lic i  b o n i v e r g e n t e s  p r o u t  
e t  p o r t io n e s  h ib e r n a le s  p r o p r ia  d u n ta x a t  in d u s tr ia  e x ig a n t  v e l 
p e r  su o s  ju r a to s , n o n  p er  a l io s  e x ig i  d ilig e n te r  c u r e n t ,  sa lv a  
n ih i lo m in u s  in c li t i  c o m ita tu s  d is p o s it io n e  h o c  in  p a s s u  f ien d a  
e t  a d in v e n ie n d a .

Eredetije Szabolcsin, levélt., Nyíregyházán, Prot. 1687—1693. 
(XV.) Fol. 143.

m.
P r o  m e lio r i r e c e n te r  c r e a to r u m  o ffic ia liu m  d ir e c t io n e  a c  

a b u su u m  in  m a x im a m  n e fo r s  c o m ita tu s  ru in a m  v e r g e n t iu m  
a b o l i t io n e  s e q u e n t ia  p u n c ta  h u n g a r ic i  id io m a te  c o n c e p t a  p r a e 
s e n t i  p r o th o c o lo  d e c e r n u n tu r  in s e r e n d a :

P rim o : P o r t á k  n e  l e g y e n e k 1 m e r t  e z e k n e k  b ír á s á v a l  
sz ű n ik  m in d  az ő f e ls é g e  s z o lg á la t ja ,  m in d  az fö ld e s u r a k é , az  
t is z t e k  is  fe le t té b b  g a z d a g o d n a k  u tá n n a .

Secundo: K e d v e k  s z e r é n t ,  m a g o k  h a s z n á r a  n é z v e  n e  
b ír s á g o ljá k  m in d e n  tö r v é n y  n é lk ü l  a z  sz e g é n y sé g e t . T i la lo m 
b a n  le g y e n  a z  ily ^ n  e x c e s su s , a v a g y  h a  c o n v in c á lta tn a k  az  
e x o r b itá n so k , f e le  a zo n  b ír s á g o k n a k  jö jjö n  b e  a z  v á r m e g y e  
h a sz n á r a .

Tertio:  S o h a  a z  isp á n  v á r m e g y e  c o n m iis s io ja  n é lk ü l  
s e m m it  n e  p e r c ip iá ljo n , a n n á l in k á b b  p r o v e n tu s o k a t  n e  ero -  
g á ljo n , ú g y  a z  s z o lg a b ír á k  is  a z  ő c o m m iss io ja  n é lk ü l .  E r o g a -  
t io jo k r ó l e lé g s é g e s  q u ie ta n t iá jo k  le g y e n . E z e k n e k  n a g y o b b  
m e g o r v o s lá s á r a  p e r c e p to r a  le g y e n  a z  n em es  v á r m e g y é n e k , a z  
k i c s a k  e g y e d ü l e r o g á ljo n  p e n e s  c o m m iss io n es  c o m ita tu s  v e l  
v ic e  co m itu m .

Quarto: D e r e k a s  im p o s it io k a t  so h a  e l n e  k ö v e th e s s e n e k  
p o t io r o k  h ír e  n é lk ü l.

Quinto: C o m m u n is  in q u is i t io r a  k i n e  m e h e s s e n e k , tö r 
v é n y  is  a z t  h o z v á n  m a g á v a l,  fö ld e su r a k  a d m o n it ió ja  n é lk ü l, 
k ik n e k  a z  s z o lg á jo k  is  j e le n  le h e s s e n .

Sexto:  K ik i  a z  t is z te k  k ö z ű i m a g a  f iz e té sé v e l c o n te n tu s  
lé v é n , s e  sz á n tó t , s e  a r a tó t  é s  e g y é b fé le  m u n k á s t  m á s  em b er  
jó s z á g á b ó l n e  h a jtso n .

Septimo: K ö v e t s é g b e  h iv a ta l  n é lk ü l so h a  B é c s b e n  n e

1 Miután a tisztviselőknek a megyei domesticalis pénztárból rendes 
fizetésük járt, a mint ezt utóbb a jelen statutum 6-ik pontja is tanúsítja, 
itt a tisztviselők olyan portáktól fosztatnak meg, a melyek eddig a tisz
teknek adóztak. V. ö. különben a tisztviselők fizetésére nézve Szepes- 
megye 1567. évi II. statútumaihoz írt 1. jegyzetünkkel II. köt. 1. fele 17. lap.
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instituáltassanak, hanem legyen az nemes vármegyének ágense 
ottan, a hazában penig cum deputato diurno legyenek meg.

E r e d e ti je  S zabo lcsin , le v é lt .,  N y ír e g y h á z á n , E rő t.  1 6 8 7 — 1693 . 
( X V . )  F öl. 144.

IV.
Die 30. Julii congregatio comitatus in possessione Thass.

Cum evidentissime clara et manifesta evaderet miserae 
plebis audax ac nullo modo domari volens, licentia contra 
priora postulata ac puncta submissa nonnullorum dominorum 
praelatorum et magnatum ut tam necessitatibus publicis comi
tatus, quam etiam submissis punctis praetitulatorum domi
norum ex aequo satis beret, declaratur, ut a modo in posterum 
domini judlium omnimodam juxta antiquam normam compel
lendi, mulctandi habeant facultatis potestatem, comperta nihil
ominus mera miserae contumaica ac renitentia.

E r e d e ti je  и. о. F o l. 160.

1691.
Már amar о smegy éi statútumok.

i .

Congregatio comitatus Maramarosiensis in oppido Sziget celebrata die 
11. Junii, anno 1691.

Az előbbeni jó mód s a vigyázásban usuáltatott rend 
szerént a strázsálást igen szorosan mind faluk, városok gyako
rolják, úgy hogy adminus minden éjjel 4—4 ember strázsál- 
jon,1 ha mi oly suspectus embereket, annálinkább manifestus 
latrokat valahol találnának vagy hallanának, mind faluk, 
városok viritim insurgálni tartozzanak az articulus szerint és 
abban specibcált poena alatt.1 2

Az kik a restantiákat meg nem adták, cum salario bor.
24. vice ispán uram exequáltassa.

E re d e ti je  M á r a m a r o sm e g y e  le v é lt .,  М .-S z ig e te n , P r o t .  V I I I .  ex  
1 6 9 1 — 1697. P . 13.

1  A z  ő r iz é s t  éjjel-nappal egyaránt az А. С. V. Résznek XLI-ik Edic- 
tuma, úgy a vármegyéken, mint egyéb helyeken, a tisztek által exequálható 
12 fr. büntetés alatt elrendeli, a mit а С. С. V. Részének XXIII-ik edictu- 
ma ugyan csak az éjjeli őrizésre szorít ugyan, de annak mimódon gyakor
lására nézve rendelkezést egyik törvény sem foglalván magában, a statu
tum intézkedése a hiányt pótolja.

2 Ez a büntetés, a mely a latrok üldözésére fel nem kelő 
falukra van előírva, az А. С. III. Rész XLVII. czímének VI. articulusa 
szerint 200 ft.
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П.
Die 3. Julii, anno 1691.

Az zsidók in perpetuum proscribáltatnak. Valaki a modo 
in posterum zsidót tart, in poenam floc 100 incurráljon, 
toties quoties. Az kik itt benn vadnak, sub amissione bono
rum omnium intra bis quindenam a vármegyébül kimenjenek; 
addig az adósok nekik megfizessenek, melyet haki negligálna, 
a tiszt uram salario irremissibiliter ac citra omnem respectum 
personarum exequálja és contentumot tegyen; mely pro per
petuo futuris quoque temporibus inviolabiliter observando 
statuto tartassák.1

j E re d e ti je  M á ra m a ro sm e g y e  lev é lt., М .-S z ig e ten , P ro t.  V I I I .  ex  
1 6 9 1 — 1697. P .  13.

III.
Die 8. Augusti, 1691.

Noha a restantiák végett egynéhány rendbeli végezésink 
voltának, mindazonáltal nagy kárunkkal még addig nem effec- 
tuáltattak; azért most ultimarie végeztük unanimi voto et 
consensu, hogy mához egy hétre a szolgabirák administráltas- 
sák a perceptorok kezekben; ha mi difficultások volna circa 
eam, a városok és faluk igazítsák a perceptorokkal. Hakik 
refractariuskodnának a szolgabirák ellen, etiam cum brachio 
executiót tehessenek, cum poena flor. 24, a nemes ország vége- 
zése, a nemes vármegye statútuma szerént is procedálhasson, 
ha a szükség úgy hozza, az olyanok ellen, akár nemesek, akár 
parasztok légyenek, személyekben is incaptiválhassa, non 
obstante praerogativa nobilitari.

U. о. Р . 15.

IV.
Die 1. Novembris, anno 1691.

Е mostani alkalmatossággal ispán uram ő kegyelme 
fogatván meg valami tolvajokat, kiknek késérésére parancsol
ván ő kegyelme ötven-ötven embert; de mint olyan contumax 
emberek, nem hogy ennyi számú embereket, de csak tizet sem 
adtak a mojsziniak, alsóvisóiak és petrovaiak, mely contu- 
maciaért in vigore praesentis deliberationis nostrae, tetszett 
minékünk, hogy ha azok a contumax faluk rendesen és igaz

1 A zsidókra nézve v. ö. ugyan ezen megyének az előző évben 
alkotott statútumával és az ahhoz írt jegyzetünkkel fentebb 197. lap.
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ságosan vetették a rabok kísérésére való embereket, és azok 
opponálván magokat, szolgálatokat nem praestálták, úgy azon 
falubéli lakosok külön-külön in Ног. 12—12. convincáltattak, 
kiknek a falu marhájokat tartozzék executiora előhajtani. 
Hogyha peniglen nem rendesen lett a faluk rendelése, igy a 
faluk külön-külön in flór. 100—100 convincáltatnak, kit is 
cum brachio exequáltasson viceispán uram.1

E r e d e t i je  M á ra m a ro sm eq i/e  le v é lt .,  M .-S z iq e te n , P ro t.  V I I I .  ex  
№ 1 — 1697. F . 19. és 27.

1691.
Szatmármegyei statutum.

Anno 1691. die 17. -Julii in possessione Csegöld habita congregatio gene
ralis dominorum magnatum et nobilium comitatus Zatmariensis.

Confirmatio statuti 20. Februarii conditi.

Az minemű statútumot 20. supra praeteriti Februarii 
Zakmárt a nemes vármegye egyező akaratból condált és ugyan 
20. Martii et l -а Julii eonfirmált, mostan azzal jobbittatik 
és observáltatni is akarja, hogy az mely falukon restantia 
volna, avagy az falu fizeti, avagy az földes úr, ha nem, szolga- 
birák uraim foglalják el és minden fructusival az creditoroknak 
eladván, azok mindaddig bírják és úgy mint az statutum tartja, 
az nemes vármegye penig az ilyen creditorokat evincálja és 
békességes birodalmában megoltalmazza, non obstante etiam 
quorumpiam potentiariorum repulsione, et vi articuli anni 
1681. contra reoccupatores conditi.8 Leszen mindazonáltal az 
földesuraknak azon hatalma, hogy az magok jószágukat az 
restantia megfizetésére compellálják. Az mely elfoglalt jószágra 
penig mindjárt creditor nem találtatik, rendeltessék mindenik 
járásban egy, egy ember, ki azon jószágra és jövedelmére 
gondot viseljen és az nemes vármegye hasznára fordítsa.

Komlosi uram járásába rendeltetik Szilágyi Szabó 
István.

E r e d e ti je  S z a tm á r m . levé lt. N .-K d r o ly b a n , P r o t .  1 6 8 4 — 1692. 
F öl. 124 .

1 Ez a büntetés, a mely a latrok üldözésére fel nem kelő falukra 
van előirva az А. С. III. Része XLVII. czímének VI. articulusa sze
rint 200 fl.

'E z  a hivatkozott 1681. évi 31-ik t.-cz. a mely a törvényes végre
hajtásnak ellenszegülőkre és az itéletesen exequált javak visszafoglalóira 
szab büntetést.
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1691.
Ugocsamegyei statútumok.

I.
Congregatio generalis incliti comitatus de XJgocsa die 25. mensis Sep

tembris 1691. in possessione Heteni celebratur.

Statutum est: moderna necessitate ita exigente, qui pagi 
juxta suam quantitatem proportionalem currus et boves limi
tatos intra quindenam a dato praesentium coemere neglexerint, 
ii eo facto irremissibiliter in poena duodecim florenorum 
convincantur.

E r e d e ti je  U gocsam egye  levélt., N .-S zö llö sö n , P ro t.  1(183— 1715. 
(К . G y .)  411 . U p .

X i i .
Die 24. mensis Octobris in possessione Tekeháza.

Sunt plurimi in comitatu nostro astutissimi homines, qui 
ut solutionem evitare possent, in alium pagum clam se 
recipiunt, proprias domus deserentes; statuitur itaque, ut a 
modo in posterum, si qui tales reperientur, per judlium capi
antur ad suas habitationes reducentur.

E r e d e t i je  w. o. 41 4 . lap .

III.
Die 28. Decembris in oppido Nagy-Szőllős.

Si quidem ex servitio comitatus multi se abstraherent 
nec equos intertenerent, statuitur, quod a dato praesentium 
intra quindenam cum equis ad armilustrium comparcant (sub 
poena inter connumerationem ad portas seu armalistas flen
dam) quo domino supremo comiti et comitatui placebit.

E r e d e ti je  и . о. 4 2 0 . lap.

1691.
Szatmármegyei statutum.

Anno 1691. die 5. Octobris in Jank celebrata congregatio liabitaque domi
norum et nobilium comitatus Zathmariensis.

Statutum irrevocabile.

Domahidy uram járására az generális parancsolatja sze
rint limitáltatott az armalistákkal együtt 40 szekér. Vitkay 
uram járására az armalistákkal 25 szekér. Komlósi uram 
járására 32 szekér. Döbröczeny uram járására 33,



Ezeknek pedig mentői hamarább kihajtására ilyen modo- 
litás rendeltetik: szolgabirák uraim mellé, Domahidy uram 
mellé denomináltattak Kende Márton, Ferencz és Sigmond, 
Kölesei Boldizsár, Kemecsey György, Kölesei Ferencz, Sucsé- 
nyi Mihály uramék és több nemes uraimék, a kiket ő kegyel
mek föl akarnak venni.

Vitkay uram mellé denomináltattak nemzetes Becsky 
György, Gyulai János, Vetési László, Szegedi Pál, Maróthi 
Mihály, Tolnai János, Lövei Gáspár, Szálkái György, Horvát 
Zsigmond, Gálfy Ferencz, Gálfy István, Keczeli István, Usz- 
kai László, Torma Pál, Uray Mihály és a kiket ő kegyelmek 
magok segítségére föl akarnak venni.

Komlósi uram mellé denomináltattak Szatsahi Pál. Erdő
hegyi András, Szilágyi Péter, Gere Péter, Urai Simon, Szalay 
Ferencz, Gere András, Gere György, Balázsi Tamás, Urai 
Mihály és János.

Döbröczenyi uram mellé denomináltattak. Csedy nem
zetség és az kívül valókban is, kiket ő kegyelmek magok segít
ségére fel akarnak venni. Ezen denominatus nemes urainknak 
penig authoritásuk leszen, hogy marhájokban, faluk szükségé
ben fáradozó szegény emberek marháinak1 ................... az
parasztokat parasztokkal, nemeseket az vakmerő nemességgel 
refundálhassák. Az kik penig refractariusok lesznek, 12 írtig 
leszen authoritásuk az megbüntetésre az denominált nemes 
urainknak.

Az táborra adandó abrakban, melynek ezere rozs, ezere 
zab, harmadik ezere árpa leszen, abban Döbröczenyi uram 
járása ezer köböl rozsot ad, az más két járás zabot és árpát.

Ezen contributióban penig az ármálisták is concurrálja- 
nak, mint az szekéradásban.

Az abrakban Vitkay uram járása ad ötszáz köblöt. Kom- 
lósy uramé 800. Domahidy uram járása 700 kassai köblöt.

Eredetije Szatmárm. levélt., Nagy-Károlyban, Prot. 1684—1692. 
Föl. 134.
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1691.
M á ra m a ro sm e g y e i s ta tú tu m o k .

I.
Die 15. Octobris, anno 1691.

Unanimi consensu végeztük, hogy minden falubeli, ha a 
szükség úgy kívánja, egyik a másikat tudósítván, tartozzanak

1 Egy szó olvashatatlan.
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viritim insurgálni sub poena flor. 500—500, az latrokat min
den helyekben, ha az szükség úgy kívánja, a határon kívül 
is persequálni, captiválni, és quoquo modo dissipálni.1 Az mely 
faluk pedig vagy azoknak lakosai az tolvajokkal colludálnának, 
avagy orgazdaságot viselnének, azokat tartozzanak magok közül 
kiadni, sub poena saepe protocolata; alioquin ispán uram ő 
kegyelme a nemes incolákat a nemes vármegye eleiben attra- 
hálván,1 2 a paraszt falukból pedig captiváltatván hét-hét 
embert, és azokat is praesentálván, a nemes vármegyétől 
akkor decernált poenájával büntettessenek, minden kímélés 
nélkül. E mellett minden faluk hadnagyi és bírái mellé bizo
nyos számú emberek legyenek kötelesek ezen publicunmak 
jobb előmozdítására. Az orgazdák is pedig, a hói kitudódott, 
servatis jure servandis, animadvertáltassék ellenek, végeztük.3 * * * * 8

Eredetije Máramarosmegye levélt., М.-Szigeten, prot. VIII. ex 
1691—1697. p. 20.

II.
Die 27. Novembris 1691.

Az nemes vármegyének elszenvedhetetlen kára s fogyat
kozása lévén a tömlöcz nemléte miatt; azért unanimi voto et 
consensu végeztük, hogy a szigeti piacztájékán viczeispán uram 
erigáltasson egy jó erős tömlöczöt, a tömlöczön felül egy házat, 
mely dolog committáltatik viczeispán és kapitány uraimék 
industriájokra.

Megbecsülhetetlen kárunknak és romlásunknak tapasz
talásával vöttük eszünkben az vékáknak egyenetlenségét, azok
kal való abusust, tetézése és nyomása miatt, mely igen rom
lottak szegény vármegyénknek lakosi; azért pro aeterno et nun
quam revocabili statuto végeztük, hogy a modo in posterum

1 Megfelel az A. C. XLVII. czime 10-ik articulusának, a mely a 
következőket rendeli: »Ha valamely falu vagy városbeliek mezőn és 
erdőn lappangó latroknak gazdálkodnának, vagy azoknak kergetésére 
fel nem támadnának, tiszteknek és több faluknak is hírt felőle nem ten
nének, a falu fl. 500 büntettessék ; a bii'ó pedig és polgárok, ha ő rajtok 
múlnék el, harmadmagokkal karóba verettessenek ; ha pedig biró és pol
gárok hírek nélkül privatus ember cselekedné, vagy a gazdálkodást, vágj’
pedig a hír nem tételt, az is halállal büntettessék.'

a Ha az orgazdák és felelősek nemesi rendhez tartozók, az előbb
idézett törvény 13-ik articulusa szerint törvényszék elébe idéztetnek, úgy 
hogy a második széken már Ítélet mondassák, az egy felebbezésen kívül
minden egyéb jogorvoslat kizárása mellett, az illető időközben fogságban,
vagy kezesség alatt tartatván.

8 Egyebekben az orgazdákra lásd u. azon törvény 4-ik articulusát.
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ас perpetuum indifferenter mind városokon, falukon a kassai 
vékával éljenek mind egyéb rendek, mind a tisztek, sub poena 
florenorum 24. toties quoties, mind az adó, mind a vevő; a ki 
ez ellen exorbitálna, az odaki levő kassai vékához méretvén 
ispán uram bizonyos vékát, ő kegyelme adja ki mindenfelé 
sub eadem poena mox et de facto irremissibiliter exequenda, 
senki se tetézni, se nyomni ne merészelje.1 A tiszt, ha ez .ellen 
impingálna, in poenam flor. 100 incurráljon.

Az falusi hadnagyok, bírák és commissáriusok a falu 
engedelme nélkül ha mit ajándékoznak a vitézeknek, a faluk
nak, az olyan exorbitáló bírák, hadnagyok, commissáriusok 
javaiból refundáltassék.

A statiókból a compániát senki a faluk közül fizetéssel 
más falura vármegye akaratja ellen ne engedje; alioquin a 
tiszt, az olyan falun flór. 200 exequáljon, melynek két része 
a panaszló félé, harmadrésze peniglen az executor biráké 
légyen, toties, quoties.

A kik vádaskodnak, deferálnak valakit az németek előtt, 
nemesek in poenam flor. 24, parasztok peniglen flór. 12 incur- 
ráljanak, executiója légyen modo praenotato; ha a miatt 
valami kára lőtt, comperta rei veritate, a panaszló félnek azt 
is refundálják.

A kik a vitézek után leselkednek, praedát keresnek, 
meghaljanak.

Minden falukban, kiváltképen a statiókban strázsák legye
nek, sub poena flor. 24 ac refusionis damnorum exinde sub
sequi solitorum.

Az ő Felsége kegyelmes decretuma szerint administrál- 
tassanak mindenféle victuálék sub poena flor. 200.

A nemes vármegye instructiója ellen impingáló commis
sáriusok in poenam flor. 200 canonicáltassanak; executiója 
legyen, modo ut supra.

Eredetije Már amar osmegye levétárában, N.-Szigeten, prot. VITT. 
ex 1691—1697. p. 28 -  29.

1 A kassai mérték használatát rendeli el Abaujmegye 1701. évi 
statútuma is 12 frt büntetés terhe alatt. (L*ásd TI. k. 1. fele 353. lap.)
V. ö. Gömörmegye 1628. évi statútumához írt 1. jegyzetünkkel. (U. ott 
143. lap.)
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1691.
M á r  a m a ro  sm eg y  ei s ta tu tu m .

Die 13. Decembris 1961.

Mivel elszenvedhetetlen kárát tapasztaljuk szegény lako
súiknak a papoknak elszaporodások miatt a falukon, praestál- 
ván abusive a faluk közé vagy igen keveset, vagy semmit sem, 
az oláh valláson lévő papok; azért unanimi voto et consensu 
pro perpetuo statuto végeztük, hogy a modo in posterum et 
perpetuum több pap a falukba ne admittáltassék, hanem az 
mennyit a faluk acceptálnak, és ad summum kettő legyen, 
elég egy-egy faluban; és csak azok fungáljanak papi tisztek
ben, a kiket a faluk acceptálnak. Az vladika1 is admoneál- 
tassék, ehhez conformálja dolgait.

Eredetije Máramosmegye levélt., М.-Szigeten, prot. VIII. ex 
1691—1697. p. 32.

1692.
Szabolcsúi egyel statútumaik.

I.
Anno domini 1692. die 11. mensis Aprilis in oppido Kisvárda sedes judi

ciaria celebrata.

Ad refrenandam ulteriorem adulterorum protervitam 
communi universitatis voto determinatum est. ut incepta jam 
persecutione adulterii, non saltem de negotio personae liberae, 
quae jam per gratiam incliti comitatus emancipata est. verum 
etiam, personae ligatae sive uxoratae, debitam habeat vigilan
tiam ac per omnia opportuna media legibus regni consentanea, 
indemnitati ac honori comitatus consulatur.2

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, prot. 1687—1693. 
(XV.) fol. 195.

II.
Die 22. Novembris in possessione Kovász, congregatio generalis celebrata.

Cum non leves, eoque enormes dietim increscant diffi
cultates circa negotia colonorum Ruthenorum, qui ob leves 
etiam pensiones de loco in locum migrare, dominosque suos

1 Oláh püspök.
s A házasságtörésre megtettük felvilágosító és összehasonlító meg

jegyzésünket Gömörmegye 1609. évi statútumánál (lásd II. k. 1. f. 74. és 
75. lap 2., 1. jegyz. alatt).
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terrestres deposito terragio deserere consveverimt, ut itaque 
tam evidenti ac manifestae fraudi obviam eatur, communi 
universitatis voto conclusum est: a modo in posterum ablicen- 
tiatio similis seu migratio colonorum interdicitur ac a modo 
in posterum pro stabilibus ac perpetuis colonis reputentur, 
salvo tamen permanente jure haereditario manifesto detri
mento comitatus, si qui forsan praetensionem aliquam ad 
eosdem haberent, ad mentem legum patriarum liberum erit 
unicuique suam indemnitatem prosequi ac solido juri consu
lere et universis legibus avitis patriae super rehabitione sive 
repetitione colonorum sancitis.1

Eredetije Szabolcsm. levélt., Nyíregyházán, Prot. 1687—1693. 
(XV.) föl. 314.

1692.
Máramarosmegyei statutumoTc.

I.
Die 21. Aprilis, anno 1692.

A nemes vármegyének ez előbbeni végzése, mely eddig 
is in praxi volt, a portió megvételéről, most is újabban conflr- 
máltatik; úgy, hogy valaki meg nem adná, akár nemes, akár 
nemtelen légyen, a commissáriusok vagy a kiknek incumbál, 
a nemes vármegye a kire bízta, incaptiválhassák, mellettek 
pedig a faluk sub poena flor. 200 insurgálni tartozzanak, ha 
szükség; ba különben meg nem vehetnék a portiét, a faluk 
vagy vármegye commissáriusi jószágát, tam mobilia quam 
immobilia bona eladhassák és az emtorok is bírhassák, a nemes 
országtul decernáltatott modalitással, abscissis omnibus juridicis 
remediis.

Az restantiapénz minden helyekről harmadnap alatt a 
perceptorok kezéhez assignáltassék, sub poena flor. 200.

Eredetije Máramarosmegye levéltárában, M.-Sziqeten, prot. ex 
1691-1697. p. 40.

I I .

Die 20. Maji 1692.

Keservesen érezvén vármegyénk egynéhány esztendőktül 
fogván, a tiszteknek ordinálásában a libera electiónak exulá-

1 Jobbágyok költözködéséről TTngmegye 1555. évi statútumához 
írtunk jegyzetet, lásd II. k. 1. f. 1—2. lapon.

Corpus Statutorum. ИГ. 14
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lását, mely miatt sokszor, (kivált azoknak alkalmatlan vol
tokra nézve) szegény vármegyénk lakosi rendi felett, holmi 
szokatlan exorbitantiákkal terheltettenek, sokszor vármegyénk 
etiam in publicis nagy károkat szenvedett lakosúiknak fogyat- 
kozásival, a tisztért nem régen abusive bejött fizetés annyira 
neveltetett, hogy szomszéd vármegyékben is közönségesen kiseb- 
bíttettünk, ezekre s több ratiókra nézve ez iránt való szabad
ságunknak romlását érezvén, a nemes országot, mostan Sze- 
benben celebráltatok országgyűlésében bocsátanunk kellett, 
nagy megbántódásunkat s szabadságunknak csorbaságát ő 
nagyságok s ő kegyelmek méltó respectusban vévén, ő nagy
ságuk s ő kegyelmek articulusban Íratták, hogy a modo in 
posterum a tiszteknek creálása az nemes Erdély országában 
való mód szerént légyen,1 a czirkálás is esztendőben csak egy
szer légyen etc., kit adja Isten alázatos devotiónkkal a nemes 
országnak demereálhassuk; azért:

Ezen articulusnak vigora szerént pro perpetuo statuo 
végeztük, hogy a modo in posterum semmi szín, praetextus, 
iit és mód alatt a libera electiónak sértegetésére czélozó dol
got senki, se maga, se más által attentálni ne praesumáljon, 
főtiszteinket ez iránt ne terheljen, fizetést senkinek ne Ígérjen; 
hanem főispán uram candidálván érdemes embereket, vár
megye tagjait, azok közűi az nemes vármegye válaszsza azt, 
a ki ad subeundum munus alkalmatos és elégséges. Haki ez 
ellen excedálni comperiáltatnék, tisztit amittálja és in perpe
tuum infamis légyen, és valamit concludált, judicált (az arti- 
culáris poena kívül) pro non concluso, non deliberato, non 
judicato reputáltassék; egy szóval tisztiben való minden fune- 
tiója annihiláltatik. Sőt a ki az ilyen exorbitansot, titkon vagy 
nyilván promoveálná ezen intentiójában, hasonló poenában 
incurráljon, mely sententiát vigore hujus statuti nostri ezen

1 A statútumban említett törvényczikk a Bánffy György guberná- 
torsága alatt Szebenben 1692. évi márczius 15-én tartott országgyűlésnek 
8-ik artioulusa, a mely e czimfelirat alatt: » Máramarosvármegye vice
tisztek választása és circálások modalitássáról« a következő rendelkezést 
foglalja magában »Máramarosmegyebeli atyánkfiainak azért lőtt instán- 
tiájokat, méltó tekintetben vevén, végeztük közönségesen : a vicetisztek 
választása is eddig ő kegyelmek közt forgott abususok tollálásának és 
ennekutánna a vicetisztek választása alkalmaztassák idebé való nemes 
vármegyék az iránt folyó articularis rendtartásokhoz, fenmaradván rnindaz- 
által a főispán illendő authoritása és jövedelme. A czirkálásban nem régen 
szokásban vett nagy excessusokat a viceispán és szolgabirák eltávoztassák 
sub amissione honoris et officii et poena articulari. Czirkálás pedig esz
tendőnként egyszer legyen csak.« Hivatalos használatban volt másolatát 
lásd a kir, kincstári ügyészség levéltárában levő IX. köt., ex 1690—1757.
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nemes vármegyénk akkori gyűlésében vagy székiben, minden 
legalis processusok excludáltatván, comperta tamen rei veri
tate, pronunciálhassa; abban az olyan exorbitansnak és infa- 
misnak sem grátia, sem exceptiók, sem törvényes remediumok 
ne suffragálhassanak.

2. Az czirkálás dolgában is az tisztek az noviter edált
1692. esztendőbeli szebeni articulushoz tartsák magokat.

Eredetije Máramarosmegye l e v é l t М.-Szigeten, Prot. VIII. ex 
1691-1697. p. 44—45.

I I I .

Die 29. Maji 1692.

1. Az tisztek az articulusban meghatározott számú per- 
sonákkal és nem többed magokkal peragálják a czirkálást, ne 
járjanak tö.bben ő kelmékkel.

2. Akkor penig a nagy falu egy vágómarhával, egy nyest- 
tel vagy ezért flór. 3, a kicsiny penig egy berbécscsel, egy 
rókával, vagy ezért fl. 2 tartozzék. Italpénzzel nagy falu fl. 3, 
kicsiny falu penig flór. 2 tartozzék, így értvén, hogy az hol 
megszállanak, azok a faluk is ez szerint tartoznak contri- 
buálni.

3. Czirkáló zabot minden oszlás, ki eddig zabbal contri- 
buált. ezután egy-egy adjon sub. 5, egy-egy kapu is sub. 5, 
a tetézést és nyomást ebben eltávoztassák.

4. A viczeispánok lovaikat a falukon ne hordoztassák.
5. A szakácsok fizetésére abusive bejött 8—8 poltura 

tolláltatik.
6. ügy a quindenális czirkálás penitus tolláltatik, mely 

is nem régen per abusum jött be; hanem a generális czirká- 
láson lőtt törvények a szolgabirák által (adjungálván két 
assessort magokhoz) vadant in executionem.

7. A vicetisztek a nemes ország ezen mostan folyó 1692. 
esztendőben Szebenben adott articulusa és nem az abusive 
nem régen bejött szokás és vásárlás szerint creáltassanak; és 
baki az addig való abusus szerént exorbitálna a tiszt szer
zésben, légyen infámis és az articularis poenában incurráljon.1

Eredetije u. o. p. 49.

1 Lásd az előző 1691. évi augusztus 8-án alkotott statútumot előbb 
202. lapon.

14*



IY.
Die 12. Julii 1692.

Ha ezután a nemes vármegye valakit valami közönséges 
szolgálatra deputál, tartozzék elmenni sub poena flor. 100, 
melyet mox et de facto azon járásbéli szolgabiró cum salario 
irremissibiliter exigáljon sub amissione officii, exclusis omnibus 
juridicis remediis; mivel az mostani fenforgó dolgokban az 
olyan refractariusok miatt könnyen az egész vármegye vesze
delemben esketik.

Eredetije Máramarosmegye levélt.. M.-Szigeten, Prot. VIII. ex 
1691—1697. pag. 54.

V.
Die 1. Novembris, anno 169’2.

Vármegyénk tisztinek panaszokból értjük, bogy némely 
possessorok jószágiban a contributióknak exequálását meg 
nem engednék, in manifestum totius comitatus detrimentum 
et ruinam; azért szolgabirák atyánkfiainak imponáltatik sub 
amissione officiorum, cum brachio sufficienti exigálják, tovább 
való prorogatio nélkül; ezen mód observáltassék futuris etiam 
temporibus, contra quoslibet contumaces ac refractarios.

Eredetije и. ott p. 61.

VI.

Die 4. Decembris, anno 1692.

Statutum. Ha a mostani súlyos portiózás előtt nemes 
ember elszalad, jószágát az articulus szerint amittálja, úgy 
hogy a kik jószágáért portióznak, tőlök tiz esztendeig ki ne 
válthassa; azután is kiváltása legyen az erről adott articulu- 
sok tenora szerént.

Eredetije u. o. p. 64.

2 1 2  M E G Y E I  S T A T Ú T U M O K .

1692.
U gocsam egyei sta tú tum ok.

I.
Congregatio generalis incliti comitatus die 28. Maii anno 1692. in pos

sessione Tekeháza celebrata.

Statutum est. Mivel az nemes vármegyének sok rendben, 
sok rendbeli utazási vadnak, az personalisos nemes emberek
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pedig lovainak nemlétével mentegetik magokat, az kik az 
jövendő törvényszékig lovat nem szereznek, tehát eo facto az 
personalisból kihagyattatnak és a portiófizető nemes emberek 
közé számiáltatnak.

II.
Die 28. Maii 1692. congregatio generalis in possessione Tekeháza celebrata.

Mivel Kallós Istvánnak nyilvánvaló nősparáznasága meg
világosodott, az szirmai bírák inquisitiójából, mely felől noha 
főispán uram ő nagysága committált volt és nemzetes vitézlő 
viczeispán Bicskey István uram, de az szirmai bírák főispán 
uram biróságában belehágtanak, kiért citáltassanak az jövendő 
törvényszékre, az kurvája pedig incaptiváltassék és illendő bün
tetéssel büntettessék. Kallós Istvánnak pedig az relictája, 
ugyan megnevezett viczeispán Bicskey István uram által, az 
gyermekekkel együtt, mindgyárt Kallós Istvánnak javaiban 
s jószágában inducáltassék és laistráltatván, kezéhez adat- 
tassék.1

Eredetije Ugocsamegye levélt., Nagy-Szöllösön, prot. 1683—1715. 
(K. Gy.) 129—430. lapon.

1692.
Ugocsamegyei statútumok.

I.
Sedes restauratoria incliti comitatus de Ugocha, possessione Királyháza die 

16. Septembris 1692. celebrata.

Statuuntur:
1. Domini barones, nunc in tabulae assessores creati ac 

denominati juramentumque, desuper, semel tanquam pro sem
per deponentes de reliquo et a modo in posterum, ab annuali 
in simili observata juramenti depositione immunitantur.2

2. Unus pagus communis ordinis intuitu fidelitatis, fide- 
liumque servitiorum domini notarii libere redditur ab omni 
et qualiumcumque, tam vecturae, quam manualis servitii in 
necessitatem comitatus publicam praestandi onere et ad suam 
ejusdem domini notarii utilitatem applicandus decernitur. Item 
in hoc anno conflagratae ejusdem domus restaurationem neces-

1 V. Ö. Szabolcsmegye ugyanezen évi előző statútumával. 
s A tiszti esküt illetőleg lásd az 1594. évi szatmárrnegyei statú

tumhoz írt 5. jegyzetet fentebb 21. lapon.
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sariorum lignorum vecturae opitulantur, domini judices nobi
lium quilibet juxta proportionalitatem suorum processuum. 
Praeterea supra annuale ipsius saliarium nomine honorarii seu 
discretionis annuatim eidein f. 80 hung, ordinantur.1

3. Statutum in anno 1691. die 28. Septembris Teke- 
liázae institutum2 confirmatur, addito, ut ad futuram genera
lem congregationem comitatus domini nobiles possessionati, 
cum armis et equis compareant.

4. Generali dominorum judlium exmissioni annuali annec
tendum esse placuit: quod quicumque ex dominis nobilibus in 
communi necessitate, dominis judlium ad eorundem requisi
tionem non assisterent, toties in f. 24 tamquam renitentes 
convicti, servatis de jure servandis mulctentur, cujus poenae 
medietas in publicam comitatus necessitatem, altera vero 
medietas, quo comitatui visum fuerit, convertatur.

Eredetije Ugocsamegye levélt., Nagy-Szöllösön, Prot. 1683—1715. 
(К. Gy.) U l .  1.

II.
Die 29. Septembris generalis congregatio in oppido Nagy-Szőllős celebrata.

Statuitur, quod si qui pro subterfugio portionum solu
tionis ex uno pago in alium ex incolis aufugerunt, ii, sine 
omnis juris processu, per judlium, cuius incumbit processui, 
ad suum habitationis locum reducantur, et dominis suis prio
ribus terrestribus restituantur. Ad quod exequendum specta
bilis et magnificus dominus Nicolai de Perény exmittitur 
egregio domino Gaspare Ercsi cum adjuncto.

Eredetije и. о. 451. I.

III.
Die 13. Novembris in oppido Nagy-Szőllős.

Item statuitur, quod si qui falso jurarent et aliqua 
bona sua fraudulenter denegarent, illi denegata sua bona amit
tant, quorum duae tertiae partes ad comitatus necessitates, 
una tertia connumeratoribus cedat.

Eredetije w. ott 462. I.

1 A tisztviselők fizetése tekintetében lásd II. к. I. f. 16. 1. 4. j. és 
17. 1. 2. j.

1 Ez a statutum nem szeptember, hanem deczember 28-án és nem 
Tekeházán, hanem Nagy-Szőllősön hozatott. Lásd fentebb 204. lapon.
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f' 1693.
Ugocsamegyei statútumok.

I.
Congregatio comitatus die 80. Januarii, anno 1598. in oppido Nagy-

Szőilős celebrata.
Statutum est.

Si quidem in moderno onerosissimo portionalium solu
tionum et naturalis militiae intertentionis statu essent tam rus
tici tales, (pii sub spe subterfugii ex uno pago vel processu 
in alium se recepissent, ita domini terrestres, bine inde suos 
colonos vel jobbagiones transponerent et transmigrari facerent, 
quali latitatione et cavillo portionum solutiones, et naturalis 
intertentionis defectum in alios remanentes incolas redundari, 
per extraordinarium modum, manifestum sit. Eo modo itaque in 
posterum concluditur, quod ex uno pago vel processu in alium 
transfugientes, ubicumque deprehendentur, statim et de facto 
capiantur per pagos sub poena f. 100 in communem comita
tus necessitatem convertenda, et bona talium, similiter _axgs- 
tentur, ex quibus bonis tota liijemalis portio ut naturalis 
intertentio excindatur: residuitate pro ipsis possessoribus ante
cedentibus remanente. In persona propria autem tales capti
ventur, et non secus, quam per fidejussionem honestarum per
sonarum et sub cautione ad suos priores pagos seu residen- 
tias reditus dimittantur. Domini vero etiam terrestres talium 
transfugorum, ipsos ad propria reducant, ex uno loco in comi
tatu ad alterum reducere nolentes pro suis similibus hominibus 
propter conniventiam et refractarium actum solvant, ipsis con
tingens, tam quantum portionale, quam naturalem interten- 
tionem.

Eredetije Ugocsamegye levélt., N.-Szöllösön, Prot. 1683—1715. (К. 
Gy.) 467. 1.

II.
Die 17. Augusti in possessione Tekeháza.

Statuitur, q u o d  in collectionibus portionum ac aliorum 
laborum praestationibus, si qui contumaces erunt, praecipue 
insurrexerint contra judices nobilium, in communibus servitiis 
suae majestatis, tales capiantur et ad carceres comitatus pro 
desumenda poena transmittantur-et poena birsagiali mulctentur.

Eredetije и. о. 489. 1.
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III.
Die 1. Septembris in oppido Nagy-Szőllős.

Statutum anni 1689. die 13. Julii conditum1 occasione 
adulterarum conjugatarum personarum confirmatum, hoc 
addito: si domini terrestres similes conjugatas personas puni
rent et inde homagium similium non expleretur, exscindant 
similem poenae residuitatem et exequantur in necessitatem 
specificatam convertendam judlium.

Eredetije Ugocsamegye levélt., Nagy-Szőllősön, 1683—1715. (К. 
Gy.) 503. 1.

1693.
Már amar o smegy ei statutumoJc.

i .

Die 12. Februarii, anno 1693.

E mostani terhes adóztatásunkra nézve rendeltük, hogy 
az marhákkal kereskedő emberek suh poena amissionis pecu
niae aut pecorum a pénzt a vármegyéből ki ne vigyék, hanem 
a vármegyében vegyenek marhákat, úgy mindazonáltal, hogy 
felettébb való árát az eladók is ne kívánják. Ezen dologra 
való vigyázás periig committáltatik a passusokon levő faluk
nak, kik mindazonáltal in contrarium coneludálni senkivel se 
merészeljenek sub poena flor. 100, per judlium irremissibiliter 
exequenda, contentusuk lévén egyébiránt a nyargaló pénzzel, 
hami contrabant occurrálna, a többi a nemes vármegye szük
ségére convertáltassék.

Eredetije Máramarosmegye levélt., M.-Szigeten, prof. V ili. ex 
1691—1697. p. 94.

II.

Akarván távoztatni ez iránt is vármegyénk közönséges 
kárát, hogy commissárius urammal a faluk számvételének módja 
jobban mehessen véghez, azért egész vármegyéül rendeltük 
nótárius uramat, hogy effective peragálja cum suis successo
riis. Kihez képest ez extraordinarius laborhoz kivántatván 
refusiónak meglenni, rendeltünk kapukról és oszlásokról seorsim 
et singillatim denarios 50—50 ő kegyelmének administráltatni 
és megfizettetni, kit tartozzanak intra bis quindenam ad manus

1 Közöltéiért e statutum fentebb a 193. lapon.
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assignálni. Ezt pedig úgy értjük, hogy ő kegyelmének Darvai 
Perencz uramnak nem nótáriussági hivataljához ragasztjuk; 
hanem ha Isten a portiénak végét adja, avval együtt cessáljon 
s notifieáltassék, addig pedig daráljon. Állván az ő kegyelme 
szabadságában, ha mind egészen akarja magának conferálni, 
ebbeli munkájáért, vagy abból fogadni, a kit akar, mi is hely
benhagyjuk, elhivén ebbéli igaz fáradhatatlan sinceritással való 
munkálkodásokat.

Eredetije Máramarosmegye levélt., М.-Szigeten, prot. V ili . ex 
1691—1697. p. 100.

I I I .

Die 16. Aprilis, anno 1693.

A nemes vármegye inhaereálván a sóbéli quaestura felől 
ineált accordáknak, a miképpen eddig is prohibeáltatott, hogy 
etiam intra limites et ambitum comitatus senki a kinn lakosok 
közül más áron a sót ne vegye és vehesse, hanem az accordá- 
ban speciflcált taxa szerént; azért most is unanimiter végez
tük, hogy az ellen senki savát az extráneusoknak olcsóbban 
eladni ne merészelje, sub poena amissionis salis aut ejus pretii, 
úgy értvén, hogy nem az vevők károsíttassanak ekképen, hanem 
az eladók; ha nemes ember, vagy jószága adná külömben, 
a vármegye tisztei, ha penig urunk ő nagysága jószága, az 
ő nagysága tisztei confiscálják; két része a nemes vármegye 
szükségére convertáltassék, harmada penig a tiszté legyen, 
disponálván ez iránt ad libitum az urunk jószágában az ő 
nagysága tisztei. Hogy peniglen ezen materia körül való scru- 
pulusok és difticultások tolláltassanak, mind az eladó, mind 
az megvevő parsok tartozzanak T. nemzetes Frater István 
uram eleiben compareálni pro examine. A felehb megirt accor- 
dán penig az értetik, mely M. Gubernátor úr és a nemes sze
pesi kamara közt ez elmúlt esztendőben végben ment, megirt 
Frater István uram által.

Eredetije u. o. pl 106.

IV.

Die 5. Maji 1693.

Minthogy a postálkodás mindenütt az hazában tollálta
tott, azért mi is unanimiter végeztük pro perpetuo statuto, 
hogy senki senkinek postalovat ne adjon; hanem ha oly szük
séges casusban, mely egyenesen az egész hazának, vármegyé-
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nek megromlására vagy kárára czélozna; akkor is peniglen 
közönséges consensusból legyen.

Eredetije Máramarosmegye levélt., М.-Szigeten, prot. VIII. ex 
Ш 1 — 1697. p .  108.

V.
Die 21. Julii, anno 1693.

Elszenveclhetetlen kárunkat tapasztalván az ő Felsége 
hadi szolgálatára expediáltatott ökröknek és szekereknek 
administrátiója körül, végeztük, hogy akár á bécsi, akár a 
viski. akár az liuszti passusokon menjenek ki az olyan szeke
rek és ökrök, a megirt helyekben levő Im ákhoz. Huszton penig 
az hadnagyhoz, a kimenő commissáriusok tartozzanak elmenni, 
és az ökröket vélek felolvastatván, azon bírák és hadnagy 
tartozzanak igaz regestrumban venni, mely regestrumot tar
tozzanak nótárius atyánkfiái kezében administrálni; mikor 
azon commissáriusok visszajőnek, azon commissáriusok az ökrök
kel azon birákhoz és hadnagyhoz, a melyen bejőnek, tartoz
zanak bémenni, ott a behajtott ökröket újabb regestrumban 
venni, innét nótáriusunk kezében azon regestrumot is assignálni; 
számvételre Szaploncza felől menő és jövő ökröknek penig 
számát regestrálja Szaplonczai Simon atyánkfia, a kik tudni
illik Visken vagy Técsőn nem fordulnak meg, hanem a técsi 
bérczen mennének által. A commissáriusok penig tartozzanak 
azután nótáriusunknak mindenekről számot adni; a kik mint 
ezeken impingálnak, in poenam fi. 24 ac refusionem damnorum 
incurráljanak toties quoties.

E r e d e t i je  и. о. p .  116.

1694.
Máramarosmegyei statútumok.

t
i .

Sedes judiciaria inclyti comitatus Maramarusiensis in praesentia specta
bilis ac generosi domini dom. supremi comitis in oppido Szigetli celebrata, 

et inchoata die 4-ta mensis Februarii, anno 1694.

Lévén az városokon lakó nemesség és a városi rend 
között bizonyos controversia azon: 1. hogy a civilis fundusokon 
lakó nemességet az városiak a contributiókban magok közé 
akarták attrahálni; 2. az paraszt selléreket is, kik nemes tel
keken laknak, in praejudicium praerogativae nobilitaris а 
nemesség közül ki akartak fogni; 3. a civilis funduson lakó 
paraszt selléreket penig a nemesség magok közül nem engedte
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kivenni; azért jelen lévén a méltóságos fejedelem ő nagysága 
részéről deputált böcsületes emberek, t. nemzetes Fráter István 
és Vajda Péter uramék, úgy az öt viírosoknak 1 követjei una
nimi voto et consensu -lőtt ezekben ilyen determinatio.:

1. A civilis funduson lakó nemességre a közönséges con- 
tributiókat a nemesség és városi rend ex communi consensu 
vessék és repartiálják secundum facultatem eorum; de felét 
az olyan contributióknak tartozzék adni a városiak közé, felét 
a nemesség közé.2

2. A nemes telkeken lakó sellérek, in manifestum prae
rogativae nobilitaris praejudicium, a városi rend jurisdictiója 
alól eximáltatnak és a nemesség dispositiója alatt maradnak.

3. A civilis fundusokon lakó paraszt emberek extra con
troversiam hagyatnak a városi rend jurisdictiója alatt.

Eredetije Máramarosmegye levélt., М.-Szigeten, prot. ex 1691— 
1697. p .  136—137.

II.
Congregatio die 15., 16. Septembris, anno 1694. celebrata.

A mint a nemes vármegye in anno 1694. die 15-ta 
Februarii a fejedelem ő nagysága sublevamenjére rendelte 
volt, az 5 városokon s kiváltképen Szigeten, a civilis funduso
kon lakó nemesség portiójának felét, ezt a nemes vármegye 
sok confusiót és impracticabilitást látván benne, most tollálta, 
Ígérvén a helyett in genere sublevament az ő nagysága jószá
gának, a tegnap arrul tött resolutió szerint;3 azért valamikor

1 Ez az öt kiváltságolt város a Comp. Const. III. it. X. ez. 6. art. 
szerint: Huszt, Yisk, Técső, Hosszúmező és Sziget. Az 1655: 109. t.-cz.- 
ben is névszerint elsoroltatnak, de Técső helyett Jerkő említtetik.

s Az erdélyi törvények a polgári telken lakó nemesek adózása 
körül nem intézkednek, a máramarosi nemességre nézve az App. Const. 
III. В. 75. ez. 1 . art. kimondja, hogy az »szokott nemesi szabadságában« 
megtartatik. А НК. I. B. 9. czimében összefoglalt nemesi szabadság egyik 
alkatrésze volt ugyan a nemesek adómentessége, de ez nem terjedt ki a 
nemeseknek városokban bírt házai, általában a polgári telkei utáni adó
zásra, miként ez az 1492: 105, s még határozottabban az 1608. (K. e.) :
13. t.-cz. 3. §. az 1647 : 78. t.-cz. 14., 15. §. s 1649 : 19. t.-cz.-ből kitűnik. — 
A jelen statutum azt gyaníttatja, hogy a nemesek még a polgári telek után 
sem akartak adózni, a városok pedig azoknak a város területén birt, min
den vagyona- (facultates) után követeltek a d ó t; az ebből támadt egyenet
lenségnek a statutum ez 1. pontjában megállapított módozattal kívántak 
véget vetni.

s Az itt említett resolutió szó szerint következőleg hangzik :
Die 15. septembris 1694.
Méltóságos uri és főrendeket expediálván a méltóságos regium 

gubernium közinkbe, a fejedelmi jószágok és a nemes vármegye közt
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a tegnapi Ígéret szerint portió vagy egyeli mostan forgó tereh- 
viselések felvettettenek, arra kell vigyázni, hogy a mennyi 
portió arra az egynéhány civilis funduson lakó nemességre 
esnék, felényi portió comprehendáltassék, abban a generális 
portiók summájában, a mely vármegye portióiból a fejedelmi 
jószágra vettetik, és így a városokon lakó nemesség hadnagya 
mindenkor adja ki idején, hogy mennyi portió esik a civilis 
funduson lakó nemességre, hogy így a kik a fejedelmi jószágra 
esett generalium portionum summára repartiálják, annyi szánni 
portióig tehessenek reflexiót, vagy sublevament, kinek-kinek 
a városok közül, a mennyi civilis fundusokon lakó nemességre 
esett portió találtatik, kiben-kiben a városok közül usque ad 
medietatem. Ezzel penig a febráriusi statútumnak 1 tolláltatá- 
sával és qualificálásával a nemes vármegye a fejedelmi jószág
nak sublevamenjéről tegnap tött ígéretet nem csonkítja, sem 
változtatja, sem a domini terrestres vagy fejedelem dominium- 
jának, quoad perpetuitatem civilium fundorum praejudicálni 
nem kíván.

Eredetije Mdramarosmegye levélt., М.-Szigeten, prot. VIII. ex 
1 6 9 1 — 1697. p .  160.

agitáltakat controversiák complanálására, úgymint méltóságos főispán 
uram, az tanácsúri rendből méltóságos Bethlen Elek uram, a táblai asses- 
sorok közül penig tekintetes nemzetes Petki Nagy Pál uram, a nemes 
vármegye resolutioja ez lett :

Noha a nemes vármegye ez elmúlt esztendőben fejedelmi jószágTul 
levött 221 portiókon kívül, mely ad minimum portál Éhen. flór. 8556,
punctumiban ”|(| rh. forintokat, méltán megkívánhatná ; mindazonáltal
megtekintvén alázatosan a nemes vármegye mind a n. méltóságos fejede
lemnek, kegyelmes urunknak ő nagyságának sok rendbeli kegyelmességét, 
úgy nagy reménységű édes fiának, ifjú méltóságos Apafii Mihály kegyel
mes urunknak ő nagyságának méltóságos személyét és a mostan várme
gyénkben levő m. uraknak s főrendeknek ő nagyságoknak szorgalmatos 
fáradozásokat, a fentebb megirt két rendbeli praetensióit a fejedelmi 
jószág iránt a nemes vármegye relaxálja, úgy mindazonáltal:

1. A tertiálitás mellől a nemes vármegye nem recedált semmiképen, 
nem is recedál, de a felebb specificált respeetusokra nézve a reánk követ
kezhető contributióknak fejedelmi jószágra nézendő tertiálitásából is a 
nemes vármegye levál magára secundum possibilitatem ;

2. Erre penig úgy condescendál a nemes vármegye, ha ezután a 
nemes vármegyét a jószág nem injuriálja, méltóságok előtt nem deferálja ; 
alioquin

3. A felül megirt két rendbeli summát refundáltatni a nemes vár
megye megkívánja és a tertialitásból is semmit magára nem assumál. 
(Eredetije Mdramarosmegye levélt., prot. VIII. 158—159. I.)

1 E statútumot lásd a megelőző szám alatt.
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1694.
S za b ó le sm eg ye i s ta tu tu m .

Anno domini 1694. die 5. Jnnii congregatio comitatus in possessione Deme-
cser celebrata.

Universitatis voto decernitur.

P r im o . Nobiles portas non habentes ita intelligantur, ut 
qui a solutione similis debiti emancipati esse volunt1 colonos 
suos firmos et residentes statuant, conductitii enim mercenarii 
et alii servitores conventionati, cum in apertissimam portionum 
elusionem vergerent, imputari nequeunt, residentias videlicet 
non habentes.

S ecu n d o . Accidit et id, quod nonnulli dominorum collu
dant cum dominis taxatis nobilibus1 2 et sub specie hypothe
cations certos colonos taxatis dant, inscribunt, transactionesque 
fraude, dolo astuque intermixtis inter sese emanatas reddunt, 
cui malo ut medela inhiberi possit, comperta mera rei veri
tate, similes transactiones cassantur, annihilantur et viribus 
eariturae redduntur. Hoc per expressum declarato, colludens 
venditor in poena centum imperialium, abscissis universis juri
dicis remediis irremissibiliter desumendorum, eo facto convin
catur, quorum rata medietas pro publicis necessitatibus comi
tatus applicetur, medietas autem cedet dominis officialibus.

T e r tio . In negotio vero fugitivorum colonorum observan
dum veniret, si in gremio comitatus, demptis tamen oppidis 
Hajdonicalibus, residere dignoscantur, easdem portiones suas 
secum ad illum locum, quo migrarent, transferunt in aliis vero 
desolationis casibus condignus habeatur respectus tempore 
imponendarum portionum.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. XVI. et 
1694-1699. föl. 15.

1695.
S za b o lc sm eg ye i s ta tu tu m .

Anno domini 1695. die 14. mensis Februarii generalis congregatio comita
tus in possesione Gyulaháza celebrata.

Dum non leves ex inaequalitate ac disparitate mensura-

1 Az adózástól mentesek felsorolvák II. köt. I. f. 162. lap 5. jegy
zet alatt.

2 A taxás nemesekre nézve lásd u. o. 175. 1. 2. j. és Tornainegye 
1696. évi I. statútumnál u. o. 324. 1.
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rum 1 majorum et minorum in mensuratione frumenti, vini 
aliorumque liquidarum aridarumque rerum contra semel fac
tam comitatus jam determinationem, astu doloque et fraude 
intermixti abusus irrepsissent, ex eo domini judlium omnem 
dabunt operam, ut aequalitas ac uniformitas mensurarum, men
sura videlicet Cassoviensis et juxta Budensis ubique locorum 
observetur, in contravenientes eo facto poena 12 florenorum 
animadvertatur et per judlium, in cujus videlicet processu 
similis deprehendatur, irremissibiliter toties absque ulla com
miseratione desumatur, communi universitatis voto sancitum est.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, prot. XVI. 1694— 
1699. fol. 28.

^1695.
Szabolcsm egyei sta tú tu m ok.

i .

Anno domini 1695. die 3. Maii generalis congregatio comitatus in oppido 
Kisvárda celebrata.

Cum non leves ex migratione ac migrationis coopera
tione colonorum1 2 seu jobbagionum haereditariorum differentias 
ac graves desolationum ruinas dietim accrescentes universitas 
dominorum magnatum et nobilium palpabiliter luat, in anno
1672. jam pridem evoluto similis migratio damnabilisque colo
norum pro lubitu transfugiendi practicata temeritas, sub poena 
homagiali sine respectu personarum hunc abusum continuantium, 
tam nobilium, quam ignobilium praeclusa omnino extitisset: 
nihilominus tamen multi immemores liujus statuti in salutarem 
publici boni permansionem conditi spreta ac comptempta 
eatenus jam praemissa confirmationis conclusione, misera plebs 
nescitur quo ducto temeritatis ausu in manifestam modernae 
pensionis portionariae elusionem ac proportionalitatis observan
dae lahefactionem. postposita etiam suae majestatis sacratissi
mae hoc in passu benigne emanata ratificatione pro lubitu suo 
damnosas migrationes, condescensiones continuare nihil pensi 
ducere. Pro eo, ut alma permansionis ac publicae promotionis 
modalitás redeat adaequatusque proportionalitatis ordo semota 
omnis culpabilitatis praetensione eo ferventius in pagos et 
possessiones observetur, omnesque hac in parte exortae diffi

1 A mértékekre nézve lásd. II. köt. I. f. 143. 1. 1. j.
2 A jobbágyok költözésére nézve lásd II. köt. I. f. 1. 1. 2. j.
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cultates amoveantur ac sopiantur, statutum in anno praevio 
conditum ratum ac firmum pronunciatur ac pronunciatum 
roboratur ea videlicet cum annexa declaratione, ut similes vaga
bundi inaudito solummodo transfugiendi eorum rumore per 
quoscumque arestentur, capiantur ac intra gremium comitatus 
nostri in quibuscumque dominorum magnatum et nobilium 
bonis deprehensi, una cum bonis suis ad propria, unde vide
licet transfugissent, nemine contradicente vel inhibente, redu
cantur. Si autem arestatio, incaptivatio, vel reductio vagabun
dorum quorumcumque auxilio, opera quoquomodo impediretur, 
similes eo facto, si nobiles vel ignobiles fuerint centum, si 
autem coloni vel jobbagiones, quadraginta florenorum poenam 
incurrant,1 praecluso omni ulteriori juridico processu negotium 
hoc effectuandum muneris erit, levata etiam comitatus gente,1 2 
si necessum foret, toties quoties desumendam ac ex bonis 
quocumque nominis vocabulo vocitatis exequendam. Hoc tamen 
addito, colonorum fugitivorum pecora in medietate cedant 
incaptivatori, in defectu pecorum autem, in recompensam fati- 
gii, 12 flor, incaptivator desumendi liabeat facultatem. Pagi 
autem et possessiones serio invigilabunt, ne per supinam eorum 
negligentiam similes coloni aufugiant, alias aufugientium homa- 
gia persolvere modo praevio erunt obligati.

Eredetije Szabolcsin, levéltN yíregyházán, prot. XVI. ex 1694— 
1699. föl. 41—42. megujíttatott 1701. jul. 7.

I I .

Die 23. mensis Julii in possessione Patroha.

Et quia saepissime contingeret, nonnullos ulla absque 
rationabili et legitima de causa absentare, taliterque publi
cum et commune bonum retardare et protelare; ad averten
dum itaque hoc, et bonum ordinem, dispositionemque comi
tatus servandum decernitur: quicumque ejusmodi ordinationi 
et dispositioni incliti comitatus in revidendo supranominato 
negotio tamquam publicum et commune bonum sapienti factae 
se non accomodarent, quo in se quovis sub praeexcogitato prae
textu et non rationabili et legitima de causa absentarent, et

2 2 3

1 Minthogy e szerint a nemesekre azok élődíja (homagium) a nem 
nemesekre és a jobbágyokra azok holt díja vettetett ki büntetésül, nevez
tetett e büntetés : poena homagialisnak. A dijak nagyságára nézve lásd 
az 1514. : 38. t.-cz., а НК. II. R. 43. ez. 2. §., III. R. 5. és 26. oz. 16. §.

2 A karhatalomra nézve lásd ugyanezen megye 1593. évi stat. 2, 
j. fentebb a 18. lapon.



2 2 4 MEGYEI STATÚTUMOK.

non exirent, itaque contra tales renitentes poena centum flo- 
renorum hungaricalium irremissibiliter exigenda et indigenda 
statuitur.

Eredetije Szabolcsin, levélt., Nyíregyházán, Prot. XVT. ex 1694— 
1699. Fol. 50., megujíttatott 1701., jul. 7.

III.
Die 25. mensis Augusti in Kisvarda.

Quamvis manifestissimae approbataeque circa divenden
darum rerum, occasione celebrandorum fororum nundinalium 
leges regni1 methodusque et modalitás juxta easdem observan
dae starent, iis tamen non curatis sive postergatis mechanici 
opificesque res suas uti cuique placeret, non consideratis simi
lium rerum venalium condigno justoque valore et quantitate, 
divendere taliterque magnam et quasi inauditam inter plebem 
caristiam excrescere nil pensi ducerent, ob hoc autem incli
tus comitatus huic malo tempestive providere, omnes res secun
dum deum et ejus justitiam sequenti limitatione mediante 
acceptandas__ habere.

Criseus maior aliter Szűr vocatus... fl. Hung. 4
Minor ... .........................................  » » 3
Minimus ......................................... » » 1 4 /2
Cothurnus virilis nigri coloris ex

pelle vitulina .............................  » » 1—25 polt.
Cothurnus mulieris ex simili ma

teria .........     » » 1—8 »
Tunica cum cute subducta .........  » » 5 »

» absque cute .................  ... » » 4 »
Caligae majores ............................. » » 1—20 »

» minores .............................  » » 1 »
Tibialia alias Szalárdi dicta.........  » » 0—30 »
Caligae et remek majores .............  » » 2—8 »

» minores ex simili materia » » 1 20 »
Pilea nigra alias fekete süveg .....  » » 0—25 »

» minora similia .....................  » » 0—20 »
» minima .................................  » » 0—14 »

Perones magnos meliori cute bovina
elaboratos..................................... » » 0—20 »

Similes non elaboratos .................  » » 0—16 »

1 Voltaképen csak oly törvények, melyek az árúczikkek árának 
hatósági szabályozását rendelik el, a mire nézve lásd II. köt. I. f. 337. 1. 
1- jegyz.



Minores similes item elaboratos ... fl. hung. О—16 polt.
Similes lion elaboratos .................  » » 0—11 »
Minimos elaboratos .....................  » » 0—8 »
Non elaboratos .............................  » » 0—С »
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Quarum rerum venalium limitationibus taliter factis, 
publicatis claraque voce distinctim specificatis, quicumque ejus
modi distinctioni et ordinationi tamquam juribus regni et justi
tiae contraveniret, seseque opponeret, ad mentem legum patri
arum, signanter vero art. 71. anni 1659. convictus pronuncie- 
tur, hoc addito, quod si eiusmodi limitatione non contenti, res 
suas ad fora nundinalia divenditionis ergo adferentes non 
exponere, imo reducere, taliterque praevio modo factam limi
tationem comitatus eludere niterentur, extunc tales toties 
quoties taliter comprehensi, vel ultra limitationem etiam ejus
modi divenderent res suas in poena 12 florenorum bung, iisdem 
vero non valentibus, sub amissione rerum apud se habentium 
convicti deveniant.

Eredetije Szabolcsin, levélt., Nyíregyházán, Prot. XVI. ex 1694— 
1699. Fol. 51—58., megujíttatott 1701. júl. 7.

1695.
M á ra m a ro sm e g y e i s ta tú tu m o k .

I.
Congregatio comitatus Marmarosiensis. Die 3. Novembris, 1695. in Visk

celebrata.

Unanimi voto et consensu végeztük, hogy se város, se 
falu, se privátus nemes vagy paraszt ember magárul az quar- 
télyost mások romlásával elflzetni ne merészelje; mely ellen 
ha ki cselekedni praesumálna, az város vagy falu irremissibi- 
liter ad fl. 200 büntettessék mox et de facto, az privátus 
nemes ember penig flór. 24, paraszt ember penig flór. 12, ha mi 
difficultása vagyon, a nemes vármegyét requirálja.

Az faluk sub praemissa poena meg ne szakadozzanak, 
hanem proportionaliter vessék az contributiókat.

Az puszták iránt renoválják eddig való statútumunkat, 
a kit nem colálnak az possessorok, tőlük ne contribuáljának, 
a kit penig colálnak, fele adaját praestálják.1

Eredetije Máramarosm. levélt., М.-Szigeten, prof. VIII. ex 1691— 
1697. p. 328.

1 A puszta faluhelyekről — az App. Const. III. R. II. Cz. 5. art. 
értelmében — adófizetéssel senki sem tartozott.

C orpus S ta tu to ru m . III. 15
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II.
Die 7. Decembris, 1695. in oppido Sziget.

Az pusztákru l végeztetett, hogy a  viski végezés 1 szerént, 
a m ely p u sz ták a t nem  colálnak a possessorok, a ttu l adózással 
ne ta r to z z a n a k ; de ellenben, hogy ez irán t ezen m até ria  körül 
em ergálható  fraudu len tiák  és dolusok praecaveáltassanak, sza
bad légyen a  faluknak, kikben ez olyan puszták vadnak, vagy 
m agoknak colálni, vagy annak  adni, a kinek akarják , addig 
való tr ib u tió k a t az olyan pusztáktul praestálják.

Eredetije Máramarosmegye levélt., М.-Szigeten, prot. VIII. 1691— 
1697. p. 234—235.

1695.
S za b ó le sm e g y e i s ta tu tu m .

Anno domini 1695. die 10. Decembris in oppido Thass congregatio gene
ralis celebrata.

E x  quo saepissim e p e r ru ra lis  conditionis hom ines domini 
m agnates et nobiles verbis inhonestis et injuriosis, i ta  u t  honori 
et aestim ationi eorundem  non modice p rae jud icaren t verge- 
re n tq u e  occasione celebrationis congregationis com itatus affici 
solerent, jam  quum  m axim um  est, oh m agnam  affluxionem 
eorundem , ad  com itatus congregationem  adinvenire, verum 
foris, p ra e te r  domus jan u am  stare cogantur in sum m am  publici 
boni re tardationem , oh hoc visum est u n iv e rs ita ti; a  modo in 
posterum  congregationem  com itatus personae ignobiles fre
q u en ta re  non praesum ant, sub gravi anim adversione et poena 
per com itatum  adinvenienda irrem issibiliter infligenda prohiben- 
tu rq u e .2

Eredetije Szabolcsm. levélt., prot. XVI. ex 1694—1699. fol. 73.

1696.
U gocsam egye i ■statutum .

Anno 1696. die ‘23. Januarii congregatio comitatus Ugocsa.

Si quidem  in fassiónibus occasione c o n sc rip tio n is .............
m u ltae  personarum , facultatum que abnegationes falsae ac per- 
ju ria e  contigisse appareren t. E t  ideo ubicum que sim iles dissi
m ulationes ac denegationes com perirentur, per dom inum  supre-

1 Lásd az előbbi statútumot.
3 Lásd II. köt. I. f. 17. 1. 4. j.
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num  comitem flenda in u ltim aria  pervestigatione ita, u t  si 
homines eorum  conscriptoribus com itatus com parentes studio  
et proprio  n u tu  neglexissent incolas seu hospites in pagis qui- 
buscumcue, fundos et bona haben tes  cathalogo seu regestro  
com itatus in ferri facere, iidem tres  vel quatuo r hom ines seor- 
sim et singillatim  in fl 12— 12 convincantur eo facto. Si vero 
cum  consensu pagorum  au t oppidaneorum  fuissent, similes 
denegationes . . . similes poenae praem issae e ru n t obnoxii. 
Quod si autem  ipsim et connum erati negassent suas facultates, 
tunc  illi etiam  praevio modo pun iri debebunt. U bi annecten
dum  esset, quod, qui bona m obilia ad  valorem  fl. 12 se ex ten
den tia  non haberen t, illi loco b irsag ii duodecim  plagis mulc- 
ten tu r. B irs a g ia 1 denique a p raem issis denegatoribus exe- 
quenda in  tres rec tas coaequales p a rte s  dividenda, in una  
domino supremo comiti in a lia  com itatus neccessitatibus, in 
te r t ia  vero dom inis connum eratoribus assignentur.

Eredetije Ugocsam. levélt., N.-Szölló'sön, prof. 1683—1715. (К. Gy.) 
606. lap.

1696.
Máramarosmeggei statútumok.

i.
Congregatio inclyti comitatas Maramarosiensis in Szigeth celebrata, die 

19. Septembris 1696.

M éltóságos reg ium  gubernium  p aran cso la tjá t a lázatosan  
vevőn a  nem ességnek concsrip tiő ja felöl, végeztetett unanim i 
voto e t consensu, hogy annak  ugyan cum  pro testatione véghez 
kell m en n ie ; de úgy, hogy annak idejében a  nemes várm egye 
követjei kezére kell küldeni és nem  N agy  P á l  uram ék kezében 
adni, hogy o tt benn m eglátván a  követek  ő kegyelmek, hogy 
csak a  városiak és az jószág d o lgára  nézve kívánják elő és 
nem  m ás tek in te tre  nézve, elő nem adják ; m inthogy a  nem es
ség portióval nem tartozván, az ország p rax isa  és szabadsága 
szerin t,2 a városiak penig m int csak priv ileg iatus helyeken 
lakók portiózni és igy conscrip tá lta tn i is tartozván , a vármegye 
a  városiak s több jószág közt való p roportiónak  csinálásában  
nem  in g re d iá lh a t; hanem  vadnak k apu ink  (kiknek a nemesség 
in  subsidium  concurrál, m ikor akar), azok co n ferá lta th a tn ak  a 
városiakkal és jó szág g a l; a nemességet penig  azokkal egyben

1 A bírságra nézve lásd II. köt. I. f. 68. 1. 5. j.
8 Lásd а HK. I. R. 9. ez. 5. §.

15*
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nem  egyelíthetjtik, nem  is lehet s nem is egyelítjiik, nemesi 
szabadságunk praejudicium ával. H a  meg a szabad városok is 
(de még a  k irály i városok is, kik egyik sta tusa az országnak) 
egyenlő rendben a  nem ességgel nem  ta rta tn a k , a n n á l inkább, 
a kik csak privilegiatusok, szolgáló rendek, sem m iképen egyenlő 
collatióban nem m ehetnek és nem is im p licá lta thatnak  egyforma 
teherviselésben. M elyet rep raesen táln i kell idejében alázatosan 
a m éltóságos regium  gubernium  előtt is.

Eredetije Máramarosm. l e v é l t М.-Szigeten, prot. VIII. ex 1691—
1697. p. 276.

П.
Die 28. Novembris 1696.

H ogy csak egy-két helyen ne aggraváltassék  az egész 
bejövő quártélyosoknak bejövetelétől addig, mig a stá tiók  vagy 
az h adak  dislocatiója véghezment, te tsze tt az egész nemes vár
megyének, hogy a  stá tiók  m ost elrendeltessenek, hogy m ihelyt 
a szélben érkeznek, m ind já rt kiki tudván m aga stá tió já t, con- 
tin u á lb assa  ú tjá t státiő jában, nem  obstálván ném ely atyánk
fiainak ő kegyelm eknek absentiájok, mivel tu d ták , hogy m ára  
az egész várm egyének gyűlése lészen, m ásként is olyan státiók- 
n ak  elrendelése in congregatione totius com itatus szokott vég
hez menni, nem  deputátusok  által.

U. o. p. 289.

III .

Die 5. Decembris 1696.

N agy kárával tap asz ta lja  a nemes várm egye a paraszt 
em bereknek alkalm atlan  m agokviselését; azért végeztük u n a
nim i voto et consensu, hogy a  modo in posterum  p arasz t em ber 
semminemű posztó köntöst viselni ne m erészeljen, se csizm át; 
m elyet publicáljanak  a  szolgabirák, és ha tovább mégis ez 
ellen az parasztság  excedálni praesum ál, a nem es vármegye 
tisztei elvegyék m inden kedvezés nélkül. B éreseket fogadván 
is valaki, posztó köntöst és csizm át senki nekiek ne adjon, se 
ígérjen, sub poena flor. 12 to ties quoties, m elyet a tiszt mox 
e t de facto exequáljon, köntöse is elvétessék az olyan b ére
seknek u t supra. Az parasz t asszonyok is, suli eadem poena 
csizm át ne viseljenek, a  sa ru t szabadon viselhetik. A  köpönye
get is, m int posztóköntöst viselni meg nem engedtetik . A  nemes 
várm egye arm ási (sic!) ide nem értetvén. H a  ebben a szolga
b irák  v igyázatlanok lennének, az assessoroknak is m egenged
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te tik  elvételére való szabadság. A  szolgálók is sub praem issa 
poena ezután  rá sa  köntösben ne já r ja n a k , és fá tyolt se visel
jenek, ligy a k iket nem ille t, b á r  ne szolgálók legyenek is, 
fá tyo lt ne viseljenek, se angliai, ezüst és arany csipkés és 
galandos köntöst, sub poena su p ra  scrip ta .

Eredetije Máramarosm. levélt., М.-Szigeten, prot. VIII. ex 1691— 
1697. p. 290. és 292.

1697.
Máramarosmegyei statútumok.

I.
Die ‘28. Április 1697.

A dohánynak 1 pipával szívása in perpetuum megtiltatik, 
és azzal élő nemes ember ad ti. 3., paraszt ember fi. 1. bün
tetessék meg, toties quoties, dohányt se áruljanak, se vegye
nek, sub amissione. Ebben mindazonáltal első bírónak a domi
nus terrestris, vagy gazda judicáltatik.

U. o. p. 308.

II.
Die 11. Aprilis, 1697.

In moderno rerum statu végeztük, hogy a mely ember
nek a jószága meg nem adhatja a portiót, vegyék meg a tisz
tek más jószágán, ha találtatik; ha nem, a földes úrnak akár- 
niely jószágából és javaiból statim et de facto exigáltassék; 
ide értvén az. egészen elpusztult faluknak dolgát is, kiknek 
portiójokat exigálják modo praenotato.

Minthogy az accorda ellen némely emberek alább adják 
a szályokat a tizenhárom forintnál, azért végeztetett, hogy 
ezután valaki alább adja, pénzét amittálja és meg annyi pénz
zel büntettessék. Ide nem értvén az vitele, melylyel tészen az 
ára fi. 17.

Végeztük azt is a portió megvételében, hogy ha valaki 
a portióval aufugiál, akár városokra, akár falukra, akár urak 
háta megé, authoritás adatik azoknak, a kik a portiót szedik, 
hogy minden módon megvehessék vagy azokon, vagy azon hely
beli más embereken is, és incaptiválhatják is magokat, vagy 
odavaló más embert.

U. o. p. 309.

' Lásd II. köt, I. f. 262. 1. 1. j.
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1698.
TJgocsamegyei statútumok.

I.
Feri a quinta post dominicam laetare proxima, seu 13-tia Martii anno 1698.

Statutum.

l-m o. A d  evitandas hucusque cum m anifesta com plurium  
et p raesertim  pauperiorum  ru in a  p racticatas im proportionatas 
lim itationes e t onerum  publicorum  impositiones, unan im ite r con
clusum est, u t denuo nova conscriptio instituatu r, ta li  m oda- 
lita te :  u t omnes e t singuli domini m agnates, barones, pos
sessionali e t arm alistae  nobiles quilibet seorsive omnes et 
singulas facu lta tes suas, universaque bona sua et suorum  job- 
bagionum  m obilia e t im m obilia, sive p er se, sive m edio suorum  
officialium juste  conscribant, sicque conscripta in tra  spatium  
unius quindenae quilibe t sui processus judlium  m anibus assi
gnet, hi vero quo citius inclyto com itatui similes conscriptiones 
exhibeant, notum  vero sit omnibus et singulis, quod si aliquis 
vel aliqu i quidpiam  ex bonis suis suorum que qualibuscunque, 
quocunque tandem  sub p rae tex tu  et colore exm itteret, subti- 
ceret vel denegaret, ta lia  denegata vel exmissa bona, ipso facto 
medio domini vicecomitis vel dominorum judlium  confiscentur, 
et in publicas com itatus necessitates convertantur, fit insuper 
a denegatis et p ro u t superius confiscatis ta libus bonis alias 
obveniendam  im positionem  similis denegator persolvat. Si vero 
aliqui vel aliquis plus bonorum  vel facultatum  seu subditorum , 
quam  in re esset, se habere profiterentur, ta les  sem per tan- 
tundem  a sim ilibus (prouti superius etiam  non liabitis bonis) 
ac si actu  prae m anibus eoiundem  existerent, contribuent, et 
p ra e te re a  a rb itra tiv ae  inclyti com itatus poenae, tam quam  uni
versitatis defraudato res subjacebunt. Quod si au tem  aliqui 
contum acia ducti hu ic universitatis sta tu to  se opponerent, illud- 
que vilipendendo negligerent, in  poena flor. 100. singuli seor
sive, toties quoties c itati, convincantur, quae poena medio 
dom ini vicecomitis et jud lium  debitae executioni m ancipetur, 
prim um  et an te om nia de bonis mobilibus et in pecuniam 
facile convertibilibus, iis vero non sufficientibus vel non existen- 
tibus, etiam  de im m obilibus; similes vero convictiones (dempto 
dom inorum  jud icum  nobilium  executorum  com petenti salario) 
in  bonum  publicum  com itatus convertantur. S i vero aliqui 
dom inis te rrestrib u s carentes, subditi vel inquilin i reperiren tu r, 
eos ille dom inus conscribat, in cujus fundo resident, ad d ita
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specificatione distincta, quod liic talis vel talis sit alienus vel 
proprius. Qui vero ex extraneis dominis in gremio comitatus 
vineas vel seminaturas sive autumnales, sive vernales haberent, 
subditis vero liic degentibus carerent et ideo ex remotioribus 
locis huc venire pro termino non possent; item, siqui reperi- 
rentur, qui nec nobiles, nec proprii rustici essent, in fundis 
tamen nobilitaribus vel rusticanis degerent, talium praefata 
uni-versa bona locorum illorum judex et incolae teneantur juste 
sub praescripta poena conscribere conscriptaque suo domino 
judlium exhibere. Inter suprascriptos conscribendos veniunt 
intelligendi quorumcunque cujuscunqne conditionis servi, qui pe
cora vel seminaturas proprias (exceptis iis, quae ipsis in sortem 
annualis salarii dantur) vel alias facultates habent, praemissis 
sub formis et modis. Tempore dictae conscriptionis observanda,
1-mo: diligenter annotandi tales, qui in territoriis desertorum 
possessionum habuerunt qualescumque seminaturas; 2-do, vici
nis comitatibus scribendum ratione talium, qui jam in isto, 
jam in alio comitatu pecora intertenont, unde fit, quod oli 
crebras loci mutationes, nec in uno, nec in alio comitatu talia 
pecora conscribantur, et per consequens ab iisdem nihil sol
verent, adeoque tales expost testimonium ferant, fidedignum 
a vicecomite, vel judlium, in quo comitatu sunt ipsi et eorum 
bona conscripta, alias boc destituti, si eorum pecora hic depre
henduntur, in isto comitatu conscribantur, et ab iisdem bic 
quoque solvant.

2- do. Profugi subditi mature repetendi, id enim, si domini 
terrestres neglexerint, onus pbrtionale similes subditos concer
nens, ipsi persolvere tenebuntur.

3- 0. Juxta proxime factam conscriptionem ad interim 
fiat quartirisantium dislocatio, hac tamen cum conditione, ut 
finita subsequente justa conscriptione, quicunque pagi hucusque 
fuerunt seu superfluis quartirisantibus, seu majori quam justi
tia exigebat impositione aggravati, tempore finalis computus 
competentem refusionem de superflue administratis vel eroga
tis habeant et quidem ab iis pagis, qui juxta fiendam con
scriptionem plus solvere debuissent.

Eredetije Ugocsam. levélt., N.-Szölló'sön, prot. ex 1698—1725. 
a 6—8. I.

I I .

Siquidem reperirentur in boc comitatu talis conditionis 
homines, qui neque nobiles neque proprie rustici certo terre
stri domino subjecti essent, verum quasi mediae sortis liber-
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tini1 dicendi, similes tenentur praeter oneris portionalis sup- 
portationem, vecturam et quartirisantium militum interten- 
tionem, ad normam rusticorum praestare; verum ne ratione 
violentiarum vel damnorum ipsis a dominis, nobilibus, vel 
rusticis eorundem inferendorum, justis juribus destituantur, 
conclusum et determinatum est, ut similibus (cum vi legum 
regni1 2 contra nobiles jure procedere per se nequeant) inclytus 
comitatus quam magistratus assistat, actionemque contra tales 
violentos vel damnorum illatores erigat (expensas instantes 
praestent) et pro merito juris puniat.

Eredetije Ugocsam. levélt., N.-Szöllösön, prot. ex 1698—1726. 
a 8. lap.

III.

Pro servanda mutua inter vicinos comitatus bona corres- 
pondentia, statutum est: ut quicunque subditi ex vicinis comi
tatibus hoc profugerint,3 ad requisitionem dominorum ter
restrium vel officialium extradentur, ita tamen, ut id ipsum 
respectu hinc profugorum subditorum vicini quoque comitatus, 
bono vicinitatis jure ita exigente, reciproce observent. Quodsi 
vero aliqui hujus comitatus domini vel pagorum incolae in 
simili negotio refractarii comperirentur, condigna poena mulc- 
tentur, pro delicti exigentia.

U. о. a 8. és 9. I.

1698.
U g o csa m eg ye i sta tú tu m o k .

i.
Die 14-t.a Martii, anno 1698.

Statutum.

1-mo. Si in aliquem hactenus desertum et desolatum 
pagum de novo incolae venirent ibidemque stabiliter residere 
vellent, habebitur talium pagorum et incolarum condigna

1 A libertinusokra nézve lásd II. köt. 183. 1. 4. j.
a A statutum e helyütt a HK. III. E,. 31. czimét érti, mely csak 

a földesúri hatalom alatt álló parasztról mondja, hogy nemesek ellen 
felperességgel nem bir ; a gyakorlat azonban e megszorításnak a földesúri 
hatalmon kívüli parasztokat is alávetette.

3 A szökevény jobbágyokra nézve lásd II. köt. I. f. 3. 1. 2. j. és 
104. 1. 2. j.
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ratio, prouti assecurantes, quod vel in vectura,1 vei in quar- 
tirisantium intertentione pro temporum exigentia certam rela
xationem consequentur.

2- do. Conclusum, uti quicunque ex dominis jurassoribus 1 2 
domini vicecomitis, judlium mandatis publica comitatus negotia 
concernentibus minus dicto audientes fuerint, ipso facto, medio 
domini vicecomitis pro prima vice in flor. 3, secundario in 
flor. 12, tertiario in flor. 24. toties quoties puniantur, ita 
tamen, si legalem rationem non paritionis dare non potuerint, 
vel si id ipsum tempestive dominis officialibus significare 
neglexerint.

3- tio. Deliberatum et conclusum, ut ad sigillum illustris
simi domini supremi comitis teneantur juramentum et fassio- 
nem deponere3 tam domini magnates, quam et possessionati 
domini nobiles ad invicem, sub poena flor. 24, ita ut unum 
simile sigillum a dato illius diei duret per integrum anni 
spatium.

4- to. Domus pro captivis, sumptibus comitatus in Király
háza aedificata ad instantiam dominae viduae ibidem relin
quitur, alia vero eundem in finem, in oppido Nagy-Szőllős 
communi consensu comitatus in loco, ubi commodius visum 
fuerit, aedificetur.

5- to. Unus decurio et praeterea decem hajdones inter- 
teneantur, unus insuper carcerum custos; ex bis sex sint penes 
tres judlium, 2 penes dominum vicecomitem, 2 vero in Szől- 
lős penes carceres, vel quando opus fuerit, penes dominum 
notarium.

6- to. Statutum, ut omnes pagorum judices et incolae 
vespertinum pulsum praemittent, vigilias deinde nocturno tem
pore diligenter obeant, quemquem rumorum vel famae audi
verint, id ipso facto dominis officialibus comitatus, quos pro
xime habuerint, significent, vagabundos et sine passu euntes 
capiant; molitores et nautae post occasum solis neminem, 
maxime suspectum transvehant, contrarium facientes, comperta 
rei veritate, primario 50, secundario 100 baculorum inflictione, 
tertiario infallibili impalatione4 puniantur.

7- mo. Ad instantiam reverendorum patrum Franciscano- 
rum Nagy-Szőllősiensium resolutum, oblati etiam praevie a

1 A vectura tekintetébeu lásd II. köt. I. f. 286, 1. 6. j. 288. 1. 1. j. 
és Szabolcsmegye 1553. évi stat. 6. jegyzetét, fentebb 1—2. lapon.

2 Az eskütársakra nézve lásd. II. köt I. f. 79. 1. 5. j.
3 A pecsétalatti tanuvallatásra nézve lásd. u. o. 9. 1. 1. j.
4 A karórahuzás büntetésére nézve lásd u. o. 230. 1. 1. j.
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dominis baronibus jiossessionatis et armalistis nobilibus pro 
ductione scandularum ex Palád currus sufficientes primo 
quoque tempore dabuntur, ita ut Transtibiscani domini et 
nobiles ex Palád usque ad Tisza-Becs devehent, citra Tibiscum 
vero commorantes ex Újlak usque in Szőllős curabunt devehi 
praefatas scandulas. Praeterea, pro coemptione clavorum scan
dularium et tegillorum ad reparationem desolati Templi N.- 
Szőllősiensis deserviturorum, committitur domino perceptori, 
ut ratione eleomosynae iisdem patribus vel homini eorundem 
quietantiam in rationibus ejusdem loco paratae acceptandam 
talleros 12, seu bung. lior. 21.60 enumerare non intermittat.

8-vo. Resolutum et ordinatum est communibus suffragiis, ut 
modernus dominus vicecomes, pro annuali salario habeat hung, 
flor. 200, domini vero judlium quilibet seorsive hung. lior. 50, 
dominus notarius talleros 100 seu hung. flor. 180;1 moderno 
tamen notario, tamquam personae de hoc comitatu bene meri
tae ordinati sunt pro annuali salario hung. flor. 200, domino 
perceptori vero, utpote domino Michaeli G-yulay, siquidem et 
in aestate portiones percipere deberet, deputantur pro annuali 
salario hung. flor. 100.

Eredetije Ugocsam. levélt., Nagy-Szöllösön, prot. 1698—1725. a
13—14. I.

II.
17. Martii 1698.

Statutum.

Ratione intertentionis quartirisantium militum ad tollen
dam tam inter nobiles armalistas,1 2 quam et colonos impro- 
portionem, determinatum est, ut a modo imposterum, toties 
quivis det ad comedendum militi, quot super se babét florenos 
impositos, ita, ut, qui debet solvere unum tlorenum, semel det 
ad comedendum, qui duos, bis, qui tres, ter etc. idque sub 
poena arbitrativa per dominum vicecomitem et judlium con
travenientibus irremissibiliter infligenda.

U. о. a 14-15 . I.

1 A tisztviselők fizetésére nézve lásd. u. о. 16. 1. 4. j. és 17. 1. 2. j.
2 Az armalistákra nézve lásd u. o. 78. 1. 1. j. — A nemesek a 

katona-szállásolás alól mentesek voltak, lásd u. o. 236. 1. 3. j.
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Ш .
22. Martii anno 1698.

Statutum.

Quicimque scit, aliquid quemcumque tandem de bonis suis 
qualibuscumque in nupera conscriptione denegasse, et id ipsum 
domino viceeomiti, vel domino notario, vel judlium fideliter 
detulerit, quantum obveniret impositionis personalis vel portio
nalis super talia bona denegata, tantundem pecuniae sincere 
deferenti per similium bonorum denegatorem debebit persolvi, 
et denegans nihilominus, etsi bona denegata per confiscationem 
ab ipso adimentur, summam super denegata bona obtingentem 
supportare obligabitur. Qui vero e contrario false alterum 
deferret, et delationem suam edocere non posset, in poena 
talionis convincetur.

Eredetije Ugocsam. levélt., Nagy-SzSllösön, prot. 1698—1725. a
17-18. I.

1699.
U g o csa m eg ye i s ta tu tu m .

Congregatio comitatus die 23. Novembris anno 1699. in possessione Szirma
celebrata.

Statuitur, quod siquis ex vicinis comitatibus, ex partibus, 
ad desertas aliquorum dominorum sessiones et domos conde
scendere voluerint ad habitandum, illi, qui ad domos desertas 
residebunt, ad unius anni revolutionem ; tales autem, qui ad 
nude vel desertam sessionem domo aedificiisque carentem con
descendent, per 3. annos quibuslibet oneribus et impositionibus 
universis liberi et immunes 1 sint pro futuro comitatus incola
rum augmento.

Eredetije Ugocsam. levélt., N.-Szöllösön, prot. 1683—1715. (К. Gy.) 
911. lap.

1 Az adómentességre nézve átalában lásd II. köt I. f. 162. 1. 5. 
jegyzetét, a jelen esetre vonatkozólag pedig különösen annak c) pontját.
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1700.
M á ra m a ro sm e g y e i s ta tú tu m o k .

X.
Congregatio incliti comitatus Maramarosiensis in Szigeth celebrata die 

16. Februarii 1700.

Akarván a nemes vármegye a szigetlii scholát ampliálni 
végeztük unanimi consensu, hogy élőbbén is curátorok deno- 
mináltassanak, kik exoperálják, bogy a bonnét lebet, valami 
collectát szerezzenek, ezt erogálják a megírt szükségre fideli- 
ter, a mit magoktól eligazíthatnak és végezhetnek, committi
tur dexteritati duorum curatorum; in rebus autem majoris 
momenti consulálják a nemes vármegyét, mely curátorok deno
mináltainak e szerint: Tekintetes nemzetes Prater István, Dar- 
vay Ferencz, Szegedy Zsigmond, Szerencsy József atyánkhai 
ő kegyelmek; ha peniglen valamelyiknek halála történnék, 
a nemes vármegye, vagy a kiknek incumbál, surrogáljanak 
mást helyében.

Eredetije Máramarosm. levélt., М.-Szigeten, prot. 1697—1704. (IX. 
köt.) pag. 117.

II.
Die 30. Martii 1700. sedes restauratoria in oppido Szigetli celebrata.

Statutum. Unanimi voto concludáltuk. bogy amodo in 
posterum a szolgabirák uraimék üljenek mindgyárt a nótáriu
sok bátamegett; mivel kárunkat tapasztaltuk, hogy sok terhes 
dolgainkhoz értő becsületes rendek hátok megé esvén, ő kegyel
mek még nem is hallják, nem hogy hozzászólhatnának a dol
gokhoz, mely statutum successivis semper temporibus obser- 
V áltassák.

Eredetije и. ott. рад. 142.

1700.
S za b o lc sm eg ye i s ta tu tu m .

Sedria comitatus in oppido Kis-Varda, die 25. Junii, anni 1700. celebrata.

Siquidem cum summo detrimento comitatus non exigua 
de praesenti vigerent in visceribus comitatus praedonia, ideo 
pro assequenda publicae permansionis tranquillitate voto uni
versitatis determinatum et statutum est, quatenus domini jud- 
liurn in omnibus et singulis locis serio publicare, promulgare



M EG YEI STA TÚ TU M O K . 2 3 7

ac sub poena fl. 12. toties quoties irremissibiliter exequen- 
dorum inhibere debeant: ut in toto comitatu noctuino tem
pore vigilias tam nobiles quam ignobiles armatis manibus 
fideliter constituant; ubi vero similium praedoniorum quidpiam 
experti fuerint, illico dato campanae pulsu, de loco ad locum 
notificare, vestigia sequi ac eadem nobiles et ignobiles, et 
quidem nobiles sub poena flor. 100, modo praefato exigen
dorum, ignobiles vero impalationis, omnimode persequi nove
rint atque teneantur; et cum in praediis ac territoriis necnon 
in sylvis existentia habitacula vulgo s zá llá s  dicta, manifesta 
praedonum hospitia ac receptacula essent, ideo eadem quoque 
dirui, destrui ac dilapidari inhibeantur; quod si in effectum 
per incolas non deduceretur aut deduci recusaretur, domi
nis judlium omnimoda destruendi, succendendi comburendique 
facultas tribuitur. Loca vero in sylvis existentia, signanter 
possessio Szamoshegy, ad suum pristinum locum sub poena 
combustionis transferantur, nec hoc ommisso: hospitalitates 
aut intertentiones similibus praedonibus sub poena de nobili
bus et ignobilibus superius declarata nullatenus praebeatur. 
In cujus rei secundationem capitanei modo sequenti erga pro
cessus dominorum judlium constituantur. In processu domini 
Francisci Szőgyéni domini Samuel Lövey et Franciscus Szent
marjai. In processu domini Georgii Bogdányi, domini Ladis
laus Bay, Georgius Elek et Gregorius Bojtár; in processu 
domini Francisci Jármy, Ladislaus Pernesi et Diós, in pro
cessu domini Francisci Szúnyog, domini Paulus Bozoky et 
Georgius Szúnyog.

Eredetije Szabolcsin, levélt., Nyíregyházán, prot. XVII. ex 1699— 
1709. föl. 186.

1701.
M á ra m m  'osm egye i s ta tu tu  m ole .

i.
Congregatio incliti comitatus Maramarosiensis in oppido Sziget.h celebrata 

die 1. mensis Martii 1701.

Lévén már statútumunk is arról, hogy ba az városi rend 
valami violentiákat1 pátrálna az nemességen, akár hol lakozván, 
extra termimim az alsó és szigetparti szolgabirák a laesa 
parsnak satisfactiót tegyenek,2 mely statutum most is contir-

1 A violentiára nézve lásd II. köt I. f. 56. 1. 1. j. és 92. 1. 2. j.
2 У. ö. u. o. 319. 1. 2. j.
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máltatik, méltóságos főispán uram is roborálta, de az említett 
szolgabirák ebbén igen negligenter láttatnak magokat viselni, 
azért, ha ezután is negligálnák tiszteket, az laesa parst az 
olyan szolgabirák magok contentálják.

Eredetije Máramarosm. levélt., М.-Szigeten, prof. 1697—1701. (IX. 
köt.) pag. 194—195.

II.
Die 5. Julii 1701.

Végeztük unanimi consensu, hogy szolgabirák uraim nem 
várván sem egyszer, sem másszor az cirkálástól,1 annak előtte 
tartozzék, nótárius uram ő kegyelme szokott fizetését az arról 
kiadandó regestrum szerint felszedni és administrálni ő kegyelme 
kezében, alias a ki elmulatná, annak javaiból cum duplo vites
sék executióban ispán uram ő kegyelme által.

Eredetije u. o. pag. 216.

1701.
Szahólcsmegyei statútumok.

I.
Anno Domini 1701. die vero 5. mensis Martii in possesione Bakta celebrata 

generalis comitatus congregatio extitit.

Nomine universitatis resolutum est, quatenus domini con
scriptores pipám in conscriptione insertam, quantumque 1 2 3 post 
eandem obveniens totaliter excerpiant usque ad futuram comi
tatus determinationem, hoc per expressum declarato, quicun
que exceptis nobilibus, eandem fumaverit,8 tempore communis 
inquisitionis per dominum vicecomitem aut in poena unius 
floreni hung, in communem comitatus bonum convertendi, aut 
vero duodecim lupatarum publico mulctentur. Nonnullorum 
dominorum servitores, hactenus minus conscripti, si conscrip
tionem recusaverint, in duplo taxentur.

Tempore conscriptionis confiscata pecora ut florenis tri
bus redimantur et in cassam comitatus persolvatur, resolu
tum est.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, prot. X V III. ex 
1699—1709. föl. 194.

1 A czirkálásról vagyis a gonosztevők kipuliatolását czélzó genera
lis inquisitióról tüzetesen intézkedik az App. Const. III. R. 46. czíme.

2 Értsd e kiejezés alatt e helyütt a dohányzókra kivetett adót.
3 A dohányzásra nézve lásd II. köt. I. f. 262. 1. 1. j.
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II.

Anno domini 1701. die 8. mensis Augusti in possesione Apagy celebrata 
generali congregatione.

Pro avertendis hactenus factis et expost quoque nefors 
flendis confusionibus, universitatis voto sancitum ac irrevoca
biliter stabilitum est, quatenus domini conscriptores vi jura
menti sui. quoad eandem jam peractam conscriptionem obstricti 
fuissent; quantum universorum locorum post pipas tam inco
larum quam et servitorum obventum, accurate ex universali 
quanto excerpere, sineque eodem, firmiter prothocolo comitatus 
inseri facere, quo taliter inserto, perceptoratus quoque non secus 
extradare possint, hoc per expressum declarato, si praeteritis 
mensibus loca nonnulla quantum suum una cum pipis exolvis- 
sent, id quod pro pipis exolutum est, in sortem reliquorum 
subsequentium mensium a perceptoratu cum defalcatione defal- 
candorum similibus imputetur. Nec tamen piparii exinde quam- 
piamcumque majorem fumandi sibi vendicent authoritatem, 
neve eatenus impunes relinquentur, tempore communis inquisi
tionis, siqui praeter servitores nobilium comperirentur, per 
dominos vicecomites aut in poena 3 florenorum ab iisdem 
desumendorum, aut duodecim lupatarum iisdem infligendarum 
irremissibiliter mulctentur, praevia hujus statuti per dominos 
judlium firmissime flenda publicatione.

Eredetije Szabolcsin, levélt., Nyíregyházán, prot. XVII. ex 1699— 
1709. föl. 20Г).

III .
Anno domini 1701. die 19. mensis Augusti.

Crebrae in aures universitatis delatae sunt querelae, quod 
propter pipám ingentes confusiones emerserint, et dietim adhuc 
majores emergant, vel maxime quod aliqui contribuant, aliqui 
vero se contumaciter opponendo nec contribuere volunt, sed 
nec ab exercitio pipae se abstinere, ideo intacte permanente 
hoc in passu priori determinatione, in evitandas quasvis futu
ras controversias et confusiones determinatum est, ut pipae 
ex quanto contributario ommittantur, et taliter pro directione 
domini perceptoris ad perceptoratum extradentur.

U. o. fol. 207.
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1702.
8 zabole  sm e g y  e i s ta tú tu m o k .

I.

Anno 1702. 23. Januarii in arce Kis-Varda sedes restauratoria celebrata.

Tandem ne commissiones tam super assignationibus 
quam aliis fors necessitatibus secus, nisi publica in congrega
tione perlectione praevia extradentur, aliis extradatis in com- 
putu locus non detur.

Eredetije Szabolcsin, levélt., Nyíregyházán, prot. XVII. ex 1699— 
1709. föl. 216.

П.
Anno 1702. dié 4. Martii in oppido Kis-Varda.

Post longas easque jam a longo temporis decursu circa 
eruendam pensionis portionariae et proportionis quidditatis 
modalitatem factas comitatus dispensationes tandem unanimi 
voto statutum est, quatenus pro diebus 26. et 27. cum subse- 
quentibus futuri mensis Aprilis ad oppidum Kalló universorum 
locorum primum 4. aut 5. incolae, quos videlicet domini jud- 
lium ad id aptos denominandos duxerint, primo universos 
inhabitatores tam hospites, quam et inquilinos inquilinasque 
et viduas, item Zingaros 1 ac eorum et earum pecora, pecudes, 
artificia et quovis nominis vocabulo vocitatas facultates, moda
litatem, qua limitationem quanti inter se peregerint, defectum 
item et accrescentiam hominum, pecorum et aliarum quarum
vis facultatum sub juramento comparantes scriptotenus pro
ducere teneant et teneantur, praevia hujus determinationis per 
dominos judlium fienda solenni publicatione; quibus taliter 
productis, et edoctis, rectifiatio summae pecuniariae inter inco
las per comitatum adjustanda veniet, quod si nonnulli recu
saverint, aut facere omiserint, in duplo, prout hactenus pen
debant, aggravandi determinantur.

Interea etiam donec praemissa rectificatio in effectum 
deduci possit, exigentibus ita communibus comitatus necessita
tibus assignationibusque bellicis continuo advenientibus summa 
pecuniaria ad instar anni praeteriti quadruplicatio modo ab 
universis locis per dominos judlium diu-noctuque compellenda 
et ad perceptoratum administranda determinatur. Peracta expost

Lásd. II. köt. I. f. 181. 1. 1. j.
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rectificatione si nonnullorum locorum summa ex rectificatione 
proveniens minor esse comprehendatur, id quod tunc superflue 
exolvatur, in futurum superfluitas eadem loco parati accep
tabitur.

Eredetije Szabolcsin, levélt., Nyíregyházán, prot. XVII.  ex 1696 — 
1709. föl. 220.

III.
Anno 1702. die 4. mensis Maji, in possessione. Ofeirtó.1

Illustrissimus dominus comes supremus ex incumbentia 
concrediti sui supremi comitis difficultates circa creationem 
judicum pagensium proponendo, se capacem reddit, quo vide
licet ex fundamento quovis anno crearentur, postulasset ab 
universitate, unde informationem percipiendo, universitatem 
penes quoddam statutum jamdudum a quam plurimis anno
rum revolutionibus practicatum, judices semper post dominos 
terrestres et compossessores ire creareque debere, unde memo
ratus illustrissimus dominus supremus comes dictum statutum 
minus justum asserendo, idem abrogandum et aliis errogan- 
dum vult, ut quilibet secundum qualitatem bonorum suorum 
judicem ordinet, nixus est, universitate vero ob absentiam domi
norum terrestrium in alium commodiorem terminum differente, 
futurum vult festum S. Gfeorgii in anno 1703. in ardente deter
minante.

V. o. fol. 222.

IV.
Anno 1702. die 12. mensis Maji.

Quandoquidem nonnullorum locorum incolae contra 
usum ab antiquo laudabiliter practicatum, liberam territorio
rum suorum pascuationem, ubi videlicet sua propria pecora 
pascerent, a vicinis locorum incolis pecoribusque eorundem 
cum dedecore regulae vicinitatis penitus abstrahere taliterque 
pecora vicinorum ibidem pascuare minime permittere praesu
merent; ideo pro conservatione ulterioris etiam coiresponden- 
tiae vicinitatis, voto universitatis sancitum et stabilitum est, 
quatenus unusquisque locus in alterius vicini pagi aut sui 
territorii plaga sibi vicinante, si cotum plaga illa pascuationis

1 Ó-Fehértó.

Corpus S ta tu to ru m . III. 16
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et non prohibitionis locus, vulgo n y o m á s , sit, liberam pecorum 
suorum exercere possint pascuationem.1

Respectu mutationis officiorum dominorum superiorum et 
ordinariorum judlium atque eorundem ab hocce comitatu longe 
commorantium quam saepissime domini nobiles, instar alio
rum majorum facultatibus ex divina providentia dei pollen
tium, — minores, mandata compulsoria2 extrahere nequeun
tes, freti, potentiores et alii quoque domini nobiles libertatum 
suarum praerogativis absque praevio mandato veritatis confes
sionem fateri nollent, taliterque nonnulli media non habendo, 
justis suis juribus gaudere non valerent; itaque pro meliori 
cunctorum dominorum magnatum et nobilium cujuscunque con
ditionis et status hominum negotiorum prosecutione stabili
tum et determinatum extitit, ut videlicet expost ad sigillum 
amborum vieecomitum3 tam praesentium, quam expost in 
officio eorundem successorum universitas dominorum praela
torum, baronum, magnatum et nobilium hujus comitatus jura
mentum deponere ad instantiam cujusvis nobilis et secundum

1 A szomszédos községeknek egymás határában való kölcsönös 
legeltetési joga, a mily ritka, époly érdekes emléke az ősrégi nemzetségek 
legelőközösségének.

Az egyes nemzetségek ugyanis a nemzetté szövetkezett törzsek 
által elfoglalt területen alakult törzsi szállásokból kihasított határokon 
belül letelepedvén, községekké változtak át. A házhelyeket bizonyára min
den nemzetség mindenik családja a maga tulajdonaként nyerte e l ; a 
szántóföldek a különböző nemzetségek gazdasági életének fejlettségéhez 
képest vagy legott, vagy pedig csak később váltak az egyes családok 
külön tulajdonává, örökségévé; ellenben a legelő mind a két esetben 
továbbra is a nemzetség közös használatú birtoka maradt. Némely nemzet
ség talán már eredetileg nem egy közös, hanem több külön határban 
telepedett le, mások pedig idővel voltak kénytelenek megoszlani s az ere
detileg egy közös határból több külön határt alakítani, ha t. i. családjaik 
nagyobb számánál fogva egy határban el nem tértek, vagy legalább lak- 
házaiknak egy tömegben való felépítésére alkalmas összefüggő térség nem 
állott rendelkezésre. Ilyenkor megtörténhetett, hogy az egy nemzetségből 
alakult külön községek, gazdasági érdekeik sikeresebb megvalósíthatása 
czéljából, a már eredetileg külön állott, vagy a csak idővel külön hasított 
legelőket kölcsönösen használták, mit a megoszlás után is ébren maradt 
nemzetségi egyiivétartozás tudata tetemesen megkönnyített. Az egymás 
határában való kölcsönös legeltetés aztán több nemzedéken át folyton 
gyakoroltatván, annyira megszokottá vált, hogy később is, midőn a nem
zetségi tudat részint önönmagától, részint idegen elemeknek a községbe 
való fölvételével erejét veszítette, s az egykoron rokon és szomszéd köz
ségek csakis szomszédközségekül tekintettek, ezeknek a szomszédsági 
viszonyból folyó kölcsönös jogaként ismertetett el.

2 Lásd Marmarosmegye 1637. évi stat. 3. jegyz. fentebb. 82. 1.
3 Lásd II. köt. I. f. 9. 1. 1. j. és 84. 1. 1., 2. j.
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projecti eleu tri puncta veritatem confiteri sub poena legali1 
toties quoties per dominos vicecomites pro parte instantis ex 
bonis quibuscunque veritatem denegantis exequendorum possint 
atque debeant, hoc saluberrimo et in publicam permansionem 
dominorum nobilium condito statuto perlecto perillustrissimi 
ac generosi domini Stephanus Váratkai vicecomes, Alexander 
Kércsy, Jodocus Zoltáni, Franciscus Bai, Franciscus Jármi 
junior, Gfeorgius Járm i judlium et Gfeorgius Bogdányi judlium, 
necnon oppidi Kállő deputati ablegati Josephus Debreczeni, 
Andreas Clara contradixerunt et eidem solenniter protestando 
nec eodem gaudere, imo nec ipsis suffragari velle declararunt 
nolentes in minimo a legibus regni recedere.

Eredetije Szatmármegye levélt., Nyíregyházán, prot. XVTT. ex 
1696—1709. föl. 223—324.

M á r am ar о sm egy ei s ta tu tu m .
Congregatio incliti Comitatus Máramarosiensis in Szigetli celebrata die

17. Maii 1702.

Sok lamentátiók vigeálván a quantum repartitiójának 
modalitásának exercitiumában s exactiójában, hogy ezután kie
sebb panaszokkal viseltessék a contributiónak onusa, egyenlő 
akaratból s megegyezésből végeztük, hogy azután a falukra 
így irassék az falu közönséges adója: in generali comitatus 
repartitione igen jól végére kell menni, abban az faluban hány 
ember s micsodás értékű, s jószágos vagy jószágtalan emberek 
resideálnak s azokra csak annyi adó vettessék, a mennyit az 
ott lakos emberek supportálhatnak, úgy mindazonáltal, hogy 
azon faluban, ha oly úr, főember s nevezetes jószágos nemes 
ember lakik (minthogy az olyanokra kegyelmes urunk ő Fel
sége is decima sextalitast imponáltatni parancsolt, melyet ugyan 
a nemes Magyarországban nem hallottunk assumáltatni, per 
hoc distingválta ő Felsége is a jószágtalan s egyházi nemes 
emberektől, kik az paraszt renddel subjectáltattak az contri- 
butióknak) az olyan urak fő s nevezetes jószágos nemes embe
rek, az falusi hadnagy, biró marháját s egyéb jószágit ne becsül
tesse s ne járja házát és egyéb alkalmatosságit, hanem azon 
kívül tegyenek istenes intézést abban, mennyivel segítsék az 
faluk több lakosit és ha aggravatusnak tartja  magát a tisztek

1 E törvényes büntetés 54 forint bírság fizetésében állott. L. HK. 
II. K. 28. ez., 1563: 81. és 1635: 49. t.-cz.

1702.

1 6 *
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által, azon faluban revideáltassa, azon tegyenek igazítást a 
dologban kiben ha mégis injuriatusnak tartja magát, habeat 
semper recursum ad comitatum propter revisionem cum hac 
declaratione fiendam. Megadván penig az olyan inponált quan- 
tumot az olyan úr, fő és jószágos nemes ember az pusztáktól 
sebolt ne tartozzék semmit is adni, sem azok sem más pusz
tákat coláló akármely emberek is ex hac supposita occasione, 
vel in generali contributionum repartitione a nemes vármegye 
csak annyit vet minden faluknak lakósira, a mennyit maguk 
facultásitól s jószágától supportálhatnak, mely facultásitól, ha 
együtt az adót megadják, másutt duplicálni igazságtalanság 
volna. Az hol peniglen hadnagy nincsen, ott az urakra fő és 
jószágos nemes emberekre az falu adójából excindáltassék a 
szolgabiró által cum sibi adjunctis a ........  segitni jószágu
kat congruumnak és istenesnek Ítéltetik; in casu vero displi
centiae alicujus partis, a nemes vármegyére való recursus fenn- 
hagyatik. Az városokon való jószágos nemes emberekre penig 
a generalis repartitiókor excindáltassék azon járás quantumá- 
ból, a melyben azon város situáltatott, úgy a városokon nemes 
fundusokon lakó nemesekre ugyan azon excindáltassék bizonyos 
quantum. Melyek kezében az felyebb megirt statutum szerint 
az jövendő comissioig az civilis fundusokon lakó nemesség 
administrálja.

Eredetije Máramarosm. levéltM.-Szigeten, 1697—1704. IX. köt. 
pag. 249— ‘151.

1703.
M á ra m a ro sm e g y e i s ta tu tu m .

Anno 1703. die 19. novembris, sedes restaurat,oria dominorum officialium, 
comitatus Máramarosiensis in oppido Szigeth facta.

Statutum comitatus iu negotio officiorum.

1. Semminemű tisztséget senki is pénzen ne vásároljon, 
se peniglen per instantias ne solicitálja vel in magnum peri
culum et derogamen incliti comitatus, hanem várjon Istentől 
és érdemessége után az nemes vármegye főispánja és az nemes 
vármegye gratiájától;1 ha peniglen az ellen cselekeszik. tiszti
vel ne éljen.

2. Minthogy más nemes vármegyékben három esztendők

1 A megyei tisztségek betöltési módjáról intézkedik as Appr. Const. 
III. г. 43. czíme.
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forgásában szokott egyszer meglenni az cirkálás,1 lígy ezen nemes 
vármegyében is, minden harmadik esztendőben az cirkálás szük
séges, hogy egyszer meglegyen és nem többször.

3. Az cirkálási alkalmatossággal per abusum beférkezett 
exactiókat ne peragálják, hanem az alább puncto 21. deciaráit 
módok szerint legyen fizetések; éljenek s tartsák kunyhójukat, 
az nemes vármegye statútuma szerint,1 2 3 az szegénységen sem
mit is azon kívül ne extorqueáljanak és ne excedáljanak.

4. Az circálási alkalmatossággal leendő statiokat is (mint 
hogy propter incapacitatem minden faluban be nem mehet) 
tehát rendszerint egyszer egyizben szálljon, máskor másikban, 
de az be nem szállásért az faluk ne sarczoltassanak.

5. Minthogy az nemes országnak articulusi stálnak, hogy 
az nemes ember elsőbb bírája lévén jobbágyának,8 ki is ha 
megcircálja, megbünteti is, az excessusokat eligazítja, tehát a 
tisztnek továbbra való hatalma az eligazíttatott matériában, 
annál is inkább az megbüntetett jobbágyinak megbüntetésében 
ne legyen.

6. Simplex panaszokra (mely is már majd pro lege akart 
invalescálni) sem nemes, sem paraszt embert meg ne büntesse
nek,4 hanem törvényesen revideáltatván az panaszló fél propo- 
sitióját, audita etiam altera parte, ha az törvény adjudicáíja, 
akkor szabados legyen, de irgalmasan és nem rigide.

7. Minden sérelmes embernek (az ki kívánja) indifferen
ter termináljának az perlekedésre, és ne is procrastinálják, 
másként az olyan nem termináló tiszt ellen instituáltassék 
szoros quaerela az nemes vármegyén, meg is bűntett essék 
érette,5 * ha az publicumok miatt nem múlt el.

8. A nemes vármegye megmaradását mindenekben magok 
előtt viseljék, kinek-kinek az indigenák közül rendi szerint 
való becsületét megadják.

9. Senkit is privát rancorból meg ne károsítsanak, sem 
maga személyében, sem javaiban, sem peniglen akármi forma 
bosszúsággal ne illessék.

1 T. i. az Appr. Const. III. R. 46. ez. 1. art. értelmében.
2 Az Appr. Const. III. R. 46. ez. 3. art. értelmében »a ozirkáló 

személyeknek élésekre való provisio is a vármegyéknek bévett szokások 
szerént ugyanakkor ellimitáltassék, azonkívül ne excedáljanak.«

3 Lásd a II. köt. I. f. 1. 1. 1. j. 94. 1. 3. j. 277. 1. 1. j. és Márama- 
rosmegye 1633. évi stat. 4. j. fentebb 75. lapon.

4 Lásd az 1222: 2. 1405. (I .): 7. 1492: 90. t.-cz. HK. I. R. 9. ez. 
1. §. Appr. Const. III. R. 6. ez. 3. art. és V, ö. a II. köt. I. f. 195. 1. 2. 
jegyzetben mondottakkal.

5 A kötelességeiket híven nem teljesítő' tisztekre nézve rendelkezik
az Appr. Const. III. R. 42. Cz. 2. art.



10. Sem magok, sem szolgájok a tiszteknek, az szegény
ség lován ne postálkodjék 1 s ne vesztegesse.

11. Semmi szin és praetextus alatt semmivel is magát 
ne ajándékoztassák sem per intimationes, sem per terrorem és 
az nem ajándékozásért bosszút senkin is ne tegyenek.

12. Falut, hadnagyokat, bírákat fizetésért ne tegyenek, 
valakit kitudnak peniglen, hogy fizetésért tétettetett és nem az 
falu electiójából, tisztitől priváltassék statim et de facto.

13. Ha mikor az nemes vármegye költségre való pénzt 
vet fel, addig más ne vettessék, mig az első fel nem szedődik, 
melyben is az tisztek szorgalmatosak legyenek, mert eféle 
duplás adónak egybenzavarásával az nemes vármegyének nagy 
kárai szoktanak lenni.

14. Mindennemű adósságokról, mind az perceptorok, 
mind az szedők szoros számot adjanak, számot adván, annak 
utánna vettessék más adó fel, ha az szükség úgy kívánná.

15. Szántásra, aratásra és egyéb munkára senkit is ne 
hajtsanak és ha kik nem dolgoznának és segítséggel nem len
nének, érette bosszúsággal ne illessék.

16. Lovaikat se télben, se nyárban a falukon ne quár- 
télyoztassák és egy czirkálási alkalmatosságon kivid. de akkor 
is ne bandériummal, hanem az szegénység megbántódása nél
kül való adjunctusokkal járjanak.

17. Az gyűléseket tempestive meghirdessék és meritumát 
cum brevi declaratione írják meg, hogy mind compareálhassa- 
nak, mind consuálhassanak az nemes vármegye rendei.

18. Egy szóval mindenekben az régi jó usust és rendet 
tartsák meg és az nemrégiben akármi forma, akármint befér- 
kezett is, akármint exerceáltatott abususokat lehagyják és 
semoveálják ő kegyelmek.

19. Az falusi hadnagyok és birók mellé hét-hét hűtős 
emberek adhibeáltassanak, kik is három forintokban álló, cau- 
sát. kártételt, lopást és panaszt revideáljanak és annyi sum
máig meg is büntessék a bűnöst és eligazítsák, kiket sem az 
földesurak, sem az tisztek kezekből ki ne vegyenek, se ne 
vehessék; ha peniglen az bírák omittálnák, tehát az tisztek 
ad instantiam hac in parte partis quaerulantis az olyan bírá
kat juxta determita eorum büntessék meg.

20. Ha valamely malefactor azon esztendei tisztek előtt 
aufugiálna és meg nem büntethetnék, remélvén azt, hogy 
a tisztek változásával az ő maleficiuma oblivióban menne s

1 A postálkodásra nézve lásd a Comp. Const. III. В. 1. titulusának 
intézkedéseit.

2 4 6  M E G Y E I  S T A T Ú T U M O K .
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elmúlnék, successu temporis peniglen hazájában visszatérne, és 
az falu tartozzék az subsequens tisztnek megmondani és juxta 
demerita ipsius megbüntettessék.

21. Minthogy az cirkálás már minden harmadik eszten
dőben fog peragáltatni és nem minden esztendőben, mint eddig 
az honnan annualis fizetések szokott volt az tiszteknek meg
járni, tehát annualis fizetések legyen az szerint, hogy minden 
oszlás és minden kapu adjon zabot cub. 1 */a, excipiáltatván 
ebből az olyan oszlások, az kiknek kapu jók vagyon; pénzfize
tések peniglen az regestrum szerént való nagy faluktól fi. 4 4,
az apróbbaktól fi. 2 2 járjon. Az nyest és róka adása tol-
lál tátik.1

22. Az nótárius fizetése az régi mód szerént minden falu
tól fi. 1 -1 és minden nemes személytől den. 8 8 megjárjon, 
tolláltatván az oszlásról és kapuról járt den. 50 -50 az 1693. 
esztendőbeli 26. Januarii edált statutum szerint.

Eredetije Máramarosm. levélt., M.-Szigeten, prot. 1697—1704. (IX.  
köt.) pag. 332.

1704.
Szabolcsmegyei statútumok.

I.
Anno domini 1704. die 23. mensis Septembris congregatio comitatus in 

possessione Ráczfejértó 1 2 celebrata.

Siquidem praesens in promotione regni vergens, omnes 
et singulos magnates, nobiles ac quoslibet praerogativa nobi
litari gavisos, etiam in officiolatu et regni servitio intra vel 
extra gremium comitatus desudantes de vigore benigni suae 
serenitatis principalis tum ad normam etiam legum patriarum 
regulati mandati necessaria tangeret insurrectio.3 Ob hoc com
muni voto determinatum est, quatenus universi et singuli, tam 
majoris quam minoris praeeminentiae nobiles sub externis et 
campestribus vexillis officia vel alia communia militaria munia 
haud exercentes, verum comitatus vexillo adhaerentes, absque 
omni personarum respectu similes tam equestris quam pede-

1 Lásd ugyanezen niegye 1675. évi statútumát, nevezetesen annak
3. pontját, fentebb 173. lapon.

2 Manapság: Ujfejértó.
3 Az insurrectio tekintetében lásd XI. köt. I. f. 106. 1. 4. j. 240. 1. 

1. j. 245. 1. 2. j.



248 M EG YEI STATÚTUM OK .

stris ordinis viritim, alii verő 1 in praemisso privato regni ser
vitio et officiolatu occupati loco sui prout etiam inhabiles ad 
arma tractanda minus capaces, bene armatos secundum exi
gentiam facultatum suarum milites sub comitatus vexillo exer- 
cituandos expedire, ad praemissam insurrectionem sedulo toties 
quoties necessitas expostulaverit, sub poena jam superioribus 
dierum evolutionibus in certa comitatus congregatione pro- 
tocolo inserta, infallibiliter desumenda ac in necessitates comi
tatus applicanda omnino, tam vi praesentis, item praeteriti 
statuti tenebuntur et erunt obligati.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Niregyházán, prot. 1699—1709. 
fol. 276.

II.
Anno domini 1704. die 27. mensis Novembris in possessione Apagy.

Siquidem sigillum inquisitorio compulsorium citatorium 
superioribus annis2 communi universitatis voto universis et 
singulis in gremio comitatus bona ac jura possessionaria te
nentibus occasione scilicet inquisitionem, citationem redolente 
pro experienda tam a nobilibus quam ignobilibus veritatis 
certitudine consolidatum ac ratification, modoque prout tunc 
sub subscriptione dominorum vicecomitum eo indigentibus per
sonis extradatum extitisset: ita etiam nunc prout ex post, 
usque ad flendam totius universitatis hoc in passu resolutio
nem usuandum et extradandum decernitur.

Ered. и. о. fol. 280.

1704.
Szatmármegyei statutum.

Anno 1704. die 27. Septembris in possessione Fejér-Gyarmath generalis 
incliti comitatus Szatthmariensis congregatio celebratur.

Statutum: Licet hoc disturbiorum tempore, jam antea 
etiam inclytus comitatus exercituandi modum juxta decretum 
celsissimi principis ac D. D. Francisci Rákóczi statutum super- 
inde constituisset, poenam refractariorum ac pro libertate 
patriae exercituare pro opportunitate et exigentia locorum

1 A személyes felkelés alól felmentettekre nézve lásd Szatmármegye 
1594. évi stat. 4. j. fentebb 22. lapon.

1 T. i. az 1702. évi május 12-iki congregatióban hozott statutum 
útján, mely olvasható fentebb 240. lapon.
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nolentium determinasset, ultimarie in hac congregatione visum 
est inclyto comitatui, super talibus refractariis taliter statuere :

P r im o . Q u i se  a b  e x e r c it u a t io n e  in  lo c o  d e s t in a to  a b s e n 
ta n t , n e c  se  r a t io n a b i l i t e r  e x c u s a r e  p ossu n t, t a l e s  p e r  d o m in o s  
v ic e c o m ite s , m ed io  j u d liu m , in  fio ren is  2 4 . p u n ia n tu r  in d iffe 
r e n te r  e t  s in e  r e sp e c tu  p e r s o n a r u m .

Secundo. Equos et arma non habentes ex castris blo- 
quadalibus emittantur, ea conditione, ut spatio unius septi
manae, tam equum, quam arma sibi procurent completoque 
dictae unius septimanae termino, equites armati in castra 
compareant.

Tertio. Nobiles tales, quibus prorsus nulla substantia 
suppetit (quod dominus judex nobilium a vicinis possessionis, 
in qua habitant, diligenter explorare debet) relinquuntur pro 
subsidio incolarum, quoad impositiones tam pecuniarias, quam 
commeatus proportionate. Huc spectant claudi, mutili et ad 
bellandum inhabiles, si tanta bona non possident, ut ex eis 
equitem vel peditem conducere et intertenere possint. Pari 
modo ad onera supportanda possessionum, quas inhabitant, 
permittuntur. Si autem in possessione tali degunt, quae solis 
nobilibus constat, nec ad similia onera per comitatum adi
gantur, tales nobiles in certa pecuniae summa taxentur, pro 
solutione domini ductoris et vigiliarum magistri inclyti comi
tatus. A modo imposterum alter dominorum vicecomitum in 
castris bloquadalibus residendi curam habebit, qui inter se 
conveniant, uter illorum, quot et quibus diebus ibidem conti
nuare debeat. Pro cujus mensa et equis domini judices nobi- 
/um provideant condecenter et boneste.

Q u a rto . Quia futurorum contingentium non datur deter
minata veritas, sicut et belli exitus est incertus, sic super his 
letiam in futurum potest oriri aliqua difficultas, possuntque 
tali quali ratione executores harum poenarum, domini officia
les jure impeti: proinde unanimi consensu totius universitatis 
dominorum praelatorum, magnatum et nobilium evincuntur, 
assumptis super se omnibus gravaminibus, quosvis legitimos 
contra impetitores propriis expensis et fatigiis.

Eredetije Szatmármegye l e v é l t . ,  N.-Kárulxjban, Prut. 1 7 0 1 — 1 7 0 6 .  
F o l .  148.
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1 704.
Ugocsamegyei statutum.

Die 16. Decembris anno 1704.
Statutum.

Statuitur communi omnium consensu, ut in inquisitioni
bus,1 aliis juridicis negotiis peragendis, sigillum ordinarii vice- 
comitis, eandem vim, robur et authoritatem habeat, quae prius 
illustrissimi domini supremi comitis obtinuit, hoc rerum statu, 
praecipue in absentia domini supremi comitis nostri, ad ulteri
orem comitatus dispositionem, et tempora tranquilliora.

Eredetije Ugocsamegye levélt. N.-Szüllösön, prut. 1698—1725. a 
313- 314. 1.

1 705.
Szabolcsmegyei statutum.

Anno domini 1705. die 5. mensis Martii in possessione Karasz sedes 
judiciaria celebratur.

Universa nobilitas hactenus sub vexillo comitatus bellige
rans, ut eo melior et commodior in modernae personalis insur- 
rectionis continuatione observetur methodus, in lucidiorem per
sonalis existentiae certitudinem juxta locorum residentiam 
regestrative tam equestris, quam pedestris ordinis conscribatur, 
qua occasione eadem nobilitas in duas partes repartitur, una 
dum 6 hebdomadarum spatium in Ploquada varadiensi excu
baret, tum altera earum partes tantisper tum oeconomiae 
domesticae opem ferre, tum vel maxime promotionem publici 
boni in gremio comitatus intervenientis secundare deberet. 
Expleto tandem quolibet sex septimanarum spatio, quaelibet 
partium subalternatas subeundi muneris vires videlicet permu
tationem debitam candide observare, omnemque eidem morem 
gerere sub poena infrascripta tenebitur et erit obligata.

Porro, quia nobilitas in effectuanda insurrectionis adma- 
turatione potiori fere ex parte non curato birsagii seu poenae 
eatenus prothocolo insertae statuto, taliquali excogitato sub 
praetextu nocivam renitentiae culpabilitatem remonstraret, pro 
tollenda itaque talismodi renitentiae culpabilitate, ut eo vigo- 
rosior necessariae insurrectionis modalitás observetur: intuitu 
refractariorum videlicet toties quoties quispiam nobilium tam 
equestris, tam pedestris ordinis admonitus eandem insurrectio-

Az lnquisitióra nézve lásd. II. köt. I. f. 169. L 1. j.
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nem cordi sumere recusaret, talismodi persona ob commissam 
audacis contumaciae culpabilitatem, poenam flor, hungaric. 12 
ex bonis contumacis in pecuniam facile convertibilibus per comi
tatus fiscum generosum dominum Wolffgangum Zoltány ad id 
communi voto denominatum irremissibiliter statim et eo facto 
executive exigendam ac in publicas comitatus necessitates (excissa 
quartalitate executori fisco cessa) juxta dispositionem eatenus 
universitatis convertendam omnino incurrat, poenaeque praemis
sae mulctam experiatur, resolutum, conclusum ac determi
natum est.

Eredetije Szabolcsmeqye levélt., Nyiregyházán, Prot. XVII. ex 
1699—1709. Fol. 287-292

1705.
Szatmármegyei statútumok.

i.
Anno domini 1705. die 5. Martii.

Statutum.

Siquidem pro moderno rerum statu, quam plurima occur
runt negotia et gravamina, ad quae supportanda domini judi
ces nobilium 1 soli non sufficiunt: ob hoc pro adjutorio depu
tantur certi nobiles, qui ad requisitionem dominorum judicum 
nobilium pro exigentia rerum teneantur eosdem adjuvare et 
supportare; contra inobedientes et refractarios statuitur poena 
fiorenorum 100. Proinde tales refractarii (non expectata comi
tatus sede judiciaria) ad proximam generalem comitatus con
gregationem citati, si sese legitime excusare non potuerint, 
in praedicta poena fiorenorum 100 convincantur, per dominum 
vicecomitem exequenda, in una quidem domino vicecomiti 
cedente, in duabus vero partibus pro communibus comitatus 
necessitatibus convertendis.

II.

Amodo imposterum domini judices nobilium sine scientia 
et annuentia comitatus nullam prorsus nec naturalium, nec 
pecuniariam faciant limitationem. Casu quo vero urgens neces
sitas ita postularet, nec pateretur mora differendi, in tali casu

1 A szolgabirák állására s hatáskörére nézve lásd Szabolcsmegye 
1675. évi stat. 1. jegyzetét fentebb 168. lapon.
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possunt facere, nihilominus taliter factam limitationem in 
proxima comitatus congregatione teneantur praesentare.

Eredetije Szatmárm. levélt., Nagy-Károlybán, prot. 1701—1706. 
föl. 158—159.

1705.
Szatmármegyei statutum.

Anno domini 1705. die 22. Aprilis celebrabatur generalis congregatio in 
possessione Matolcs.

Statutum.

Occurrentibus communibus comitatus negotiis, si domini 
vicecomites et judices nobilium soli ea exequi1 non possunt, 
requisiti domini nobiles teneantur obtemperare, ac in perficien
tibus illis negotiis adlaborare,1 2 contra renitentes et inobedien- 
tes statuitur poena florenorum 100, qui ad sedem judiciariam 
comitatus, vel ea non existente ad primitus celebrandam gene
ralem congregationem citati, si se legitime excusare nequiverint 
convincantur et irremissibiliter praedicta mulcta de bonis eorum 
exequantur. Contradixerunt huic statuto Georgius Nagylaki 
et Ladislaus Uszkai, poenamque saltem praeteriti anni statuti 
florenorum 24 assumunt.

Eredetije Szatmárm. levélt., Nagy-Károlyban, Prot 1701—1706. 
Fol. 160.

1705.
U gocsam egyei sta tu tu m .

Die 11. Julii, anno 1705.

Dies dominicus a modo imposterum stricte et inviolate 
sanctificandus decernitur, ita ut nullus currus ex pagi sui, 
veluti commoratus pro tunc, territorio exeat, alias itinerantes 
arestentur, et nisi die Lunae dimittantur. Hoc ipsum ubique 
quocitius judlium in pagis promulgent.3

Eredetije Ugocsamegye levélt., N.-Szölló'sön, Prot, ex 1698—1725. 
a 328. 1.

1 Az Ítéletek végrehajtására nézve lásd II. köt. 1. f. 91. 1. 2. j.
8 A karhatalomra nézve lásd Szaholcsmegye 1593. évi stat. 6. j. 

fennebb 17. 1.
3 A vasár- és ünnepnapok megszentelését illetőleg lásd II, kötet

1. f. 261. 1. 2. j.
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1707.
Máramarosmegyei statútumok.

I.
Congregatio inclyti comitatus Máramarosiensis in castris a<l Nagy-Pat,afca 

positis, die 23. Junii, 1707. celebrata.

Minthogy ennekelőtte is az extraneusoknak a szigeti por- 
tuson kívül felebb quaestus gratia száljak vételére menni sza
bados nem volt, és mostan is az mi kegyelmes urunk ő Felsége 
és a nemes ország számára feles száljuk kivántatván, így az 
nemes vármegye lakosinak is ; végeztetett unanimi voto et con
sensu, bogy sub amissione ratium et pecuniarum felmenni és 
szálakat vásárolni senki se merészeljen az extraneusok közül, 
úgy vármegyénk lakosi is extraneusok pénzével ne vásároljon 
extraneusok számára; hanem ha quaestust exercál, ugyan az 
szigeti portuson, nem oda fel, in praejudicium et damnum 
fisci ac incolarum comitatus.

Eredetije Máramarosmegye levélt., М.-Szigeten, prot. X. ex 1705— 
1712. p .  157-'- 158.

II .

Congregatio inclyti comitatus Maramarosiensis die 6. Septembris 1707. in 
opp do Szigeth celebrata.

Minthogy az réz monetának alkalmatosságával minden- 
némü mercimoniumok igen eldrágodtanak, mostan peniglen az 
rézmonétának devalvatiójával penitus nem élhetünk véle, jó 
pénzen is peniglen, az kiknek volna is, látjuk napi kárunkkal 
való élésünket; mert az mint bizonyosan informáltatunk, min
dennemű venálékat olyan áron akarják a venditorok ezüst pén
zen is adni, mint szintén rézpénzen is adták; hogy azért ezen 
nagy és káros drágaság praevertáltassék, erre nézve denominál- 
tatott Püspöki Márton atyánkfia, hogy szorgalmatosán inqui- 
ráljon mindenekre, venáléjokat mint árulják s adják, és valakik 
comperiáltatnak olyanoknak lenni, kegyelmes urunk ő Felsége 
kegyelmes és szoros parancsolatja szerint büntesse meg az 
olyanokat, melyre is homagiális kötelessége szerint adstringál- 
tatik és az Marusvásárhelytt articulariter emanáltatott min
dennemű venáléknak limitátiójából párt vévén magának, az 
szerint is procurálja sine respectu personarum és irremissibi- 
liter exequálja is, úgy hogy mindennémü contrabantáknak har-



madrésze megírt atyánkfiáé, az két része peniglen a fiscus 
avagy nemes vármegye számára adattassék.

Eredetije Máramarosmegye levélt., М.-Szigeten, prot. X. ex 1705— 
1712. p . 162.

254 M E G Y E I  S TA TÚ TU M O K .

1707.
U gocsam egyei sta tú tum ok.

X.
Die 30. Junii 1707.

Siquidem potior pars nobilitatis spreto suae serenitatis 
principalis ad dictum generalem regni conventum in campo 
Onodiensi celebratum, convocatorio mandato contumaciter et 
temerarie sine ulla annuentia comitatus domi sese continendo 
ad generalem regni dietam personaliter non comparuerunt: 
ad refraenendam imposterum etiam flendam hujusmodi auda
ciam determinatum est omnium voto et consensu, ut in iis 
omnibus (quicunque legalem suae remansionis rationem non 
habuerint), fi. 12. absque ullo discrimine personarum irremis- 
sibiliter clesummantur.

Eredetije Ugocsamegye levélt., N.-Szölldsün, prot. ex 1698—1725. 
a 425. I.

II.

Ut pagi et pagorum incolae cujuscunque regiminis mili
tes in comitatu sine passu delitescentes, vigore domini generalis 
mandati sui) poena flor. 500 ad castra compellant, et nullo 
modo eosdem inter se patiantur; secus comperta rei veritate, 
in pagis praescripta poena desummetur, determinatum est.

U. о. a 426. I.

1707.
Szabolcsm ogyei sta tú tum ok.

I.
Anno domini 1707. die 20. mensis Angusti congregatio comitatus in pos

sessione Tliass celebrata.

Non leves retardationes et palpabiles in regni servitio 
defectus compluribus vicibus vel ex eo subrepere assolerent, 
quod incolae locorum, licet quampiam inter se erga sibi eate- 
nus obtingens repartitionem instituant, nihilominus tamen, ubi
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talismodi repartitionis modalitás effectui mancipanda veniret, 
non obstantibus superinde crebris, iisque duris per judlium 
processuales vel eorundem ad id expeditos homines adhorta
tionibus, in manifestum promovendi boni publici, ex similibus 
inquisitionibus admaturandi vilipendium debita servitia ac ser
vitiorum promptitudines apertedenegare, imo etiam pecora 
ad id ordinata subtrahere, saepe numero liomines comitatus 
pro compellendis talismodi requisitis verbis inhonestis ac con
tumeliosis ac diversis comminationibus afficere incolae nil 
pensi ducerent. Ob hoc conclusum et determinatum est, qua
tenus locorum incolae visa in gremio hic nonnullorum reniten- 
tium culpabilitate, statiin et eo facto similium pecora manibus 
judlium vel eorundem hominibus absque ulla conniventia assi
gnare vel necessitate ita exposcente, similes refractarios in 
persona capere, arrestare, et juxta comitatus hominum dispo
sitionem in similibus se se accomodare sub mulcta 12. fior. 
irremissibiliter exigenda tenebuntur et erunt obligati.

E r e d e ti je  S za b o lcsm . le v é l t ., N y íre g y h á zá n , P ro t.  X V T T . ex  1699— 
1709. F o l. 362.

II.
Anno domini 1707. die 9. mensis Augusti congregatio comitatus in pos- 

sessione Thass celebrata.

Quia porro nobilitas tam potioris quam inferioris condi
tionis in domiciliis suis residens, a promotione publici boni 
se se subtrahendo, generales comitatus congregationes, multo 
minus pro occasione rerum, particulares frequentaret, verum 
potiori ex parte etiam intellecta bene nota congregationum 
publicatione privatis suis negotiis invigilaret, quo in passu 
juxta determinationem in publico conventu Onodiensi per 
inclytos status et ordines regni eatenus adinventam, eadem 
nobilitas ad comparitionem signanter in generalibus congre
gationibus flendam praesenti statuto adigitur, alias poenae 
articularis hactenus inanimadversione erga similes emissa irre
missibiliter, secluso omni cursus processualis complemento in 
absentes, intelligenda flor. hung, videlicet 12. venit per judlium 
processuales vel ad id expeditos homines de bonis in pecuniam 
facile convertibilibus desumenda.1

Pro custodia carcerum,1 2 3 in quibus videlicet comitatus

1 A gyűléseken való megjelenés kötelességére nézve lásd II. köt.
1. f. 18. 1. 1. j.

3 A börtönbüntetésre nézve lásd u. o. 86. 1. l .  j.
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captivi invinculati reperirentur, in arcé Kis-Várda situatorum, 
judlium processualea aptas et idoneas personas bene armis 
intsructas juxta pi'ocessus singuli singulas sex hebdomadatim 
subalterno ordine satuere, ac ad locum destinatum sub gravi 
animadversione contravenientibus irroganda expedire tenebun
tur, determinatum est.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. XVII. ex 
1699—1709. Fol. 371.

1708.
M á r am ar о sm egy e i sta tú tum ok.

i.
Die 19. Januarii, anno 1708.

Minthogy az elmúlt esztendőkben sokan vármegyénk 
lakosi közül erős contractus alatt rézpénzt adtatlak ki kölcsön, 
és mostan jó ezüst pénzül in eodem numero kivánják exolu- 
tiójokat, mely is az szegénységnek nagy romlására czéloz; 
errevaló nézve unanimi voto et consensu, concludáltuk, hogy 
indifferenter minden ember az rézpénzül kiadott pénzért jó 
pénzül sub poena amissionis totius summae, harmadrész pénzül 
tartozzék felvenni, és azon contractusokat kinek-kinek sublata 
et cassata omni ulteriori praetensione restituálni.

Eredetije Máramarosmegye levélt., Máramaros-Szigeten, prot. X. 
ex 1705—1712. p. 174.

II .

Die 3-ia Julii 1708.

Sok kárával tapasztalhatóképen érzi a nemes vármegye 
hogy a magyarországi és akármely idegen emberek bejövén 
sóval való kereskedésnek okáért az Iza és Visó vizére felmen- 
vén a szálakat az lakosoknak nagy károkra drágán veszik 
meg, árát felverik és az vármegye lakosi praecludáltatnak az 
kereskedéstől, melyeknek prohibitiójától az nemes vármegyének 
sokszori és régi statutumi és protocolátiói extálnak. Végezte
tett azért ezúttal is pro corollario, hogy a modo in posterum 
sem magyarországi, sem akármely idegen ember szálak vásár
lására az szigeti portuson kívül és felebb ne menjen, sem itt 
lakos akármi karban levő ember olyanokkal ne colludáljon, ne 
czimboráljon, szálakat ne vásároljon, sub poena confiscationis 
ratium ex parte quaestorum, ex parte vero collusorum fi. 24.
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toties quoties comperti fuerint excipiendorum. És lia compe- 
riáltatik, az olyan kívül való embernek szála statim et de 
facto confiscáltassanak akár ex parte fisci, akár ex parte comi
tatus való ember deprehendálhassa maga számára.

E r e d e ti je  M d ra m a ro sm e q y e  le v é lt.,  M á ra m a r o s -S z iq e te n , p ro t. X .  
ex  1705  1712. p . 89 .

III.
Die 14. Aug. 1708.

Valamely város és akármiféle míves is az pénznek ele- 
vatiójának alkalmatosságával marhájukat felébb árulják és 
mívekért többet kívánnak, comperta rei veritate, marhájokat 
amittálják, az munka és ajándékon vétessék el, melynek 
inspectiőjára járásonkint az szolgálni ák, Szigetben Püspöki 
Má lton, az domiuiumban peniglen tíscális tiszt uramék autho- 
ráltatnak és denomináltainak.

U. o. 197. I.

1 709.
M á ra m a ro sm e g y e i s ta tu tu m .

Die 19. Februarii, 1709.

Determináltatott sok inconvenientiáknak eltávoztatására 
nézve az is, hogy ennekutánna a nemes vármegye pecséti1 
a viceispán atyánkfiánál álljanak és conserváltassanak, az mint
hogy mostani viceispán Darvai Ferencz uramnak resignáltat- 
tanak is, in facie sedis.

Végeztetett, hogy generális gyűlésnek alkalmatosságára 
a nemes vármegye assessori begyiiljenek és secundum exigen
tiam rei mindvégig ott legyenek sub poena in statuto inclyti 
comitatus expressata; ennek subjaceáljanak a dominiumbeli 
tisztek is ; a nótárius mindeneket protocoláljon és in fine con
gregationis elolvasson, holott is szabadság adatik hozzászólani 
kiknek-kiknek és ellene concludálni, ha mi jobbat advertál 
előadni, de annakutána nem.

E r e d e ti je  M á ra m a ro sm e g g e  le v é lt .,  M á r a m a r o s -S z ig e te n ,  p r o t . X  
e x  1 7 0 5 — 1712. p. 21 7 .

1 A vármegyei pecsétre nézve lásd IT. köt. 1. f. 9. 1. 1. jegyzet é 
210. 1. 1. j.

Corpus S ta tu to ru m . 1ГГ. 17
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1710.
Szabólesm egyei sta tú tum ok.

i.
Anno dómini 1710. die 21. mensis Martii sub generali congregatione in 

oppido Kisvárda celebrata.

Cum miserae plebi cum ruina et desolatione locorum 
desertis suis domiciliis una cum familia et universis faculta
tibus ad viciniores comitatus locaque sibi bene nota singulis 
fere diebus emigrare ac a simili emigratione comitatui nociva, 
minime in praesens etiam desisteret et taliter complurimas 
possessiones paene vanas relinqueret, ob hoc singulis in locis 
imminente vesperius tempore post occasum solis dato Campa
nae pulsu sub poena duodecim florenorum locorum incolae 
vigilia alias etiam practicatas continuare easque observare 
sedulo studebit, quatenus hoc motive non solum praejudiciosa 
ac nociva emigratio, verum etiam opera vel clancularia latro
cinia, per hujusmodi seriam vigiliarum observationem coerce
antur et praecludantur. Idcirco universis et singulis cujuscum- 
que status et conditionis in gremio comitatus habitis hominibus 
omnimoda attribuitur facultatis potestas, similem clanculariam 
vel apertam emigrationem praesumentes incolas libere capiendi, 
incaptivandi ac ad vincula sub bona custodia ad Kisvárdam 
expediendi, bonaque sequestro applicandi. In recompensationem 
vero sedulae cooperationis a singulis talismodi personis singil- 
latim duodecim floreni ut immediate cedant hoc statuto deter
minatum ac conclusum est,1

E r e d e ti je  Szabolcsin , le v é lt .,  N y ír e g y h á zá n , P ro t.  X I X .  e x  1724  
1733. F ol, 5.

II.

Die 2. mensis Maii in Kisvárda.

Notabilis in administratione tum dicalis,2 tum quanti con- 
tributionarii3 obvenientis in nonnullis possessionibus et locis in 
praesens usque apud incolas haereret restantia, quo in passu

1 Szóról szóra megujíttatott e statutum ugyanezen évi ápril 3.-án
s Értetik ez alatt a megyék belsziikségleteire fizetett adó, mely a 

megyéktől az egyes helységekre rovások, dicák szerint vettetvén ki, 
maga is dicalisnak neveztetett.

8 A quantum contributionale az ország hadi szükségleteinek fede
zése czéljából fizetett adó.
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compluribus vicibus incola, quam pensionem suam boc ex con
tingenti sibi obventam de plano et pleno exolvens ex eo, quod 
exolutio nonnullorum diutius in suspenso haerens ob talem 
qualem intervenientiam, vel etiam medio tempore e vivis subla
torum incolarum mortem ad cassam praestita non esset, passim 
locorum incolae molestantur et ad superfluam administrationem 
iniuriose compelluntur, ut haec praeaggravationis difficultas a 
modo in posterum tollatur, signanter respectu mortuorum inco
larum sancitum est, si quos post obventum pecuniariae pen
sionis 1 quantum incolas viam universae carnis ingressos palam 
innotescet vel jam innotuisset, restantiasque similis contribu
tionis inibi depraehenderent, judlium processuales finita hac 
congregatione, literarum currentalium publicatione debito modo 
manifestent, de bonis similium defunctorum juste ac adaequate 
in quantum restantia se se extenderent si propria ex bursa 
restantiariae pensionis satisfactionem praecavere ( s i c !) absque 
omni conniventia desumant ac desumptam ad cassam comi
tatus assignent, residuitas autem bonorum lege 2 ac consvetu- 
dinaria praxi sic dictantibus dominorum terrestrium disposi
tioni ac manutentioni administranda cedat, determinatum ac 
resolutum est.

E re d e tije  S zabolcsin , l e v e t t , N y ire q y h á zá n , P ro t. X V I I I .  ex  1724  — 
1733. F ol. 2 2

III
Dir 8. Maii in possessione Petneháza.

Siquidem ob manifestum manuariorum defectum pro for
tificatione praesidii Ecsed processu aliter juxta limitationem 
debitus labor effectionem suum progressum sortiri minime 
queat, unde multae inconvenientiae scilicet officialium rnole- 
stationes exurgere assolerent, resolutum est, universa nobilitas 
pro compulsione desideratorum manuariorum una cum judlium 
processualibus erga processus sub poena jam protocolo in 
refractarios expressata exurgere locorum conditionem, statum 
modernamque pertinentiae inconvenientiam, nonnullis in locis 
longe graviorem juste considerando, amore, favore complicen- 
tia, timore, et adeo semotis etiam durioribus ad id invenien-

1 A pecuniaria pensióval, vagyis készpénzben fizetett adóval szem
ben állott a naturalis a termesztményekben (takarmányban, élelemben) 
teljesített adózás.

8 A jobbágy örökségéből fizetendő adóhátralék és az örökségnek a 
földesúrra szállása tekintetében lásd II. köt. I. f. 388. 1. 2., 3. j.

17*



2 6 0 M EG YEI STA TÚ TU M O K .

clis mortalitatibus compellere et Ecßedinum debito modo com
pellere tenebuntur et erunt obligati.

Eredetije Sznbolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. XVIII. ex 
1724—1733. Fol. 23.

IV.

Die 25. Junii in possessione Pálooza.

Praesenti in sede restauratoria antequam solita officialium 
creatio 1 juxta laudabilem praxim suo modo ac ordine debi
tum progressum sumpsisset e medio nostri generosus Samuel 
Lövei personaliter exurgens in praesentia spectabilis et magni
fici domini Stephani Sennyei supremi comitis administratoris 
ita et universitatis grofum Jodocum Zoltán, hactenus officium 
vicecomitis ab aliquot annorum ducentibus sat laudabiliter 
gerentem injuriosis ac minus honestis verbis affecisset, jurgia 
et lites offensive inconvenienter in eum protulisset, tum vero 
alio etiam judicatui ejusdem privatis ut palam cognitum est 
ex intervenientiis contradixissent. Ob hoc, quia similes litium 
et jurgiorum causae et exinde promanantes altercationes veluti 
in detrimentum et detractionem famae vergentes in publico 
generalium congregationum confluxu, praesertim vero in simi
libus sedibus etiam de dictamine legis1 2 omnino vetarentur, 
pacis potius ac unionis harmoniam ac mutuam modestiae obser
vationem colendam indigitarent. praesenti statuto decernitur, 
a modo in posterum in publico consensu universa nobilitas 
studium modestiae et quietis pro se ferent, nullo sub prae
textu quomodocumque, qualitereumqüe et quandocumque ex 
privata videlicet interessentia offensione et laesione extra vel 
citra judicium exortae lites et dehonestationes simili inconve
nienti zeloso impetu moveantur, in generalibus vel particula
ribus congregationibus ejusmodi altercationes pro abolitis habe
antur sub poena inmediatae convictionis ac subsequenda eo 
facto irremissibilis executionis. Praesens vero dehonestationis 
casus ad convictionem merito devenire potuisset; nihilominus 
pro hic et nunc mortalitate hac mitigaturi. Praelibatus dominus 
Lövei universa dicta facta stante sede revocet ac tandem 
revocatis supremum dominum comitem, tum universitatem, 
post autem laesam ac offensam personam debita applicatione 
demulctat, si quidem autem praetensiones habeat, agat jure,

1 A tisztujításva nézve lásd II. к. 1. f. 134. 1. 1. j.
2 Lásd e tekintetben u. o. 20. 1. 1. j. és 21. 1. 1. j.
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hoc vero omisso legali convictioni statim et eo facto obno- 
xiabitur.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Pr et. XVIII. ex 
1724—1733. Fol. 26.

1710.
Szabolcsmegye i statutum.

Anno 1710. <Ue 25-a mensis Junii in sede restauratoria in possessione
Palea celebrata.

Usus et praxis ab olim in comitatu hocce invaluerit 
quatenus omnes et singuli, tum potiores tabulae, tum vero alte
rius eitam conditionis assessores, non obstante eo quod ante 
hac, etiam occasione celebrationis sedis restauratoriae, pro 
functione officii assessoratus manu tenenda solitum sacramenti 
juramentum deposuissent;1 nihilominus tamen singulis sedibus 
restauratoriis, ad instar aliorum officialium comitatensium illud 
reiterare et neojuramentali depositione in obligationem functi
onis restaurari consvevissent; quia vero vicinioribus in comi
tatibus deposito semel juramento (nisi sponte quisquam 
assessoratus renuntiaverit) vita comite durare assoleret; hic 
loci quoque a modo imposterum semel celebrata sacramentalis 
juramenti depositio pro valida et suti cienti habeatur, reiterai 
tionem juramentalem hactenus practicatam, tanquam super- 
abundantem cautelam (licet nociva non esset) hoc statuto toll- 
adinvenimus.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán. Prot. X IX . föl. 5.

1711.
Szabole smegy ei statutum.

Anno 1711. die 29-na mensis Aprilis in congregatione in arce Kisvarda
celebrata.

Quia vero in negotio judicatus locorum2 et debitae eius 
functionis in subportatione manumissorum ac alio tali quali 
firmato hominum libertinorum, alias in conditione ignobili 
existentium usu non leves inconvenientiae fere omnibus in locis 
exurgere assoleant, quo in passu cum similes manumissi, ac

1 A tiszti eskütételt illetőleg lásd Szatmármegye 1594. évi stat, 
5. j. fentebb 21. lapon.

8 A falusi bíróságra nézve lásd II. köt. I. f. 88. 1. 2. j.
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alii libertinorum sub titulo passim in pagis et possessionibus, 
homines degerent domicilia, fixam residentium haberent, usum- 
fructum ac omnem utilitatem territorii, cum reliquis incolis, 
indifferenter perciperent, nihilominus tamen sentientes loci 
commodum, subeundorum onerum incomoditatis participes esse 
minime vellent. Quo in passu habita talium ubicunque locorum 
seria cognitione, judlium processualjbus muneris erit, quodsi 
comperietur trium vel ultra annorum continuam mansionem, 
in uno eodemque loco similes habuisse, ad supportandam judi
catus loci functionem compulsivis etiam mediis sponte illud ipsum 
officium assumer enolentes adigere, ac locorum commodum cum 
incommodo, aequali sorte modalitate praemissa promovere simul- 
que sentire, sint obligati praesenti ratificatione iam superinde 
conditum Comitatus statutum, quatenus robur ac firmitatem 
suam obtineat, conclusum est.

Eredetije Szabolcsmegye levéltNyíregyházán, Prot. XIX. föl. 5.

1711.
Szabolcsmegyei statutum.

Ашю 1711. die septima mensis Julii in generali congregatione in posses
sione Demecser celebrata.

Complures ex communibus impositionum, pensionum limi
tatione accommodatis administrationibus palatii exurgerent diffi
cultates, tum ex eo, quod penes statum nobilitarem et plebeian 
nefois potiori ex parte obtingens impositum, in restantiis hae
reret, unde manifesta quandoque locorum aggravatio imo ipsa 
consusio in similibus promanare assoleret, omnium voto deter
minatum est: quatenus judlium processuales juxta regesta prae 
manibus suis habita, vel imposterum etiam extradanda, uni
versas quandocunque et qualitercunque ex impositionibus prae- 
memoratas restantias absque omni conniventia et respectu 
personarum tum nobilium, tum ignobilium intra quindenam. 
etiam militari assistentia mediante exigant, et ad cassam comi
tatus administrandas procurent, in casu omissionis ad plena
riam refusionem et exolutionem indilate, absque omni processu 
juris, obligabuntur ipsi judlium processuales.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. XIX. föl. 6.
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1711.
Szabolcsm egyei sta tu tu m .

Anno 1711. die 4-t.a mensis Augusti in generali congregatione in posses
sione Petneháza celebrata.

Tum ex dominorum vicecomitum, tum vero aliorum 
primariorum comitatus commembrorum facta relatione, inno
tuisset universitati, damna in quam plurimis locis pululasse, 
nonnullos malefactores seu adulteros vulgo n y i r i - p a j k o s  (lic
tos, (pii eductis secum ad sylvas, ac eo quo eorum placuit 
voluntati, meretricibus, enormia, deum in vindictam justam 
provocantia scelera,1 per exercitium nefandum, adulterii crimen 
exercerent. Ideo iisdem dominis vicecomitibns ex superabun- 
danti etiam plenaria atque omnimoda facultas attribuitur, 
ubicunque tales reperiri poterunt, communi inquisitione, non 
obstante, dominorum terrestrium aut aliorum quorumvis inhi
bitione aut contradictione, similes incaptivandos ac ex post 
jure prosequendos esse, decernitur. Non secus locorum judices 
et incolae, quamprimum per tales lascivos, similes sceleratos 
subaudiverint perpetrari casus, statim et eo facto eosdem 
incaptivare, et judlium processualibus manifestari noverint, 
sub omni inevitabili poenae incursu: cum vero pecuniae mulcta 
ob defectum ac earistiae monetae, a misera plebe, etiam cum 
dispendio et aperta diminutione facultatum, minime desumi 
quiret, sive toties quoties renitentes, et sive statuto contrari- 
autes fuerint, centum et centum baculorum ictibus excipiantur 
ac pulsentur, idque in praesentia judlium processualis, in 
facio loci.

Eredetije Szabolcsin, levélt., prot. XIX. föl. 6.

1711.
S za tm á rm e y y e i sta tu tu m .

Anno 1711. die 12. mensis Novembris.
Statutum de transfugis.

Valamely faluk ezen nemes vármegyében immunitáltat- 
nak, tali praecautione immunitáltatnak, hogy ezen nemes vár
megye tagjait az olyan falukba a földesurak be ne fogadják;

1 A paráznaságra nézve lásd Szatmármegye 1597. évi stat. 1. jegy
zetét, fentebb 31. lapon.
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másként, ha ellenkező comperiáltatik. a földesúrtól repetáltas- 
sélc, és ha ad primam repetitionem ki nem adják, nemes vár
megye előtt repraesentálván. in illo casu az olyan helységek 
priváltassanak immunitátiójoktól.

Eredetije Szatmárm. levélt., Nagy-Károlybán, Prot. 1707—1712. 
Föl. 231.

1711.

Szatmármegyei statutum.
Anno 1711. die 12 mensis Decembris in oppido Fejér-Gyarmat celebrata 
generali dominorum magnatum et, nobilium inclyti comitatus Zatthmari- 

ensis congregatione.

Törvényszék promulgáltatik pro die 13. mensis Januarii proxime affuturi 
anni 1712 Csengerbe, cum subsequetibus :

Statutum.

Ennekutánna communi voto universitatis dominorum ma
gnatum et nobilium ooncludáltatott, hogy a modo in posterum 
senki nemes vármegye gyűlésein, törvényszékein privato indultu 
fel ne ugorjék más ellen, hanem a kinek valami injuriája
lenne, primo inter................ ratione officialium, ennekutánna
2-do viceispán marnék előtt; és ha előtte sem orvosoltathat- 
nék, nemes vármegyére vitettessék.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, Prot. 1707—1712. 
Föl. 236.

Л  1711.

Bihar megyei statutum.

Statutum est: ut a modo in posterum ex loco ad lócum, 
incolae locorum, sub amissione omnium bonorum non trans
migrent ;1 ubi quis nunc est repertus, ibidem resideat; salva 
tamen restitutione dominorum terrestrium.

Eredetije Biharmegye levélt., N.-Уáradon, Prot. II. 125. 1.

’ A jobbágy költözésre nézve lásd II. köt. I. f. 1. 1. 2. j.
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1711.
Bili armegy ei statutum.

Statutum.

Fumigatio tabaccae1 interdicitur omni modo ita, ut 
indifferenter nullus, qui in solvendo deesset, solvat in (pelle) 
quiscumque tandem sit, sub mulcta tb 12. fumigare audeat; 
ut autem haec inhibitio eo magis effectuetur; invigilabunt 
eidem judices locorum et relato aliquo in infumigante; refe
rant eundem domino judlium processuali, qui desumpta mulcta 
fl. 12. administrabit ex iis sex domino vicecomiti, sex vero 
dominis terrestribus, aut emum officialibus et eam inhibitio
nem publicabunt domini judlium.

Eredetije Biharmcgye levélt., N.-Váradon, Prot. II. 132. 1.

1713.
Szabolcsmegyei statutum.

Anno 1713. die 29-na mensis Maii in generali congregatione in oppido 
Kis-Уárda celebrata.

Temeraria eaque valde nociva ruralis seu colonicalis 
sortis hominum comitatus hujus, alio migrandi et semet trans
ferendi, audacia in tantum excrevisset, nullo penitus habito 
obstaculi respectu relictis sessionibus suis colonicalibus, cum 
aperto damno et praejudicio dominorum suorum terrestrium 
cum cunctis rebus suis mobilibus auffugientes et discedentes,2 
non solum in vicinis comitatibus liberisque ac regiis civitati
bus, oppidis item Haydonicalibus; verum in visceribus etiam 
comitatus hujus recepti, imperturbatam sibi agerent perman
sionem. Et quia in rehabitione et repetitione similium fugi
tivorum colonorum, leges patriae 8 longum, difficilem et valde 
sumptuosum praescriberent juris processum, ob quem quam 
plurimi similium damnificatorum dominorum terrestrium, sed 
vel maxime pauperiores et sumptibus carentes, terminandique 
processus legaliter praescripti incapaces, aut minus, quam nobi
les, perennalem saepe talium, e possessione sua profugorum 
colonorum pati cogerentur jacturam et abalienationem. Lex 
autem e converso et ipsa aequitas, unicuique, quod suum est,

1 A dohányzási tilalmat illetőleg lásd II. köt, I. f. 261. 1. l. j. 
a A jobbágyok megszökését illetőleg lásd 2. köt, I. f. 3. 1. 2. j. 
a Lásd ezeket u. o. 104. 1. 1. j. alatt.
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reddi et restitui debere, praescriberet. Ad avertendam itaque 
et refrenandam, prohibitam, attentatam ac machinatam, tali 
modo profugientium et transmigrantium temeritatem, facili- 
tandamque et alleviandam consequendae eatenus justae prae- 
tensionis, reliabendis profugis colonis, processus et modalitatis 
normam habita vel maxime etiam sumptum, expensarum et 
fatigiorum compendii seu minuationis per hoc reflexione, com
munibus totius universitatis votis et suffragiis, nemine contra
dicente: sancitum ac statutum est: Quatenus quivis judlium 
processualis cum sibi adjungendo jurassore ad cuiusvis in 
gremio nostri praetendentis domini terrestris vel etiam extra
neorum, qui tamen bona et jura possessionalia in hoc comi
tatu passim possident, legitimam requisitionem, locum, pro
cessui suo adjacentem, ubi videlicet similes fugitivos reperi- 
rentur, adire, ibidemque in praesentia domini loci illius (si 
reperiri poterit), sin minus, officialis vel villici, aut judicis 
loci, comprobatis coram eodem per praetendentem, sufficien
tibus ac legitimis documentis, eotum statim et eo facto, 
talem fugitivum colonum, cum universis facultatibus suis, legi
timo domino terrestri, cunctis juridicis remediis sepositis ac 
amputatis, restituere, ac praesente judlium processuali, eidem 
vel ad id deputato ejusdem homini assignare (praescriptione 
legali, ac aliisque justis, legitimis rationibus et causis, hoc in 
passu salvis semper permanentibus) similia loca eorundemque 
actuales domini terrestres, debeant ac teneantur; siqui vero, 
cujuscunque gradus, honoris et aestimationis, in graemio comi
tatus hujus, bona et jura possessionalia, gubernantes ac pos
sidentes, domini et nobiles, esto in vicinis comitatibus resideant, 
si tamen bona et jura possessionalia in graemio comitatus 
hujus passim possideant gubernentque, et huic statuto contra- 
riarentur restitutionemque similium colonorum denegarent vel 
non admitterent, facta superinde judlium processualis, rela
tione et concomitanter subministrata debito modo eidem jud
lium processuali exmissione, absque ulteriori processu juris ex 
bonis contrariantium, indilate toties quoties 300 fi. summa, 
exceptione, eo videlicet in loco, ubi similis fugitivi coloni resti
tutio denegata exstitisset, irremissibiliter desummenda, partim- 
que colonos fugitivos quaerenti ac praetendenti assignanda 
determinatur ac resolvitur; pro labore autem et fatigio jud
lium processuali, ex praescita summa birsagiali, toties quoties 
12 fi. cedent exsolvendi.

E r e d e t i je  Szabolcsm egye le v é lt .,  P r o t .  X I X .  föl. 7.
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1713.
Szabólesmegyei statutum.

Anno 1713. die 11-ma mensis Augusti, in oppido Kis-Várda.

Non solum clancularia, verum etiam multis in locis 
aperta, ac incolis bene nota transmigratio colonorum, publico 
oneri contributionario aliisque pensionibus innodatorum, etiam 
cum extenuatione et separatione locorum, nec non dominorum 
terrestrium notabili cum damnificatione, in praesens usque, 
dum palpabiliter vigeret damuosaque praxis passim inducta 
esset, cui malo ut obviam eatur, et eatenus jam conditum 
universitatis statutum,1 majori cum efficacia incrementoque rei 
renovatur, quatenus similium expost transmigrantium licentia 
audaciosa refraenetur, universi et singuli incolae, quo vide
licet in loco mansionem suam fixissent, de praesentique habe
rent, nullo sub praetextu vel excogitato colore, non solum ad 
alia viciniora loca, et comitatus proximiores, verum etiam in 
gremio comitatus, nullo modo de pago ad pagum condescen
dere, habitationes et mansiones iisdem transmutare liceat, (nisi 
dominus terrestris similem transmigrantem incolam juxta 
statutum universitatis ad propria reducere attingeret, et simi
lem transmigrationem qua proprietarius adurgeret) alias simi
lium locorum inhabitatores, ex quibus clam vel aperte fugi
tivus transmigraverit, quot quot transmigrantes coloni vel inco
lae fuerint, respectu singulorum fugitivorum in singulis 40 tl. 
ung. et refusione universarum facultatum in parata, domino 
terrestri damnificato, comperta solummodo rei veritate, (pii 
videlicet operam vel sedulam invigilantiam in similibus non 
adhibuerint, eo facto de bonis renitentium quibuscunque irre- 
missibiliter exequendis convincentur, si qui vero industriosa 
sua opera, similem fugitivum reduxerint, vel incaptivaverint, 
ex ejusdem fugitivi coloni vel incolae bonis, pro labore flor, 
ung. 12 resolvuntur; toties quoties impertiendi ac admi
nistrandi.

Eredetije Szabolcsvármegye levélt., Prot. XIX. föl. 8.

2 «  7

Lásd az 1713. évi május 29-én kelt statútumot elébb. 265. 1.
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1714.
S z a tm á r m e g y e i s ta tu tu m .

Anno 1714. die 2. mensis Februarii in libero ac privilegiato oppido 
Szatthmár celebrata sede judiciaria.
Statutum in exactione pecuniarum.

Mivel enekutánna praecludáltatik szolga bírák urai mák
nak in executionibus praetensiójok,1 a kire oly készséggel for
gottjának ő kegyelmek, hogy quoquo modo a pénzt szedessék, 
kiilömben ba renitenskednek ő kegyelmek, concludáltatik. hogy 
perceptor uram szolgabirák uraiméknak assignálja, tali condi
tione, hogy azon executor.............ne szálljon, hanem praecise
szolga bird uramra, és mindaddig, mig az assignált summa ki 
nem szedődik, mindaddig ott maradjon; és mivel maguk cau- 
sálják magoknak ő kegyelmük azon executiót, azon executo- 
rokra való expensájok és minden károk periclitáltatik, s soha 
nem bonificáltatik.

Eredetije Szatmárm. levélt, Nagy-Kdrolyban, Prof. 1713—1717. 
Föl. 84

1714.
U go csa m eg ye i s ta tu tu m .

Die 8-ua Martii 1714.
Statutum.

Quandoquidem iidedignis ex relationibus nonnullorum 
dominorum nobilium inclyti comitatus notum eset, occasione com
munis inquisitionis praesertim prioribus abhinc annis, generosi 
domini vicecomites ( s i c ! )  postposito legum patriorum senti- 
mento et praescriptionibus, sine ulla comitatus exmissione 1 2 in 
certos quosdam dominorum possessionatorum nobilium jobba- 
gioues irruentes, cum praejudicio eorundem dominorum terre
strium, tam in violentiis, quam et aliis minutioribus causis, 
dominos potius terrestres concernentibus, rigorose procedendo, 
nobilitaris praerogativae cum vilipendio plurimas partes lae
sisse constaret; ut itaque huic praejudicioso processui ante
veniatur, et quam legibus patriae contrarium funditus eradi-

1 Vagyis a salarium, mivel a szolgabirakat az adó felhajtás után 
magából az adóból kivett salarium illette (lásd IT. köt. I. f. 16. 1. 4. j.), 
mely azonban, miután a szolgabirák fizetéses tisztviselőkké lettek, nem 
járt többé nekik.

2 Az exmissióra nézve lásd II. köt. I. f. 24. 1. 1. j.
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cetur, communibus omnium votis et suffragiis conclusum, ut 
a modo impostorum, univorsi ot singuli domini vicecomites 
moderni ac futuri ad mentem legum, in generali congregatione 
sese insinuantes, cum consensu comitatus, universis in causis, 
praesertim vero in communi inquisitione 1 secundum exmissio- 
nem procedere valeant, ut procedentes comitatui relationem 
faciant, neque intuitu articuli anni 1618: 66-ti et aliorum 
passim in generali decretorum expressatorum extraordinarias 
exactiones miserae plebi in ruinam vergentes, ultro continuare 
possint ac praesumant; cum in simili levitate, aut potius mino
ribus violentiis ex parte colonorum ipsi domini terrestres, quam 
primi impendentes judicium ferre deberent,8 ipsis negligenti- 
bus, dominis vicecomitibus, jure procedendi facultas concedi
tur et attribuitur, dum modo, uti praemissum esset, dominis 
terrestribus, per ipsos erigendus processus non praejudicet.

Eredetije Ugocsamegye levélt., N,-Szálláson, grot. ex. 1698 1726. 
az 559—560. I.

1714.
Szabolcsmegyei statutum.

Anno domini 1714. die 27. mensis Martii congregatio generalis in oppido
Kalló celebrata.

In qua determinatum est. quatenus sedria, ex post, ante 
omnia publica negotia oeconomica in singulis tei minis, exor
dium suum sumat, nec quibuspiam miscellaneis interventiis 
praepediatur ut eo majori cum vigilantia rebus suis partes 
persecuturae intentum et proposita sua in pacifico et quieto 
statu promovere ac secundare valeant.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán. Prot. X V I11 ex 
1709-1724. fol. 189.

1714.

Szaholcsmegyei statutum.
Anno 17Ы. die 10-ma mensis Juli: in oppido Kis-Várda.

Universae causae, cujuscuiique processus sint, juxta hac
tenus ab olim usitatam praxim, iu sedibus judiciariis comita
tus hujus, ventilari solitae, signanter redemptiones bonorum, 
liquidorum debitorum, eisque ad hung. fl. 1200. attingentes 1 2 *

1 Á7. inquisitióró] lásd. II. к. 1. fele 1(19. 1. 1. jegyzet.
2 A földesúri impensio tekintetében lásd u. о. 1. 1. 1. j., 94 1. 3,

j. 277. I. 1. j.
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aliaeque his similes, in quibus videlicet judex expressatus non 
esset, observato semper juridico cursu ac praeparatoriis solen- 
nitatibus, coram vice-comitibus1 in partibus ruminandae, dis
cutiendae, ac determinandae, boc statuto rosolvuntur. Iudices vero 
nobilium 2 * * * in processibus suis liquida debita ad hung. tl. 400. 
sese extendentia, decernere, revidere ac judicare ut possint, 
sanccitum est;8 admissa semper eatenus ad sedrias et genera
les congregationes partium intra dominium appellatione.

Eredetije Szaholcsm. levélt., Nyíregyházán, prot. XIX.  fol. 9.

Contributionales cujuscunque generis ac speciei imposi
tiones ac pensiones per incolas locorum, idiotas ac rudes 
potiori ex parte, tum per ipsas communitates somnolento fere 
conatu administratas et administrandas, non habito connota- 
tionis regesto, saepenumero in confusionem, praetensionem 
restantiariam, ex lapsu oblivionis condescendere assoleant. 
Ex eo mutabilis memoriae defectum liberalibus instrumentis 
suplendum, sapiens veterum adinvenisset solertia, cujus praxis 
etiam in gremio comitatus, ubique locorum superioribus annis 
viguisset, ut a modo imposterum quoque hoc observetur, sin
gulis in locis judlium processuales libellos pagenses conficien
dos curent, in quibus universarum impositionum, exactionum, 
administrationum, quid et quantum? quo anno? die? et cui? 
vel per quem incola administrasset ? perceptorem cujuscunque 
officiolatus comitatus fuit, distincte per modum quietantiae 
annotare, ac judicibus locorum custodiendum ac manutenen- 
dum similem lilxJJu*' ies quoties restituere obligantur, 
prout etiam Bmr.

Eredetije SzabolcsvArmegye levélt., Prot, hoc XIX. Folio 9.

1 Az alispán joghatóságára nézve lásd II. köt. I. f. 315. 1. 1. ,j.
1 A szolgabirák hatáskörét illetőleg lásd az 1675. évi szabolcsme-

gyei statútumhoz írt 1. j. fentebb 168. lapon.
я A bíróság hatáskörének emelkedése tekintetében lásd II. köt. I.

f. 327. 1. 2. j.

1714.
S zá b o lc sm eg ye i s ta tu tu m .

Anno 1714. die 4-ta mensis Augusti in oppido Bogdány.
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1715.
S za b o lcsm eg ye i s ta tu tu m .

I.

Anno domini 1715. die 3. mensis Januarii generalis congregatio in 
possesione Apagy celebrata.

Tn repleturis et obstructionibus canalium, in quibus 
videlicet molendina reperiuntur, debita tempora tum in aper
tura tum vero in clausura, utpote in clausura Georgii Mar
tiris, in apertura vero in autumno Michaelis Archangel! 
festa, sub poena 12 florenorum a renitentibus per commissaries 
exigenda, juxta priora statuta, determinatio hujus renovatur.

Eredetije Szaholesmegye levéltN yíregyházán, Prot. ХУНТ, er 
1709-1724 Fol. 208.

II.

Die 5. mensis Julii in possessione Eszlár.

Pro pululante in territoriis Balsa et Tímár aliisque 
circumadjacentibus perfidorum ac malevolorum dei et legibus 
humanis damnata audacia, homicidii ac aliorum latrociniorum 
pertinacia attentatique jam flagitii scelesta patratione, ut in 
herba serpens hoc malum extingvatur, nefariaque simillima 
audacia coerceatur tutiorque sit probis ac honestis ubique 
securitas. Vicecomiti nostro illustrissimi ac generoso Martino 
Krucsay communi universitatis voto conceditur et attribuitur 
omnimoda potestatis facultas non solum similes investigandi, 
incaptivandi, sed etiam quoad praetactorum locorum incolas 
in quantum casus praemissus tristis ac scelestus iisdem inno
tuisset vigenteque notitiae flagrantia prout statutum universi
tatis eatenus conditum sonaret persecutionem latronum supina 
sua negligentia omisissent, his ita compertis etiam potiores 
incolas captivandi ac suo modo et ordine lege stricta in 
eosdem animadvertendi, aeque conceditur eidem domino vice 
comiti authoritas, conservatione publici boni et ad tranquili- 
tatem tendente servitio regiae majestatis sic exigentibus.

Eredetije n. o. Fol. 221.
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1715.
B éhe'sm egyei s ta tu tu m .

Anno 1715. die 14. Novembris, generalis congregatione in possessione
Szeghalom.

Per pagos sub decursu .’unius quindenae patibulorum 1 
erectio, sub animadversionis per dominum judlium poena 
desumenda, necnon rectificatio pontium (ubi commode tieri 
poterit) determinatur.

Transmigratio incolarum ex uno in alium locum vel 
comitatum sub amissione universorum bonorum inhibetur ;1 2 3 ita 
quidem, ut unusquisque pagus tales transmigratores insequi et 
incaptivare obligati sint sub poena dor. 500 toties quoties per 
negligentes desumenda, quod si vero transmigratorem incapti- 
vaverint, media pars bonorum, memorati transmigrantis, 
comitatui, altera pars vero inter captorem et fiscum seu domi
num terrestrem dividenda statuitur.

Eredetije Békésmegye levélt., Gyulán : Acta originalia seu protoco- 
lum incliti comitatus Békésiensis ab anno 1715. die 33. Julii, usque, annum 
1733. 17-a Augusti 11.1.

1715.
M á ra m a ro sm e g y e i s ta tu tu m .

Statutum incliti comitatus Maramarosiensis in congregatione incliti 
comitatus ejusdem anno 1715. die 15. mensis Novembris factum.

1. Az tekintetes nemes vármegye a görög valláson levő 
papok iránt való előbbeni induotuma szerint végezte most is 
az nemes vármegye, hogy minden falunak optiójában legyen 
egy immunis papot tartani, meg az jobb magabiró faluknak két 
papot, hoc tamen modalitate, hogy ketten egy személyre 
obveniáló portiót fizessenek, különben mindennemű egyéb 
onusoktól immunitáltatnak, úgymint főzéstől, postálkodástól, 
szállótartástól, az mely papok penig nemcsak az papságbeli 
jövedelemből élnek, hanem jószágot bírnak, így qua possessio- 
nati jószágokról in toto contribuáljanak.8

2. Megmaradnak az esküdtek az nemes vármegye eddig 
róluk tett determinatiója mellett.

1 Az akasztásról, mint a halálbüntetés egy neméről lásd II. kötet 
I. f. 188. 1. 1. jegyzet.

2 A jobbágy-költözést illetőleg lsd. u. o. 1. 1. 2. j.
3 Lásd fentebb Máramarosmegye 1691. évi statútumát 208. lap.
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3. Városi és falusi hadnagyok és bírák az őket concer- 
náló impositiónak felét tartoznak megadni, egyéb accessoriu- 
mokban penig immunitáltatnak.

4. Az dominus terrestrisek minden curiájáboz, vagy oeco- 
nomiájáboz az földes ur applicálhat, vagy foghat magának, 
azok tudniillik, kik nem abutálnak az bírák kivételével és a 
kik arra érdemesek, addálván azt is, hogy a kiknek a Verho- 
vinán1 jobbágyok vagyon, odavaló dolgainak folytatására is 
foghatnak, nem abutálván mindazonáltal, mint felyebb megírok, 
gazdag jobbágynak kifogásával, hanem lm alábbvaló, erőtlen 
és jó szolgálatra való jobbágya leszen, az újabban erigált 
birálc penig letétessenek minden helyeken, magok mellett penig 
semmi szin alatt ne tartsanak.

5. Hasonló értelemben legyenek az kolcsárok, bírák és 
szolgák is.

6. Exmittáltatik specialiter az Taraczközi Méltóságos 
gróf Bethlen Miklós uram őnagysága kőházához való biró, úgy 
a Pongrácz Zsigmond uram bírája is, minthogy az udvarban is 
lakik; az több földes urak ott való bírái penig in sola pecu
niaria contributione concurráljának, immunitáltatván egyéb 
onusoktól.

7. Egy curialis vagy egy oeconomialis senki is kivált egy 
'-faluból ne legyen.

8. Az zsellérekről statuáltatik. Valakik az curián kívül 
való telkeken laknak, mind füsttől, mind marhájoktól propor- 
tionaliter adózzanak,2 az kik penig az udvarházban, vagy az 
udvarházhoz való telkeken laknak különös házakban, a füsttől 
immunitáltatnak, de ha marhájok vagyon és a falu határán 
pascuálják, annyival inkább, ha a határon gabonájok terem, 
az marháktól és gabonától concurráljanak, ha penig marhája 
és gabonája nincsen, in toto immunitaltatik, az zsellérházak
ban (melyek a curián kívül vadnak) lakók penig sine contro
versia adózzanak mint felyebb is, ipsa tamen cautione, ha az 
ura immunis, az füsttől is adóz, ha penig az ura adózó, attra- 
hálhatja in hac parte maga segítségére.

9. Az mely gazda emberek elabálnak az falukból, tehát 
az reájok obveinálandó quotta is azon falura deveniáljon, az 
melyben magát recipiálja.

Eredetije Máramarosmegye levélt. Máramarosszigeten, Prot. 1712— 
1717. (XI. k.) Pag. 219-220.

' Verhovina annyit jelent m in t: hegy — hegyes vidék. E helyütt 
a verhovinai szolgabirói járást je len ti; a mely ma ökörmezei járás ne
vet visel.

2 V. ö. А. С. V. Bész 47-ik Edictumával.
Corpus Statutorum. Ш. 18
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1715.
Ugocsamegyei statutum.

Die 10. Decembris, anno 1715.
Statutum est.

Az tolvajoknak,1 lopóknak, égetőknek1 2 eltávoztatására 
nézve végeztetett, hogy valamely falu határán esik a lopás, 
gyilkosság, fosztás, azon helységnek bírája harmadmagával 
hites emberekkel az nyomot ki nem adják, a tiltásra vitettesse- 
nek nemes vármegye tömlöczében, és mindaddig ottan vasban 
detineáltassék, miglen az káros fél nem convertáltatik a falu 
által; hogy ha pedig előállíthatják az tolvajokat, lopókat, sine 
mulcta az megfogott személyek indilate bocsáttassanak el. 
Az nemes faluk pedig, a melynek határára nyomoztatik az 
kár, ki nem adják és retinenskednék, azon nemes falunak birái 
citáltassanak és juxta leges3 regni in homagio malefactoris et 
refusione damni convincáltassanak.

Eredetije Ugocsamegye levélt., N.-Szöllösön, Prot. ex 1698—1725. 
a 662. I.

1716.
Máramarо smegy ei statútumok.

I.
Congregatio incliti comitatus Maramarosiensis in oppido Szigeti), ilie 10. 

mensis Martii 1716. eelebrata.

Extremitásban forogván az nemes vármegye dolgai, végez
tetett, hogy minden falusi bírák, papok, urak birái, marhás és 
oeconomisáló szolgák, kik örökségeket és házakat birnak, mező
ket colálnak, szántnak és vetnek, azok is a falu quantumában 
concureáljának, az quartélytartástól s tűzetéstől eximáltat- 
ván, portiót ezen extremitásban fizessenek, ide nem értetvén 
az conventiós és praebendás szolgák.

Eredetije Máramarosmeqi/e levélt.. Máramarossziqeten, Prot. 1712— 
1717. (XI. k.) Pag. 230.

1 A tolvajokra nézve lsd. fentebb a 9-ik lapon, Szabolcsmegye 
1588. évi statútumának 6. jegyzetét.

2 Az incendiarusok tekintetében lsd. az előbb érintett stat. 7. j. 
fentebb 12. 1.

3 E törvények az 1435. (II.) : 7. t.-cz. 4-tns cam s; 1486 : 38, 
1495 : 19. §. 2., 1514 : 37. H. K. III. It. 32. ez. pr.
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II.
Die 7. Novembris 1716.

Statutum: Az mely possessor uraknak Máramarosban 30 
ház jobbágyi mellett continuo szolgáló birájok vagyon, azok 
praeter intertentionem militiae a tavalyi statutum szerint fél 
portióval tartoznak a falut, kiben laknak, segíteni, ide nem 
értvén a magyarországi Máramarosban jószágot biró possessor 
urak biráit, kivált kiknek curialis házuk nincsen, vagy a keve
sebb jobbágyit possessorok bírái is, kik magok is bíráskodhat
nak kevés jobbágyokon. Eximáltatnak majorosok, béresek és 
egyéb rendbeli szolgák, kivált kiknek oeconomi áj ok, vetések és 
marhájok nincsen, szállásadással és postálkodással vagy inter- 
tentióval nem tartoznak.

Eredetije u. o. 284. lap.

1716.
Szabolcsmegyei statutum.

Anno 1716. Die 16-ta mensis Aprilis, in possessione Pátrolia.

In onere contributionali, incola contribuens, ita et non
nulli unius sessionis nobiles pensioni obnoxii, compluribus ex 
locis, partim ob elusionem et evitationem solvendi quanti, 
partim vero ad ultimam pauperiem redacti, desertis suis 
domiciliis, cum rebus seu suppellectilibus ac familia sua, 
ad alios comitatus et loca viciniora, imo nonnulli etiam ad 
remotiora transmigrassent, onusque portionarium, similibus 
exsolvere incumbentium humeris praeexistentium adhuc incola
rum supportandum, onerose reliquissent. Quia vero similium 
fugitivorum hominum plerisque in territoriis, segetes, aliaeque 
nefors etiam facultates: nobilium vero contribuentium, fundi, 
reperirentur, juxta jam semel vi statuti determinatam universi
tatis resolutionem, in quantum supernatans restantia fugitivo
rum sese extenderet, similia bona repertibilia, quocunque 
nominis vocabulo vocitata, sub onus confiscationis summantur, 
ad suppletationem similium restantiarum, convertantur; locorum 
incolae, in domiciliis suis, adhuc superexistentes, simili oneri 
restantiario (nisi cum scitu et conniventia similium transmigratio 
intervenisset) ad summam restantialem in fugitivos redundantem 
exsolvendam minime obligati essent, de communi etiam juris 
ac logis axiomate: Filium non portare iniquitatem patris. 
Quo in passu muneris erit judlium processualibus, perlustrato 
hujus rei negotio, ubicunque locorum bona transmigrantium,

1 8*
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tum nobilitaris, tum plebeae conditionis hominum transmigra
torum, aut qualitercunque exolutionem portionariam effugere 
attingentium, deprehenderint, irremissibiliter absque omni 
citatione, praemonitione talia bona occupare tenebuntur, et 
erunt obligati; per vigorem praesentis conceditur iisdem omnis 
procedendi facultas et facultatis potestas. Casu quo dominus 
terrestris bona transmigrantium praoeccupasset, praevia admo
nitione judiciaria, tenebuntur complananda complanare.

Eredetije Szabolcsmegye levélt. Nyíregyházán, Prot. XIX. Fol. 10.

1716.
Békésmegyei statutum.

Anno 1716. die 28. Aprili generalis congregatio incliti comitatus 
Békésiensis in possessione Gyarmath.

Pro refrenandis malefactoribus exstructio carceris in 
possessione Szeghalom, determinatur, confectioque ejusdem 
domino judlium serio injungitur; occasione cujus carnifici1 
Francisco Pocsay annualis solutio resolvitur. Clamis, tunica, 
caligae ex Haba1 2 factae; Pilleus niger, duo paria chotur- 
norum, quinque cubuli tritici posonienses, parata pecunia 
floreni ung. 12.

Eredetije Békésmegye levélt., Gyulán. Prot. 1715—1723. a 62.

1716.
Szatmármegyei statutum.

Anno 1716. die 2Г>. Junii 1716. in possessione К. Tótfalu celebrata est. 
generalis congregatio.

Determináltatott unanimi et communi voto, hogy a mely 
helységek lakosi az quartély és portiobeli impositio előtt 
elszöktek, kivált az olyan jövevények, kik felől reménység, 
hogy haza jöjjenek és helytartók legyenek, nincsen, azért az 
olyanoknak határokon találtatható vetések pro necessitate 
comitatus confiscáltassanak, és feltakartatván fordittassanak 
közönséges jóra, szolgabirák uraiméknak pedig committáltatik 
feltakartatások ea cum conditione, hogy szoros vigyázással 
legyenek az olyatén ellen, és számadásokban álljon provisiója 
sub refusione damnorum per negligentiam causandorum. Holott 
pedig tanálkoznának olyak, kik elmenetelektűl fogva rajtok

1 A hóhérra nézve lsd. IT. köt. I. f. 194. 1. 1. j.
2 Úgynevezett »Abaposztó« gyapjúból, rendszerint fehérsziníí.
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maradt pénzbeli restantiát és quártélyosok intertentióját úgy, 
a mint nemes vármegye exolválta, érette leteszi, restituáltassék 
az olyaténoknak.

A mely helységek pedig azon elpusztult helységek lakosi 
eloszlásánál mind quártélyosokban, mind pénzbeli impositió- 
jokban augeáltattak azok remonstrálván nemes vármegye előtt, 
a mennyiben amazokért szenvedni comperiáltatnak, legyen 
bonificatiójok.

E re d e tije  S z a tm á r m e g y e  l e v é l t N . - K á r o l y b a n ,  P r o t .  1 7 1 2—1717. 
F o lio  20 5 .

1716.
S m tm á rm e g y e i sta tu tum .

Anno 1716. die 27. mensis Novembris in possesione Szamos újlak celebrata 
est generalis congregatio, in qua

Determináltatott, hogy az földesurak vagy tisztei, kik 
többire behunyt szemmel nézik magok jószágainak széledésit 
és eloszlását, nem hogy impediálnák vagy annyival is inkább 
reductióját munkálódtak volna, azért mostan, mivelhogy maga 
hadi commissarius uram is assistentiáját offerálja, nem illő, 
hogy nemes vármegye praetereálja, az földesurak és tisztjei 
insinuálván magokat, megirt commissariustól ha a jó alkal
matosságot obtineálhatják, el ne mulassák és fugitivus job
bágyinak reductiójokban munkások legyenek. A kik ellen pedig 
comperiáltatik, hogy maga küldötte el jobbágyát, tehát tartsa 
quartélyosát és onusát supportálja.

E re d e ti je  S z a tm á r m e g y e  le v é lt., N .-K á ro ly b a n , P r o t .  171 3—1717. 
F ö l. 231.

1717.
M áram arosm egyei s ta tu tu m .

Generalis congregatio incliti comitatus Maramarosiensiw in Szigetit die 
25. mensis Januarii 1717. celebrata.

Statutum: Az portio szedésben, ha valamelyik szolga- 
biró atyánkfia akarna valakit deputálni és az olyan ember 
nem obediálna, tehát 24 forintokkal convincáltatik.

E re d e tije  M á ra m a ro sm e g y e  levett., M á ra m a ro s -S z ig e te n , P ro t.  
1 7 1 2 - 1 7 1 7 .  ( X I .  k .)  2 9 1 . lap.
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1717.
Szatmármegyei statutum.

Anno 1717. 4 . Junii.

Concludáltatott, hogy lakos, ökrös feleket biró embert 
(hanem ha csak egy kis tehénkéje vagyon) szolgának senki be 
ne fogadjon: eziránt pedig nemes vármegyének utoljára arra 
tetszett condescendálni bizonyos consideratiókra nézve, az régi 
eziránt condált statutum renováltatik.

Eredetije Szatmármegye levéltN .-Károlyban. Prot. 1713—1717. 
Föl. 241.

1717.
Szabolcsai egyei statútumok.

I.
Anno 1717. die 17. mensis Novembris in possessione Rácz-Nejértó.

Quia singulis quarteriorum in ingressibus annuatim 
ntuitu villicorum ita et servorum occurrunt differentiarum 
ialtercationes, ut similes inconvenientiae tollantur, unanimi voto 
et consensu conclusum est: omnes et singuli villici, qui vide
licet in serie domiciliorum loci fundos vel aedificia haberent 
eaque possiderent ac usuarent, familiam utpote filios vel alios 
quoscumque collaborators intertenerent oeconomiamque exer
cerent, tales absque omni discrimine et conniventia, ad univer
sas contributionum, pensionum quarterialium praestandasque 
administrationes determinative resolvuntur: alii vero servi ex 
conventionibus dominorum suorum alimentationem, sustenta
tionem habentes, cujuscumque servilis conditionis sint, ah omni 
contributionali jugo, in persona eximuntur.1 Quod si vero 
pecora jumenta, seu pecudes aliqua in parte habuerint, prout 
hactenus a tot annis practicatum esset, ad solitam pensionem 
contributionalem in medietate pendendam obligabuntur. Educil- 
latores vero oenopolae ubicumque prout praemissi villici, in 
statu contributionario in omnibus datitiis contributionum quar- 
teriorumque praestationibus maneant.

II.

Cum fraus et dolus patrocinari debeat nemini, complurimi 
tamen comitatus hujus incolae, seu jobbagiones, qui alias certis

1 Lásd II. к. 1. fele 162. lap, 5. jegyz. ; különösen annak b )  pontját.
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quibuspiam facultatibus, vaccis utpote mulgibilibus, ovibus et 
porcis dotati, indeque pro servandis et tenendis jugalibus 
jumentis bene capaces essent, verum ut publica currulia onera 
evitent, taliterque communis oneris (quod communibus viribus 
emovendum esset) supportationem eludant effugiantque; 
praejunctualium pecorum seu bovum procurationem ac compa
rationem tum ex eo nonnulli, quod domini sui terrestris boves 
babeant nihili ducunt, vel proprio etiam aere comparatos 
fraudulenter distrahunt, nec alios procurare allaborant, tales 
comperta rei veritate statim et eo facto, tanquam publici boni 
et communis promotionis defraudatores agnoscantur et agniti 
illi, apud quos boves domini terrestris essent (salva semper 
juste ac legitime, prout hactenus practicatum esset domini 
terrestris boves servandi, tenendi permanente facultate) ad 
justa contributionalia, quarterialia onera et servitia eurruum 
serialia praestanda obligabuntur ac adstringuntur. Hi vero sub 
poena fl. 12 per judlium processuales toties quoties desu
menda ad immediatam bovum procurationem adigi ac compelli 
debeant, communi universitatis voto determinatum est.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. XIX.  
Fol. 10.

1718.
Szábólcsmegyei statutum.

Anno 1718. Die ‘27-a mensis Augusti, in possessione JPethnebáza.

Nonnulla loca in gremio comitatus hujus situata in 
omnibusque jurisdictioni et dispositioni nostrae subjecta ac 
universis repartitionum, contributionum ad modalitatem por
tarum palatinalium interventis ac interveniendis limitationibus, 
juxta facultatem rerum ac bonorum debitum ac solitum pensum 
contributioni administrandi, praestandi, obnoxia, praesertim 
taxatitia, ex eo, quod solum modo annuales taxatitios census 
dominis terrae exolverent, colonicalique subjectioni minime 
innodata essent, verum deposita annuali taxa, liberam 
quo vellent emigrandi, hoc pacto sibi concessam facultatem 
praeconciperent, imo dandam manutenere, nocivaque praxi 
corroborare praesummerent. Quo in passu enim praeinsertorum 
locorum taxatitiorum incolae, aeque prout alii in subjectione 
colonicali existentes homines, portis palatinalibus adsciti ac 
annumerati essent, pariter in illos, quam in hos, onus commune 
supportandum, ac bajulandum redundaret, nullumque discrimen 
eatenus exurgere quiret. Idcirco ut nociva eorum emigratio, in
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apertam reliquorum incolarum nostrorum ruinam vergens, 
tum ex eo, quod modo praevio ad portas palatinales annumerati 
essent, communeque onus iisdem, pari passu supportandum 
veniret (nec alias, nisi cum devolutione contributionis similium, 
in remanentes incolas, fienda praemissa emigratio manifeste 
evaderet) tum vero, quod articulus novissimus 101. dietae Poso- 
niensis similem transmigrationem restringeret, imo restringenda 
penitus ex ipso etiam contributionalis pensionis concursu, ac 
repartitionali fluxu ad loca taxa titiii: velut et alia aequaliter 
tendente, praecluderet, imo totaliter cesset ac tollatur; si 
qui ex praemissis, taxatitiis locis incolae palam vel clam 
transmigrare vellent ac niterentur vel in ipso transfugii actu 
deprehenderentur eo facto, per quoscunque tum residentes 
incolas, tum alios, tum vero per stipendiarios milites et 
liajdones nostros, cum universis rebus penes se habitis arrestari, 
detineri, ac manibus magistratus duci (sub poena in contra
venientem, et captivorum detentionem negligentem jam statuto 
declarata) debeant, possint, ac valeant; imo si similium locorum 
judices et jurati, huic casui obviam ire negligerent, ac remissius 
hoc in pacto operam adhiberent, judex cum potioribus 
incolis, publicis comitatus carceribus, praevia in captivatione, 
includendus decernitur, ac decernendo hoc statuto, praemissa 
universa confirmantur.

Eredetije Szdbolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. XIX. 
Fol. 11.

1718.
Máramarosmegyei statútumok.

i.
Sedes restauratoria dominorum officialium inclyti comitatus Maramaro- 

siensis in oppido Szigeth die 17. Decembris 1718. celebrata.

Minthogy az nemes vármegye gyakor alkalmatossággal 
sok kárával tapasztalta, hogy némelyek nem gondolván hitek
kel és kötelességekkel, az assessorok votumit és deliberatiókat 
olyakkal is közlötték, az kikkel nem illett volna,1 sőt néha 
publice disseminálták, azért az nemes vármegye unanimi voto 
et consensu statuálja, hogy az kik temerario ausu az voxokat 
illetlen helyeken és nevezet szerint dispergálni pertentálják, 
méltóságos főispán uram ő nagysága és az nemes vármegye az

1 A hivatali titoktartásra nézve lsd. II. köt. I. f. 111. 1 .1 . j.



281M E G Y E I S T A T Ú T U M O K .

olyatén renitenseket cum poena in similes renitentes ill ico 
determinanda szorosan megbüntesse.

E r e d e ti je  M á ra m a ro sm eg y e  le v é lt .,  M á ra m a ro s -S z ig e te n , P ru t.
X I I .  e x  1 7 1 8 - 1 7 2 0 .  P a g . 4.

II.
Congregatio inclyti comitatus Maraniaros in Szigeth, die 28. Januarii 

1718. celebrata.

Az excelsum aulicum bellicum consilium kegyelmes 
parancsolatját alázatossággal vevőn az hajdúk fentartásáról- 
végeztük unanimiter, bogy az hajdúk jó és válogatott legények, 
bői szedegettessenek és ne mutálódjanak.

E r e d e ti je  u. o. 2 4 —2 5 . I.

III.
Die 10. Februarii 1718.

Sok panaszok jővén elő mindenfelől, hogy az pénz 
collectiójára exmittálni szokott commissariusok az falukon 
rendeletien alkalmatlanságot visznek véghez, vágókat üttetnek. 
felettébb való italokat vesztegetnek, nem kevéssé ez által 
•causáltatván az elszegényedett s kényszeredett lakosoknak 
dissolutiójolc, minek okáért unanimi voto et consensu statuál
tatok, bogy a modo imposterum effélékben vagy másokban is 
magokat contineálják, ily helytelen költséget és kárt az szegény
ségnek ne causáljanak, egyébiránt, haki ez ellen véteni deprae- 
hendáltatik, cum refusione damni et poena renitentiae fl. 24. 
megbüntettessék.

E r e d e ti je  и. о. 2 5 .1 .

IV.
Die 8. Martii 1718.

Unanimi voto et consensu végeztetett sok kinyilatkozott 
defectusoknak tovább való eltávoztatására, hogy a modo imposte
rum mindennemű quietantiák1 notarius atyánkfia kezében 
comportáltassanak, hogy az melyek quantumunk defalcatiójára

1 Az adónyugtat ványok az adószedők által voltak az adófizetők 
részére kiállítandók; ha netán elvesztek volna, a Comp. Cons. V. В. 
48. ed. értelmében új nyugtatványt voltak kötelesek adni azok, a kik az 
adózók általános lajstromát őrizték, s ha e lajstrom alapján sem volt 
nyugtatvány adható, az adószedők vagy az adózók esküje döntött. Külön
ben pedig az adónyugtatványokra nézve lsd. II. köt. I. f. 201 1. 8. j.



282 M EGYEI STATÚTUM OK

alkalmatosok, ingrediáltassanak az computusokban; az melyek 
penig perceptor atyánkfiainak számadását concernálják, usque 
fiendum ejus ratiocinium conserváltassanak és akkor producál- 
tassanak.

Eredetije u. o. 27. I.

V.

Die 15. Junii 1718.

Az nemes vármegye oli modernum verum statum unanimiter 
végezte, hogy az zsidók1 semminemű gabonából pálinkát ne 
főzzenek, egyébiránt valakit rajta érnek, szorgalmatosán utánok 
vizsgálódván, szolgabirák atyánkfiái minden aldiozvaló eszközö
ket vegyék el és nemes vármegye szigeti házához gyűjtsék, 
nemes vármegye továbbvaló dispositi ójáig.

Eredetije u. o. 41. I.

VI.

Die 25. Octobris 1718.

Sok abususok jővén bé az falukon lévő rendeletlenségek 
miatt, elannyira, hogy az nemes vármegyében assessorságot 
dem orcáit- personák is hadnagyságra kényszeríttetnek; oh hoc 
unanimiter statuáljuk, hogy a modo imposterum az falukon 
(exceptis oppidis) senkit az assessorok közül hadnagyságra ne 
adigáljanak, sub poena in renitentes irroganda.1 2

Eredetije и. о. Pay. 63.

VII.

Statuáltatik közakaratul, hogy az mostani terhes portiozás
nak idején, valakinek 10 ház jobbágya arinaliter tál ál tátik, 
mindennemű adózásnak és terheltetésnek nemétől immunis 
legyen.

Eredetije w. o. 63. I.

1 A zsidók jogállására nézve Isd. e gyűjtemény I. köt. 409. 1. 4. j. 
és az 1 090. évi maramarosmegyei statutum 2. jegyzetét fentebb 197. la]).

2 A renitensek ellen e megye statútumaiban kirótt büntetés 24 
forint volt.
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Szabólesmegyei statútumok.
I.

Anno 1719. Die 27-ma mensis Januarii, in oppido Kis-Уárda.

Siquidem hactenus celebratarum in diem Veneris deter
minatarum sedriarum, ob concursum multifariarum, tam 
magistratualium, quam privatarum causarum, termini insufficien
tes esse dignoscerentur, ac exinde causae processuales indecisae 
adeoque vanae manere deberent, ac partes litigantes gravibus 
onerarentur expensarum profusionibus. Hinc eundem in praesen
tiarum, usque observatum sedriarum terminum (non obstante 
hactenus observata Veneris die) ad diem semper Jovis, anti
cipari ac restringi, currentaliterque per processus publicari, 
universitatis voto determinatum est.

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. XIX. 
Fol. 11.

II.

Anno 1719. die 27. mensis Januarii in oppido Iíis-Várda.

Transennas ex vicinis et hocee comitatibus, sive servitutis 
onera, aut alia officia obeuntes, ne ullus praeter sufficientes 
sui antecedentis domini, cujus in servitio devinctus exstiterat, 
dimissionales testimoniales, dominorum nobilium, aut cujusvis 
dignitatum hominum, vel etiam plebeae conditionis virorum 
acceptet, sub poena fl. 12. toties quoties medio judlium 
desumenda determinatum est. Et si quis cujusvis servitoris 
opera indiguerit, servitii sui conventionem in novo anno 
determinatam habeat; abinde vero undique consumatio ser
vitutis in tempus novi anni determinata, computetur et 
dimissio quoque per testimoniales fiat servitiorum.1

Eredetije w. o. Fol. 11.

' Az 1715 : 101. t.-cz. értelmében sem volt szabad valamely cselédet, 
vagy szolgát előbbi urának elbocsátó levele (passus) nélkül felfogadni, 
sőt a passus nélkül jelentkezőt le kellett tartóztatni. A szolgálatba való 
fölvétel idejéül később az 1723 : 66. t.-cz. is, mint a jelen statutum, 
az új évet határozta.
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1 7 1 9 .

Szatmármegyei statutum.
Anno 1719. die 10. Maji in oppido Csengéi1 celebrata sedria.

Repraesentatae sunt nonnullorum litigantium propter 
quasdam exceptiones in causis impensionalibus causatae injuriae 
et querelae oriri solitae, intuitu quarum communi omnium 
voto conclusum et statutum est, non obstante eo, quod in 
similibus causis impensionalibus a sententia interlocutoria1 
non detur appelatio, nihilominus tamen in'taJibus causis praesidens 
judlium parti impendenti in exceptionalibus latam deliberationem 
ad non contentae partis instantiam in proxime celebranda 
comitatus congregatione seu sede judiciaria cum eorum assidenti
bus judicibus pro revisione referat et genuinam faciat relationem.

Conclusum pariter: Quoniam sedriae inclyti comitatus 
ab oppido Károly, ubi captivi asservari et detineri solerent, 
a longe praefiguntur et celebrantur; tam ex eo, quod propter 
publica et alias concurrentes intervenientias inclytus comitatus 
in celebrandis etiam sedriis saepe impeditur, ob quod captivi 
et testes inaniter distrahuntur ac devehuntur: eapropter a 
nunc abhinc communi voto totius universitatis causae capti
vorum e statu colonicali et plebaea conditione existentium per 
dominos vicecomites Karoliui revideantur et decidantur, 
authoritate tamen inclyti comitatus salva permanente statuitur.

Eredetije Szatmármegye levélt., E  -Károlyban, Prot. 1718—1721. 
Fol. 71.

1 7 1 9 .

Szabolcsmegyei statutum.
Anno 1719. Die 12-ma mensis Augusti, in oppido Kis-Várda.

Quia compluribus vicibus, insperata incendii infortunia, 
et exinde subsequentia irrecuperabilia damna, ex invigilantia, 
quandoque ex ipsa etiam supina negligentia, in locis ac 
possessionibus exoriri assolerent. In praecautionem hujus valde 
necessariam, ubique locorum judlium processuales promiscue 
incolis injungant, dominis autem nobilibus intiment: aedificia 
ruinosa, incendioque facile obnoxia reparent, vel non adhibita

1 A közbenszóló ítélettel szemben áll az érdemleges ítélet, sententia 
definitiva, mely megkülönböztetés a H. К. II. B. 81. czimében is fellel
hető. Hogy az előbbi ellen lelebbezésnek nincs helye, törvényeink közül 
első Ízben az 1729 : 41. t.-cz. 2. §. mondja ki.
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reparatione, funditus demoliri faciant ac demoliant, et praesertim 
aestuoso ac arrido tempore, sedulam vigili oculo operam die 
noctuque, pro supprimendo aut avertendo, similis ignis malo 
praebeant, stramina et segmenta arida hinc inde in plateis, 
tamquam parata ignis fomenta tollant, ac sublatione hac loca 
et locorum plateas mundent: si qui vero praemissa cursuali 
praemonitione, hoc in passu renitentes forent, ac facienda 
facere ommitterent, sedulamque invigilantiam negligerent, toties 
quoties incolae mulctam dor. 6. per judlium processuales 
clesummendam, inque proprios usus convertendam, eo facto 
incurrent.

Eredetije Szaholcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. XTX. 
Fol. 12.

1720.
Szábolcsvármegyei statutum.

Anno domini 1720. die l -а mensis Martii in possessione Bakt.a generalis 
congregatio celebrata.

Quia complurima ardua comitatum tangentia negotia 
moderna in congregatione ventilanda in certum ordinem debi- 
tamque promotionis effectuationem adjustanda et accomodanda 
occurrissent, quorum series et exinde subsequens accomodatio 
longiorem temporis dilationem, prolongationem exposceret. Quo 
in passu ad boc opus peragendum cum moderna dies non 
sufficeret; omnes et singuli tum tabulae nostrae jurati assessores, 
tum etiam alii hoc in confluxu existentes nobiles sub poena 
articulari1 usque ad crastinum praesentiam suam hic loci con
tineant, ubi recurrente crastina luce communi voto et coopera
tione omnia et singula quae tractanda sunt tractari, promovenda 
promoveri ac effectuanda effectuari possint ac valeant. Si qui 
vero a praesenti congregatione, alias sub poena articulari 
publicata, se se subtraxerint, nec ad eandem comp aruisse ut, 
nisi legitimam excusationem absentiae suae efficaciter remonstra- 
veiint, per judlium conscribuntur ac in affutura Congregatione 
nomina eorum pro debita hoc in facto pronuncianda mulcta 
seriatim per eosdem judlium repraesententur.

Eredetije Szaholcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. XVIII. ex 
1709-1724. Fol. 357.

' Ez az articularis büntetés az 1435. (II.) : 7. casus által kirótt 
három márka, vagyis 12 forint bírság fizetésében állott. Lsd. II. köt. 
I. f. 18. 1. 1. j.
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1 7 2 1 .

Márcimarosmegyei statútumok.
I.

Restaurat,oria dominorum comituu, baronum et magnatum, nobiliumque 
inclyti comitatus Maramaros in oppido Szigeth, die 13. mensis Januarii 

celebrata, anno domini 1721.
Statutum.

Unanimiter végeztetett, hogy midőn törvényes gyűlések 
és székek celebráltatnak, alsójárási főszolgabiró atyánkfia a 
modo imposterum nemes Ugocsa vármegye méltóságos főtisztjé
nek de termino sedis judiciariae hirt tegyen, hoc posito: ha 
nemes Ugocsa vármegye is tempestive reciprocumot követ el.

II .

Statutum.

A nemes vármegye unanimi voto et consensu statuálta, 
hogy minden esztendőben két törvényes szék celebráltassék cum 
consensu et ex commissione tamen in absentia illustrissimi domini 
domini supremi comitis, in praesentia vero dicti illustrissimi 
domini supremi comitis harmadik generalis sedes judiciaria 
celebráltassék, excipiendo tamen causas criminales et magi
stratuum, quae pro exigentia rerum et casuum folyhatnak; 
egyéb causák penig, hogy nemes vármegye közönséges parti
cularis gyűlésein folytattassanak, absolute interdicáItatott.

Eredetije Máramarosmegyei levélt., M.-Sziyeten, Prot. Nro XII. a 
142. lapon.

>' 1 7 2 1 .

M á ra m a ro sm e g y e i s ta tu tu m .
Congregatio incliti comitatus Maramaros in Szigeth die 2. Maii anno 1721.

Statutum: Unanimiter statuáltatott, hogy kegyelmes urunk 
О felsége kegyelmes decretumával az jobbágyok reductiojábau 
élni akarván mindenütt a földes urak jobbágyi restituáltassanak 
alioquin szolgabirák atyánkfia! cum brachio restituáltassák, ha 
pedig extra illorum parochiam találtatnék, az oly jobbágyok 
quoquomodo etiam militari assistentia mediante reducáltat- 
hassanak.

Eredetije Máramarosmegyei levélt., М.-Szigeten, Prot. 1721. 
( X I I I .  k .)  2 1 .1 .
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1 7 2 1 .

S m b o lc sm e g y e i s ta tu tu m .

Anno 1721. die 28-ma mensis Junii, in possessione Petneháza.

Quandoquidem agricultura universorum dominorum cujus- 
vis conditionis, terrestrium ita et plebeae conditionis hominum 
nimirum quantum laboriosa sumptuosaque haberetur perspicue : 
e converso, messorum participatio in tantum appretiata esset, 
ut jam medietatem, jam tertiam, quartam procreationis partem 
(sibi autem usque ad habitationem vecturam) desiderarent. 
Deinde, uti hactenus, per totum inclytum comitatum, imo 
forma et ordine iisdem, messores, sive participare volentes, 
sive pecuniarii excontentur, statutum est: omnis hospitum 
cujuscunque praeeminentiae sit, participare volentibus messori
bus, capeciarum siliginis sextam, tritici autem septimam 
partem, praeter ullam vecturam, administrabit; pecuniariis 
vero dietim 8, manipulatorique 6, polturis contentatio dabitur. 
Et si unus vel alter, laboratores ejusmodi habentium, huicce 
statuto, in leviori aut inferiori parte contravenire quoquo 
modo praesummeret, absque ulla reflexione ipso facto fl. 12. 
toties quoties compertus fuerit, ab eodem irremissibiliter 
exequantur. Qui autem leviori adhuc pretio accordare poterit 
vel accordasset, sancitum est, et tempori accomodandum veniet, 
juxta elevationem vel decrescentiam frugum pretii. Praeterea 
et hoc annectendum, quod si pecuniarius laborator siliginis 
in granis conteritationem vellet, pro singulis duobus diebus 
singulatim metretam Posoniensem pro contentatione, suli poéna 
praevia acquiret.

Eredetije Szabolcsmegye levált., Nyíregyházán, Prot. XIX. Fol. 17.

1 7 2 1 .

B ih a rm e g y e i s ta tu tu m .
Statuta

inclyti comitatus sunt sequentia.

P r i m o : Quamvis jam et anno praeterito sufficienter 
intimatum fuerat, ut quod publice determinatur, privatim 
unus vel alter immutare, multo minus publicae determinationi 
eontrariare aut semet opponere nullatenus praesumat; tamen 
ut ex plurium repraesentationibus fertur, etiam cum damno et 
injuria communis boni, non secus publicae necessitatis impedi
mento et retardatione, nonnulli palam, et per vim etiam
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similibus determinationibus semet opponere hactenus praesumpsis- , 
sent. Ideo ad servandam bonam harmoniam et alendam magistra- 
tualis authoritatis reverentiam, tales deinceps per fiscum 
evocabuntur, si vero coloni fuerint, magistratualiter in exemplum 
aliorum severe punientur.

S e c u n d o :  Cum per totum hocce inclitum regnum Hun
gáriáé nobiles subditos non habentes consvetam et sibi con
venientem taxam ad cassam comitatus1 praestare obligentur, 
nihilominus tamen a pluribus jam annis, nescitur qua con
sideratione, a simili contributione semet abstraxerint taliterque 
onus suum in miseram plebem devolverint. Ideo omnes et 
singuli ac etiam tales, qui hucusque inter rusticos habitarent, 
per dominos processuales judlium juxta facultates suas conscriben
tur, ac reportanda eorum tali conscriptione proportionate cuique 
et competens taxa contributionalis per eosdem pro tunc 
(praemissa fideli relatione et eatenus accedente inclyti comitatus 
ratificatione) imponatur. Ex post vero confluent domini, 
qui decretali juramento adstricti, juxta inclyti comitatus penes 
conscriptionem super illos flendam limitationem a singulis 
debitam sibi quottam etiam quoad neglectos annos colligent 
ac ad cassam comitatus erga quietantiam domino perceptori 
assignabunt.

T e r t io :  Jam aliquot anni transierunt, ex quo nonulli 
dominorum officialium ad perceptionem comitatus pecuniariam 
semet immittentium censualiter convicti, alto sub silentio 
haererent, nec quidquam vel fors vix aliquid, quamvis per saepe 
moniti, liquidare conati sint; quare dictante communi justitia, 
cum quivis teneatur reddere unicuique quod suum est: tales 
per fiscum serio admoneantur, et similes restantiae absque 
ulla procrastinatione via liquidi1 2 de ipsis desumantur.

Q .uarto: Magistratualis obligatio secum fert, ut omnia 
in gremio cujusvis comitatus conformiter ad leges regni 
disponantur, cum autem nonnulli dominorum terrestrium jus 
gladii3 habentium, vel potius ipsorum officiales persaepe 
maleficos quamvis capi, et diutius etiam incarcerari curare 
assolerent, capitalem nihilominus poenam promerentes etiam 
post latam sententiam, facile elabi nihil pensi ducerent. Ideo 
pro terrore similium maleficorum, ac tutiori incolarum per
mansione, ne spe talis modi asily aut protectionis freti enor-

1 Lásd. II. köt. I. f. 16. 1. 4. j. és 29. 1. 1. j.
2 A liquidum debitum, tiszta adósság felvételére nézve lsd. 11. köt,

I. f. 123. 1. 2. j.
2 A pallosjoggal való felruházást illetőleg 1. u. о. 417. 1. 1. j.



M EGYEI STA TÚ TU M O K . 2 8 9

mi ora etiam perpatrare ulterius praesumant facinora, magi
stratus summe invigilabit, ac talia facientes per fiscum serio 
et absque ulla protelatione admonebit, intimationem fisci illico 
in casu contrario super non observationem facturus.

Q u in to :  Ad instar aliorum comitatuum sedes judiciariae 
quater duntaxat per anuum,1 eaeque circa quattuor tempora 
celebrabuntur, in quibus modalitás annis prioribus jam usu 
roborata ulterius quoque observabitur. Ad directionem porro 
litigantium et evertendam quamvis confusionem, de inchoando 
et finiendo messis termino statuitur messis tempus in festo 
В. V. Margaritae inchoari et usque ad festum S. regis 
Stephani quoad processus judiciarios cessandos determinari, 
salva quoad vindemias juxta statum temporis inclyti comitatus 
superinde fienda, tam principii quam fiuis determinatione.

S e x to :  Dislocationes quarteriorum, repartitiones imposi
tionum, non perfunctorie, sed cum bona et mutua consultatione 
publice instituentur, neque amplius in maeulatorio, sed sub 
sigillo et subscriptione notarii perceptori ac judicibus nobilium 
extradabuntur. Quin nullo modo sui) amissione officii, minime 
etiam ejus immutationem propria authoritate et sine consensu 
comitatus vel ita urgente summa necessitate, ordinarii vice- 
comitis facere tentabunt.

S e p tim o :  Opifices ac vinicolae jurisdictioni magistratuali 
ubivis locorum subesse debent, ita eorum distractiones, opera 
manuum, ac merces in justam ac tempori competentem limi
tationem 2 sumenda venient, cui limitationi omnes et singuli 
se accomodabunt, contravenientes vero primo et secundo 
tolerabiliter et legaliter punientur, tertio vero talium res 
similem limitationem excedentes confiscabuntur et in trifariam, 
parte una ecclesiae, alia judicibus, tertia pro communi bono 
cedente, dividentur; super quibus proxima inclyti comitatus 
congregatio vel deputatio fienda instituetur.

Eredetije Biharmegyc levélt., Nagyváradon, Prot. IV. Pag. 11—14.

1 A törvényszékek tartásának ideje.tekintetében lsd. Ii. k. 1. fele
12. 1. 1. jegyzet.

a A hatósági árszabást illetőleg 1. u. o. 337. 1. 1. j.

Corpus Statutorum III. 19
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1 7 2 2 .

Szabolcsmegyei statutum.
I.

Anno 1722. die 19. mensis Januarii in oppido Kis-Várda.

Singari1 boves habentes juxta ideam contributionalem 
solvant ab iisdem, ita et fumatores tabacum eadem norma 
contribuere obligabuntur.1 2 * * * * *

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. XVIII. esc 
1709—1724. Fol. 387.

II.
Die 2. mensis Septembris in oppido Kis-Várda.

Super invagiatione pecorum ex loco prohibito seu vetito 
instituto, quod si exurgeret: an admonitio per judicem loci 
erga personas nobiles valida esse possit? Quia vero conservatio 
et manutentio territoriorum tum nobilitaris, tum vero plebeae 
conditionis, qua commune bonum ac utile esset, ex eo ommino 
judex loci pro admonitione peragenda admissibilis decernitur 
desumptione autem poenae invagiationis penes judicem legalem 
permanente.8

Eredetije ugyanott. Fol. 400.

1 7 2 2 .

Szatmármegyei statutum.
Anno 1722. die 13. mensis Februarii in libera ragiaque civitate Szatthmár- 

németi celebrata generalis congregatio.
Statutum.

Perillustres dominos vicecomites, tabulae assessores, qui 
eotum praesentes esse possunt, dominos judices nobilium et 
juratum notarium pridie ad locum generalis congregationis

1 A czigányokra lásd Szepesmegye 1624. évi statútumához irt 1. 
jegyzetünket II. k. 1. fele 131. lap.

2 Ungmegye 1716. évi statútumával a dohányzó czigányokat szintén
adóval rójja meg havonként 6 krral. L. u. ott 396. lap.

2 Némely vármegyék statútumai hatalmat adnak a falusi bírónak,
hogy a tilalomrontás büntetését, úgy a nemeseken is mint a nem neme
seken felvehesse. V. ö. Ungmegye 1659 évi II. statútumával (n. ott
229. lap).
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celebrandae, comparere 1; de quibus negotiis inclytus comitatus 
pridie conferre debet, quibus coi latis et ruminatis existentibus, 
conceptus in minutis ante sessionem praeparentur: dein in 
congregatione ratificati, durante sessione describantur et 
authenticentur.

Eredetije Szatmármegyei levélt, N  .-Kár olybán. Prot. 1721 - 1722. 
Fol. 28.

I 723.
Szabolcsmegye ' statutum.

Anno 1723. Die 9-na mensis Januarii, in oppido Nagy-Kálló.

Circa contributionem portionariam, respectu bovum domino
rum terrestrium, penes incolas, hucusque habitorum singulis 
quarterialibus in ingressibus non leves controversiae exurgerent, 
ut eatenus a modo ex post sopiantur, normaque seu modalitás 
hoc in passu accuratius observetur, siqui dominorum terrestrium 
subditis suis, ante decem annos subministrassent boves, eorumque 
opera in labore usi fuissent, similes boves pro rusticanis intel- 
ligendi aC recensendi sunto; post decem vero annos dati, pro 
domini terrestris bobus eatenus agnoscantur. Ut vero omnis 
dubietas in administratione similium bovum semoveatur, nullo 
sub praetextu vel colore, nisi ipsa vera ac reális administratio 
remomtravérit, cujuscunque gradus et honoris sit dominus 
terrestris, pro suis reputet, alias comperta hujus veritate, 
nobilis aestimatio eo facto periclitetur et honorem amittat, 
colonus vero seu subditus bovem perdat; quod si hoc in passu 
accomodatio seu administratio bovis, adhuc sub dubietate 
haereret, aliasque veritas depromi minime quiret, in generali 
confluxu, in dilucidationem, et tollendam dubietatem dominus 
terrestris solemni juramento, stante sede 'scrupulum hunc a 
se depellere et bovem proprium asserere, taliterque confirmare 
tenebitur, et sit obligatus. Et quia pro nunc jam alia idea 
circa contributionem oh brevitatem ac jam a longe hibernalium

1 A megyei gyűlésekre lásd Szepesmegye 1567. évi II-ik statútumá
hoz irt 4. jegyz. (II. k. 1. fele 17. lap.), a mely gyűléseken a tisztviselők
nek s ezek között az assessoroknak jelenlétéről és az oknélkül elmaradók 
büntetéséről lásd Heves-Külső-Szolnokmegye 1702. évi statútumát (u. ott 
359. lap.) A jegyzőkre nézve pedig v. ö. Gömörmegye 1647. évi 3-ik 
statútumával s ennek 5. jegyzetével (u. o. 197. lap.) Miután a közgyűlések 
tárgyairól, ezeknek sorrendéről a törvények és statútumok kellőképen 
gondoskodtak, a jelen statutum annyiban hézagot pótol, a mennyiben a 
gyűlések tartamának megrövidítése czéljából a tárgyak előkészítéséről 
intézkedik.

19*
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mensium defluxum minime depromi possit, pro hoc duntaxat 
solummodo hybernio, a singulo bove domini terrestris tribus xris 
pro una impositione concursum praebere, non autem ad alia 
onera serialia locorum compellere, resolutum est. Quod si autem 
vel ante vel ex post, quispiam miserae sortis ac conditionis, 
ob quaepiam pecora colonicalem obligationem assumpsisset, 
dominus terrestris nullam praetensionem in similia praetendat, 
velut eatenus innodati coloni sunto.1

E r e d e ti je  S zá b o lcsm eg ye  levé lt., P ro t .  X I X .  F o l. IS .

1723.
U gocsam egyei s ta tu tu m .

i.
Die 13. mensis Januarii, anno 1723.

Communibus votis conclusum: Judaei1 2 per comitatum 
dispersi medio dominorum judlium conscribendi determinantur, 
comitatui referendo; dein contributionibus communibus subji
ciantur.

E r e d e ti je  U g o csa m eg ye  le v é lt.,  N .-S zö llő sö n , P r o t ,  e x  1 6 9 8 — 1725. 
a z  1193. I.

II.
Die 15. Februarii, anno 1723.

Communibus votis conclusum: ut 4 hajdonesa pro con
gerenda pecunia ad cassam comitatus constituantur, ad latus 
dominorum 4 judlium, quibus plena attribuitur facultas, ut 
occasione ita exposcente, ex secundi gradus bonis personalistis 
possint adhibere secundum necessitatem; et siquis eorum

1 Az ökrök után való adózásra nézve v. ö. Abaujmegye 1693. évi 
III-ik statútumával II. k. 1. fele 322. lap.

2 A z s id ó k ra  nézve, a kiknek összeírása és adófizetés alá vetése 
itt elrendelve van, v. ö. Máramaros megye 1690. évi statútumához irt 
jegyzetünkkel előbb a 197-ik lapon.

8 A h a jd ú k  alatt itt a vármegye szolgálatában álló, bizonyos számban 
felfogadott s a megyei tisztviselők, u. m. alispánok, szolgabirák, a megyei 
pénztár sat. mellé beosztott szolgákat kell értenünk. Szolgálatuk minő
ségéhez képest voltak lovas és gyalog hajdúk is és számuk a szükséghez 
képest a különböző vármegyékben hol nagyobb, hol kisebb volt. V. ö. 
l ’ngmegye 1712. évi statútuma 13. pontjával II. k. 1. fele 379. lap. 
A katonai szolgálatot lett, vagy kóborló, garázdálkodó és .határszéli 
hajdúkra nézve pedig lásd Szepesmegye 1604. évi statútumához irt 2. 
jegyzetünket u. ott 64 — 65. lap.
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recusaret assistentiae munus, ipso facto ad proxime futuram 
comitatus congregationem, vel sedem judiciariam citentur 
strictam reddituri rationem.

E r e d e ti je  и . о. 1195. 1.

1723.
B élcésm egyei sta tu tm n o lc .

I.
Iu generali inclyti comitatus Békésiensis in oppido Békés celebrata 
congregatione die 21. mensis Januarii anni 1723. praesente itidem domino 

ordinario vicecomite sequentia sunt conclusa.
De modo expeditionis literarum procuratoriarum.

Circa procuratorias propter omissam universorum ex 
omnibus partibus regni procuratoriam specificationem, quandoque 
principales damnificantur, si non sit insertus ille, quem princi
palis adhibere vult, adeoque consultum censeretur, ut maneret 
in literis procuratoriis insertio hactenus observata, sed 
adderetur clausula, et alios juramento in regno obstrictos, 
qui praesentes exhiberent, aut vero exhibitores praesentium, 
talesqúe habeantur pro sufficientibus procuratoriis universaliter.1

i i .
De extendendo annuali constitutionis procuratoriae termino.

Procuratoriae quidem in annum durant, posse tamen 
per causae specificationem in procuratoriis exprimendam usque 
ad conclusionem ejusdem durare. Caeteroquin generaliter datae 
per annum duntaxat suffragari valebunt. Plenipotentiarii simplici
ter pariter annui haberentur, cum clausula vero et cum declara
tione ad hanc vel illam causam, adhuc usque dum revocatae 
fuerint, prout conficientur, ita durarent revocandae in quocumque 
tandem loco credibili et authentico, ad notitiam tamen partis 
adversae etiam in comitatibus coram iisdem emanatae retractari 
possent.1 2

E r e d e ti je  B é k ésm e g ye  lev é lt., B é k é s  G y u lá n . P r o t .  1 7 2 3 — 1727 .
8 . la p .

1 Peresügyekben a képviseletnek s általában az ügyvéd alkalma
zásának természetszerű kifejlődéséről és meglionosulásáról, Zemplén megye 
1641. évi III-ik statútumához már megtettük a szükséges felvilágosító 
megjegyzésünket II. k. 1. fele 178. lapon.

2 Specialiter az ügyvédvallás jelentőségére, módozataira sat. lásd 
Szabolcsmegye 1566. évi stat. 3. jegyz. 5. lap.
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1723.
Szabolcsmegyei statútumok.

I.
Anno 1723. Die 4. mensis Martii in possessione Patroha.

Quoniam hactenus incolae bobus provisi, in deferenda 
contributione et literarum pagatim currere et portari solitarum 
promotione, non nisi manuarios et inquilinos adigere conspiciun
tur, ideo statuitur, ut tam in contributione, quam et literarum 
promotione, ad locum competentem, incolae boves habentes 
concurrant, unica bebdomania servitute pro manuariis stricte 
permanente per dominos judlium processuales publicanda et 
observanda.

E r e d e ti je  S za b o lcsm eg ye i le v é lt .,  N y ír e g y h á zá n , P ro t.  X V I I I .  e x  
1 7 0 9 — 1724. F ol. 412.

II.
Die 21. mensis Octobris in possessione Bolsa.

Villici promiscue a quarteriali impositione et seriali 
servitii immunes sunto; in reliquis vero juxta facultates eorum 
onus contributionale ad instar reliquorum incolarum supportare 
obligabuntur.

Servi conventionali et a dominis suis dietim alimentati 
ob omnibus eximantur oneribus, locorum autem judices a 
capitibus solummodo immunitentur.1

E r e d e ti je  и. о. F ol. 42 0 .

1723.
Ugocsamegyei statutum.

Die 10. Maji, 1723.

Communibus votis conclusum, ut quicunque tabacum 
fumigaverint extra silvam, campum, vel domicilium proprium, 
hoc est plateis, horreis ac intra alia aedificia comperti nobiles 
poena 3 hung, fi., rurales hung. fl. 1 puniantur, per dominos 
judlium pariformiter tempore collectationis foeni, tritici et

1 Az adó és egyéb közszolgálatok alól való mentesség eseteire lásd 
Beregniegye 1635. évi statútumához irt 5. jegyzetünket II. k. 1. fele 
162— 163. lapon.
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Aliorum comportatione puniantur omnes et singuli, et judex 
ruralis teneatur judicibus nobilium revelare.1

E re d e ti je  U g o csa m eg ye  leve'lt., N -Szo llösön , P ro t, e x  1698  - 1 7 2 5 .  
a z  1 2 1 1 .1.

1723.
Békésmegyei statutum.

Anno 1723. die 14. Octobris in arce Gyula occasione celebrationis incliti 
comitatus liujusce Békésiensis particularis congregationis, praesentibus 
dominis perillustribus ac generosis ordinario vicecoinite, praefecto notario, 
perceptore, judlium, incassore et reliquis tabulae assessoribus, sequentia 

sunt publicata, perlecta, conclusa et definita.

Renovatum est incliti comitatus statutum super profugorum 
fienda ulteriori refrenatione taliter declarando: omnes judices 
et jurati locorum sub poena centum florenorum iremissibili 
et indispensabili sed et oneris (conniventia et collusione aut 
noncuratione eorundem judicum et juratorum) profugio se 
subtrahentium in eosdem derivatione, quae statuti cautione 
effectui mancipari possit, incumbet domino judlium, eandem 
sine mora currentaliter locis intimare et committere, ut adhibita 
diu noctuque diligenti custodia, et domatim fienda visitatione, 
profugientes facilius ad casses detorqueri, profugere parantes 
tempestive impediri possint, facta semper, citra intermissionem 
praemisso domino judlium et per eundem inclito comitatui a 
judicibus, juratis aut aliis locorum incolis diligenti notitia et 
informatione; cum autem quaevis virtus praemianda esset, si 
(piis ex incolis tamquam primus denuncians intra vel extra 
territorium cum rebus suis quibusvis, ita et animalibus profu
gientem caperet et impediret, eundemque reducendum procuraret, 
idem tertiam profugientis bonorum partem (cedentibus una 
quidem inclito comitatui, altera vero domino terrestri partibus) 
consequetur.

Determinatum est pariter ut currentaliter locis per 
praedictum dominum judlium intimetur, ne in locis periculosis, 
inter stramina, foenum, floccos, sub tectis domuum, in stabulis 
et ubi de facili ignis concipi poterit, cujuscunque tandem 
sortis incolae, imo et extranei commeantes et remeantes, 
honestiores quidem 1-mo sub cruciferorum 30, alii vero minoris

1 A dohány behozatalára s ennek tilalmára lásd Borsodmegye 
1(571. évi statútumához irt 1. jegyz. II. k. 1. fele 262. lap. Büntetésére 
nézve V. ü. Abaujmegye 1701). évi statútuma rendelkezésével. U. ott 
348. lap.



subsellii, famuli, et не fors circumforanei, ardeliones et impos
tores gravi fustigatione; 2-clo illi quidem unius floreni, hi vero 
augmentatioue fustigationis, adeoque gradatim gravanda poena, 
tabacum fumigare ausint et praesumant. Et cum quandoque 

' contingat etiam, in praediis, ubi segetes adhuc terrae infixae, 
aut jam in crucibus et acervis collectae, ita foeni et straminis 
cumuli asservantur, nonnullos incurie, ignes extruere et sic relin
quere,quorum flammis ultro sese extendendis talimodi terrae bene
ficia absummuntur: ideo, siqui quidem farinae damnificatores com- 
perirentur esse, ad publicos incliti comitatus carceres cum 
praescitu domini judlium aut alterius officialis incliti comitatus 
cum bona custodia deducendi sunto, pro demerito patrati 
sceleris et damni causati recepturi poenas.

E r e d e ti je  B ék ésm eg ye  le v é lt .,  G y u lá n , P ro t. 1 7 2 3 — 1727. а  03. 
és 9 4 . 1.

1723.
Bélcésm egyei sta tu tu m .

Anno 1723. die 9. mensis Novembris in particulari incliti comitatus 
Békésiensis in arce Gyula celebrata congregatione.

Isten minden jóval áldja közönségesen az lakosokat.

Minthogy még ez óráig sem érkezhetett az felséges 
udvartúl az militiának intertentiójára való új regulamentum, 
kelletvén mindazáltal szükségképen az ben lévő karahélyos 
compagniát újonnan dislocálni, hogy addig is jó rendtartással 
és egy értelemmel, a mig azon új regulamentum le fog érkezni, 
nevezett compagniának intertentiója folytattassék, s az szegény
ségnek is csendes megmaradásárul provideáltassék, ezen követ
kezendő punctumokbúl álló rendtartás lakosokkal közöltetik:

Elsőben is, megtudván minden helység, kinek mennyi 
katonája, mennyi portióval assignáltatott, azoknak mindeniknek 
kapitány uram, úgy subalternus commissarius Orbán János 
uram, ő kegyelmek jelenlétében, szállásbirák által rendeltessék, 
az hol ruháját, fegyverét, és istállóban lovát tisztán tarthassa, 
úgy mindazonáltal, hogy az katona is egyszer néki rendelt 
szállással állandóképen megelégedjék és hetenkint vagy hol- 
naponkint ne változtassa szegénységnek vexatiójával.

2-do. Rendeltetik napjában a katonának minden oralis 
után, ha napestig nem eszik, s otthon van, hat grajezár, ha 
sírására megyen, hét grajezár, úgy hogy azon hetedik grajezár- 
ban az gyertya is értetődjék, melyet eddig helységbéliektül, az 
hová sírására mentek, praetendálni szoktak, per abusum.

2 9 6  M E G Y E I  S T A T Ú T U M O K .



M EG YEI STATÚ TU M O K . 297

E mellett két posonyi véka búza kenyérnek, abraknak pedig 
árpábúl hat, zabbúi pedig hét, ugyan posonyi véka, csapra 
nem különben egy szekér széna, kit négy ökör húz, kinek 
hosszasága két ölnyi, magassága pedig egy ölnyi légyen. Az 
abraknak dolgát úgy értvén, hogy ha árpát adnak, zabbal 
nem tartoznak; bogy ha pedig zabot, tehát árpát adni nem 
kötelesek. Ezeket pedig egy-egy hóra kell érteni.

3- tio. Napjában minden katonának ebédre egy tál étke egy 
font búsbúi álló lészen, az mint a szegény ember tisztességesen 
magának szokott készíteni, laskával vagy káposztával, lencsével, 
borsóval, kásával és egyéb házi éléssel; vacsorát is hasonló- 
képen. Fölöstökömrűl és osonnárul meg sem emlékezvén. Ilyen
kor pedig semmi pénzzel lakos nem tartozik.

4- to. Ágynak valót gazdák tartoznak adni; feje alá két 
vánkost, egy derékalyt, egy lepedőt, takarni valót, egy pokróczot 
lepedőstül.

5- to. A mikor a katona napestig enni nem akar, előre 
jelentse meg az gazdának, s az gazda is idején tartozik meg
kérdezni, hogy hiúban valóra étket ne készítsen. A katona 
pediglen pénzt és étket ne praetendálhasson egyszersmind.

6- to. A mikor pénzt vészen eledelért az katona, gazdáját 
aklior holmi ide s tova húsért vagy másért való küldözéssel 
nem fogja vexálni, hanem elégedjék meg azzal, kit az helység
ben enni valónak pénzért találhat.

7- mo. Minthogy majd mindnyájan az katonák római 
catholicusok, péntek és szombat napokon, ha enni kívánnak, 
tésztából vagy tyúktojásból s egyéb böjtölésekben ebédre és 
vacsorára egy-egy tált ételt, a mi a szegény embertűi kitelik, 
készítsenek.

8- vo. Nagy büntetés, vagyis kemény megpálczázás alatt 
lakosoknak katonákkal való privata conventiók és alkuk tiltat- 
nak s eo facto, vigore praesentium semmissé tétetnek; melyekre 
nézve harnit exigálnak a katonák, excessusul imputáltatni fog 
nékik.

9- no Tiltatik az is az lakosoknak, hogy akár korcsmán 
s akárhol másutt is, katonáknak veszekedésre való okot ne 
adjanak, vélek részegségre valót ne igyanak, feljebb irt bün
tetés alatt; a kinek pedig a katona valamely rövidséget talál 
tenni, azt az lakos minden félelem nélkül commissarius urunk
nak beadja igazán.

10- mo. Mivel azon panaszolkodnak az katonák, hogy az 
mely szekér szénákat menstrualiter nekik adnak, kerítés 
nélkül nem conserválhatják, azért az mely helységtűi miképen 
lehet, vesszőbűi vagy nádbúi az olyatén szénának való kerítést és



conservatoriumot csináljon. Katonák lovai közűi semmi szol
gálattal a lakosok nem tartoznak, hanem kiki lásson maga 
lovához.

11-mo. Minthogy azonban vármegyén kivűl is, úgymint 
Debreczenben s máshova is sírására szoktak járni az katonák, 
és ott 10 napig kimaradni, az szegénységnek könnyebbségére 
nézve, hogy tudniillik sáros és esős időben szénát utánuk 
vinni ne kényszeríttessenek, azon tiz napra széna helyett egy 
német forintot fog adni az helység, a melyik helységben való 
a katona

A többi, miképen tudniillik katonák is magokat szegény
séggel comportálják és műveljék, megegyezett akaratbúi tisztek 
által nekik is intimálva fog lenni.

Költ nemes vármegye particularis gyűlésében November
nek 9-dik napján Gyula-várában celebráltatottbau, ezer hétszáz 
huszonliarmadik esztendőben.

E r e d e ti je  B é k ésm e g ye  lev é lt., G y u lá n , P ro t.  1 7 2 3—1727. a  1 0 4 —
К Hi. 1.

1724.
M ár a m ar o sm egy ei sta tu tum .

Congregatio generalis incliti comitatus Máramaros in oppido Szigetli, die 
29. mensis Januarii 1724. celebrata.

Unanimiter determináltatott, hogy az mely helységekben 
a hadnagyok bírók vagy két hűtések a portionak hamis fel
vetésében comperiáltatnáuak, az olyaténokat szolgálniuk atyánk- 
fiai minden kedvezés nélkül megfogatván, tömlöczre küldjék, 
mely nemes vármegye statútumában említett szolgalm ak atyánk
fiái remissius proeedálnának, vagyis effectumban nem vennék, 
eo casu sub poena hung. fi. 100 elmaradjanak, melyet vice
ispán atyánkfia ő kegyelme nemes vármegye számára desumáljon.

E r e d e ti je  M á ra m a ro sm e g y e  le v é lt.,  М .-S z ig e te n , P ro t. 1 7 2 2 — 17 2 7  
( X I V .  k .) 99. la p .

2 9 8  M E G Y E I  STA TÚ T U M O K .

1724.
Szabólesm egyei sta tú tum ok.

I .
Anno 1724. die 15. mensis Maji in oppido Kis-Várda sedes restauratoria

comitatus extitit.

Omnes cujuscunque sint processus, causae coram quo
cunque judice comitatensi, vicecomitibus, judlium processualibu-
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vel eorundem substitutis hactenus motae, non tamen decisae, 
adeoque pendentes, per mutationem officiorum in eos, qui in 
locum mutatorum aut officio cedentium successissent legalitcr 
condescendunt et pro condescensis habentur ac recognoscuntur.1

E r e d e ti je  S zabo lcsm cgye  le v é lt .,  N y ír e g y h á z á n , P ro t. X I X .  ex  
1 7 2 4 - 1 7 3 3 .  F o l. 4.

II.

In casu incinerationis et aedificationis domiciliorum ita 
etiam structurarum, judlium processuales seriam praeviam 
imvestigationem in facie locorum exmissione universitatis 
mediante, instituant, ita ut convocatis vicinis et aliorum loco
rum incolis, sub stricto juramento, in rebus facultatibus, in 
tali casu, quid et quantum damni passus est? et sic secun
dum majus et minus fiat damnificationis refusio. In structura 
vero operans incola, antequam consummatum fuerit aedificium, 
ex integro eo oculato, ex tunc et non prius applacidabitur 
illius requisitio seu instantia.

E r e d e t i je  и . о.

/  \
III.

Ex parte fisci, e medio nostri bonorum fiscalium tokajen- 
sium certus officialis exsurgens, statutum anno adhuc 1713. 
die 29. mensis Maji sub generali congregatione in oppido 
Kis-Várda celebrata, de rehabitione seu repetitione incolarum 
etiam in visceribus comitatus de loco ad locum transmigrantium 
conditum, si et in quantum fiscalitati praejudicare viderentur, 
hoc in passu protestando, eidem stante hoc sede contradixit.2

Cujusmodi praohabitae contradictioni fiscalis comitatus 
hujus officialis solenniter reprotestaretur, ita quiclem ne 
amplius inclytae camerae beneficio ejusdem conditi statuti 
gaudere liceat, tanquam per se ab eodem recedenti.

E r e d e t i je  и . о.

1  T is z tsé g e k  vá lto zá sa  esetén a perbeszállésva nézve v. ö. Sáros
megye 1642. évi eltérő intézkedését magában foglaló statútumával II. k. 
1. fele 185. lap. A tisztség változására pedig lásd Szepesmegye 1625. évi 
statútumához irt I. jegyzetünket u. ott. 134. lap.

* A jo b b á g yo k  visszakövetelése tárgyában kelt statútumát u. ezen 
megyének lásd előbb a 265. lapon hozzátett megjegyzéssel együtt.



зоо MEGYEI STATÚTUMOK.

IV.
Anno 1724. die 17. mensis Augusti in possessione Vaja, primum computus, 

tandem generalis inclyti comitatus congregatio celebratur.

Cum auxiliante deo campestris labor in procreatione 
tum autumnalium, tunc vero vernalium frugum finem suum 
a potiori sortitus fuisset, et ipsa necessaria frugum convectio 
quoque ad horrea et liortos accomodationem suam a majori 
quoque haberet, quatenus trituratores pro lubitu oeconomos, 
pro parte trituratoria, iisdem obvenire solita non taxent, 
verum una eademque norma, similis pars excussi grani in 
gremio comitatus per quoscunque ac cujuscunque gradus, 
honoris et aestimationis, tum nobilibus personis, tum vero 
plebeae conditionis, excindenda et emensuranda currat, tam 
ex tritico excusso, quam ex frumento septima mensura, emensu
randa veniat, et non alias sub poena toties quoties in contrarian- 
tem, absque omni citatione comperta solummodo rei veritate, per 
judlium processualem irremissibiliter desumenda, ac in comitatus 
necessitates convertenda cedat, quod statutum indifferenter 
tam nobiles quam ignobiles ac ruralis conditionis homines, ut 
innodet, communi voto resolutum est.

Eredetije и. о. Fol. 20.

V.
Die 31. mensis Augusti sedes judiciaria inclyti comitatus in oppido Kis-

Várda celebratur.

Quamvis causae dehonestationum personales censerentur, 
nihilominus tamen, in casibus talismodi, ubi videlicet ad proces
sum devenisset, non obstante eo, actio et acquisitio dehone
stationis in citatoriis sat clare, cum expositione debita, licet 
transmissa extitisset, de praxi enim et consvetudine eatenus 
ab olim usitatis, paria in primaeva levata, ad partis requisi
tionem, allegative interpositam, in judiciis cum tempore in 
praesens usque resolvebantur, a modo expost habita et trans
missa citationis serialiter instituta actione, pars citata, eotum 
statim in prima levata, defensionem suam administret, quia 
paria 1 expost judicialiter non dabuntur.

Eredetije и. о. Fol. 22.

1 Páradúsra lástl Zemplénin. 1561. évi Statut. ;S. jegyz. II. к. 1. fele
10. lap.
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VI.
Anno 1724. die 9. mensis Octobris comitatus congregatio in possessione

Thass celebrata.

Quod negotium cum publicam concerneret permansionem, 
ad hoc nobiles quoque cuiuscunque sint status et gradus prout et 
rusticanae conditionis homines, sine ulla discretione concurrere 
sunto obligati; in casu vero renitentiae per judlium processuales 
toties quoties in poena unius florem tam nobiles, quam rusticus 
mulctentur.

Eredetije w. o. Fol. 25.

Anno domini 1724. die Г . mensis Novembris in possessione fiává generalis 
congregatio celebrata.

Incola taxawB m uno domini terrestris fundo aedificans 
domum, a modo imposterum ad fundum alterius domini 
terrestris inibi existentis transire non valebit, sub amissione 
immunitatis ipsi indultáé per universitatem.

Eredetije и. о. Fol. 30.

Unanimi voto et consensu per universitatem resolutum 
est, quatenus universis et singulis locis et possessionibus 
portionale quantum obveniens cuilibet, sub subscriptione jurati 
notarii extrudetur. Ex quo universi et singuli locorum et 
possessionum judices sancte et inviolabiliter non plus addendo, 
nec in minimo demendo observabunt, sui» poena incarcerationis 
talis transgressoris; si autem post extradationem talismodi 
quanti portionalis. incolarum conscriptae facultates vel dece
derent. vel ex conscriptione exinissae fuissent, obligabitur 
vicecomiti aut judici nobilium id quantocius insinuare.

Eredetije и. о. Fol. 31.

Die 23. Octobris congregatio generalis comitatus in possessione Ibrony
celebrata extitit.

Judices ubique locorum, sive annuales, sive menstrui, 
sive interimales sint, a capite immunes sunto, molitores autem 
ab omnibus prout alii incolae contribuant, quarteria interteneant 
et smialia servitia peragant.

VII.

VIII.

IX.
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Educillatores demum annui alias conventionati, ita et 
villici a facultatibus secundum idaeam praescriptam contribuant, 
a capitali solummodo pensione, pastores, armentarii autem ab 
omnibus publicis oneribus immunes, pro hoc videlicet hybernio 
pronunciantur.1

Eredetije Szabolcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. XIX. ex 
1724-1733. Fol. 37.

X.
Die 29. Decembris in possessione Patroho celebratus est computus.

Quia in repartitione contributionali ad normam conscrip
tionis adaequata, juxta summam inde depromptam ob difficul
tatem fractorum, ad loca et possessiones eatenus baud eveniret, 
ubi nimirum hoc in puncto, nonnullis locis extra obtingens, 
nonnullis vero ultra obtingens, simile fractum repartitionale 
impositum esset, ex eo quatenus hac in norma aequitas 
repartitionis tum contributionalis, tum vero quarterialis obser
vari, et cuilibet, quod suum est, tribui queat, siquae loca, eo 
in passu, in quanto quarteriali, vi calculi eatenus adhibiti, 
praestarent aut administrarent, similibus habita prae oculis 
idaea, post 9. videlicet florenos, una simpla portio obtigisset, 
quicqüid ultra novem florenos ad quarterium praestiterit, ex 
cassa bonificandum; si quae vero minus quam quantum dictasset, 
hunc in finem administrarent, in portionibus repartitis omni
moda refusio, habita semper reflexione vel pluralitatis, vel 
defectuositatis accomodanda infallibiliter veniet, unanimi voto 
universitatis pro rato, firmo et indispensabili resolutum est.

Eredetije и. о. Fol. 43.

1724.
S za tm á rm eg ye i statutum .

Anno 1714. die 15. mensis Novembris in oppido Csenger celebrata existente 
sedria inclyti comitatus Szathmariensis, proclamata statim in exordio

sedria.
Statutum.

Siquidem non sine gravi causantium damno publicorum 
etiam negotiorum remora observatum extitisset, dominos juratos 
tabulae judiciariae assessores, potiora videlicet hujus comitatus 
coraembra, semet a sedriis et generalibus congregationibus

Adómentességi esetekre lásd fennebb 294. lap.
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absentare; ut igitur a modo in posterum cum majori frequen
tia et solemnitate tam sedriae, quam etiam generales congre
gationes celebrari valeant, unanimi totius universitatis, voto sta
tutum ac determinatum est, ut praeter dominos ordinarios offi
ciales, vicecomitem, quatuor judlium, totidemque jurassores ex 
diversis processibus, fiscalem, juratum notarium et vicenotarium, 
domini tabulae judiiariae assessores primarii cum junioribus 
quadrifariam divisi praevie de termino sedriae vel generalis 
congregationis medio domini vicecomitis tempestive certiorandi 
et invitandi, reliquis, qui sponte interessé voluerint, non exclu
sis, sub poena statuti fi. 24. constituentis, de bonis eorum, 
qui legitimam absentiae suae rationem in proxime affutura 
sedria vel generali congregatione, ad quam videlicet praevie 
citati fuerint, reddere nequiverint, irremissibiliter desumenda 
comparere et usque ad finem omnium negotiorum praesentes 
esse, ac negotia tractare teneantur.1

E r e d e ti je  S z a tm d r m . l e v é l t N a g y -K d ro ly b a n  P ro t. 1724 1729.
Fol. 44.

1724.
Ugocsamegyei statutum.

Die 29. Decembris, armo 1724.

Communibus votis conclusum, ut juxta mentem articuli 
(Hi. novissimae dictae anni 1 723. servitores omnes, praeter opili
ones, in exordio novi anni conducantur; siqui veio dominorum 
magnatum, nobilium aut cujuscunque status et conditionis 
hominum cum praevaricatione leges contravenirent et non arti
culari tempore conducerent, vel ad pascha aut ad festum S. 
Gleorgii, contra tales transgressores domino vicecomiti authori- 
tas plenaria attribuitur, quatenus a rusticis fi. 6, ita etiam 
renitentes servitores hung. fi. 6. vigore hujus conclusi mulctari 
possint et valeant. Domini autem nobiles pro bono ordine 
observando, idem faciant, et servitores eorundem puniri pos
sunt ad normam reliquorum.1 2

E r e d e ti je  U gocsam . le v é lt .,  N .-S zö llö sö n ,  p r o t .  e x  16 9 8 — 1725. a z  
1315. lap .

1 A gyűléseken megjelenésre lásd Szepesmegye 1567. évi 'II. statú
tumához irt 1. jegyzetünket II. k. 1. fele 17. és 18. lap. Különösen az 
assessorok jelenlétére pedig v. ö. Heves-Külső-Szolnokmegye 1702. évi 
II. statútumával n. <Jtt 359. lap. A meg nem jelenők büntetésére pedig 
Gömönnegye >1714. évi statútumával u. ott 391. lap.

2 A szolgák félfogadására lásd előbb Szabolcsmegye 1719. évi statú
tumához irt 1. jegyz. 283. lap.
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1 725.
Szatmármegyei statutum.

Anno 1725. die 2. Januarii in generali incliti comitatus Szatthmariensis
congregatione
Statutum est.

Hogyha valamely szolgabirák uraimék, avagy más nemes 
vármegye tagjai, a kiknek valamely parancsolatjok vagyon s 
azt végben nem viszik, mivel a felséges consilium által serio 
parancsoltatik a dolgoknak végben vitele, tehát praevia citatione 
in poena statuti bűnhődjenek eo facto.

E r e d e ti je  S z a tm á r m . le v é lt .,  N a g y -K á ro ly b á n , p ro t .  1 7 2 4 -  1 7 ‘M .  
fö l. 07.

1 725.
Szábolcsmegyei statutum.

Anno domini 1725. die 30. mensis Junii in oppido Kis-Várda primum et 
ante omnia intuitu certorum comitatus hujus permansionem concernen
tium negotiorum congregatio, tandem terminus malefactorum hactenus pro 

hac die indictus celebratur.

Quia vero passim in locis communibus hujus comitatus 
gremialibus, signanter circa laborem messoreum modernum, ope
rarii regnotenus institutae limitationi nullatenus se accomodare 
vellent, imo etiam complurium hospites incolae, ita quoque 
nobilitas eam observare minime niteretur; qua in positione 
limitationis ordo ita accomodatus esset, quatenus, intra gremium 
hujus comitatus, universis et singulis in locis, in siligine sep
tima, in tritico autem octava pars operariis messorialibus in 
recompensam diurni laboris extradetur, taliterque operarius 
mércédéin laboris sui levare et acceptare obligaretur; sed 
prouti innotesceret a tot annis vigentem damnabilem praxim 
et normam per operarios abusive introductam et pronunc in 
usum ac continuationem tradere, eandemque fovere ac tueri 
similes operarii homines satagerent, compluribus in locis, et 
pronunc in siligine ad quintam, in tritico vero ad sextam 
sibi excindendam et extradandam, ex demessis frugibus partem 
incolas adurgerent; nonnullis porro in locis, tam triticum, 
quam vero siliginem ad quintam solummodo partem messoribus 
extradandam restringerent; eo in passu, ut talis nociva et 
damnabilis pro lubitu operariorum practicata taxatio, et ipsa, 
prout dicere fas est lytratio penitus tollatur, abusio quae tandem
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aliquando in ratum et adaequatum salubrius reducatur ordi
nem, nou obstantibus in moderno messorali cursu, quomodo- 
cunque et qualiterculique cum operariis initis, ac institu
tis conventionibus, imo iisdem vigore hujus detei minationis 
per omnia cassatis, annihilatis et invalidatis ubicunque loco
rum, cujuscuuque gradus, status et conditionis sint hospites, 
ita etiam operarii messores publicae limitationi, abutrinque 
sese accomodare studeant; alioquin hoc in passu contraria lites, 
hospes quidem in poena flor. 12 operarii messores vero in amis
sione totali obventae et excisae partis, absque ulteriori citati
one, processuque juris praecluso, per judlium processuales 
(quibus serio incumbet, sub poena severae animadversionis, 
sedula ac accurata, hoc in passu invigilantia) irremisibiliter 
aggravabuntur ac convincentur ad comitatus necessitates 
omnino applicanda.

Porro reperiuntur in opere messorali tales laboratores, 
qui non curata rei moneteriae angustia et penuria, prout in 
annis praeteritis ita et nunc pro diurno labore messores sex 
et ultra polturas exigere, ac ab hospitibus seu oeconomis 
extorquere praesumunt, imo si hospes in mércédéin seu taxam 
operis messorii 5 polturas operaturo offerre ac praestare nitere
tur, superbo eoque aperto ore suo in liaec verba prorumpere 
assoleret: »Inkább heverek, hogysem öt poltuiáért aratni men
jek egy nap« — similes eo facto cujuscuuque sexus sint per
sonae, per incolas locorum capiantur ac captae in publicos 
carceres Kis-Várdara deducantur, sub poena fl. 6. toties quoties 
in incolas redundante, si hoc in passu renitentes forent, in- 
captivationemque similium modalitate praemissa negligerent.

E r e d e ti je  S zabo lcsin , le v é lt .,  N y ír e g y h á z á n , p ro t .  Х Г Х . e x  1 7 2 4 -  
1733. fö l. 54.

1725.
Szatmármegyei statutum.

Anno 1725. die 14. mensis Augusti in castro Nagy-Károly celebrata exi
stente sub praesidio excellentissimi ac illustrissimi domini supremi comitis 

generali congregatione,
Statutum est.

Továbbvaló confusióknak praecautiójára nézve, valakik 
azután magokat perceptióban ingerálják, duplummal tartoz
zanak.

E re d e ti je  S z a tm á r m . levélt,., N a g y -K á ro ly b a n , P ro t. 1 7 2 4 — 1729. 
fö l. 124.

' 3 0 5
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1725.
B ih a r m e g y e i  s ta tú tu m o k .

I.

Quandoquidem domini terrestres maximum jurium suo
rum praejudicium et damnum in eo experirentur, quatenus 
incolae et coloni locorum terras seu appertinentias sessionum 
suarum, videlicet prata, terras arabiles partim coincolis, par
tim extraneis sive vicinis, seu longius dissitis vendere, inhipo- 
thecare solerent et practicarent, temporeque turcico practicas- 
sent; unde cum rustici praeter mércédéin laboris nil haberent,1 
jurium incapaces essent1 2 ac ne inde locorum territoria vel 
avelli, vel minui, vel denique in controversiam aliquam (unde 
litigia, ac persaepe caedes et rixae evenire assolerent) formari 
contingat, determinatum est. ut nullus incolarum absque scitu 
domini et permissione similia exercere, vendere, aut inhipothe- 
care praesumat. Emptores sive antiqui, sive recentes, sive 
expost autem similes' ad suarum pecuniarum rehabitionem ad 
evictores suos nunc pro tunc, et tunc pro nunc, relegati, vigore 
praesentis statuti habeantur.

Eredetije Biharmegye levélt., Nagy-Váradon, Prot, comit. Тот. 
6. р>ад. 9.

II.

Ut servus uuo mense ante novum annum intentionem 
ulterioris servitii, et e converso hospes etiam voluntatem suam 
erga servum dicto temporis spatio significet.et insinuet, ut

1 Megfelel a H. К. III. Rész XXX. czimének, a mely hasonlókép
pen kimondja, hogy »Per hoc tamen non est intellingendum, ut haere- 
ditas per rusticum cuipiam legata vel vendita, jure perpetuo, a domino 
terrestri alienari possit. Nam rusticus praeter laboris mércédéin et prae
mium in terris domini sui, quantum ad perpetuitatem, nil juris habet, 
sed totius terrae proprietas ad dominum terrestrem spectat et perti
net« sth.

2 Jurium incapaces kifejezésben a ^us=jus possessionarium, az 
az ingatlan nemesi tulajdon, a melynek megszerzésétől a parasztokat 
a HK előbb idézett czimének helytelen magyarázata és alkalmazása zárta 
volt ki. Mert kétségtelen az, hogy a paraszt férfihoz feleségül ment 
nemes nőnek birtokaiban, az apjok jogi állását követett nem nemes szüle
tésű gyermekek is örökölhetnek, sőt a haza iránt érdemet szerzett nem 
nemesek kir. adományban is részesülhettek s igy a statutum kifejezését 
csak a helytelen gyakorlat igazolhatta. A jelen statutum azonban nem  
az örökös, hanem a zálogczim alatt való ideiglenes elidegenítést is a földes 
úr beleegyezéséhez köti.
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tam hospes de famulo, quam famulus de hospite providere 
possit. Eo declarato, quod si tam ex parte conducentium, quam 
vero conducendorum eidem limitationi elaboratae, relatae 
approbatae et excelso quoque consilio regio transmissae se se 
non accomodaverint, verum contrarium agentes depraehensi 
fuerint: conducentes hospites per fiscum comitatus evocandos 
jureque prosequendos conducendos esse determinatum est, quae 
determinatio dominis judlium publicanda et curre,ntanda serio 
injungitur.1

Eredetije Biharmegye levitt., Nagy- Váradon, Prot comit. Тот. 
5. рад. 145.

172« .

Szatmármegyei statutum.
Anno I72ß. die 13. mensis Februarii in oppido Csenger termino videlicet 

et loco sedriae celebrandae.
Statutum est.

Ad levandas causantium de viliori summa litigantium 
expensas celerius; idem et compendiosius administrandae justi
tiae causa judicatus dominorum judicum nobilium in liocce 
comitatu antehac ad fl. 24 restrictus a modo in posterum 
usque ad summam capitalem florenos centum rhenenses con
stituentem sive denominati habeantur contractualiter pro judi
cibus. sive non, extensus est, servatis de jure servandis.1 2 * * 5

Eredetije Szatmárm. levélt., Nagy- Károlyiján. Prot. 1724— 1729. 
Fol. 175.

1726.
Szabólcsmegyei statútumok.

I.
Anno Domini 1726. die 21. mensis Martii sedes judiciaria et insimul gene

ralia congregatio in oppido Kis-Varda celebrata extitit.

Primum et ante omnia, dum ordinarius vicecomes noster 
Daniel Eördögh de et super eo fecisset quaestionem, utrum

1 A cselédek félfogadására lásd előbb Szabolcsmegye statútumá
hoz tett megjegyzésünket 283. lap hozzáadván még azt is, hogy Bihar
megye jelen statútumának hozására a Helytartó tanácsnak ez évi (1725.
novemb. 3. Pozsony) rendelete szolgált okul.

5 A szolgalmak hatáskörére nézve lásd az 1675. évi szabólcsmegyei 
statútumhoz irt 1. jegyzetet, fentebb 168. lapon; a bírói hatáskörnek 
kiterjesztéséré nézve általában, lásd II. köt. I. f. 327. 1. 2. jegyz.

20*
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in causa dehonestationis extra exmissionem comitatensem uni
versis aliis in sedria ventillari solitis, in partibus possit pro
cedere, eapropter promine ex fundamento legis 1 adinventum 
est, quod exmissio comitatus legalis, in praemissis universis 
causis a modo imposterum praerequiri debeat, et taliter in 
partibus processus suum consequi debeant adjustamentum et 
esto vi statuti, occasione sedis restauratoriae die 10. mensis 
Julii 1724. in oppido Kis-Várda celebrata, dominis vicecomi- 
tibus in universis causis procedendi authoritas admissa sit, 
cum nibilominus ibidem specificatum nullo modo sit, utrum 
exmissio comitatus in iisdem causis praerequiratur nec ne, ex 
eo, idem statutum cum necessaria semper exmissione dilu
cidatur ; exceptis nibilominus iisdem causis, quae hactenus 
exmissionem vicecomitum etiam lege sancitam non praerequi- 
rebant.

Eredetije Szabolcsm. levélt., Nyíregyházán, prot. XIX. ex 1724— 
1733. fol. 83.

ЗОВ

II.
Anno domini 1026. die 25. Aprilis generalis comitatus congregatio in 

possessione Kárász celebrata extitit.

Intuitu controversiae in possessione Thass, super assi
gnationi' judicis loci per dominos terrestres vi statuti assignare 
soliti interventae, recenterque ventillatae statutum est: siqui
dem generosus Georgius Lónyai compossessor praedictae pos
sessionis Thass, ex ordine secundum tenorem determinationis 
praelibatae, judicem loci praestare a fundis suis obligaretur, 
tantisperque ad curiam suam nobilitarem sese recipiens non
nullus inquilinus ejusdem domini Lónyai pronunc olmoxiandus 
veniret, interim ex indultu reliquorum dominorum conterre- 
strium pro bic et nunc a judicatu loci praetermittendo prae
scriptus Georgius Lónyai, a modo imposterum sub poena sta- 
tutotenus comprehensa, ullo sub colore in gremio comitatus, 
praesertim vero in eadem possessione Tbass degentibus ex 
incolis cujuscunque sortis, interim tamen contributioni obnoxii 
sint ac existent, ulterius ad curiam recipere, ibidemque cum 
jactura ac praejudicio publici boni continere, ac deinde lati
tare homines possit ac praesumat.

U. o. fol. 86.

1 /V megye részéről való kiküldetést előszabó törvényeket lásd TI. 
köt,. 1. f. 24. 1. 1. jegyzetben idézve.
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III.
Anno domini 172B. die 13. mensis Maji in possessione Apagy generalis 

comitatus congregatio celebrata extit.it.

Quia nonnullis in locis locorum judicatus ob temporis 
brevitatem valde nocivus subrepsisset, ubi locorum incolae, 
seriale hoc judicatus officium hebdomadatim supportarent, 
quae supportatio hujusmodi in locis etiam publico commodo 
manifeste praejudicaret, effectumque in promotione servitii 
causaret, similia loca a modo expostorum menstruatim juxta 
seriem dominorum similem judicatum subeant subireque tene
antur, ac obligentur, semper tamen cum scitu dominorum ter
restrium in serietate simili modalitatem diligenter observando, 
ubi vero annualis judicatus observabatur, idem et imposterum 
serio observetur.

Eredetije Szabolcsm. levélt., Nyíregyházán, prot XIX. ex 1724— 
1733. föl. 86.

IY.
Anno domini 1726. die 23. mensis Maji sedes judiciaria in oppido Kis-Várda

celebrata extitit.

Cum in causa factum dehonestationis tangente certa in 
hac sedria exorta sit quaestio, utrum in transmissionibus1 
parti incattae querelas exhibentis judicis nobilium commissio, 
per dominum vicecomitem extradata, inserenda sit necne? ex 
eo statutum est, ut a modo imposterum ad cujuscunque instan
tiam, dum commissio vicecomitis extraditur, transmittendae

1 A transmissio tulajdonképen valamely peres ügynek, melyben a 
hozott ítéletben meg nem nyugvó peres fél felebbezéssel élt, a felebbviteli 
bírósághoz való áttétele ; jelen esetben azonban értetik alatta az átküldő 
levél (litterae transmissionales seu transmissoriae, apostoli), a melybe a 
felebezett ügy minden mozzanata az eljáró bíróság illetőleg annak orgá
numa, rendszernit a jegyző által beírandó volt; ezt magának a félnek 
kellett záros határidőben, t. i. a felebbezett Ítélet hozatala utáni legköze
lebbi első vagy legfölebb második törvényszakaszon kikérni, s a bírótól 
meghatározott idő alatt a felsőbb bíróságnak bemutatni s ott az ügy 
revisióját szorgalmazni. Ily átküldő levél mellett azonban csak a megyei 
törvényszéktől az octavalis törvényszékhez, vagy innen régebben a király 
személyes jelenlétéhez, később a kir. helytartóhoz (majdan a hét személyes 
táblához) történt felebbezés esetében volt szükséges ; ellenben az úri szék
től vagy pedig a szolgabirótól avagy alispántól (in partibus) a megyei 
törvényszékhez felebbvitt ügyek a szolgabiró, illetőleg alispán relatiója 
alapján — átküldő levél kiadása nélkül — kerültek revisió alá. Lásd 
HK. III. R. 7. és 35. ez. Kitt. Dir. Meth. C. 8. qu. 1— 12.; azonkívül 
az 1559: 39., 1563: 25., 1625: 52., 1659: 34. t.-cz.
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parti in causam attractae actio nata querela semper inserenda 
veniet.

Eredetije Szabolcsin, levélt,, Nyíregyházán, prot. XIX.  ex 1724 — 
1733 föl 87.

310

V.
Anno domini 1726. die 12. Augusti in possessione Ibvany congregatio

celebrata extitit.

Cum labor Zingarorum 1 in tantum jam excrevit, ut in 
maximum damnum et enervationem retardationemque commu
nium laborum miserae plebis vergat, eapropter unanimi voto 
et consensu conclusum est: quatenus singuli processuales jud- 
lium universis locis et possessionibus, sub gravi animadversione 
singulis extradanda, laborum Zingaricalium anno proxime 
praeterito peractam limitationis observationem, in eo seriem 
injungere noverint, ne incolae locorum et possessionum ultra 
limitationem, nec quoad paratam pecuniam, sed nec in qui
busque naturalibus quodpiam praestare audeant, Zingari autem 
si et nefors ad normam talismodi limitationis incolae laborem 
perficere nollent, eo in casu talis incola, qui secundum neces
sitatem suam laborem Zingaricalem perficiendum haberet, 
judici ejusdem loci eo facto intimando, pro capiendo renitente 
Zingaro assistentiam petat, ut similes renitentes Zingaros s tutim 
et eo facto ad carceres Kisvardaienses deduci curet; praeter 
ea et id iisdem locis et possessionibus serio intimandum veniet, 
ut dum ex aliis advicinatis inclytis comitatibus tales Zingari 
advenirent, liocce in comitatu nec fixam residentiam, sed nec 
quendam dominum terrestrem habere comperirentur, tales 
vigore gratiosae excelsi locumtenentialis regii consilii intima
tionis in suae majestatis sacratissimae clementissima mente 
fundatae per quoscunque incaptivari (excepto tamen publi
carum, in quibusve locis nundinarum tempore) debebunt.

Eredetije и. о. föl. 91.

A czigányokra nézve lásd II. köt. I. f. 131. 1. 1. jegyz.
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1726.
S z a t  m á rm e g y  e i  s ta tú tu m o k .

I.
Anno 17VíH. die 7. mensis Septembris in oppido Nagy-Káiuly celebrata 

existente generali congregatione.
Statutum est.

Siquidem in redemptione bonorum pignoratitiorum1 tri
nariae admonitiones hactenus de jure practicari solitae, pro
prietariis eorumque cessionariis causantibus, diuturnas moras 
et longiores juris processus necnon inanes expensas ac fatigia 
causasseut, celerius et quondam sumptus compendiosius admi
nistrandae justitiae causa statutum est: ut amodo imposterum 
vicecomes, in gremio comitatus ad summam indefinitam, jud- 
lium vero ad summam capitalem mille florenorum, praemissa 
judiciaria admonitione, cum minori trium florenorum summa, 
virtute hujus generalis exmissionis, ad instantiam causantium, 
medio judlium et jurati assessoris directe ex bonis flenda, in 
casu vero non levationis minoris, et non liquidations majoris 
summae, evocatione quoque ad dandam coram se non leva
tionis l ationem cum praefixione termini competentis post quin- 
denam subsequendam procedere possit ac debeat. Appellatione 
intra dominium ad sedriam vel generalem congregationem 
primitus celebrandam in salvo permanente.

II.

Pro judicum comitatensium ampliori in gremio comi
tatus judicandi provincia, causantiumque justitiae complemen
tum anhelantium commodo et directione circa ferias statutum 
est: ut feriae 2 nativitatis domini, initium sumant a festo Sancti 
Tliomae apostoli et durent usque ad novum annum, dein 
autem, per ultimos dies bachanaliorum, usque ad diem cinerum 
inclusive; postea vero a dominica palmarum usque ad domi
nicam in albis seu dominicam primam post Pascha, insuper 
feriae sacrae pentecostes inchoentur diebus mercurii ante et 
terminentur diebus itidem Mercurii post Pentecosten, reliquis 
juristitiorum terminis tam circa messem et vindemias in arti
culo 29. anni 1623. ad universaliter observandum declaratis, 
quam aliis juxta sancti Ladislai caput 38, libri primi a sancta

1 A zálogváltó perekre nézve lásd II. köt. I. f. 345. 1. 2. j.
3 A törvényszünetet illetőleg lásd u. o. 18. 1. 3. jegyz.



3 1 2 M EG YEI STATÚ TU M O K .

romáim ecclesia et fle antiqua regni consvetucline pro univer
salibus feriis juristitiorumque terminis tentis et haberi solitis, 
in suo esse permanentibus.

Eredetije Szatmárm. levé ltN agy-K ár olybán, Erűt. 1724—1722. 
Föl. 221.

1 726.
Máramarosmegyei statútumok.

I.
Congregatio incliti comitatus die 6. Novembris 1726. in oppido Szigeth

celebrata.

Ha az vármegyében levő zsidók 1 többet vettek, sex per 
centum,1 2 szolgabirák atyánkfiái serio investigálják és restitu- 
áltassák az szegénységnek, kimenni az vármegyéből meg ne 
engedjék. Az gabona szűkire való nézve az pálinkafőzés abso
lute nekiek interdicáltassék.

Eredetije Máramarosmegye levélt., М.-Szigeten, prot. 1722—1727. 
(X IIII. köt.) 230. lap.

II.
Die 12. mensis Decembris 1726.

Az passus nélkül járó embereket szolgabirák atyánkfiái 
incaptiváltassák és severe proliibeálják, hogy senki is az olyan 
helyeken ne merészeljen járni.

Eredetije u. o. 237. lap.

1726.
Ugocsamegyei statutum.

Die 18. Decembris anni 1726. in oppido Nagy-Szőllős.
Statutum consolidatorium.

Quamvis de his sequentibus negotiorum observandis con
stitutionibus annis quoque superioribus unanimi voto communi

1 A zsidók jogállását illetőleg lásd I. köt. 409. 1. 4. j., II. köt. I. 
f. 486. 1. 1. j. és az 1690. évi Máramarosmegyei statutum 2. jegyzetét, 
fentebb 197. lap.

2 A kamatszedésre nézve lásd I. köt 520. 1. 1. j. és II. köt. I. f. 
419. 1. 1. j.
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busque suffragiis statutum aut conclusum haberetur usuque 
receptum a nonnullis saltem, et non a tota inclita universi
tate, tanquam in publicum bonum vergentia observarentur. 
Hinc aci tollendum in toto, vel in parte dominorum magna
tum et nobilium scrupulum, omnia hactenus incliti universi
tatis publico bono et emolumento comitatus deservientia con
clusa ac statuta confirmantur et consolidantur. Et quidem:

1- о. Quoad conservationem et impopulationem miserae 
plebis nostrae, quod si ex alienis inclitis comitatibus advenae 
ingressuri, aut nefors alii quoque, sive hereditarii, sive vero 
temporanei ad suas proprias sessiones ab aliquot annis dere
lictos redituri forent nihil penitus aedificiorum in sessionibus 
habentes: tales spatio triennii ab omnibus publicis oneribus 
immunes observandi, aliique igne, aut alia infelicitate, spoliis 
et exonerationibus, aut summa enervatione, aut domicilio anti
quitate ruinato, circumventi; propria tamen decretali, seu jura- 
mentali declaratione et relatione domini judlium adhibenda, 
tales spatio unius anni, ut ad ulteriora suae majestatis sup
portanda onera habiliores fiant, immunitatione consolari debent,1 
similiumque obtingens ex communi onere locorum habitatio
nis desumi et relaxari debet. Hoc addito intuitu praegravantis 
oneris portionarii, si alia bona venalia non haberet, rustico 
unum agrum capacitatis unius cubuli posoniensis; pratum 
vero seu foenile unius falcatoris, seu ad unum cumulum 2 cur
rum foeni aptum, supra Rfi. 1. inhypothecare non liceat, nisi 
praevio modo facta insinuatione et consensu domini terrestris; 
secus emptor vi hujus statuti, quod si supra florenum jam 
specificatum similia bona jura pignoris emerit, deposito per 
dominum terrestrem floreno, propria cum authoritate recupe
rare valebit, hoc autem ab inductione  ̂hujus statuti est intel- 
ligendum.

2 - 0 . Omnes et singuli dominorum personalistarum, servitio 
regio et communi bono comitatus ita exigente equos teneant, 
quod dum neglexerint et per hoc a servitiis publicis semet 
subtrahere niterentur, vi statuti hujus eousque taxae suppor
tandae subjicientur, donec praemisso statui personali satis fiat; 
intelliguntur tamen 2-di ordinis personalistae.

3- tio. Quod si commissionibus illustrissimi domini supremi, 
aut vicecomitum urgentibus negotiis communibus non obtem
perent, poenae articulari fi. 24. omnino subjacebunt praemissa

1 Az adómentességre nézve lásd II. köt. I. f. 162. 1. 6. jegyz.
1 A pecsét melletti tanuvallatás tekintetében lásd u. o. 9. 1. 1. j.

3 1 3
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propria citatione judiciaria seu in congregationem seu in 
sedriam fienda.

4- to. Nemini dominorum officialium, judlium et jurato
rum a modo deinceps licitum esto, aut in processu suo, vel 
unum crucigerum in sortem sallarii aut alio sub praetextu 
sine commissione quibus competit, danda, levare sub amissione 
officiolatus et honoris.

5- to. Ad sigillum illustrissimi domini supremi comitis 
aut vicecomitis, de statuto antiquo etiam unusquisque domi
norum magnatum et nobilium, re in judiciis ita exigente sub 
poena marrarum sex. id est fi. hung. 24. jurare teneatur, quod 
si aliquis dominorum baronum vel nobilium id effectuare et 
peifieere nollet, urgentibus causantium testificationibus, tunc 
omnino sine discrimine poenae praeinsertae subjicientur modo 
praevio ut in puncto 3-io expressaretur; quantum vero hujus
modi negotium rem illustrissimi domini supremi comitis con
cerneret, loco compulsorii1 sigillo comitatus per dominum 
vicecomitem extradando, idem illustrissimus dominus uti valet; 
vigor vero talismodi sigilli intra annum durabit.

6- to. Juxta antiquam et receptam consvetudinem domini 
judices nobilium ab illustrissimo supremo comite, de subsecu
tura vel qualicumque congregatione aut sedriis celebrandis 
intimationem habentes, si aliquae occurrentiae concernant 
etiam plebem, cum specificatione rerum, tam ... dominos baro
nes et nobiles, quam et incolas oneribus subjectos currentales 
quivis in suo processu sub gravi animadversione praemittat, 
neque irrequisitos contribuentes onere militari aut executionis 
sane propria notificatione enervet aut supprimat; verum uni
versas impositiones, naturales et pecuniarias secundum repar- 
titionem comitatus, nulla auctione aut variatione interveniente 
ad locum deputatum ad cassam comitatus compellat.

7- mo. Ex vi etiam articuli novissimae dietae 2 universa 
acta, et per dominum notarium intabulata, publice palam in 
congregationibus perlegantur, simili consensu deduci, corrigi- 
que aut annullari valeant, neque particularis congregatio sub
vertere possit determinata, tanto magis immunitationes rela
xare determinatur.

1 A tanuvallató parancs, mandatum compulsorium, tekintetében 
lásd Máramarosmegye 1637. évi stat. 3. jegyz. fentebb 82. lapon.

8 T. i. az 1723 : 58. t.-cz., mely a megyegyülések tartásának módo
zatait szabja meg.
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Observationes.
1- о. Ut dominus perceptor in futurum universas quietan- 

tias cum assignationibus comissariaticis in paria redigat, ac 
nomine ad id destinati domini deputati subscriptione et sigillo 
munita ad manus recipiat.

2- 0 . Quantum hajdones comitatus ad latus dominorum 
judlium habitos concerneret, certis ex considerationibus placuit 
inclitae universitati, quisque dominorum judlium unum habeat 
cum priori sallario; in custodia vero carcerum duo similiter 
cum priori sallario, tertius vero dimittitur.

Eredetije Ugocsamegye levélt., Nagy-Szöllösön, Prot. 1698—1727. 
(К. Gy.) 498 —500. lapon.

1727.
Ugocsamegyei statutum.

Generalis incliti comitatus congregatio die 28. mensis Aprilis anno 1727. 
in oppido Nagy-Szőllős celebrata.

Communi omnium voto concluditur, ut dominus vieeco- 
mes curet necessitate adurgente pro parte comitatus conduci 
lanionem, faciatque eidem stationem in oppido hoc Nagy- 
Szőllős, cuique comparandis pecoribus mactabilibus deteimi
nati sunt ex cassa comitatus H. hung. 20, libram autem car
nis vendet crucigero uno, pariter etiam lanioni Fekete Ardaiensi 
determinantur 11. hung. 10, erga tamen refusionem, utrique 
pecunia praemissa assignantur.

Eredetije Ugocsamegye levélt., Nagy-Szöllösön, prot. 1728. (К. Gy.) 
61. lap.

1727.
Szabolcsmegyei statutum.

Anno domini 1727. die 13. mensis Augusti in possessione l ’ác/.a generalis 
congregatio celebratur.

Pro causantium allevamine et expensarum compendio 
statutum esset, si quando causantes ex prothocolo inclyti comi
tatus quaepiam litoralia instrumenta pro se excipere voluerint, 
porrecto ad inclytum comitatum libello et facta superinde 
resolutione, quae et qualia instrumenta extradari queant, exci
pere possint ac valeant, sub sola subscriptione notarii.

Eredetije Szabolcsin, levélt., Nyíregyházán, prot. X IX . ex 1724— 
1733. föl. 144.
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1728.
Békésmegyei statutum.

Aium millesimo septingentesimo vigesimo octavo, die decima quarta men
sis Januarii occasione sedis rest aurator iae comitatus hujus in oppido 

ejusdem nominis Békés celebrata.

(̂ uici vero Gyulenses incolae et vel maxime germanicae 
nationis homines, sine capellano esse nequirent, secundum etiam 
consensum illustrissimi domini Joannis Georgii ab Harukern, 
qua domini terrestris et jus patronatus ecclesiae habentis, per 
illustrissimum ac reverendissimum dominum archidiaconum 
Békésiensem Stephanum Ladislaum Lusintzky, pater Georgius 
Kébb solenniter introducitur et praesentatur sub moderna 
incliti comitatus congregatione.

Eredetije Békésmegye levélt., В.-Gyulán, prot. 1728—1732. 10. 1. 
21. folyószám alatt.

3 1 6

1728.
Ugocsamegyei statutum.

Particularis incliti comitatus congregatio die 28. Maii 1728. in oppido 
N.-Szőllős celebrata.

, Communi voto conclusum: quatenus dominus fiscalis
Adiimus Diénes conficiat protestationem super eo, ne profugi 
coloni ex hoc comitatu transmigrantes, ad inclitum comitatum 
Szatthmár et Beregh, pariformiter et Maramaros occasione 
modernae regnicolaris conscriptionis conscribantur, ita. ut por
tam reingrediantur; scribatur etiam praemissis inclitis comi
tatibus ratione hujus negotii ex parte comitatus.

Eredetije Ugocsamegye levélt., prot. 1728. (K. Gy.) 135. I.

1728.
Szabolcsmegyei statútumok.

i .

Anno domini 1728. die 31. mensis Maji generalis congregatio in posses
sione Patroho celebrata.

Pro pacatiori denique universorum ordinum permansione 
deteiminatum est: quatenus domini judlium processuales qui
libet eorum in sua parochia serio currentabit, quatenus ante
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hac etiam in gremio istius inclyti comitatus observatae vigi
liae renoventur, et universi cujuscunque status et conditionis 
in visceribus inclyti comitatus residentias habentes, praemissas 
excubias post pulsum campanarum horis vespertinis antehac 
quoque practicari solitum irremissibiliter continuare debeant 

'et teneantur, vagabundosque sine passualibus ultio citroque 
commeantes, incaptivari et ad publicos carceres deduci cura
bunt ; decuriones quoque ad praemissas vigilias ordinari pro 
observandis vigiliis assumptis obligationibus satisfacturi.

Eredetije Szabolcsin, levélt., Nyíregyházán, prot. XIX.  ex 1724— 
1733. föl. 199.

317

II.

Anno domini 1728. die 6-ta mensis Augusti in possessione Gyulaháza, 
generalis congregatio celebrata.

Ex quo ex olla fumigatoria quam plurima incendia et 
damna intervenire soleant, ex eo communi universitatis voto 
determinatum est: quod si persona nobilis in communi pla
tea sive circa aut in horreis, aliisque similibus locis, ubi stra
men aut foenum repositum esset, verbo: extra focum fumigans 
reprehenderetur, idem poenam unius rhen. flor, toties quoties 
irremissibiliter per processualem judlium ipso facto desumen
dam inque necessitates comitatus publicas convertendam incur
rat. Si veio rusticus sive quispiam ignobilis aut servus in 
praemisso facto deprehenderetur 24. baculorum ictus subeat, 
pro invigilatione autem judlium processuales in locis et pos
sessionibus singulos ordinabunt disinteressatos coriphaeos et 
invigilator es.

U. o. fol. 203.

in.
Anno domini 1728. die 19. mensis Octobris generalis comitatus de Zabolch 

congregatio in oppido Kis-Varda celebrata.

Dari quam plurimos extraneos, qui molas in gremio 
comitatus possidentes tenerent, ab iisdem tamen in supporta- 
tionem publicorum onerum vix aliquid hactenus contribuissent, 
ideo amodo imposterum statuitur, quatenus ejusmodi extranei 
quoque ad normam reliquorum contribuentium molas possi
dentium, juxta conscriptionis idaeam onus publicum suppor
tare teneantur; casu vero in eo, ubi renitentes nefors fuerint, 
processnalibus judlium nunc pro tunc injungitur, quatenus 
obveniens per ejusmodi extraneos quantum suppletare volentes
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etiam per occupationem proventus molae usque ad plenariam 
suppletationem adjustari debeant.

Eredetije Szabolcsin, levélt., Nyíregyházán, prot. XIX.  ex 1724— 
1733. föl. 208.

1729.
Szribolcsmegyei statútumok.

I.
Anno domini 1729. die 28. mensis Martii incliti comitatus de Zabolcs

generalis congregatio in oppido Kis-Varda celebrata extitit.

Stante hac congregatione generali statutum est: ut pro- 
cessuales judlium dum et quando a modo deinceps pro revisi
one captivorum terminus praefigitur, praevie ad minimum 
ante adventum termini una hebdomada, universas inquisitiones 
contra malefactores peractas, subscriptione et sigillo usuali 
unacum jurassore munitas cum specificatione nominis et cogno
minis captivi quid? quando? designando diem et annum cum 
quibus ? et contra quem ? quo loco patratum sit ? ut serio 
contra malefactores, tanto exactius et praevie praeparata prae
fixo in termino produci publicaque negotia celeriorem cursum 
nancisci queant, manibus hujusce comitatus ordinarii fiscalis 
assignare noverint.

Eredetije Szabolcsin, levélt., Nyíregyházán, prot. XIX.  ex 1724— 
1733. föl. 234.

II.
Anno domini 1729. die 9. mensis Novembris generalis congregatio incliti 

comitatus de Zabolcs in possessione Kemecze celebrata.
Isto quidem stante generalis congregationis termino in possessione

Patroha 8-va.

Non exiguae fraudes in eo ex parte plurimorum incola
rum contribuariae pensioni innodatorum comperirentur, quod 
videlicet tametsi nonnulli ipsorum in tantum essent beneficiati, 
ut iisdem ex propriis etiam boves jugales intertenendi facultas 
suppeteret, ne tamen dominalia et alia quaelibet publica servi
tia supportare teneantur, cum notabili reliquorum incolarum 
praejudicio, tum a nonnullis intraneis, tum etiam extraneis 
plurimos boves compararent, quocirca ut ejusmodi fraudes 
evitentur, communi voto determinatum est, quatenus quicun
que ejusmodi boves undecunque et a quocuncue eomparassent, 
cum iisdem universa servitia tam dominalia quam et publica
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promovere teneantur, quae determinatio medio judlium pro- 
cessualium etiam currentanda determinatur.

Eredetije Szabolcsin, levélt., Nyíregyházán, prot. XIX.  ex 1724— 
1733. föl. 288.

1729.
Szatmármegyei statutum.

Anno 1729. die 29. mensis Augusti in libera regiaque civitate Szatthmár- 
Németlii celebrata est generalis incliti comitatus Szathmariensis con

gregatio.
Statutum.

Intuitu semet in curias et domos nobilitares recipien
tium post longas discussiones tandem statutum est: ut prae
missis omnibus tam honorificis requisitionibus, quam judiciariis 
admonitionibus per dominos judices nobilium et juratos asses
sores peragendis, si qui domini terrestres ant alii nobiles, a 
suis hominibus e numero contribuentium exemptis et in curias 
aut domos nobilitares receptis et praemissis suprafatis modis 
quantum contributionale desumi indulserint, imo impediverint, 
in eo extremo casu, si nec pecora eorum, nec personae foris, 
extra videlicet limites curiarum et domuum nobilitarium depre
hendi possunt, ex ipsa curia et domo nobilitari per judices 
nobilium, domestica tantum assistentia mediante, non secus 
alia etiam ejusmodi contribuentium bona auferri, et in exolu- 
tionem quanti converti poterunt, ne alii miseri incolae loco 
ejusmodi renitentium militares executiones sustinere accessiten
tur, in hoc passu nobilitaris curiae privilegio permanente.

Eredetije Szatmármegye levélt., N.-Károlyban, Prot. 1724 —1729. 
föl. 443—444.

1 730.
8zabolcsmegyei statútumok.

T.

Anno domini 1730. die 10-a mensis Januarii finito computu generalis 
congregationis inclyti comitatus de Zabolcs in possessione Apagy celebratae.

Licet quidem juxta determinationem antecedaneam occa
sione congregationis Kemecsiensis habitam a bobus dominorum 
terrestrium contribuentibus incolis datis integra contributionalis 
pensio juxta idaeam catenas factam observari debuisset, nihi
lominus considerationibus ultroneis accedentibus ab ejusmodi 
bobus dominatibus pro hoc dumtaxat anno, salvis respectu
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talium bovum primaevis statutis permanentibus. Contribuentes 
incolae, quatenus immediate limitationis solvere debeant, com
muni voto determinatum est ita, ut ejusmodi boves dominates 
tenentes in futura congregatione listám superinde, quis et 
quot? ejusmodi boves haberet, praesentare teneantur; si necesse 
fuerit, juramentum quoque superinde deponandum bona fide 
appromissuri, secus integrae contributioni obnoxii forent.

Erdetije Szabolcsin, levélt., Nyíregyházán, prot. XIX.  ex 1424— 
1733. föl. 249.

II.

Anno domini, 1730. die 28. mensis Novembris in possessione Pálcza gene
ralis congregatio incliti comitatus hujusce de Zabolcs celebrata.

Quia vero articulus 58. anni 1723. per expressum innu
eret, ut universae occasione congregationum factae prothocol- 
lationes finita congregatione perlegerentur, ideo ad sensum ejus
dem articuli a modo ex post prothocollationes finita congre
gatione semper perlegantur, ac sic acta, facta et conclusa 
debitum in finem deducantur ita, ut altera subsequente congre
gatione rursus praecedentis congregationis prothocollationes eo 
fine reassumantur, et pervolvantur, quod si quae adhuc effec- 
tuata non fuissent, cur iueffectuata remanserint resciatur, ac 
talia primum et ante omnia in effectum summenda, sicque alia 
expost negotia tractanda veniant, communi voto inclyti uni
versitatis est determinatum.

Eredetije и. о. föl. 281.

1731.
Szabólesmegyéi statútumok.

I.
Anno domini 1731. die 13. mensis Februarii generalis eongi'egatio in 

possessione Thas celebrata.

Notabiliter observarentur Zingari in gremio hujus comi
tatus moram trahentes, limitationi inclytae universitatis neu- 
tiquam ipsosmet submittere velle, oeconomos vero cujusvis 
sortis homines notabiliter et cum excessu taxarent, et eo etiam 
justitiae non erit obsonum, si universi istius sortis homines 
proportionate ad communes necessitates taxabuntur, quae ut 
debitum sortiatur effectum, serio commissum est judlium paro- 
chialibus, quilibet Zingaros consimiliter etiam judaeos, aren-



datores in suo districtu reperibiles conscribat, occasioneque 
affuturae sedriae pro adrepartiendo censu indilate praesentet.

Eredetije Szabolcsin, levélt.. Nyíregyházán, prof. XIX. ex 1724— 
1733. föl. 291.
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II.

Anno domini 1731. die 7. mensis Maji generalis congregatio inclyti comi
tatus de Zabolcs in possessione Oross celebrata.

Palam esset, quantas in vino consumi solitas, gremialium 
locorum judices et iisdem adjuncti potentiores praesertim jurati 
contra delinquentes eorumve dispositionibus in qualicunque 
materia non obtemperantes Cum enervatione et extenuatione 
debiliorum faciant mulctationes, quorum permansioni conser
vationique ut consulatur, pariter ruinosa consequenter mulcta- 
tio evitetur, communi inclytae universitatis voto determinatum 
est: quatenus a modo imposterum locorum judices sub gra
vissima poena contravenientibus irremissibiliter infligenda, ejus
modi mulctationes ullo sub praetextu faciant, verum contra 
non observatores quarumlibet dispositionum, unius solummodo 
floreni pecuniaria mulcta (cujus tertialitas locorum judicibus, 
residuae vero duae partes in publicas locorum necessitates 
convertendae cedent) toties quoties ejusmodi renitentes semet 
accomodare nollent, puniendi venient; praemissae nmlctationis 
tandem seriem de anno in annum notarii quorumlibet loco
rum, sub eodem, (pio obstricti essent, juramento connotare et 
cum fine eujuslibet anni, una cum judice primario loci, cum 
dandis super erogatione talismodi pecuniae sufficientibus ratio
nibus inclytae universitati, sub poena 12 floren. negligentibus, 
et huic statuto parere nolentibus infligenda, praesentare tene
buntur eruntque, obligati. Pariformiter incolae in locis et 
possessionibus nocivas discussiones inducere non reformidantes, 
veluti publici boni et locorum tranquillitatis turbatores debi- 
lionimque accolarum oppressores comperta discussionis, turba
tionis et oppressionis veritate, irremissibiliter poena arbitraria 
delictis eorundem commensuranda punientur.

Item per terrestres dominos repraesentatum extitit, qua
lemnam in excidium sylvarum vergentem, per decorticationem 
teneriorum praesertim arboium, consequenter cerdonibus pro' 
conficienda nautea, vulgo c sá v a , dicta, divendi consvetas cor
tices inferant irremissibilem damnificationem, ex eo: ut huic 
malo debiti prohibitionis super imponi valeant obices, aeque 
communi statuto mediante conclusum habetur, a modo impo- 
storum nullus incolarum praeattactam arborum decorticatio-

U orpus S ta tu to rum . III. 21
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nem ullo sui) praetextu attentare valeat, cui si parere nollent, 
imo similia qualitercunque sive clam, sive aperte attentarent, 
contravenientibus et huic statuto semet accomodare quoquo 
modo nolentibus, cujuscunque conditionis colonis, libertinis 
sive manumissis, judices nobilium parochiales, toties quoties 
irremissibiliter 12 flor, poenam infligendi facultatem hoc sta
tuto mediante habebunt.

E r e d e ti je  S za b o lcsm eg ye  le v é lt.,  N y ír e g y h á zá n , p ro t .  X I X .  1 7 2 4 — 
1733. fo l 303 .

1732.
Szatmármegyei statutum.

Anno 1732. die 28. Januarii in Nagy-Károly.
Statutum.

In casibus criminalibus statuitur, ne amplius, quispiam 
malefactorum cum parte damnificata vel laesa, quam semel 
sive in partibus, sive in figura magistratuali concordare et 
convenire possit,1 verum iterato simili semet sceleri obstringens 
idemque vel simile crimen repetens magistratualiter et rigore 
legum patriarum puniatur.

E r e d e ti je  S a tm á r m . lev é lt., N a g y -K á ro ly b á n , P r o t .  1732 — 1734. 
F ol. 7.

1732.
Szabolcsmegyei statútumok.

I.
Anno domini 1732. die 25. mensis Junii generalis congregatio simulque 

sedria inclyti comitatus de Zabolcs in possessione Kemecse celebrata.

Unanimi voto inclytae universitatis resolutum est, qua
tenus in futura messe pars messorialis quoad triticum nova, 
([uo vero ad siliginem, octava crux excindatur et administre
tur, quae decisio inviolabiliter observanda, per 4 judlium pro- 
cessuales currentabitur.

E r e d e ti je  S zabo lcsm . le v é lt.,  N y ír e g y h á zá n , p r o t  X I X .  e x  1 7 2 4 — 
1733. fo l. 348 .

1 A bűnössel való egyezkedésre nézve lásd. II. köt. I. f. 0. 1. 2. j.
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П .
Anno domini 1732. die 26. mensis Novembi'is generalis congregatio incliti 

comitatus de Zabolcs in oppido Kálló celebrata.

Superioribus temporibus determinatum fuisset, quatenus 
armentarii et boarii equos nullatenus servare praesumant, 
penes eosdem vero reperibiles equi irremissibiliter adimantur, 
quia tamen praemissa ordinatio in effectum deducta minime 
haberetur, ea propter commissum est judlium processualibus, 
quatenus primaevam eatenusque factam, hac prothocollatione 
mediante renovatam et confirmatam determinationem curren- 
tare debeant; et si amodo imposterum post novum annum 
equos sive dominorum quorumcunque sive aliorum penes ejus
modi armentarios invenient, irremissibiliter auferri curent, vaga
bundos vero penes praedicta armenta delitescentes homines, 
absque ulla mora incaptivari curent.

E r e d e ti je  S za b o lc sm e g ye  le v é lt .,  N y ír e g y h á z á n , X I X .  ex  1 7 2 4  — 
1733. F ol. 33 8 .

1 7 3 2 .

Szatmármegyei statutum.
Anno 1 732. die 29. mensis Octobris in oppido Csenger celebrata est gene
ralis incliti comitatus Szatlimariensis congregatio sub praesidio excellen
tissimi ac illustrissimi domini comitis generalis Alexandri Károlyi etc.

Statutum est.

Cum multae possessiones et loca currus et pecora pro 
servitiis et iutervenientiis, vecturis 1 videlicet et condescensio- 
nibus, servitium suae majestatis tangentibus, inclitae militiae 
supportandis non subirent, quorum etiam onera cum detrimento 
non modico, alia loca currus et pecora jugalia habentia sup
portare, in omnibus intervenientibus assolerent, eatenus in 
posterum possessiones eaedem, quae similes currus non habe
rent, a proportione numerorum antecedenter ordinatorum cur- 
ruum adimplebunt, cujus modalitate domini judices nobilium 
notitiam habentes suorum processuum appromptabunt et ela
borabunt cum relatione desuper proxima facienda, liocque 
intra spatium unius mensis exoperandum currentabunt. Obser
vantes ordinem alternatim fiendi et praestandi servitii in locis 
contractionum, ex quibus etiam curribus ad stationes pro com-

1 A vecturára nézve lásd II. köt. I. f. 286. 1. 6. j. és 288. 1. 1. j.
2 1 *
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portandis necessariis numerus primaevus observabitur et ordi
nabitur. Hoc nihilominus declarato, quod currus hi nullatenus 
alios supportabunt labores, praeter vecturas stationum et con- 
descensiones intervenientes, ad quos boves jugales et seriem 
domini taxatitii onerum solventes indiscriminatim concurrent. 
Si autem ex curribus similibus pecus quoddam jugale perire 
contigerit, vel currus minabitur: redintegretur, primaeva hoc 
in praemisso inclyti comitatus determinatio restabilitur; 
post mensem vero, intra quindenam, sub poena executionis 
domesticae sustinendae, contra opponentes vero, baculisationis. 
Sub cujus lustri decursu et erectione eorum curruum rescient et 
strictim domini judices nobilium examinabunt, quorum quidem 
locorum similia pecora jugalia et currus perierint, quo deve
nerint; ubi vero iidem boves ad privatos quorumpiam priva
torum usus applicati perierint, eosdem, iidem redintegrent.

Qui vero ejusdem currus et boves ad proprios usus con
verterint, poena statuti fi. 24. illi, damnorum nefors causan
dorum obnoxiabuntur refusioni, nisi de speciali inclyti comi
tatus hujus facultate et determinatione.

De ipsorum vero curribus erectione condescensionum 
similium publicarum occurrentium disponit dominus Joannes 
Kereskényi cointelligenter cum domino judlium, qui prout 
dominus supremus commissarius cum suis subalternis eosdem 
currus compellent et compelli facient.

Ubi vero eosdem boves jugales in similibus necessitatibus, 
in qu aequae loca in inclyto comitatu situata pervenire conti
gerit, de necessario faeno assistant eadem loca, nisi in frau
dem, ubi vacui currus pergerent secum e loco unde emissi 
sunt, de iisdem non sit provisum.

S ta tu tu m  e s t :  Quando quidem cum sunnno detrimento 
et incommodo cogatur inclitus comitatus experiri pluribus in 
locis domos pro dominis bellicis officialibus extructas per inco
las locorum derutas esse et desolatas, signanter de recenti 
hic, Paladienses domum pro simili aedificatam diruere non 
reformidasse. Idcirco quaelibet loca aptam domum in gremio 
sui aedificent, duobus ad minimum cubiculis. Index vero Pala- 
diensis, ob tantam temeritatem, Karolyinum deducatur, magi- 
stratualibus ibidem carceribus concludiendus.

Repraesentatur et id, quod multi incolae in fraudem 
remanentium contribuentium, in liberas regiasque civitates 
Szathmariensém, et Nagy-Bánya, cum scitu nefors et conni- 
ventia dominorum terrestrium recipiunt, exindeque solitos 
labores, suis dominis terrestribus in gremium comitatus prae
stant ; idcirco determinatur similes fraudulentos inque simili



casu compertos, per dominum judicem nobilium in’ gremio 
inclyti Comitatus, capi curare posse.

Eredetije Szatmdrmegye levéltN.-Károlyban, Prot. 1732—1734. 
Fol. 109—Ili.
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1 733.
S za tm á rm eg ye i sta tu tu m .

Anno 1733. die 25. Junii in Károly.
S ta tu tu m .

L im ita tio  lab o ra to ru m  solutionis.

Falcatores dietim singillative habebunt solutionem cum 
рапе et subsistentia dietali hospitis xr. 9. Ungari. Ruthenus 
demum falcator similiter cum subsistentia hospitis xr. 71j2. 
Item in pane proprio Ungarus falcator den. 27. Item Ruthe- 
nus den. 24.

Fossores item Turcici tritici in pane hospitis den. 12, in 
proprio vero pane den. 18. proportionaliter.

Collectores foeni a polt. 4. et. 3. comportatores ejusdem 
a poltur. 5. In acervum collocatores seu boglyarakó  polt. 6. 
Majores in subsistentia hospitis den. 15. Ligatores manipulo
rum den. 18.

Messores vero in sortem frumenti metentes purum triti
cum obtingens habebunt in 10-malitate — in 9-na. Puram 
siliginem 8-va. Hordeum et avenam 7.

Contravenientes vero huic determinationi incliti comi
tatus et quidem nobiles in flor. Rh. 6. Plebeae conditionis in 
baculis 30. per dominum judicem nobilium infligendi puni
antur.

Eredetije Szatmárm. levélt., Nagy-Kár olybán, Prot. 1733. föl. 73.

1733.
U gocsam egyei sta tu tu m .

Die 25. mensis Junii anno 1733.

Sub moderna sede restauratoria et simul generali con
gregatione memores antiquarum consvetudinum, statuta inclyti 
liujusce comitatus pristina reiterata et recensita, adaucta sunt 
modo subsequenti.

1-mo. Meggondolván és kiki szivére vevén ezen tekinte
tes nemes vármegye végső pusztulásra hajlandó sorát, hogy



M EGYEI STATÚTUM OK .

azért a szegénység, contribuens felek tovább is megmaradhas
sanak, szükséges, hogy mostani második gradusban lévő perso- 
nalista uraimék facultási conscribáltassanak; investigálni szük
séges mindazonáltal azon conscriptio alkalmatosságával, ha 
emlétett gradusban levő personalista uraimék magok örökös 
nemes emberek-é? portiójokat örökképen birják-é? vagy zálo
gul ; jobbágyi hány és az kiket bírnak, azokat feleségek után 
birják-e, vagy micsoda juson, az conscriptor előtt producálják, 
sőt azt is, ha zálogost bírnak, mennyiben; in specie conscri- 
báltatván pediglen, az kiknek régi elejek és familiájok lévén, 
megtartassanak cum ea tamen conditione, hogy a tekintetes 
nemes vármegye szolgálatját halogatás és zúgolódás nélkül nem 
szófogadatlansággal vigyék végben, suli poena articulari et 
statutorea fi. hung. 24.

2- do. Sokféle okokra nézve is szükséges nemes várme
gyének ennekutána az hajdúk számát szaporítani és felállítani: 
determináltatott hat.

3- tio. Az kik renitensek lennének personalista uramiék 
közül az ő Felsége és nemes vármegye közönséges szolgálatjá- 
ban, tehát personalista uraimék az articularis rendet observal- 
ván rajtok a poena desumáltassék, az parasztságon peniglen 
hasonlóan szófogadatlanságokért commissio mellett büntettes- 
senek meg, determinatiója szerint nemes vármegyének, viceispán 
uram commissioja szerint büntettessenek per judices nobilium.

4- 0. Következendő conscriptiók alkalmatosságával értvén 
a rurálisokat, valakik azok közül az uraságnak és nemesi rend
nek nem olyan szolgája, az ki szüntelen ura dolgában forgo
lódnék és ura ruházatában nem jár, hanem csak könnyebb
sége keresésére elvonult, az olyanok mindnyájan conscribáltas
sanak, akarmiképen vonták legyen magokat azok háta megé.

5- to. Valakinek ben a tek. nemes vármegyében portió- 
fizető nyolcz jobbágya nincsen, ne légyen szabad egyet közülök 
kifogni.

6- to. A véfbirságon kívül való bírságot, mely violenti át 
sapiál, szolgabirák uraiméknak desunrálni ne légyen szabad.

7- ito. Indiferenter minden grádusban levő personalista 
uraimék nemes vármegyének törvényszékére és raboknak revi- 
siójaira és computusokra sub poena articulari compareáljanak, 
hanem ha legitime excusáltatnának.

8- to. Viceispánja nemes vármegyének esztendőnkint, 
hacsak egyszer is, minden helységekben, az mint a nemes 
falukban is, communis inquisitióra 1 kimenjen és peragálja, tévén

326

Az inquisitióra nézve lásd II. köt. I. f. 169. 1. 1. j.
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relatiót nemes vármegyének róla; az mely familiák pedig talál
koznának, az kiknek jus gladiumok 1 vagyon, azoknak jószágok
ban sine consensu ne menjen be, cum liac declaratione, hogy 
az olyatén jus gladiummal biró familiák magok embereket 
adjungálják.1 2 *

9-0. Az mely faluk bírái és lakosi, valakit közülek észre 
vesznek, hogy elszökni szándékoznék és hirt nem ad nemes- 
vármegye tisztjeinek, tehát tömlöczczel büntettessenek meg és 
az elszökött emberen való portiót is fizessék meg.

Ю-o. Előbbeni jó rendtartás szerint a szegénységnek 
könnyebbségére minden helység, proportionate tamen, fennálló 
ökröket és szekereket tartsanak.

11- o. Minden helységekben esztendős bírák — nem hete
sek vagy hónaposok legyenek, az mely csekély helységekben 
pedig esztendősek nem lehetnek, ad minimum fél esztendeig 
viseljék.8

12- 0. Előbbeni statútuma lévén nemes vármegyének 
1726-ik esztendőben concinnált,4 * melynek vigora erejével a 
népnek szaporodására nézve feltétetett vala, hogy az kik uj 
házat csinálnának, esztendeig immunitáltassanak; observáltatik 
pedig az, hogy ezen statútummal némelyek abutálnak, kitód- 
ván vagy csak corrigálván, az immunitátiót praetendálják. 
Arra nézve magyaráztatik azon statutum ily formán, hogy csak 
az gaudeáljon a statutum erejével, az ki idegen vármegyéből 
jön és tiszta puszta telekre száll, vagy pedig ben valókat is 
az földes űr hasonló puszta telekre szállít. Az idegen várme
gyéből jövők értetnek, mind a kik redukáltatnak, mind a kik 
jövevények.

13- tio. Szolgabirák uraimék indilate, pagatim currentál- 
ják a tilalmasnak szoros megtartását, és az kik captiosusok 
tilalmas rontok találtatnak, arbitrarie secundum demerita meg- 
büutettessék s kerülők a faluk qualitása szerint eskettessenek. 
Az gyepük is kétszer esztendőben megcsináltassanak, értvén 
ezen: szőllő, rét, és más gyepüket.

14- to. Lévén olyan helységek is, az melyeknek bírságból 
s egyebekből álló jövedelműk vagyon, s azon jövedelemmel az 
falunak elöljárói s bírái abutalni tapasztaltainak, státuáltatik 
azért, hogy az olyatén helyeket szolgabirák ura mék jól meg
vizsgálván, tőlük szoros számot vegyenek s az oyatén jövedel-

1 Lásd II. k. 1. fele 417. 1. 1. j.
8 Lásd u. o. 192. 1. 2. j.
8 A falusi bírákra nézve lásd u. o. 88. 1. 2. j.
4 Értetik az alatt az 1726. évi tleezember 18-án alkotott statutum

1, pontja; lásd fentebb 313. lapon
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met az falu cassájában admiuistrálják; harmadrésze mind ez 
által az bírák számára industriájokért maradjon.

Az 12-ik punctum abban declaráltatik, hogy az kik ide
gem vármegyéből jönek, ámbár kész házba száljának is, mind
az által egy esztendeig ab omni omere prorsus immunitáltassa- 
nak; a kik pedig idegen vármegyéből jönek és pusztára szál
lanák, az olyanok három esztendőkig imnmnitáltassanak; az 
mely falu birái pedig ezen statútumot nem observálják, szol- 
gabirák uraimék által 12 frtokig büntettethessenek meg.

Eredetije Ugocsamegye levélt., N.-Szőllösön, grot. 1733 — 1770. a 
6—9. lap.

1733.
C songrádm egyei sta tu tu m .

Anno 1733. die 2. Octobris.

1- mo. Cum in hocce comitatu unus solum ordinarius exti- 
terit judlium,1 * * statuitur; ut eodem absente, impedito, aut 
interresato, unus ex jurassoribus °- penes commissionem viceco- 
mitis procedat, adhibito ad latus suum altero jurassore.

2- 0 . Nobiles ad sedes judiciarias et generales comitatus 
congregationes non comparentes, nisi legalem adduxerint non 
comparationis rationem, actione magistratuali conventi, in poena 
trium marcarum gravis ponderis ad mentem articuli 7. Sigis. 
D. 6. convincantur.8

3. Communitates oppidorum et villarum comitatui huic 
adjacentium dispositiones magistratuales, et officialium magi- 
stratualium, publicum concernentes, sub poena flor. 12 sine pro- 
telatione effectuare obligabuntur, sin autem in solis judicibus 
eatenus defectus contigerit, iidem poenae fustigationis pro 
(pialitate delicti subjacebunt.

4. Publicae investigationes singulis anni quadrantibus sine 
defectu instituantur4 * * sed extra tempus quoque earum neces
sitate exigente, ubi nimirum fures vel alios malefactores 
grassari contingeret, in omnium dominorum terrestrium bonis 
indiscriminate eosdem perquiri, et persequi ac comprehendere

1 A szolgabirákra nézve lásd Szabolcsin. 1675. évi statútumának
1. j. fent. 168. 1.

9 Az esküdtekre nézve lásd II. köt. I. f. 79. 1. 5. j.
8 A gyűlésen való megjelenés kötelessége tekintetében lásd u. o.

18. 1. 1. j.
* Lásd e tekintetben u. o. 14. 1. 2. j. és 105. 1. 3. j.
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comitatensi magistratui licitum, observato in reliquo tenore 
legum eatenus conditarum.1

5-0. Cum iu hoc comitatu plures essent jurisdictiones, seu 
tales domini terrestres, qui jure gladii gauderent, liinc circa 
comprehensionem malefactorum processumque contra eosdem 
instituendum talis observanda erit methodus, nimirum si juris
dictionem quampiam extraneam in terreno pure jurisdictioni 
comitatensi subjecto, — ut contingere solet, — malefactorum 
praeter casum continuae per secutionis comprehendere contin
geret, eundem ad manus comitatenses ad praescriptum..........
resignare sit obligata, quod ipsum comitatus quoque, intra 
quindenam facta per jurisdictionem insinuatione observabit.

6. Ex quo in rebus, quae obnoxiantur limitationi,8 
magistratui comitatensi authoritas delata esset, hinc eandem 
quotannis cum concursu deputatorum civitatis Szegediensis, et 
militarium requisito quoad militares domino commendante 
praesidii Szegediensis, effectuandam habebit, in quantum muta
tione quapiam egeret, cui libera quoque et regia civitas Szegedi
ensis, semet in confoi initate articuli 71. 1659. accommodare 
sit obligata.

7. Dominus judlium, aut eidem substitutus post com
prehensionem cujusvis malefactoris intra quindenam commu
nem inquisitionem1 * 3 4 adversus comprehensum cum debita fas- 
sionum expressione peragere ex officio tenebitur, ut taliter 
revisiones malefactorum facilitentur — et accelerentur. Quod 
si vero dominus judlium vel eidem substitutus hac in parte 
remissus et negligens fuerit compertus, et ob similem defectum 
causa incaptivati revideri, nequiverit (nisi legale inpedimen- 
tum, et sufficiens excusatio adsit) toties quoties ex salario 
negligentia flor. 12 per dominum vicecomitem detrahuntur, ad 
domesticas comitatus necessitates convertendi.

8. Actiones tam civiles quam criminales nomine fiscalis 
erigantur, ac ad actionem responsa de verbo ad verbum scri
bantur. et processui inserantur, taliterque cum subsecutis actis 
et sententiis ad prothocollum reportentur.

9. Statuitur praeterea, ut ex birsagiis judiciariis occa
sione revisionis malefactorum ex non observatione determina
tionum comitatensium, aut secus etiam evenientibus, una ter- 
tialitas praesidenti, ordinario aut substituto vicecomiti cedat,

1 Lásd II. к. 1. fele 177. 1. 1. j.
a A pallosjogot illetőleg lásd u. о. 417. 1. 1. j.
3 A limitátióra nézve lásd u. o. 337. 1. 1. j.
4 Lásd u. o. 169. 1. 1. j.
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residuum inter magistratuales ita dividatur, ut notarius et jud- 
lium duas portiones jurassores vero ordinarii unam portionem 
participent circa executionem autem similium mulctarum tale 
observandum erit moderamen, ne tenuiorum facultatum exce
dentes cum rigorosa desumptione mulctarum ruinentur.

10. In casibus cruentationum et verberationum, ex mali
tia et contentionibus intervenientibus, statuitur, ut delata 
ad vicecomitem, vel judlium querela, facultas eisdem sit prae
via inquisitione compertaque rei veritate birsagium cruenti 
flor. 12 de eo, qui causam dedit, aut si uterque ejusmodi liti
gii, vel plures etiam sint rei, et culpabiles, singillatim ab iis
dem 12 florenos exigendi, et pro se reservandi ita tamen, si 
dominus terrestris praemissam mulctam exigere negligeret; sin 
autem exigeret, vel ex authoritate dominali, vel rationibus 
eundem ad id moventibus delinquenti condonaverit, id ei libe
rum erit.

11. In memoriam revocatis, ac perlictis in anno adhuc
1727. die 2-a Octobris tempore videlicet factae magistratus 
comitatus huius restaurationis conditis statutis, determinatur 
uberius (in quantam ipsis per novellarem legem, aut deroga
tum non esset, aut quoquo modo reducta non haberentur) ulte
rius quoquo et in nonnullis exactius observentur, unde et iis
dem circa vagabunda, et deperdita pecora additur, ut domini 
terrestres, aut eorum officiales pecora talismodi intra triduum 
vicecomiti notificare tine instituendae eorundem currentationis, 
omittentes in poena non resignationis eorundem reális, et 
praeterea condignae talium aestimationis et expensis in pro
cessum erogandis erga actionem magistratualem medio judicis 
nobilium desummenda convincantur, — sin vero vagabunda 
talismodi pecora in bonis quorumcunque dominorum terre
strium existentia ad notitiam vicecomitis prius devenerint, 
eadem titulo praeventionis ad manus suas recipere eidem 
absque ulla dominis terrestribus danda notitia sit licitum.

12. Salaria dominorum officialium et servorum magistra- 
tualium iuxta auctam in anno 1732. ex consensu dominorum 
terrestrium sub generali congregatione in oppido Csongrád 
30. Junii ordinatam et factam, in altera generali congrega
tione 16. Decembris anni eiusdem in possessione Mindszent cele
brata modificatione, ulterius quoque confirmantur, quae suum 
cursum a primo Novembris iuxta intimatum excelsi consilii 
summent, quod ut eo ordinarius fluat . . mensis Octobris 
obtingens dominus perceptor illustrissimo domino comiti, et 
dominis officialibus exolvet, et ad erogationem anni currentis 
apponet, a modo autem in posterum modalitate apposita sala-
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riorum exolutionem instituet, quoti schema una cum chartali 
hic rursum insertur.
Illustrissimus dominus supremus comes titulo honorarii habet

annue ....................................... i ........................................................... 500 fl.
Dominus vicecomes 406 f l .; titulo salarii 400, chartale ejusdem facit 6 »
N otar iu s................  360 » » » 350, » » » 10 »
J u d liu m ...................143 » » » 140, s » » 3 »
P ercep to r ................173 » » » 170, » » » 3 »
F is c a l is .................. 73 » » » 70, » » » 3 »
Commissarius . . .  123 » » » 120, » » » 3 »
Duo jurassores........................................... 60.
Tres milites, uni fl. 48. annue.............  144.

E r e d e ti je  C so n g rd d m . le v é l t . ,  S z e n te se n ,  a z 1733. é v i  oct. 2. ta r to tt  
k ö zg yű lés  je g y ző k ö n y v é n e k  1. s z . a.

1733.
Szabolcsmegyei statutum.

Anno domini 1733. die 2. mensis Decembris in possessione Thass.

Ut militaris executio ac per consequens miserae plebis 
aggravatio in hac parte, quantum fieri poterit, cesset, ordina
tum est, quatenus processuales judlium, quisque in suo pro
cessu, quatuor milites aut hajdones comitatenses pro compul
sione quanti contributionalis indilate exmittunt: qui quidem 
executores singulis diebus duo fercula, equorum quoque inter- 
tentionem habebunt; pabulum nihilominus ex uno in alterum 
locum deportare iisdem non licebit; praeterea, prima die 
introitus, singuli singulam mediam, expost vero, in duplo 
administrandam accipient. Grossus tamen per militares execu
tores hactenus exactus pro iisdem cassabitur. In quantum vero 
regestrum taxae nobilium et contributionalis quanti, proliié et 
nunc extradari nequiret, tam nobiles taxalistae,1 quam et con
tribuens plebs unam impositionem ad normam praeteriti anni 
administrare tenebitur, quae quidem administratio ad anni 
nunc currentis taxae et quanti defalcationem cedet et impu
tabitur, quam determinationem processuales judlium quantocius 
ex superabundanti currentare noverint.

E r e d e ti je  S zabo lcsin , lev é lt., N y ír e g y h á z á n , p ro t. X I X .  e x  1 7 2 4 —  
1733. fö l. 40 4 .

1 A taxalistákra nézve lásd II. köt. I. f. 175, I. 2. j. és Tornamegye 
1696. évi I, statútumával u. o. 324. 1,
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1733.
B ékésm egyei s ta tu tu m .

Quandoquidem nonnullarum possessionum judices illoca- 
tae et alio discedenti militiae testimoniales seu attestatoriales 
literas extradare solerent, illud autem toti comitatui damno
sum et praejudiciosum foret et aliunde regulaxnentaliter veti
tum esset; hinc quaecumque possessiones id attentaverint, non 
a communitate, sed a judicibus, qui ejusmodi attestatorias 
resolvunt et extradant, duodecim florenorum poena per incli
tum comitatum irremissibiliter desumentur.

Eredetije Békésmegye levélt., B.-Gyulán, Prot. 1732—1730. 27ö. 
lap, 87. f. szám alatt.

1735.
M áram ar о sm egy  ei sta tu tum .

Generalis congregatio incliti comitatus Máramarosiensis die 10. Januarii 
anno 1735. Szigetliini celebrata.

Statuáltatott a modo in posterum, ltogy a császármada
raknak coömptiója ex publica comitatus cassa, nem penigleu 
az falu költségéből coemáltassanak. mely szerint is, a nemes 
felső járás tartozik provideálni 80-nal; Szigetli járása hatvan
nal. nemes Koszó járása hatvannal; nemes alsó járása százzal.

Eredetije Máramarosmegye levélt., Máramaros-Szigeten. Prot. 
1731-1738. (XVI.  köt.) 53. lap.

1736.
S m tm á rm e g y e i statutum .

Anno 1736. die 7. M artii in oppido Csenget'.
S ta tu tu m .

Quia occasione etiam sedium judiciariarum per accumu
lationem instantiarum, non modicam moderandis causis obser
vatum fuisset, inferri remoram, illis principaliter et proxima 
pro administranda partibus collitigantibus justitia, adeoque 
pro facilitatione celeriorique judiciorum moderamine institu
tis existentibus, omnes alias removendas et non nisi juridicas



instantias eotum, amodo imposterum, acceptandos esse, serio 
statuitur.

Eredetije Szatmármegye levélt., Nagy-Károlybán, Prot. 1735— 
1736. föl. 10.
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1736.
U go csa m eg ye i s ta tú tu m o k .

Anno 1736. die 14-ta mensis Maji, occasione sedis restauratoriae medio 
illustrissimi domini liberi baronis Pauli Perényi de Perény, hujus inclyti 
comitatus supremi comitis perpetui, post felicem inaugurationem suam 
primario factae et in possessione Királyháza celebratae, hujus inclyti 
comitatus TJgotsiensis statuta ex protocolo annorum 1726. et 1733. 
excerpta, modificata et neocondita, modo et ordine currerent sequenti. 
Quibus semet tam procedentes domini judices, quam causantes ac procu
ratores accomodare strictoque pede observare tenebunlur, prout et obli

gantur.

S ta tu tu m  1-m um . Esto vigore statuti inclyti comitatus 
in anno 1726. conditi ex aliis comitatibus advenae, incolae 
aut nefors alii haereditarii vel etiam temporanei subditi ad 
sessiones suas redeuntes per triennii spatium ab omnibus 
publicis ones ibus et contributionibus exempti fuerint. Vigore 
autem gratiosi excelsi consilii regii decreti intimaretur, ut 
tales advenae, et alii quocunque titulo censendi incolae ad 
qualia loca se conferrent, ad coercendam et refraenandam 
talium divagationem statim et illico universis publicis oneri
bus subjiciantur. Nihilominus cum liicce comitatus tam per 
praeteritam Tartarorum excussionem quam et plurimas incom
moditates et militias, ac caritiem panis necnon sterilitatem 
terrae incolis privatus et jam ad quietem redactus existeret. 
Hinc ad impopulationem praefati comitatus talismodi advenae 
ex aliis inclytis comitatibus sponte redeuntibus, ab omnibus 
publiciis oneribus et impositionibus declarantur. Qui praevio 
modo immunitati incolae et advenae ut stabiliores reddantur, 
neve ex loco in locum divagentur, ac taliter comitatum de- 
fraudere praesumant, solidas domos ex arboribus quaercinis et 
non ex sepibus aedificare obligabuntur; secus immunitatione 
praescriptae unius anni gaudere non possunt. Verum publicis 
oneribus subjiciantur. Domini vero terrestres talium incolarum 
et advenarum nomina et cognomina repraesentare pro extra
henda, prothocoloque inclyti comitatus inserenda immunitatione 
vigore statuti hujus tenebuntur. Huic statuto accederet, quod 
talismodi incolae et advenae quot orgyarum domus ex arbo
ribus quaercinis aedificaverint (quorsum et actuales incolae
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comitatus intelligerentur) facta relatione coram universitate 
per judlium, tot eisdem flor. rhen. ex quanto imposito relaxa
buntur, a reliquis autem facultatibus evoluto immunitationis 
anno contribuent.1

S ta tu tu m  2 -d u m . Et siquidem contingeret ignis voragine 
ex casu improviso et subinde opera malevolorum hominum 
domos incolarum conflagrare, ex quo talismodi orto igne miser- 
culi incolae notabile damnum experiri cogerentur. Hinc ubi 
talismodi casus aveniret, quod deus clementissime avertere 
dignetur, judices nobilium damna passa serio et sub juramento 
investigabunt, factaque praevia eorundem relatione et compro
bato notabili perpesso damno, condigna similium damnificato- 
rum habebitur ratio, perque unius anni decursum ad reaedi
ficandam domum et ulteriora suae majestatis sacratissimae 
supportanda onera, ut habitiores reddentur, ab omnibus con
tributionibus immunitantur. Qui pariter quot orgyarum domos 
modalitate praescripta aedificaverint, tot fior. eisdem in defal- 
cationem quanti contributionalis imputabuntur; aliis infelici
tatibus, videlicet expilationibus et exonerationibus, aut domi
ciliis antiquitate minatis aedificare volentibus vigore hujus 
statuti hic nullatenus intellectis.2

S ta tu tu m  3 - t iu m . Quandoquidem constaret in hoc inclyto 
comitatu miseram plebem eo devenisse, ut ad concurrenda 
publica onera et exolvendum contrilmtionale quantum exiguam, 
respective vero nullam modalitatem haberent. Hinc ad suble
vandam miseram plebem statuitur, ut incolae qui nullum 
modum haberent in exolutionem portionalis quanti, tales urgen- 
tissima necessitate id exposcente, nonnisi pro exolvendo por
tionali quanto unius cubuli capacitatis terram, non assimiliter 
pratum quotcunque falcatorum existeret, cum scitu tamen 
domini terrestris in uno floreno bona impignorare valebunt.3 
Ultra vero divendentes talismodi divenditio vigore praesentis 
statuti pro nulla et invigorosa declaratur et pronunciatur; quod 
statutum ab anno 1726-to die 17-ma Decembris intelligendum 
et observandum veniet, salvis in reliquo ante conditum statu
tum divenditionibus, dominique terrestres deposito creditori et 
si ille non acceptaret, ad manus judiciarias vel locorum judici

a A hazatérők vagy más vármegyékből letelepülők, valamint az 
égés miatt károsultak és házat építők adómentességére v. ö. Beregmegye 
1635. évi statútumához írt 5. jegyzetünk c) pontjával II. к. I. fele 163. 1. 
és Abaujmegye 1714. évi I. statútumával u. ott 390. lap.

3 Kivételt tesz a jobbágyoktól bírt javak elidegenítésének álta
lános tilalma alól, a melyre nézve v. ö. Gömürmegye 1797. évi XIII. sta
tútuma rendelkezésével u. ott 495. 1.



M EG YEI STA TÚ TU M O K . 3 3 5

pro talismodi inhypothecata terra vel prato uno Ног. rhen. 
statim et de facto praemissis universis juridicis remediis pro 
se et successoribus suis rehabere, occupare, recaptivareque 
valebunt.

S ta tu tu m  q u a r tu m . Omnes et singuli domini personali- 
stae, servitio regio et communi bono inclyti comitatus ita exi
gente, equos teneant, quod dum neglexerint, et per hoc a ser
vitiis publicis semet subtrahere niterentur, nullo habito respectu, 
vi statuti hujus, donec equos sibi comparaverint, taxae sup
portandae subjiciantur. Quos dominos secundi ordinis persona- 
listas domini judices nobilium pro comparatione equorum judi
cialiter admonebunt, et qui comparaverint, qui non? coram 
inclyta universitate fidelem relationem quo citius facient.

S ta tu tu m  q u in tu m . Siquidem saepissime eveniret, quod 
commissiones illustrissimi supremi aut vicecomitum ineffec- 
tuate manerent, nonnullique talismodi commissionibus urgen
tibus negotiis comitatus et id ipsum exigente servitio summi 
principis obtemperare nollent; per hocque publicum bonum 
pati saepissime contingeret: hinc ut publico bono consulatur, 
authoritasque illustrissimi domini supremi et vicecomitum ac 
judicum nobilium juratorumque notariorum, aliorumque domi
norum officialium comitatus i 1 libati' maneat, comperto eo, quod 
hic aut alter talismodi commissionibus obtemperare recusa
verint 1 et praevia talium citatione seu in generalem inclyti 
comitatus congregationem, seu ad sedriam absque ullo respectu 
et irremissibiliter, praescissis etiam universis juridicis remediis, 
in flor. rhen. 24. convincantur, cum subsequenda etiam reali 
executione.

S ta tu tu m  se x tu m . Nemini licebit ex dominis judlium et 
juratis, ac aliis quibusvis officialibus sui) amissione officiola- 
tus ab incolis et locorum pagis in sortem salai ii aut alio 
qualicunque praetextu vel unum dumtaxat cruciferum a modo 
deinceps levare, neque aliter a perceptore salaria sua perci
pient, nisi evoluta singula angaria, commissione amplius a 
vicecomite vel ex notariatu de percipiendis salariis minus 
necessaria existente, ast dominus perceptor erga quietantiain 
officialium propria salaria post singulam evolutam angariam 
extradare obligabitur.

S ta tu tu m  se p tim u m . Siquidem manifestum esset, judices 
ordinarios abhinc procul existere, majorique ex parte Pestini 
ad inclytam tabulam judiciariam regiam, ubi judicia continuo,

1 A vett megbízatásoknak (commissiones) engedelmességre vonat
kozólag V. ö. Abaujmegye 1720. évi statútumával II. k. 1. fele 403. 1.



exceptis juristitiis, celebrarentur, manere debere. Ne itaque 
litigantes ob magnam distantiam loci et expensarum in tam 
longum iter pro exoperando compulsorii mandato insumen
darum in promotione causarum suarum ob testificationem 
testium saepissime in causarum processibus necessariorum 
destituantur; itaque antiqua praxi et statuto comitatus con
currente, ulteriusquoque ad praecavendas causantium majores 
expensas statuitur: ut universi magnates, nobiles et alii hone
stae conditionis homines ad sigillum illustrissimi domini su
premi comitis jurent, testimoniumque perhibeant veritatis sub 
poena flor. rhen. 24. irremissibiliter, praevia tamen cita
tione in magistratualibus actore magistratu, et in aliis priva
torum causis iisdem actore existente, et praeclusis juridicis 
remediis, desumenda. Quodsi vero ruralis conditionis homines 
ad sigillum illustrissimi domini supremi comitis jurare nollent, 
a talibus domini judices nobilium nullo habito respectu unius 
alterius domini terrestris, cujus subditi essent, instantanee et 
irremissibiliter toties quoties jurare nollent, flor. rhen. 12. desum- 
ment, inclytaeque universitati talismodi desumptionem praesen
tabunt, ad publicas comitatus necessitates convertendam. Prae
fatum vero sigillum illustrissimi domini supremi comitis per 
unius anni decursum robur et vigorem suum habebit.1

S ta tu tu m  8 -v u m . Juxta antiquam et receptam consvetu- 
dinem domini judlium ab illustrissimo domino supremo et 
vicecomitibus de subsecutura vel qualicunque congregatione 
aut sedi lis celebrandis intimationem habentes, si aliquae occur- 
rentiae concernant etiam miseram plebem, cum specificatione 
negotiorum in congregatione tractandorum tam ad dominos 
barones et nobiles, quam et incolas oneribus subjectos curren- 
tales, quivis in suo processu, sub gravi animadversione praemit
tant. irrequisitos contribuentes onere militari aut executione, 
sine praevia notificatione domini judlium et supremi commis- 
sarii non enervent aut supprimant, verum universas impositiones 
naturales et pecuniarias secundum repartitionem comitatus per 
instructionem ipsis datam nulla auctione aut variatione inter
veniente ad locum deputatum et cassam comitatus com
pellant.

S ta tu tu m  9 -n u m . Licet lege et signanter articulo 58. 
i 723. provisum esset, ut per notarios universa acta intabulata
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1 A tanúságtétel kifejlődésére, a fanúvallatási parancsra (mandatum 
compulsorium) és az e tekintetben használt bírói pecsétre lásd Zemplén- 
megye 1561. évi statútumához írt • alatti tüzetes jegyzetünket II. köt. 
1. fele 9. lap.
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in congregationibus palam et publice ante dissolutionem pera
gantur et hoc modo approbatum prothocolum tidedignitatem 
sortiatur.1 Nihilominus in consolidationem praecitatae legis 
ulterius determinatur, ut notarii citatae legi semet accomo- 
dare noverint, hoc annexo, ut in sequenti quoque congregatione 
vel sedria comitatus denuo omnia in priori congregatione pro- 
tliocolata per notarios reiterentur et publice peragantur. Ut 
quae effectuata sunt, comitatui innotescere, quae vero non 
essent effectuata, debitum suum finem sortiri valeant; nemini- 
que licebit, quae in generalibus congregationibus determinan
tur, in particularibus sub nullitate immutare vel tanto magis 
pei' officiales ad placitum suum vel in favorem alicujus deter
minata sub gravi animadversione, ubi vero interessentia alicu
jus doceretur, sui) amissione officii subvertere.

S ta tu tu m  1 0 -m u m . Observaret inclytus comitatus, quod 
judices ac officiales comitatenses, art. 25-um 1729. super resi
gnandis in originali ad ai clavum comitatus univeisis et qui
busvis judiciariis actis inefiectuate reliquissent; unde causantibus 
ac etiam ipsi inclyto comitatui gravia damna oli non resigna- 
tionem talium actorum subversarentur. Hinc statuitur, ut omnes 
domini officiales post singulum anni effluxum, sub poena deten
tionis literalium instrumentorum, universa judiciaria acta, prout 
et publica comitatus negotia cernentia erga conficiendum elen
chum ad archivum comitatus resignent, pariter et ii, qui jam 
extra officium constituti essent; neque studeant judiciarios 
processus, inquisitiones, oculares revisiones et id genus alia in 
originali verum solum in genuino exemplai i causantibus cxtra
daré, sui» praescripti citati articuli poena in iisdem irremissi- 
biliter desummenda.2

33?

1 A statútumban idézett t.-cz. rendeli, bogy: »conclusa improto- 
collentnr (1. §.) ac ante dissolutionem congregationum publice perlegen
tur (2. §.) et hoc modo approbatum protocollum tidedignitatem sortiatur« 
(3. §.), a mely rendelkezésnek egészen a törvény szellemében való kiegé
szítését teszi a statutum azon határozata, hogy a következő gyűléseken 
a jegyző az előző gyűlés határozatait ismét felolvasván, jelentés tétessék, 
hogy a hozott hatái'ozatok közül melyek hajtatnak végre és melyek nem ?

s Az idézett 1729 : 25. t,-cz. csaknem szószerint hasonlóan rendel
kezik : »ut judices, ac officiales comitatenses, universa et quaevis judi
ciaria acta (una cum eorundem per ipsos conficiendo Elencho) post sin
guli anni effluxum, sub poena detentionis literalium instrumentornm, ad 
archivum comitatus in ipso originali resignare teneantur (§. 1.) Quo etiam 
ex respectu, judiciarios processus, vel inquisitiones, aut oculatas revisio
nes causantibus in genuino exemplari solum ; neutiquam autem originali 
ipso; extradabunt. (§. 2.) Sed et extra officium jam constituti, non tan
tum praedicta judiciaria; verum etiam publica comitatus negotia, con-

22C orpus S ta tu to rum . III.



S ta tu tu m  l l -т и т . Ut domini terrestres in promotione 
oeconomiae suae eo meliori modo subsistere valeant, nobilitari 
praerogativa id ipsum exposcente, statuitur, ut quicunque domi
norum terrestrium octo jobbagiones sive in hoc, sive in aliis 
inclytis comitatibus haberent, unum ex iisdem (non tamen 
meliorem et ad onus contributionale magis aptum) eximere 
possint. Hoc declarato, ut si antea conti ibutionali quanto talis 
obnoxius fuerat, onus ejusdem non in alios contribuentes devol
vatur, communi distributiva justitia et lege positiva id ipsum 
exigente.

S ta tu tu m  1 2 -u m . Frequentius inter contribuentes incolas 
practicari observaretur, quod dum ex improviso transennae 
militares ad locum quempiam condescendunt, ejusdem incolae, 
ne illis juncturas et projuncturas praestare debeant, semet 
subducere, hinc inde latitare et neque priusquam ejusmodi 
transennae obirent ad propria redire consveverunt. Itaque ad 
evitandas omnes, quas oh id officiales comitatenses perpeti 
deberent confusiones et vexas statuitur, ut talismodi locorum 
judices cum primariis juratis illico comprehendantur, ad illu
strissimum dominum supremum comitem deducantur, factaque 
der dominos judlium relatione, comperta rei veritate, poena 
fastigationis delicto suo connnensurata officiantur.

S ta tu tu m  1 3 - tiu m . Quoniam ex variis et diversis exor
bitantium et inquietorum hominum rixis et contentionibus ver
berationes et subinde etiam sangvinis exmissio promanarent, 
tali in casu per delatores, vulgo » B eadás«  similes intimati 
qualiter puniendi venient, statuitur, ut primum cui negotium 
casu in simili delatum fuerit, talis punitionem quoque in delin
quentes habeat, ita nimirum, si delatio ad magistratus offi
cialem prius devenerat, comperta sufficiente, eaque legali delin
quentis causa et ratione, eo in casu comitatus officialis in eundem 
legalem debitoque competentem puniendi habebit authoritatem ; 
quod si vero simile delictum prius ad notitiam domini ter
restris pervenerit, tali in casu comitatus officialis nullam autho
ritatem puniendi habebit, sed solus dominus terrestris pariter 
comperta rei veritate, non excedente delictum poena tempora
liter jobbagionem suum puniet. In casu vero renitentiae, facta 
relatione per judlium, si personae laesae nullum dominum 
terrestrem recognoscentes agnitae fuerint, ad mentem legum 
patriarum fiscalis magistratus procedat. Quae autem dominum 
terrestrem recognoscerent talibus ita juris medio dominorum
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cernentia acta (si quae apud eos manserunt) ad insinuationem comitatus 
semper resignare, sub poena obligantur« (§. 3.).
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terrestrium praescripta non praecluditur, et hoc........... dun-
taxat restringeretur, qui jure gladii nullatenus gauderent. 
Quodsi vero aliqui ex dominis terrestribus jure gladii gau
dentibus privilegio suo abuti comperirentur neque ad requisitio
nem laesi distributivam justitiam administrare nollent, veluti 
contra jure gladii abutentes magistratus plenariam procedendi 
habet authoritatem, ita verberationes, et alias injurias tam
quam ad actum violentialem directe spectantes officiales comi
tatus sub poena violentiae nullatenus revidebunt neque ulla 
exinde birsagia excepta sangvinis exmissione, desument et 
revidebunt.1

S ta tu ta m  1 4 -tu m . Hoc etiam nobilitari praerogativae 
praejudiciosum foret, quod nonnulli, ubi semet in aliquibus 
laesos per nobiles personas sentirent, statim et eo facto ad 
officiales comitatus recursum facerent ac eos mulctandos poena 
birsagiali vulgo »B e a d á s« habere vellent, ad tollendos igitur 
talismodi abusus, et conservandam nobilitarem praerogativam, 
quae in perpetuum illibata manere deberet, decernitur, ut nulla
tenus comitatus officiales ob similem insinuationem sive ex 
sangvinis emissione, sive ex verberatione, aut alio quocumque 
ex praetextu enatam, sub poena violentiae et refusione dam
norum ac expensarum, birsagia in nobilibus2 desumere aude
ant, verum si qui se damnificatos, aut aliter qualitercumque 
laesos sentirent, tales per dominos terrestres si subditi sint, 
liberae migrationis homines vero, prout et pauperes per magi
stratum. demum nobiles per se ipsos jura sua prosequantur.

S ta tu tu m  15 -tu m . Servitio suae majestatis sacratissimae et 
publico bono ita exposcente praerequireretur, ut quicumque in 
numero personalistarum constituti essent, frequenter ad congre
gationes generales, sedrias item et sedes malefactorum revisorias 
comparcant, taliterque junctos consiliis universis occurrentiis 
opportune prospiciunt, observaretur nihilominus plerosque domi
nos personalistas raro admodum, aliquos vero nunquam in sedriis 
et congregationibus revisionibusque malefactorum comparere, iu 
eo vero, quod de ipsis sine ipsis plurima concluderentur, sae
pissime querulari. Quam ob rem decernitur, ut amodo dein
ceps praeter eos, qui legalem excusationem adferre possent, 
magnates aeque ac nobiles ad dictos publicos comitatus con- 
cuisus sub poena flor. Rh. 24. irremissibiliter desumenda, prae
clusis juridicis remediis serio compareant de promotione boni

1 A  f ö l d e s ú r i  b í r á s k o d á s r a  lásd előbb 232. lap 2. jegyz.
- A  v i o l e n t i a  b ü n t e t é s é r e  lásd Bovsodmegye 1 595. évi statut.umálioz 

írt I. jegyz. II. к. I. fele 56. lap.
22*



3 4 0 M EG YEI STATÚ TU M O K .

publici et miseri contribuentis conservatione una tractent et 
concludant. Interim si aliqui neque poenae formidine publicum 
zelare cuperent, tales per praesentes conclusa nec immutare 
sed neque injuriosis discursibus inclitam universitatem et offi
ciales comitatus sub poena dehonestationis afficere praesumant.1

S ta tu tu m  16 -u m . Quandoquidem plurima mala ob rario
rem communis inquisitionis celebrationem in hunc comitatum 
irrepsissent adeo, quod malevoli non formidando praescriptam 
delicti poenam, plurima furta, adulteria, enormes in deum 
blasphemias ac alia maleficia committere, per idque divinum 
numen in iram provocare non vererentur. Hinc ad extirpanda 
ejusmodi maleficia et stabiliendam publicam tranquillitatem, 
statuitur, ut ordinarius vicecomes, cum adjungendo sibi uno 
ex judlium et altero ex jurassoribus concurrente fiscali comi
tatensi et si dominis terrestribus ita visum fuerit, iis quoque 
praesentibus, quolibet anno semel vel causa sic exigente, bis 
quoque communem inquisitionem peragat.1 2 Eandem inclytae 
universitati reportet, proventus autem ex birsagialibus desum
ptos pro rata portione cuilibet dividet.

S ta tu tu m  1 7 -u m . Justitiae et legibus consonum esset, si 
in bonis dominorum nobilium communis inquisitio quotannis 
perageretur, domini jure gladii gaudentes3 autem pariter faci
endo, non per spanos, sed juris peritos viros eandem celebra
rent, inclytae universitati repraesentarent, quare talismodi inqui
sitione contrario modo peragi comperta magistratus ex autho- 
ritate lege sibi attributa, in eorundem bonis peragendi dictam 
inquisitionem plenariam habebit activitatem.

S ta tu tu m  1 8 -u m . In comperto esset inter miseram ple
bem ad effugiendum portionale quantum plurimas fraudes 
irrepsisse, ita, ut nonnulli perceptis fructibus vernalibus et 
autumnalibus cum adminiculo etiam vicinorum collectis suis 
reculis ad alios comitatus profugiant, ac ideo, ut talis modi 
profugio modus ponetur, determinatur, ut locorum judices et 
incolae in gremio sui eas faciant dispositiones, quo vicinus 
vicino, ita et aliis ad profugium inclinatis invigilet, ne ob id, 
quod tam loci decrescere aggravium autem augeri opporteat, 
alioquin statuto huic contravenientes vel idem effectuare negli- 
gentes aut profugis media et occasionem suppeditantes sine

1 A gyűléseken megjelenés kötelességére lásd Szepesmegye 1567. 
évi II. statútumhoz írt jegyzeteket u. o. 17—18. lap.

2 A communis inquisitióra lásd Ungmegye 1637. évi II. statútu
mához írt 1 jegyz. u. ott 169. lap.

11 Pallosjogra (jus gladii) lásd Gümörmegye 1678. évi statútumá
hoz Irt 1. jegyzetünket u. ott 277—278. lap.
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ullo discrimine personarum ad carceres magistratuales detru
dentur, reatus sui condignas poenas daturi, insuper onus quo
que profugorum, quod in superstites redundavit, realiter per
soluturi.

S ta tu tu m  19 -u m . Servitium suae sacratissimae regiae 
majestatis et bonum publicum exigit, miseraeque plebis con
servatio summe suadet, ut universa loca contributionalia currus 
et boves communes, sumptibus pariter communibus procuratos 
habeant, proinde quilibet, et quidem, major pagus unum cur
rum idoneum et quatuor boves, mediocres autem medium cur
rum, et duos boves, caeteri vero minores juxta proportionem 
concurrendo, lios coemere et conservare sub poena florenorum 
ti.li. 12 irremissibiliter desumenda debebunt, ut taliter pauper 
incola propriis pecoribus rem domesticam curando, servitium 
quoque regium ex asse promovere possit, quod ipsum domini 
judices nobilium in processibus suis currentandum habebunt 
de realitate relationem facturi.

S ta tu tu m  2 0 -u m . Pro communi bono incolarum simulae 
permansione statuitur, ut in majoribus pagis annualis, in mi
noribus autem dimidii anni judices constituantur, qui accu
rate omnibus rebus pagensibus invigilabunt, praestationes dili
gentissime connotabunt. exacto judicatu tam super bis, quam 
vero quid et quando a contribuentibus exactum sit, coram 
dominis processialibus judlium ratiocinaturi; in minimis autem 
locis duorum mensium judices erunt.

S ta tu tu m  2 1 . Multum sane et id promotioni boni publici 
prodesset, et ad cupidam locorum conservationem contribueret, 
si ubique, observato bono ordine, vetita in suo statu conser
varentur, eaque, quae horum violationi ansam praebere possent 
necessariis sepimentis et aggeribus modo meliori in tempore 
praecluderentur, interim bis non attentis, cum plerumque 
observaretur, prata, segetes et alias seminaturas depasci per 
idque incolarum annuum fatigium inane et vanum reddi; 
statuitur: ut singula contributionalia juxta ac curialia loca 
in suis teritoriis undiquaque, versus terrenum vetitum, unde 
eidem aliquod damnum inferri quiret, necessarios aggeres et 
sepimenta, in quantum deteriorata essent reparent, aut denuo 
erigere noverint, sub poena florenorum Rh. 12 per dominos 
judices nobilium irremissibiliter desumenda, una ac in necessi
tates comitatus publicas convertenda, hoc eo quoque intellecto, 
quod si campum vetitum et prohibitum sive incolarum poten- 
tiores, sive dominorum servitores pecoribus palam, aut clan
cularie depascerent, subulci vero per impulsionem, aut immis
sionem ad talia loca prohibita setigerorum, prata egeri
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facerent, tales quoque comperta rei veritate statim et cie facto 
in poena praemissa per judlium mulctentur, quod si habito 
ad personas respectu iidem mulctare intermitterent, extunc 
fiscalis comitatensis contra eosdem et incolas vetitorum viola
tores ad poenalitates desumptionem procedere obligabitur, quare 
incumbet dominis judicibus nobilium solerter invigilare, ut sta
tuto huic parte in omni satisfiat.

S ta tú tu m  2 2 -u m . Quemadmodum prioribus, ita hisce 
quoque temporibus propilo damno experti sunt comitatus hujus 
incolae, quod quum semel pecora sua, ex campo, aut stabulo 
perirent, iidem, tametsi in manifestissima illorum vestigia 
inciderent et continuo passu aclhunc vel illum locum prose
querentur. amplius neutiquam rehabere possint; unde ne furibus 
malevolas intentiones suas ultra promovendi et exequendi 
major campus pateat, verum unicuique res suae justo titulo 
comparatae maneant, quilibet locus et possesio, ad quam 
nimirum, vel cujus territorium ejusmodi damnificatus furto 
ablati pecoris vestigia prosecutus est, illa talis locus et 
possessio incunctanter in se assumere tenebitur, si autem renueret, 
vel ulterius remonstrare et prosequi non valeret, furto ablati 
pecoris pretium juxta condignam aestimationem irremissibi- 
liter persolvere tenebit eritque obligatus.

Eredetije Ugocsamegy; levéltárában, Nagy-Szölliísön, Prot. 1733— 
1740. (Lapszám 175-töl 181. lapszámig.) Ugyanez a 12-ik és 22-ik pon
tok hozzáadásával megujittatott 1743-ban augusztus 12 és következő napjain 
tartott közgyűlésen (l. prot. 1740-től 1747-ig kgy. lapszám nélküli jegyző
könyvben).

1738.
B é k é sm e g y e i s ta tú tu m o k ,

l .

Anno 1738. die 25. Augusti.
Determinatum est.

Quandoquidem in oppido Gyula helvetioae confessioni 
addicti non curata, domini vicomitis admonitione tam periculoso 
tempore contagionis etiam lue infectos in ordinario loco 
coemeterii inhumarent, hinc hac adhuc vice ipsis scribendum 
erit, ut ad evitandum successivis temporibus periculum neminem 
donec contagio cessaverit, seu is infectus sit, seu non, in 
ordinario coemeterii loco sepelire sub poena ducentorum flore- 
norum rhenensium irremissibiliter desumendorum audeant; verum 
separatum ad id locum exquirant, quod ipsum in casum



contagiosae luis (quam deus clementissime avertere dignetur) 
coeteris quoque possessionibus per currentales sub eadem 
poena intimandum erit.

Eredetije Békésmegye levélt., Gyulán, 1738—1739., 321. lap.

II.

Quandoquidem observatum extitisset, in nonnullis posses
sionibus ex eo, quod stabiles vigilias non habuerint, verum 
singulis diebus mutaverint, qui tam accurate ad observandorum 
observationem instrui non poterunt, remissiores vigilias habuisse ; 
hinc statutum est, ut singulae possessiones stabiles vigilias 
conducant, eosdemque juxta jam saepius iteratas ad avertendum 
contagiosum malum inclyti comitatus notitiae datas disposi
tiones accurate instruant, ipsique judices eosdem visitent non 
secus singulis septimanis semel vel etiam bis Paulus Ribiczay 
jurassor a Gyarmath incipiendo, Paulus vero Zrini jurassor 
ab Öcsöd inchoando omnes possessiones visitent, an factae 
comitatus ordinationes per locorum judices observentur, et 
eatenus domino vicecomiti relationem suam faciant.

Eredetije и. о.

1738.
B é k é sm e g y e i s ta tu tu m .

Anno 1738. die 3. Novembris.

Ex quo miseri incolae conquesti fuissent, quod ditiores 
hospites cum pauperioribus improportionate ad labores et onera 
publica sufferenda ordinarentur, quocirca determinatum est, ut 
a modo imposterum, per judices locorum ad publicos labores 
et onera sufferenda currulisationes ordinandae proportionate 
inter ditiorem et pauperiorem hospitem secundum jumenta 
cujusvis observandae venient.

Eredetije Békésmegye levélt., Gyulán, Prot. 1737—1739. a 335. 1.
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1738.
B é k é sm e g y e i s ta tú tu m o k .

I.
Anno 1738. die 11. Decembris.

Norma intertenendae inclytae militiae pro hyhernis per 
inclytum comitatum Békésiensem inquartirisatae usque ad 
ulteriorem excelsarum instantiarum dispositionem.



P r im o . Pro qualibet portione orali menstruatim duae 
veeae tritici praebeantur, vel panis in natura dietim a 
duabus libris.

S e c u n d o . Gregario militi, si hospes libram carnis coxerit 
ex grosso anticipationis unam polturam et unum cruciferum 
loco jentaculi gratis dietim praestabit; alteram polturam pro 
carne reservabit hospes.

T e r tio . Pro una equili portione menstruatim sex vecae 
liordei praestabuntur.

Q u a rto . Unus currus foeni in triginta portionibus 
praestabitur.

Q u in to . Si ad vigilias miles perrexerit, pro tempore 
absentiae grossum anticipationis eidem hospes exolvat et gratis 
dietim unum cruciferum, foenum autem et hordeum ad locum 
vigiliae post ipsum administretur.

S ex to . Hospes in quo militem intertenendi ordo est. 
menstruatim pro lumine decem candelas praestare tenebitur, 
non sécus suo smigmate militis vestes lavare.

Eredetije Békésmegye levélt., Gyulán, 1737—1739. jkv. 378. I.

П.
Determinatum est eadem occasione circa succensores 

pratorum (ex quo magna damna per ejusmodi excitatum ignem 
praesertim in foeno causari manifeste animadverterentur) quod 
si locus, in cujus territorio ignis damnum causans exortus 
fuerit, memoratos pratorum accensores non statuerit, ipse 
damnum quodpiam emergens damnificatis refundere obligabitur.

Eredetije и. о.

1739.
B é k é sm e g y e i s ta tú tu m o k .

I.
Anno 1739. die 28. Martii.

Statutum est.

Si quidem ex fumigatione tabaca«* magna incendia 
orirentur, ideo ad praecavenda multifaria damna et incinera- 
tiones, determinatur, ut ejusmodi fumigatores in plateis deprae- 
hensi, statim eo facto in arestum deducantur et quinquaginta 
baculorum ictibus pulsentur.1

1 A dohányzás tilalmára és büntetésére lásd Heves-Külső-Szolnok- 
megye 1671. évi statútumához 1. jegyz. П. köt. 1. fele 262. lap.
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I I .

Determinatum est, quatenus graeei in gremio comitatus 
existentes intra se societatem ineant, et impositam taxam supra 
ipsos inter se repartiantur, et ad cassam domesticam comitatus 
contribuant.

E r e d e ti je  B é k é sm e g y e  le v é lt.,  G y u lá n ,  1787—1780. jk v .  4 1 5 —416 .1 .

1739.
Békésmegyei statutum.
Anno 1739. d ie 9. Ju n ii.

S ta tu tu m  est.

Siquidem Gyuláé germani non accuratas vigilias servarent 
et passim absque passualibus nonnullos homines intermisissent, 
ideo ad avertendas itaque confusiones ex rationibus boni publici, 
nec quisque obvius intrare possit, Gyuláé germanis serio 
imponitur sub incursu duodecim baculorum, ne ullum praesu
mant sive cum passualibus sive absque per suum pontem 
intromittere, verum dirigant una cum passualibus ad pontem 
hungaricum. Pons vero proprius iisdem duntaxat pro proprio 
usu et commoditate conceditur.

E r e d e ti je  B éke'sm egye lev é lt., G y u lá n , 1 7 3 7 — 1789. j k v .  449. I.

1740.
Békésmegyei statutum.

A nno 1740. d ie 5. M aji.

I n  n egotio  A rm e n o ru m .

D eliberatum  est.

Siquidem Armeni contra manifesta prohibita mandata 
suae Majestatis Sacratissimae et inclyti comitatus salutares 
dispositiones loca peste infecta intrare praesumpsissent: ideo 
ne impune factum eorumdem pertranseat, quemlibet ipsorum 
singillatim, quotquot sunt, in do ren is duodecim convinci et 
aggravari, convictosque et aggravatos pronunciari, domi
numque judicem nobilium cum sibi adjungendo jurassore pro 
excipiendorum executione magistratualiter exmitti.

E r e d e ti je  B é k ésm e g ye  lev é lt., G y u lá n , P r o t .  1739— 1 7 42 . a  99. 1.



1740.
Békésmegyei statutum.
Anno 1740. d ie 14. Jun ii.

S ta tu tu m  est.

Siquidem falcatura in liocce confitatu sufficiens foret, 
homines autem pauci darentur et aliorsum proficisci pro falca
tura passim viderentur, hac de causa unanimi voto concluditur, 
ne vel unus praesummat sui» poena centum baculorum incur
renda extra comitatum pro falcatura discedere.

E r e d e ti je  B é k ésm e g ye  le v é lt.,  G y u lá n , 1739—1742. j k v .  117. I.

1 740.
Békésmegyei statutum.

Anno 1740. die 28. Novem bris.

S ta tu tu m  est.

Siquidem omnibus et singulis possessionibus saepius 
impositum et currentatum fuisset, ut frumenti aliasque generis 
fossas intus in possessionibus obstruerent, eaedem autem hactenus 
obstructae non essent, ideo cum ob hoc, tum vero ad evitandum 
quodque damnum et infortunium denuo imponi omnibus judici
bus sub poena incarcerationis et refusionis damni, quatenus 
fossas apertas curent, secus poenam incursuri.

E r e d e ti je  B ék ésm eg ye  levé lt., G y u lá n , 1739— 1742. a  2 7 7 . 1.

] 742.
Békésmegyei statutum.

A nno 1742. die 15. M artii.

S ta tu tu m  est.

Quandoquidem in divenditione salis quam plurimae fraudes 
intervenirent, eapropter statuitur, ut a modo impostorum 
nullus quaestorum salis lapidatim salem pro suo libitu, que
madmodum antea attentet divendere, sed dumtaxat erga 
centenarios et consvetum pondus. Atque ideo unum cen
tenarium ad florenos Rhenenses tres, et unum pondo ad 
xros unos una cum devectione magistratualiter limitari. Siquis 
porro extraneorum aut hujatum hoc statutum transgressus 
fuerit et positive huic statuto contravenerit, ejusmodi praevari
cator pro primo casu in fiorenis Rhenensibus sex, pro secundo-
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autem casu in florenis Rlienensibus duodecim eo facto per 
officialem vicinum comitatensem puniendus veniet, cpii officialis 
ex penalitate duas partes ad cassam comitatus importare 
tenebitur, tertia vero sibi reservata cum denunciante.

E r e d e ti je  B é k é sm e g y e  le v é lt .,  G y u lá n , 1739—1 7 42 . 601 . 1.

1744.
BéMsmegyei statútumok.

S ta tu to ru m  occasione sedis re s tau ra to ria e  incly ti com ita tus Békésiensis 
anno m illesim o septingentesim o quadragesim o quarto . Die vigesim a secunda 
m ensis octobris G yuláé celebratae  pro adm in istra tio n e  boni public i per 

inc ly tam  u n ivers ita tem  acceptandorum .

P r im o . Ad exigentiam articuli 56-ti 1723-tii singulo 
triennio vel etiam citius necesssitate mutationem quampiam 
officialium comitatensium instituendam exigente, ut eo accuratius 
positivae hujus legis constitutioni satisfiat, sedes restauratoria 
celebranda veniet.1 * * * * * * 8

S ecu n d o . Articulus item 58. ejusdem 1723. diaetae 
accurate observandus1 2 * * * * * 8 veniet, tum eatenus, ut negotiis comi
tatus palam et publice debitoque cum moderamine pertractatis, 
conclusa hujus exacteque improthocollata ante dissolutionem 
congregationum publice perlegantur; tum vero ut in generalibus 
congregationibus comitatus conclusa et determinata per parti
culares congregationes aut per alios quoscunque in privato 
nullatenus immutare liceat; conclusis vero absentes se etiam 
accomodabunt.Quidquid praeterea ingruentis interdum necessi
tatis casu exigente in particularibus congregationibus deter
minatum extiterit, in proxima generali comitatus congregatione 
semper referri nullo modo intermittatur, taliterque relata 
improthocollentur. Conceptus praeterea majoris momenti, si 
necessitas exegerit, in instantaneam expeditionem summantur 
ac publice perlegantur, taliterque et nec secus altioribus 
instantiis transmittantur. Conceptus vero prothocollis inserantur; 
singula praetera generalis congregationis conclusa illustrissimo

1 Az id éze tt 1723 : 56. t.-czikknek  vonatkozó része az t rendeli,
h o g y : »pro  av erten d is publicum  co m ita tuum  adeoque regn i se rv itium
rem oran tibus qu ibusv is in co n v e n ien tiis ; singulo  trienn io , vel e tiam
citiu s (necessitate  m u ta tio n em  quam piam  in  officialibus in stitu en d am
exigente) sedes re s tau ra to r ia s  indicere , ac candidatos, cum  p rio ri vice-
eom ite idoneos q u a tu o r a  s ta tu  nobilium  p ro p o n en d o ; istiusm odi re s ta u 
rationem  ce leb ra ta  ten ean tu r«  (2. §.)

8 E zen t.-cz. ta r ta lm á t lásd előbb Ugocsam egye 1736. évi s ta tú tu m á 
hoz i r t  1. jeg y zetb en  337. lapon.
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domino supremo comiti, si praesens non fuerit, synoptice et 
extractualiter submittentur.

T e r tio . Acta porro unius congregationis usque aliam 
celebrandam semper prothocollum purum ingrediantur, ne 
secus accumulatis plurium congregationum actis, quaestione 
(uti saepius evenit) de rebus transactis mota, recursus ad 
fragmenta fiat, nec uti compertum haberetur, priorum temporum 
publica acta ex parte aliqua in prothocollo reperibilia essent. 
Ideo etiam necessarium foret acta comitatus tam recentiora, 
quam vetustiora ad bonum ordinem summere, eaque in securo 
loco ad id destinato diligenter conservare.

Q u a rto . Bonus ordo, qui anima rerum est, exigit, quatenus 
dominus judex nobilium vel ejusdem substitutus (cui alioquin 
occasione generalium et particularium congregationum, universis 
actis et factis, sedulam curam habere incumbit) ea. quae 
determinantur stante congregatione annotet et subsequenter 
etiam currentanda currentet, currentatione vero minus neces
saria existente pro privata adminus sui directione ad notam 
summet, siquidem idem, pro omni occasionum indigentia partes 
contrilmentium in publico tueri deberet. Inquisitiones vero 
oculatas, et processus ac reliqua publica acta singulo anno 
ad archivum comitatus debite resignabit.

Q u in to . Pul ilici ratio exigit, lexque et consuetudo regni 
praecipit, ut authoritas magistratualis comitatensis adeoque 
etiam hujus in gremio sui per omnes illaese et illibate 
observetur. Domini magistratuales ordinario vicecomiti quae 
in rebus servitium principis et bonum publicum tangentibus 
ex ofticio iisdem intimat, vel secus ordinat, adaequate pareant, 
insuperque connivente in utrumque respectu pariter et mutua 
observantia ferantur, secus facientes per dominum vicecomitem 
serio moneantur, ac si necessum fuerit, renitentia talium, et 
morositas etiam in publico detegatur. Per magistratum item 
comitatensem res venales mechanicorum et opificum, con- 
comitanter et etiam lanionum limitentur, mensurae item et 
pondera legalia per regnum usitata observentur. Contra tales 
vero, qui haec et alia etiam in generalibus vel particularibus 
comitatus congregationibus pro publico bono, commodo et 
tranquillitate ac conservatione inclyti hujus comitatus conclusa 
et determinata, ac per dominum judlium currentata in parte 
vel possessiones in communi non observaverint, per magistratum 
comitatensem cum rigore etiam animadvertetur, lege regni 
permittente; cum per ejusmodi nefors indulgentiam et publica
rum determinationum transgressionem, vivo etiam inclyta 
universitas experiretur exemplo, quantum per interruptam ante
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annos fenne octo publicam pacem et tranquillitatem, atque 
ut credi par est, fato in gremio recte hujus comitatus inter
ventum motum misera contribuens plebs, damni et gravaminis 
quin imo ipsam unius alteriusve possessionis depopulationem 
fuerit perpessa, ac experta, et ex eo pro

S ex to . Oportunum etiam ac summe necessarium censetur, 
ut singulo mense vel bimestri tempore unus ex dominis 
comitatensibus officialibus, assumptis comitatensibus et dominii 
Gryulensis aliquot militibus, cum assistentia etiam plebaeorum 
per praedia, et planitiem in gremio hujus comitatus situatam, 
pro sedula investigatione fienda, cum bona instructione desuper 
extradanda exmittatur, qui vagos, aliosque hinc inde latitantes 
malae farinae vel in furto quopiam depraehensos homines 
incaptivaret, ut per hoc mutui etiam nonnullorum furtivi 
conatus taliter praepediantur et securitas publica conservetur.

S ep tim o . In finem accelerationis justitiae, revisionisque 
appellatarum, siquae intervenerint causarum, ut sedes judiciaria 
ex generalibus comitatus congregationibus praefigenda, pro 
ratione necessitatis una alterave vice per annum celebratur 1 
aeque statuitur; determinatique eatenus, et juramento obstricti 
judices seu tabulae assessores habeantur2 qui toties quoties 
sedes judiciaria vel etiam revisio malefactorum celebrabitur, 
intra comitatum residentes (nisi legitime impediti fuerint) 
ejusmodi sedium judiciariarum celebrationi et malefactorum 
comitatensium revisioni sub poena legali per dominum vice- 
comitem de iisdem ipso facto desummenda intererunt. Qui 
nempe judices seu tabulae assessores, siquidem salarisati non 
essent (salarisatis enim dominis officialibus justitiae administratio 
de officio incumbit) occasione ejusmodi sedium judiciariarum et 
revisionis malefactorum diurna dietim ex cassa inclyti comi
tatus erga assignationem domini ordinarii vicecomitis, in 
proxima generali congregatine referendam interimalem juxta 
praxim hactenus usitatam solvenda habebunt. Ubi vero quem
piam ex magistratualibus extia comitatum ad coihputum vel 
diaetam sive vero etiam extra regnum comitatensium negotiorum

' A törvényszék tartásának idejére nézve vesd össze Ung-megye 
1712. évi statútumának »circa juridica« czim alatti 2-ik pontjával, a 
mely évenként — legkevesebb — két törvényszék tartását rendeli el. 
Általában pedig a megyei bíráskodásra s ennek történeti kifejlődésére 
és átalakulására lásd szintén Ungmegyének 1559. évi III. statútumához 
irt 2. jegyzetünket II. k. 1. fele 4. és 380. lapokon.

г Az esküdt táblabirákra nézve rendelkezik az 1613 : 24. t.-cz., a 
mely idézve van Ungmegye előbb említett 1712. évi statútumánál u. ott 
a 380. lapon.
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causa deputari et exmitti contigerit, in casu tali eidem a 
proportione characteris et pro ratione praxis hactenus usitatae 
diurnum exolvendum determinatur.

Octavo. Interdum etiam evenit, quod in fundis et bonis 
dominorum terrestrium jus gladii non habentium delitescentes 
malefactores per magistratum comitatensem ejusdem comprehen
dantur et recaptiventur, dein vero per ipsosmet dominos 
terrestres vel eorundem mandataries de manibus repetantur. 
Cujus intentu diversae iucomoditates et praejudicia enasci 
possent. Ideo non absimiliter statuitur et determinatur, ut 
magistratus comitatensis in quorumcunque dominorum terrestrium 
jus gladii1 non habentium bonis cunctos malefactores, vagosque 
homines in fundis aut praediis qualitercunque latitantes, 
incaptivandi et comprehendendi habebit auctoritatem et plena
riam potestatem; comprehensosque idem magistratus comi
tatensis in solito et securo carcerum loco asservabit, ac contra 
tales pro exigentia juris et justitiae, deque munere, facultate 
ac autboritate sua magistratuali in sede revisoria eatenus 
praefigenda, ac pleno magistratualium officialium comitatensium 
numero celebranda procedet et pro merita eorundem, ad 
exemplum etiam aliarum poena ferire et affici faciet ac 
adnitetur. Ne autem ob defectum praeparatoriorum, et neces
sariarum probarum revisio talismodi causarum sanguinis de 
una sede in aliam proteletur, incumbet dominis judlium statim, 
ac malefactor incaptivabitur, inquisitionem contra eundem suo 
modo peragere, eandemque fiscali comitatensi consignari, ut is 
ex eadem inquisitione cognito praevie facto levatam apponere, 
et sedi revisoriae paratam introporrigere possit. Si porro 
interdum contingeret, malefactorem in manus domini jure gladii 
non gaudentis, prius incidere, quam ad manus magistratuales 
idque magistratui aut fiscali comitatensi innotescet, in eo casu 
idem fiscalis nomine magistratus eundem dominum.per judlium 
admonere curet, ut malefactorem illico manibus magistratualibus 
Consignet, et non dimittat. Qui taliter admonitus si malefactorem 
post triduum non extradederit, nonve tradiderit, idem fiscus 
contra eundem sive qua dimissorem, sive qua ultra triduum 
detentorem ad subeundam legalem poenam, servatis tamen de 
jure in citando servandis, procedat. Convictis nec appellata 
ad tabulam regiam, ex ratione identitatis causarum crimi
nalium articulo 30. anni 1729. specificatarum1 2 suffragante.

1 A p a l l o s - j o g r a  (jus gladii) lásd előbb Ugocsamegye 1736. évi 
statútumához tett megjegyzésünket 340. lapon.

2 Az 172H : 30. t.-czikkben a közönséges nyilvános gonosztevők
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N o n o . In considerationem sumpto isthic articulo etiam 
63. 1723. constituitur, ut a perceptore (cujus denominatio 
penes Gynlense vel ut comitatus hujus partem potiorem con
stituens et cassae comitatensis securitatem curans, ad exigentiam 
etiam gratiossimi excelsi consilii locumtenentialis regii super 
eo in archivo comitatensi existentis intimati ultronee quoque 
in salvo manet) rationes singulis annis per dominos magi- 
stratuales praesentibus dominorum officialibus secundum ideam 
excelsi consilii locumtenentialis regii passim observari solitam 
exigantur, et censurentur, ac taliter eidem excelso consilio 
locumtenentiali regio de praescripto ejusdem submittantur. 
In quantum vero idem restantiarius compertus fuerit, ad satis
faciendum irremissibi liter compellatur. Dominus perceptor 
autem perceptionem quanti portionalis cum domestica imposita 
non confundet, verum uniuscujusque perceptionem in libellis 
distincte exponet, ac quid cui quantumve in parato per 
inquarterisatam item militiam ac transennas in naturalium 
consumptione acceptatum sit ? in libellis clare inscribet, caute 
hic observandum veniet, ne ex quanto contributionali ultra 
debitum obtingens quocunque ex respectu supererogetur.

D ec im o . Hac occasione opportunum aeque censetur et 
determinatur, ut tametsi incolae locorum militiae inquartirisatae 
vel transeunti portiones orales, ita et equiles administrarent 
eosdemque sic comitatus medio domini perceptoris loco paratae 
acceptaret, judices nihilominus et notarii nonaliorum locorum, 
totam partionalis quanti summam in paratis a misera plebo 
desumerent, atque exhinc emergibilem superfluitatem cum 
detrimento et jactura miserae plebis in suum nefors privatum 
usum converterent, cui damnoso et abusui imo excessui ut obvie
tur, domini tei restres vel eoi undem mandatarii singulis annis a 
judicibus possessionum rationes exigent vel exigi faciant, quas si 
domini terrestres exigendas praetermitterent, easdem domino 
indici nobilium exigere et censuram incumbet. Ubi vero judices 
cum miserorum incolarum pecuniis male dispensasse comperti 
fuerint, ad satisfaciendum pro communitate loci compellet.

U n d ec im o . Circa vagabunda, vulgo b ita n g  dicta pecoia 
etiam statuitur, quod si talia domini terrestres in propiiis 
territoriis deprehensa aprehenderint, intra triduum domino vice- 
coniiti vel judlium sub poena marcali per eos, quibus interent 
consveto juris processu desumenda insinuare tenentur.1 Dominus
bűnügyei, mint a kir. táblához nem felebbezhetd ügyek vannak meg
nevezve.

1 Megfelel Verbc'iczy H. К. III. Rész. XXXIII. czimének, a mely 
e behajtott, marhákra nézve akké(> intézkedik, h ogy: »Si quis nobilium
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vero judlium ejusmodi comprehensa et insinuata pecora prae 
manibus suis vel dominorum detenta et existentia, illico per 
comitatum currentabit, salva coeteroquin si intra cursum 
temporis proprieatai ius talismodi deperditi pecoris non com- 
paruerit seque non insinuaverit, post effluxum unius anni et 
diei praescriptione eatenus permanente.

D u o d ec im o . Pro accuratiori rerum cursu et cautione 
dominorum officialium magistratualium id etiam statuitur, ne 
ullus eorundem citra praescitum et petitam a domino vice- 
comite licentiam ex comitatu causa privatorum suorum 
negotiorum ultra unam hebdomadam exeat, quin imo ipse 
etiam dominus vicecomes in casu eo. quo simili titulo exire 
vellet, teneatur semet apud illustrissimum dominum supremum 
comitem praevie insinuare, et nonnisi obtenta a sua dominatione 
licentia repositoque interea ad archivum incliti comitatus 
authentico ejusdem sigillo, suo modo involvendo, et proprio 
usualique sigillo suo obsignando exire, suisque privatis vacare 
possit.

Eredetije Békésmeyye levélt., Gyulán, az 1744 - 1748. terjedő 
jegyzőkönyv S6—40. I.

1 745.
B ih a rm eg ye i s ta tú tu m ok .

Statuta inclyti comitatus Bihariensis occasione sedis vestauratoriae die 
20-ta mensis Aprilis anno 1745. in oppido Varad-Olaszy celebrata et 
pvotoeollo inclyti reassumpta, et in parte adhibita modificationi infra- 
scripta, ad puncta sequentia reducta, ac simul pro ratione circumstantia

rum modernarum aucta et ratificata.

1-m o. In nullius dominorum ordinariorum officialium 
comitatus hujus authoritate positum erit, expost ullam limita
tionem vel repartitionem universarum contributionum vel dis-

aut rusticorum equos, boves, oves, porcos, alias pecudes vel pecora de 
segetibus aut. pratis et foenilibus vel sylvis glandinosis prohibitis, propter 
illata damna impulerit vagiandos et taxandos et dominus ejuscemodi 
animalium contumacia ductus illa redimere noluerint, tunc damnificatus 
ipse, non amplius, nisi per triduum apud se eadem animalia conservare 
poterit, transactis autem tribus ipsis diebus, manibus sui comitis vel 
vicecomitis parochialis, absente vero illo ad manus unius judicis nobilium 
(cujus scilicet processui territorium illud damniflcatum devenire dinoscitur) 
dare et assignare tenetur. Non aliter post triduum singulis diebus, quibus 
animalia praenotata apud se reservaverit in singulis tribus marcis gravis 
ponderis, in duabus judiciariis in tertia vero partibus adversarii manibus 
dandis et devolvendis impellens et vagiator ipse gravabitur.« A H. K. 
czimére hivatkozással még részletesebben intézkedik az 1729 : 42. t.-cz.
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locationem militiae (si fierent quartern) alias in publica comi
tatus congregatione per piius factam sub quocunque tandem 
titulo, et respectu qualicunque, sub gravi animadversione per
mutare, sed siquis defectus adverteretur, ille per quemcunque 
in comitatum deferatur, et ibidem correctio, ac adaequatio 
impendatur.

2-do . Si quae causae intervenierint, ex quibus vel homa- 
gium, vel alia huic similis mulcta emergeret1 tales similiter in

1 Homagium. Miután az előző kötetekben közrebocsátott egyik- 
másik statútumnál a homagiumról csak mellékesen és az illető statútu
mokban foglalt intézkedések megvilágításához szükségelt irányban szól- 
hatánk, itt, ahol a liomagialis büntetésekre, azok eseteinek meghatározása 
nélkül történik utalás, helyén valónak tartjuk, hogy tüzetesebb meg
jegyzéseket tegyünk. Ugyanis : Verböczy (H. К. III. R. V. czim) e szót 
»homagium« ethimologiailag a »hominis ligium« vagy »ligamen« szavak 
összevonásából származtatja s annak kettős értelmét különbözteti meg.

Az egyik értelm e: a törvény szerinti.
A második értelm e: a szokás szerinti. A mely, mint mondja 

közönségesen használatban van.
Az előbbi, fogalma tágasb keretében : hűséget, kötelezettséget jelent 

a melylyel (bizonyára a középkori hűbéri viszonyra gondolva) minden alá
rendelt egyén a feljebbvalója 'iránt viselkedni tartozik általában; de 
szorosabban és különösen tekintve : azt a hűséget jelenti, a melyet minden 
alattvaló a fejedelemmel szemben tanúsítani köteles. Ez azonban itt szóban 
nem forog.

Az utóbbi értelemben vett homagium azonban, a mely jelen meg
jegyzéseink tulajdonképeni tárgyát teszi : emberdijt jelent, a melyet
büntetésként, a nem szándékos emberölő tartozott fizetni, mint fejének 
váltságát, hogy halált okozott cselekvényeért a törvényszabta halál- 
büntetést kikerülhesse. A véletlen, esetleges emberölés eseteiben, a halál
büntetés homagium-fizetéssel való megváltásának helye v o lt ; de a 
szándékos, vagy az előre megfontolt elhatározással (praeconcepta malitia, 
dolo malo) elkövetett gyilkosságnál, a kézrekerült bűnös a halálbüntetést 
ki nem kerülhette, hacsak királyi kegyelmet nem nyert, avagy, ha a 
középkorban divott s hazánkban is, bár hasonló esetekben törvény tilalma 
ellenére, meghonosult kiegyezési (compositionalis) eljárás rendén, a sértő 
a sértett hozzátartozóival ki nem egyezett.

A homagium tehát hazánkban az alkalmazásban volt büntetések
nek volt egyik neme, (mulcta) a mely azonban az idők folytán, már nem 
csak egyedül az emberölési esetekben, hanem az emberöléssel kapcso
latosan, vagy a nélkül elkövetett egyéb erőszakos (violentialis) cselekvények 
visszatorlására is alkalmazást nyert. Még pedig a fölmerült eseteknek 
súlyosságához képest vagy a maga egészében (homagium integrum vei 
mortuum, vagy pedig csak fele részében (homagium vivum) a honnan 
a holt és élödij közötti megkülönböztetés vette eredetét.

A H. К.-ben és országos törvényeinkben egész sorozatára találunk, 
a liomagialis büntetés (mulcta homagialis) alkalmazásának. Álljanak itt 
például a következők:

a) A ki hatalmaskodás czimén még törvényes kort nem ért árvát, 
vagy más gyermeket perbe idézett. (H. К. I. R. 132. ez. II. R. 23. czim.)

b) A  ki halottat idéztetett perbe, vagy pert folytatott az időközben 
elhalt nemes ember ellen. (H. К. II. R. 23. czim.)

Corpus S ta tu to ru m . III. 23
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comitatum vel potius sedriam deducantur et post convictionem 
judicialiter fieudam desummatur interque ordinarios dominos 
officiales et comitatum dispartiatur.

c )  A ki ugyanazon ügyben ügyvéd és homo í'egiusként szereplésen 
találtatott (H. К. II. R. 22. czim.)

d )  A ki nemes embert törvényes idézésen (evocatio) kivül, mint 
parasztot vagy jobbágyot, törvényszék elibe állíttatott (j'uristatio). II. K. 
II. R. 23. czim.)

e )  A ki hitszegőnek (fide fragus) vagy hamisesküvőnek (perj'urus) 
találtatott (H. К. II. R. 30. czim.)

f )  A ki másnak nemességét, itéletesen megállapított alaptalansággal 
kétségbe vonta. (H. К. II. R. 36. czim.)

g )  A ki mást, törvényszék előtt, állítását nem bizonyítva, becs
telennek nyilvánított. (H. К. II. R. 36. czim.)

h )  A ki hatalmaskodó (kisebb hatalmaskodás) jobbágyai, szolgái, 
és alattvalóival szemben, igazságot szolgáltatni vonakodott. (H. K. III. R. 
26. czim.)

i )  A ki bírói hatalma alatt nem álló gonosztevőt, az illetékes 
megyei hatóságnál jelentést nem téve, 3 napon túl is magánál tartott, 
vagy szabadon bocsátott, (H. K. III. R. 32. czim.)

k )  Az a paraszt ember, a ki feltiltott erdőben kártételen találva 
élfogatott (H. K. III. R. 33. czim.)

l)  Az a nemes ember, a ki parasztot megvert, megsebesített, vagy 
annak vagyona ellen erőszakot követett el, köteles lévén, a violentia 
büntetésén kivül, a paraszt homagiumát is megfizetni. (H. K. III. R. 
31. czim.)

m )  Az a földes úr, a ki a kihágást elkövető, vagy tartozását előbbi 
földes urának meg nem fizető, szökött jobbágygyal szemben elégtételt nem 
szolgáltat (1556 : 32. t.-cz.)

n )  Azok a véghelyi kapitányok, a kik a szökésben hozzájok 
menekült, több jobbágy, vagy testvérek közűi, a szolgálatba vett egyénen 
kivül, a többit a követelőnek vissza, vagy bíróság elibe nem állítják. 
(1622 : 27. t.-cz. 2. §.)

o )  A ki másnak jobbágyát magához vonja, vagy a szököttet vissza 
nem bocsátja. (1547 : 28. t.-cz. Mátyás D. YI. art. 39.)

p )  A ki nemes embert, vagy annak emberét erőszakkal letartóztatni 
merészli. (Ulászló D. I. art. 90.)

q )  A ki törvényellenesen követel vám- és révdijt, vagy erőszakkal 
kényszerít a fizetéses átkelési helyre, nemes embert, egyházi személyt, a 
feleségét hazaszállító új házas parasztot, imának élelmi szert, vagy 
malomba őrlés végett gabonát szállító embert, valamint a ki a szabóktól 
és posztónyiróktól több dijat követel mint más utasoktól. (Ulászló 11. I. 
art. 85. 86. V. ö. Mátyás D. YI. art. 35. 36.)

r )  A ki hadköteles embert visszatart, vagy táborba szállaui vona
kodik (1595 : 21. t.-cz. 1655 : 9. t.-cz. 1622 : 9. t.-cz. V. ö. H. K. 
II. R. 86. ez.)

s )  A ki elbocsátja a gonosztevőt, legyen ő bár nemes, nem nemes 
vagy ispán. (Ulászló D. I. art. 80. 1659 : 17. t.-cz. H. К. II. R. 86. ez.)

t )  A ki a törvényes végrehajtást erőszakkal megakadályozza, vagy 
a végrehajtás alá vont javakat visszafoglalja. (1681 : 31. t.-cz.)

Mind ez esetek azonban nem merítik ki a homagialis mulcta 
alkalmazásának számát, mert ezeknek analógiájára a bíróságok Ítéleteik
ben az egyes municipiumok pedig a particularis' jogalkotás folyamatában
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3 -  0. Domini vicecomites et judlium juratique ad instan
tiam partium litigantium exmissi, saliaria sua juxta statutum 
inferius declarandum in processibus causarum procedentes 
exigant, sed nec in aliis circumstantiis majoribus solito, ac 
justo, expensis requirentes onerare praesumant.

4 -  to . Contra morosos et refractarios in persolvendis 
communibus oneribus sede declarantes executione militari uti 
licitum erit, ita tamen, ut pro simili major, quam trium ttore- 
noruin summa poenalis non desummatur. Secundario communi
catu jam primaeva mentionata mulcta domino terrestri talis 
loci, si liaec quoque praenarrata morositas et renitentia adver
teretur et eveniret, justo duplicari potest, idque semper per 
dominum perceptorem.

5 - to . Deinceps non aliter immunitas concedenda praediis 
et desolatis locis, nisi in haec loca adventantes homines testi
moniales secum, unde transmigrant, produxerint; quod ex 
prioribus suis stativis, sine injuria dominorum terrestrium ac 
locorum, abire potuerint, aut vero ex vicinis provinciis se huc 
contulerint, ne propter talium abitum, alias alibi contributioni

a fejlődő és átalakuló viszonyok követelményeihez képest folyton újabb, 
meg újabb esetekre rendelik annak alkalmazását.

Mennyisége a homagiumnak a polgári állás különbözőségéhez volt 
mérve. Az egyházi és világi főui-aké 100 nehéz girát vagy is 400 m ftot; 
a köznemeseké, valamint a városi polgároké (H. K. III. R. 9. oz.) 50 
nehéz girát azaz : 200 mftot (H. К. I. R. 2. ez. III. R. 5. ez.), a parasz
toké pedig 10 nehéz girát vagy is 40 mftot (H. K. III. R. 26. t. ez.) 
tett ki. Az erdélyi részekben a nemeseké 66 mft (H. K. III. R. 3. ez.), a 
Székelyeké 25 mft (H. K. III. R. 4. ez.) Szlavóniában végül 100 mft 
(H. K. III. R. 3. ez.) tett k i ; a melynek fele része mint violentialis 
büntetés, élődijnak (homagium vivum) neveztetett.

Hogy ez a szokástól fentartott büntetés honnan vette eredetét, 
arra biztos feleletet adnunk nem lehet. Országos törvényeinkben csak a 
XV-ik század vége felé kezd előfordulni; de a mint az előbb idézett 
példák mutatják, a H. K. már egész tömeges alkalmazását bizonyítja. 
Szegedi (Tyrocinium 479. lap.) azt jegyzi meg, hogy némelyek a homagium 
eredetét Szt. István azon törvényére vezetik vissza, a mely a kézvesztésre 
ítélt hamisesküvőnek megengedi, hogy kezét 50 tinóval, tinóját 4 girával 
számítva — a mi együtt 200 mftot tesz ki — megválthassa. (Lib. 
II. Cap. 15.)

Arra nézve, hogy a fölmerült konkrét esetekben a sértőnek 
avagy a sértettnek liomagiuma Ítélendő e meg? A H. K. III. R. 5. czime, 
az emberölés esetében, a bűnös liomagiumára mutat s »absurdumenak 
mondja azt az állítást, mintha a megölt ember homagiuma lenne meg
ítélendő, miután az mint büntetés, a bűnt tevő feje váltságául szolgál; 
de mind a mellett is a gyakorlat az ember ülésnél rendszerint a megölt 
ember holt dija, a violentialis esetekben pedig a sértett egyén élő dija 
megítélését vette ususba (v. ö. Kittonich. Dub. 89.)

23*
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obnoxiorum per liocque secum diétám pensionem trahentium, 
onus hujus comitatus adaugeatur.

в -to. Ut tandem tollantur occasiones quaerulantium, in 
factae diversitatis celebrationis congregationum, hoc est jam in 
uno, jam vero altero loco praefixarum et habitarum hactenus 
vigentes, sed et domini terrestres et nobilitas cum minori 
sumptuum impensione, et majori commoditate ad certum, 
eumque determinatum aptum commodum, et in meditullio 
constitutum conveniant locum, maxime in hyeme, pro illo 
statuitur V a r a d in u m , in aestate vero, ubi major ratio inter- 
tentionis equorum in considerationem veniret, siquidem quoad 
pascuum Varadinum plane exiguum nullum haberet, terri
torium pro celebrandis congregationibus oppida Diószeg, Bibar, 
Kis-Mária vel alter commodior locus denominantur.

7 - т о. Congregationes comitatus si extraordinariae graves 
causae occurrerint, singulis mensibus etiam semel celebrentur 
in locis praescriptis alternative; non secus

8 -  vo. Ut celerior et compendiosior suppeditari queat 
causantibus juris cursus, statuitur, ut per annum quater sedes 
judiciaria causarum appellatarum celebretur 1 et quidem primo 
sexta Februarii, 2-to 14. Maji, 3-io 21. Augusti, 4-to 14. Novem
bris, si in diem dominicum aut festum non incideret, cum sub- 
sequentibus et sufficientibus juris diebus causantesque et in 
causam attracti ad easdem legaliter tempestive certificentur.

9 -  n o . Diligenter praecavebunt domini officiales, ne ullo 
sui) ausu laboratiores ex processibus sibi concreditis pellere et 
pellifacere, ita vecturas in damnum dominorum terrestrium, ad 
labores suos media suorum hominum praesumant.

1 0 -  mo. In publico factae comitatus determinationes salvae 
maneant, neque per privatos impediantur, aut contra mande
tur. Contravenientes per fiscum comitatus vocentur et pro 
demerito puniantur; publicis enim et potissimum unanimiter 
factis decisionibus nisi habeatur fides et addatur firmitas, 
inanis omnis restauratio, elusa omnis sana dispositio.

1 1 - т о. Vicecomitum commissiones in publico, non vero 
privato negotio factae suum obtineant vigorem, nec ullatenus 
suapte impediantur, nam saepius moram non patientibus rebus, 
quemadmodum congregatio celebrari ita dispositiones differri 
et protrahi nequeant, tales nihilominus in proxima congre-

1 A törvényszékek tartása idejéről lásd eló'bt) Békés-megye 1744. 
évi statútumához irt jegyz. 349. lap.
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g’atione comitatui referantur, ut quae de publico aguntur, 
publico itidem innotescant et in protocolla referantur.1 Quin imo

12- m o. Etiam determinationes prioris congregationis in 
subsequenti repeti relegique debebunt, ut unicuique constare 
possit, quis et qualiter sibi commissa executus fuerit, quid 
enim praecepta valent;2 nisi observentur.

13- 0. Ad tollendas varias confusiones, et altercationes 
passim occasione repartitionis quanti portionalis et dislocatio
nis militiarum intervenire solitas, justam item et aequam 
proportionem servandam ad normam etiam quam plurimorum 
regni comitatuum, comitatus omni triennio pro ratione tem
poris conscientiose conscribatur habita ratione maxime tran
sennarum.

1 4 -  to. Quo ad transmigrationem colonorum, esto quidem 
articulus 61: 1723 liberam migrationem taxalistis et manu
missis e gremio comitatus in alium indulgeret, et salvam relin
queret, depositis tamen deponendis, et exolutis exolvendis, quia 
tamen incolae hujates palam minus solerent ejusmodi sui 
transmigrationem exercere, verum inscio domino terrestri, et 
officialibus tam dominiorum quam magistratuum, clam et 
furtim cum damno summo et extrema ruina remanentium, 
incolarum transirent de loco in locum, ex eo statuitur, ut 
omne onus publicum in comitatum alium eosdem sequatur, ne 
tamen remanentes contribuentes hospites, in exactione et 
complanatione graviores sentiant incommoditates, comitatusque 
per hoc damnificetur, pro refrenatione talium profugorum 
constituantur in passibus, ubi praecipue necessum videbitur, 
homines armati, in comprehensionem instantaneam similium 
sine passualibus litteris necessariis commeantium et migran
tium hominum incumbentes ex cassa inclyti comitatus solvendi, 
quorum comprehendendorum bona apud eosdem reperienda 
confiscentur, tertialitate una eorundem domino terrestri, secunda 
incaptivanti et tertia comitatui cedente.8 Demum

1 5 - 0. Siquidem ex profugio similium incolarum, id quoque

1 8 A határozatoknak jegyzőkönyvbe iktatására és a következő 
üléseken való felolvasására lásd TTgocsa-megye 1736. évi statútumához 
irt jeg3Tz. 337. lap.

a A statútumban idézett 1723 : 61. t.-oz. rendeli : »ut ejusmodi 
liberae conditionis taxalistae ignobiles, vel manumissi, qui in bona 
aliquorum dominorum terrestrium condescenderint et colonicalem vel 
censualem aut inquilinariam obligationem assumpserint, tales (et etiam 
hactenus modalitate praevia condescentes) secundum conventionem cum 
dominis terrestribus initam vel ineundam, iisdem obligati manebunt 
(§. 1.) nullam autem conventionem cum dominis terrestribus ineuntes 
praestitis praevie praestandis, liberam migrandi facultatem habebunt (§. 2.)
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sequatur, quod relicto domicilio priori in gremio istius comi
tatus alium occupent locum, et recognoscant dominum terres
trem, consequenter relicto onere publico et delictis passivis 
nomine communitatis contractis, imo datis quoque dominis 
terrestribus tribui consvetis, utramque partem damnificent. 
Ideo statuitur iterum, quatenus onus publicum, sine quantum 
portionale juxta consvetudinem hactenus observatam, usque 
novam inclyti comitatus conscriptionem tales transmigratores 
sequatur, reliqua vero onera, ut sunt passiva debita cujus- 
cunque speciei, et datiae, erga requisitionem domini illius 
temporis terrestres, quibus competit, idem complanari faciant 
secus judlium illius processus authoritate modo eidem attri
buta, abscissis universis juridicis remediis, adeoque processu 
quoque eatenus haud instituendo, ad desumptionem desummen- 
doru.m ex bonis talis transmigrationis fiendam comperta reali- 
tate eiusmodi debiti instantanee procedere possit ac valeat.

1 6 - mo. Officiales quoquo modo in officio suo negligentes, 
aut sequiter agentes per comitatum pro demerito in refusione 
damnorum per negligentiam, aut conniventiam causatorum 
puniantur.

1 7 - m o. Ex quo incongruum foret, ut officiales oeconomici 
dominorum terrestrium qua tales sessionem ad tabulam sibi 
vendicent, statuitur tamen, ut in defectu subjectorum habita 
ratione status et capacitatis hiquoque adhiberi, et condecenti 
loco applicari possint.

1 8 -  0. In observatione vestigiorum perditorum cujuscumque 
speciei pecorum statuitur generaliter: ut quamprimum, damni- 
ficati vestigia praevie deposito juramento judicibus assignaverint, 
tales judices instantanee teneantur assumere et mensura juxta 
accepta, eadem ad territorium alterius possessionis prosequi, 
in limitibusque territorii vicini, illius loci judicibus deposito 
super eo juramento, fquod eadem vestigia sint, quae damnificati 
iisdem ostenderant, assignent una cum mensura in primo loco 
accepta, qua in materia si cum prosecutione vestigiorum 
contingeret pervenire ad loca praediorum per ejusdem posses
sionis incolas possessa, teneantur assumentes eousque pergere 
per praedia etiam, quousque ad possessionis certae limites 
non pervenerint; cujus autem possessionis judices vestigia 
similia ultra deducere nequiverint, aut voluerint, eadem 
possessio talium furto sublatorum pecorum pretium conscientiose 
limitandum, persolvendum habebit, hoc etiam hic per expressum 
declarato, quod si vestigia traducta ad praedia dominorum 
proprietariorum exstiterint ibidemque eadem perdita fuerint, 
talis possessio ad compensationem compensandorum adigi
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nequeat, id tamen, quod in praedium traduxerint, ibidemqué 
perdiderint, et non dolose prosecutionem intermiserint, septem 
adnimirum testibus ex vicinis possessionibus convocatis praevie 
docebunt in conformitate legis.

19- n o . Duodecim dierum labores, ac unus imperialis, et 
non infra, vel ubi conventio quaepiam prout inita vel ineunda 
f.nerit, juxta eandem per quoscunque taxatitios praestari soliti, 
si cuti secundem determinationem inclyti comitatus adhuc in 
anno 1713. die 23. Februarii in possessione S z a lá r d  factam 
huc usque observati Sunt, et ubi non observati etiam fuissent, 
imposterum fideliter observandi et continuandi statuuntur; 
contravenientes vero per fiscalem inclyti comitatus judicialiter 
evocentur et secundum leges patrias severe puniantur.

2 0 -  mo. Novitates quaepiam in praejudicium boni publici 
aut etiam privatarum personarum vergentes, simpliciter tollan
tur, contrarium facientes per fiscum inclyti comitatus evocentur.

2 1 -  mo. Occasione transennarum militiae in stationibus 
quaelibet loca quantum expenderint, per dominos eotum com- 
missarios constitutos, fideliter investigetur, conscribatur et inclyto 
comitatui medio notariorum et bellici perceptorum referatur, ut 
commissariatui tempestive talis conscriptio repraesentari possit.

2 2 -  do. Iam plures anni transierunt exquo nonnulli domi
norum officialium ad perceptionem pecuniariam comitatus 
semet immittentium censuraliter convicti alto sub silentio 
haererent, nec quidquam vel fors vix aliquid quamvis persaepe 
moniti liquidare conati sunt, quare dictante communi justitia, 
cum quivis teneatur reddere unicuique quod suum est, tales 
per fiscum serio admoneantur, et similes restantiae absque 
procrastinatione via liquidi desummantur.

2 3 -  0. Magistratualis obligatio suum fert, ut omnia in 
gremio cujusvis comitatus conformiter ad leges regni dispo
nantur, cum autem nonnulli dominorum terrestrium jus gladii 
habentium1 vel potius ipsorum officiales persaepe maleficos, 
quamvis capi vel diutius etiam incarcerari curare assolerent; 
capitalem nihilominus poenam promerentes etiam post latam 
sententiam facile elabantur; ideo pro terrore similium malefi
corum ac tutiori incolarum permansione magistratus summe 
invigilabit, ac talia facientes per fiscum absque ulla protela- 
tione pro danda ratione evocabit, at tenorem articuli 48: 1715. 
procedet.1 2 In sedibus autem dominalibus semper judlium, cum

1 A jus gladii =  pallosjogra lásd Ugocsa-megye 1736. évi stat. 
2. jegyz. 340. 1.

2 Az 1715 : 48. t.-cz. intézkedése igy hangzik: »Et pro nonnulli jus 
gladii habentes privilegio suo abuti et malefaetoras inpune et sponte
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jurato assessore adesse debebit, ac occasione illius sedriae, venti
latarum causarum seriem in primitus celebranda inclyti comita
tus sedria referre obligabitur.

2 4 -  0. Dislocationes quarteriorum, et repartitiones impo
sitorum non perfunctorie, sed cum bona et mutua consultatione 
publice instituantur, neque amplius in maculatorio, sed sub 
sigillo, et respective subscriptione notarii perceptori ac judici
bus nobilium extradentur, qui nullo modo sub amissione «(fficii 
minimam etiam immutationem propria authoritate adeoque 
absque consensu comitatus facere attentetur, nisi urgente summa 
necessitate, vel brevitate temporis cum scitu ordinarii vice- 
comitis.

2 5 -  0. Opifices ac veniculae jurisdictioni magistratuali 
ubivis locorum subesse veluti debent, ita eorum distractiones, 
opera manuum ac merces injustam, ac tempori competentem 
limitationem singulo anno renovandam summenda veniunt, cui 
limitationi omnes et singuli se accomodent, contravenientes 
vero primo et secundo tollerabiliter ac legaliter punientur, 
tertio vero talium res similem limitationem excedentium con
fiscentur, et trifariam, parte una ecclesiae, alia dominis 
judlium, qui limitationis effectuationem sibi commissam habe
bunt, in suis processibus, tertio pro communi bono cedente 
dividantur; limitatio autem bubulae binis vicibus per annum 
instituatur a novo anno ad festum pentecostes, et a festis 
pentecostalibus ad novum iterum annum, necessitate ita ferente 
instituatur.1

2 6 -  to. Cum diversa incendia cum damno publici per 
homines malevolos exerceri compertum sit, ideo tranquilitate 
miserae plebis, et ratione boni publici exigente, current aliter 
domini judlium sub gravi poena, et animadversione fienda 
statutum hocce publicari facient, ut nimirum solitum vesper
tinum campanae pulsum in pagis, et oppidis hinc inde ire, 
vagari extra locum securum fumigare, et vigilias hactenus 
etiam determinatas, et practicatas omittere sub poena refusio
nis damnorum et incursionis poenae magistratualis non atten-

(limittendo laesos damniflcasse perhibentur: idcirco sancitum est ut
renovatis titulo 2. Partis secundae, item articulo 38 Mathiae regis decreti 
sexti, nec non 19. TJladislai decreti secundi, art. 38. anni 1655. et 41. 
anni 1563. pars laesa injuriam et damna sibi per dimissum malefactorem 
illata, contra ejusmodi dimissorem legaliter coram comitatu aquirere 
valeat.«

8 Az árszabályozásra lásd Sáros-megye 1627. évi stat. 1. jegyz, 
JI. к. 1 . fele 138. 1,
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tentur, postque pulsum campanae hora nona vespertina insti
tuendum, siquem deprehenderint comprehendi curabunt.

2 7 -  m o. Ex quo autem plurima infortunia et damna 
metuenda ex eo etiam forent, quod fossas et foreas in publicis 
etiam plateis existentes proprietarii earundem vel debite non 
replerent, vel vero simpliciter apertas relinquerent, hinc ad 
praecavenda ejusmodi damna, statuitur, ut in posterum, dili
genter repleant aut claudi faciant, secus damnum ex hoece 
defectu emergens fossae dominus compensare obligatur, si 
nobilis fuerit, si vero rustici fuerint, ultra refusionem 
damni ad poenam bacularem etiam per processuales judlium 
juxta qualitatem, et gravitatem damni dictatam atrahendi 
venient, quae ut eo magis effectui mancipati possint, singulus 
locus unum inspectorem constituet, qui fossarum proprietarios 
ad occlusionem earundem adiget, et compelli faciat; quo vero 
ad inhumationem pecorum in lue interire contingentium 
salutaria statua hactenus adnornam intimatorum excelsi consilii 
regii interventorum, nunc iterum pro reiteratis habentur.

2 8 -  vo. Semel statuta serventur sancte, et inviolabiliter, 
neque aliter, quam in solenni generali congregatione obmuta- 
tas circumstantias, et majus bonum commune immutentur.

2 9 -  0. Siquidem judices locorum nullum saliarium habe
rent, varias vero tam in condescensionibus, quam ipsorum 
locorum in negotiis sentirent incommoditates, et labores, ex eo 
statuitur: quatenus sub tempore officiorum soli judices, et
subjudices, non autem jurati ab omni contributione immunes 
maneant, qui in locis omnibus, ubi ultra quam 25 coloni 
invenirentur, et manerent, per annum integrum, ubi infra per 
medium annum ad evitandas quasvis confusiones, et quaelibet 
damna officium suum judicatus sub poena castigationis in 
carcere administrare, renitentes eadem poena affici, ac de 
omnibus proventibus et redditibus impositionibus cui quantum 
in individuo repartiti sunt, et perceperunt, tempore gesti sui 
officii coram domino judlium et jurato assessore in praesen
tiam dominorum terrestrium, vel officialium citati sufficientes 
rationes dare teneantur, sintque obligati.1

8()-o. Ex quo in birsagiorum exactionibus misera plebs 
nimium vexaretur et aggravaretur, ac multas disconvenientias 
et illegalitates maxime ab incompetentibus judicibus per prius 
practicatas fuisse observatum esset; quin imo in aggravium et

1 A falusi bíróságra általában lásd Abaujm. 1612. évi statútuma 
2. jegyz. II. k. 1. fele 88. lap. A falusi bírák adómentességére pedig 
ц. ott. 163. lap.
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enervationem miserae contribuentis plebis a similibus etiam, 
qui poenam corporalem merentur, pecuniam exigerent, ideo 
statuitur: ut judices a talibus, qui castigationem merentur, 
nullatenus pecuniariam mulctam exigere, in aliis vero birsagiis 
pecuniariis ultra florenum unum, sub refusione perceptorum et 
poena baculi praesummant percipere, cujus duae tertialitates 
cedent ipsis judicibus et juratis, alia tertialitas pro publica 
necessitate loci sub onere dandarum rationum convertatur.

3 1 -  0. Justitia et miserae plebis permansio et conservatio 
id secum ferrent, ut loca contributionem et quarteria propor
tionate et unus sine aggravio alterius ferant, et ne per novas 
quolibet anno necessario dominis officialibus inquarterisandis 
exstruendas domos majores et saepe inanes loca faciant expen
sas, per quas non leviter exhaurirentur, sed et ut necessaria 
tam in conservationem domus, quam quartirisantibus com
portare, utpote foenum, lignum queant; denominantur loca 
sequentia pro infra denominandis dominis officialibus quantotius 
ad competentes, et stabiles domos erigendas obstringenda, in 
quantum actu non haberentur exstructae, et si jam exstructas 
haberent, juxta regulamentum conservandas, ex quibus, in 
erigendis taliter et actu existentibus domibus, locus unus uno 
anno, alter alio, tertius tertio et sic consequenter designatum 
dominum officialem ut sustineat, statuitur. In quibus praemis
sis tempore futurae repartitionis aut dislocationis specialiter 
observandum statuitur, ut si fieri potest, in unius dominii bonis 
omnes officiales simul et semel non dislocentur ac in aedifica
tione, aedificiorum refractarii aut jam aedificata non curantes 
exemplariter puniantur.

3 2 -  0. Quandoquidem in celebrationibus sedriarum plures 
et urgentes occurrerent majoris etiam momenti labores, inte
rim ex locis et oppidis comitatus hujus frequenter tales etiam 
appellarentur causae ad sedrias, in quibus nec vicecomes, nec 
judlium processisset, verum inter se ex privatis suis statutis 
haberent constitutos causarum judices, hinc fine lucrandi tem
poris et compendiandarum diurnalium expensarum, tabulae 
judiciariae assessoribus ex longo jam usu et praxi competen
tium, ad normam antiquam et veterem statuitur: ut talium 
appellatarum pro judice authorisetur notarius cum convocandis 
per eundem ad id uno aliove tabulae judiciariae assessore, a 
cujus revisione si alterius appellaretur, eadem ad sedriam 
comitatus, quo idem revidens notarius in casu tali referre 
tenebitur, transmittenda veniet.

3 3 -  io . Siquidem pro coercitione malefactorum, et poena 
quorumlibet demeritorum publici carceres haberentur, ibi vero
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detentos ob avertendum profugium per certos hajdones, et 
carcerarium, sive castellanum custodire necessum esset; ideo 
statuitur: ut pro boc casu et circumstantia conducantur haj
dones gregarii nro 19 cum uno decurione erga saliarium 
aequale videlicet florenorum 40, ex quibus duo penes cassam 
inclyti comitatus apud perceptores vigilias agent, non secus 
milites nro 20. erga saliarium florenorum pariter 40. praeter 
libériám, quorum unus nomen ductoris gerens, alter corporalis 
auctum habeant saliarium.

3 4 -  0. Cum multi essent, qui misericordia ducti, captivis 
pecuniario etiam subsidio auxiliarentur, ut talis eleomosyna in 
pessum non eat, castellanus deputatur, qui talem pecuniam 
sub onere dandarum rationum percipere et pro necessitate 
captivorum competenter erogare queat, dabit autem rationes 
menstruatim domino Andreae Pongrácz substituto judlium.

3 5 -  0. Captivi siqui expost e carceribus et e compedibus 
judicialiter liberarentur, carcerarius sub gravi animadversione, 
et poena ab uno tali supra quatuor grossos haud accipere 
ausit, cuius medietas eidem cedet, alia inter hajdones aequa
liter dividatur, ab iis vero, qui corporali poena exemplariter 
puniuntur, vel detenti ob leve crimen, propter rariorem celeb
rationem sediiarum revisoriarum supra meritum facinoris 
carceris squaliorem subirent, niliil prorsus desummant.

3 6 -  to. Certum est annum militarem semper 1-ma Novem
bris inchoari, dislocationesque quarteriorum ante de necesse una 
cum repartitione novi quanti (quum ad tenorem benigni regula- 
menti menstruatim pecunia anticipari debet) exoperari, quare 
tam ad evitandas, inter militem et incolam ex sera dislocatione 
facile emergibiles confusiones, quam servandum bonum ordi
nem, ita praecavendam restantiarum accumulationem statuitur, 
ut in Septembri, vel in aliquo necessitatis impedimento inter
veniente, ad initium statim Octobris generalis congregatio 
celebretur, occasioneque ea repartitionis quanti ac dislocatio 
militaris elaborentur, pro revisioneque aedificiorum pro officiali
bus militaribus exstructorum certi tabulae judiciariae assesso
res exmittantur.

3 7 -  0. Miserae plebi afflictae, ut nova in quantum fleri 
potest, non detur afflictio, quando contingeret pro restantia
rum solutione executionem per perceptores exmittere observa
bunt hoc (ut citius ante quindenam omnibus constet) seriam, 
et specifice quare, et qualem exmissuri sunt executionem, ne 
perscribere omittant, angariatimque extractus rationum suarum 
in generali congregatione vel sedria producere nullatenus 
praetermittant.
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3 8 -  0. Quandoquidem domini terrestres maximum jurium 
suorum praejudicium, et damnum in eo experirentur, quod 
incolae et coloni locorum terras, seu appertinentias sessionum 
suarum, videlicet prata, terras arabiles et his similes partim 
coincolis, partim extraneis, sive vicinis seu longius dissitis 
vendere, inhypothecare solerent, et practicarent, temporeque 
Turcico practicassent, cum tamen rustici in similibus apperti- 
nentiis praeter mércédéin laboris nihil haberent, essentque 
jurium incapaces; unde statuitur ad normam annorum praete
ritorum, ne locorum territoria, vel avelli, vel minui, vel denique 
in controversiam aliquam (ex qua litigia ac persaepe caedes, 
et rixae evenire assolerent) venire contingat, ut nullus incola
rum absque scitu domini, et permissione similia exercere 
vendere, aut inhypothecare praesumat, et siquidem emptores 
tempore primae emanationis hujus statuti intuitu rehabitionis 
pecuniarum suarum ad evictores suos relegati essent, nunc 
quoque eo relegati habeantur, talesque appertinentiae sine 
omni onere per proprietarios recipi possint.1

3 9 -  no . Siquidem mensurae, pondera, et ulnae in gremio 
dispares esse perhiberentur, is error ut sufferatur et legi satis 
fiat, statuitur: ut domini judlium serio et diligenter investi
gent, illegalesque rectificent, pondera Bányaiensia sufferant, 
illegalibusque utentes, vendentes aut scienter ementes in 
amissione rerum venalium et florenis tribus toties quoties 
puniant, praeterea qui expost tunnis et non urnis, item cubu- 
lis Debrecziniensibus et non Posoniensibus uterentur, vel 
quinque vicas pro cubulo daret, vel scienter emeret, ubicunque 
etiam in molendinis, pariter in amissione rerum suarum, et 
poena 3 florenorum nunc pro tunc convicti habeantur, ut vero 
domini judlium his in circumstantiis ad rei veritatem venire 
possint, examen sub juramento intuitu praemissorum instituant.2

4 0 -  0. Vi gratiosae inclyti comitatus determinationis, cum 
ad effectuationem limitationis rerum in foro vendi consveta- 
rum certum habuisset in praesentiarum ordinatum suum officia
lem, in eoque id observatum esset, quod vel sufficienter officio 
non defungeretur, vel in desumptione poenalitatum sive erro- 
gando contrabanda aequa lance non procederet, imo abinde

1 A H. K. III. B. 30. czime értelmében »Eusticus praeter laboris 
mercedem in terris domini sui, quantum ad perpetuitatem nil juris 
habet sed terrae proprietas ad dominum terrestrem spectat et pertinet« 
a minek törvényes következménye a statutum elidegenítési tilalma. V. ö. 
előbb Ugocsa-megye 1736. évi statútuma 3-dik pontjával.

8 A mértékekre lásd G-ömör-megye 1628. évi II. stat. 1. jegyz, 
II. k. 1, fele 143. lap.
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proveniens quoque pecunia simpliciter pro manibus eiusdem 
maneret; ideo statuitur: ut a modo imposterum domini
processuales judlium proventuum eiusmodi duas tertialitates 
ad rationem inclyti comitatus reservent, ex ea rationeque ista, 
velut ratiocinio obstricti quicquid titulo contrabandae desum
pserint inclyto comitatui desuper ratiocinetur sufficienter ac 
praetera circumstantiali cum deductione scriptotenus de congre
gatione in congregationem inclyto comitatui relationem faciant 
tine eo, ut defectus ne fors intervenire possibilis corrigantur, 
difficultates solvantur eiusmodique contrabandarum desumptio- 
nes modo praemisso flendae medio dominorum ordinariorum 
judlium, vel substitutorum, aut etiam juratorum esse in suis 
processibus erga tamen commissionem duorum judlium eatenus 
juratis assessoribus elargientur practicabuntur.

4 1 -  0. Statutum est, ut servus uno mense ante novum 
annum intentionem ulterius servitii, et e converso hospes etiam 
voluntatem suam erga servum dicto temporis spatio significet 
et insinuat, ut tum hospes de famulo, quam famulus de 
liospite providere possint, eo declarato: quodsi tam ex parte 
conducentium, quam vero conducendorum limitationi elaboratae 
et approbatae non fuerit conventio accomodata conducentes 
hospites per fiscum comitatensem evocentur, jureque conveniantur.

4 2 -  0. Ex quo plurimi nobilium et plebeae conditionis homi
num, tam intra, quam extra comitatum existentium, et commo
rantium propter clandestinam oberrantium animalium occul
tationem magna damna pati cogantur, statutum est proinde: 
ut dominorum officiales, et privatorum dominorum servitores, 
ac cujuscunque tandem conditionis homines similia animalia 
inventa vulgo bitang dicta, prae manibus suis habita, cum 
descriptione quando, videlicet, et quomodo pecus tale ad 
manus suas devenerit, dominis vicecomitibus, et processualibus 
judlium per suas dominationes currentandum manifestent, intra 
octiduum, sub poena aestimationis pretii talis pecoris refusio
nisque expensarum, et damni coram sedria comitatus adurgenda, 
et desummenda, ut vero circa probam, quae hactenus tempore 
repetitionis a proprietariis pecorum exigi consuevit, observatio 
nimirum testium explanata intelligatur, observandum erit: 
quod ubi duo vel tres testes in quo ( s )  suspicio quaepiam 
mali vel perjurii non caderet juramentum super notitia pecoris 
talis, et realitate praetensionis deposuerint, iidem, apud quos 
repeiiuntur, ejusmodi errantia pecora eo facto proprietariis 
restituere obligentur.1

1 A b itan g  m arh á k ra  lásd  előbb. 1. jegyz. 351. lap .
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4 3 -  0. Xenio incolarum inter dumeta velut spelunca latro
num sub gravi poena indigenda latitare mansionemque suam 
ibidem continuare ausit, praesumatque, verum quilibet eorum 
ad sua loca eat, domiciliumque inter communitates figat: statu
tum est.

4 4 -  0. Ex quo lupi rapaces in gremio hujus comitatus 
sua insatiabili ferocitate plurima damna causare solerent ex 
eo, ut malo hinc obvietur, inditus comitatus determinavit et 
resolvit, quod quicunque ejusmodi animalia rapacia quomodo- 
cunque rapere, aut interimere, cepisseve, ac interemisse in 
gremio comitatus semet sufficienti testimonio coram domino 
vicecomite probaverit, pro singulo tali animali aureum unum 
habeat; morosi autem a convertibili pro singulo non inter
cepto singulum florenum solvat, in repartitione autem horum 
domini processuales judlium observent, hanc regulam, ut a 
proportione quanti portionalis menstrualis post 100 fiorenos 
unus lupus repartiatur, et quia non omnes totidem fiorenos 
menstruatim solverent, plura etiam loca concurrant.

4 5 -  0. Item passeres, picae, corvi et id genus volatilia 
siquidem in frugibus magna damna causarent, ex eo singula 
loca, oppida, et possessiones post singulum florenum menstrualis 
quanti sui decem passeres, et unam picam, vel corvum, vel 
corvicem, vel merulam, vel denique monedulam administrabunt 
et dominis processualibus judlium, vel substitutis eorundem 
repraesentabunt, casu in contrario si morosi nempe exstiterint, 
et praestanda non praestiterint, post singulum florenum pro 
poenalitate singulum denarium germanium solvant.

4 6 -  0. Ne transennis via excedendi pateat, conscriptores 
commissarii secundum suos districtus singulis mensibus adminus 
semel loca per individua invisant, et excessus observatos inclito 
comitatui tempestive referant, statuitur: ut sic satisfactio in 
locis debitis quam primum adurgeri possit.

4 7 -  0. Ut pro evitandis difficultatibus et confusionibus 
rationum perceptualium fractiones cruciferum in impositione 
expositae cum eae aliunde per totum annum vix sex fiorenos 
superarent, tollantur, statuitur.

4 8 -  0. Statutum est, ut praeter alias judicatum vicecomitis 
concernentes causas a modo imposterum, in causis violentiarum 
et dehonestatiorum quoque soli viceeomites, ita et in causis 
acquisitionis damnorum si summam florenorum 200 attingat aut 
superet procedant, qui in causis omnibus judicatum suum 
concernentibus aequali authoritate pollebunt, ita ut in arbitrio 
causantium sit coram quo ex illis causas suas promovere 
velint. Cum vero in articulo 57. 1723.in causis dehonestationum
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extra secles judiciarias et congregationes comitatuum commis- 
sariorum et penes citationem processualiter acquirendarum 
poenalitas solum dictaretur, florenorum 100 et an expensas 
pars refundere debeat, non explanaretur, ideo statuitur: ut 
coram vicecomite in hisce causis expensae etiam acquirantur.1

4 9 -  0. Non absimiliter statuitur fine celerioris administra- 
tionis justitiae, ut dominorum ordinariorum judlium substituti 
in juridicis adeoque tantum judicatum judlium concernentibus 
causis aequali authoritate procedere possint, sitque in causantium 
arbitrio coram quo? ordinario, aut substituto judlium causas 
suas prosequi velint; ad extra autem juridica nullam absolute ordi
nario competentem authoritatem in praesenti eorundem habeant, 
quorum substitutorum judlium authoritas in judiciis ad alios 
etiam omnes processus cum plena facultate procedendi extensa 
intelligatur, et observetur etiam tunc, dum soli cum jurato 
assessore ad requisitionem quorumcunque causantium in causis 
forum suum concernentibus procederent, extra consortium 
dominorum vicecomitum judicialiter procedentium in politicis 
autem tum substituti judlium tum reliqui jurati assessores 
omnem submissionem et dependentiam ordinariis judlium 
praestandam, et recognoscant, et praebeant.

5 0 -  O. Ad liaec siquidem judlium, et jurati inclyti comi
tatus saepe saepius publicis inclyti comitatus arduis et urgen
tibus impedirentur negotiis, ex eoque in locis dissitis cum 
certifieatoriis litteris causantium stato et debito tempore 
comparere nequirent, ac per id actores prolongatione terminorum 
ulterius etiam damnificati manere cogerentur, hoc vero justitiae 
distributivae contrariaretur: ex eo statuitur, ut in exhibitione 
dictarum litterarum certifieatoriarum unus juratus cum per
sona alia nobili procedere possit. Et quia

5 1 -  0. In processibus causarum ad tenorem legum patriae 
procedentes judices comitatenses ita et notarii in expeditionibus 
processum, ac literarum cuiuscunque speciei semper occupati 
condignam recipere deberent mércédéin; interim in limitatione 
taxarum modo provisorio per suam Majestatem sacratissimam

1 A statútumban idézett 1723. évi 57. t.-ez. 4. §., a melynek a 
statutum kiegészítését czélozza, így hangzik: »Pro dehonestationibus 
nihilominus supremorum et vicecomitum aliorumque judicum comitaten
sium in actuali officii sui exercitio procedentium : stante pede et congre
gatione per quoscumque factis, floreni 100. sine expensis (§. 3.) non secus 
et contra alios quoslibet extra sedem et congregationem comitatus 
commissis, penes citationem processualiter acquisitis respectu singularum, 
diversis temporibus et actibus commissarum, in actione experimendarum 
dehonestationum eadem poena adjudicetur.« (§. 4.)



pro sua in rempublicam cura et sollicitudine regnicolarumque 
sublevamine anno 17MU. die 25. Maji resoluta dein circulariter 
per comitatus publicata per extensum omnes expeditiones, 
et casus, quibus officiales occupari necesse est, haud explanaren
tur, neque taxa eorundem declararetur, ideo quatenus, et causan- 
tes et operantes aequum in bis observare possint ordinem 
statuitur et quidem

q u o a d  'proceden tem  d o m in u m  v icecom item :  
ut actor in qualibuscunque causis procedere 
velit, dum certificatorias pro exhibitione recipit 
domino vicecomiti deponat............................ Rf. 6 — kr.

idque etiam si in coadunata una causa 
plures essent actores, et in causam attracti 
residuam taxam cum terminatione processus 
exigat. Ubi autem causae birsagiales inter
venerint ibi nullam taxam desummat, contentus 
de lege sibi cedentibus portionibus.

Pro subscriptione admonitionis pignoris 
cum actionis et citationis in se continentis
accipiat ................................................................

in partibus procedente vicecomite etiam 
si ante finalem sententiam partes aceordave- 
rint, tamen taxam ordinariam accipiat; quod 
intelligendum etiam de judlium, processus 
autem semper in congregationibus aut sedibus 
iudiciariis referre tenentur.

Occassione simplicis occulatae habeat . 
Scriba pro commissionibus communibus

accipiat................................................................
A sigillo comitatensi semper vicecomes

lev e t.................... .................................................
Q u o a d  n o ta r iu m :
pro publicatione, et ex toto improtocol- 

latione annalium, celiarum, privilegiorum, 
teloniatium et nundinalium notarius accipiat 

pro testimonialibus annalium, dum ex
toto inseruntur arm ales...................................

absque inscriptione annalium . . . .  
pro deperditis annalibus ex protocollo 

de novo in forma testimonialium extrudatis .
contradictiones, plenipotentiae, et procu

ratoriae sunt expediendae p ro .........................
pro indorsatione seu exmissione juridica

Rf. — 30 kr.

т . з — kr 

Rf. — 6 кг

Rf. 1 — kr

R£. 4 _  kr.

Rf. 2 -  kr. 
Rf. 1 -  kr.

Rf. 4 — kr.

Rf. — 30 kr. 
Rf. — 12 kr.
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pro expeditione processus foliatim ex
34 lineis in ima facie constante...................Bf. — 15 kr.

de quibus scribae notarii cedent . . . Bf. - 5 kr. 
pro indorsatione memorialium nihil, 
pro indorsatione occasione investigationis 

annalium aut novae productionis earundem. 
siquidem ea deserviret in futurum commodum
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producentium, accipiat.........................................Bf. — 1 5 kr.
pro exmissionalibus generalibus ex sede

restauratoria........................................................Bf. — 30 kr.
pro litteris compassu alibus in processibus 

causarum post finalem sententiam quandoque
necessariis............................................................ Bf. — 30 kr.

Q u oad  ju d ic e s  n o b iliu m  e t ju r a to s  a sse sso re s :  
procedentes accipiant ab actore occasione 

subscriptionis certificatoriarum......................Bf. 3 kr.
in reliquo, ut supra vicecomes, a propor

tione tamen taxam a processibus levabunt, ita 
et jurati.

Occasione simplicis occulatae judlium
clietim levent....................................................R f. ] — kr.

jurati vero pro diurno pariter . . . Bf. — 30 kr.
in peragendis inquisitionibus proceden

tes judlium jiro d iu rn o ................................ Rf. 1 — kr.
j u r a t i ....................................................Rf. 30 kr,
pro testimonio in sedibus dominalibus

adhibiti judlium pro d iu r n o ............................Rf. 1 kr.
j u r a t i ........................................................Rf. - 30 kr.
pro inquisitionibus peractis foliatim levent Rf. 12 kr.
pro exhibitione certificatoriarum in loco, 

tertialitate jurato assessori cedent . . . .  Rf. 1 kr.
extra locum habitationis suae etiam 

diurnum habeat, ut supra dietim . . . .  Rf. 1 — kr.
juratus assessor......................................Rf. 30 kr.
Repetitionis pariter et admonitionis eadem est ratio.
52-0 . Miserorum nobilium ratio, et condigna reflexio 

exigit, ut justis suis in juribus quantum fieri potest, conser
ventur et pro ratione aequitatis in juridicis fine compendianda
rum expensarum adjuventur, pio eo statuitur, ut ad legitimam 
eorundem requisitionem absque compulsorio mandato erga 
reproductionem dumtaxat specialis domini vicecomitis eatenus 
emanandae commissionis omnes et singuli nobilitari praerogativa 
gaudentes in gremio comitatus hujus residentes juramentum 
corporale sub poenis legalibus deponere et praestare teneantur.

C orpus S ta tu to ru m . III. 24



5 3 -  0. Siquidem ob intermissam de tempore comportatio
nem quietantiarum transennalium misera plebs notabilia damna 
pati animadvertatur, ad praecavenda hujusmodi dispendia 
statuitur, ut in singulo processu domini judlium ejusmodi 
quietantias transennales medio jurassorum, aut commissariorum 
quolibet mense collectari, excessusque transsennales, uti et in- 
quartirisatae militiae nullo sub praetextu intermittant con
scribere, siquidem iisdem incumberet suis processibus princi
paliter invigilare eosdemque ab omnibus averti possibilibus 
damuificationibus tueri ac defendere, quas transennales quietantias 
dum receperint locorumque judices quietaverint, easdem tem
pestive supremo commissario qui erit, aut in casu contrario 
notariatui resignent una cum conscriptione excessuum utriusque 
ordinis; ne vero statutum hocce effectu in aliqua parte frustretur, 
tempore computus bimestralis domini ordinarii judlium, ex suo 
processu eiusmodi conscriptionis excessum praesentari faciant, 
secus damnum miseris incolis in his circumstantiis ne fors 
conveniens per eos, qui in causa inventi fuerint, refun
dant; denique, quemadmodum hoc in passu ita de reliquis 
publicum bonum respicientibus negotiis, provinciam dominorum 
judlium concernentibus inclyto comitatui deinceps genuinam, 
et sufficientem de congregatione in congregationem relationem 
faciant, quae omnia ut eo accuratius finem sortiri queant, 
domini substituti judlium cum juratis assessoribus et commis- 
sariis intimatis dominorum suorum ordinariorum judlium parere, 
in negotiis activitatem suarum dominationum non excedentibus 
obligabuntur, a modo imposterum vero cum fine anni pro 
revisione quietandarum singulo anno deputatio ordinetur, ut 
constare possit inclito comitatui, (piae loca, qualiter aggravantur 
per continuas condescensiones, perque acceptationem quietan
tiarum, quotnam florenis consolentur.

5 4 -  0. Quoniam praeteritis annis sub sedibus judiciariis 
occasione revisionum causarum appellatarum ex parte procu
ratorum partium causantium tales observatae fuissent excep
tiones interpositae, quod videlicet in defectu nonnullorum 
dominorum tabulae judiciariae assessorum nisi tabula judiciaria 
pleno constituta fuisset numero (qui ex quot constet, judicibus 
nec in praesens claresceret) sententiam ferendam impugnassent, 
saepiusque etiam antiquae causae ob protelatorias tales excep
tiones in longam annorum seriem sine omni decisione et 
terminatione extensae, et protractae fuissent, cum dispendio, 
et damno partium eollitigantium, imo quod durius, et acerbius 
est, omnium dissensione in cultu inmicitiae, et discordiarum, 
pro eo statuitur, ut numerus ille judicum quantum ad tabulae

3 7 0  M E G Y E I S T A T Ú T U M O K .
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assessores terminetur in 12 assessoribus, nec infra valeat, ac 
acceptetur, et praeterea magistratualibus officialibus omnibus, 
nisi legitime impediti semet absentaverint, hoc etiam declarato : 
quod in defectu nonnullorum purae tabulae assessorum etiam 
magistratuales officiales, qui tam aliunde propter officia inter 
tabulae assessores vi juramenti depositi numerentur, surrogaii, 
et cum voto acceptari possint, quod ipsum intelligendum etiam 
de judlium ordinariis, quorum absente aliquo substitutus 
ejusdem aliunde in juridicis autorisatus, supplere possit.1

S o -о. Id quoque evenisse experientia quotidiana testaretur, 
quod pro terminandis nonnullis negotiis comitatum et bonum 
miserae contribuentis plebis concernentibus certa deputatio ex 
dominis tabulae assessoribus ac magistratualibus officialibus 
nonnullis consistens, sub congregationibus ordinetur, interim 
tamen nonnulli ex deputatis dominis legitime impediti comparere 
non possint, ne igitur in hac circumstantia ex defectu nonnul
lorum negotium cum damno ne fors differri opporteat, vix aliud 
opportunum tempus uacturum statuitur: ut in hoc casu dominus 
vicecomes alios surrogare cum sallario diurnali possit, atque 
valeat, ad numerum videlicet in congregationibus determinandum.

5 6 -  0. Superius jam declaratum est, quod restantes domini 
officiales in perceptionem pecuniae semet immittentes nondum 
omnes restantias suas complanassent, quare statuitur, ut qui 
nondum rationes praestitissent, ad praestandas designetur 
iisdem sufficiens terminus, a modoque imposterum sedes calcu- 
latoria rationum perceptoralium omni anno semel celebretur, 
taliterque rationes censurentur, et summae (si emergerent) 
convictive incassentur ac nullae restantiae in cassam haerere 
permittantur; et siquidem

5 7 - 0. Certum esset, rationes perceptorales, excelso consilio 
regio quoque annue submitti debere, interim concernentes in 
notariatu urgentes, incliti comitatus labores et negotia publicum 
bonum ac conservationem miserae contribuentis plebis con
cernentia, item sedriarum et causarum litigiosarum acta 
haud admitterent, ut easdem pariare notariatus valeret, ideo 
statuitur, ut domini perceptores in duplici exemplari annuatim, 
et cum sufficientibus documentis rationes suas praesentent, 
ne vero in conservatione cassae comitatensis defectus aliquis 
obverti possit, aut extra oppidum V á ra d  periculo exponatur, 
domini perceptores semper Váradini penes eandem maneant, 
velut in meditullio comitatus et loco securiori, sed neque in 
locum sui alios in perceptionem pecuniae admittant, aut

' V. 5. B ékésm egye 1744. évi s ta t. 7. pon tjáva l és jegyzetével.
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udices locorum quietari faciant, ut taliter confusiones evenire 
possibiles avertantur, ne utraque partium damnificetur.

0 8 -0. Experientia quotidiana testatum reddidit, quod 
captivi e carceribus comitatensibus ad labores dominorum 
comitatus commembrorum exmissi, quantumvis ordinati pro 
custodia hajdones adfuissent, tamen vel simpliciter profugis
sent, vel vero ad asylum semet recepissent, etiam tales qui 
ne fors capitalem promeriti fuissent sententiam, unde majus 
periculum praedociniorum et aliorum maleficiorum subsequi 
posse concluderetur; quare hac quoque iii materia statuitur, 
ut imposterum in gravi causa accusati, et delinquentes adeoque 
capitalem promerentes poenam nullatenus e carceribus ad 
labores exmittantur, alii vero leviter peccantes adeoque arbitrarie 
puniendi dominis solum vicecomitibus, et quibus ii indulserint, 
ac ordinariis judlium hic Váradini dum existerent, siquidem 
iis incaptivatio eorundem incumberet, exmittantur, penes 
bonam custodiam hajdonum, et nullatenus aliis.

59 -  0. Cum injuria magna domini terrestres experiuntur 
non tantum V á r a d in i  sed et in toto hocce comitatu arestationes 
inter rusticos et subditos contra legunr vigorem et continuo 
exerceri adeo, ut propter etiam minimam querelam depositam 
judices oppidorum, et locorum detinere jam in bonis, jam 
persona quoscunque haud formident, quare statuitur: ut domini 
processuales judlium per currentales suas postquam boc statutum 
promulgaverint, siqui contravenientes adinventi, aut delati 
fuerint, ultra poenam legalem, rustici quidem poena baculari. 
cives vero in refusione expensarum per judlium comitatus 
absque omni processu juris mulctentur et puniantur.

6 0 -  0. Siquidem judices regni ordinarii, protonotarii eorun
dem a quibus mandata requisitoria ad loca credibilia, ut sunt 
capitula, conventus, et comitatus, exoperari esset necesse 1 de 
legibus regni, longe essent dissiti, comitatus vero liic pluribus 
et magnis aquis frequenter exundantibus abundaret, ob quas cau- 
santes debito tempore mentionata mandata obtinere haud valentes, 
cum damno magno et injuria saepe extra possessorium intenti 
negotii manere debeant, ideo statuitur: ut penes supplicem 
libellum comitatui porrigendum, ex protocollo cujuscunque 
speciei et generis litterae ad sensum legis extradentur, qua 
occasione requirentes pro clavi singulum florenum solvere 
notariatui ultra scripturae et laboris pretium obligabuntur.

G l-о. Juxta comitatus hujus determinationem sub generali

1 A h ite les helyekre lásd  Sárosm egye 1621. évi s ta t, jegyzete t 
II. к . 1. fele 125. lap.

3 7 2  M E G Y E I ST A T Ú T U M O K .



M EG YEI STA TÚ TU M O K . 3 7 3

congregatione die 2. Septembris 1737. celebrata factam 
resarcitio seu propter quotidianas dominorum officialium mili
tarium actualitatem quartern occupantium incommoditates 
locis fienda adjustatio, et compensatio siquidem decisa, et 
definita jam habeatur, ut ea in suo esse maneat, in futurumque 
semper pro annua supportatione quartern infrascripta moda- 
1 itate onera supportantibus locis acceptetur, nunc quoque 
statuitur.

E r e d e ti je  B ih a rm e g y e  le v é l tá r á b a n , N a g y - V á ra d o n . P ro t. Тот . X .  
p a r s  I . р а д . 67. e t sequ

1746.
M á t •a m a ro sm eg ye i s ta tú tu m o k .

i.
Die 22-da Septembris, anno 1746.

Determinatur hoc etiam, quod dum perillustris ac gene
rosus vicecomes ad circulationem comitatus iverit, respectu 
communis investigationis malefactorum; et si alicubi reperti 
sint malefactores rustici, eos incaptivari et ad communes car
ceres transmitti non intermittat, nobiles autem ad proximiorem 
inclyti comitatus congregationem certificandi erunt.1

E r e d e t i je  M á ro m a ra sm eq i/e  le v é lt .,  M -S ziq e te n , P r o t .  X I X .  ex  
1 7 4 5 — 1746. p. 107.

II.

Annuatim autem quatuor sedes judiciarias esse inclytus 
comitatus determinat; in aliis autem congregationibus nullas 
causas juridicas procedere vult.

Domini autem assessores ex causis magistratualibus pro
veniente birsagio aut poenalitate participes erunt.2

Domini autem notarii singulas protocolationes ex archivo 
expiscatas, cum statutis coram ipsis conditis, proxime celebran
dae congregationi repraesentare velint, nec intermittant.

Si aliquis ex officialibus inclyti comitatus ad enervandam 
miserae plebis contribuentis sortem conniveret, cum militia in 
gremio nostri inquartirisata, eo ipso etiam ab officio amoveri 
determinatur, comperta tamen rei veritate.

U. o. 108 . I.

1 V. o. Békésmegye 1744. évi statútuma 8-ik pontjával. A com m u
n is  in q u is i t io r a ,  pedig lásd Ungmegye 1737. évi statútumához írt 1. jegyz. 
II. k. 1. fele 169. lap.

a  A  tö r v é n y s z é k  ta r tá s á r a  valamint az assessorok jelenlétére v. ö. 
Békésmegye 1744. évi statútuma 7-ik pontjával és annak jegyzetével.



1748.
S za h o lcsm eg ye i s ta tu tu m .

Anno 1748. D ie 17-a F eb ru arii in  oppido K i s -У á r d a .

Dein esto orales militum comitatensium, officiales comita
tenses in se gratis assumpsissent intertenendas, equitibus pretio 
regulamentari consideratis, et locis easdem praestantibus in de- 
falcationem obtingentiae expensarum domesticarum acceptandis, 
quia tamen occasione generalium aut particularium congre
gationum, sedriarum civilium aut criminalium propriis expen
sis vivere deberent, ex eo habita ad latus principalium suorum 
orali accomodatione; jiabulum et pretium foeni regulamenta- 
liter. abinde juxta praemissa bonificandum, a locis ubi ordi- 
nantias suas agerent, levabunt, taliterque in loco celebranda
rum ejusmodi congregationum foenum sibi comparabunt et. 
nisi publica impediverint, adesse tenebuntur.

E r e d e ti je  S zabo lcsm eu ye  le v é ltá rá b a n . N y ir e q y h á z á n . P r o t  hoc. 
( X X L )  1 7 4 8 - 1 7 5 6 .  F o lio  41.
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1748.
Csongrádmegyei statutum.

• Iu  genera li co m ita tu s Csongradiensis congregatione die 6 -ta  M artii 1748. 
in  oppido Szentes celeb ra ta  ad re fraen an d am  vagab u n d o ru m  hom inum  
licen tiam , praescindendasque fu rta  e t p raedocin ia p a tra n d i, perindeque 

publicam  quietem  tu rb a n d i occasiones
S ta tu tu m  est.

P r im o . Ut omnes cujuscunque sortis et nationis, sine 
legitimis passualibus in gremio comitatus liujus aberrantes, 
incertae habitationis homines per obvium quemvis inhabitato
rem capiantur et ad carceres magistratuales deducantur, ibidem 
poenam pro qualitate erroris aut peccati ab inclyto comitatu 
sibi dictandam praestolaturi.

S ecu n d o . Nulli pastorum equum sive hospitis sive pro
prium penes se servare, sub poena ammissionis eorum licitum 
erit, praeter equalitii et boum saginatorum pastores, quibus 
ad saepius evenire solitos dispersionis et auffugii casus, equo 
summe necessarium existente, penes singulum equatium et 
gregem boum saginatorum unum, hospitis tamen et non pasto
ris; equum ephippiatum servare conceditur, praeterea

T e r t io . Pastores et servitores omnis generis scriptam 
ab Inieris suis conventionem habeant, secus absque hac repe- 
ribiles pro vagabundis reputabuntur, et incaptivabuntur. 
Demum
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Q u a rto . Cunctis pastoribus anna, uti flinetae, pistoletae, 
frameae clarae, secures et alia similia instrumenta adimenda 
erunt, ipsis nonnisi pastoralibus baculis competentibus.

Q u in to . Dum boum quaestores pecora sua ad nundinas 
pelli curant, eaque ibidem divendunt, pastores suos rursum ad 
proprium praedium remittunt, attune eosdem autenticis pas- 
sualibus provideant, quatenus ex loco nundinarum directe 
revertantur, neque hinc inde sit ipsis licitum divagari, secus 
extra rectam viam depraehensi aut delitescentes compraehen- 
dentur.1

A ra d m e a y e  1748. é v i  je g y ző k ö n y v é b ő l A ra d o n . P ro t,  con ar, an n o 
ru m  1 7 4 7 - 1 7 5 1 .  a . 2 1 4 . 1.

1749.

M á ra m a ro sm e g y e i s ta tu tu m .
Die 10-a Ja n u a rii  an n o  1749.

Siquidem in communi platea nocturno tempore et su
specta hora vagantium, potu inebriatorum clamoribus et blas- 
pliemiis, tum divina majestas, quam etiam boni moris lionesti 
homines, tum vero publica quies subversaretur et laederetur 
scandalisareturque; eatenus a modo imposterum talesmodi 
homines excessivi, in plateis post horam decimam ambulantes 
et divagantes, per quemcuuque ordinarium judicem merito 
puniri determinatur.

Pari ratione venatio et piscatio die dominica in usum 
venta et exercita a modo inposterum per absolutum interdici
tur,. cujus etiam publicatio dominis ordinariis judlium serio 
committitur.1 2

E r e d e ti je  M d ra m a ro sm e g y e  levé lt., М .-S z ig e te n , p r o t .  X X .  ex  
1 7 4 6 — 1751. p .  1 6 4 — 165.

1 E  sta tú tu m o t Csongrádi m egye B ékés m egye h o zzá já ru lásáv a l 
(cum cuncursu) m egállap ítván , azon kéréssel k ü ld te  meg A i'ad m egyének, 
hogy az t sa já t te rü le tén  is k ih ird e tte sse . E n n ek  következtében ez u tóbb i 
az t szo lgab irái u tján  k ih ird e t te tte  e g y ú tta l m egtoldván azza l, hogy 
é r in te tt  szolgabirák  a b ir to k o so k n ak  s b é rlő k n ek  ad ják  tttd to k ra  : u t 
quoties suos pastores sive cum  a rm en tis  ad  n u n d in as  ex m itta n t, sive vero 
tales pastores qualicunque in  negotio  ex te rre n o  praed ii ex ire  con tingat, 
eosdem sem per passualibus p raem u n ian t, secus talibus d e s titu ti  ex tra  
locum  h ab ita tio n is  seu te rre n u m  praed ii, quod incolerent, dep raehensi 
com praehendan tu r. — E rrő l 1748. m áj. 13. ta r to t t  gyűléséből azon 
rem énye kifejezésével é r te s íte tte  az tán  C songrád m egyét, hog y  ez is az 
utóbbi to ld a lék o t sa já t te rü le té n  k i fogja h ird e tte tn i.  L ásd  id. jegyző
könyv 213. 1.

2 A  v a sá rn a p i v a d á s z a t  e ltiltá sa  az ünnepnapok  illő m egszente-
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1749.
Szábolcsmegyei statútumok.

X.
Anno 1749. Die 10 mensis Februarii in oppido N a g y -K á lló .

Ex quo ex praediis aerarium suae majestatis regium 
nullam utilitatem sentiret, ex eo communi omnium voto statu
tum est, ut unicuique ex dominis terrestribus, cui placuerit, 
ejusmodi praedia erga pendendum ad aerarium regium unum 
aureum Cremniciensem, liceat impopulare alienigenis, ea tamen 
cum conditione, ut pristinos comitatus hujus accolas in nume
rum ejusmodi aureatorum recipere nullus attentare praesumat.

Omnes etiam possessiones in hoc et vicinis comitatibus 
in parte situatae, ut aureum unum Cremnicziensem inposterum 
usque ulteriorem comitatus dispositionem pendant, concorditer 
determinatum est.

II.

Communi voto sancitum est, ut a modo impostorum 
unus idemque in omnibus locis et possessionibus per curriculum 
totius anni judicatum gerat, neque liceat seu hebdoniatim seu 
menstruatim alternare. 1

E r e d e ti je  S za b o lcsm eg ye  le v é ltá rá b a n , N y ír e g y h á zá n . P rothuc, 
( X X L )  1 7 4 8 — 1756. F o lio  119.

3 7 6

1750.

Szábolcsmegyei statutum.
Anno 1750. Die 17. Februarii in oppido K is -V á r d a .

Ex diversarum sedriarum actis clare prodiret, perver
sam blasphemandi consvetudinem non modo non cessare, verum 
ad provocandam iram Dei dietim augeri, ideo priora statuta 
hic recapitulantur, ut videlicet nobiles, insolentiori, secundum 
tenorem legum, minori acto blasphaemiam sonantes, juxta 
priores determinationes in florenis 1 2 . Rhenensibus citati con
vincantur. Rustici vero et quicunque plebeae conditionis homi
nes per universos officiales, comitatenses, et dominos terrestres 
immo etiam judices pagenses, etiamsi dominorum famuli

lése czéljából történt, melyre nézve lásd Borsodmegye 1671. évi statú
tumához írt 2. jegyz. II к. I. fele 261. lap.

• A  f á lu b író sá g ra  lásd előbb Abaújmegye 1612. évi statútumához 
írt jegyzetet И. к. I. fele 88. lapon.
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rusticae tamen conditionis et extra curiam deprehensi fuerint, 
viginti quatuor solidorum baculorum ictibus valeant punire. 1

Eredetije Szabolcsmegyc levéltárában, Nyíregyházán. Prothoc. 
(XXL) 1748 -1756. Folio 140.

1750.
Szabolcsmegyei statutum.

Anno 1750. Die 6-a mensis Aprilis in oppido B o g d á n y .

Quo depopulationis et jurgiorum non ultima causa esset, 
quod annuatim juxta ordinem dominorum terrestrium judices 
luerint constituti, ubi saepissime pago nocivi dominisque terres
tribus inutiles (ut utiliores ad servitia sua detineant) obtru
duntur, bine unanimi consensu conclusum est, ut unumquodque 
oppidum, villa, aut possessiones hebdomadales aut menstruales 
judices servare non praesummant, verum annuales in consi
derationem non sumpto cujus sit subditus, sed attento solum 
eo, utrum publico utilis, solers rerum communitatis providus 
et boni ordinis cupidus sit, ex candidandis per juratos et 
communitatem quatuor, communi pagensium voto unus eliga
tur. qui dein per integrum annum gerere sub poena 40 bacu
lorum toties quoties admonitus fuerit infligendorum tenebitur; 
qui dein taliter electus, ab universis datiis et oneribus publicis 
durante officio judicatus sui immunitabitur, ei vero plebs sub
dita debitam existimationem sub poena consueta unius floreni 
Rhenensis praestare, in justis et licitis mandato obtemperare 
obligabitur, ubi vero duo judices fuerint, superior unus, alter 
inferior, de utroque idem, quod de superioribus intellectum 
esto, excepto eo, quod hic a capite solum immunitabitur. 
Cujusmodi dispositio a l -а hujus statuti publicatione initium 
sumet et durabit usque 1 -am novembris initium videlicet anni 
militaris, abinde vero cursum suum inviolabiliter haec consti
tutio servabit.2

Eredetije Szabolcsmeqye levéltárában, Nyíregyházán. Prothoc. 
(X X I.) 1748-1756. Folio 145.

1 Az istenkáromlásra és annak büntetésére v. ö. Abaujmegye 
1579. évi statútumához írt 2. jegyz. II. к. I. fele 38. lap.

! A falusibírákra és azok adómentességére lásd előbb Biliarmegye 
1745. évi statútumához írt jegyz. 361. lapon.
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Szabolcs megyei statutum.
A nno 1750. D ie 25. M aii in  oppido N a g y -K á lló .

Pluribus casibus comperisset universitas, quanta Лапша 
ab incuriosis fumigantibus commissa habeantur, ut domos 
stramine tegendo, eo enim devenit perversa nonnullorum fumi
gandi licentia, sed et acervos frumenti construendo, plaustra, 
foeno, aut frumento onerando, inter triturandum in medio 
frumento stando, et aliis periculosissimis in locis laborando 
damnosam suam consvetudinem exercere nihil reformidarent; 
hinc statutum est, ut nullus nemine excepto, praeter domum 
aut culinam, ne in area quidem fumigare praesumat. Ruri 
tamen, ubi periculum secuturum nullatenus supponeretur, 
integrum erit, verum inter metendum, mergites colligandum, 
capecias construendum, foenique colligendum, convehendum 
nullatenus licitum esto. Qui vero contrariare praesumpserint, 
rustici quidem seu per quemcunque officialem comitatensem, 
seu judices pagenses 12 baculis; nobiles vero actore fisco 
comitatensi in flor. Rhns. 12 irremissibiliter puniantur, quin 
nisi sortis rusticanae homines per suos judices puniantur, judices 
quoque eidem poenae subjaceant; nobiles vero nisi alios nobi
les periculoso in loco fumigantes detulerint, pariter poenae 
contra ejusmodi nobiles statutae subjecti sunto.1

E r e d e ti je  S za b o lcsm eq ye  le v é ltá rá b a n , N y ir e q y h á zá n . P ro th oc . 
( X X L )  1 7 4 8 - 1 7 5 6 .  F o lio  148.

1 7 5 0 .

Szabolcsmegyei statútumok.
i .

Anno 1750. D ie 17. A ugusti in  Oppido Bogdánig.

Innotescentibus et augescentibus dietim furibus, ad 
conservandam publicam quietem et tranquilitatem statuitur, 
ut ubicunque ignotos Valachos aut Zingaros, medio quorum 
furta creberrime patrari solerent, equosque boves aut vaccas 
sine passualibus aut sufficienti testimonio prae manibus haben
tes et oberrantes judices pagenses Observarent, illico compre
hendi et ad carceres magistratuales deduci facere sub poena 
et refusionis damni et corporis non intermittant. Quod ipsum 
currentandum judlium processualibus serio committitur.

■ A  d o h á n yzá s  t i la lm á r a  és a n n ak  büntetésére lásd előbb 344. 
lapon  te t t  jegyzete t.

Э>78 M E G Y E I ST A T Ú T U M O K .
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II.

Et quia determinationes comitatenses plebs comitatus in 
tantum despiceret, ut postquam ex currentalibus perlectum 
fuisset, non ut observare studerent, quin manifeste contrariarent, 
vel moniti reluctarentur, quem ad modum sive messis tempore 
contra statutum Bathoriense messores 7 imo 8 . polturis, quod 
contra etiam diuturnum usum foret, solvere, obventam mes
sorum ratam ad loca habitationum messorum infra numerum 
determinatum exscindere praesumpsissent, ideo commissum 
est judlium processualibus, quatenus occasione conscriptionis 
accrescentiarum et descrescentiarum nobiles quidem exceden
tes eonnotare; rusticos vero tam solventes, quam solutos in 
statutis 24 baculis illico exequi, et desuper ubi, quot, et quos 
puniverint, relationem facere non omittant. Quo etiam teme
rarie fumigantes intelliguntur.

Eredetije Szábolcsmegye levéltárában, Nyíregyházán. Prothoc. 
(XXL) 1748—1756. Folio 153.

1750.
Szabolcsmegyei statutum.

Anno 1750. die 22. Septembris in oppido Nagy-Kálló.

U t educillatores a  p a r te  ad cassam  dom esticam  taxen tu r, 
neque pagensibus subjecti sint, praesenti s ta tu to  determ inatu r.

Eredetije Szábolcsmegye levéltárában, Nyíregyházán. Prot. XXI.  
e x  1748—1756. Fol. 154.

1751.
Máramarosmegyei statutum.

Die 22. Januarii, anno 1751.

Siquidem  plurim ae querelae com itatu i nostro  venirent, 
tum  ab incolis possessionum, tum  vero a  dom inis terrestribus, 
u t m ulti incolae hujus com itatus ex tra  possessiones in silvis et 
locis clanculariis hab itand i locum  sibi fix e re ; quo tum  publi
cum servitium  et onus praecavere, quam  vero latrocin ium  
exercendi ansam  praebere p raesu m m eren tu r; eatenus deter
m inatur, u t domini o rd inarii jud lium  negotium  hoc exacte et 
accura te  investigare noverint, et tales in suspiciosis locis hab i
tan tes hospites conscribendo, p ro  affu tura congregatione nostra
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referant; postmoclum tales esse compertos, in gremium posses
sionum ad habitandum compellant.

Eredetije Mármarosmeqye levélt., M.-Sziqeten, prot. XX. ex 
174.6—1751. p. 844—345.

1751.
S za b o lcsm eg ye i s ta tu tu m .

Anno 1751 die 27-ma Julii in oppido K is v á r  da, occa
sione cujus, quia plures sine passualibus oberrantes capti ex- 
titissent, sed et pastores campestres sub specie domestica fur- 
tim pecora dominorum suorum divendere dudum observati 
fuissent, ex eo statutum est. ut inposterum nemo, sub amis
sione pretii, pecus a pastoribus praesertim campestribus emere 
audeat, quin si convocatis pagensibus mercipotum quoque 
in praesentia eorum moderate biberint.

E r e d e ti je  S zabo lcsm eqye  le v é ltá rá b u n , N y ire q q h á zá n . P ro th o c . 
(XXL) 1748-1756. fol. 206.

1751.
S za b o lcsm eg ye i s ta tu tu m .

Anno 1751 die 25-a Augusti in oppido N a g y -K á lló  
tide digne relatum esset, quod in processu Kisvardensi, non
nulli ad inchoationem anni mercenariorum novum annum non 
observarent: ex eo, quia iteratis vicibus non modo determina
tum, vel currentatum, sed et lege publica definitum fuisset, ne 
lex et statuta tam impune violentur, data est facultas egregio 
Ladislao Csuha, ordinario jurassori, quatenus in omnibus rusti
cae sortis hominibus, quivi hoc in passu comperti fuerint, 
(i florenos Bhenenses irremissibiliter desummere, servitorem 
vero tempus inchoationis anni non observantem, seu 6  flore- 
nis seu 24 baculorum solidis ictibus mulctare. Nobiles autem, 
qui fuerint, ad exigentiam juramenti sui connotare, et ad 
primitus celebrandam congregationem referre noverit.

Eredetije Szabolcsmegye levéltárában, Nyíregyházán. Prcthoc. 
(XXL) 1748—1756. Folio 209.
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1 7 5 2 .

Máramarosmegyei statutum.
Die Hi. Martii anno 1752. congregatio generalis inclyti comitatus Mára- 

marosiensis Szigethini celebrata.

Magno miserae plebis detrimento et enervatione experi
untur hoc etiam, quod nimio potu in tantum est desoleta 
plebs contribuens, ut vix amplius ad exolvendum quanti contri- 
butionalis habilis sit, eatenus determinatur, ut nullus judeorum 
homini contribuenti potum supra unum florenuni titulo mutui 
seu ad creditum dare et concedere, sui) confiscatione ejusdem 
summae sibi praesumat.

Eredetije Máramarosm. levett., Ш.-Szigeten. Prot. 1751—1753. 
(XXI.  köt.) 66. lap.

1752.

Békésmegyei statútumok.
Anno 1752. die 28. mensis Octobris sub generali inclyti comitatus „Béké- 
siensis in arce Gyula celebrata congregatione, praesentia privata statuta, 
per illustrissimum dominum supremum comitem, in dicto comitatu exhi
bita, a parte inclyti comitatus omnimodo approbata et pro sui observa

tione acceptata.

1- o. Ubi benigna regia rescripta vel intimata excelsi 
consilii regii locumtenentis ad comitatum venient, dominus 
vicecomes eadem cum domino notario incliti comitatus com
municet et idem secrete omnia notet, pro accuratiori et faci
liori, dum congregatio servatur, omnium inprothocollatione.

2 - 0 . Illa, quae deliberatione non egent, ut sunt circa perse
quendos malefactores aut militiam regiam promovendam et 
similia, statim, non exportata congregatione, cum dominis judi
cibus nobilium fine instantaneae currentationis commicentur.

3 - 0 . Graviores autem materiae antequam in congregatio
nibus assinuantur, nisi periculum sit in mora, absente domino 
supremo comite communicentur per dominum vicecomitem cum 
sua illustrissima dominatione, ut cum uno atque altero ter
restrium dominorum ac aliis communicari, concertari et eo, quo 
publici intererit, modo melius in effectum deduci possint: pro- 
pterea

4 - 0 . Cum in gremio comitatus pauciora subjecta sint 
gravioribus materiis intervenientibus, dominus vicecomes ad 
congregationes generales, prout et sedes judiciarias civiles et 
criminales invitabit vicinorum etiam comitatuum dominos vice- 
comites, erga ipsis ex cassa comitatus solvenda consveta diurna.
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ő-o. Omnes publici concursus et consessus norma 1723. 
art. 58.1 celebrentur et fiant omnia cum gravitate citra con
clamationes et contentiones sub poena alias in continenti 
sensu 1723. art. 57.2 contra hoc passim excedentes ad instan
tiam fisci magistratualis dictanda.6- to. Ubi coalescentia esse non poterit, disputationes 
dominus vicecomes tempestive interrumpat, et vota a juratis 
assessoribus incipiendo colligat, per dominum notarium notanda 
ac ita demum disputatam materiam ex pluralitate votorum 
concludat neque amplius demum alicui sit licentia conclusa 
disputandi sub praecitati articuli 57. poena.7- 0. Congregationum celebratio semper a perlectione pro- 
thocolli immediate praecedentis congregationis incipiat reddat- 
que domini judlium rationem super determinationibus forte in 
effectum non deductis.8- vo. Signanter observandum est, ut finito militari anno 
factoque cum commissariatu computu generalis congregatio 
indicatur et quanti incipientis anni accurata subrepartitio fiat, 
libellisque pagorum suo modo cujusvis contingens distincte 
inscribatur.

9- no. Finitis congregationibus domini vicecomes et nota
rii statim illis, quae forte ad superiores instantias inmittendae 
erunt expeditiones, expediendis semet accingant, neque alter
uter eorum discedat ex oppido Gyula, donec omnia non sint 
expedita, quae in congregatione determinabantur.10- mo. Salarisati officiales in gremio comitatus sive in 
sedriis, sive in conscriptionibus nulla inposterum diurna acci
pient : quod si autem extra comitatum exmittentur, publicorum 
negotiorum causa hactenus observata diurna habebunt.

11- o. Omnes gratuitae praejuncturae praesertim in pro
priis dominorum officialium negotiis prout et servitia qualia- 
cumque vecturae victualium et quorumcumque munerum prae
stationes simpliciter in posterum cessent.

1 2 - 0 . Servi publici cujuscumque conditionis et sortis, sig
nanter milites comitatenses ad privata dominorum officialium 
servitia amplius non applicentur.

13- tio. Dominus vicecomes bimestri ante annum mili-

‘ Az idézett, t.-cz. tartalma már ismertetve van TJgocsamegye 
1736. évi statútumánál, lásd előbb 337. lapon.8 E törvényczikk az ülések alkalmával elkövetett széktörésnek 
(violatio sedis) illetőleg becsületsértésnek (dehonestatio) büntetését szabja 
meg, hivatkozással а HK. II. B. 69. és 72. czimére, valamint az 1635: 
89., 1649: 94. t.-czikkekre. A kiszabott büntetés az előbbire 25 nehéz 
márka, annyi forintjával számítva ; az utóbbira pedig 100 frt.
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taréin spatio a dominis judicibus nobilium aut juratis asses
soribus accipiet informationem, au domus quarterialis secun
dum regulamentum pro dominis militaribus officialibus sint 
instauratae et capta informatione mature omnia ad sensum 
regulamenti rectificari faciat.

14- to. Nemo dominorum officialium sit terrestribus domi
nis .in gremio comitatus possessiones habentibus quoquo modo, 
sive qua plenipotentiarius, sive alius, obligatus.

15- to. Ad causas intra subditos terrestrium dominorum, 
aut ad querelas contra dominos terrestres, non alias se immi
sceant domini officiales, nisi ubi juxta 1723. articulum 18. 
oppressio alterius terrestris domini actionem magistratualem 
exigeret. 1

16- to. Acta publica et instantium aut hactenus causan- 
tium privata accuratius, quam hactenus singulis annis ad 
archivum comitatus resignent, quo in passu incumbet domino 
notario tempestive non resignantes monere et in casu tergi
versationis rem totam apud inclitam universitatem deferre, 
quae ita informata deputabit statim unum altenunve acta 
istiusmodi regestraturos et recepturos.

17- mo. Malefactores persequi et capere integrum sit 
ipsis ubique etiam in bonis dominorum terrestrium jure gladii 
gaudentium, si hi in iis persequendis et capiendis admoniti 
prius intra quindenam remissi esse comperirentur.

18- vo. Simul ac compraehensus aliquis malefactor fuerit, 
antequam ad carceres conjiciatur, examinetur benigne et 
examen magistratuali fiscali tradatur, piaeterea intra quin
denam statim unus ex judicibus nobilium cum juiato asses
sore inquirat super crimine, cujus captus insinuatus fuit genuine 
investigatis tam contra, quam pio favore captivi omnibus eir- 
sumstantiis.

19- mo. Quoties necessum fuerit sedes criminales serven
tur, ne captivi diu in squalore carcerum detineantur, harum 
autem occasione et civiles causae si quae erunt revisionem assu
mantur.

2 0 - O. Ut sciri possit an necessaria sit revisio captivorum 
quolibet mense dominus vicecomes per subalternos revideri 
curet.

2 1 - 0 . Domini terrestres, aut eorum officiales dominos 
judices nobilium et alios, quibus comitatus determinationes in 
effectum deducere incumbit, nullo modo impediant, sed omnem

1 Az 1723: 18. t.-cz. 4-ik §-a a megyei tisztviselők kötelességévé 
teszi a jobbágyok védelmét, a földesurak elnyomása (oppressio) ellen.
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ipsis potilis assistentium praebeant. Neque subditos a debita 
obedientia erga ea quae in congregationibus determinantur 
arceant sui) poena decretali.

22- do. Domini judices nobilium occasione congregatio
num statim ea quae determinantur sibi ad privata diaria 
accurate notent ut accuratius exequenda exequi possint.

23- 0 . Districtim ponderibus mensuris ita pretio carnium 
et similibus per legem delatis ad normam legis et excelsi 
consilii locumtenentialis regii intimatorum invigilabunt.

24- to. Desumebantur et hactenus poenae pecuniariae 
propter violationem decretalium festorum per regias resolutiones 
sancitae, quae in ecclesias romano catholicas converti debuis
sent, prout ergo de hactenus eo titulo perceptis per quoscum
que rationes dari debent, ita in posterum domini officiales 
comitatus curabunt, ut similia ad illum in querii destinata 
sunt scopum convertantur, eo modo quo intimata excelsi con
silii regii locumtenentialis exigunt, ut singulis congregationibus 
id, quod tali titulo desumptum est referatur, perceptori resigna
tur, qui hoc in passu quoque rationes reddet.

25- to. Terrestres domini quisque in suis possessionibus 
quotannis revideant et revideri curent, an judices locorum 
aliquo titulo publicae contributionis collecta in privatos suos 
usus non convertant perperam non consummant. Quod si vero 
hoc facere illi omitterent incumbet dominis judicibus nobilium 
ad hoc faciendum terrestres dominos monere.

26- to. Birsagia ex cruento terrestres domini in suis 
bonis moderate desumant, alias, si intra quindenarii non 
desumpserint haec dominis judicibus nobilium desumere inte
grum mit in florenis consvetis 1 2 . Caeterum

27- xno. Tam praemissa, quam alia universa, occasione 
etiam sedium ne fors criminalium colligenda birsagia, in unum 
conferentur et inter dominos viceeomitem, notarium et reliquos 
magistratuales omnes a proportione salariorum dividantur.

28. Super illis, quae pro aedificiis quibusvis ex cassa 
comitatus erectis et instauratis, per eos qui haec tractabant, 
hactenus rationes dentur, in posterum autem illi, qui in tali 
loco, ubi aedificia fiunt aut reparantur habitat, comitatensi 
officiali tractatio et provisio talium aedificiorum committatur 
et idem simulae aedificium definitum fuerit, statim coram per 
comitatum deputandis rationem de universis reddere tenentur.

E r e d e ti je  Beleesni, lev é ltá rá b a n , G y u lá n , P ro t.  1 7 4 8 —1754. рад . 
4 9 6 —3 01 ., 135. fo ly ó  s zá m  a la tt .  U g y a n  e s ta tu tu tu m o k  a z  1755. évi 
o k tóber 2 1 -én  ta r to t t  k ö zg yű lésen  ism é te lte n  fe lo lva sva  és k ih ird e tve , 
ú jb ó l m eg e riis ítte ttek . P r o t .  1 7 5 4 —1755. p a g . 381 ., 114. f o ly ó  szám  a la tt.
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1753.
Szabolcsmegyei statutum.

Anno domini 1753. die 21-a mensis Februarii in oppido K i s - V d r d a .

Die subsequente 2 1  praefeti mensis Februarii celebrata 
est continuative eadem congregatio generalis, occasione cujus 
incidente quaestione de admonitionibus pignorum, cum com
periretur justitiae effectum manifeste retardare id, ut primo 
ejusmodi admonitiones pignorum in congregationibus comi
tatus praemittantur, demum in bonis subsequantur, ac tan
dem ad libellum actionalem via aperiatur; ad consequendam 
justitiam salutare et aequum adinvenitur, ut tales, quidem qui 
hac longiori via admonitionis uti voluerint, liberum sit; quibus 
vero brevior praeplacet, iis et talibus vigore liujus determina
tionis legitimum et legale sit, si ommissa in congregatione ejus
modi admonitione ex bonis tantum peragatur.

E re d e tije  Szabolcsin , le v é lt .,  N y ír e g y h á z á n , p ro t .  ( X X I ) .  1 7 4 8 — 
1756. F o l. 257 .

1753.
Szabolcsmegyei statutum.

Anno domini 1753. die 8-a mensis Martii in oppido N a g y -K á lló .

Non sine nobilitatis et miserae contribuentis plebis inju
ria ac damno experiri hactenus debuit universitas, aleatores 
in publicis nundinis ad suum lusum homines allicere, quibus 
allectis pecunias eorundem fraude et dolo elucrari, taliterque 
ad nuditatem inultos expillare, ea propter communi universi
tatis voto determinatum exstitit, ne amplius iidem aleatores in 
nundinis et alibi admittantur, ubi vero contra hanc determi
nationem eosdem reperiri contingeret, si ignobiles reperti fue
rint, ad carceres magistratuales deducantur, si vero nobiles, medio 
fiscalis citentur. Quod ipsum medio judlium prosessualium ad 
currentandum veniet.

U. o. fo l. 26 0 .

1 753.
Szabolcsmegyei statútumok.

i .

Anno domini 1753. die 28-a mensis Maii in oppido K is -V d r d a .

Observaretur, quod captivi magistratuales persaepe du
centium hominum evaderent manus, ac ad pristinam scelerum

Corpus Statutorum. III. 25



libertatem eluctarentur, ad quod commode antevertendum con
clusum est, ut quaevis possessio gremialis catenam vulgo » C sin -  
c s é r« servet, ac vel hoc pacto captivos strictius vinctos ad 
publicos comitatus carceres resignet.
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I I .

Determinatum demum est, ut incola jugales domini 
terrestris boves habens, cum iisdem bobus quidem ad vectu
ras et preejuncturas non adigatur, ut tamen hoc sublevamen 
aliis coaccolis recompensetur, a proportione aliis pro vecturis 
solvat.

E r e d e ti je  Szabolcsin , le v é lt .,  N y íre g y h á zá n , P r o t .  (X X T .)  1 7 4 8 — 
1756. F ol. 27 0 .

1753.
S za b o lc sm eg ye i s ta tu tu m .

A nno dom ini 1753. d ie 18. m ensis Ju n ii in  oppido N a g y -K a lló .

Ad refrenandum vagabundorum praesertim, sed et ali
orum quoque plebeae conditionis hominum excessum, determina
tum est, ne a modo in posterum, absque comitatus istius, a 
quo iter suscipiunt aut magistratualium officialium, aut vero 
assessorum sufficientibus fide dignis passualibus, per possessio
nes et loca istius comitatus gremialia errare, aut per et trans 
meare, eo minus morari liceat. Comperti vero, necessariis prae
vio modo passualibus non provisi ipso facto capiantur, ac ad 
manus magistratuales consignentur; utque haec ipsa ordinatio 
to certiorem reddat effectum, per omnes et singulas possessio
nes vigiliae, eo quo hactenus practicatum modo fuit, erigan- 
eur et serventur.

U. o. fo l. 27 3 .

1755:
S za b o lc sm eg ye i s ta tú tu m o k .

i .

A nno 1755. d ie 12. m ensis A prilis in  oppido N a g y -K a lló .

Ex quo ea esset generalitas incliti comitatus, ut educilla- 
tores illi quidem, qui conventionati comperirentur, qua reales 
servi ab omni taxa immunes maneant, alii e converso non con- 
ventionati, verum post tunnas seu vasa beneficium fatigii acci-
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pientes a facultatibus ad cassam tamen domesticam solvant; 
multae quaestiones exorirentur intuitu conventionis, vel non 
conventionis, et nonnulli sub hac congregatione particulari pro
bare niterentur reales esse conventionatos educillatores; quia 
tamen particulares congregationes determinationes, et conclusa 
generalium congregationum, alterare non valerent: ideo revisi
onem illius, an hic vel ille sit reális conventionatus educillator 
vel minus, ad generalem congregationem relinqui, exequutionem 
autem eorum tantisper in suspenso relinqui.

ir.

Quandoquidem perceptori domestico, in omnibus ingruenti
bus necessitatibus commissiones sub nomine universitatis extra- 
dari requirent, ex quo congregationes non continuo celebraren
tur, e converso vero absque remora servitii comitatensis, vel 
aliorum necessariorum fieri nequiret, si perceptor interim aliter 
etiam ex cassa prae manibus suis liabita quidquam non ero
garet. Ut itaque et servitium comitatense in suo esse cursum 
habeat, et ipse etiam perceptor erogans securitatem de eroga
tis habeat, concluditur: ut in ejusmodi ingruentibus, et moram 
non patientibus necessitatibus, ad interimales perillustris ac 
generosi vicecomitis, commissiones ita erogare valeat, ut ejus
modi particulares commissiones ad congregationem referre, et 
illas post approbationem inclitae universitatis in formam solen- 
nis commissionis redigi facere teneatur.

E r e d e ti je  S zabo lcsra . le v é lt.,  N y ír e g y h á z á n , P r o t .  ( X X I . )  1 7 4 8 — 
1756. F ol. 380 .

1755.
S za b ó le sm eg ye i s ta tu tu m .

Anno domini 1755. die vero 17-a mensis Septembris in possessione B ogdth .

Stephano Tokay arendatore macelli Eszlariensis, demis
sam instantiam introporrigente super eo, quod idem 1 -mo 
conscriptionem minus ingressus, onus in humerum contribuen
tium Eszlariensium haud tulisset. 2 -do. Quod praecedentibus annis 
in usu nobilitatis existens, fato ita ferente invalidatis super 
nobilitate testimonialibus ejusdem ad miserum contribuentium 
statum repositus insolito onere gravaretur. 3-o. Quod idem 
nisi speciali inclytae universitatis gratia acedente e numero 
contribuentium eximatur, ac ad normam aliorum arendatorum, 
secundum ideam et generalitatem comitatus ad cassam domes-

25*
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ticam taxetur e gremio comitatus hujus exire cogeretur, et sic 
fundus comitatensis in ipso manifeste deficeret. Ex quibus pro
inde rationibus, tamquam arendatorem vigore generalitatis, e 
numero contribuentium, alias uti superius attactum non con
scriptum, eximendum ac ad cassam domesticam assignandum, 
communi universitatis voto determinatum exstitit.

E r e d e ti je  Szabolcsin , le v é lt.,  N y ír e g y h á z á n , P ro t.  ( X X L )  1 7 4 8 — 
1756. F o l. 434.

1756.
Szabólesmegyei statutum.

Anno domini 1756. die 3-a mensis Aprilis in oppido K a lló .

Statuitur: quatenus oves et pecora, quae ex inclyto prin
cipatu Transsilvaniae, in gremium hujusce comitatus, proxime 
praeterito autumno fine bibernalis pascui erant appulsa, illae 
quidem singulae ab 1 et J/s xrfero haec autem singula a sin
gulis 3 xrfris per processuales iudices nobilium taxentur, talis
que obvenientia in sublevamen cassae domesticae applicetur.

U. o. fo l. 486 .

1758.
Szabólesmegyei statutum.

Anno 1758. die 7-ma mensis Augusti in oppido N a g y -K á lló .

Praeterea statuitur, ut nullus seu dominorum terrestrium 
et nobilium seu vero plebeae conditionis hominum, non obstante 
eatenus interventa accorda, partem messoream vehere praesumat.

E r e d e ti je  S zabo lcsm . le v é lt .,  N y ír e g y h á zá n , P r o t .  ( X X I I . )  1 7 5 7 — 
1763. F o l. 140. *

1759.
Szábolcsmegyei statutum.

Anno domini 1759. die 29-a mensis Martii in oppido N a g y -K á lló .

Occasione ista ad retardationem celerioris justitiae admi- 
nistrationis deservientem consvetudinem illam, qua videlicet 
in causis illis, quae per condescensionem actoratus terminantur, 
appellata ad gradulia fora admitti non solet, observantes status 
et ordines comitatus hujus unanimi voto statuunt, ut deinceps a 
sententia judicis actoratum actoris ipsum meritum causae spec-
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taute, condescensioni obnoxiante, appellata ex partibus ad 
sedem judriam altiadé vero ad inclytam tabulam regiam judi
ciariam, fine uberioris revisionis admittatur.

Eredetije Szabolcsm. levélt., Nyíregyházán, Prot. (XXII.)  1757— 
1763. Fol. 196.

1760.
C so n g rá d m eg ye i s ta tú tu m o k .

Statuta inclyti com itatus Csongradiensis, occasione sedis restauratoriae 
anno 1760. die 28. Aprilis in libera regiaque civitate Szegediensi celebra

tae condita.

1- mo. Siquidem dominorum officialium aliorumque in
clyti comitatus servitorum status, tam quoad personas quam 
salaria definitus existeret. Ex eo, citra scitum, et consensum 
supremi comitis nec numerum, nec saliaria horum quoquomodo 
augmentare licitum erit; quae enim occasione restaurationis 
ordinantur (nisi insperata ac inevitabilis necessitatis ratio 
exposcat) extra restauratoriam eis derogare inconveniens foret.

2 - 0 . Dispositio articuli 28. 1723. adamussim observanda 
veniet confoi mitateque bujus negotia comitatus publice omni 
cum moderamine pertractata, et conclusa, ante dissolutionem 
congregationum palam perlegenda venient, et quae in genera
libus congregationibus concludentur, illa per particulares con
gregationes aut per dominos officiales, privatim nullatenus 
mutare licebit: quidquid porro ingruentis interdum necessitatis 
casu exigente in particularibus congregationibus conclusum ac 
definitum extiterit, illud in proxima generali congregatione sem
per referri, et inprotocollari oportebit.

3. Eine melioris faciliorisque ordinis servandi septem 
protocolla singula in distinctos libros compacta formentur et 
a modo in futurum observentur.

P r im u m  erit generale, cui omnia in generalibus et parti
cularibus ventilata, et conclusa prout promiscue pertractabun
tur, ita improtlrocollentur.

S e c u n d u m  erit judiciale sedriarum: cui processus, origi
naliter in sedriis ventilari soliti, per extensum una cum docu
mentis inserentur; processus vero appellati ita duntaxat, prout 
in forma testimonalium expediri solent cum praeambulo et 
sententiis sedriae et cum ipsa conclusione atque dato expediti
onis inprotocollabuntur. Ipsi vero processus revisi in originali 
conservabuntur, huic item protestationes, contradictiones et 
metales reambulationes inserentur.
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T e r t iu m  erit revisionis malefactorum, cui si res processua- 
liter et allegative defluat, talismodi processus per extensum 
inserentur, quodsi vero summarie, penes levatam tamen magi- 
stratualis fiscalis erga singulum reum succincte formandam 
determinata fuerit: ejusmodi levata cum examinibus, et probis 
ac sententia magistratuali inprothocollabitur.

Q u a r tu m  erit censurarum seu revisionis rationum percep- 
toralium.

Q u in tu m : Repartitionum, cui omnes repartitiones ab anno 
decurrente incipiendo, tam quanti contributionalis, quam dome
sticae necessitatis iuxta schema adnexum post hac formandae, 
prout aliae quaevis extraordinariae, tam pecuniariae, quam 
naturalium impositae per extensum semper inserentur.

S e x tu m :  Dislocationum, cui singulae dislocationes mili
tiae, tam quoad officiales, quam quoad gregarios inserentur. 
In praeambulo prothocolli vero hactenus observata loca stabilita 
ac dein pro reliquis officialibus seriatim in utroque processu 
designato apponantur.

S e p tim u m  denique erit statutorum, cui cuncta statuta 
inclyti comitatus tam antiqua quo citius exquerenda, et in ordi
nem redigenda, quam moderna et futura inprthocollabuntur.

4-to. Habita porro articuli 63.— 1723 reflexione deter
minatur, ut a perceptore inclyti comitatus hujus singulis annis 
rationes exigantur; lias igitur absque ulla mora domino vice- 
comiti cum magistratualibus, et dominorum officialibus censu- 
rare censuratasque dein cum suis (quae ex ratiociniis surgent) 
difficultatibus in primitus celebranda congregatione, referre 
incumbet, ut in casu, ubi ratiocinans perceptor in censura 
substiterit absolutionales eidem extradari queant. In casu 
vero, ubi restantiarius compertus fuerit, ad complanandorum 
complanationem irremissibiliter compellatur, revisaeque tandem 
ac suo debito modo et ordine censuratae rationes de anno 
in annum excelso consilio regio locumtenentiali punctualiter 
submittantur.

5. Quia porro intuitu diurnorum tam tabulae assessoribus 
quam jurassoribus, ubi eosdem in publicis comitatum tangenti
bus negotiis occupari, et itinerare contingit, competentium, 
nihil certi, et fixi hactenus determinatum fuisse obseruaretur: 
Ideo decernitur, ut tabulae assessores extra comitatum in 
publicis negotiis itinerantes titulo diurni filor. 4, jurassores 
vero flor. 2 . habeant, cavebit tamen dominus perceptor, ne 
absque speciali determinatione, et assignatione comitatus quas
piam erogationes faciat, secus erogata nullo modo acceptabuntur. 
Ubi autem quispiam dominorum officialium vel tabulae asses-
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sor in gremio comitatus publicorum negotiorum causa depu
tabitur, et exmittetur, in hoc casu taliter exmisso flor. 2 . 
jurassori vero flor. 1 solvendus veniet.

6 . Pro miserae plebis contribuentis conservatione, et 
emolumento expediens fore videtur, ut ubi judicum tam oppida
norum, quam pagensium in gremio comitatus hujus rationes per 
dominium terrestrale quotannis non reviderentur, neglectus hic 
per dominos judices nobilium supleatur; plurimas enim miseris 
contribuentibus ex mala eiusmodi judicum dispensatione proma- 
nare oppressiones, palam constat; qui judices ubi cum misero
rum incolarum proventibus, et pecunia male dispensasse com
perti fuerint, ad bonificandorum bonificationem instantanee 
compellantur.

7. Pecora deperdita, et vagabunda quicunque tandem 
incolarum repererit, prout et alias res inventas processualibus 
dominis judlium fideliter resignare tenebuntur; ubi vero domini 
terrestres vel eorundem officiales eiusmodi pecora deperdita 
in terrenis suis invenerint, talia quoque intra triduum iisdem 
dominis judlium insinuent, quibus illa instantanee publicare 
incumbet, salva caeteroquin post fluxum unius anni erga divi
sionem ambarum partium utpote domini vicecomitis in una, 
altero vero medietate dominorum terrestrium permanente.

8 -0 . Statuitur, ut domini terrestres, vel eorum officiales 
praeinsinuatam insinuationem intra triduum ommittentes, actione 
magistratuali conveniantur et in poenis marcalibus, condigna 
item pecorum non insinuatorum aestimatione, et expensis in 
processum fiscalem erogandis, per dominum judlium, desum- 
mendis, in una tertialitate procedenti judlium, in altera vice- 
comiti, in tertia vero ad cassam cedendis convincantur, insinu
ata vero pecora et tantomagis ipsis realiter resignata, sub 
amissione officii currentare, et proprietariis semet insinuatu
ris, taliaque more solito ad se pertinere comprobaturis, resig
nare teneantur.

9. Plerumque etiam hoc evenit, quod dominorum terres
trium, jure gladii gaudentium subditi vel alii in fundis et 
bonis eorundem delitescentes, malefactores per magistratum 
comitatensem compraehendi et incaptivari, deinvero per ipsosmet 
dominos terrestres eorundemque subalternos, de manibus comi
tatensium repeti, horumque intuitu diversae incommoditates 
enasci assoleant. Ideo determinatur, ut magistratus quidem 
comitatensis in quorumcumque dominorum terrestrium jus etiam 
gladii habentium bonis velut supremus magistratus in cunctos 
malefactores inquirere, eosdemque incaptivare, et comprehen
dere valeat; caveturque sub poena homagii, ne supremam in
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persequendis, aut compraehendendis malefactoribus jurisdictio
nem comitatensem impedire liceat, subditos attamen domini
orum proprios (nisi gravis aliqua pro ratione circumstantiarum 
consideratio subverteretur) erga repetitionem intra fatales 15 
dies praemittendam resignare, elapso autem fatali termino nul
latenus restituere teneatur, contra eosdem procedere et pro 
demerito punire possit, ac valeat.

10. Intuitu mulctarum porro, quae ex transgressione aut 
non observatione determinationum comitatensium, quandoque 
in nonnullis exigi solent, aut debent, illud moderamen statuitur, 
ut quia poenae citra reflexionem personarum pauperiorum 
aut potentiorum illimitate constituerentur, domini processuales 
judlinm in exigendis eiusmodi mulctis reflectant, ne alioquin 
pauperes cum rigorosa desumptione ruinentur, adeoque tales 
tolerabilius mulctentur. Ubi vero integra comunitas, vel comu- 
nitatis capita excesserint, cum talibus etiam moderate conve
niatur ; huiusmodi mulctarum demum medietas exequenti jud- 
lium, altera vero ad cassam comitatus cedet, semperque in 
generali vel particulari congregatione fine illo referri debet, 
ut huiusmodi extraordinarius cassae introitus inprotliocol- 
lari, perceptori suo modo extradari, idemque desuper ratioci
nari possit.

11. In casibus cruentationum, et verberationum ex mali
tia et contentionibus intervenientibus statuitur, ut delata ad 
vicecomitem vel vero processualem judlium querela, facultas 
eisdem sit, comperta rei veritate, birsagium cruenti 12 fl. de 
eo, qui causam dedit, aut si uterque ejusmodi rixarum vel 
plures etiam sint rei, et culpabiles, singillatim ab iisdem 12 
floreni, nisi paupertatis ratio, vel hujus mitigationem vel cor
poralem propterea castigationem suadeat (quod conscientiis 
dominorum officialium submittitur) exigendi, et pro se reser
vandi, ita tamen, et non secus quam si dominus terrestris 
praemissam mulctam exigere negligeret, vel ex auctoritate 
dominali, ac rationibus eundem ad id moventibus (quod eidem 
liberum foret) non relaxaret.

12. Ex dispositione legum judices appellationum revisio
nibus causarum in sedibus judiciariis № 12 ad ferendum 
judicium interessé oportet,1 inter quos officiales etiam magi-

1 Törvényt, mely meghagyná, hogy a megyei törvényszéken az 
ítélethozatalra 12 bírónak jelenléte szükséges, nem ismerünk; az 1486: 
8. t.-cz. csak több-kevesebb, az 1527 : 6. t.-cz. pedig 12 esküdt ülnöknek, 
végre az 1613: 24. t.-cz. még több más ülnöknek (rendkívüli táblabirák- 
nak) választását kívánja, mely utóbbiaknak a törvényszéken jelen kellett 
lenniök. Egyébiránt lásd II. köt. I. f. 4. 1. 2. j.
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stratuales in causis revidendis, sive a judicio in partibus lato, 
sive secus non interessati recte numerantur: quia vero in 
comitatu liocce occasione talismodi revisionis causarum ob 
defectum ad id aptorum subiectorum legalis judicum numerus 
complete esse nequiret, ideo tam pro talismodi revidendarum 
causarum circumstantia ex vicinis comitatibus invitandi erunt, 1 
quam etiam generales quoque congregationes talibusmet vici
nis dominis ad notitiam dandae determinantur.

13. Circa captivos statuitur, ut si aliquis dominorum 
officialium aliquem malefactorem compraehendi curaverit, eo 
facto, ex instanti benignum examen peragat, demum ad car
ceres expediat; si vero malefactor per milites aut locorum 
incolas comprehensus fuerit, per dominos officiales ad quos 
deducitur, peragi, ac domino fiscali tradi dedebit.

14. Domini judlium inquisitiones post captivationem 
malefactorum intra quindenam communes, tam quae pro, quam 
quae contra incaptivatum testes fatebuntur, cum debita ex 
praemissione peragere, ex officio teneantur, ut sic revisiones 
malefactorum facilitentur, neque, ex defectu eiusmodi inquisi
tionum captivos interdum etiam innocentes diuturnius pati 
oporteat. Quodsi vero alteruter dominorum judlium remissus, 
et negligens in praemissis compertus fuerit, necessariasque 
inquisitiones ante terminum revisionis malefactorum peragere 
et ex neglecta causa cuiuspiam incaptivati (nisi legale impe
dimentum, et sufficiens excusatio adsit) propterea revideri non 
potuerit, toties quoties salario negligentis 1 2  fior. per dominum 
vicecomitem detrahuntur.

15. Revisiones malefactorum singulo ad minus bimestri 
ad compendiandos sumptus, in captivos fieri solitos, serventur. 
Quodsi vero captivos accummulari continget, pro acceleranda 
ipsius justitia, frequentius etiam celebrentur. In casibus vero 
necessariarum a vicinis etiam jurisdictionibus exspectandarum 
informationum observetur, ut pro his celerius acquirendis, 
requisitiones inclyti eomitatus vel sedriae per expressum expe
diantur.

16. Ad exigentiam legis, et iteratorum benignorum regio
rum, rescriptorum nullus dominorum officialium magistratua- 
lium in hoc comitatu existentium plenipotentiarium inspecto
rem, administratorem, vel alium officialem dominalem agere 
possit, talem autem agere volens, ipso facto officio magistra- 
tuali privetur.

1 V. Ö. az 1628. évi szabolcsmegyei statútumhoz írt 3. j. fentebb 
56. lapon.
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17. Bonus ordo exigit, ut norma etiam sessionis, tam 
magistratualibus dominis officialibus, quam reliquis inclyti 
comitatus compossessoribus et commembris definiatur; quare 
amodo imposterum praeter magistratuales dominos officiales 
dextram occupantes, et tabulae assessores iuxta senium con
sessuros, alii, charactere assessoris nondum condecorati, huc 
non intellectis dominorum plenipotentiariis tamquam princi
palium suorum personas repraesentantibus, ad tabulam assi
dere nequibunt.

18. Accurate post hoc observandum veniet: si quidem 
annus militaris quoad contributioualia l -о Novembris initium 
summát, ut quam primum computus finalis cum commissariatu 
respectu quanti contributionalis finitus fuerit, congregatio illico 
generalis servetur, computusque initus in publico referatur. 
Et quia quantum contributionale in eodem statu manere solet 
vel etiam si fors illud accrescere, aut decrescere contingeret, 
tunc illud statim una cum imposita domesctica necessitatibus 
commensuranda denuo repartiatur, domino perceptori sub 
autentico extrudetur, per ipsumque libellis locorum individu- 
aliter inscribatur; super administrandis vero per ipsa loca 
pecuniis in ipso libello eadem quietentur.

19. Computus bimestrales cum militia inquarterisata 
accurate observentur, ut excessus vel defectus ex utraque 
parte occurrere queuntes eo celerius resciri, et mederi queant. 
Et quia in his conservatio miserae plebis non postreme con
sistit, necesse est, ut domini judlium et ordinarii commissarii 
quaevis in processu suo praevie ante computum serio inqui
rant ac resciant, num militia aere parato vivat, vel per rusti
cum, et qualiter interteneatur, et annon etiam secus excedat? 
Computus ipsi ad utrumque processum pro ratione commo
dioris judicum pagensium concursus praefigatur ipse locus, et 
terminus in tempore semper dominis compagniarum commen
dantibus insinuetur, judicesque locorum eo convocent talismo- 
dique computibus domini judlium in processibus suis cum 
domino superiori commissario vel generali perceptore (dum 
fieri poterit) semper intersint, horumque muneris erit omnem 
veritatem ex ipsis judicibus dicere, et si excessus commissi 
detegerentur, vel quaedam judicum conniventia resciretur, 
auctoritatis eorundem erit, talia instantanea quoque castiga
tione punire. Excessus commissos sive reales, sive personales 
liberum quidem foret militiae instantanea complanare. Quodsi 
nihilominus excessus reales (nisi privatum incolam respicerent) 
pecuniis complanati fuerint, talismodi pecuniae ad cassam 
inclyti comitatus summantur, pagus vero (quem complanatus



M EG Y EI STA TÚ TU M O K . 3 9 5

•eiusmodi excessus respicit) per dominum perceptorem ad ratio
nem obtingentis sui contributionalis quietetur, libelloque ejus
dem inseratur, computus demum illi una cum excessuum sive 
complanatorum sive incomplanate haerentium deductione per 
omnes subscripti inclytae universitati scripto semper refe
rantur.

20. In generalium congregationum praefixionibus, quan
tum fieri potest, adminus unius quindenae terminus observetur 
et bos quidem suo modo publicare necesse est, ipsi tamen 
domini terrestres et dominiorum supremi officiales per dominos 
judlium literatorie quoque semper invitentur, idem ipsum vero 
quoad particulares etiam congregationes, nisi urgentes rerum 
circumstantiae impedimento sint et aliud exigant, pariter 
observetur, ut videlicet ad hos quoque domini terrestres con
veniant.

2 1 . Pro motivo ac fundamento hic sumitur dietalis 
respectu vecturarum et praejuncturarum inita conventio, sta- 
tuiturque, ne domini magistratuales officiales extra comitatus 
urgentes publicas necessitates praejuncturas a misera plebe sive 
ad ecclesias remotiores devotionis causa, in aliis negotiis suis
...................sub animadversione publica exigere, tanto minus
vero miseram plebem ad suos labores, et oeconomiam priva
tam applicare praesumant; cavetur praeterea, ne cum praeju
dicio jurium dominalium ad causas civiles inter subditos ver
tentes, velut ad forum dominale1 spectantes se ingerant, vel 
vero recurrentes etiam ad suum forum dirigant, quodsi nihi
lominus justitia quibuspiam (quod non speratur) sive denega
retur, sive procrastinaretur, casu in hoc querulantibus recursus 
ad congregationem comitatus patehit, eotumque magistratui 
comitatensi justitiam talibus administrare incumbet.

2 2 -do. Cura et necessitas carcerum, intertentio captivorum, 
deputata servitiorum, et aliae interdum etiam occurrentes 
necessitates exigunt, quod repartitionem naturalium in frumento, 
avena, et lignis fieri oporteat, neque dubitatur, quin hujusmodi 
repartitiones ordinariis duntaxat, illis annuis necessitatibus 
approportionatae nullatenus vero ad generalium vel particu
larium congregationum provisionem extensae fuerint, cuncta- 
que haec suum particularem perceptorem, et erogatorem habu
erint; necesse est tamen, ut dum rationes perceptorales de 
cassa inclyti comitatus censurantur, tunc de hujusmodi natu-

1 A földesúri bíráskodás tekintetében lásd II. köt. I. f. 1. 1, 1. j. ; 
94. 1. 3. j . ; 277. 1. 1. j.
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ralibus etiam easdem fideles singulis annis rationes exigant; 
conservatione miserae plebis id ipsum exigente.

23-tio. Experientia constat, commissarios inclyti comita
tus transenalem militiam comitantes, extra comitatum etiam 
egredi proptereaque diurna eisdem solvi solere; comitivam 
hanc extra comitatum nulla ratio exigit, quia obligationis comis- 
sariorum foret, ut diem egressae talismodi militiae tempestive 
dominis officialibus inclyti comitatus insinuent, quorum dein 
muneris est, ut eandem in suis finibus excipiant, et transeun- 
temque videant, atque ideo comissariorum comitiva, quam et 
eorundem diurna hac ratione solvi solita inposterum abrogan
tur ultra primam stationem.

24. Domino fiscali porro incumbit, tam generalibus, quam 
particularibus congregationibus, sedibus item judiciariis, ac 
malefactorum revisioriis aliisque concursibus ex offo interessé, 
eritque eiusdem muneris inter caetera invigilare, ne quispiam 
indecentibus sedemque judiciariam vel sanctimoniam talismodi 
publicae congregationis, et concursus, seu inordinatis, ac inde
centibus actis, et factis, seu scripto vel verbis laedere, et vio
lare praesumat; contra laedentem vero et violantem actio fis
calis iustantanee erigatur, servatisque de jure servandis, sententia 
desuper feratur- Quodsi vero ob illegitimam absentiam idem 
fiscalis per alium quempiam supportatus fuerit, diurnum vel 
honorarium supportantis ex eiusdem salario solvatur.

25. Ipsa porro tam publici, quam jurium privatorum 
fidedignitatis denique et concessae credibilitatis obligatio exigit, 
ut archivum comitatus debitum in ordinem reducatur; ideo 
opus hoc reductionis domino ordinario notario deferatur ad- 
iutoriumque (si opus) eidem eatenus praestetur.

26. Acta quaevis processualia, et judicialia, in quibus 
domini vicecomes, vel judlium in partibus procedere vel inqui
rere solent, cum fine anni semper per eosdem sub fidedigni- 
tate in generali congregatione praesentent in archivumque 
resignant comitatus futurae securitatis, et necessitatis causa, 
caeteroquin etiam omnia alia suo modo improthocollanda 
reponantur, curaque hujus et exacta observantia domino ordi
nario notario committitur.

27. Cum porro conveniat, imo necessum sit, ut supremus 
comes absens etiam acta, et determinationes comitatus sibi 
notas habeat, ideo determinatur, et domino notario semel pro 
semper committitur, ut singularum congregationum prothocol- 
lum et determinationes finitis congregationibus mox suae illu
strissimae dominationi transmittat: momentosiora vero nego
tia (in quibus sive opinio, sive adjutorium suae illustrissimae
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dominationis necessarium est) antequam in publico assumman- 
tur, cum sua illustritate praevie per dominum vicecomitem 
communicentur.

28-to. Ex quo de dictamine articuli 56. 1723. caetero- 
quin etiam singulo triennio vel etiam citius necessitate muta
tionem in officialibus quampiam exigente, sedes restauratoriae
celebrandae venient, 1 ut constitutioni huic leg a li...................
talis fiat a modo......................................Triennio idque ipso
mense...................... I. cottus valedicere.........................illu
strissimae dominationi debite illico insinuare incumbet, sua 
illustrissima dominatio quippe desuper certiorata, mox sequenti 
mense Octobris aut Novembris magistratum comitatensem suo 
modo restaurare intendet.

29. Cum porro auctoritatem, et jurisdictionem inclyti comi
tatus magisti atualem velut publicorum moderatricem et pro 
communi omnium etiam dominorum terrestrium bono, et mise
rae plebis conservatione justitiaeque a deo ipsis terrae prin
cipibus per hos vero magistratualibus concreditae (sine qua 
regna subsistere nequeunt) administrationem ordinatam adla- 
borantem, sanctam rectamque manere oporteat, quemadmodum 
magistratus ipse ab omni jurium dominalium praejudicio arce
tur, ita vicissim speratur, quod nec ex parte dominorum vel 
quorumvis aliorum compossessorum quispiam vilipendetur vel 
contemnetur; quodve sive erga magistratuales dominos offi
ciales, sive erga determinationes inclyti comitatus vilipendium 
quodpiam committitur, officiales aut seivitores magistratuales 
in executionibus determinationum publicarum aut officialium 
suorum procedentes non impedientur, quin potius cuivis respec
tus (qui a majoribus etiam consideratione officiorum tribuitur) 
praestabitur, communeque taliter bonum et miserae plebis per
mansio mutuis consiliis et auxiliis promovebitur.

Eredetije Csongrádmegye levélt., Szentesen, az 1760. évi April 
28-án tartott közgyűlés jegyzőkönyvének 10. sz. a.

1761.
Szabolcsmegyei statutum.

Anno domini 1761. die 3-a mensis Decembris in oppido N.-Kálló.

Ultima nonnullorum contribuentium ruina exinde profluere 
observatur, quod hi potationibus dediti, nonmodo laborem, ex 
quo quotidianum victum etiam accipere solent, negligunt, sed

A tisztújításra nézve lásd u. о. 134. 1. 1. j.
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insuper facultatulam etiam omnem absummunt, cui magnam 
ansam praebet id, quod caupones citra id, quin instantanee 
persolvatur pretium, ad creditum etiam volentibus large 
liquorem fundant. In hunc morem abiverunt etiam servitores 
illi, qui stipem, quam ex quotidiano servitio merentur, non in 
comparationem unius alteriusque pecudis vel pecoris, quod 
successivis annis nervum faceret ad sufferenda onera publica, 
convertunt, verum abdomini suo plus faventes, cum sui et 
dominorum suorum damno perpotant. Ut proinde causa haec 
pessimae consvetudinis plene tollatur, omnes quales caupones 
severe inhibentur, ne exinceps ulli contribuenti quidem supra 
valorem unius floreni qualemcunque liquorem, servitori autem 
ultra duas medias vini, secus, quam erga instantaneam pretii 
persolutionem dare praesumant. Contrarium vero fecisse 
deprehensi amissione superflui ipso facto mulctentur.1

Eredetije Szaholcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. XXII.  
1757—1763. Fol. 129.

1762.
Szabolcsmegyei statutum.

Anno domini 1762. die 22-a mensis Novembris in possessione 
Nyíregyháza.

Salutaris ultro agnoscitur determinatio ista, qua caupones 
omnes inhibiti sunt: ne servitoribus quidem ultra duas medias 
vini, non talibus autem, sive qui nomine hospitum veniunt, 
ultra valorem unius floreni, cujuscunque generis potum, erga 
spem futurae persolutionis, anticipare praesumant. Quia vero 
praeterea observaretur, quod caupones, praesertim vero Judaei 
arendatores, determinatione hac abutentes, non solum ultra 
praestitutam quantitatem potum rogantibus administrent, verum 
etiam id quod dant, in duplo, imo etiam triplo, in notationibus 
suis consignent, ac volvente tempore excessivum hujus contra 
conscientiam consignati pretium desumant. Ad antevertendum 
proinde, quod ex hac maleversatione incolae dietim hauriunt 
sui aggravium, statuitur: quatenus generosiprocessuales judlium 
et jurassores in ejusmodi excessivos caupones diligenter obser
vent, deprehensos autem in praevia maleversatione, illico 40 
baculorum ictibus castigari facere non intermittant.

Eredetije Szaholcsmegye levélt., Nyíregyházán, Prot. X X I I  1757— 
1763. Folio 501.

1 A következő évben megujíttatott a büntetés mértékének kiszabása
mellett.
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1769.
Csanádmegyei statútumok.

I.

Quandoquiden sub sedibus revisoriis malefactorum obser
vare esset, complures criminis furti reos, potissimum vero pastores 
intuitu equorum ac pecorum, qui furtivi esse praetenduntur, 
ad tales evictores provocationes facere consvevisse, qui haberi 
non possunt. Hinc ut consimiles provocationes et sub his 
latitantes maleversationes rescindi, occasioque mendaciis, judicia 
eludendis praecaveri possit, determinatum est: ut omnes in 
gremio hujus inclyti comitatus existentes pastores quandocunque 
ubicunque et a quocunque quodpiam pecus emerint, aut com
mutaverint, de evictore sufficiens attestatum in sui cautelam 
deserviens semper sibi procurent; secus non obstante eo, quod 
equi seu pecoris praetendens proprietarius (qui suum esse 
comprobaret nullus existat) pro furtivo, is vero, apud quem 
repertus fuerit, pro tali habebitur, qualem titulus 34. partis 3-ac 
ex defectu evictoris denominat1 insuper praememorati gremiales 
pastores ab aditu in praediis existentium educillorum ibidemque 
hactenus practical! solitarum compotationum, ubi plerumque 
omnis generis maleversationum consilia cuduntur, sub poena
1 2 . baculorum, tam pastori, quam educillatori toties quoties in 
fligenda, severe inhibentur, quae pro omnium notitia curren- 
tanda venient.

Eredetije Csanádmegye levélt., Makón, Prot. 1767—1770. 431. lap.

II.

Relatum est, quod judices et primores gremialium loco
rum a proventibus communitatis se solo dominis inquarterisatis 
officialibus nomine totius communitatis gratuitum oblatum pen
dere consveverint; quod quia contribuenti plebi agravio esset et 
neque iisdem cum redditibus communitatis dispensare licitum 
foret, statuitur, ut si inposterum quispiam judicum seu jura
torum ejusmodi gratuitum dare praesummeret, praeter, boni-

1 Tolvajnak tekintetik, a kire nézve a H. IC. idézett helye így 
szól: »Verum fur ille, si dixerit in foro libero et communi vel alibi se 
emisse et evictorem (quem nos expeditorem appellamus) non potuerit 
statuere, neque hospitem vel alium quempiam, qui mercipotum, hoc est 
victimam emptionis et venditionis, more solito benedixisset producere : 
patibulo reus erit.«
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ficationem communitati fiendam pro recipienda magistratuali 
animadversione in carceres publicos deducatur. Quod pro 
notitia currentandum est.

Eredetije и. о. 353. lapon.

1779.
T em esm eg ye i s ta tú tu m o k .

Anno 1779. die 16. Septembris, in civitate Temesiensi celebrata est parti
cularis oongregatio.

Statuta de providentia securitatis publicae.

P r im o . Quaevis communitas diurnos nocturnosve custodes 
constituat, qui continuo, praesertim vero nocturno tempore 
circumeant, et observato vel minimo periculo tumultum protinus 
excitent, liuncve pro re nata campanae etiam pulsu augeant, 
in locis elevatioribus ardentes perticas exponant, ac bis et 
aliis tumultum indicantibus signis, vicinorum locorum incolas 
in auxilium provocent; vicissim vero loca officiaque oeconomica 
vicina his promptis succurrant viribus, cingendove locum, quem 
praedones agressi sunt, aut instituendo instantaneam pervesti
gationem in comprehendendis grassantibus praedonibus omnem 
possibilem operam conferant.

S ecu n d o . Solent praedones personas, quas possunt, inter
cipere, secum abducere, postea autem pro illarum redemptione 
certam summam deposcere, proinde ejusmodi postulatum, vel 
etiam factam impetratae summae persolutionem knezii, vel 
alii locorum primores absque mora vel comitatensi magistratui, 
vel, si is remotius habitaret, dominali ofticiali, qui vicinior 
est, denunciare tenebuntur, quo sic debitae in tempore dis
positiones institui possint. Quod si vero id facere praeter
mitterent, sciant ejusmodi knezii, vel alii locorum primores se 
officiis suis privandos in vincula conjiciendos et demum 
severissimis etiam poenis castigandos. Sive autem proles, 
parentes, fratres vel alias etiam arctiori • sanguinis nexu juncti, 
quidpiam pro ejusmodi redemptione praedonibus seu in aere 
parato, seu in victualibus, amictibus, materialibus, jaculatoriis, 
aut aliis quibuscunque rebus suppeditare, vel in persona plane 
differre atenttarent, hi perinde, ac alter quiscunque, qui hoc 
facere praesumeret, severissime, imo pro gravitate circum
stantiarum, vita ipsa punientur.

3-0. Si is, per quem praedones sua postulata et praeten- 
siones loci incolis in communi, vel particulari significant, tam 
id quam etiam locum, ubi praedones se detinent, quem ve pro
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responso adferendo designant, directe comitatensi magistratui 
aut proximo dominali officiali, quin prius knesio, aut cognatis 
vel parentibus interceptae a praedonibus personae, aut cui
cumque alteri id revelet, non statim detexerit, gravem legis 
poenam haud evadet, vicissim illi, qui id rite observaverint, 
condigna praemia obtinebunt.

4 -to . Sub conditione mittendae redemptionalis pecuniae 
a praedonibus dimissus pecuniam ejusmodi, etiam si se ad 
illam mittendam jurejurando obstrinxisset, iisdem mitteret, 
tanquam illorum fautor tractabitur, juramento in similibus 
circumstantiis violenter extorto, vi obligandi carente.

Sed etiam fautores occultatoresve ejusmodi publico per
niciosorum malefactorum pro circumstantiis et gravitate 
criminis, aliarum quoque corporis afflictivarum poenarum 
accumulatione exacerbandae mortis poena iuxta leges regni1 
severissime se puniendos noverint.

o-o . Cum alioquin benigne ordinatum esset, ut neo- 
coloni, qui antea nomine Zingarorum audiebant sibi pro 
stílbili mansione locum sine mora deligant, factaque eatenus 
apud respectivum oeconomico camerale officium insinuatione, 
necessarium pro domicilio fundum sibi procurare studeant, 
neve posthac ullus praesumat cum uxore, liberis rebusque, et 
facultatibus suis hinc inde commeare, aut sub tentoriis com
morari, proinde incumbet magistratui comitatensi clementissimae 
ordinationis hujus regiae effectui solerter invigilare. Quod si 
tamen aliquem neo-colonorum opificii causa ad alia loca, aut 
alios comitatus processus, vel etiam ex uno B e n d - , aut 
V e rw a lte r -A m t ad aliud proficisci oporteret, talem legitimis 
passualibus munitum esse oportebit, secus tanquam vagabundus 
intercipietur.

6 - to . Communitatibus incumbet neo-colonos, antea Zingaros 
vocatos turmatim, aut etiam singillatim in via, aut fundis 
ipsorum sub tentorio constitutos, literisquae passualibus carentes 
detinere, quod ipsum sine mora proximo magistratuali comi
tatensi, aut officio oeconomico camerali insinuabunt.

Caeterum officia oeconomico-cameralia sua via instructa 
sunt, ut ejusmodi eventus comitatus magistratui continuo 
notitiae dent, quo sic circa tales vagabundos neccessaria 
institui, disponique possint.

7 - m o. Si in obversum praemissorum quaepiam communitas 
vagae neo-colonorum turmae per suum territorium transitum,

’ Nevezetesen az 16Г>9 : 17. t,.-cz. értelmében.

Corpus S ta tu to ru m . III. 26
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aut plane in territorio suo condescensionem indulgeret, com
munitas talis in solidum aut pro re nata particulares etiam 
illius incolae, qui nefors admissi transitus, aut indultáé in 
territorio condescensionis causa fuere, tanquam publicarum 
dispositionum violatores severissime punientur.

8 - 0. Grrassantium praedonum licentiam cohibendi difficul
tate id exigente, statutum est: ut cunctis servitoribus oecono
micis, pastoribus, et opilionibus, praecipue autem apud 
praedialistas servientibus schedae serviles, D ie n s t - Z e tte ll dictae, 
quarum exemplar hic adjicitur, per respcctiva officia oecono- 
mico-cameralia, vel jurisdictionatos locorum magistratus distri
buantur, fineque obtinendarum citra omnem taxae solutionem 
ejusmodi schedarum famuli, pastoresque, et opiliones seu primo 
assumendi, seu jam assumpti per dominos, praesertim per 
praedialistas ipsosmet, aut illorum oeconomos respectivo officio 
oeconomico, vel jurisdictionato loci magistratui sistantur, eo 
certius, quod id facere intermissuri servitorum domini, si 
ignobiles fuerint, in sex thalleris per comitatenses magistratuales 
sint mulctandi, cujusmodi mulctarum una tertialitas denun- 
cianti, residuae vero duae tertialitates cassae comitatus 
domesticae inferantur.

9 -  n o . Statutum est ulterius, ut famuli, et cujuscunque 
generis servitores e servitio eggressuri, quas ab officiis oecono- 
mico-cameralibus, aut jurisdictionatis locorum magistratibus 
obtinuerant schedas, iterum referant, et si in comitatu 
manere voluerint, ab illis, si vero extra comitatum proficisci 
voluerint a magistratualibus comitatensibus passuales litteras 
expetant, legitimata vitae honestate concedendas.

Ю -o. Incolis hujus comitatus ad alios vicinos aut ex 
uno R e n d  vel V e rw a lte r -A m t ad aliud sine passualibus, uti 
in praemissis expressum est, ab officiis oeconomico-cameralibus 
obtinendis commeare vetitum esto. In passualibus porro ipsis 
literis nomen et cognomen, descriptioque personae illius, pro 
quo extradabuntur, succincte exprimatur, libri insuper tam 
apud magistratuales comitatenses, quam et penes officia 
oeconomico-cameralia, et apud, jurisdictionatos quoque magi
stratus serventur, in illis praenotentur serie numerica extradatae 
literae passuales, exprimaturque datum illarum et tempus, ad 
quod concessae sunt; si igitur servitores, pastoresque, et opiliones 
absque ejusmodi schaeda servili, locorum vero incolae absque 
passualibus, vel aliis legitimis testimoniis, et nefors etiam 
armis instructi hinc inde commeare attentaverint, tanquam 
suspecti illico conprehendantur, et ad proximos carceres 
deducendi judici nobilium resignentui, qui sine mora examen
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peraget, et si hoc praemisso de praedocinio, vel alio graviori 
crimine indicia adfuerint, comprehensos ejusmodi suspectae 
conditionis homines ad magistratuales carceres comitatenses 
transmittet, qui, etiamsi cognita legaliter causa, innocentes 
comperti fuerint, ob neglectam tamen schaedarum, et respective 
passualium procurationem duobus in continuo diebus pro 
demerito liocce suo castigabuntur.

11 - т о. Cum docentibus exemplis, non levis in illos non 
bonae intentionis cadat suspicio, qui crematum, et fructus, 
hinc inde per pagos devehunt, iri via publica, aut in campis 
a pagis remotius cum curribus suis consistunt: hinc statutum 
est, ut parte ex una ejusmodi ambulatorii vendentes, quos 
alias etiam passualibus provisos esse oportet, in viis publicis, 
vel campis remotius a pagis consistere, Crematumque, vel 
fructus vendere, haud permittantur, parte vero ex altera 
iisdem loca, in quibus res suas venui exponere possint, prope 
ad ipsas civitates, oppida, et pagos designentur. Dum autem 
alicubi in vicinia novus patrati praeduc,inii casus evenerit, 
hujusmodi vendentes cum primis visitentur, videaturque an 
apud illos nefors praeda, vel arma in deposito lateant.12- 0. Knezii et primores locorum saltem et minimum 
hebdomadatim semel visitationes nocturno tempore ab improviso 
instituent, hospites, et famulos domo abesse compertos, et 
quidem tales, qui una nocte emanserant, non reddita sufficienti 
absentiae causa, ipsi statim knezii, et primores loci castigabunt; 
si vero gravior suspicio in illos caderet, proximo officio 
oeconomico-camerali R e n d  vel V e r w a lte r -A m t dicto, vel 
magistratuali comitatensi strictius examinandos indicabunt; 
tales porro, qui diutius emanserint, ut primum reversi fuerint 
memorati knezii, et locorum primores, vel illa de causa, quod 
passuales expetere intermiserint, comprehendent, magistratuali- 
busque comitatensibus, aut officiis oeconomico-cameralibus 
statuent, quos judex nobilium confestim de causa emansionis 
et tempore extra locum habitationis transacto examinabit, 
et si graviori suspicioni obnoxios compererit, ad carceres 
comitatenses transmittet; quod si vero suspicione caeteroquin 
caruerint, poena superius puncto ] O-o contra illos, qui 
passuales sibi procurare negligunt, statuta castigari faciet.

1 3 - 0. Vagabundi, et legitimis passualibus destituti per 
locorum primores detineantur, et una cum rebus, ac scriptis 
nefors secum habitis proximo comitatensi magistratuali vel 
officio oeconomico-camerali resignentur.

1 4 - 0. Esto quidem ea praeexisteret providentia, ne per 
directionem rei tormentariae pulveres pyrii aliis quam bene

26*
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notis, et probatae fidei mercatoribus vendantur, cum tamen 
hac etiam praecautione non obstante, materiale hoc ad manus 
praedonum promoveri in comperto esset, hinc ad hoc ipsum 
pro futuro eo certius praecavendum generaliter statuitur, ne 
deinceps mercatores quaestionem cum pulveribus pyriis exer
centes ulli rusticorum famulorum, aut cujusounque alterius 
generis servitorum, arma, plumbum, pulveresque pyrios, aut 
aliam quamcunque munitionis speciem, nisi emptores indultum 
eatenus a respectiva jurisdictione sua obtentum produxerint, 
hacve ratione semet legitimaverint, sub gravissima corporis 
afflictiva poena vendere praesummant, exceptis nihilominus 
officialibus militaribus, et dominalibus, aut alias in charactere 
constitutis, beneque notis, et in comitatu degentibus personis.

Indultus porro ejusmodi per jurisdictiones aut dominos 
subditis, servitoribusque pro emendis pulveribus pyriis dati, 
per mercatores reserventur, officialium vero militarium, et 
dominalium, ac aliarum distinctioris characteris personarum 
nomima et cognomina, locave mansionum in libro fine hoc 
specialiter servando praenotentur, ut nimirum occasione 
instituendarum visitationum semet bis legitimare valeant, 
unaque videri possit, quando, cui, et quae pulverum pyriorum 
quantitas fuerit vendita. Incumbet porro respectivis superiori- 
tatibus, et jurisdictionatis locorum magistratibus frequentiores 
hoc in passu ab improviso suscipere visitationes, qui mercatorem 
praevaricatione publica hujus ordinationis deprehensum indi- 
spensabiliter carceri mancipari facient, severissime puniendum.

Ordines hi publice perlecti, determinatumque, ut dominis 
judicibus nobilium fine effectuationis effectuandorum et pro
curandae observationis extradentur.

Eredetije Temesmegye levélt., Temesvárit, az 1779—1780. jegyző
könyv 39—47. lapjain.

1779.
Torontálmegyei statutum.

I.

Die 2. Decembris celebrata generalis congregatio.

Occasione hujus determinatum est, ut nemini inposterum 
personarum rusticarum licitum sit arma utpote: sclopos, pis- 
toletas, cultros item majores apud se servare, nisi testimonialibus 
officialium magistratualium vel cameralium provisus sit: hinc
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a rusticis judices pagenses arma accurate colligant. Dominis 
processualibus judicibus nobilium resignanda.

Eredetije Torontálmegye levélt., Nagy-Becskereken, Prot. 1779— 
1783. 23. lap.

П .
Determinatum praeterea est, ut nullus dominorum magi- 

stratualium, praeter expressam in domini ordinarii vicecomitis 
commissionem, vel publicam inclytae universitatis exmissionem, 
neque ad jurisdictionis extranee requisitionem (exceptis nihilo
minus criminalibus causis, quae jurisdictionem comitatus hujus 
respiciunt) inquirat; ubi vero captivos iisdem resignari conti
gerit eorum benevolum examen peragendamque in partibus 
investigationem, cum iisdem seorsum submittant, neque licitum 
erit damnificatis private cum reis accordare, ex ratione publice 
vindictae, ad carceres magistratuales semper inducendis, ex- 
post illatun damnum rebonificaturis.

Eredetije и. о. 26. lap.

1780.
K ra ssó m e g y e i s ta tú tu m o k .

Statuta.

De providentia securitatis publicae, et quidem in supple
mentum, subsequendumque certiorem illorum effectum, quae 
ab excelsa reincorporatoria commissione regia Hungarico — 
Aulica1 ordinata, et seorsum die 13-a Septembris anni 1779. 
transmissa sunt, ac etiam primum per ordinatam hoc in merito 
deputationem discussa, tandem vero in particulari comitatus 
hujus Krassoviensis 16-a sequentibus mensis May anni cur
rentis 1780. celebrata congregatione relata, cumque nonnul
lorum, quae e re adhuc proficua esse censebantur, adjectione 
et subsecuta modificatione approbata, et denique pro effectua- 
tione effectuandorum dominis processualibus judlium extradata 
sunt, sonant in haec verba, utpote:

' Értendő ez alatt az a bizottság, mely az 1741 : 18. t.-cz.-nek meg
hagyásához képest 1779. évben gróf Niczky kir. biztossal az élén a vég
ből alakíttatott, hogy az u. n. temesi területet, mely különös kerületi 
kapitányokkal ellátott négy kerületre osztva, mint külön provincia egy 
es. kir. tartományi igazgatóság igazgatása alatt állott, úgy adózási, mint 
pol. közigazgatási és törvénykezési tekintetben visszakebelezze.
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1-mo. Quoniam exemplis superiorum annorum comper
tum esset gremialium possessionum incolas in statuendis noc
turnis vigilibus aut nimium quantum desides, aut non ea,' qua 
oportebat ratione, accuratos extitisse, liocque praecipue ea ex 
ratione, quod nullibi certi ductores, qui missis aliis horum dun- 
taxat curam unice gererent, fuerint constituti judicesque loco
rum sive knesii, quorum curae liaecce vigilantia hactenus incum
bebat, partim publicis, partim dominatibus, ac etiam privatis 
distenti, et subinde excursione, vel alia sufficienti ratione 
impediti obligationi suae, ut debuissent, non usquequaque 
responderint; hinc, ut quaedam stabilitas, et accuratia boc in 
passu non tantum sperari, sed etiam pleno cum effectu juxta 
usu receptam etiam complurium comitatuum consuetudinem 
in hac quoque provincia introduci queat, ordinatum est, ut in 
quolibet gremiali loco duo, perspectae tamen fidei coloni 
eapropter, ut uno eorum impedito, alter circuire queat, in 
forma corporalium per dominos processuales judices nobilium 
praevie adjurandi eligantur, qui etiam peculiarem in deligen
dis vigilibus, ne forte aetate nimium graves, aut e contrario 
nimium juvenes admoveantur, quotidie adhibebunt vigilantiam; 
eos statuto loco, et tempore convocabunt, arma vero, quae 
hucusque male curata fuisse observantur, in statum bonum 
redigent, silicibus et aliis necessariis continuo providebunt, ac 
verbo quid quid ad servandum inter vigiles rectum ordinem 
pertinet, sollicite curaturi sunt; ne autem aliis quibusvis 
favoribus, et occupationibus aestivo, ac alio urgentioris prae
sertim servitii sui tempore abstrahantur, atque sic animum 
etiam ad serviendum abjiciant, quin potius spe alicujus com
modi excitentur, ac magis, magisque commoveantur, praeter
quam quod ab oneribus publicis in persona exempti habeantur 
moderatam insuper pro ratione, et facultate cujuslibet commu
nitatis, si secus fieri nequiret, mercedem obtineant.

Cum autem ex consvetudine hucusque practicata omnia 
vigilum arma in domibus judicum pagensium asservari, vigi
lesque eodem in loco excubare consvevérint; illae vero saepe 
in extrema parte situatae difficiliorem reddant in reliquas 
possessionum alioquin longe, lateque disjectarum partes vigi
lantiam ; ideo, ut in hac quoque parte securitati publicae 
consuli possit, determinatum est, ut in, aut circa medium 
cujuslibet possessionis certa domuncula, cubili uno, ac culina 
exigua provisa erigatur, ubi arma conservari, vigiles autem, 
qui in minoribus locis 12. vel 15, in majoribus autem etiam
30. pro ratione videlicet situs, et periculi vel ex eo, ut una 
eorum parte circumeunte, altera usque noctis medium quietem
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capere possit: necessarii erunt, excubare, atque in omni pos
sessionis parte seu tumultum, seu clanculariam domus cuius
piam aggressionem facilius possint animadvertere.

Quantum porro excitationem tumultus attinet, praelibata 
quidem excelsa commissio regia modum prae reliquis con
gruum, et facilem praescribere dignata est, quia interim com
plura comitatus hujus loca aut ecclesiis penitus, per consequens 
et campanis destituerentur, aut tantae solum magnitudinis 
habeant, quae vix propriae, eo minus autem vicinis posses
sionibus sonum communicant; perticae vero passim in locis 
erectae pluvioso, et madidiori tempore succendi non queant, 
atque adeo metuendum sit, ne simili loco, et tempore perni
ciosum illud hominum genus haec consilia malitiose prae
veniat ; ideo praeter salutaria illa, quae jam hoc in passu 
emanarunt, remedia, ordinatum adhuc extitit, ut qualibet in 
possessione unum mortarium continuo ad domum vigilum one
ratum servetur, et in quovis emergente casu fragore ejusdem 
insolito caeteroquin sonum campanario superante vicini ad se 
custodiendum, his vero succurrendum admoneantur, atque ut 
tanto certius, et celerius ad eorum perveniat notitiam, quo in 
specie praedones irruperint, duos insuper equos pariter in 
quavis possessione singula nocte paratos servare oportet, quo
rum opera vigiles sine cunctatione vicina loca percurrant, 
periculique circumstantias enuncient, hac namque ratione con
stabit omnibus, ubi opprimere, aut transitus eorum praepedire, 
aut denique e vestigio eosdem persequi oporteat.2-do. Neo-coloni, antea Zingari dicti, quantas in omni 
praecipue autem hac regni parte, quae eorum ferocissima est, 
maleversationes, cumprimis vero pecorum furta perpetrent, sat, 
superque exemplis infinitis cognitum est; et quamvis ad prae
pediendum hoc reipublicae incommodum nihil melius, salu- 
tariusve disponi posset, quam ut ab equorum commutationibus 
et omni commercio praeter eos, qui colonicalem assumentes 
conditionem, iis carere non possunt, sine discrimine, quemad
modum in aliis inclytis regni comitatibus factum est, inhi
beantur. Quia nihilominus aurilotoribus, qui officii regii monta- 
nistici literis provisi sunt, juxta clementissimam suae Maje
statis sanctissimae dispositionem indultum habeatur, ut iis de 
loco in locum, ubi scilicet majorem laboris sui fructum spera
turi sunt, commeare licitum sit, neque id sine adjutorio equo
rum, cum majora etiam instrumenta hunc in finem secum 
portare necessitentur, fieri valeat; ideo determinatum est, ut 
antelatis neo-colonis iis, et talibus, qui nec agriculturam, 
nec auriloturam exercere dignoscuntur, omnes equos a modo
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imposterum servandi, commutandi, eo minus cum illis quae
stum exercendi facultas inderdicta sit; aurilotoribus vero 
impositum, ut dum pro aurilotura parant, debitis praeprimis 
seu a montanistico, seu vero ab oeconomico-camerali officio 
aut etiam magistratuali comitatensi acceptis passualibus se 
provideant, quales etiam literae distincte personarum, peco
rum et curruum numerum cum omnibus adjunctis exprimant, 
et ubi opus aggredi volunt, non extra, verum intra possessionem 
commorationis locum figere teneantur, quo ita incolarum, et 
vigilum praesentia (quibus curae erit, eos nocturno praecipue 
tempore visitare) ab innata sibi furandi consuetudine prae
pediantur ; j udices porro locorum eo statim instanti, dum se 
in quampiam possessionem recipiunt, passuales eorum repetent, 
camerali, aut magistratuali officiali deferendas, qui si aliquam 
disparitatem in iis invenerit, eos tanquam malae fidei homi
nes detentos, peracta uberiori inquisitione, etiam carceri 
mancipabit. Eapropter etiam domini processuales judlium per 
officia cameralia, prout et montanistica currentent, ac noti- 
ficent, ut domini cameralici et alii montanistici officiales 
literas passuales, quas praedictis neo-colonis tempore, quo ad 
laborem aurilotionis, vel secus etiam aliorsum intra gremium 
comitatus proficiscerentur, dare consueverunt, circumstantialem 
personarum et equorum, «pios secum circumduxerint, descrip
tionem contineant, secus penes talismodi inadaequatas pas
suales literas deprehensi, tanquam suspecti intercipientur.

3- tio. Circa schaedularum servitoribus extradandarum 
accuratam observationem locumtenenti comitatus hujus injun
ctum est, ut occasione visitationis omni trimestri circiter spatio 
instituendae, quam fieri jjotest accuratissime has etiam visi
tet et examinet, quantum vero ad filios hospitum, qui ad 
pecora et pecudes parentum suorum constituti sunt, licet hi 
nomine servitorum accipi non queant, ne tamen et hoc titulo 
aliqua maleversatio suboriatur, ii quoque et tales testimonio 
aut loci, aut judicis continuo penes se habito id ipsum, quod 
filii sint ? comprobare tenebuntur.

4- to. Praeter id, quod ex dispositione excelsae commis
sionis regiae prope ad possessionem quilibet res suas venui expo
nere debeant, ut eo magis adhuc nocendi potestate destituantur, 
passuales eorum per loci judicem, aut aliam personam juris- 
dictionatam ad illud tempus, donec in eodem loco morati 
fuerint, arma vero si quae forte secum gestarent, simpliciter 
adimenda ordinantur.

5- о. Ut judices, si/e knezii locorum hoc in puncto 
certius se se dirigere valeant, 15 dierum intervallum ordi-
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natur, quibus si quempiam ex possessione sine passualibus, 
aut debita insinuatione abesse observaverint, si rediverit qui
dem, eo instanti intercipiant, sin minus, officio cameratico, 
aut magistratuali personae denuncient.

Quia vero non raro et id observatum fuisset, quod non 
obstante personali in passualibus cujuslibet descriptione, non
nulli literas sibi datas aliis, qui forte jam male notati, pio 
talibus excipiendis comparere non praesinuunt, quin iis utan
tur, suppeditent; ideo ordinatum est, ut knesii locorum omni
bus, ac singulis talibus, qui penes eorum sigilla ab officiis 
oeconomico-cameralalibus, aut magistratualibus personis pas- 
suales obtinent, invigilent, et si revera intra aliquot tempus 
quempiam eorum iis nec uti, nec ullorsum proficisci anim
adverterint, ab eo sine mora recipiant, ac casum in eum, quo 
restituere non posset, illico, velut praementionatae fraudis 
indubie reum, interceptum personae jurisdictionatae resignent.

6 -to. Circa praecautam demum pulverum pyreorum, et 
plumbi distractionem, procurandumque eatenus effectum conclu
sum et ordinatum est, ut domini processuales judlium singulos 
in hoc comitatu existentes mercatores, et id genus quaestores, 
qui praescripta materialia vendere assolerent, ab incognito visi
tent, adrepertos pulveres, plumbum, et nefors etias arma con
scribant, ac dein in oppido Lugoss, Káránsebes, Oravicza, Dog- 
nacska et Facsét ex mercatoribus singulo in praerecensito loco 
unum probatae fidei hominem seligant, qui a reliquis mercatori
bus, quibus amplius distrahere licitum non erit, praescripta 
materialia erga persolutionem pretii ad se recipiat, ac ut impo
storum talis praevio modo constitutus mercator penes testimo
niales dominorum ordinum judlium fine necessitatis et distra
ctionis eadem materialia comparet, ac tandem comparata erga 
recognitionem emptoris, ac subsequendam cujuslibet e distra
hendis praemissis materialibus quantitatis connotationem, et ad 
librum mercantilem flendam ejusdem insertionem distrahere, et 
non secus acceptam quantitatem, quam distractam sub incur
renda gravissima animadversione edocere teneatur. Ideo singulo 
quadrante anni, et siquid observatum fuerit, etiam saepius, 
ab incognito talis praeprimis constituti singularis mercatoris, 
prout etiam aliorum nefors huicce determinationi contravenien
tium fornices domini judlium visitabunt, et de tempore in 
tempus referent. Ita porro reliquis in minutioribus locis degen
tibus, vel merces suas de loco in locum ferentibus mercatori
bus, quia alioquin persaepe aut cum praedonibus cointelli- 
gentiam fovisse, aut expilati fuisse comperti sunt, praeter 
confiscationis sub graviori etiam corporis affiictiva paena prae-
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missorum materialium conservatio, et distractio serio ac di- 
strictim interdicat.

7 - 0 . Cum praeterea per dominos judlium referretur, quod 
vix non in singulis possessionibus potior rusticorum pars armis, 
praesertim sclopis, una insuper alterave pistoleta provisa sit; 
ideo tum ex eo, quod eorundem asservatio rusticis lege tenus 1 
vetita haberetur, cum vero, ut omnis suspecta nonnullorum 
rusticorum cum praedonibus hactenus habita conniventia ex 
integro amputetur; determinatum est, ut domini processuales 
judlium eadem post praeviam quorumcunque demum reperibi- 
lium armorum conscriptionem, ab ipsis rusticis adimant, ac 
interea etiam, donec praeattacti publici in quavis possessione 
servitores, securitatis potissimum publicae curam habentes, 
inducti fuerint, locorum judicibus erga specificationem con
signent.

8 - 0 . Observatur ultro et illud, quod publicarum ex una 
in aliam possessionem ducentium viarum neglectus status, et 
angustia necessariam expurgationem, et dilatationem expos
ceret; non absimiliter penes consimiles vias, sicut et postales 
hactenus practicata fagopyri inseminatio, tamquam pro recep
taculo malevolorum hominum deserviens, non immerito sufferri 
deberet: ideo ordinatum est, ut circa talismodi viarum neces
sariam dilatationem domini processuales judlium sollicitam 
curam adhibeant, eandemque ubi e re fuerit, habita cum 
dominis cameraticis officialibus cointelligentia, quantocyus in 
effectum deduci faciant. Non secus etiam, ne imposterum 
fagopyri penes vias postales, vel secus etiam publicas inse
minatione eaedem nimium quantum coarctentur, nunc statim, 
et in antecessum pro futura contribuentium notitia per domi
nos processuales judlium currentetur.

9 - 0 . Sed quia in nonnullis locis extra possessionem situa- 
tis remote nimis suspecta quaepiam etiam tuguriola partim 
cremati ustoria, partim vero pecorum hyberno tempore con
servationi destinata exstare comperirentur, quo saepe saepius 
praedones et id malevolorum hominum genus semet recipere, 
abindeque sibi vitae media procurare consueverunt: ideo etiam, 
ut hujusmodi publico nimium perniciosa aedificia debito modo 
sufferri, noviterque extruenda praepediri possint, determinatum, 
unaque dominis processualibus judlium commissum est, ut 
juxta currentales suas literas locorum incolis notificent, ut 
eadem intra bis quindenam a die publicationis computandam 
disjiciant, disjectaque domibus suis si eorundem usum habere

X. i. az 1514: 60. ez. értelmében.
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voluerint, conjungant, noviter autem consimilia praesertim in 
remotioribus a loco possessionibus diverticulis amplius exstru
ere minime praesumant.

Ю-o. Cum persaepe id quoque observatum foret, quod 
mendici occasione liberioris divagationis suae complura faci
nora perpetrent, alii quidem, qui re ipsa mendici non sunt, nec 
defectu ullo laborant, speciem eorum dolose mentiti, spe dis
simulati hactenus transitus ampliorem sibi ad damna infe
renda faciunt occasionem; exhinc quemadmodum jam in aliis 
quoque inclytis regni Hungáriáé comitatibus non sine emolu
mento eorundem liberior cursitatio restricta haberetur, ita in 
hoc quoque comitatu a modo imposterum mendicis cujuscun- 
que demum conditionis fuerint, de loco in locum seu curru, 
seu equo, seu denique per pedes commeare licitum non erit, 
verum quisque suo in habitationis loco vitae mediis, quod 
sine difficultate alioquin fieri potest, prospiciat. Denique pro 
extremo:

ll-o. Id quoque ad faciliorem maleversantium indagati
onem opportunum statuitur, ut quilibet incolarum gremialium, 
praecipue vero caupones, dum extraneus quisquiam apud eos
dem vel condescendit, vel noctem agit, judici locali, aut per
sonae jurisdictionatae, si quae forte ibidem residet, continuo 
referat, quo ita eveniente quodam facinore, ii cumprimis inter
cipi, debitaque do iis fieri valeat investigatio.

Eredetije Krassómegye levéltárában, Lúgoson. 1780. fase. 11. 
No 111.

1780.

Torontdlmegyei statutum.

I.

Die 5. Julii celebrata particularis congregatio.

Determinatum est: ut a modo deinceps penes genera
lem hanc inclitae universitatis determinationem domini proces- 
suales aeque ac districtuales judices nobilium in rebus crimi
nalibus pro parte et ad requisitionem vicinorum inclitorum 
comitatuum aut eorundem magistratualium inquisitiones neces
sarias peragere possint ac valeant.

Ered. Torontálmegye levélt., N.-Becskereken. Prot. 1779—1783, 
31. lap.
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II.

Die 13. Septembris celebrata generalis congregatio.

Determinatum est, cum milites et pandurones comi
tatenses, occasione hac novos amictus acceperint; militibus 
pallium, clamis et cingulum, dependentiae item vulgo »vitéz
kötés« intra duorum, tunica intra unius anni evolutionem 
dantur duratura; non absimiliter panduronibus integer quot
annis vestitus curabitur, duo vero calligarum paria, prout et 
militibus quotannis resolvantur, novorum porro militum solu
tio a 15-ta Septembris inchoanda decernitur.

Eredetije Torontálmegye levélt., N,-Becskereken, Prot. 1779—1789. 
79. lap.

III.

Die 11. Decembris celebrata generalis congregatio.

Determinatum est:
1- о. Ut quam primum vaga pecora ad dominos proces- 

suales et respective districtuales judices nobilium, alioquin 
semper intra triduum resignando, delata fuerint, siquidem 
locus pro eorundem pascuatione hic et nunc haud esset, facta 
similium connotatione ac descriptione, praesentanti aut com
muniori pro intertentione suam mércédéin habituris resignen
tur, ac per annum et diem asservata, ad universalem notitiam, 
suo modo per processus currentetur, interea temporis proprie
tario non comparente, licitatione mediante praevie semper 
eurrentanda ac in praecipuis locis aut nundinarum temporibus 
instituenda distrahantur.

2 - 0 . Ad servandum accuratum ordinem domini judices 
nobilium hoc in merito distinctum servent prothocollum, eidem- 
que tempus factae resignationis ad manus judiciarias, peco
risque qualitatem: num item ejusmodi pecora proprietariis 
restituta aut casibus in praemissis modalitate praescripta 
distracta, et si sic, pretium eorundem, semper erga quietan- 
tiam levandum, ac suo tempore una cum prothocollo universi
tati praesentandum inscribant.

3- io. Domini vicejudices nobilium ad manus suas judicia- 
lias resignatorum vagorum pecorum descriptionem fine debitae 
currentationis dominis ordinariis judicibus nobilium illico 
submittant, post evolutionem autem superius statuti temporis 
eadem effective resignent per eosdem praemisso modo distra-
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hendo; summam dein tam ex his, quam vero ab iis, quae 
statim in principio sibi resignata habentur, conflatam domini 
ordinarii judices nobilium ad cassam comitatus domesticam 
inferant.

Eredetije Torontóim, levélt., N.-Becskereken. Prot. 1779—1783. 
145—146. lap.

1781.
Torontálmegyei statutum.

Die 21. Augusti celebrata congregatio generalis.

Smigmatorum, lanionum et pistorum, fine augendae 
limitationis rerum ad quemlibet pertinentium, supplicantium: 

ad quorum petitum instituta est limitatio carnis et 
aliarum rerum victualium, a prima mensis octobris cursum 
habitura, et quidem

K r.

1- о. Bubulinae carnis..................................
2 - 0 . V itu lin a e ............................................
3- 0. S u il la e ................................................
4 - 0 . Agninae usque primam Maji quadrans

anterior....................................................
Quadrans posterior .................................

5 - 0 . Vervecinae .......................................
6- o. Jecur, cor, pedes, intestina, pulmones,

caput, dimidio carnis pretio; et hoc non 
tantum ad bubulam, sed et vitulinam 
carnem intellecto.

7 - 0 . Laridi a n t iq u i ..................................
8 - 0 . Laridi r ec e n tis ...................................
9 - 0 . A d ip is .................................................

Ю-o. Saevi bubulini liquefacti........................
non liquefacti...........................................

11- o. Saevi ovium liquefacti . ........................
Non liquefacti ...........................................

1 2 - 0 . Smigmatis ..... ......................................
13- 0 . Candelarum saevaciarum....................
14- 0 . Farinae 1 -ae sortis, alias mundmehl medius

u n u s ......................................i . . .
dtto mediocris sortis alias Semmelmehl
medius u n u s ...........................................
dtto sortis infimae ..................................
Ptisanae alias g r iz .................................

о i / z 12
3 4 ,
3

6
7
1\'.

7
6

10
7

• J

3
8
9

3

2
1
V I  2
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Kr.
Una semella ex farina 1-e sortis 9 loth 1 
Ordinaria semella habens 13 loth . . 1
Panis ordinarii libra 1 .......................  1

Eredetije Torontálmegye l e v é l t Nagy-Becskereken, Prot. 1779— 
1783. 262—263. lap.

1781.
Biharmegyei statútumok.

Avagy tekintetes nemes Biharvármegyének az 1781-dik 
esztendőben esett Sz. András havának 7-ik napján Yárad-Olaszi 
mezővárosában, a nagy méltóságú Gróf Bottyáni Imre urunk, 
Német-Újvár örökös urának, felséges császár és királyné 
asszonyunk belső titkos tanácsának, és felséges septemvirális 
tábla assessorának, mint ő felsége által rendeltetett királyi 
commissariusnak ő excellentiájának praesidiuma, és vezérlése 
alatt tartatott épitőszék alkalmatosságával tett végezései. 
Melyek ugyan ezen tekintetes nemes Bihar-vármegyének régi 
statutumi viszont való felvételével rész szerént meg igazíttat- 
tak, rész szerént neveltettek, rész szerént pedig (az idők környűl- 
állapoti változásihoz képest, annak mostani állapota szerint, 
némelyek kihagyattatván) megerősíttettek. Melyek rendszerint 
így következnek,1 úgymint:

l -о. Minthogy az helytelen, sőt inkább törvénytelen 
volna, hogy a mely dolgok nyilván és közönségesen végeztetnek, 
azok valamely személy által, különösen avagy ordinarius tiszt 
uraimék által is megváltoztassanak, azért meghatároztatott, 
hogy mind azok, melyek a nyilvánvaló contributio, vagy is 
adófizetés és quártély tartás végett, a t. n. vármegyének 
generalis gyűléseiben elintéztetnek, senki azokat a magistratualis 
tisztviselők közűi ezután meg ne változtassa,2 hanem ha a 
quartélynak (értvén itten csak az közszemélyeket) változ
tatása megesnék, mindgyárt, a legközelebb való gyűlésben a 
t. n. vármegyének helybenhagyására vagy további dispositiojára 
nézve bejelentessék.

1 E statútumok kizárólag a fentebb 352—373. lapon közölt 1745. évi 
statútumok alapján készültek, mely utóbbiak közöl a 4., 19., 20., 23., 
32—35., 40—42., 44., 45., 48., 49., 52., 56., 58., 59. és 61. pont alattiak 
egyszerűen kihagyattak, a többiek pedig vagy egyszerűen magyar nyel
ven megujíttattak vagy pedig egyben-másban módosíttattak.

a Az 1723 : 58. t.-cz. 4. §. is kijelenti, hogy a közgyűlés határozatai 
sem a particularis gyűlések, sem pedig a fő- vagy alispán vagy bárki más 
által meg nem változtathatók.



2 - 0 . Ha valami olyas causák adnák elő magokat, melyek 
vagy pénzbeli bírságot, avagy tisztbeli büntetést érdemlenének, 
az olyatén pénzbeli büntetések, mindaddig a magistratualis 
tisztek által meg ne vétessenek, és az vétkesek általok meg 
ne verettessenek, a mig a t. n. vármegye eleiben nem terjesz
tetik, az hol is a büntetés általok elkövetett vétekhez szabat- 
tatván, azután a t. n. vármegyének Ítéleti sierint az executio 
véghez vitettessék, és a pénzbeli büntetés is megvétettessék, 
mely a magistratualis tisztek, és tábla assessor uraimék között 
(mindazáltal a földesuraságok jussa megsértődése nélkül) fel- 
osztattassék.

3 - 0 . A törvényes causákat folytató bírák a magyar haza 
törvényeinek értelme szerint, az 1730-ik esztendőben ugyan 
akkoron dicsősségesen uralkodó felséges császár és király által, 
modo provisorio minden vármegyékben publicáltatott taxák 
limitátiójához magokat alkalmaztassák. 1 Mely taxáknak speci- 
ficatiója a mostan megtett és elvégezett statútumokkal egyetem
ben, a végre, hogy közönségesekké tétetnének, a t. n. vármegye 
biráinak és más tagjainak, kik tudniillik kívánnák, a notarius- 
ságbúl kiadattatnak.

4 - 0 . Ennekutána a pusztáknak különben ne engedtessék 
immunitás, avagy adófizetés alól ideig való felodoztatás, hanem
ha az olyatén helyekre jövők onnan, a honnan tudniillik 
magok lakásokat változtatták, elégséges és bizonyos testimonialis 
leveleket hoznak arrúl, hogy ők minden datiájokrúl eleget 
tévén, mind földes uraik, mind az helységnek sérelme nélkül 
mozdultak és mentek ki lakóhelyekből; a földes uraknak sem 
lehet másképen az jövevényeket befogadni, mivel az olyat magok 
legitimatiójuk kívül való jövevények be fogadásából sokféle 
súlyos alkalmatlanságok szoktak származni.

5 - 0 . Hogy a t. n. vármegye gyűlései tartásának külön- 
böztetési iránt, a panaszol kodásoknak alkalmatossága végképen 
eltávoztassék, az eránt tudniillik, hogy már egy, — már más 
helyen praefigáltattak, — de hogy a földesurak is, és a nemes
ség kisebb költséggel, és nagyobb alkalmatossággal is bizonyos 
arra választott alkalmatos, és a t. n. vármegyének közepén 
levő helyre egybengyülhessenek azon végre főképen télre ren
deltetik Várad városa, nyári időben pedig a lovaknak tartására

1 Az 1730. évi május 25. kelt legfelsőbb rendelettel megállapított 
díjszabás egész terjedelmében olvasható Szegedy tyrociniumában Pars 
II. tit. 21-ben a 372. s köv. lapokon, a mely díjszabást aztán 1770-ben egy 
újabb váltott fel, melynek egyes tételei láthatók Franknál is (Közigaz
ság törvénye, Budán, 1846. II. г. I. darab 326. s köv. 1.). A díjszabásra 
nézve lsd különben e statutumgyüjtemény II. köt. I. f. 2. 1. 1. jegyzetét,
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n é z v e , a lk a lm a to s  h e ly  k ív á n ta t ik ,  m iv e lh o g y  V á r a d n a k  g y a r ló  
m e z e je  v a g y o n , v a g y  m a jd  s e m m i le g e lte tő ' h a tá r a  n in c se n ,  
r e n d e l te tn é k  g y ű lé se k  t a r t á s á r a  s z a b a d  és  k ir á ly i D e b r e c z e n  
v á r o s a , B ih a r ,  D ió s z e g , K is -M a r j a  m ez ő v á ro so k  v a g y  m á s  
e g y é b  a lk a lm a to s  h e ly e k , d e  e  f e le t t

6- o. A  t. n. várm egyének gyűlései, ha rendkívül való és 
súlyos okok adandják  elő m agokat, m inden holnapban egyszer 
vagy az szükség úgy hozván m agával, gyakortabb is a felyűl 
m eg irt helyeken változtatva tarta ssanak , nem különben,

7 -  0 . H o g y  a  p e r e s  tö r v é n y e k n e k , sz a p o r á b b  és e lő m e n e te le -  
s e b b  k is z o lg á lta t á s a  le h e s s e n , e lv é g e z t e t e t t ,  h o g y  e g y  e s z te n d ő 
b en , n é g y sz e r  ta r ta t ta s s é k , a z  a p e l lá l t  tö r v é n y e s  c a u sá k n a k  
s z é k e  l -о  F e b r u a r iu s n a k  h a to d ik , 2 -szo r  M á ju sn a k  1 4 -ik ,
3-0  A u g u s t u s n a k  2 2 - ik , 4 -o  N o v e m b e r n e k  1 4 -ik  é s  tö b b  u tá n a  
k ö v e tk e z e n d ő  tö r v é n y e s  n a p já n , h a  t u d n ii l l ik  a z o n  m e g ir t  
n a p o k  v a sá r n a p i v a g y  m á s  ü n n e p i n a p o n  n e m  esn é n e k ,  
a z o n k ív ü l a  p e r e se k n e k  k ö n n y e b b sé g é r e , m in d en  tö r v é n y sz é k  
e lő t t ,  a  c a u sá k  s e r ie s e  1 k id o lg o z ta s sá k , é s  a  n e m e s  v á r m e g y e  
a j ta j á r a  fü g g e sz te ss é k , ú g y  h a s o n ló k é p e n  a z o n  se r ie s  é s  e lr e n d e lt  
t ö r v é n y s z é k  te r m in u s a  k it é te l iv e l  p r o c e s su so k o n  és  d is tr ic tu so k o n  
k ic u r r e n tá l ta s s é k  é s  p u b lic á lta s s é k , s ő t  a z o n  p e r e se k n e k , k ik n e k  
a  c a u s á jo k  a  s e r ie sb e n  t é t e t ik ,  m a g o k n a k  is  k ü lö n ö se n , a  
t e r m in u s  tu d tá r a  a d a tta s s é k , h o g y  ca u sá jo k  f o ly a m a t á b a n  
v ig y á z á s s a l  le g y e n e k , é s  le h e s se n e k , k ö v e tk e z e n d ő k é p e n  a  c a u sá k 
n a k  r é g is é g e k e t  m é ltó  te k in te tb e n  v é v é n , a z  o ly a s  s e r ie s  er ő se n  
o b s e r v á lta s s é k , h o lo t t  p e d ig  v a la k ik  a  p e r e se k  k ö z ü l id ő k ö z b e n  
s e d r ia  e lő t t  f o ly t a t o t t  p e r e k  e r á n t  e g y e ssé g r e  lé p te k  v o ln a  
e g y m á s  k ö z ö tt , a z  o ly a n o k  jó  k o r á n  a z t  o r d in a r iu s  v ic e is p á n  
u r a m n a k , v a g y  a z  n o ta r iu s s á g n a k  b e je le n tsé k .

8 -  0 . S z o r g a lm a to s á n  e l tá v o z ta s s á k  a  m a g is tr a tu a lis  t isz te k ,  
h o g y  se m m in e m ű  sz in  a la t t  k é z i  m u n k á s o k a t  h a jta n i a  tu la jd o n  
e m b e r e i  á l t a l  h a jta tn i  a r a to k b ó l,  m a g o k  sz á m o k ra  n e  m e r é s z e l
j e n e k , v a g y  s z e k é r r e l é s  e k é v e l te e n d ő  sz o lg á la tr a , a  fö ld e s -  
u r a s á g o k  p r a e ju d ic iu m á r a  s e n k it  n e  k é n y sz e r ítse n e k , é s  á m b á r  
a z  o ly a s  s z o lg á la t o k a t  ö n k é n t  a  la k o s o k  m a g o k  in d u la t já b ó l  
a d n á k  is , e lv e n n i n e  b á to r k o d ja n a k , m á sk é p e n  v a la k i a  
m a g is t r a t u a l i s  t is z te k  k ö z ű i, a z  i ly e t é n e k b e n  t a p a s z ta l ta im  fo g , 
a  v é g h e z  v ite te n d ő  m u n k a  k é t s z e r i  b é r in e k , 2 -szo r  h a  ta p a s z 
ta lta in k  h á ro m szo r i b é r in e k  m e g f iz e té s é b e n  a  t. n . v á r m e g y é iü l  
fo g  m e g b ü n te tte tn i.  H a r m a d s z o r  h a  ta p a s z ta lta t ik ,  a z  o ly a s  ö szv e-  
h a j t o t t  s  b ir á k tú l k ik é r t  m u n k á so k  á l t a l  fo ly ta ta n d ó  d o lo g

1 A perek sorozatára nézve lsd II. köt. I. f. 8. 1. 2. j. és 
136. 1. 4. j.
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t é t e lb e n  v i s e l t  h iv a ta l já t ű l  m e g fo s z ta t ik ,  h a s o n ló  é r te le m m e l  
le v e n  a z  u r a s á g o k  t is z t j e i  e r á n t  is , k ik  a  s z e g é n y s é g e n  v e e n d ő  
m in d e n n e m ű  d o lg o k t ó l  m a g o k a t  ó jjá k , é s  a  m id ő n  a  fö ld e s  
u r a sá g o k , a  m a g o k  t is z t j e i  á l t a l  a  s z e g é n y s é g e n  e x c e s s u s o k é r t  
n e m  te n n é n e k  e le g e t ,  a  t. n . v á r m e g y e  e le ib e n  ( k i  a  p o r t ió z ó  
sz e g é n y s é g n e k , m in d  tö r v é n y n y e l,  m in d  p e d ig  t e r m é s z e t t e l  
o lta lm a z ó ja )  k e r ü lv é n  a  m a g is tr a tu s  h iv a ta la  s z e r in t ,  a z  o ly a n  
e x c e s s u s o k n a k  o r v o s lá s á r a  fo g  p r o c é d á ln i.

9 -  0 . K ö z ö n s é g e s  g y ü le k e z e té b e n  t e t t  v é g e z é s e i  a  n e m e s  
v á r m e g y é n e k  s é r e le m  n é lk ü l m e g m a r a d ja n a k , é s  a z o k  k ü lö n ö s  
s z e m é ly  á l t a l  n e  g á to lta s s a n a k , v a g y  a z o k  e l le n k e z ő  r e n d e lé s s e l  
m e g  n e  v á lto z ta s s a n a k , é s  a z  o ly a n o k b a n  v a ló  e l le n tá lló k , s 
v is s z a v o n o k  n e m e s  v á r m e g y e  m a g is t r a t u a l i s  f is c u s a  á l t a l  e v o c á l-  
ta s s a n a k  é s  é r d e m e k  s z e r in t  b ü n t e t e s s e n e k ,  m iv e l  a  k ö z ö n sé g e s  
g y ü le k e z e te k b e n  t e t t  v é g e z é se k n e k , h a  c sa k  h i t e le  n in c se n , é s  
a z o k n a k  er ő  n e m  a d a t ta t ik ,  h íjá b a n  v a ló  m in d e n  r e s ta u r a t io ,  
és  m in d e n  jó  r e n d e lé s  h a sz o n ta la n .

1 0 -  o . N .  V á r m e g y e  isp á n ja in a k  n em  m a g o k  k ü lö n ö s ,  h a n e m  
a  k ö z ö n s é g e t  i l l e t ő  d o lg o k b a n  k ib o c s á t ta t o t t  c o m m is s ió in a k  
l e g y e n  er e jek , m e ly e k  fo ly á s ib a n  se n k i á l t a l  m e g  n e  g á t o l t a s 
sa n a k , m e r t  g y a k o r tá b b  se m m i k é s e d e lm e t  n e m  sz e n v e d ő  
d o lg o k  e lő a d v á n  m a g o k a t , v a la m in t  h o g y  a z o k  e r á n t  g y ű lé s  
n e m  t a r t a th a t ik ,  ú g y  a z  k iv á n t a t ó  r e n d e lé s e k n e k  h a la d n i  n em  
le h e t .  M in d a z á lt a l  a z  o ly a s  m e g te e n d ő  r e n d e lé s e k , le g k ö z e le b b  
m e g e se n d ő  g y ű lé s e k b e n  a  n e m e s  v á r m e g y é n e k  r e f e r á lta s s a n a k ,  
h o g y  a  m e ly  d o lg o k  a  k ö z ö n sé g e s  jó k b a n  t é te tn e k ,  a z o k  k ö z ö n 
s é g e s  g y ű lé s e k b e n  n y ilv á n v a ló k k á  lé g y e n e k .

1 l -о . E lő b b e n i  g y ű lé s e k b e n  a  N .  v á r m e g y é n e k  m e g t e t t  
d e te r m in a t ió i  is  u tá n a  k ö v e tk e z e n d ő  g y ű lé se k b e n  v is z o n t  e lo lv a s 
ta s s a n a k , h o g y  m in d n y á jo k  e lő t t  n y ilv á n  lé g y e n , k i  m ik é p e n  
v é g e z te  a  r e á  b íz o t t  d o lg o k a t , m e r t  m it  h a s z n á ln a k  a  p a r a n 
c s o la to k , h o g y h a  a z o k  m e g  n em  t a r ta tn a k .

1 2 -0 . K ü lö n b k ü lö n b fé le  r e n d e t le n s é g e k n e k  e l tá v o z ta t á -  
s á r a  n ézv e , m e ly e k  le g in k á b b  a  p o r t io n a le  q u a n tu m  f e lo s z tá s a  
és  n e m e s  m i l i t iá n a k  q u á r té ly r a  v a ló  r e n d e lé s e  a lk a lm a to s s á g á v a l  
e lő  s z o k tá k  a d n i m a g o k a t ,  ú g y  n e m  k ü lö n b e n , h o g y  a z  ig a z  
e g y e n lő s é g  m e g ta r ta s s é k , a z  o r s z á g b a n  le v ő  tö b b  n e m e s  v á r 
m e g y é k  m ó d ja  s z e r in t ,  e z e n  v á r m e g y e  is  m in d e n  h a r m a d ik  
e s z te n d ő b e n , v a g y  h a  a z  id ő  é s  s z ü k sé g  ú g y  k ív á n n á , h á r o m  
e s z te n d ő  e lm ú lá s a  v a g y  is  e l tö l t é s e  e lő t t  is  jó  le lk i is m e r e t te l  
c o n s c r ib á lta s s é k , m e r t  v a la m in t  h o g y  a  s z e g é n y  é s  p o r t ió z ó  
n é p n e k  o lta lm a z á s a  é s  v é l e lm e z é s e  a  p o r t io n a le  q u a n tu m  
h e ly e s  e g y e n lő s é g é tű i  f ü g g e n e , i lg y  a z  ig a z á n  v é g h e z  v it e te n d ő
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conscriptióban emberi mód szerint lehető s feltalálható egy- 
arányú módnak tartatni épen szükséges.

13- 0 . Minthogy a lakosoknak elszéledésébűl az is szokott 
következni, hogy magok előbbi lakó helyeket elhagyván ezen 
vármegyénkben, más helységekben telepedjenek le, és az által 
urat is mást is esmerjenek, következendőképen ott hagyván a 
közönségesen viselendő pénzeket, és a község nevében felvett 
adósságokat, sőt a földes uraságot illető adózásokat is, mind 
a két részt megkárosítsák, azért elvégeztetett a magok helye
ket megváltoztatok eránt, hogy eddig is szokása szerint a vár
megyének a portionale quantumot, egész uj conscriptióig 
fizessék, onnan a hol letelepedtek, azon helység biráinak, az 
honnan elmentek, másféle terheket pedig, úgymint másoktól 
kölcsön felvett pénzt, vagy más rendbeli adósságokat és adókat 
requiráltatván a sérelmesektől, azon időbeli földesuraik fizet
tessék meg, máskép azon processus szolgabirája, az hová 
lakását változtatta, mostanában adott hatalommal, félretévén 
minden törvényes processus folyását (megvilágosodván a dolog
nak és adósságnak minéműsége) tüstént a maga helyét vál
toztatóknak jószágából a creditornak eleget tétessen, és tégyen, 
vigyázván az egyenlőségre.

14- 0 . A magok hivatalokat restül viselő, avagy azt 
tunyán követő tisztek a vármegye által érdemek szerint tunya
ságok és henyélések miatt történt kárnak megtérítésével bün- 
tettessenek. ,

15- 0 . Ámbár illetlenség volna az, hogy a földes uraságok- 
nak gazdaságokat folytató tisztek, mint olyanok a táblánál, 
magoknak ülő helyet kívánjanak, végeztetett mindazáltal, hogy 
a subjectumok hijánosságával, ezek is megesmért mivoltokhoz 
és tudományokhoz képest, illendő helyen a táblánál alkalmaz
tassanak.

1 6 - 0 . Az eltévelyedett marháknak nyomozása, és a nyom
nak helyrűl helyre való általadása iránt, közönségesen elvégez
tetett, hogy mihelyt a károsok előbb az hitek letételivel, a 
nyomokat a bíráknak által adják, az olyatén bírák tüstént 
tartozzanak felvenni, és a károsok által előadott nyomoknak 
igaz és valóságos mértékjeiket kezekhez vévén, más helységnek 
határáig nyomozni, mely szomszéd helység határának széliben 
jutván, és azon helység biráit kiszólitván, a nyomokat addig 
vivő bírák a károsoktól az első helyen vett mértékkel együtt 
adják által, és esküdjenek meg, hogy tulajdon azon nyomok, 
melyeket nékiek kimutattak a károsok, hogyha pedig az 
olyatén nyomoknak el óbb való vételiben történne pusztákra 
jőni a nyomvevőknek, mely pusztát azon helységbéliek vagy
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la k o s o k  u su á ln a k  v a g y  é l ik , t e h á t  ta r to z z a n a k  a  p u s z tá k o n  is  
m in d  a d d ig  m e n n i, m ig  b iz o n y o s  h e ly s é g  h a tá r á n a k  s z é l ib e n  
n em  ju tn a k . A z o n b a n  p e d ig  a  b irá k , h a  a z  á lt a l  a d o t t  n y o m o 
k a t  m a g o k  h a tá r á b ú l  to v á b b  n em  v ih e t ik  v a g y  v in n i n e m  
a k a r n á k , t e h á t  a z o n  h e ly s é g  a z  e l lo p o t t  m a r h á k n a k  lé le k -  
e s m é r e t  sz e r in t  m e g h a tá r o z o t t  á r á t  t a r to z ik  m e g f iz e tn i  a  
k á r o sn a k . I t t e n  v i lá g o s a n  k in y i la tk o z t a t o t t  lé v é n  a z  is , h o g y  a  
n y o m o k  h a  p r o p r ie ta r iu s  fö ld e s  u ra k  p u s z tá já r a  v it e tn e k , é s  
o t ta n  e lv e sz n e k , a z  o ly a s  h e ly s é g  a z  e lv e s z e t t  m a r h á n a k  á r á n a k  
m e g f iz e té sé r e  n e  k é n y s z e r ít te s s é k , ú g y  m in d a z o n á lta l,  h o g y  a z t  
a z  n y o m o k a t  a  p u s z tá b a n  v it té k , o t ta n  e lv e s z te t té k  é s  a  
n y o m o z á sb a n  c s a lá r d u l  n e m  já r tá n a k , s z o m sz é d  h e ly s é g e k b ő l  
ö s z v e s z ó líto t t ,  le g a lá b b  is  h é t  ta n ú k k a l m e g b iz o n y ít s á k  a  t ö r 
v é n y  é r te lm e  sz e r in t , h o g y h a  p e d ig  a z o n  h a tá r t , az h o v á  a z  
e lv e s z e t t  m a r h á k  n y o m a i v it e t t e tn e k , tö b b  h e ly s é g  b írn á , t e h á t  
a  le g k ö z e le b b  v a ló  h e ly s é g  a z  e lv e s z te t t  m a r h á k n a k  n y o m a it ,  
m in d já r t  fe lv e n n i, é s  a  m e g ir t  m ó d o k  s z e r in t  a  n y o m o k  v é t e l i 
b e n , a z  a la t t  is , m ig  tö b b  h e ly s é g b é lie k  ér k e zn ek , s z o r g a l-  
m a to s k o d n i ta r to z ik , m á s k é p e n  a z  e lv e s z e t t  m a r h á k  á r á t  m e g f iz e t i .

1 7 -  0. M id ő n  a  h a d i  r e n d e k n e k  tr a n se n n á jo k  v a g y o n ,  
m in d e n  s tá t ió k o n , a  c o m m issa r iu s o k  á l t a l  ig a z á n  é s  s z o r g a l
m a to sa i) ,  m e g v iz sg á lta s sá k , h o g y  m e ly  h e ly s é g n e k  m in é m ű  és  
m e n n y i k ö lts é g e  v o lt ,  é s  a z  n o tá r iu s s á g  s b e ll ic u s  p e r c e p to r  
á l t a l  a  v á r m e g y é n e k  r e fe r á lta s s é k , h o g y  a  c o m m is s a r ia tu s s á g n a k  
id e jé b e n  a z  o ly a té n  k ö lt s é g e k  b e a d a tta s s a n a k .

1 8 -  0. M á r  e g y  n e h á n y  e sz te n d ő k  e l fo ly ta k , h o g y  t is z t  
u r a im é k  k ö z ü l n é m e ly e k  m a g o k a t  a  v á r m e g y e  p é n z é n e k  p e r -  
c e p t ió já b a n  e g y e lítv é n , r é sz  s z e r in t  sz á m a d á so k b a n  c o n v in c á l-  
t a t t a n a k ,  m in d a z á l ta l  h a l lg a t á s b a n  v á g y n a k , é s  á m b á r  a z  e r á n t  
g y a k o r tá b b  m e g in tv e  lé g y e n e k , k e v e s e t  m a jd  s e m m it  ig y e 
k e z te k  l iq u id á l n i ; v á g y n a k  p e d ig  o ly a s  r e s t a n t iá k  tö b b  t is z t e k 
n é l,  a  m e ly e k e t  s z e g é n y  p o r t ió t  f ize tő  n é p n e k , n em  m e g v e tő  
k ö n n y e b b sé g é r e , e d d ig  in c a s s á ln i  k e l le t e t t  v o ln a , t u d n ii l l ik  a z  
in s u r r e c t io n á lis  p é n z n e k  r e s ta n t iá ja ,  fa r k a so k n a k  és  v e r e b e k n e k  
s z á m a  b e  n em  t e l j e s í t é s é é r t  in c a s s á lt  b ir s á g b é l i  é s  b e  n e m  
a d a t t a t o t t  p én zn ek , a  v á r m e g y e  p é n z é n  sz e r z e t t  k ü lö n b -k ü lö n b fé le  
é p ít t e t é s h e z  v a ló  é s  a  h á z i  e szk ö zö k n e k  e l fo g la lá s a , ú g y  a z  
e la d ó  m in é m ű  p o r té k á n a k  c o n f is c a t ió ja  é s  e z e k h e z  h a s o n ló ,  
m e ly e k  e r á n t  v a ló , m in th o g y  a k á r k i sz á m o t  a d n i ta r to z ik , ú g y  
e z  a lk a lm a to s s á g g a l,  a z o k  e r á n t  a d m o n e á lta tv a  lé v é n , k é t  
q u in d e n a  e lfo ly á s a  u tá n  a  m e g té r e n d ő t  t é r íts é k , k ü lö n b e n  a  
in a g is t r a t u a l is  f iscu s  á l t a l  a  v á r m e g y e  tö r v é n y s z é k ir e  c i tá l ta t v á n ,  
m in d a z o k  m in t  n y ilv á n  v a ló  a d ó s s á g o k  v ia  l iq u id i  d e b it i  r a j to k  
m e g v é te tő d n e k .

27*
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19- 0 . A quártélyosoknak elhelyheztetése, és impositáknak 
felosztása nem szaporasággal, hanem jó és közös tanácskozás
sal nyilván tartattassanak, és ennekutána nem is maculatorium- 
ban, hanem nemes vármegye nótáriusai subscripti ója és pecsétje 
alatt perceptoroknak és szolgabiráknak kiadattassanak, a kik 
semmi módon legkisebb változást is tisztségek elvesztések alatt 
abban tenni ne merészeljenek, magok hatalmokkal, és a vár
megye egyes akaratja nélkül, hacsak elkerülhetetlen sürgető 
szükség és az idő rövidsége őket arra nem kényszeríti; akkor 
is mindazonáltal ordinarius viceispán hírével.

20- О. Valamint hogy a mester embereknek, vinczellérek- 
nek, és szőllőmiveseknek, mindenütt a nemes vármegye 
magistratualis jurisdictiója és hatalma alatt kelletik lenniek, 
úgy az ő árújok, eladó jószágok és kézimunkájok az időnek 
mivoltához képest igazságosan minden esztendőben fognak 
limitáltatni, mely limitátióhoz mindenek magokat alkalmaztatni 
köteleztetnek, az ellen vétők, s azonkívül járók pedig elsőben 
megintessenek, másodszor tűrhetőképpen és törvényesen meg- 
büntettessenek, harmadszor pedig a feljebbvaló áron eladni 
merészelt jószágaik contrabondáltassanak, és az pénzzé fordít- 
tatván, nemes vármegye tisztei között felosztassanak. Az eddig 
történt rendkívül való contrabondok által megkárosítalak 
pedig panaszaikat nemes vármegye fiscálisánál jelentsék ki és 
az olyaténoknak megorvoslása végett, a nemes vármegyének 
teend relatiót; a megirt limitatiót azonban nemes vármegye 
publicálja. A tehénhúsnak pedig kétszer egy esztendőben 
jelesen újesztendőtűl pünkösdig, és pünkösdiül fogva újeszten- 
deig tartandó árát szabja.

2 1 - 0 . Mivelhogy sokféle veszedelmes gyuladások és köz
jónak kárával, és sokaknak utolsó romlásával a haszontalan 
gonosz és gondatlan emberek által történni tapasztaltattak, 
ahoz képest a közjóra, és a népnek közönségesen diszességére 
s nyugodalmára nézve processualis szolgalmak uraimék publi- 
cálják, és a helység biráit keményen megintsék, hogy senkit, 
estvéli harangozás után, a városban és helységeken idestova 
kóborolni s tévelygőm ne engedjék, mindeneket a bátorságos 
helyen kívül való dohányzásiul kemény büntetés alatt elmulatni 
ne merészeljék. Az említett esvéli harangozás után tevélygőket 
pedig megragadtassák és kötöztessék.

2 2 - 0 . Feles károkat, és gyakorta való veszedelmeket 
lehetett látni a buzavermeknek be nem csináltatása miatt is, 
melyeknek eltávoztatására végeztetik, hogy ennek utána 
minden vermes gazda maga vermeit szorgalmatosán becsinál- 
tassa, a megromlottakat pedig a föld sziliéig betöltse,
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vagy betöltesse, különben azok m ia tt tö rténhe tő  károkat, ha 
nemes ember, teh á t törvényes u tón  m egtéríten i kén telen itte tik , 
a  p a rasz t ember pedig azonkívül, hogy az k á rn ak  megfizetésére 
kén telen ittetik , pálczát is elkerülhetetlenül fog szenvedni, és 
hogy ezen rendelés annyival is inkább beteljesedjék, az olyatén 
verm ek becsinálására az helységek b irá in ak  különös gondjok 
légyen. A  dögben szokott m arhák  eltem etésiben a  felséges 
h e ly ta rtó  k irály i tanács á lta l szabott és currens á lta l publicál- 
ta to t t  rend  most is m egu jítta tik .

2 3 -  0 . E g y s z e r i, d e  f ő k é p e n  a z  é p ítő s z é k  a lk a lm a to s s á g á v a l  
t e t t  v é g e z é s e i  a  n e m e s  v á r m e g y é n e k  m in d e n e k  á l t a l  sz e n tü l  
é s  m e g m á s o lh a ta t la n u l m e g ta r ta s s a n a k , m e ly e k e t  n e m k ü lö n b e n ,  
h a n e m  a  k ö v e tk e z e n d ő  é p ítő s z é k  a lk a lm a to s s á g á v a l ,  s z a b a d  
l é g y e n  a  k ö r n y ű lá lló  d o lg o k h o z  k é p e s t  a  k ö z jó r a  n é z v e  v á l 
to z t a tn i ,  é s  h o g y  a  v á r m e g y e b é lie k  m in d a z o k r a  m e g e m lé k e z 
te s s e n e k , é s  a z o k n a k  v a ló  e n g e d e lm e s k e d é s r e  ö s z tö n t  v e g y e n e k ,  
ig e n  h a s z n o s  é s  s z ü k s é g e s  lé s z e n , h o g y  a z o k  m in d e n  e s z te n d ő 
b e n  e g y s z e r  v a la m e ly  m e n n é l n a g y o b b  sz á m m a l t a r t a n d ó  n e m e s  
v á r m e g y e  g e n e r a lis  g y ű lé s é b e n  e lo lv a s ta s s a n a k .

2 4 -  0. A  v á r o so k  é s  h e ly s é g e k  b ír á i m in d e n  n é v v e l  n e v e 
z e n d ő  j ö v e d e lm e id ü l  s z á m o t  a d ja n a k , é s  im p o s itá k r ú l,  k ir e  
t u d n i i l l ik  s z e m é ly  s z e r in t  m e n n y it  v e te t t e k , é s  m e n n y it  p er-  
c ip iá l ta k ,  m a g o k  fö ld e s u r a ik  v a g y  a z o k  t is z t e in e k  s z á m o t  a d n i  
t a r to z z a n a k , h o g y h a  p e d ig  fö ld e s  u r a ik  tő lö k  s z á m o t  v e n n i  
e lm u la tn a k ,  a k k o ro n  a  n e m e s  v á r m e g y e  m a g is t r a t u s a  a  m e g ir t  
b ír á k a t  s z á m a d á sr a  k é n s z e r ít s e .

2 5 -  0 . M in th o g y  a  b ír s á g o k n a k  m e g v é te lé b e n  a  s z e g é n y sé g  
s a n y a r g a t ta t ik  s ter m e lte tik , é s  a  b ír á k  á l t a l  so k  h e ly te le n s é g e k  
r a j to k  e lk ö v e tte tn e k , ú g y  h o g y  a  k ik  te s te k b e n  sz e n v e d e n d ő  
s z e n v e d é s r e  m é ltó k  v o ln á n a k , m in d a z á lta l  m a jd n e m  v é g s ő  r o m 
lá s o k k a l  p é n z b é li  f iz e té sr e  k é n s z e r ít te tn e k , a z o n  o k b ú i en n e k -  
u tá n a  a  b ír á k  a z o k tó l, a  k ik  p á lc z á z á s t  é r d e m le n e k , se m m i  
m ó d  é s  sz in  a la t t  p é n z t  v e n n i n e  m e r é sz e lje n e k , m á s o k a t  p e d ig  
f e lje b b  is  c sa k  e g y  f o r in t t a l  s z a b a d  n e  lé g y e n  e lm a r a s z ta ld ,  
v a g y is  m e g b ü n te tn i, m e ly n é l  h a  t ö b b e t  v e sz n e k , a  v is s z a f iz e té se n  
k ív ü l m e g  i s  p á lc z á z ta s s a n a k , m e g e n g e d e t t  p é n z b é li  b ü n te té s 
n e k  k é t  h a r m a d r é sz e  a  b ir á k é , a z  e g y ik  h a r m a d r é s z t  p e d ig  
(a r r ó l  a d a n d ó  s z á m a d á s  m e l le t t )  k ö z sz ü k sé g e k r e  fo r d íts á k ,  
v ig y á z á s s a l  lé s z n e k  a z é r t  a  fö ld e su r a k , h o g y  a z  o ly a t é n  b ír 
s á g o k n a k  m e g v é te l ib e n  a  b ír á k  n e  e x c e d á lja n a k , ú g y  a j iá lc z á b a n  
v a g y  k o r b á c sb a n  le e n d ő  b ü n te té s b e n  is  m é r té k le t le n ű T  n e  c s e le 
k e d je n e k , a  m in th o g y  a z  h e ly s é g e k  b ír á i  n e m  tö b b e t , h a n e m  
1 2  ü t é s t  a d n i m e r é sz e lje n e k . A  fu r a to s  p e d ig  e l le n b e n  te lje s -
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séggel tiltatik és azzal nagy büntetés alatt valakit verni 
szabad ne légyen.

2 6 -0 . Az igazság, és a szegény portiófizető népnek meg
maradása hozzák magokkal, hogy egyik helység másiknak 
terheltetésével ne könnyebbíttessék, és hogy minden esztendőben 
építendő quártély házaknak új felállításával ne erőteleníttessék, 
nem különben, hogy annak idejében, a mi szükséges a quártély 
házakhoz, hasonlóképen a quártélyosoknak megkívántaié, úgy
mint széna, tűzifa s több a féle öszvehordattassanak, azon 
felül megneveztettetnek az alábbirt helyek, melyeken amennyi
ben már a quártély-házak felépültek, azokat tisztán és jó 
gondviselés alatt tartsák, az holott pedig nincsenek, újonnan
építsék, úgymint:

Generálisnak : Óbesternek:

Váradi processusban: Nagyvárad-Olaszival Szalárd
Sárrétiben: Derecske B.-Ujfalu
Érmellékiben: Diószeg Szalacs
Szalontaiban: Szalonta Belényes

Fő-strázsa-mesternek :
Yáradiban ........................................................ Püspöki
Sárrétiben............................................................. Böszörmény
Érmellékiben...........................................................Székelyhid
Szalontaiban........................................................ Oséfa

Kapitányoknak : Hadnagyoknak: Zászlótartóknak
У aradiban: Kis-Marja P.-Ujlak Pelbárthidja

Bihar Hegyköz-Pályi Tatáros
N.-Kereki Rév Alsó-Lugas
Kis-Jenő Örvend Élesd
Csatár V elencze N.-Tóthfalu
Telegd Hódos Puszta-Újlak

Vásárhely
Kapitányoknak : Hadnagyoknak: Zászlótartóknak

Sárrétiben: Konyár Hosszú-Pályi Sámson
Kaba Tepe Kis-Béres
Bajom Bagos Esztár
Pocsaj Henczida Sz.-Péterszeg
Báránd Gáborján Váncsod
Keresztes Sass Torda

Raba
Ermellékiben: N. Léta Sz.-Imre Kész

Margita Eélegyháza Csokaly
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B agam ér
M icske

K öbölkú t Sem jén
K e s e r ű  B á j o g

M ihályfalva
P isko ít

Széplak A sszony-V ására

S za lo n ta ib an : Sz.-M iklós
J á n o s d a
S a r k a d
Geszt
M e z ő -G á n y
H a r s á n y

O tto m á n y  K ir á ly i
H o m o r o k  G ö r b é d
G y a p jú  V a s a n d
U g r a  T u lk a
G é r e s  G y a n ta
T a m á s d a  B ik a c s
H o s s z ú -A s z ó  S z é k e ly -T e le k

B e lé n y e s ib e n :  R é n i  
V askő

L a n k a  M é h e s
T á r k á n y  D r a g e r t
B é l i  F e n e sD .-Pap-M ező

Ú jla k R e m e t e  B u n ty e z ic z .
M in d e z e k b e n  p e d ig  a r r a  k ü lö n ö s e n  k e ll  v ig y á z n i,  h o g y  az  

d is lo c a t ió k n a k  a lk a lm a to s s á g á v a l  (a  m e n n y ir e  le h e t )  c sa k  ép en  
e g y  fö ld e s u r a k n a k  jó s z á g a ib a n , a z  h a d i t is z te k  e g y s z e r sm in d  
n e  s z á ll í t ta s s a n a k . A m e lle t t  a z  é p ü le t  f e lá l l í t á s á b a n  r e s te l-  
k ed ő k , é s  a  s z ó fo g a d a t la n o k , ú g y  a  fe n n á lló  h á z a k n a k  jó  r e n d 
b e n  v a ló  m a g a ta r tá s á b a n  g o n d a t la n o k  m á so k n a k  p é ld á jo k r a  
k e m é n y e n  m e g b ü n te tő d je n e k .

2 7 -  0 . B iz o n y o s  lé v é n  a z , h o g y  a  m ilita r is  e s z te n d ő  m in d e n 
k o r  N o v e m b e r n e k  e lső  n a p já n  k e z d ő d ik , u g y a n a z o n  o k b iíl a  
q u á r té ly o k n a k  e lr e n d e lé s é t  u g y a n a z  uj p o r t io n a le  q u a n tu n m a k  
r e p a r t it ió já t  (m iv e l  a z  h a d i r e g u la m e n tu m  s z e r in t  a  fe g y v e r t  
v ise lő  n é p e t  h ó n a p o n k é n t  k e l le t ik  e lő r e  k if iz e tn i)  id e jé b e n  
m e g k é s z íte n i s z ü k sé g e s , a h o z  k ép est , a  k é ső b b i d is c lo c a t ió  m ia t t  
m in d  a  k a to n á k , é s  g a z d á k  k ö z ö tt  tö r té n h e tő  v is s z a v o n á so k n a k  
e ltá v o z ta tá s á r a , m in d  p e d ig  a  jó  é s  k e lle m e te s  r e n d n e k  m e g 
ta r tá s á r a , ú g y  a  r e s t á n t iá k  te r h e s  ö sz v e h o r d á sá n a k  m e g e lő z é s e  
v é g e t t  m in d e n k o r  s e p te m b e r n e k  (a v a g y  h a  a k k o r  k ü lö n ö s  
a k a d á ly  m ia t t  n em  le h e tn e )  o c to b e r n e k  e le jé n  g e n e r a l is  g y ű lé s  
ta r ta ssé k , m e ly e k e n  a  p o r t io n a le  q u a n tu n m a k  fe lv e té s e ,  ú g y  a z  
h a d i r e n d e k n e k  e l s z á l l í t á s a  v a g y  is  d is lo c a t ió ja  k im u n k á lta s s é k ,  
a  t is z te k  s z á m á r a  v a ló  é p ü le te k r e  p e d ig  s z o lg a b ir á k  u r a im é k  
sz o r g a lm a to s  v ig y á z á s s a l  le g y e n e k .

2 8 - 0 . S z ü k s é g e n  k ív ü l, é s  m in e k  e lő t t e  a  n e m e s  v á r 
m e g y é n e k  g e n e r a lis  g y ű lé s é b e n  le t t  a z  e r á n t  v a ló  v é g e z é se  
sz o lg a b ir á k  u r a im é k  á l t a l  k é t  h é t te l  e lé b b  n em  c u r r e n tá lta tn é k ,  
e x e c u t ió k  p e r c e p to r  u r a im é k  á lt a l  k i  n e  k ü ld e t te s s e n e k , az  
e x e c u to r o k  p e d ig  m in d e n  t ö k é le t e s s é g g e l  m a g o k  h iv a ta ljo k a t  
fo ly ta s sá k , a  m e l le t t  p e r c e p to r  u r a im é k  m a g o k  sz á m a d á s a in a k  
e x tr a c tu s á t  g e n e r a lis  g y ű lé s b e n  a v a g y  s e d r iá b a n  fe r tá ly  e s z te n d ő n 
k én t b e a d n i e l  n e  m u la s s á k .
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29- 0. Tapasztalván a földesuraságok tetemes praejudieiu- 
mokkal, és nagy károkkal, hogy az lakosok és jobbágyok 
telekjei után való szántóföldeket, kaszálókat és más egyébféle 
telekekhez tartozandókat rész szerint egymásnak, rész szerint 
pedig külső szomszédoknak, avagy távolvalóknak eladni, avagy 
elzálogosítani szokták, holott azok a lakos közembereknek 
nem tulajdoni, hanem az övék egyedül az ideig való haszon, 
melyet a földnek terméséből munkájok után várhatnak, mivel 
nekik legkisebb tulajdon örökséget is bírni nem lehet,1 azon 
okbúi, hogy az helységek határa is villongóban ne esnék, és 
meg ne csonkíttassanak (melyek miatt törvénykezések, vesze
kedések, néha pedig gyilkosságok is származnak,) senki a 
lakosok és jobbágyok közül földesura hire nélkül magától leg
kisebbet is elidegeníteni, vagy valamit elzálogosítani ne meré
szeljen. A ki pedig az olyatén paraszt embertől valamit venni 
találna, a vegye vissza a maga pénzét attól, a kinek adta; 
a földesúr pedig maga földjeit és a maga teleki után való 
appertinentiákat minden váltság nélkül visszaveheti.

30- O. Mivelhogy a mértékek,1 2 fontok, és .réfek ezen nemes 
vármegyében különbözni állíttatnak, hogy az ebbeli fogyat
kozás megorvosoltatnék, szolgabirák uraimék szorgalmatosán 
a mértéket megvizsgálják, és a törvényteleneket megigazítsák, a 
tiltott és hamis mértékkel élőket s árulókat, és tudva azzal 
vétőket, azon jószágainak elvesztésivel, a melyeket és mennyit 
hamis mértékkel eladtak s vettek, megbüntessék : singgel pedig, 
hogy mérni nem szabad, úgy aztán a ki azzal is mér,, az 
elmért jószágra contrabondáltatik.

31- 0. Senkinek szabad ne légyen tolvajok módjára házat 
a falun kívül erdőben és bokrok között építeni s ott lakni, 
hanem az olyatén tolvajok barlangjokból kiki menjen a faluba 
és más lakosok között építsen magának házat, kemény büntetés 
alatt parancsoltatik.

32- 0. Hogy a transennáknak excessusra való alkalmatos
ság ne nyujtassék, a conscriptor commissariusok magok dis- 
tridúsaiban minden holnapban egyszer helységenkint investi- 
gatiót tegyenek és az észreveendő excessusokat annak idejében 
a nemes vármegyének beadják, hogy úgy azoknak illendő 
helyen orvoslást találni lehessen.

33- 0. A perceptoralis számadásokban történhető confusiók- 
nak eltávoztatására a portionale quantumnak repartitiója alkal-

1 L. а HK. III. k. 30. ezimét.
2 A mértékekre nézve lsd II. köt. I. f. 143. 1. 1. j.



m e g y e ; s t a t ú t u m o k . 425

matosságával, a krajczárok fractióju tolláltatik, . mivel azok 
alig mennek hat'forintokra.

3 4 - 0 . Ezek felett, hogy a szolgalmaik és esküdtek gyakor- 
tább a publicumoknak folytatásában foglalatoskodjanak, és 
azon okbul a távollévő helyekre eertificatoriáknak megadására 
nem mindenkor érkezhetnek, azonban a miatt a felperesek a 
terminusoknak továbbra való halasztásával megkárosittatnak, 
és az által az igazságnak kiszolgáltatása hátráltatnék. Azon 
okbúi egy esküdt más egy nemes személylyel a certificatiót 
exhibeálbatja. 1

3 5 - 0 . Minthogy a causáknak hazánk törvénye szerint 
való folytatásában procedáló bírák és a processusokat s más 
leveleket expediáié nótáriusok, magok béreket megérdemlik; 
mivel az 1730. esztendőben 25. máj. a felséges udvar által 
kegyelmesen kiadott limitátióban minden expeditiók és casusok, 
melyekben tiszt uraimék foglalatoskodnak, kitéve nincsenek, 
azon okbul, hogy mind a causansok, mind pedig a foglalatos
kodó bírák illendő rendhez magokat alkalmaztathassák, ekképen 
rendeltetett.

P ro ced en s v ice isp á n  u ra im é k  erán t.

A felperes akárminémű causában kívánjon 
procedálni, midőn a certificatiókat subscribáltatja, 
ha abban a causában több actor és alperes lenne 
is, fizessen viceispán uramnak................................. 6  R. ti.

Az hátralevő taxáját pedig a causának végén 
vegye meg viceispán iír.

Az holott pedig birságialis causák folynak, 
ottan megelégedjék a törvényes bírságból számára 
jövő részszel. Az olyatén birságialis causátul semmi 
egyéb taxát nem vévén.

Kiváltandó zálogos jószágok eránt való actiót 
és citatiót magában foglaló admonitio subscriptió- 
jáért vegyen............................................................. 30 kr.

Folytatván pedig in partibus a processust, 
bátor a pársok időközben megalkudjanak is, tartoz
zanak egész taxát letenni vagy megfizetni, valamint 
viceispán, úgy szolgabirák uraiméknak; kik a proces
susokat mindenkoron a nemes vármegye gyűlései
ben, avagy törvényszékeiben referálni tartoznak.

Oculata revisiótúl lészen.................................3 E. i

1 A certificatióra nézve lsd u. o. 99. 1.. 4. j. és ÜOO. 1. 5. j.



Az iró deáknak a commissióért...................6  ki'.
Nemes vármegye pecsétjével való megpecsét- 

lésért viceispánnak....................................................1 R. fi.

A  n o ta r iu s  e rá n t.

Armalis leveleknek, czélibeli, vámbeli és vásá
ros privilégiumoknak publicatiójáért és improtocho- 
latiójáért..................................................................... 4 R. H.

Nemesi testis levélért, midőn az armalis egész
ben beiratik a testimonialisban, annak expeditiójáért 2  11. 11.

Armalis insertiója nélkül. .............................1 14. 11.
Contradictiókért, ]űenipotentiákért, törvényes 

indorsatióért és missióért vegyen.............................. 1 2  kr.
Processusnak expeditiójáért foliumonként 34 

lineából álló egy fa c ie sen ........................................15 kr.
Melyekből az írónak ju t .....................................5 kr.
Nemesek investigatiója alkalmatosságával, az 

indorsatióért, mivel jövendőbeli cautiójokra szolgál 
a producenselmek, v e g y en ........................................15 kr.

Epítőszéknek alkalmatosságával kiadandó 
generalis gyűlésnek exmissiójáért.............................. 30 kr.

Végső sententia után néha szükséges eompas- 
sualisokért vegyen................................................... 30 kr.

Memorialisok vagy instántiák indorsatiójátúl 
ne vegyen semmit.

Szolgabirák. e skü d t u ra im ék  eránt.

A procedensnek az actortul certiíicatoriáknak 
subscriptiójábul vegyen .............................................. 3 R. fi.

Azután proportio szerint a többit mint vice
ispán uraimék megvegyék, nemkülönben esküdt 
uraimék is.

Oculatáknak alkalmatosságával szolgabirák 
naponként vegyenek................................................... 1 R. 11.

Esküdtek.......................................................... 30 kr.
Inquisitióknak alkalmatosságával naponként 

szolgabirák, esküdtekkel.......................................... 1 11. 30 kr.
Inquisitióknak pedig, kiadásáért foliumonként 12 kr.
Uraság székin pro testimonio jelen levő szol

gálata szolgabiráknak d iu rn u m a ............................1 R. 11.
Esküdtek.......................................................... 30 kr.
Certiíicatoriáknak exliibitiójáért egy causában 

egy helyben vagy egy nap végben vivén . . . . 1 R.  fl.
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Lakóhelyen kívül pedig, midó'n a felperes
alkalmatosságán megyen, naponként........................1 E, 1

Midőn pedig maga alkalmatosságán megyen 
és maga eleségén .................................................... 2  B. i.
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Esküdtek pedig hivataloknak proportiója szerint diurnum- 
jait participálandják.

Repartitiókban és admonitiókban hasonló mód tartassák.
36- 0 . A transennalis quietantiákat a helységek bírái, hol

naponként bellicus perceptor uramnak ő kegyelnie által adandó 
quietantia vagyis recipisse mellett beadni tartozzanak, melyet 
ha elmulatnak, az abból származandó kárt magok erszényéből 
az helységnek megfizetik. Melyre való szorgalmatos vigyázás 
szolgabirák uraimékra bizattatik.

3 7 - 0 . Hazánk törvénye szerint törvényszéknek alkalmatos
ságával tizenkét bírói személyeknek jelen lenni szükséges 
magistratualis tisztek, ezek között hatan táblaassessor uraimék 
közül hasonlóképen hatan legyenek, kik vagy nemes vármegye 
gyűlésében avagy ordinarius viceispán uram által admoneál- 
tatnak.

38- 0 . Tapasztaltatott gyakorta az is, hogy nemes vár
megye és a szegénységnek megmaradását illető dolgoknak 
elintézésére deputátiók táblaassessor, és magistratualis tiszt 
uraimék közül nemes vármegye gyűléseiben rendeltetnek, azon
ban némelyek helyei és törvényes akadályok miatt, meg nem 
jelenhetnek, netalántán azért némelyeknek elmaradásával a 
dologban hátramaradás történjék, az végeztetett, hogy akkoron 
azok helyett másokat szokott naponként való salariummal 
viceispán uram surrogálhasson.

3 9 - 0 . Elkerülhetetlen és bizonyos az, hogy a perceptorális 
számadásokat a felséges királyi helytartó-tanácsnak esztendő
ként felküldeni kellessék. Azonban a notariusságban öszve- 
csoportozott közönséges jót, és szegény portió fizető embereknek 
megmaradását czélozó dolgok, nem különben sedriáknak s 
törvényes causáknak actái nem engedik, hogy annak rendi 
szerint, és annak idejében pareálhassanak. Ahoz képest perceptor 
uraimék, mindenkor két exemplárban elégséges documentumok- 
kal a magok számadását, a nemes vármegyének esztendőnként 
bemutatni köteleztetnek, hogy pedig a cassát valamely vesze
delem ne érje, abban fogyatkozás ne történjék, perczeptor 
uraimék mindenkor Váradban, úgymint a nemes vármegye 
közepiben mint bátorságosb helyen lakjanak, sőt confusióknak 
és pársok között történhető károk eltávoztatására nézve magok 
helyett pénznek felvételire mást rendelni, annyival is inkább 
helységeket mással quietáltatni, ne merészeljenek.
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40-O. Mivelhogy országim ái és azoknak ítélő mesterei, 
kiktől requisitorium parancsolatokat országunk törvénye szerint 
kivenni keltenék, távol laknának. Ezen nemes vármegye pedig 
feles vizekkel és azoknak felettébb, és gyakorta való vesze
delmes árjaival elöntetvén, s a miatt a causánsok olyan 
parancsolatot nem vehetvén, főképen a kiknek jószágok birtokán 
kívül vágynak, tetemes károkat vallani kénteleníttetnek, azért 
elvégeztetett, hogy az olyaténoknak beadandó instántiájok 
mellett, a protocolumbul mindennémű és akármely névvel 
nevezendő levelek a törvények értelme szerint kiadattassanak, 
mely alkalmatossággal a kulcsért a megirt instansok a 
leiratásnak bérin kivűl a nótáriusnak 1 frtot fizetni tartozzanak.

Mely tekintetes nemes vármegyének végezései a végett 
helységenként currentáltatnak, hogy azokat elolvasni, mindenik 
szentül megtartani el ne mulassa, a bírák pedig visálván, 
földesurakkal communicálván, sietséggel promoveálják.

E r e d e ti je  B ih a rm e g y e  le v é l t . , N .-V á ra d o n , a z  1 7 8 1 . évrő l v e ze te tt  
jeg y ző k ö n yv b en .

1782.
Torontálmegyei statutum.

Die 6-ta Martii celebrata generalis congregatio.

Ex dominorum judicum nobilium relatione innotescente 
eo, quod laniones, smigmatores praecipue in processu Szent- 
miklósiensi majori, quam limitatum haberetur pretio, saevum, 
candelas, smigma, laridum vendere assolerent, taliterque seposita 
comitatus determinatione facto proprio, in obversum agere 
dignoscerentur.

Determinatum e s t:

Ut a modo deinceps omnes indiscriminatim in similibus 
excedentes, pro ratione circumstantiarum aresto, aut etiam 
durioribus, corporis quippe afflictivis poenis ad debitam 
paritionem cogantur.

E r e d e ti je  T o ro n tá lm e g y e  le v é lt .,  N .-B ecskereken , P ro t.  177 9 — 1783 . 
35 1 . lap .
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1783.
Torontálmegyei statútumok.

I.
Anno 1783. die 7. Julii celebrata est particularis congregatio.

Determinatum est praeterea, ut pro actis publicis, publi- 
corumque negotiorum connotatione sex libri majores ad for
mam corporis juris Hungarici comparentur; cum autem apud 
officium notariatus et perceptoratus labores et scriptitationes 
multum augeantur, interpellabitur illustrissimus dominus supre
mus comes, ut unum adhuc cancellistam cum emenso centum 
quinquaginta florenorum salario gratiose denominare dignetur.

Quandoquidem milites comitatenses praeter clilamidem 
novas munduras lioc anno accipere deberent, committitur 
domino generalis cassae perceptori, ut bonae qualitatis pannum, 
aliaque requisita, utpote telam pro subductura, zonas, nodos, 
peras item militares vulgo ta r s o l et flores ad pileos eorum 
coemere noverit ex domestica comitatus cassa exolvenda.

E r e d e ti je  T o ro n tá lm e g y e  lev é lt., N .-B ecslcerehen , P r o t .  1 7 8 3 — 1784. 
2 1 0 . lap .

II.
Die 30. Jnlii.

Ex quo in gremio comitatus stativans militia pro ante 
campamentali exercitio Aradinum excurrens, ex parte comi
tatus hujus ibidem etiam provideri debeat. Hinc, ut miserae 
plebi in vecturisationibus consiliatur, determinatum est, ut loco 
portionum panis in natura obvenire debentium, pecunia in 
parato solvatur, taliterque quaelibet portio a duobus cruciferis 
reluatur.

E r e d e ti je  и. о. 2 2 2 .1 .

1784.
Temesmegyei statutum.

Die 16. Februarii, congregatio generalis celebrata.

Hac occasione, cum id fuisset dictum, quod ligna ex pon
tibus auferantur, determinatum est, ut facta jam dispositio 
currentatur, possessiones in quarum territorio sunt pontes 
invigilent sub onere reparationis per possessionem praestandae.

E r e d e ti je  T em esm eg y e  le v é lt .,  T e m e s v á r it ,  P ro t. 1 7 8 4 . P ng . 7.
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1785.
Ugocsa vármegyei statutum.

Melyhez mind a bírák és hitesek, mind a kirendelt hely
ségbeli nótáriusok magokat szorosan tartani kötelesek.

1. Mivel minden kötelességnek első punét urna az adó 
fizetésnek, annak helyes elosztásának és beszolgáltatásának 
állapotját illeti, ámbár ugyan mind ez, mind egyéb rend
tartások eránt már ezelőtt különös rendelések tétettek, hogy 
azonban annyival is inkább sikeresek legyenek, és különösen is 
observatióba tartassanak, újra rendeltetik, hogy a bírák a 
nótáriussal és hitesekkel a dicalis conscriptio alkalmatosságával 
szorgalmatosán vigyázzanak az objectumok előadásában úgy, 
hogy kiki minden portió alá való vagyonját hiba nélkül 
beírassa, és egy contribuens a másik felett ne terheltessen 
mindazokba, melyek a conscriptióboz tartoznak; mely szerint 
megtétetvén a processualis tisztek által a különös repartitiő, 
és a helységeknek obtingensek fejenként kiosztatván, az vala
mikor szedetik vagy exequáltatik, minden compulsiókor beiród- 
jék kinek-kinek készpénzbéli fizetése, nem csak, hanem valaki 
valahányszor széna, zab, gabona portiókat a magazinumba 
vagy akáihová administrált, az is mind különösen a helység- 
beli diarium mellett leendő lajstromba, mint minden individium- 
nak libellusába inscribáltasson a végre, hogy az esztendőnek 
végén tudva lehessen ki deputálta az egész obtingensét, egyben 
számlálva készpénzbeli aduját a naturalis portiókkal, ki restál, 
ki supererogál; azonban kettős zárja lévén a helység ládájának, 
a bírónak és nótáriusnak forog becsületében és példás bün
tetésében, lia portionális pénznek akármikor legkisebb híja 
találtatik.

2. Valamely rendelések érkeznek a feísőbbségtől a hely
ségbe, azoknak mikor lett a faluba jutások, miképen esett meg 
nyilvánvaló tételek és teljesítések, a biró diáriumába a nótárius 
által beirattasson, másképen is valami nevezetes, dolog történik 
a faluba, melyhez a bíráknak hivatalos körök vagyon, annak 
a már kimutatott mód szerint ezen diariumba be kell vétetni 
oly szorgalmatossággal, hogy valamikor számon kérettessenek 
a processualis tisztek által a parancsolatok teljesítéseiért, a 
biró és notarius magát protoculomával legitimálhassa.

3. A tilalmas tartások, és szükséges gyepűcsinálások 
iránt minél gyakrabbak voltak már a parancsolatok, annyival 
inkább büntetés alá veti magát ki ki azok megnem tartásával.

4. A tapasztalt károk és rendellenességek eloszlatására
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tartozzon minden helység erdei és mezei kerülőket tartani, kik 
esztendőnkült veendő jutalomért hit alatt tartoznak köteles
ségekben eljárni.

5. Valamikor fognak a vármegye munkájára napszámosok 
kivántatni, azokat a parancsolt számba, a birák hiba nélkül 
kiállítsák és a rendelt munka helyére, valamely biztos lakos
nak vezetése alatt igazítsák, a honnét megérkezvén, fejenkint 
beiródjon az arra különösen tartandó tabellában, kiki hány 
napot töltsön a vármegye dolgán és hol gyalogszerbe, vagy 
szekérrel.

6. Az utaknak töltéseknek és egyebeknek könnyebb s 
szaporább igazítására tartoznak a birák szoros számadás alatt 
tökéletesen elrendelni, hogy minden szekeres ember egy olyan 
ládát tartson a kimutatandó mérték szerint csinálni és tartani, 
a melyen az utakra vagy egyebekre földet és kövicset hordjon, 
minden gyalogszeres gazdának pedig egy-egy targonczája legyen 
készen.

7. Kivévén a tágosabb és nagyobb tekintetű ország útjait, 
tartozzanak a birák 24 pálcza büntetés alatt helységeknek 
határin az utakra, gátakra vigyázni, azoknak akármikor teendő 
hibáit megigazíttatni, a hidak mellett pedig mindenkor kész 
bidfákat tartani, melyekkel a romladozások hirtelen helyre- 
hozattassanak.

8. Hogy a nemes militiának competáló öl fáknak készí
tésével a szegénység mezőbeli munkát ne mulaszszon, téli vagy 
más olyan időben, mely a mezőbeli munkára nem szolgál, 
vágattassanak ezen ölfák, és minden helység minden időre a 
különösen kiszabott számban az öleket készen tartsa, úgy hogy 
valamikor kívántatik és parancsoltatik, a vágással időt nem 
töltvén azonnal vitethesse.

9. Nagy szorongáltságával tapasztalta a szegénység, mely 
nehezen tartatik a katonaság, mikor a naturális portiók nála 
megfogyatkoznak, melynek eltávoztatására véghez menvén a 
mezőbeli takarítás, a birák szorgalmatosán elrendeljék, hogy 
minden gazda 12 portió szénát, két köböl zabot, egy köböl 
gabonát készítsen és ezt a katonaság számára tartván, hozzá 
semmiképpen nyúlni ne merészeljen, melybe hogyha fogyat
kozás találtatik, a paraszt a nyakasságáért, a biró pedig 
vigyázatlanságáért büntetését elveszi.

10. Tudva vagyon mindeneknél minemű rendelések lettek a 
zsidóknak és ezigányok regulátiójok eránt, mindazokat szorosan 
megtartani a birák szoros kötelességeknek tartsák, különben 
ha a zsidók tovább is különösen zsidó öltözetbe, nem pedig 
a keresztényekhez hasonlóba járni, gyermekeiknek házi zsidó
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perceptort tartani tapasztalnának, a czigányok pedig Írott 
engedetem nélkül faluján, és bizonyos lakó helyet- nem tartani 
s a tőle elszedett gyermekeket visszahozni tapasztaltütnék, a 
birák vétetnek elő.

11. A gyuladásoknak eltávoztatására minden házakon kémé
nyek csináltassanak, melyeket úgy a kürtőket is minden két 
hétben egyszer a birák házankint megvizsgáljanak, és valakik 
tisztán tartásokban resteknek találtatnak, azokat megbüntessék.

12. Tilalmaztatik a marháknak, borjuknak és sertéseknek 
a pitvarokba való tartások, melyek által megvesztegetvén a 
levegő ég, a házba is behathat és az egészségnek árt.

13. Valamikor valamely olyas gonosztétel esik a helységbe, 
melynek büntetése a bírónak hatalmát meghaladja, azt azonnal 
bejelenteni és a bűnöst is a tanúkkal egyetembe a szolga- 
biróhoz vezetni a birák el ne mulaszszák, különben ha más 
által esik meg a véteknek bejelentése, és a véteknek eránta 
való tudása kívül, 24 pálczával fog btintettetni.

14. Minden egyébli rendtartások eránt költ parancsolatok 
tudománya felől nem lehet már senkinek kifogása, mivel azok
nak voltaképen meg tett magyarázásokat, és kinek-kinek 
értésére megtétetett publicátiójokat a lielységi diariuma bizo
nyítja, valóba ki is adattak írásba foglalt punctumokba minden 
azon tabellák formáival, melyekbe minden prestátiók és napi 
számok be fognak irattatni, melyeknek szoros megtartása és 
teljesítése újabban is parancsoltatik, kemény büntetés alá 
vétetik, kiváltképen a birák ha azokba legkisebbet is átalhágni 
vagy teljesítés nélkül hagyni merészelnek.

15. A többi kötelességekhez járul a bíráknak az is, hogy 
a szabadsággal haza jött, vagy jövendő katonákra vigyáz ássál 
legyenek, lígy hogy hazajövetelének és szabadságának ideje a 
diáriumba beirattatván, nekie a helységbe elbocsájtatott lakását 
máshova venni, vagy eltávoztatni teljességgel szabad ne legyen, 
ugyan azéi't az idegen efféle szabadságos, ha kóborlásba talál- 
tatik, megfogattassék és a vármegye tisztje elébe kisértessék.

16. Mely pénzbeli büntetések ennek előtte a birák által 
némely helységekbe szokásba voltának, ezentúl egészen eltöröl
tessenek, s kemény büntetés alatt megtiltassanak és ezentúl a 
vétkesek nem másképen, hanem vagy kalodával vagy árestommal 
büntettessenek.

17. Az helységben a megszűnés nélkül való éjeli strázsák 
felállanak, az kik is valamit a megtörténhető tűznek, úgy a 
lopásoknak eltávoztatására szorgalmatosán vigyázzanak, minden 
estve a harangok takaródét húzzanak, és egy említett strázsára 
csupán a parasztok sorba menni legyenek kötelesek.
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18. A nótáriusok kötelesek lesznek a szegény adózó nép
nek részéről minden instántiákat megírni, akár a földes uraságot 
illesse, akár pedig a nemes vármegyét, nemkülönben a faluba 
megfordítandó minden aprólékos dolgokat elintézni úgy hasonló
képen

19. A kiadott instructióban levő rendtételek miképen 
mentek véghez és melyek effectuáltattak már, minden 15 napok 
elteltével tartozni fognak a circularis tisztnek relátiót tenni.

Más instructio.

1. A forspontozások a felső rendelések szerint, melyek a 
vármegye tisztjének adatnak, mikor nemes vármegye dolgaiban 
fáradoznak, azok quietáltassanak, mely forspontosok a domestica 
cassába bevétetődnek, minthogy pedig a tiszt uraknak jó és 
becsületes fizetése vagyon, azért mint szénát, abrakot, melyet 
lovaik számára vesznek a helységtől, fizessék.

2. Minden szolgabiró tartozik a maga circulussába lakni, 
ha ottan birodalma, vagy jószága nem volna, a nemes vármegye 
tegyen eránta rendelést, úgy bogy ezen szükségre vagy vár- 
megyeháza, vagy pedig falubáza rendeltessék.

3. A nemes vármegye tisztjei exactor úrral együtt minek 
előtt az uj portió felvetődik, a helység Imáitól, ha az uraság 
elmellőzné, szoros és kemény számot vegyenek, ha valamely 
restántiák találtatnának, executió által megvétetődjenek, és ha 
a bírák az esküdtükkel együtt sokat megittak volna, vagy 
egyébhként a portiét elvesztegették Volna, mindjárt vissza 
fizettessék és megbüntettessék keményen, a korlielységeket tiltsák, 
a szegénység baját és dolgát eligazítsák, kivevén ha az uraság 
székére akarná vinni.

4. Minthogy ő felségének az a czélja, hogy országába a 
kereskedés minél jobb móddal lehet, folyhasson, a szerint a 
vármegye tisztjei és inzsellérje az ország utait, hidakat, gátakat, 
kivált a hol a kereskedés foly, minden serénységgel csináltassák, 
felvetvén öl számra a helységekre.

Az tekintetes vármegyének ezen folyó 1785-ik esztendő
ben Sz. Iván havernak az alábbirt napjain N.-Szöllösön tartott 
particularis gyűléseiben interveniált determinátiók következnek 
e szerint:

1. A Helvética confession levő superintendenseknek instan
tiájára kegyelmesen méltóztatott ő felsége megengedni, hogy 
addig is. a mig az acatholicusok részén való fundátiók státusi 
vagy állapoti egészben kinyilatkoztatnának, a debreczeni és

Corpus Statutorum. III. 28
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sárospataki collegiumok számára adakozni szabad légyen, de 
azon alamisnák a helységbeli praedicatornak, a ki az azon 
valláson levő embereket kötelessége szerint fogja a cathetrából 
azon adakozásra nógatni, adattassanak átal oly véggel, hogy 
ő ismét azon alamisnát annak illendő helyére szolgáltassa. 
Továbbá méltóztatott ő felsége a megirt két collegiumnak 
azt is kegyelmesen megengedni, hogy a magok patronusaihoz, 
jóltevőibez, nemesekhez a magok vallásán levő eklesiákban 
magoknak táplálása végett kérésképen kimehetnek.

2. Kegyelmesen megengedte ő felsége azt is, addig is, a 
mig a parocliiáknak új rendtartásuk lenne, hogy közönségesen 
senki is a keresztelésért semmit se fizessen és mindjárt ezen 
kegyelmes parancsolat vételével azon fizetés minden vallásbeli 
különbség nélkül eltöröltessen.

3. Az elmúlt esztendőbeli Szt. Mihály havának 13. napján 
és a 21303-dik száma alatt költ parancsolathoz képest, 
minden kifoghatás kívül parancsolja О Felsége, hogy a 
catliolicusok az olyatén helyeken, a hol a közönséges isteni
tiszteletnek, vagy is vallásbeli gyakorlásnak helye nincsen 
halotti alkalmatossággal, sem akkor mikor a testet viszik az 
utczán, vagy a mikor azt felveszik a háznál és udvaron, 
énekelni ne merészeljenek.

4. A házassági hirdetés iránt ő felségének kegyelmes 
rendelése az, hogy az olyatén házasulandó személyek, a kik 
dispensatiót akarnak nyerni a háromszori hirdetésről, meg kell 
elsőbben esküdni a pap előtt, hogy semmi olyan akadály 
nincsen, a mely összekelhetését meggátolná.

5. Újra parancsoltatik az is, hogy semmi névvel nevezendő 
katona köntösöket is a haza eresztett katonáktól venni nem 
szabad.

6. Az instántiákat nem tiltja ugyan ő felsége, hanem 
mindenkor graduálisban be lehet nyújtani, úgy mint elsőben 
földes urához, vagy annak tisztjeihez, ennek semmi haszna, a 
sérelem megorvoslása végett nem lévén, processuális szolga- 
biráknál jelentsék magokat, ha azok se vihetik véghez, nyújtsák 
feljebb instántiájokat.

7. Révet, vámot biró uraságoktól, árendásoktól adatik 
tudtára, hogy nemes Árva vármegye grémiumába fekvő Namestó 
városának lakosai a rév és vámbeli fizetésétől immuniáltattak.

8. A Cárnioliai conscriptusok és különb különb féle 
szin alatt maradásokat elhagyó más jobbágyok is passualis, 
vagy felsőbbjeinek testimonialis levelek nélkül ezen nemes 
vármegyében meg nem engedtetnek, hanem megfogattatván a
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legközelebb levő militialis prefecturára küldettessenek a végre, 
hogy ismét vissza küldessenek О felsége által parancsoltatilc.

9. О felsége kívánván a szegény zsidóknak megtartásokat, 
ahoz képest kegyelmesen méltóztatott az olyaténoknak, a kik 
ezen országban laknak, és az alacsonyszerű portékákkal keres
kednek, azt gyalog hordozzák, megengedni, hogy azokkal 
házanként járhassanak az országba (ide nem értvén mindazáltal 
a hét mérföldeken fekvő bánya' és más városokat is, a hol por- 
tékás kalmárok találtatnak) városokon kívül is.

E r e d e ti je  U g o csa m eg ye  l e v é l tN .- S z ő l ló 's ö n ,  P ro t.  1785 . la p szá m
n é lk ü l.

1 792.
B ih a r  v á r  m eg ye i s ta tu tu m .

Biharvármegye 1792-ik esztendei április hó 16-ik s következő napjain 
tartott közönséges gyűlésének 397. számú végzésével megállapított — a 
domestica cassa költségén kinyomatni és a megyebeli helységeknek pro 

directione kiadatni rendelt

Statútuma.

Miképpen lehessen a mezőknek, vetéseknek, hegyi és kerti 
szőllőknek megtartására a tilalmast jó rendben venni, és mivel 
minden esztendőben a tilalomrontók által százakra menő károk 
szoktak eddig történni, a tilalmas rontókat, akár azok nemesek, 
akár nemtelenek légyenek, miképp lehessen rövidebb úton meg
zabolázni, melly is előre két rendbeli deputatiók által kidol
goztatván és az tettes nemes vármegyének folyó 1792-dik esz
tendőben tartatott közgyűlésében referáltatván, e következő 
pontokban állíttatott meg, úgy mint:

1-ör. A mezőbeli tilalmas.
a ) A tilalmas az eddig való szokás szerént Szent György 

nap előtt való nap, az földesuraság rendeléséből az helységbeli 
bírák által tsováztassék fel.

h) Ugyanezen nap, a határ nagyságához képest, kerülők 
is illendő számmal állíttassanak fel, kik előtt az határ álla- 
potjához képest az földes uraság és bírák által hozandó 
instructio elolvastassék, melynek megtartására azután az hitet 
is letenni kötelesek lesznek; hogy pedig ezen kerülők az 
kiadott instructio szerint hivatalokban jól eljárjanak, a gre- 
miális földesuraság vagyis ennek tisztjének kormányzása alatt, 
superinspector az helységbeli biró legyen.

c) A kerülők fizetése aránt a földesúr, vagy tisztje a 
bírák által alkudjon meg, s ezen alku írásba tétetődvén, ha

28*



valaki jövendőben a szerént nem akarna fizetni az kerülőnek, 
az földesúr megfizettetni köteles légyen, külömben ha ez meg 
nem fizettetne, a kerülők fizetése magistratualis assistentiával 
is beszedődjön.

d ) Tartozik ugyan minden ember a maga kaszálójára 
vagy vetésére vigyázni, és ha valamely kárt vészén észre ben- 
nek, azonnal bejelenteni, mindazáltal a mennyiszer az földesúr, 
vagy az bírák szükségesnek ítélik lenni, magok az bírák is 
gyakran tartoznak feljárni az határt, és az tapasztalandó káro
kat ki tette légyen, a kerülőktől előkérni, és a behajtásból s 
büntetésből bejött pénzt lelkek esméretek szerént előadni, s 
arról számolni.

e) Hogyha a kerülők a kártékony marhát elő nem állít
hatják vagyis a kártételnek urát nem adhatják, az kárt ők 
fogják megtéríteni; ha pedig, vagy a marhát előállítják, vagy 
pedig a kárttevőt előadják, már eleget tettek kötelességeknek, 
az első esetben a marhát addig senki is kiadni nem tartozik, 
míg a kár meg nem fordíttatik, az második esetben pedig a 
kártvallott keresse a maga kárát, ha paraszt ember a kárttevő, 
az biró, vagy földesúr avagy ennek tisztje előtt, ha pedig nemes 
ember a kárttevő, tehát a szolgabiró előtt.

2 -or. A tilalmasrontók büntetése.
a )  A hajtásért, ha a tilalomrontók becsű alá való kárt 

nem tettek, szemes életből minden marha után egy-egy garast, 
a kaszállóból H/g xrt, az ideig való tilalmasból 1  xrt fizesse
nek, és míg le nem teszi akárki a behajtásért való pénzt, 
addig a marha ki ne adassák.

b) A kárból behajtott marhát a helység biráinak által- 
adván a kerülő, azonnal menjen vissza a mezőre, a biró pedig 
köteles lészen strázsát (ha másként be nem lehet zárni) a 
marhák őrzésekre állítani. Hogyha pedig

c ) A marha becsű alá való kárt tett, minden halasztás 
nélkül a biró azon helységbe bevett szokás szerint két vagy 
több becsüs embereket küldjön ki, kik is a becsűt véghezvivén 
és referálván, addig a biró a jószágot ki ne adja, valameddig 
a becsű pénzen kívül a kárttevő vagy valójában eleget vagy 
pedig elegendő zálogot nem teszen le.

d )  Ha valaki a biró keze alól a behajtott marhát lopva, 
vagy erőszakkal elviszi, ha nemes ember, akár gazda, akár 
cseléd legyen, 1 2  llftal büntessék és marhája pedig akár honnét 
szabadosán behajtassék, sőt az új behajtásért ismét fizessen. Ha 
pedig paraszt ember a bezárt marháját kilopni vagy erőszakkal 
kivinni merészlené, 24 pálczával büntettessék, és a marhája a 
felyebb említett mód szerént visszahajtassék.

436 MEGYEI STATÚTUMOK.
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e) Hogylui az ilyen lopva, vagy erőszakkal bánó cseléd 
nemes embernek fizetéséből, és egyébb vagyonjából a behajtó 
pénz és 12 Bit ki nem telne, az oly átéli személy mint a közjót 
megsértő gonosztevő úgy tekintetvén, azonnal a nemes vármegye 
tömlöczében kísértessék és ott egy hónapi árestommal büntet- 
tessék.

f )  A kik szántszándékkal tették a kárt a jószággal, a 
behajtásért való pénzen kívül és a kárnak megtérítésén kívül 
ekképen büntettessenek. Szemes élettől a nemes ember 12 Bf, 
a paraszt 24 pálczával; kaszálótól a nemes 6 Bf, a paraszt 12 
pálczával. Ideig való tilalmasból a nemes 1 Bf, a paraszt 6 
pálczával büntettessék.

g ) Szántszándékos kárt tevőknek tartatnak a következen- 
dők: l -о. Ha a pásztor a tilalmasban a jószággal együtt talál- 
tatik. 2 -0 . Ha a pásztor aluva találtatik a tilalmas szélén, a 
jószág pedig a kárban. 3-o. A ki az udvaráról minden pásztor 
nélkül csapja ki a jószágát, s kárban megyen. 4-o. Ha a pász
tor vélle nincs is marhájával a kárban, de tőle nem messze 
lévén, szemmel tarthatja.

h ) Az erőszakos kárttevő a kárnak és a behajtásnak 
megtérítésén kívül, ha a marhája szemes életből behajtódik, a 
nemes ember 40 Bftal, a paraszt 50 pálczával, a kaszálótól a 
nemes ember 20 Bft, a paraszt 30 pálczával, ideig való tilal
masból a nemes 12 Bft, a paraszt 24 pálczával büntettessék.

i )  Erőszakos kárttévőknek tartatnak pedig: l -о a kik a 
kerülők jelenlétében s ellenzések ellen kárba hajtják a mar
hákat, 2 - 0  a kik a kerülő vagy biró által kárban találtatván, 
ellene szegezik magokat és a jószágot behajtani nem engedik, 
annyival inkább, 3-o a kik a kerülőket vagy bírákat, midőn a 
hivatalokban járnak, megsértik, vagy megverik, ezek a felyebb 
írt büntetésen kívül a sérelemért és gyógyításért is fizetnek.

le) Az olyan éjtszakai kárttévők, a kik lóra ülvén s a 
jószágot rakásra fűzvén, keresztül hordozzák a vetéseken, s ha 
a kerülőt észreveszik, elnyargalnak, eképen büntetődnek. Ha a 
gazda maga ilyen törvénytelenségben találtatik, a marháját 
elveszti, ha pedig a fia vagy cselédje, a kárnak megtérülésén 
kívül 50 pálezát, ha nemes ember a fiú avagy cseléd, a nemes 
vármegye tömlöczében 3 hónapi arestomot szenvedjen.

I) A tarlót a földesurak szabadítsák meg, mikor a hor
dás véghezmégyen és addig reáhajtani a jószágot nem szabad 
a felyebb írt szántszándékos kártétel tilalma alatt. Gondjok 
legyen mindazáltal a bíráknak, hogy senki szántszándékkal 
kint ne tartsa az életjét mások hátramaradásával, admoneálják



az olyat, hogy hordja be, s ha nem cselekedne, akkor fel lehet 
szabadítani a tarlót.

rn) Hordáskor a gazda a maga földjén kifoghat, de ha 
ki megyen a marha a földjéről, úgy büntettessen, a mint fe- 
lyebb az olyan kárból behajtott jószág, mely becsű alá való 
kárt nem tett. Ha pedig kárt tett, azt is fizesse.

n )  A tengeri vetésekben sok kárt tesznek őszszel a szán
tók, a kik azt zsákokkal hordják a marhának, nyárban pedig 
a kik azt hátokon viszik haza. Nem szabad azért senkinek a 
földesurakon kívül a maga tengerijéből is kerülő jelenléte nél
kül semmit elvinni. Hogyha pedig akárki azt cselekedne, ha 
nemes ember, először 1 lift, ha paraszt, 6  pálcza büntetése 
lészen, mely a következendő actusokban mindenkor dupláztatik. 
A kinek ekéje körül tengeri csutkát, vagy új tengerit kapnak, 
tengeri lopónak tartatik és azért a kárnak refusióján kívül, 
ha nemes ember, 2  llftal. ha paraszt, 1 2  pálczával büntettes- 
sék, mely a több történetekben dupláztatik. E végre a biró, 
vagy más általa kiküldendő eskütt ember által a szántókat és 
pásztorok éjtszakás hálásit gyakran megvizsgálja és vizsgáltassa.

o) Télen és őszön által is a vetésekre gondot viseljen a 
kerülő, és ha csak kemény fagy nincs, azokról a marhákat 
behajtsa, a melyek mint szántszándékos kárttevők, úgy bün- 
tettessenek.

p )  Minden helységben közönséges pásztorok mind lovak
nak, mind szarvasmarháknak és sertéseknek tartassanak, nem 
csak a heverőknek, hanem a járóknak is és azok csupán csak 
a legelő mezőn legeltessenek. Ha pásztort nem fogadnak és a 
túrákon múlik, a bírák 6  Rft fizessenek. A ki pedig közönsé
ges pásztor eleibe nem hajtja a marháit, vagy sertéseit, ha 
paraszt, első ízben 1 2  pálcza és azután 24. Ha nemes, elsőben 
2 , Rft azután 4 Rft a büntetése. E mellett a pásztor conven-

• tióját a proportione fizesse.
q )  A hízósertés zárva tartassák, mert ha kóborol, s kárba 

megyen, meglövettetik, vagy levágattatik.
r )  A juhokat, ha lágy időben télben a juhász a veté

sekre ereszti, a kár megfordításán kívül 1 2  pálczával büntet- 
tessék, hajtó pénzben pedig egy nyájtól egy Rftig.

s )  A hidakat, a hol kárba találtatnak, mivel behajtani 
nem lehet, lőni vagy agyonverni szabad lesz.

t )  Senki a tilalmas mezőre gyalog munkára kimenvén 
szekéren, a marháit el ne csapja, hanem a szekeréhez meg
kötvén, ott étesse: külömben minden darab marhától, ha kárt 
nem tészen. 2 0  frt fizessen, ha kárt tészen pedig, azt is 
fizesse meg.

438 MEGYEI STATÚTUMOK.
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и)  A  kenderföldek is többnyire tilalm as közt esvén, ken- 
dervetéskor senkinek ott kifogni nem szabad, hanem ha kifog, 
a szarvasm arhát járomba, a lovat kötőféken vezesse a legelőre, 
vagy pedig pányvázza ki.

x )  Ha a kerülő titkon a kárttevővel megbékélt, bor, vagy 
más adományért, 24 pálczát szenvedjen és a fizetését elveszesse 
s kerülői hivatalából elcsapattassék; a vélle megegyező gazda 
pedig a kár duplumában convincáltassék.

y )  A leik füvet, zabot, lencsét, borsót vagy paszulyt 
kaszálván, vagy kézzel szedvén hazahozzák, a kárnak megtérí
tésén kívül, ha nemes, 12 Hftal, ha paraszt, 24 pálczával bün
tetessék és ez iránt mindenütt, nemcsak a nemteleneknél, de 
a taxás telkeken lakó nemeseknél is, ha valami gyanú van 
ellenek, szabad lesz a kerülőknek és bíráknak motozni; ha 
pedig különös gyanú miatt a földesurak udvarának motozása 
is szükségesnek lenni látszanék, elébb jelentést tevén a biró a 
földesúrnak, ha megengedi a motozást jó, ha pedig netalántán 
meg nem akarná engedni, ilyen esetben a biró a dolgot azon
nal a processualis szolgabirónak ez pedig a nemes vármegyének 
szükséges orvoslás végett referálja.

z )  Mivel a fentírt némely casusokban a nemes embere
ket is gyakorta büntetni kell és eddig is azért maradott sok 
kár bonificálatlan, hogy hosszas processussal keresni nem lehe
tett, nem is érdemiette, salva nobilitari praerogativa, compro- 
mittálnak a statusok abban, hogy a'kárttevő nemes embert, 
ba panasz tétetik ellene, a processualis szolgabiró maga eleibe 
czitálja, igyekezvén véle, a kárt és a felyebb kitett büntetése
ket complanálja s megfizettesse, ki is, ha a szolgabiró végzésé
nek engedelmeskedni, következendőkép a megfizetendőket meg
fizetni nem akarná, referáltassék a dolog a vármegyére, ekkor 
azután nemes ember, mint a vármegye végzésének praevari- 
catora, a törvényszék eleiben fog czitáltatni s a processus sum
marie decidáltatván, pro re nata, a költségekben és in poena 
dupli is fog convincáltatni.

3-0. A szőllőkegyeken és kerteken való tilalom.
l -о. Mivel a szőlőhegyeken és kertekben szükséges bátor

ság a jó gyepűk és kapuk által tartatik meg, azért is a föl- 
desuraság, vagy helységbeli bírák által tétetendő hegybiráknak 
különös gondja legyen arra, hogy mindenütt jó magos gyepük 
legyenek, azokon semmi rést meg ne szenvedjenek és ajtók, 
melyeknek számát a hegynek nagyságához képest, hogy szük
ségtelenek és többek mint sem kellene ne legyenek, a földes 
uraság a bírák által határozza meg — jó zárosok és mindenkor 
betéve legyenek, a gyepűk és utak a szőlőnek és egyébb bent
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bírt földeknek mennyiségéhez képest felosztassanak és minden
kor jó állapotbans.tartassanak. Éhez képest

a ) a ki a gyepűt meg nem újította Májusnak 15-ik nap
jáig, az olyan gazda büntettessék 30 xr.

h) A ki a kaput, ajtót nyitva hagyja =  30 xr.
c) A ki szántszándékkal rést csinál, hogy azon a marha 

hemehessen, vagy szekérrel járjon és a csinált résen szekérrel 
jár, 6 Eft.

d ) A ki a gyepűt általhágja, 9 xr.
e) Minthogy a gyepűnek mindenkor jó állapotban kell 

lenni, a ki azt meg nem csinálja, büntettessen egy liftig, me
lyet minekutánna törvényesen elkészített és a hegybirák revi- 
siója alkalmatosságával is helyesnek találtatott, ha azontúl 
rés esik rajta és a miatt kára történik, minden kárról a hegy
birák feleljenek.

f )  A ki a szőllők aljain a marháit szabadon legelteti, 
minden darabtól fizessen 20 krt.

2- 0. Kötelesek ugyan a hegybirák és kerülők letett hitek 
szerint a szőllőhegyeken lévő minden szőllőkre, gyümölcsökre, 
pinczékve, egyszóval a gyepűn belől lévő minden dolgokra esz
tendő által szorgalmatosán vigyázni és minden kárról felelni: 
mindazonáltal a terméseknek bátorságosabb megtartása végett, 
az egész hegy vagy kert pásztorságokra osztassák fel és illendő 
helyen mindenütt állók legyenek, melyekre, ha az odatartozó 
gazdák szellő zsendülés idején pásztort nem fogadnának, azon 
állókra a hegybirák pásztort állítsanak, kiknek fizetését az oda
tartozó gazdák megadni tartoznak és senkinek, hogy maga 
cselédje által őriztesse szellőjét, meg ne engedjék.

3- 0. Senkinek a hegyen, vagy a kertben lakni meg ne 
engedtessék, ha pedig a vidékieknek szőllőmunka idején kénte- 
lenségből ott kellene hálni vagy mulatni, azok is magokat a 
hegyhiráknak jelentsék. Sőt a kinek a hegyen vagy kertben 
szellője nincs, a kerítésen belől, hanemha a birtokosokkal járna, 
járkálni ne engedjék. Ha pedig pinezéje van és szőllője nincs, 
azt csak a pinezéig, de azontúl járni ne engedjék. Következés
képpen tartozik a birtokos is a pásztornak tudtára adni a 
szőllőbe való menetét. Ha pedig a szomszéd vagy más akárki 
is, a más szellőjében lopás végett csak belépne is, ha küllőm
ben is gyanús személy, akár szakasztott valami gyümölcsöt 
akár nem, azonnal, ha nemes ember, 6 Kftal, ha paraszt, 12 
pálczával, ha pedig rajta érik, hogy kosárra vagy keszkenőre 
rakta, 12 Rf, ha nemes ember, ha paraszt, 24 pálczával bün
tettessék.
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4 - 0 . Senkinek a l -а Martii usque ad 15-ani Novembris 
a szőllők közt kutyákkal járni nem engedtetik; külömben sza
bad legyen akárkinek általlőni.

5 - 0 . A kerülők magok fejektől senkit meg ne büntesse
nek és titkon a kárttevővel, vagy tilalom rontóval meg ne 
békéljenek akár minemű adományért, melyet ha cselekedni 
merészlenek, 24 pálczával biintettessenek, a fizetéseket elveszes
sék és a kerülőségből elcsapattassanak, a vélek megegyező 
gazda pedig a kárt vagy a tilalomrontást kétszeresen fizesse.

6- o. Senki részére (kivévén a földesuraságot) semmi gyü
mölcsöt a kerülők ne hordjanak, külömben, ha őket efféle 
lopásban találják, a hegybirák azonnal 24 pálcza büntetés után 
helyettek másokat fogadjanak.

7- 0 . A  szüret idejének publicatió ja elő tt senkinek szüre
te ln i nem  szabad.

8 - 0 . A hegybiráknak, a kerülőknek egyenlően osztandó 
fizetések legyen, minden kapa szőllő után annyi, a melyért 
híven szolgálhatnak és ezen kiszabott béren kívül egyebet ne 
kívánjanak.

9 - 0 . A  hegybirák  m inden kezekben k erü lt pénzről az 
uraság  és a b írák  jelen létekben  szoros szám ot adni köteleztet- 
nek s a m egm aradandó pénzt pedig a kapuk  és u tak  csinálá- 
sá ra  fordítani.

Az eredeti fogalmazvány Biharmegye levéltárában, Nagy- Váradon 
az 1792. évi akták között; honnan kérésünkre kiírta és rendelkezésünkre 
bocsátotta Dr. Bozóky Alajos kir. jogakadémiai igazgatótanár úr. Nyom
tatott példány, a levéltárban nem volt található; habár a bevezető sorok 
a nyomtatás elrendeléséről tanúskodnak.

1792.
C son grádm egyei sta tu tum oh.

I.

Generalis congregatio, die 6-ta Augusti 1792.

Fontibus ubilibet, ad praevertendum periculum in eos 
delapsus, consveta cinctura construenda disponatur.

Molossi in tuguriis libere, in locis vero ligati solum ser
ventur, plateaeque a crepitis cadaveribus repurgentur.

Eredetije Csongrádmegye levéltárában, Szentesen, az 1792. évi aug. 
6-án tartott közgyűlés jegyzőkönyvének 164. és 165. sz. a.
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п.
Die 22. Novembris.

Cum determinatio circa fontes et molossos interventa, 
effectum sortita necdum sit; dominis processualibus judlium 
impingitur, ut ejus effectuationem serio ac districtim impo
nant, et in casu non subsecutivi effectus contravenientes 12 
baculorum ictibus plectant.

Eredetije Csongrádmegye levéltárában, Szentesen, az 1792. évi 
november 22. tartott közgyűlés jkv. 46. sz. a.

1793.
C songrádm egyei sta tu tum .

Die 25. Februarii.

Statutum est, quoad famulos boarios et alios id generis, 
ut hospites limitationem mercedis et conventionis praevari
cantes, toties quoties, nobiles quidem 1 2 . dor, mulcta, plebeae 
autem conditionis 24 baculorum ictibus; famuli boarii et alii 
vero annuum servitii tempus non explentes, aut supra limi
tationem conventionem extorquentes, militiae tradantur; aptis 
non existentibus autem, itidem toties quoties, mares quidem 
24 baculorum, ancillae vero totidem scuticarum ictibus puni
antur. Quod ipsum medio dominorum processualium judlium 
eo cum adnexo, ut hospites ultra conventionem limitatam 
nefors etiam pro currenti anno famulis suis nec assumptis 
plus appromittentes solvere sub praerecensita poena haud 
praessummant, currentandum, et in occursuris casibus strictis
sime effectuandum observandumque erit, una pro statu notitiae 
et obsecundationis cum vicinis inclytis comitatibus Csanadiensi, 
Bekesiensi, Bacsiensi, Torontaliensi et Aradiensi communi
candum.

Eredetije Csongrádmegye levéltárában, Szentesen, az 1793. febr. 25. 
közgy. jegyzők. 188. sz. a.

1794.
B ih a rm eg ye i sta tú tu m ok.

Tekintetes nemes Biharvármegyének a szembetűnőképen elhatalmazott 
tolvajságoknak meggátlására, a 4052-dik szám alatt költ felséges királyi 

rendeléseknek értelméhez alkalmaztatott rendszabása.

Ha a polgári társaság magát bátorságban igyekezik 
lielylieztetni a gonosztevőknek kártételek ellen; mindenekfelett
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szükséges dolog belső rendszabásokat tenni, és azokat mind 
az elöljáróknak magoknak szorosan megtartani, mind pedig 
az alattokvalókra az azoknak megtartattatások aránt leg- 
szorgalmatosabb vigyázással lenni; mert a gonoszság a meg- 
vesztegettetett társaságbeli embertől származik, a ki vagy 
magába, vagy több társaival szokta elkövetni a tolvajságot. 
Mirenézve legelsőben is ismerni kell az helybeli embereket, 
és azoknak tehetségeiket. Ezeknek pedig megesmérésekre ren
deltetik :

1. Hogy minden helybeli bírák ezen rendelésnek vétele 
után mindjárt házrendében egy arra a végre készíttetendő pro- 
tokollumban conscribálják, valamint a lakásokat, úgy azoknak 
mindennemű marháikat is. A házzal nem bíró lakosokat, vagyis 
az úgy nevezett szökött lakókat nemkülönben conscribálni kell 
minden marháikkal együtt, az alá a numerus alá, a mely alatt 
laknak. Nem szükség azomban a földes urak, s más különös 
gazdák bélyeg alatt levő gulya s ménesbeli marháit conscri
bálni. Ellenben ezen protokollum szerént minden tavaszszal új 
conscriptót, ha mi marha jőne pedig időközben a helységben, 
azt is tartozik a gazdája beíratni.

2. Meglévén az embereknek s azok jószágainak con- 
scriptiója; senki passus nélkül annyi földre, az honnét azon 
nap vissza nem térhet, vagy esmeretlen helyre, ki nem indúl
hat, se gyalog, se marhával, hanem tartozik passust venni a 
bírótól, melynek formulája adnectáltatik, melylyel mind szemé
lyét, mind pedig marháját bizonyíthassa; úgy a helységben 
sem jöhet, ha csak magát a bíró előtt nem jelenti. Mert eddig 
is onnét származtak a tolvajságok, hogy a helységben, mint a 
fűben, kígyó módjára lappangó orgazdák az idegen kóborló 
embereknek helyt adtak, s más jámbor dolgaiban foglalatos
kodó embereknek marháikat nekiek adták, s általok ellopat- 
ták. Annakokáért

3. Az olyan lakosokat, a kik keveset dolgoznak, még is 
sorsok felett ruházzák magokat s liázok népét, sőt dorbé- 
zolnak is, az helység bírái most mindjárt conscribálják, s 
magok eleibe hívatván, adják értésekre, hogy az eddig folyta
tott életmódjok után gyanúba vétettettek, hanem ezután más
kép viseljék magokat, s azért szemmel is tartatnak. Annak
okáért minden város és helybéli bírák nagyvígyázást fognak 
rendelni az emberek között, az helynek mivoltához képest 
utczánként, vagy ház szakaszonként, hogy a vigyázok éjjel nap
pal járjanak, kivált a gyanús embert szüntelen szemmel tart
sák, járását, kelését és foglalatosságát megvizsgálják, és a 
mennyire lehet, semmi módot meg ne engedjenek, hogy az efféle



gyanús emberek tolvajságra menő szándékjokban előmehesse
nek. Megtehetik pedig a vigyázok, mihelyt véletlenül, a midőn 
nem is vélnék (de még is gyakorta) a gyanús emberek házát, 
vagy szokott helyeket megvizsgálják, s minden menésekről, 
jövésekről számot vesznek.

4. Gyanús embereknek tartatnak mind azok, a kik dolog- 
talanok, henyélők, kortsomákon dorbézolók. Tudni kell tehát 
a bíráknak, kik az helységben az házzal bíró és cselédes gaz
dák ? kik olyanok, kik ennél, most amannál lappanganak, vagy 
betyárképen élősködnek ? Ha olyanokra találnak, a kik betyár
kodnak. azokat szolgálatra kényszerítsék, vagy magistratualis 
kézhez kísértessék; mert az olyan nemű emberek mint roszra 
készült eszközök által történik a tolvajság. Ama dorbézolni 
szokott dologtalan emberek pedig, a kik munkájok után egy 
pénzt sem keresnek, még is isznak, ruházkodnak, mint való
ságos tolvajok elfogattassanak, és magistratualis tiszthez kísér
tessenek.

5. Nem lészen tehát szabad az ilyen gyanús embereket 
és idegen jövevényeket, sem a lakosoknak sem a csapiároknak 
24 Birint büntetés alatt még csak szállásra is, nemhogy 
lakásra is befogadni bíró híre nélkül, mert azon időben, ha az 
helységben, vagy határban kár történik, az 24 Rfrint bünte
tés mellett a gyanús, és idegen embert befogadó gazda vagy 
csapiár a kárt egészen megtéríteni tartozik. Minthogy a tolvaj 
gonosz kártékony szándékában idegen helységben s határán 
nem boldogulhatna, ha helységbeli lakos tolvajtársa nem volna, 
ezért minden helységnek azon kell igyekezni, hogy az kebelé
ben lakó orgazdát ismerje meg. Ennek kitanúlására a ki hely
ségbeli lakos orgazdát (a ki tudniillik a helységbeli marhát 
idegen tolvajnak szokta kiadni) ad ki, 50 forintot nyer a vár
megye cassájából, s a neve sem mondódik ki annak, a ki 
kiadja az orgazdát.

Ezek felett szoros vigyázatot kötelesek rendelni a bírák 
a felől is, hogy a külső pásztorok között, a külső határokon 
vagy a határok mellett levő pásztorokon is a tolvajok által 
történhető károk eltávoztassanak. Melyhezképest

6 . Minthogy az helységek határain, vagy az azokhoz 
kapcsolt pusztákon legeltetni szoktak a gulyák, csordák, méne
sek, juh és sertésnyájak, szükségesképen tudni kell a bíráknak:

a )  A határjokban mennyi a kinlakó marha, és a mellett 
hány s kik névszerint a pásztorok. E végre a pásztorok a ki
adott formula szerént conscribáltassanak egy járásbéli esküdt 
által minden májusban, s a törvényszéknek referálhassák.

4 4 4  MEGYEI STATÚTUMOK.
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b) A guly ákat, méneseket a földes urak és az helység 
bírái véletlenül nézettessék meg gyakran, ha a marhák mel
lett a rendes, és tudva lévő szegődött cselédeken kívül más 
tekergő, bitangembert nem találnak-e ? és mind a bitang mar
hát, mind a csapongó embert elfogatni, és magistratualis 
tiszthez kísértetni kötelesek lesznek. Hogy pedig ez a gulyák 
vizsgálása el ne múljon, minden helységben egy esküdt ember 
rendeltessék ki erre a végre, a kinek mindazáltal keze, s 
vizsgálása alá a különös bélyeg alatt levő gazdák, s földes 
urak gulyái s ménesei (ezekről magok a gazdák tartozván 
felelni) csak annyiban adódnak, a mennyiben megnézhetik, ha 
idegen bitang emberek nem lappanganak-e a marhák mellett, és 
ha ezt tapasztalnák, azonnal adjanak hírt a gazdának, s azok 
tartoznak őket elfogatni, ha pedig el nem fogatnák, a bírák 
tegyenek relatiót a járásbeli szolgabírónak. E szerént,

c) Altaljában tilalmas leszen a pásztornak az földes- 
uraság és bírák híre nélkül marhát legeltetés kedvéért akar- 
mely tekintetből is keze s gondviselése alá venni, külömhen 
az oly pásztor mint orgazda, a ki pedig keze alá adja, mint 
tolvaj fog büntettetni.

d ) A pásztoroknak egyik bére lévén az, hogy az uraság, 
vagy község engedelmével, a nyájnak mineműsége szerént 
magok számokra lábas jószágot tarthassanak s nevelhessenek: 
ez ezentúl is megengedtetik, úgy mindazáltal, hogy a magok 
lábas jószágait az helység könyvébe, a hová tudniillik a legel
tető hely.fog tartozni, beírassák, és

e) Nem is fog szabad lenni, hogy valamely pásztor akár 
mészárosnak, akár zsidónak, vagy más rendbeli kereskedőnek, 
vagy marhát, vagy bőrt eladjon az uraság, vagy bírák híre s 
passusok nélkül, mivel az alattomban való eladás tovajságot 
jegyez, melyért mind az eladó, mind pedig a megvevő egyenlő 
büntetésre vonattatnak. E szerént

f )  Valamint a pásztorok, úgy mindenféle lakosok áltál
jában eltilalmaztatnak, hogy úton, útfélen, csárdákba, semmi 
szín alatt cserét vagy vásárt ne tegyenek bírák híre nélkül, 
mivel az eféle csere és vásár már magába rejti a gyanúságot, 
mely ha kivilágosodik, azonnal a cserélt, s vett jószága elvé- 
tetődik, maga pedig mind az adó, mind a vevő büntetés alá 
vettettetik.

g ) A pásztorok aránt kirendeltetendő vigyázok hetenként 
a bíráknak jelentést tegyenek, ha a pásztorok esméretes számán 
kívül és a feljegyzett marhákon kívül nem tapasztaltak e vala
mely kóborló embereket, vagy bitang marhákat.
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h )  Ha történne (mint megeshetik) hogy a pásztorok 
nyájához szomszédbeli, vagy távolabbról való bitang marha 
akadna, a pásztor nem várván egy napnál tovább keresőt, 
mindjárt az helységbeli bíráknak, azok pedig a inagistratualis 
tisztnek általhajtani köteleztetnek; külömben úgy fognak bűn
tettetni, mintha a jószágot elrejteni igyekeznének. Végtére

i )  Megtiltatnak közönségesen minden pásztorok a kóbor
lástól s a határból, a hol marháikat legeltetik különös ok nél
kül, melyet hiteles tanúbizonyságokkal tartoznak bebizonyítani, 
kimenni ne merészeljenek kemény büntetés alatt.

7. Ha felyebb megírt vigyázások illendően megtartatnak, 
reményleni lehet, hogy sok károsítások elháríttatnak; azoknak 
még is bővebb meggátoltatására méltóztatott a tek. nemes 
vármegye feltalálni a marhák bélyegezését, arra nézve, hogy 
a tolvajok sem annyira bátorságosak a jegyes marhákat lopva 
elvinni, mint a jegynélkűl valókat, parancsolván, hogy az hely
ségek között kiosztott bélyegvassal, a most következendő 
tavaszszal, minden helységbeli marhák megjegyeztessenek, 
ide nem értvén a földes urak, s más egész gulyákkal bíró 
gazdáknak marháit, mint a kiknek tulajdon bélyegek vagyon, 
különben a ki ezen bélyeggel a marháját meg nem jegyezteti, 
a történhető kárát magának tulajdonítsa. Hasznai pedig e 
megbélyegezésnek a következendők lesznek, úgy mint:

a )  Hogyha a marhája valakinek eltéved, az helység 
száma legottan megmutatja, hol kellessen a károst keresni.

h) Ha ellopattatik s a tolvaj megfogattatik (ha tagadná 
is) a bélyeg száma megmutatja, hol kellessen a károst keresni, 
vagy micsoda helyről lopattatott el a marha.

c) Ha a tolvaj el akarná is adni, már nem tettetheti 
magát, hogy iminnét, vagy ammonnét szerzett tulajdon jószága, 
mert meg kell érteni, hogy

8. Marhát vagy lovat nyomtatott passus nélkül adni, 
venni, cserélni nem szabad, hogy pedig ez megeshessen, kiki 
minden darab eladó marhájára külön-külön passust tartozik 
váltani, s azt a vevőnek általadni.

a ) A ki marhát vett akár vásárban, akár vásáron kívül, 
hazamenetele után 24 óra alatt köteles magát .legitimálni, a 
marháját improtokolláltatni, a passusát előadni, a melyet a 
nótárius numerisálva tartson meg. A pedig mentség nem 
lészen, hogy abban a vármegyében, a hol a marha vevődött, a 
passussal való vásárlás szokásba nincs, mert tartozik kérni, 
arról pedig felsőbb helyekről vagyon rendelés téve, hogy az 
helység bírái adni tartozzanak.
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b)  Az olyan gazdák, a kik magok gulyabeli bélyegek 
alatt levő számos marhát adnak el egyszerre, mentek az min
den darab után adandó passustól, elég ha egyet adnak; a 
számát s bélyegét feljegyezvén a passusban vagy is attesta- 
tumban.

c) Ha pedig azok, a kikre a passusadás bizattatik, 
legkisebb csalárdságot, a mely valakinek ártalmával eshetne, 
követnének, mint orgazdák, úgy fognak bűntettetni személyek
hez képest a törvény szerént.

9. Hogy a szegény köznép ne terheltessen, a nyomtatott 
passus minden darab marhára egy-egy krajczáron fog adattatni. 
Minden marhára pedig azért kell passust váltani, mivel az 
adás gyakorta úgy történik meg, hogy egy egy felé, másik más 
felé, több marhák pedig több felé szoktak eladattatni.

A passusok az helységbeli nótáriusoknak fognak kioszto- 
gattatni, a kik tudniillik a jegyzőkönyvet írják.

A már passuált marhát, ha a gazdája visszahajtja a 
vásárról, tartozik megjelenteni szintúgy, mint mikor elhajtja; 
hogyha eladja, a jegyzőkönyvbe beirattassék.

10. A mészárszékben levágott marhákra nézve különös 
protokollum fog tartódni, abban felíródik, mikor milyen marha 
vágódott le, de még levágattatása előtt is:

a )  tartozik a mészáros vagy székgazda legitimálni, hol 
vette a marhát, a passust előadván.

h) A notarius, vagy a ki viszi ezt a protokollumot, meg
nézi a marhát, ha megegyez-e a passussal, s egésséges-e a 
marha ?

c) A mészáros ezen bátorságára czélozó fáradtságáért a 
nótáriusnak tartozik minden marhától s sertéstől egy krajczárt 
fizetni.

11. Megtetetvén a felyebb való rendszabás, a város és 
helybeli bírák a külső csárdákra is gyakori szorgalmatos 
vigyázással legyenek, mert olyan helyekre vonják inkább mago
kat a kóborló gonosztevők, nem tartván attól, hogy valaki 
passusát ottan vizsgálja, de a mellett a csapiároknak is meg
kell parancsolni, hogy kivált a gyanús személyeket passus- 
mutatásra kénszerítsék, melyet ha az utas cselekedni nem 
akarna, azonnal a bírónak hírt tegyenek, mely rendelést ha a 
csapiárok elmulatnának, mint orgazdák úgy fognak bűntettetni. 
Az éjjeli s nappali vigyázóknak is pedig parancsolatban adják 
ki a bírák, hogy a korcsmákon ők is gyakorta megjelenjenek, 
a kóborlóknak vizsgálódásokra.

12. A gonosztevők közé számíttatnak a pinczefelverők. 
Ezek aránt is, a mint tudniillik a hegyek nagysága, s a pin-
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ezek oltalmazása fogja kívánni, a város és helységbeli bírák 
minden szükséges rendeléseket s vigyázásokat tenni el ne 
múlassanak.

N em  kelletik  m egszenvedni a szőllőhegyeken lappangó, 
az adófizetést kerülő, s a közterhet elmellőző rósz gyanús 
em bereket, hanem  azokat elfogatván, m ag istra tualis tiszthez 
kell k ísértetn i.

1 3 . Több lábas marhák között a lovak lopása leginkább 
gyakoroltatik. Arra való nézve rendeltetik, hogy ha valaki két
szer lólopásban találtatik, annak többet sem lóval járni, sem 
lovat tartani soha szabad nem lészen.

1 4 . Ezen rendeltetett vigyázások minden helybeli bírák
nak oly szoros kötelességül adódnak ki, hogy ha azoknak el- 
mellőzésében, vagy elmuíatásában tapasztaltainak, megbűnte- 
tődnek, sőt a környülállásokhoz képest, a történhető károkat 
is magok fogják téríteni.

15. Tilalmas volt eddig is, hogy senki szőrös bocskort 
árúlni ne merészeljen; azon tilalom mostan is újíttatik; mert 
számtalan szomorú példák bizonyítják, hogy a gonosz ember 
csak a bőre kedvéért is a marhát leontja, némely szegény 
embernek annál nagyobb kárával, hogy magát a kárából az 
olyan egész életében is nehezen veheti fel.

Azért a nyers bőröknek eladása is valóságos passus mel
lett s külömben nem engedtetik meg. Azért ha ki a nélkül 
nyers bőrt árúlni bátorkodik, mint tolvaj elfogattatik,

Ezekből á lta llá th a tjá k  m inden  helybeli b írá k  és lako
sok, hogy ha  illyen m ódokkal a gonosztevőknek ellentállanak, 
a gonosz em berek fe lte tt rósz szándékjokban könnyen nem  
boldogúlhatnak, a  köz társaság  pedig nagyobb báto rságban  
m aiad h a t. A nn ak o k áért mivel m inden jám bor társaságbeli 
em bernek önnön haszna hozza m agával a gonosztevő em berek
nek ellentállni, azokat k iirtan i vagy jó ra  téríten i, m indenekben, 
nem  csak a b írák , hanem  a lakosok is m agokat a te t t  rend 
szabásokhoz szorosan alkalm aztassák. K ö lt V á ra d  Olasziban, 
a Bőjtelő havának  1 0 -ik s az t követő nap ja iban  1 7 9 4 -ik 
esztendőben ta r ta tó d o tt  közönséges gyűlésből.

Eredetije Biharmegye levéltárában, Nagyváradon. Brot. 1794. lap-
10 3 4

szám nélkül. Megvan Borsodmegye levéltárában is Miskolczon j jg g  
sz. alatt.
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1 7 9 4 .

Csongrádmegyei statutum.
Die 5. Maji 1794.

R ela tio  dom ini vieejudlium  P au li Beliczay circa com m is
sum per nonnullos helveticae confessionis addictos incolas Szen- 
tesienses festifragium  1 exhibita, est ad  sedriam  re leganda. Гп 
reliquo vero dom inis processualibus ju d liu m  semel pro sem per 
com m ittitur, u t ad  sistendum  hoc festifrag ii crim en p ra e v a r i
cantes illico pro omnium exemplo 2 4  baculorum  ic tibus to ties 
quoties p lectan t.

Eredetije Csongrddmegye levéltárában, Szentesen, az 1794. évi 
május 5-iki közgy. jlcv. 127. sz. a.

1 7 9 5 .

Csongrádmegyei statutum.
Die 30. Novembris.

Cymbae hortulanorum ad ripam Tibisci habitantium, 
cum dissitae ab invicem et sine serratura serventur, malevolis 
viam ad profugiendum praehiberent; quare domini proces- 
suales judlium memoratis hortulanis serio, sub confiscatione 
cymbae et incurrenda poena imponent, ut cymbas suas in uno 
distincto loco sub serratura et constituto eatenus homine, sub 
vigili oculo servent; quod ipsum etiam relate ad omnia loca 
intelligendum venit.

Eredetije Csongrddmegye levéltárában, Szentesen, az 1795. nov. 30. 
kiizgy. jegyzők. 87. sz. a.

1 7 9 6 .
Csongrádmegyei statutum.

Die 21. Novembris.

Visitatio mensurarum et ponderum saepius per dominos 
processuales judlium institui, refragantes autem poena statuta, 
toties quoties coram facie sedriae plecti determinantur.

Determinatum est, ut in re sanitatis, utpote fontium et 
aliorum similium visitationem saepius dominus physicus insti
tuat, et effectum similium adamissum procuret.

Eredetije Csongrddmegye levéltárában, Szentesen, az 1796. évi nov. 
21. közgy. jegyzők. 150. és 151. sz. a.

1 Az ünnep s vasárnap megszentelése tekintetében lásd II. köt. 
1. 1'. 261. 1. 2. j.

Corpus Statutorum. III. 29
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1 7 9 9 — 1 8 3 7 .

Csongrádmegyei statútumok.*

I.
1799. Sept. 23.

Siquidem ad extirpandum numerum corvorum et passerum 
necessarium esse videatur, ut contribuens plebs post singulum 
florenum unum caput corvi, et 10 passerum exhibeat: hinc 
dominis processualibus judlium in commissis datum est. ut ex 
omnium notitia et observatione praesentem comitatus deter
minationem divulgent et in effectum deducant.

Eredetije Csongrádmegye levéltárában, Szentesen, az 1799. évi 
szept. 23-án tartott közgyűlés jegyzőkönyvének 50. sz. a.

II.

Ugyanaz.

Non secus praevigentes determinationes, quoad caminos 
et fontium cincturas, neonon molossos in possessionibus haud 
servandos, domorum item cincturas, fossas demum frugum in 
plataeis non admittendas interventas, ut domini processuales 
judlium omnibus modis in effectum deducant, injunctum est.

Qui domini processuales judlium super qualiter effectua- 
tis relationem praestabunt.

Eredetije ugyanott, a jegyzőkönyv 58. sz. a.

*  Csongrádmegye e statútumainak gyűjteménye fellelhető a megyei 
levéltárban, Szentesen, az 1838. évi június 25-én tartott közgyűlés jegyző
könyvének 696. sz. alatt. Készíté azt egy, Müller Ignácz főszolgabíróból, 
üabarc.zy Antal t. főszolgabíróból, és Beliozay Pál esküdtből álló kül
döttség, melyet a megye az 1838. évi ápril hő 2-án tartott közgyűléséből 
rendelt ki, abból a czélból, hogy a megyei és törvényszéki jegyzőkönyve
ket egyről-egyre átvizsgálván, az azokban talált statútumokat mutassa 
be. A küldöttség az összeállított gyűjteményt ugyanazon év június 25-én 
terjesztő a közgyűlés elé, a mely azt megvizsgálás végett a polgári tör
vényszékhez tette át. Az átvizsgálás azonban — miként ez az 1846. 
okt. 7-én tartott közgyűlésből a közbátorság tekintetében fennálló rend
szabályok összeszedésére kirendelt bizottságnak jelentéséből (lásd az 1 840. 
decz. 1. tartott közgyűlés jegyzőkönyvének 1958. sz.) kitűnik — abban- 
maradt.
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IIT.
Die 2. Maji 1800.

Ad paevertendain emacillationem pecorum infirmorum vel 
plane morticinorum et inde emanare queuntem infirmitatem 
dominis processualilms judlium committitur, ut in singulo loco, 
in conformitate jam stantis benignae resolutionis regiae, lanioni
bus, et quidem ignobilibus sub recipienda corporali poena, nobi
libus sub incursu actionis fiscalis, serio demandent, ne unicum 
frustum pecoris citra constitutum ad inspectionem decutien
dorum pecorum hominem decutere emacillareque praesumant; 
utve in sensu praecitatae benignae resolutionis individuo inspec
tionem habenti emensam renumerationem inommisse praestent.

Impingent domini processuales judlium lororum judicibus 
serio etiam, ut effectuationem praeattactae benignae resolutio
nis tam ipsi, quam per laniones observari faciant.

Eredetije и. о. az 1800. május 2-án Szegvárit tartott rabokat 
itélií törvényszék jegyzőkönyvének 4. sz. a.

IV.
Die 18. Junii 1805.

Innotescente eo, quod promiscue in trajectibus gremialibus 
absque passualibus proficiscentes transvehantur:

Dominis judlium commissum extitit. ut commissarios. ad 
trajectus gremiales existentes, serio sub incurrenda graviori 
animadversione commonefaciant, ne similes proficiscentes trans
vehi faciant.

Eredetije и. о. az 1805. jún. 18. közgy. jkv. 40. sz. a.

V.
1807. június 1.

Minthogy a megháborított közbátorságnak helyreállítá
sára alkalmatos intézetek s rendszabások különös és rend
kívül való szolgálatokat, s rész szerint áldozatokat is kívánnak 
meg, meg vagyon a tekintetes nemes vármegye győződve, hogy 
nemcsak a megyebeli községek, hanem azoknak egyes tagjai is 
a közbátorságnak, a mely által egyedül személyeknek és vagyon
inknak bátorsága tartathatik fönn, helyreállítására teendő 
fáradozásaiknak és szolgálatjaiknak jutalmát nem annyira a 
pénzbeli fizetésben avagy közterhek alól felöldozáshan, mintsem 
polgári kötelességüknek teljesítésével a köztársaság iránt szer
zett haszonnak érzésében fogják lielykeztetni. Ennélfogva teljes

29*
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reménységgel vagyon a tekintetes nemes vármegye az iránt is. 
hogy a jelen rendszabások örömmel és minden megkivántató 
figyelemmel s szoros megtartással fognak végbevivődni.

A közbátorságnak helyreállíthatása szükségessé teszi, hogy 
a gonosz embereknek vakmerősége s kártételbeli igyekezete 
minden község határjának egész kiterjedésében megzaboláztas- 
son; erre nézve mind bent a helységben, mind pedig annak 
legelő szállásain s egyébb földjein, azaz mind a belső, mind 
a külső bátorságra nézve foganatos intézeteket kelletik tenni.1

A belső bátorságnak fentartására következendő intézetek 
találtattak legalkalmatosabbaknak.

t-ö r. M inden helység kerü le tek re felosztasson, úgy hogy 
egy-egy k erü le t 50  házból álljon ,2 m inden kerület felvigyázójává 
a  b en t foglalt 50  ház lakosai közül gazda nevezettel egy olya- 
tén em ber választasson, a ki valaha  nem  hogy rósz cselekedetei
é r t  m egfenyítődött volna, hanem  józan  és jám bor m agaviseleté 
á lta l  tolvajság, avagy m ás gonosz cselekedés á lta l még csak 
gyanúba sem keverődött. Az ilyetén gazda köteles lé szen :

a) A felvigyázására bízott kerületnek lakosait személye
sen s erkölcsökre nézve is megösmerni.

b) Ezen lakosok közül minden éjszakára, az az naple
menttől napfelköltig két, avagy a környülállások úgy kíván
ván, több számú őrállókat kirendelni, a kik egymást felváltván, 
kerületjeikben személyesen eljárjanak, s vigyázzanak, kiváltkép
pen, hogy ha tűz támadna, azonnal hírt adni, s annak oltására 
az embereket serkengetni és kénszeríteni eine mulaszszák. szél
vészek idejében nappal gyakrabban kikiáltsák, hogy minden 
ember a tűzre vigyázzon, ágy szinte, hogy ha idegen utazók 
valamely házhoz éjszakának idején szállanának, azokat honnan 
valók ? mijáratban legyenek ? és vagyon-e útilevélek ? szorosan 
megkérdezzék, s az esetet a gazdának bejelentsék.

1 A gonosz emberektől megháborított közbátorságnak helyreál
lítására s a napról-napra növekedő tolvaj Ságoknak megzabolázására szol
gálható legalkalmasabb intézkedéseknek feltalálása s bemutatása végett 
Osongrádmegyének 1806. decz. lő . tartott közgyűlése Botka Ferenc,z 
főadószedő, Adamovits Mátyás főügyész s Horváth József alszolgabiró 
személyében egy küldöttséget rendelt ki. a mely véleményes jelentését 
előterjesztvén, a megye azt jóváhagyta s kötelező statútumként elfogadta. 
Az 1834. évi január hó 27-én sz. kir. Szeged városában tartott közgyű
lés jelen statútumot, megújította, de rajta több rendbeli módosítást t e t t : 
e módosítások az imént következő jegyzetekben vannak feltüntetve.

s Az 1834. évi rendszabás szerin t: »egy-egy kerület 30—40, vagy 
legfeljebb 50 házból álljon«.

я Az 1834. évi még hozzá teszi: »és a muladékosokat a kapitány
nak feljelenteni«.



M E G Y E I STA TÚ TU M O K . 4 5 3

c) A  k irendelt ő rá llókra v igyázatta l lenni, s azokat köte
lességeik te l je s íté s é re  szorítani.

d) A  bejelentett, s é jszakának idején érkező idegen szemé
lyeknek, a m ennyire gyanúsak volnának, e lfoga tta tásuk  felül 
rendelést tenn i .1

e) M inden vasárnap, s ünnepnap  az idő közben tö rtén t 
dolgokat a  kap itánynak  bejelen ten i.1 2

f )  Hogyha pedig akár az őrállók, akár a gazda, tolvaj, 
avagy úti levél nélkül gyanús embert elfogna, a tolvaj ember 
által ugyan 24. a gyanús által pedig 1 ft. tulajdon vagyoná
ból fizetődjön az elfogónak.

g )  Ellenben, ha szolgalatjukban lhíségtelenül járnának el, 
úgy hogy akármely elfogott személyt is pénzért, vagy más 
tekintetből elbocsátanának, minekelőtte tudniilik a gazdának 
bejelentették volna, ilyen esetben a T. N. vármegye által kemé
nyen fenyíttessenek meg.

2 -01'. Minden öt ilyetén gazdának felvigyázójává egy kapi
tány tétetődjön és így a kapitánynak kerülete 2 5 0 , avagy a 
környülállásokhoz több, vagy valamivel kevesebb számú házak
ból fog állani:3 ezen kapitánynak kötelessége lészen:

a) Az a la tta  levő gazdák ra  szoros v igyázattal lenni, hogy 
az őr-állókat annak rendje szerin t k iállítsák , kötelességeiket s 
hiv a ta ljukat serényen teljesítsék

b) Az alatta levő gazdák által bejelentett dolgokat, s 
eseteket azonnal a helység elöljáróinak bejelenteni, a kik hogyha 
a dolog nevezetesebb, s figyelmetességet érdemlő volna, arról 
az illető jurisdictiót tüstént tudósítani el ne mulaszszák.

c) F árad o zása in ak  ju ta lm áu l esztendőnként 12  ft. és a 
katonai szállítás alól való feloldozás fog adódni.4

1 Az 1834. évi statutum szerént a gyanús személyek a község cse
lédjei segedelmekkel tüstént elfogatandók.

8 Az 1834. éviben ezen e )  s a következő f )  pont ekkép módosít
tatott : e )  Minden rendkívül való esetet azonnal reggel, külömben pedig 
az időközben történteket vasárnap és ünnepnap a kapitánynak felje
lenteni.

Ha az őrtállók rendesen ki nem állanak, kötelességekben serényen 
el nem járnak, vagy valamely elfogott személyt akár az őrállók, akár a 
gazda bejelentés nélkül elbocsájtanának, akkor érdemekhez képest érzé
kenyül fenyíttessenek meg.

A g )  pont egészen mellőztetett.
3 Az 1834. r. sz. szerént a kapitánynak kerülete »150 vagy a kör

nyülállásokhoz képest több számú házakból fog állani«.
4 A c )  pont 1834-ben kihagyatott. Ellenben a h) pont után követ

kező rendelkezés vétetett fö l: »III-szor. Mivel a házi tolvajságok és ház
rablások többnyire a házi cseléd elősegélésével és befolyásával történnek: 
idegen helyről jött cselédet, szolgát vagy szolgálót útilevél és bizonyít-
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3- or. Az úgynevezett »takaródéra« télen 9, nyáron 10 
órakor a harangozás minden helységben rendszerint meg
történjen, a mely harangozás után tilalmas lészen holdvilág 
idején kivűl lámpásnélkül az utczákon járni,.annál kevesebbet 
a korcsmákon dobzérozni, mely rendelés általhágói az őr-állók 
által a helység fogházában bekisértetvén, minden személyválo
gatás nélkül 24 pálca ütésekkel fenyíttessenek meg.1

4- er. Ámbátor ezenfelül is tilalmas akárkinek is az 
illető uradalomnak engedelme nélkül úgynevezett »b á la h a t« 
azaz tánczheli közmulatságokat adni, mindazonáltal a jó rend
tartás megkívánja, hogy akármely báltadni kívánó ember, ha 
ugyan nemtelen, 24 frt büntetés, hogyha pedig nemes, fiscalis 
actió terhe alól köteleztessen szándékának a helybeli jurisdic
tional teendő bejelentésére és arra való engedelemnek meg- 
nyerhetésére.2

5- ör. A megyebeli lakosoknak közhirrététel által megha- 
gyattasson, hogy idegen embernek sem éjjel, sem nappal egyéb
ként szállást adni avagy idegen cselédeket fogadni, ne meré
szeljenek, hanem azt előbb a helybeli előj áróknak bejelentsék, 
és micsoda járatban vannak ? s honnan való legyen ? hírül 
adják;3 különben ha ezen rendelést valamelyik általhágná, elő
ször 24 pálczaütéssel, másodszor tömlöczözésseh harmadszor 
a helységből való kicsapással fog megbüntettetni. A nemes 
lakosok pedig hasonlóképen kötelezi essenek fiscalis actió terhe

vány nélkül felfogadni, valamint nemes személyeknek tiszti pör által 
nyerendő, úgy nemteleneknek testi fenyíték alatt tilalmas ; ezenfelül szük
séges az helybéli elöljárók közűi egyet cselédek felügyelőiül kirendelni, 
kinél a cselédek jegyzékben állván, bizonyítványaikat ahhoz beadni és 
gazdáik vagy helyek változtatását büntetés alatt feljelenteni köteleztes- 
senek; s ezen felvigyázónak tudta nélkül cselédet felfogadni vagy vál
toztatni szabad ne légyen«. (Y. ö. az 1830. évi stat. 3. pontjával, alább 
XXVII. alatt.)

1 Az itt kiszabott büntetés 1834-ben oda módosíttatott, hogy a 
nemesek tiszti fenyítő por elrendelése végett a tekintetes nemes várme
gyének jelentessenek föl.

a E 4-ik pont az 1834. Y. alatt következőkép módosíttatott: »A ki 
tánczheli közmulatságot vagy bálát adni akar, azt a járásbéli szolgabiró 
úrnak feljelentse, ki az illető uradalommal egyetértve határozza el annak 
tartása helyét és idejét; egyébként minden korcsma, bor- vagy sercsap- 
szék, pálinkás bolt és hasonló közmulató helyek a kiszabott és feljebb 
a IV. pont alatt elhatározott büntetés terhe alatt a tulajdonos vagy 
haszonbérlő által télen 9 órakor, nyáron 10 órakor bezárattassanak.

3 Innen kezdve a pont végéig az 1834. évi VI. ekkép szól : »Kül
lőmben első esetre testiképen, azontúl másodszor tömlöczözéssel is fenyít- 
tessen. A nemesek is ennek pontos megtartására tiszti por utján nyerendő 
fenyíték alatt köteleztetnek,
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alatt az olyatén embereknek avagy cselédeknek járásbeli szol- 
gabiró úrnak leendő bejelentésére.

6-or. Bizonyos az, hogy a nevelés talpkövc az emberi 
erkölcsnek és jövendőbeli magaviseletének legfoganatosabb esz
köze, tehát legalább maradékainkra nézve, a gonoszságnak kiir
tására, a józan s tökéletes nevelést, nem lehet elegendőképen 
javasolni, s sziveikre kötni a helybeli elöljáróknak, hogy:

a )  Alkalmatos s józan magokviseletti tanítókról gondos
kodjanak, a kiír a gyermekeket a keresztényi hitnek czikkelyére. 
olvasásra, Írásra, és számításra oktatván, egyszersmind tulajdon 
példás magok viselete által a gyermekeket hasonlóra serkentsék, 
a vétkeket förtelmessé s undokká tegyék, és az azokat követő 
büntetéseknek gyalázatos következéseit értésükre adják.

b) A szülőket s árvák gondviselőit arra szorítsák, hogy 
gyermekeiket oskolába folyvást járassák, és oktattassák, az enge
detlen szüléket avagy árvák gondviselőit hathatósan is kénysze
rítsék. és ha mindezek nem használnának, az esetet az illető 
jurisdictiónak bejelentsék.

c) A nyilvánságos szegényeknek gyermekeit ingyen tanít
tassák, sőt a mennyire lehet, kivált a jobb igyekeztüeket s 
elmésebbeket a közönségesből, avagy jóltevő keresztények ada
kozásából ruháztassák és segíttessék.1

d )  A midőn a gyermekek az oskolákból kikerekednek, 
szüleik által a rosztársaságoktól s példáiul oltalmaztassanak. 
és igy becsületes hasznos polgárokká, nem pedig korhelyekké, 
avagy éppen gonosztevőkké neveltessenek, továbbá őket tisztessé
gesen ruházzák, nem pedig zsíros, büdös, és undorodást okozó 
öltözetekben járassák s ez által is szelídségre, jámborságra 
szoktatván, a pimasz kevélységtől, szilajságtól elvonják.1 2 Végre 
szorgalmatosán az isteni tiszteletre járassák, és a prédicatiók- 
nak, közönséges tanításoknak hallgatására szorítsák.

e) A házigazdáknak is különösen és szorosabb felelet terhe 
alatt megparancsolják, hogy cselédjeiket, ha csak otthon mara
dásuk múlhatatlanul meg nem kívántatik, ünnep és vasárna
pokon templomba járassák.

1 A c )  pout alatti rendelkezés az 1834. évi Vll-ben nem fog
laltatik.

2 E pontot az 1834. évi rendszabás ezzel bővíti meg: »ide tar
toznak különösén a ruházatban való bujálkodás, nevezetesen a földig 
nyúló ingujj, a szoknyaforma betyáros pamutgatya, talyigakerék forma 
széles karimáju kalap, a nagy bunkós, hosszú s öldöklésre való bothor
dozás, ezeknek, úgy a tükrös ködmönöknek viselése 24 pálczaütés fenyí
téke alatt, árulása pedig akár vásárokban, akár külön a mesteremberek
nél vagy varróknál, conflscátió és elenyésztetés büntetése alatt tila l
maztatok.
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f )  Ünnep és vasárnapokon a helységet körüljárassák és 
a hol az isteni tisztelet tartásának ideje alatt valaki korhely- 
kedésen, vagy dohzéródáson találtatna, a helység házához haj
tassák és érdeme szerint fenyíttessék. 1

7- er. Nem lehet tagadni, hogy a rósz életnek, s ezt 
követő gonoszságoknak második íobh kútfeje a szükölködők 
által köttetett illetlen házasságok; tapasztalásból tudjuk, hogy 
több rendbeli szülék gyermekeiket időelőtt, s turnéikul, hogy 
megszokott életük módjára elegendő javakat adnának, meghá
zasítják s maguktól elküldik, csakhogy nyakukról lerázhassák, 
a kik szűkölködvén, sorsoknak könnyebbitése végett lopásra, s 
végtére megátalkodott gonoszságra vetemednek, ennek okáért 
szorosan megliagyattasson, — hogy

a )  A szülék gyermekeiket maguktól elküldeni, s ellenben 
a gyermekek szülőiket elhagyni, a bíróság hire nélkül ne 
merészeljék.

b) A mely szülők gyermekeiket illendőképen el nem tart
hatják, azonnal szolgálatba küldjék, és kénszerítsék is ; külön
ben a bíróság által a környüláll ásoklioz képest keményen is 
megfenyíttessenek, és gyermekeik szolgálatra adattassanak.1 2

c) A mely legény 300 ftot érő tulajdon vagyonát elő nem 
mutathat, a házasságra — minthogy magának feleségének s gyer
mekeinek kitartására elégtelen — ne eresztessen, s kívánságai
tól fenyítés által is elmozdíttasson.

cl) Házzal nem biró ember leányának mindaddig a férjhez 
menetel meg ne engedődjék. miglen tett szolgalatjairól3 hiteles 
bizonyitólevelet elő nem mutathat.

8 - or De ellenben szorosan s felelet terhe alatt vigyáz
zanak a helységek elöljárói arra is, hogy a meggátoltatott 
házasságok, a feslett s buja életnek helyt ne csináljanak, mert 
ez valóban minden rosznak legfőbb kútfeje. Erre nézve az által- 
hágókat keményen megfenyítsék, és ha a többszöri fenyítés

1 E pont után VIII. alatt 1834-ben imez hozatott:
»Minthogy pedig a henyélők és dologtalan herék vetemednek a 

lopásra ; az ilyenek főkép tavaszszal vagy szolgálatba állani, vagy bizo
nyos becsületes élelemkeresésmódot vállalni kénszerittessenek ; járásokban, 
kelésekben, foglalatosságokban s társalkodásokban szemmel tartassanak, 
s midőn nem is vélnék, házaik s tartózkodások helyei gyakran és rögtön 
megvizsgáltassanak s tőlök minden menésekről s járásokról szám vétes
sék ; sőt megrovott ösmeretes tolvajoknak még vásárokra is utazólevél ne 
adattasson«. (Az 1820. márcz. 8. stat. alapján, lásd alább XXVII. 5-ik 
pontját.)

- A gyermekek szolgálatra adása nem kívántatik 1834-ben.
3 A tett szolgálat helyett az 1834. statútumban, legalább két esz

tendei szolgálat kimutatása kívántatik.
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nem használna, az illető jurisdictiónak érdemük szerint leendő 
megbüntetésük végett által adják.1

Ennek utána szükséges a külső bátorságra nézve is olyas 
intézeteket tenni, a melyek a pusztákon, a rossz és gonosz 
emberek igyekezeteit és szándékait meggátolják, ennek követ
keztében.

1-ör. Közönséges tapasztalásból ösmeretes, bogy sok oly 
ingyenélő ember találtatik, a ki anélkül, bogy bizonyos élet 
módjára adná magát s becsületes keresetiét, avagy tulajdon 
vagyonját elő mutathatná, drága paripákon, czifra nyeregszer
számon, baltával, ostorral előre-hátra nyargal, ide s tova kóbo
rol, a korcsmákon naponként sok pénzt elfecsérel; minthogy 
az ilyetén emberek méltán gyanúba vevődhetnek, hogy nem 
egyébből, hanem lopásból, tolvajságból élnek, legelőször is ezen 
paripás heréket kiirtani szükséges: erre nézve minden helysé
gek elöljárói az ilyetén hijjábavaló embereket szorgalmatosai! 
s névszerint feljegyezzék, jegyzésüket járásbeli szolgabiró urnák 
bemutassák, a ki is őket személy szerint maga eleibe állíttat
ván, életek módja felül szoros kérdőre vegye, s ha a paripa 
tartásának helyes okát nem adhatják,1 2 azt annyiszor a meny
nyiszer kezén találtatik, mindenestől tőlük elvétetni, s eladatni 
parancsolja, s az olyatén embereket azonnal szolgálatba állani 
kényszerítse, hogyha nem engedelmeskednének, árestomba zárat- 
tassa, s ezután a tekintetes nemes vármegye által katonáknak 
adattassanak: ha pedig arra alkalmatlanok volnának, mint 
kóborlók megbüntettetvén, eredeti helyükre visszautasíttassanak. 
magától értetődvén, hogy a hol a bírói hatalom az uraságot 
illeti, az előadottak is egyenesen őtet illetik.

1 A 8. pont helyett 1834-ben következő intézkedés tétetik :
X. »A községek elöljárói arra is ügyeljenek, hogy a feslett és buja 

élet, mely minden roszra vezető út, megzaboláztasson ; az ilyes személye
ket is tehát rendes esztendei szolgálatra szorítsák, és mindannyiszor, ha 
a feladott vád bebizonyíttatik, érzékenyül megfenyítsék ; s ha többszöri 
fenyítés sem használna, az illető törvényhatóságnak példás megbüntetés 
végett feljelentsék«.

XI. Az utczákon vagy udvarokon pipázni, a városban vagy hely
ségben lövöldözni 24 pálcza büntetés alatt, a nemeseknek pedig tiszti 
fenyítő pör terhe alatt tilalmas.

2 E pont további szövege az 1834. évi statútumban így hangzik : 
»a lovaikat és nyeregszerszámaikat általok eladassa, s ha a tilalom elle
nére is hátaslovat tartani merészelnének, akkor a lövök eladatván, azok
nak ára a község tűzi cassájának gyarapítására fordíttasson; harmadik 
vagy töbszöri esetben a tilalmat általhágó a fent irt büntetésen felül 
testiképen is fenyíttessen. A nem helybéli születésitek minden esetben 
eredeti helyeikre visszautas (tan c|ók lévén«,
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2- т'. A külső bátorságnak fentartására megkivántatik, 
hogy a pusztákon, a szállásokon illendő őrizet, s vigyázat által 
a gonosz embereknek szándékjai semmivé tétessenek, ennek 
okáért, minthogy úgy is a megyebeli puszták közönségesen 
diverticulumokra, azaz düllőkre fel vágynak osztva, minden 
ilyetén diverticulum felvigyázójává a helység elöljárói által egy 
jámbor s becsületes magaviseletü ember g a z d a  névvel tétessen, 
a ki köteles lészen több számú azon kerületben földdel biró, s 
általa választandó gazda emberekkel egyetemben a reá bizat- 
tatott pusztát gyakrabban megkerülni, azon minden személy
válogatás nélkül a nemes embereknek az uradalom földin levő 
tanyáit s szállásait is megvizsgálni, a rósz járatú, gyanús s 
kóborló embereket elfogni, s a helység házához bevinni,1 ellen
ben Int az ilyetén gazda tolvajembert fogna el, avagy orgaz
dára akadna, s világosan megbizonyitaná, az elfogattatottnak 
vagyonából fizetődjön neki 24 ft.

3- or.1 2 * * * * * Hogy pedig a kóborlókat a szolgálatban levőktől 
meg lehessen különböztetni, szükséges, hogy minden gazda, a mi
dőn cselédet fogad, azt büntetés alatt a szolgálatban tett 
lépése után legfeljebb harmadnap alatt a helység házához 
személy szerint felvigye, ahol a helység pecsétje alatt igazság
levelet fog kapni, a melyben mind ideje, mind személyes leírása 
befoglaltatván, azt a cseléd magánál gondosan őrizze, és a 
felvigyázók előtt arról magát igazítsa, minden szegődtetés után 
njjabb ilyetén levelet a réginek beadása mellett magának 
szerezvén, az okosság magával hozza azt, hogy különbféle 
visszaéléseknek elhárítása s meggátlása okvetlenül megkívánja 
a beadott régi bizonyító leveleknek semmivé tételét.

A nemesek pedig külső cselédjeiknek ilyetén igazságleve
leket tulajdon pecsétjükkel fiskális actio terhe alatt adni tartoz
zanak.

4- er.8 A mely gazda kóborló embernek vagy lopott

1 E pont további tartalma helyébe 1834-ben ez jött : »A felmotoz- 
tatás, ha a tulajdonos vagy a házban lakos gyanús vagy ösméretes gonosz
tévő, minden esetre a községekben bent lévő házakra is, ha mindjárt a 
tulajdonos nemes személy volna is, kiterjed.

2 E pont 1834-ben kihagyatott, helyébe ez jővén: »A mely gazda
a tanyájának vagy házának motozását ellenezné, vagy kóborló embernek, 
vagy tudva lopott jószágnak csak kevés időre is szállásán vagy házánál
helyet adna, ha ellene a tekintetes törvényszéken a feladott vád bebizo-
nyítódik, annak háza vagy szállásépületje, ha mindjárt nemes ember is,
felbecsültetvén, az illető földes uradalom egyetértésével más alkalmatos 
jámbor magaviseletü lakosnak adasson; a bűnös pedig a tanyatartástól
eltiltatván, testi büntetéssel is, vagy tömlöezözéssel fenyíttessen.

•’ A 4. és 5. pont 1834-ben nem vétetett fö].
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marhának csak kevés időre is szállásán helyt enged, az azon
kívül, hogy mint orgazda, keményen megbii ntettessen, egyszers
mind az illető uradalom megkerestessen, hogy őtet szállásától 
megfosztván, azt józan s jámbor magaviseletű embernek adja ki.

5- ör. A pusztán vagy korcsmáknál idegen, s annál 
kevesebbi esméretlen embertől lovat, vagy marhát vásári 
cédula nélkül akármennyi számú esmeretes emberek jelenlétében 
is vásárolni tilalmas legyen, bogy így hamis és megvásárlóit 
tanúk bizonysága által a lopott jószágnak ura ne adathassák, 
ha tehát ilyetén lopott jószág valakinek kezén találtatnék, s 
eladóját megnevezni nem tudná, ha mindjárt a vásárlás való
ságáról tanúkat állítana is elő: mindazonáltal mint azon 
jószágnak egyenes tolvaja, úgy nézettessen és büntetődjön.

6- or. Ä külföldi kóborlóknak eltávoztatására nézve, a 
határban levő vízimolnároknak és akárminemű hajókázóknak 
szorosan meghagyattasson, hogy semmi idegen embert kivinni, 
avagy a határon behozni ne merészeljenek, az ezen rendelést 
általhágó molnárok avagy hajósok pedig a helységből kicsapat- 
tassanak.1

7- er.2 Tapasztalni lehet, hogy majd minden baromnál, 
és ménesnél fölösleg számú bojtárok tartatnak és mindegyiké-

> Az 1834-. évi V. sz. szerint az illetők is orgazdákká válván, 
a testi fenyítéken felül, ha tettek gonoszsága úgy hozza magával, még 
a molnárságtól is eltiltatnak.

2 A statútumnak e 7-ik s azt követő pontjaiban foglalt rendelke
zéseit az 1834. évi közgyűlés mellőzvén, az imitt következőkkel helyet
tesítette :

V- ödször. A korcsmák pusztákon levő csárdák lévén, a gonoszte
vőknek rejtek- és menedékhelyeik. — Ezeknek is néminemű megerőtlení- 
tésére : az illető uradalmak és azoknak tisztjei az 1514-ik esztendei 61-ik 
törvényczikkelyhen foglalt fenyítékre emlékeztetvén, felszólíttassanak szol- 
gabiró urak által, hogy a korcsmákban s csárdákban gyanús, megrovott 
és tolvajokat palástoló bormérőket, korcsmárosokat fel ne fogadjanak, sőt 
az ilyenektől a közbátorság tekintetéből időközben is a bormérést elve
gyék, elfogják (v. ö. az 1830. márcz. 8-án kelt statutum 6. pontjával, 
alább XXVII. sz. a.)

VI- odszor. A külső bátorságra való feliigyelés különösen megkívánja, 
hogy a pusztákon tanyázó pásztorokra, és azok bojtárjaira rendkívül való 
vigyázat és figyelem fordíttasson; erre nézve megállapíttatik :

a )  Semminemű vidéki üsmeretlen, hiteles levél nélkül való, vagy 
a pásztorkodástól törvényszéki végzés által eltiltott embert pásztornak, 
csordásnak, csikósnak fogadni nem szabad. — Minden számadó mellett, 
ha barmot őriz, 3 legfeljebb 4 bojtár, ha pedig ménest őriz, 2 bojtár 
tai’tása engedődik.

b )  Akár az elöljárók, akár a gazdák által felfogadandó pásztorok
nak és bojtároknak nevei, személyes leirásai, úgyszinte a számadó pász
tornak lovai (mert a bojtároknak a lótartás lovuk elvesztése alatt tiltva 
van) a községházánál egy jegyzőkönyvbe beigtattassanak, minekutána, a
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nek tulajdon, többnyire válogatott paripája vagyon, minthogy 
a szükségen felül tartatni szokott ilyetén bojtárok, leginkább 
a lopás s tolvajlás kedvéért tartatnak, ezen rossz szándéknak 
megzabolázására, és gátlása okáért szükségesnek láttatik, hogy

a )  A helységek elöljárói által minden barmok s ménesek, 
úgyszintén a tanyák is rendre megvizsgáltassanak; a számadók
nak és bojtároknak nevei és személyes leírásai, minden ott 
levő nyerges lovak leírásaival és a baromnak vagy ménesnek, 
a melynél találtattak, megjegyzésével együtt feljegyeztessenek, 
és ezen feljegyzések járásbeli szolgabiró uraknak, vagy pedig 
különböző esetben, ha tudniillik a bírói hatalom az uradalmat 
illeti, a helybeli tisztségnek bemutattatódjanak.

b) A bojtároknak a nyerges lovak tartása egyáltalában, 
és szorosan megtilalmaztasson, és azoknak eladására járásbeli 
szolgabiró úr által, avagy a környülállásokhoz képest, az ura
dalmi tisztség által bizonyos határidő rendeltessen, a mely
nek elfojása után, hogyha csakugyan kezén találtatna vala
mely nyerges ló, ez azonnal minden kifogás, és irgalom nélkül 
eladattassék, és a beveendő pénz az előadott intézetekre és 
rendszabásokra teendő költségeknek fejében a közönség pénztá
rába háromoljon.

c )  A pásztoroknak vásárokra járni, marhákkal kereskedni, a szám
adása, vagy gondviselése alatt levő jószágot elhagyni 24 pálcza büntetés 
alatt tiltva légyen.

d )  A szolgálaton kívül levő pásztoroknak a talyigánál való tartóz
kodása, csavargása, valamint azoknak befogadása, mind a helytadó pász
torra, mind a csavargóra 24 pálczaütést következtet.

e )  A gazdák méneses lovainak kocsizása, nyergelése, másoknak 
dologra való kiadása, — serényeiknek, farkaiknak elnyirése, — vidéki 
vagy idegen jószágnak az elöljáróság híre s tudta nélkül befogadása 
szinte a fent írt büntetés alatt tilalmaztatik.

f )  Minden pásztor az esett és dögmarhákat megnyúzni, azoknak 
húsát, faggyúját, bőrét hazahozni; a lovaknak pedig nemcsak bőrét, de 
zsirját is hazakiildeni tartoznak ; pásztortól marha- vagy lóbőrt bárkinek 
is venni nem szabad ; és mivel az ilyes bőröket leginkább zsidók szokták 
megvenni; ezeknek a tárnák közt és pusztákon és kocsival, lóval való 
kóborlás, házalás és mindennemű portékákkal főkép nyers bőr vásárlása 
szinte testibüntetés alatt tilalmas.

VII- szer. A juhászoknak s kanászoknak sem jegytelen, sem egé
szen csapott fülü juhokat és sertéseket tartani nem szabad ; a megdöglött 
juhoknak mind húsát, mind bőrét a juhász haza vinni, a fejét azonban 
nyúzatlan hazaadni tartozik, hogy így a gazda maga jószága jegyét meg- 
ösm erhesse; valamint szinte a kanász is a döglött disznónak nemcsak 
fülét, de húsát és bőrét is hazaszolgáltatni köteles. — És valamint a 
juhászoknak, úgy a kanászoknak is tulajdon jószágaikat a gazdájuk hire 
nélkül eladni nem szabad, az eladó sertvésekről pedig mindenki vásári 
levelet íratni köteles.

VIII- szor. A marhák eladása, s vevése által történni szokott elsik*
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c ) Minden baromnak és ménesnek számadó gulyása vagy 
csikósa, kemény büntetés alatt köteleztessen, a meghatározandó 
ideig magát a helység elöljáróinál jelenteni, és azoktól az alább 
előadandó módszerint való igazságlevélnek kiadását kikérni.

d )  A helységek elöljárói minden számadó gulyásnak és 
csikósnak kötél eztessenek új és nyomtatott igazságlevelet a 
község pecsétje alatt kiadni, a melyben először a számadónak 
s bojtároknak nevei, és személyes leírásai, ennekutánna pedig 
a nyerges lovaknak leírásai oly hozzátétellel megjegyeztessenek, 
hogy azon lovak közül, a megjegyzett esztendőnek elforgása 
előtt, a helység elöljáróinak teendő jelentés nélkül eladni egyet 
se merészeljenek, az esztendőnek elforgásával pedig uj igazság
levélért folyamodjanak.

Hogy pedig a gonosz embereknek szokásban levő boszú- 
állásai a felvigyázásra kirendelendő lakosokat ezen szolgálat
nak felvállalásától, és illendő végbevitelétől el ne ijeszsze, más 
részről szabadon vagyonuk iránt bátorságban és nyugodt elmé
vel lehessenek; minthogy ezenfelül is az igazság úgy hozza 
magával, hogy a ki a közjóért kárt vall, a fáradozásainak

kasztások meggátlására a már több Ízben közhírré tett tilalom, hogy 
marhát vagy lovat sem háznál, sem úton, sem pusztán, akár helybeli, 
akár idegen embertől passus nélkül akármennyi ösmeretes emberek jelen
létében is venni, vagy eladni egyenes tolvajság büntetése alatt nem sza
bad ; újonnan kihirdettetik ; a ki tehát marhát, lovat elád, vagy eladás 
végett a vásárra hajt, az a város vagy helységházánál eladandó marhái
ról vásári czédulát váltson. — A ki pedig akárhol és akármikor marhát 
vagy lovat vesz, az is a vett marhát az e végett a községházánál tar
tandó jegyzőkönyvbe beírassa, — beíratván egyszersmind ezentúl a vásári 
levelekben, a mennyire tudathatik, nemcsak az eladónak, de a vevőnek 
is neve : a csere által szerzendő marhákra is ezen rendelés kiterjesztődvén.

Egy darab marhától a vásári czédula kiadásáért és a jegyzőkönyvbe 
igtatáséi't 1 kr, több jutalom nem kivántathatik.

Hogy pedig a vásári levelek meghamisításának, mely divatoz, 
könnyebben nyomába lehessen akadni, ezután községnek egy különös, 
annak nevével álló jegye legyen, mely a marhás-levelekre szolgabiró úr 
jelenlétében nyomattasson, és ezen jegy mindenkor az illető tisztviselő 
úrnál tartasson.

Végtére, hogy a tolvajságok által okozott károk mennyisége tudas
son, szükséges, hogy ezentúl minden káros tüstént hevenyében kárvallá
sát, amennyiben lehet, hitelesen is felbecsülve a községek házainál 
beírassa; valamint szinte azt is, ha kára akár ítélettétel által megtérít
tetik, akár utána való járás által megkerül, feljegyeztesse, az ily kárté
telek mennyiségét azután szolgabirák urak minden fertály esztendőben 
a tek. nemes vármegyének bemutassák.

Mely intézetek hozzá alkalmaztatás, feliigyelés és közhirrététel 
végett, valamint szolgabiró uraknak kiadódtak, úgy az illető uradalmak, 
és a mennyiben őket illeti, a lelkipásztorok is a közzétételére ugyanazon 
szolgabirák urak által felszóllíttatni liatároztattak.



4 6 2 M E G Y E I STATÚTUM OK .

hasznát vevő község térítse meg karját, ezeknél fogva azon 
esetre, hogy a fent említett kapitányok vagy gazdák közűi 
valamelyik tűz által kárt vallana, és bebizonyítaná, hogy nem 
tulajdon vagy cselédjének gondviseletlensége által támadott, 
hanem valamely elfogatott gonosztevőnek avagy társainak bősz- 
szuállásából kölletett történni — az ilyetén megkárosodottnak 
egész kárát a törvények végzése mellett a község haladék nél
kül megfizesse.

Továbbá, hogy a gonoszságnak magvát a pusztákon nevelt 
gyermekek és ifjak, azaz úgynevezett puszta lakosok szivéből 
ki lehessen irtani, legalkalmatosabb, és hasznosabb az, hogy a 
megyebeli fő és tisztelendő plébános urak, valamint szinte a 
tiszteletes urak is, a midőn egyébh hivatalbeli foglalatosságaik 
megengedik, a pusztákra is kimennének, ottan tanyáről-tanyára 
az olyatén ifjakat és éltesei »beket is előállíttatván, a minden
hatónak ösmeretére, a bitnek főbb ágazataira, s czikkelyeire, 
és az imádságra oktatnák, az uralkodó bűnökről és gonoszsá
gokról néfeiek tanításokat adnának, azoknak förtelmességét 
illendő színekkel előttük lefestenék, s gyalázatos következéseit 
szemeik elébe terjesztenék; hogy azáltal sokszor butaságból 
és tudatlanságból elkövetett rósz, és gonosz cselekedetektől őket 
elszoktatnák: és az olyan többszöri cselekedetekből következő 
megátalkodástól őket felebaráti kötelességüknél fogva megmen
tenék. Ezek iránt szükséges a főn tisztelt fő és tisztelendő plé
bános urakat, nemkülönben a tiszteletes urakat is foganatosán 
megkeresni. A helységek előjáróinak pedig meghagyattatik, 
hogy az ilyetén járatban levő pap uraknak vontató lovakat 
ingyen szolga Ita ssanak.

E r e d e ti je  u . o. a z  1807 . jú n .  1. ta r to t t  közgy . jk v .  29 3 . az. a.

VI.
1807. aug. 31.

A puskáknak paraszti kéztől való elvétele még a felsőbb 
rendelések által is meghagyva lévén,1 olyatén puskák, melye
ken a kegyes rendelésben foglalt mód szerint pecsét nem szem
léltetik, beszedetni újra rendeltetnek.

Ezen rendelésnek teljesítése járásbeli szolgabiró uraknak 
meghagyattatik.

Eredetije u. o. az 1807. aug. 31. tartott közgy. jkv. 047. sz. a.

' Már az 1514: 60. t.-cz. 2. és 4. §-a is eltiltja a parasztokat 
fegyverek viselésétől, mit ba mégis tesznek, jobb kezük elvesztésével 
bűnhődnek.
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V II.

1807. decz. 1.

Surrogatus alispán úr jelenti, hogy a kártékony állatok
nak mód nélkül való szaporulása nieggátlása végett szükséges 
volna különös intézeteket fenyíték alatt is rendelni.

Erre nézve meghatározódott, hogy a megyebeli adófizető 
lakosok minden adó fejében fizetendő forint után öt veréb és 
egy varjúfejet tartozzanak járásbeli szolgabíró uraknak bemu
tatni; a melyet hogyha elmulasztanának, minden verébfejért], 
a varjúfejért pedig 3 krajczárokat kötelesek lesznek lefizetni: 
ezen pénz pedig az adószedői hivatalnak a végre általadód- 
jon, hogy a tűz által megkárosodottak számára bevétel közé 
jegyezze.

Mely végezésnek szoros megtartása s teljesítésének sür
getése a szolgabiráknak meghagyatik.

Eredetije u. o. az 1807. decz. 1. tartott kiizgy. jkv. 867. sz. a.

VIII.
1808. szept. 12.1

A helységekben az úgynevezett bakterek annyi számmal, 
a mennyi kapitányságra a községek fel vannak osztva, a meny
nyire lehet állandóul jámbor emberekből az tekintetes nemes 
vármegye és a. tekintetes uradalmi tisztségek egyetértésével 
az előjárók által illő fizetéssel kineveztessenek. Kiknek szoros 
kötelességükben fog állam:

a ) hogy egész éjjel a maguk kapitányságokban szemesen 
és kémlelve járván, minden órát kikiáltsák; szeles időben pedig

1 Mielőtt a megye e statútumot meghozta volna, előbb egy kül
döttséget rendelt ki a végre, hogy a megyének a lábrakapott tolvajságok 
meggátlására és a vagyonnak bátorságára czélozó rendszabályait a Pest 
és Békés vármegyék által ugyané tárgyban alkotott rendszabályaival ösz- 
szehasonlítván, a netalán szükségeseknek tartott intézkedések megtétele 
tekintetében véleményt adjon. A küldöttség, mely Koleda András aljegy
zőből, Adamovics Mátyás, Vertics József, Botka Ferencz, Turcsányi János 
táblabirákból, Adamovics György alszolgabiróból és Kászonyi Károly 
esküdtből alakult meg, hivatásában eljárván, oda nyilatkozott, hogy a 
megyének 1807-ben alkotott rendszabályai az óhajtott czélnak teljesen 
megfelelők, de a czél elérése végett szükséges, hogy ama rendszabályok 
a szolgabirák szór is felvigyázása alatt foganatba vétessenek. Ezenfelül 
azonban szükségednek tartja még a küldöttség az úgynevezett »bakterek' 
felállítását is, a mire nézve véleményét a közgyűlés elé terjeszté. Maga 
e statutum nem egyéb, mint a küldöttségnek a közgyűléstől szóról- 
szóra elfogadott véleménye.
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még napjial is az utczákon vigyázva, a lakosokat kiáltások által 
serkengessék.

h) A tűzre vigyázzanak.
c )  Azonnal, hogy valamely gyanús és rósz személyt észre

veszik, befogják, vagy másoknak is, ha a dolog megkívánná, 
hevenyében hirt adván, elfogassák, kiknek e végre rendelt 50 
ház gazdák, és ezeknek vigyázójuk az utcza kapitány testi 
büntetés alatt is segedelmet nyújtani köteleztetik.

d )  A befogott gyanús személyt a kapitánynak által adják.
e) A gyanús házakat szemmel tartsák.
f )  Szeles időben pedig a kovácsokat műhelyen kívül 

munkálni teljességgel ne engedjék, s szeles időben egyedül bent 
a műhelyben, bezárt ajtóval munkálkodni szabad.

Minthogy pedig a bakterek minden házakra egyenlő 
vigyázattal lenni tartoznak, következés szerint az ott lakók 
a bátorságból hason részt vevén, annak fentartásában is részt 
venni hasonló mértékben köteleztetnek, elrendeltetik, hogy a 
házzal bíró nemes urak, s a honoratiorok is, kivévén egyedül 
a közhivatalit és az uradalmi személyeket, kik éjjel s nappal 
szorgajmokat a közjóért feláldozván, szünet nélkül a publieum- 
nak szolgálnának, a bakterek fizetésében arányos részt vegye
nek, az adrepartiálandó pénzt pedig nemes hadnagyok által 
beszedettetvén, szolgabiró úrnak, ennek pedig ott nem találtá
ban más tisztviselő úrnak, a kik az ő jelenlétekkel az ejectati- 
óban a proportiót szemmel tartsák, ez pediglen a bírónak 
általadja.

Mely rendszabály szolgabiró uraknak a teljesítendő!?: tel
jesítése végett oly meghagyással kiadatik. hogy mind ezen. 
mind pedig az előbbeni rendeléseknek teljesítéseket minden 
módon sürgessék; egyszersmind pedig a megyebeli helységek 
elöljáróinak szorosan megparancsolják, hogy minden fertály 
esztendőben, most először pedig a templomok előtt kihirdet- 
tessék.

E r e d e ti je  u . o. n z  1 8 0 8 . s zep t. 13 . k ö zg y . jk v .  8fi4. sz . a.

IX.

1810. január 30.

Ezen alkalmatossággal elvégeztetett, hogy az esedező 
leveleknek irói. neveiket mindenkor azon leveleknek lapjaira 
feljegyezzék; különben ezen levelek félrevettetnek és fel nem
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vevődnek; mely végzés szolgabiró urak által közhirré bocsáj- 
tatni rendeltetik.1

E r e d e t i je  u . o. a z  1810 . ja n .  30 . k ö zg y . j k v .  7 7 . s z . a.

X.
1812. decz. 14.2

1. Jövendőre a mesteremberek raboknak, kóborlóknak és 
passuális levél nélkül ide, s tova csavargó személyeknek, hely- 
rőlhelyre való kisérésétől vagy valamely mocskos helyeknek 
tisztításától mentek legyenek, és ilyetén szolgálatokra őket a 
város bírája vagy előjárói ennekutána ne szorítsák, annyival 
is inkább, mivel az ilyetén eseteknek végrehajtására vágynak 
bizonyos emberek rendelve.8

2. A mesteremberek ezentúl is, a statutió alkalmatossá
gával több lakosokkal együtt állítsák ki a katonát, de csupán 
magok közül a czéhek katonát állítani nem tartoznak, kivévén, 
ha ugyancsak közöttük valamely korhely s katonának alkal
matos találtatna.4

1 Ugyanez a statutum megújíttatott az 1832. évi május hó 10-én 
és ismét az 1836. évi február hó 22-én tartott közgyűlésen.

8 E statutum hozatalára a Hódmezővásárhely és Szentes városában 
levő czéhbeli mesterembereknek a város birái s elöljárói ellen beadott 
egy panaszlevele adott alkalmat. A panasz megvizsgálására egy, Vertics 
József táblabiróból, Horváth József főszolgabíróból és Kolumbán Ferencz 
esküdtből álló küldöttség rendeltetett ki, a melynek a megtartott vizs
gálat után adott véleményét a megyei közgyűlés magáévá tevén, javas
latait statutum erejére emelte.

3 A czéhbeli mesterembereknek panasza, melyet a statutum ezen 
első pontja orvosolni kívánt, a következő v o lt : »Azonkívül, hogy mink 
a reánk kivetett portiót mind fejünktől, mind jószágunktól, mind pedig 
mesterségeinktől megfizetjük, a becsületes városnak terheit is tehetségünk 
szerint közönségesen hordozzuk, némely illetlen szolgálatokat is kívánnak 
tőlünk, ú. m. raboknak, kóborlóknak és kurváknak egy helyből más 
helybe való kisérését, levelek hordását, sőt némely tisztátalan helyeknek 
kitisztítását, a mely szolgálat épen gyalázatjára vagyon egy privilégium
mal élő társaságnak, annyival is inkább, mivel azon privilégiumtól fizet
tük mindeddig a sok rendbeli subsidiumot, a melyet valamint eddig, úgy 
ezután is örömest cselekszünk, csakhogy valamely külömböztetésiink 
legyen azoktól, a kik portiójuk megfizetésén kiviil subsidium fizetésére nem 
kényszeríttetnek«.

* A mesterembereknek a statutum ezen rendelkezésére alapul szol
gáló panasza így hangzik: »Az eddig volt státutiok alkalmatosságával 
minden mesterember tartozott a több lakosokkal együtt katonák kiállí
tásában a becsületes városnak segítségül len n i; most pedig különösen 
minden czéhbeli társaságra reá volt kemény és illetlen fenyegetések által 
vetve, hogy maga közűi mindegyik adjon katonának valót; Ezen rende-

Corpus S ta tu to ru m . III. 30



466 MEGYEI STATÚTUMOK.

3. A város bírája, minekelőtte büntetésre hozná a czéh- 
beli mesterembereket, tartozik és köteles lészen vagy a tekin
tetes nemes vármegye, vagy pedig a tekintetes uradalom 
főtisztségénél jelentést tenni és ottan veendő utasításhoz a 
város bírája magát alkalmaztatni. 1

4. A város bírája által ezentúl mindenféle közdolgoknak 
elviselésében az arányos jó rend megtartasson; minthogy pedig 
az ilyetén rendetlenségek leginkább a város cselédjeitől szár
maznak : azok szorosan megintessenek, hogy a jó rendet meg
tartsák.2

Mely rendelés illető járásbeli szolgabirák uraknak hozzá- 
alkalmaztatás s a végbeviendők végbevitelére kiadódni ren
deltetik.

Eredetije u. o. az 1812. évi decz. 14. Icözgy. jlcv. 1375. sz. a.

XI.
1813. június 21.

1 . Minthogy a farkasoknak pusztításuk igen hasznos 
volna, azért azoknak kiirtásuk minden időben megengedtetik; 
mindazonáltal a téli időkben rendelendő vadászatok mind az 
uradalmak tudtokkal történjék, mind pedig szolgabirák urak
nak meghagyattatik közegyetértés végett, hogy ezen generális 
vadászatok közönségesen az egész vármegyében egy időre ren
deltessenek. És ezen esetre megkerestessenek az uradalmak; 
melynek végbemenése után ismét visszaszedethetik. A farkasok 
kiirtása ezen megyében lévő városok és helységekre e követ

lése a becsületes városnak mi reánk nézve nagyon káros és veszedelmes, 
mert ezáltal a mesterlegényeket magunktól elidegenítjük, s következés
képen mesterségünket nem folytathatjuk ; de külömben is a mesterlegé
nyek regula alatt lévén, nem tesznek annyi excessusokat, mint a gaz
dák fiai«.

1 A panaszlevél ide vonatkozó része így szó l: »A bírói hatalom is 
annyira elterjedt már Vásárhelyen, hogy minden tekintet nélkül akár 
maga dolgában, akár pedig az egész társaság nevében járjon is a mester
ember, a nélkül, hogy jól kihallgattatnék, minden igaz ok nélkül, és piar- 
czon való megvetéssel fenyegettetik, sőt a tisztátalan árestomba be is 
zárattatik, a mint eztet több példák bizonyítják«.

a A mesterembereknek panasza e részben ez volt : »Szomorú tapasz
talatunk az is, hogy ha valamely szolgálatra a város cselédjei embert 
nem kaphatnak, tehát azt a parancsolatot veszik, hogy hajtsanak mester
embert, úgyis azok idehaza szoktak lenn i; e szerint mink többet terhel
tetünk, mint más lakostársaiuk, a kik élelmek keresése végett vagy más 
határra mennek, vagy pedig kiviil dolgoznak«.
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kezeiulő számmal, nem ugyan kötelességül tevődik, hanem külö
nösen ajánltatik:
Vásárhely, Sámson és Mártély.....................  6 darab farkas.
Szentes, Técs ................................................  4 » »
Csongrád, Csány, Felgyő, Elles, Fehértó.....  3 » »
Mindszent, Anyás, Baks, Siróhegy, Dongái-,

P-György ................................................  3 » »
Szegvár, Sz.-György ................................„ ... 1 » »
Horgos, Sz.-Péter, Buzsák, Duzgány .........  2 » »
Kistelek, Külső- és Belső-Bocz, Pusztaszer... 2 » »
Algyő, Homoksövényháza .............................  2 » »
Tápé, Kovárd, Fark, Kenderes1 .................  1 » »

2. Hasonlóan a verebeknek és varjuknak hasznos lévén 
pusztításuk, rendeltetik, hogy minden városok és helységek 
minden contributionális forint után tartoznak adni két varjú
fejet és négy verébfejet, vagy pedig ugyanannyi varjú- és veréb
tojásokat. Ezeknek a madaraknak fejei bevétettessenek és meg
adásukról nyugtatványok adattassanak. Az említett bejött kárt- 
tevő madaraknak fejeit szolgabirák urak számba vegyék a 
portiószedőktől és azokat elásassák.

Az e megyében fekvő városok és helységek által meg
adandó kárttevő madarak ekképpen osztatnak föl; úgymint:
Vásárhely városa 14,804 contri-

hutionális forinttól............... 29,608 varjú 59,216 veréb.
Szentes városa 7665 forinttól ... 15,330 » 30,660 »
Csongrád » 5959 » ... 11,958 » 23,916 »
Mindszent helysége 2559 írttól ... 5118 » 10,236 »
Szegvár » 1263 » ... 2526 » 5053 »
Horgos » 887 » ... 1774 » 3548 »
Kistelek » 1236 » ... 2472 » 4944 »
Algyő » 568 > ... 1136 » 2272 »
Tápé » 511 » ... 1114 » 2284 »
Tiszán innen levő kertészek 1622

contr. frt után ..................... 3244 » 6488 »
Tiszántúl 559 frt után .............  1118 » 2236 »

’ Egy küldöttség, melyet a megye közgyűlése a kártékony állatok
kiirtására szükségelt intézkedésekre vonatkozó véleményadással bízott 
meg, az egyes helységekre s városokra kivetett farkasok számának kiir
tását kötelezőleg akarta megszabni; a megyei közgyűlés azonban, arra 
való tekintettel, hogy a valóban található farkasok számát előre megál
lapítani lehetetlen, a farkasoknak a kitett számban való kiirtását csak 
ajánlotta.

3 0 *
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3. Minden városnak vagy helységnek, a mely farkasokat 
több számmal fogna, mintsem ezen rendelés szerint reája 
kivetve vagyon, egy - farkasért egy arany, azaz 4 frt 30 kraj- 
czár váltóban, adatik jutalmul.1

Úgy nemkülönben, ba kevesebb számmal mintsem reájok 
fel vagyon osztva, hoznák az varjú- és verébfejeket, egy varjú
tól 2 krt, verébtől pedig 1 krt büntetésül fizetnének.1 2 3 * * * *

4- er. A farkasbőrök a tekintetes vármegyének által adat- 
tassanak, nehogy azon bőrökkel más esztendőben számolhassa
nak ; a hol a többet Ígérőnek eladatnak, a bejött summa pedig 
a tekintetes nemes vármegye további rendeléséig a honni pénz
tárba bevételbe fog tartatni.

5- ör. Minthogy ezen kárttevő madarak ebben az időben 
költenek, ezen intézetek azonnal munkába vétetni és folya
matba eresztetni rendeltetnek; egyszersmind pedig

6- szor a szomszéd vármegyéknek, úgy nemes szabad kir. 
Szeged városának tudtokra adatnak a közegyetértés végett és 
hasonló intézetek megtevéseért.

Mivel a rókák is kárttevő állatokhoz tartoznak, két róka 
egy farkasban számíttatik, valamint a farkas- és rókafiak is 
öregszámba vétetnek.

Mely rendelés szolgabiró uraknak oly meghagyással 
kiadódik, hogy az abban foglalt intézeteket végrehajtatván, óhaj
tott foganatjukat minden módon szorgalmazzák és eszközöljék.

Eredetije u. o. az 1813. évi június 21-én tartott közgyűlés jkv. 
521. sz. a.

XII.
1817. deczember 15.

A megyeiteli községeknek a jó  rend  fen ta r tá sá ra  szolgáló 
következendő rendszabások hozatnak : 8

1 A küldöttség ugyanennyi büntetést is hozott javaslatba, minden 
farkasért, melylyel valamely helység a reá rótt számnál kevesebbet 
fogna el.

8 A küldöttség minden varjúfej után 6 kr, minden verébfej után 
pedig 3 kr büntetést ajánlott.

3 E statutum hozatalára azon körülmény adott alkalmat, hogy
Heves- és Külső-Szolnok törvényesen egyesült vármegyék, a csavargó
koldusok kóborlásainak meggátlására hozott rendszabásaikat, egyetértés
végett, Csongrádmegyének is megküldötték. E rendszabásokat egy megyei
küldöttség fontolóra vevén, a maga részéről is dolgozott ki bizonyos rend
szabályokat, melyeket, mint a jó rend fentartására hasznosakat, a megye
beli községek által megtartandókul terjesztett a közgyűlés elé. A megyei 
közgyűlés azokat jóváhagyván, saját statútumává tette.
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1- ször. Minden községeknél a szűkölködő és testi nyava
lyájuk fogyatkozása miatt nyomorodott lakosok, valóságos sze
gények, a községek elöljárói jelenlétében, hiteles seborvosok 
által megvizsgáltassanak, ha vájjon a kolduló személyek oda
való lakosokból vagy más idegen jövevényekből állanak-e ?

2- or. Ha azon község között születtettek, vagy már több 
esztendőktől fogva, ugyanazon község között nyomorogva és 
koldulással éltek, és a vizsgáláskor testi fogyatkozásaik vagy 
nyavalyájuk miatt a segedelemre érdemeseknek találtatnak, —■ 
az olyasokat a község elöljárói ezután is valamely jegyzékek
kel, réz vagy bádog pléhvel a többiektől megkülönböztessék, 
s azoknak ruhájukra való felfüggesztésével adjanak engedelmet 
a segedelemkérésre, vagy inkább az úgynevezett koldulásra, 
a többi henyélő koldulok pedig a segedelemkéréstől egyátaljá- 
ban eltiltassanak, sőt az idegenek lakóhelyeikre visszautasít- 
tassanak.

3- or. Meghagyódik, hogy a községek között a tehetősebb 
lakosok, elnyomorodott felebarátjai segedelme végett, a község 
elöljárói által megkérettessenek; remélleni lehet, hogy ezen 
gondoskodásukkal valamely summa pénznek összeszedésében 
olyan szerencsések lehetnek, melyből nemcsak ispotályházat 
felállíthatnának, hanem az olyas nyomorultakat is, kik házrul- 
liázra kéregetni nem mehetnek, azon felállítandó ispotályban 
táplálhatnák. Ezen czélnak elérésére szükséges lészen, hogy 
a lelkipásztorok vezérletei alatt levő népet a szegényeken való 
könyörületességre serkentsék és az elnyomorodott felebarát- 
jaiknak segedelmére buzdítsák. Hasonlóképen az elöljáróknak 
is meghagyatik, hogy a mikor testamentomtételre meghivat- 
tatnak, az haldoklókat a szegényeknek hagyandó adakozásokra 
emlékeztessék.

4- er. A vándorló mesterlegényeknek, hiteles passaporttal 
hazabocsájtandó, avagy megszökött katonáknak, és egészséges 
czigányoknak a koldulás megtiltátik (a katonák passaportjában 
úgyis tiltva lévén a koldulás); sőt a korcsmárosoknak kemény 
parancsolat mellett meghagyattatik, hogy holmi csavargó és 
kóborló idegeneknek, kiknek igaz járásbeli hiteles passusuk 
nem volna, pénzért is ételt, italt vagy szállást adni ne meré
szeljenek, sőt arra szorosan köteleztetnek, hogy az olyas levél 
nélkül csavargó kóborlókat a községek elöljáróinál mentül 
előbb bejelentsék.

5- ör. Mivel vásárok, búcsuk és templom napjai alkalma
tosságával a koldusok nagyobb számmal szoktak összesereg- 
leni, és fekéles, éktelen undorodást okozó tagjaikat a könyö- 
rülés ösztönére felfedezvén, vagy kiabálással, botránkoztató
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ja jgatássa l a lam izsnát kérnek. Az illetők  a  község elö ljáró i 
á lta l m in d já rt széjjel kerget tessenek és az ezekhez hasonló  
rendetlenségek is semmi úton módon el ne nézettessenek.6-or. A  koldusok rendszabásainak helyes fo ly ta tá sá ra  
okvetetlenül szükségesek a  lelk ipásztoroknak gondoskodásai, 
a  végre, hogy a helybeli tisztelendő és p réd iká to r u ra k  meg- 
kérettessenek, —  a  jó  rend  úgy hozza magával.

M ely rendszabás já rásbeli szolgabirák u raknak  teljesítés, 
eszközlés végett oly m eghagyással k iadódni végeztetett, hogy 
különösen a  fö ldesuradalm akat és egyéb tehetős m egyebelieket 
is tehetségek szerin t való adakozások á lta l ezen közhaszonra 
czélzó in tézetnek leendő előm ozdítására buzdítsák, bevára tv án  
jövő közgyűlésre a  tapasztalandó  foganatró l jelentések.

Eredetije u. o. az 1817. e'vi deczember 15-én tartott közgy. jkv. 
1277. sz. a.

XIII.
1820. évi november 15-én.

Első alispán ú rn a k  jav a lla tá ra  nézve, mind a b íróságok
nak, m ind a pörös részeknek alkalm atosabb és bátorságosabb  
állapotjuk  tek in tetéből m egh atá ro z ta to tt — hogy v a lam in t az 
alispányi úgy szolgabirói h ivatalok elő tt is fo lyam atban im m ár 
levő, avagy ezentúl ind ítandó  pörök az ő befejezéséig i t t  Szeg
váron az ira ttá ro s  gondviselése a la t t  ta rta ssan ak  és az illető 
bíróság írásbeli engedelm e nélkül semmi szili a la tt elv ite lre  ki 
ne ada ttassanak , hanem  azokba szükséges beig tatások i t t  esz
közöltessenek, m ely ebbeli gondviselés ju ta lm áu l az ira ttá ro k n ak  
a  felperes részéről előre k é t forintok m inden pörtől já ru lau d ó k  
lesznek.

Eredetije u. o. az 1820. nov. 15-én Szegvárit tartott polgári pere
ket itélo törvényszék jkv. 18. sz. a.

XIV.
1821. február hó 12-én.1

1-ször. M ivel a város b írá i esztendőnként változván, a 
közbátorságot tá rgya ló  rendelések teljesítése és te ljesíthetése

1 Az e statútumban foglalt rendelkezések a közgyűlés jegyző
könyvében azon küldöttségnek jelentéseként szerepelnek, m elyet az 1821. 
január 11-én Szegeden tartott kisgyülés arra hatalmazott föl, hogy a leg
nagyobb mértékben megháborított közbátorság helyreállítása és fentar- 
tására alkalmas módokat s eszközöket találjon fel és vegyen használatba.
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körül szükséges buzgóság az elöljárókban kívánt haszonnal, 
illendő sikerrel még eddig nem igen tapasztaltatott volna, de 
névszerint több rendbeli foglalatosságaik miatt elvonattatván, 
ezen magában is sokra terjedő, fáradhatatlan figyelemmel járó 
rendelések teljesítése egy oly tagot kívánna, melynek minden 
dolgok hátra tételével egyedül ezekre lenne gondja; meggon
dolván továbbá, hogy a legközelebb elenyészett esztendőben 
történt összeírás szerint csupán Vásárhely városában egy esz
tendő alatti kárvallások a százezret meghaladván, több esz
tendei adózását a városnak előznék; ezen területi fekvésű ét 
régebbi rendelések szerint is igen számos tizedekre felosztott 
városban megkíván tató vigyázat fejévé, a földesuraság reáállá- 
sával is, város által fizetendő városi kapitányi hivatal állítta- 
tik fel.

Ezen új kapitánynak hatalma semmi büntetésbeli végre
hajtásra kiterjesztve lenni ne értetődjön, és így maga kénye 
szerint a mészárszékbe akárminemü tilalmas húst sem foglal
hasson el, és hányattathasson ki; hanem valamint a megfoga
tandó gonosztevőt, úgy a mészárszékben tapasztalandó vesze
delmet is ; az illető szolgabirónak szükséges intézet végett tüstént 
feladni köteleztetik.

2- szor. Tapasztaltatván már, hogy számosabb gonosztevő 
csapatok a vigyázatra kiállított őrállókat erőszakosan megtá
madták és leverték, az eddig 50 házanként volt vigyázat min
den 25 ház ellen rendeltetik, és úgy az eddig volt strázsák, 
úgy ezeknek kapitányai is kétszereztetnek; és hogy a belső 
bátorság dolga a városon bizonyosabbá tevődjék, az utcza- 
kapitányok számához képest, bádogos által kürtök és bádog
jegyek készíttetvén, azok az őrállóknak kiadatnak, hogy szük
ség esetére a kürt híradásával a közelebb levő őrállók meg
jelenhessenek, a bádogjegyekkel pedig magokat az ilyes őrállók 
vigyázásoknak valóságos teljesítéséről és személyeikről is az 
utczakapitányok előtt igazolhassák.

3- szor. A mi a külső bátorságot illeti, minthogy már a 
tekintetes nemes vármegyének elsőbbi rendelései szerint is, ezen 
terjedt határu városnak pusztái s tanyái bizonyos dűlőkre 
elosztatni rendelve volnának — ez okáért ezen valóban hasz
nos intézetnek valóságos foganatosítására most újonnan az

A Kaszap Mihály helyettes vicenótáriusból, Horváth József főszolgabíró
ból és Erdélyi János táblabiróból álló küldöttség megbízatásában eljárván, 
az általa tett intézkedésekről a közgyűlésnek jelentést tett, a melyet 
aztán a közgyűlés némi módosítással s pótlással jóváhagyott. Indokoltnak 
láttuk tehát a magunk részéről annak e módosított és kiegészített alak
jában a statútumok közé való felvételét.
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elöljáróknak megliagyatik, liogy a közbe-közbejövő utak külöm- 
böztetései szerint legalkalmatosabban a tanyákat (nem vevén 
ki nemes személyeket is, kik a méltóságos uraságtól földet 
bírnak) bizonyos elosztásra vevén, közöttük jámbor felvigyázó 
gazdákat állítsanak, kik is a melléjek veendő és kezek alatt 
levő gazdákkal a tanyákat kerülvén, a tolvajságot gátolják, — 
de különben szaporíttatván ezen tekintetes nemes vármegyében 
a bátorságra ügyelő biztosok száma, — a Vásárhely városában 
lakozó egyik biztosnak meghagyatik, hogy a városban is ugyan, 
de különösen a pusztákon lakozó pásztorokra, kóborlókra és 
a tanyák csőszeire különösen ügyeljen.

Utoljára a hazátlan nemes személyekre nézve az végez
tetett, hogy egyedül a már gonosz tetteik miatt megrovat- 
tattak és gyanúsak köteleztethetnek lovaik törvényes szerzésük 
bebizonyítására.

E r e d e ti je  u . o. a z  1821 , fe b r . 12. ta r to tt  k ö zg y ű lé s i  je g y ző k ö n y v  
153. s z . a.

XV.
1821. decz.  12.

Főszolgabíró Horváth József úr Vásárhely és Szentes 
mezővárosoknak, a község szükségére megkivántató szénának 
mi módon szokott kaszáltatása felül kinyilatkoztatásaikat elő
terjeszti — melyekből is, jelesen Szenti« városáéból kitetszvén 
azon terhes visszaélés, hogy abbéli szénát nem ingyen, és az 
urbariális birtok után arányosan felosztandó napi, hanem kész- 
pénzbeli munkásokkal szokták kaszáltatni, meghagyatik a jelentő 
főszolgabíró úrnak, hogy ezen terhes és káros visszaéléstől a 
nevezett községeket és jelesen Szentes városát azonnal a leg- 
terhesebb felelet alatt eltiltva, egyszersmind az illető tekintetes 
földesuradalmat is, a kinek hasonló kötelességben áll a köz
ségek közterheinek kivetésére felvigyázni, arra figyelmetessé 
tegye; és mivel köztapasztalásra a megyebeli községek adózá
sai oly igen fölöslegesek, hogy a megye honni adójával néhol 
egyenlők, sőt Szentesen azt még felül is haladják, valamint az 
említett városok, úgy minden egyéb községek és szolgabirák 
urak által azonnal tudósíttassanak, hogy jövendőre az ő saját 
szükségeiket oly gazdaságosan elintézzék, hogy azokra minél 
kevesebb készpénzbeli fizetés kivántasson, és legfeljebb minden 
megyebeli honni adóforint után csak 40 krt merészeljenek fel
osztani. — Mely alkalommal számvevő Kaszap József úrnak 
ezennel meghagyódik, hogy minden esztendőben a kérdéses 
magános adó felosztásainak mibenlétét és mennyiségét szor-

"Л
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galmatosan megvizsgálja, és a hol annak ezen végzés ellen 
való visszaélését tapasztalná, azonnal bejelentse, különösen pedig 
Szentesen kinyomozza, miképen szokta a község a Fábiáni és 
Sebestyéni pusztáknak árendáját és kikre mennyibe felosztani, 
a melyről is jelentése a jövő törvényszékre bevárattatik.

Eredetije u. o. az 1831. decz. 12. Szegvárit tartott rabokat ite'lő 
törvényszék jkv. 48. sz. a.

XVI.
1822. decz. 9-én.1

Végeztetett 1-ször. A Vásárhelyen 100 személyekből fel
állítandó külső tanácsbeliek közé a városnak fenlévő minden 
tizedjeiből nem egyenlő számmal, hanem a tizednek népségéhez 
arányozva választassanak.2

2-szor. Kis Dániel aliigyész úrnak ez alkalommal előter
jesztett írásbeli észrevételei olyformán jóváhagyattattak, hogy 
azon külső tanácsnak első felállítása az uradalmi tisztségnek, 
és helybeli szolgabiró úrnak, lígy az egyik tiszti ügyésznek is 
jelenlétükben nemcsak a földdel biró, hanem a házas zsellérek 
által is szabad akaratjuk szerint eszközöltessen, oly mindazon
által hozzátétellel, hogy valamint gonosztettről megrovott sze-

1 E statutum a Beniczky Miklós táblabiró, Litassy Bertalan tábla- 
biró s főadószedő, Nagy Eerencz főügyész, Horváth József főszolgabiró, 
Kaszap Mihály aljegyző, Kolumbán Eerencz esküdt, továbbá a csongrád- 
szentesi uradalmat képviselő Vietoris Maximilian inspector és Posta Ee
rencz fiscalis személyeiből álló küldöttségnek javaslata alapján hozatott, 
melynek hivatása volt a népesebb megyei községeket kormányzó elöljárók 
és jegyzők választási módozatainak megállapítása, a mint a választások
nál a községi lakosok meghasOnlása következtében beállott nagy ren
detlenségek tették szükségessé. A közgyűlés a javaslatot a statútumban 
foglalt modalitásokkal helybenhagyta.

2 Az előbbi jegyzetben említett küldöttségnek javaslata e részben 
így hangzik : »jövendőre nézve, valamint minden szabad királyi városokban 
szokásban vagyon, úgy ezen mezővárosokban is (t. i. Vásárhely, Szentes, 
Csongrád), melyek közül a legkisebbiknek is népessége sok szabad királyi 
városok polgárai számát felülhaladja, a felséges rendelésben is nyilván 
kitett indulatos pártoskodásoknak, lármás összecsoportoskodásoknak eltá- 
voztatására nézve a közlakosok közül tizedenként vallásbeli külömbségre 
a mostani előjárók között fenlevő szermérséklet szerint a legtehetősebb 
középszerű tehetségű földdel biró gazdag és házzal bíró zsellérek közül 
(ezek között a mesteremberek is értetődvén) 100 személyekből álló, úgy 
mondatott communitás, külső tanácsbeli tagok választassanak, kik szer- 
kesztetéseknél s rendeltetéseknél fogva minden lakostársaik nevekben is 
közbizodalommal felruháztatva, Mindszent napján az ekkor szolgálat- 
jukból lemondó volt belső tanácsbeliekkel együtt az elöljárókat válasz- 
tandják.«
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mélyeket külső tanácsbelinek választani ne légyen szabad, úgy 
az olyan megrovott személyek ne is választhassanak.1

3- szor. Hogyha azon külső tanácsból kihalás, lemondás, 
előre lépés, vagy megérdemlett törvényes kirekesztés által vala
melyik tag kimúlna, annak helyébe, a többiek, szinte azon a 
módon az illető tizedből mást választhassanak.2

4- szer. Minthogy az urbárium foglalatja szerint az ura
ságnak egyenesen csak a bíróságra vagyon jussa személyeket 
candidálni, és gyámatyát egyenesen kinevezni, azért a többi 
elöljárókat ezentúl a felállítandó külső tanács, és pedig min
denkor maga közül szabadon választhat, itten is értetődvén az 
uradalomnak a törvényes bizonyságnak, a megye ügyészének 
jelenlétükben.8

5- ször. Minthogy a községek jegyzői némely tekintetben 
közhivatalbeli személyeknek is tartódhatnak — azért az ő

1 A küldöttség javaslata ez v o lt : »Minthogy pedig ezen községek 
nevezetesen Vásárhely városának mostani elöljárói csak némely összepár- 
tosodott nép részei által rendetlenül nyert kormányokat az őket választot
tak akaratja szerint panaszba is tett vétkes részrehajlással igazgatni 
tapasztaltattak volna ; ez okáért, hogy az ezen utón reménylhető csendes
ség és egyenlőség (választás dolgában a communitas képviselősége által 
minden lakosoknak egyarányos befolyása eszközöltetvén) visszahozattat- 
liasson , ezen előrebocsájtott tekintetekből czélarányosnak véleltetne, 
hogy ezen communitás most először a fentlevő tanácsnak, á meghasonlott 
köznépnek is kirekesztésével az uradalom által a járásbeli szolgabiró, 
esküdt és pártfogoló ügyész uraknak közremunkálásokkal állíttasson fe l ; 
majd későbben a már minden kifogás nélkül választott belső tanács által 
az uradalom által felteendők közül a nevezett tisztviselők jelenlétekben 
pártoltatván és választatván.

2 A küldöttség a következőket javasolta: »Ezen ilyen módon szer
kesztett communitás, ámbár előre s kiváltképen az elöljárók választására 
állíttatna fel, semminemű más község dolgaiba befolyása, rendeltetése nem 
lévén, valamint áltáljában : úgy egyes tagjaiban is állandóul fenmaradna, 
hogy minden különösebb esetekben is (ennek tagjai lévén a nép válasz
tott képviselői) a nép személyében előállíthasson; egyes tagjaira még meg
jegyeztetvén, hogy valamint ezek közül idővel az esküdtek számát s 
hiányosságát pótolni lehetne: úgy betegeskedésére, elöregedésére avagy 
vétkes tetteire nézve alkalmatlannak találtatván, egy olyas tagnak üre
sedett helye maga tizedéből és azon vallásnak közül a felyebb írt mód 
szerint lenne betöltendő.«

3 Az eredeti javaslat ide vonatkozó pontja ez : »A földes uradalom
nak tulajdon jussát a választásra kinevezés tekintetében ezen javaslatban 
forgó választásbeli mód által távolról sem illettethet,vén: a nép képét 
viselő választott communitás mindég az uradalom által feltettek közül 
választandó ; valamint szinte az eddig fent levő szokás szerónt a bírónak 
kinevezésétől egyenesen függött esküdt és törvénj bírókat is a küldöttség 
véleménye szerint alkalmatosabban választhatná, a közönséges gyámatyá
nak kinevezése pedig a földes uradalomnak, úgy a város gazdájának sza
bados választása birodalmához képest továbbra is a bírónak hagyatván.
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elmozdításuk mindenkor a megye tudtával eszközöltessen, 
választásuk pedig a javallott mód szerint vitessen végbe.1

Mely ekképen módosított javallat a nagyméltóságu m. k. 
helytartótanácshoz, kegyes jóváhagyásának alázatos kikérése 
mellett, oly egyszersmind hozzáadással bemutatódjon, hogy a 
népség számára tekintve, Szentes mezővárosában 80, Csongrád 
mezővárosában 60 és Szegvár helységben 40, végre, ámbátor 
a mindszenti uradalomnak ügyésze Török Lajos úr élő szóval 
kinyilatkoztatta, hogy annak községeibe ebbéli választás mód
ját behozatni az uradalom nem kívánná, mivel mindazonáltal 
legújabban történt biróválasztáskor Mindszent helységében is 
megliasonlások és vétkes ellenkezések tapasztaltattak, azoknak 
jövendőbeli foganatos elmellőzése tekintetéből az említett népes 
helységben is 50 tagokból álló külső tanács felállítása szüksé
gesnek találtatott, a többi megyebeli kisebb helységekbe még 
mostanság a régi szokás meghagyattatván.

Eredetije u. o. az 1822. decz. 9. tartott közgyűlési jegyzőkönyv 
1249. sz. a.

XVII.
1825. évi november 21-én.

1. ltendszerin t való alispán ú r je len ti, hogy a m egyebeli 
községeknél az adó kezelése tek in te tében  oly visszaélés tapasz
ta l tá tik , melynél fogva m inden néven nevezendő pénzek, még 
uradalm i tartozások  is, contributio , vagy hadi adó nevezet 
a la tt  szedődnek be.

E nnek  következésében m eghagyódik számvevő K aszap  
József ú rnak , hogy a  községeket e ljárván , a mennyire a  felje
len te tt rendetlenségekből szárm azandó rósz következéseket gya-

1 A küldöttség e tárgyban ily javaslatot te tt:  »A községek dolgai 
jó renden folyásának legfőbb eszközei a nótáriusok, kiknek minden ok 
nélkül történt gyakortai elbocsáttatások csak azon szabados okból szár
mazván, hogy most nem régen felvett szokásaik használásában marad
hassanak, valamint ezen szabadság mértéken felül járó gyakorlása min
den hivatalos dolgoknak akadályoztatásával leginkább pedig a panaszban 
is tett és sürgetett számadások elkészítése hátráltatásával volt egybe
kötve : úgy általlátliató is volna, hogy a városi jegyzőknek ily önkények 
szerént való változtatása utoljára a legnagyobb zűrzavarokat szárm aztatná: 
ezen okból ezután a küldöttség véleménye szerint a községek jegyzőit, 
előre való bemutatás után szintén a communitás választaná; ki is magát 
erkölcs és tudománybeli mineműségeire nézve mind a járásbeli tiszteknél, 
mind az uradalomnál legitimálván, minekutána elválasztódott, hivatalából 
csak feladandó, úri széki törvényes ellátások s Ítélések után bocsáttat
hatna el.
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nítana, jelentését orvoslásszerzés okáért a jövő közgyűlésre 
bemutassa; jövendőre nézve pedig szolgaimé urak a községek 
elöljáróit oda fogják utasítani, hogy a kivetett különféle adó- 
számadásaikban is külön vezessék, a lakosoktól megkülönböz
tetve kivánják, és ezeknek könyveikben is úgy igtassák be, s ha 
a múlt esztendőiül valamely tartozás felmaradt volna, ezt is 
külön jegyezzék meg és az így beszedett adót, midőn minden 
holnap végével a megyebeli pénztárba behozzák, az adószedői 
hivatal is azon renddel, és azon adópénztárba vegye azt be, 
melybe beszedődött; végre meghagyódik még ugyanazon szolga- 
biró uraknak, hogy a községek által a megyebeli pénztárakba 
beviendő öszveségről, s a tartozás mennyiségéről is az alispáni 
hivatalnak jegyzékes jelentésüket minden hónap végével bemu
tassák.

2. Ugyanazon első alispán úrnak előterjesztése követ
keztében :

Valamint jövendőre nézve a pénztároknál, minden interi- 
mális kiadások megszüntetnek, úgy a községeknél is akármely 
szin alatti kifizetések csak egyedül az alispáni hivatal Írásbeli 
meghagyásánál fogva lesznek eszközölhetők, annak maga mihez 
alkalmaztatására a felsőbb rendelések utasításul szolgálván.

3. Ugyazon első alispán úr előterjesztése szerint a megye
beli pénztárak kezelése biztosságára fennálló ellenzár tulajdon
ságához képest:

Az adószedői hivatal jövendőre nézve oda utasíttatik, 
hogy különös kézi kasszát ne tartson, hanem valamint a közsé
gekből behozandó pénzeket együtt, tudniillik a fő- és aladószedő 
beveendik, úgy mindennemű kiadásokat is együtt tegyenek, azo
kat soha interimálisba, hanem azonnal valóságos kiadásba beje
gyezzék, és ha netalán a kiadott summából visszahozódna, azt 
ismét bevételbe végzés mellett iktassák, s így minden pénztár
beli kezelés munkáit együtt teljesítsék.

4. Ugyanazon első alispán úrnak előterjesztése szerint 
jónak találódván:

Elhatároztatott, hogy jövendőre nézve az illető tisztviselő 
urak a fertály esztendei közgyűlésre teendő jelentéseiket az 
alispáni hivatalnak 8 nappal előbb mindenkor bekiildjék.

5. Ugyanazon első alispán úr előterjesztése következ
tében :

Meghagyódik szolgabiró uraknak, hogy a bitang jószá
gokat napi könyveikbe pontosan feljegyezzék, azoknak leírását 
országszerte közhírré bocsássák, egyszersmind az alispáni hiva
talnak is bemutassák, s ha netalán időközben tulajdonosaik
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által felismertetnének s bebizonyítás után azoknak kiadódná
nak is, akkor is az alispáni hivatalt tudósítani el ne mulaszszák.

6. Ugyanazon első alispán úrnak előterjesztéséhez képest:
Minthogy mostanában a fuvarok kiszolgáltatása a lako

sokra nézve majd a leghasznosabb pénzkeresés módja, hogy 
a megkivántató lovak késedelmes kiállítások miatt az utazók 
hátramadást szenvedni ne kénteleníttessenek, és ennélfogva 
el ne idegenkedjenek, szolgabiró urak a községek elöljáróinak 
szoros kötelességükké fogják tenni, hogy a községek házánál 
lovak mindenkor készen tartassanak.

7. R endszerin t való alispán  ú r  előadásához képest:
Meghagyódik minden tisztviselő uraknak, hogy ezentúl a

publicumoknak folyamatja alatt előre való bejelentés nélkül 
el ne távozzanak.

Eredetije u. o. az 1825. évi nov. 21. tartott közgyűlés jkv. 1300— 
1304., 136. és 1331. sz. a.

XVIII.
1825. évi decz. 14.

1. Tapasztaltatván, hogy a gondatlanul legeltetett sert- 
vések által az útak és töltések feltúrattatván, járhatatlanokká, 
emezek a habok ostromlásainak ellenére gyengébbekké is tétet
nek, tilalmaztatok: hogy a gazdák sertvéseiket a közutakon 
legeltessék, olyasoknak esmértetnek pedig, a helységekben az 
utczák, kinn egy határból a másikba vezető s rendesen kiba
rázdált, avagy árok közé szorított nyilvános ország- és posta- 
utak, nemkülönben vizmentő avagy általkelésre szolgáló csinált 
töltések, avagy gátok, úgyszintén azoknak menedékes lábja is 
két ölnyi távolságra. Az általhágó pásztorok, vagy ha azok 
egyenes meghagyást igazolhatnának, pedig gazdáik, szolgabiró 
urak által az okozott kárnak helyrehozásán felül, ha nemtele
nek, 12 pálcza, ha nemesek, szóbeli per utján megveendő 12 
pengő forintok fizetésével rendeltetnek fenyíttetni.

2. Szolgabiró uraknak jövendőre nézve utasítul megha
gyódik :

Hogy ámbár ugyan a foldetlen, csak házzal bíró zsel 
lérek, a katonaság számára kenyér- és lóportiókat adni nem 
tartoznak, de a mellett házaikban katonai kvártélyadásra szinte 
köteleztetnek.

Eredetije u. o. az 1825. deczember 14. tartott közgyűlés jkv. 1427. 
és 1441. sz. a.
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XIX.

1826. febr. 27.

Rendszerint való alispán úr előterjesztette, hogy a köz
bátorságnak sikeresebb fentartására nézve, valamint az e rész
ben fentlevő rendszabásoknak időről-időre való kihirdetéseket 
megrendelte, úgy a szorosabb felvigyázat okáért a mezei biz
tosoknak is meghagyta, hogy e részben jelentéseiket minden 
15 nap múlva bemutassák.

Mely rendelés itt is helybenhagyódván, szolgabiró urak
nak megbagyódik, hogy a közbátorságot tárgyaló fentlevő ren
deléseket időről-időre kihirdettessék, és foganatosítsák, — vala
mint továbbá is kötelességül fogják tenni azon mezei biztosok
nak, hogy arra szorosan felügyeljenek, és jelentéseiket minden 
15 nap múlva, úgy ennek mibenlétéről, mint katonáik iránt 
is az alispáni hivatalnak beküldjék.

Eredetije u. o. az 1826. évi február 27. tartott közgyűlés jkv. 
274. sz. a.

XX.

1826. évi július 11-én.

R endszerin t való alispán u rn ák  előterjesztéséhez képest:
A z e megyében az árvákra , selyem tenyésztésre, épüle

tek re  és ú tak  jó  k a rb an  ta rtá so k ra  ügyelő á llan d ó  küldöttsé
geknek m eghagyódik, hogy a  jó  rend  teljesen megkivánván, 
m unkálkodásokról folyvást jegyzőkönyvet vezessenek, és azt 
m inden esztendő végivel bem utassák, az előkelő nagyobb fon
tosságú tárg y ak  irá n t jelentéseiket ide is előterjesztvén.

Eredetije u. o. az 1826. július 11. tartott közgyűlési jegyzőkönyv 
860. sz. a.

XXI.

1826. aug. 28.

A z elöljárók á lta l beszedett közadó kezelésének egyfor
m asága tekintetéből re n d e lte tik : hogy m inden megyebeli köz
ségek az ide rek esz te tt példam ány sz e r in t1 m aguknak  mind a

1 Vagyis ailókönyvminta, melynek rovatai e statutum végén 
láthatók.
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három rendbeli adókat illető könyveket készíttessenek, melyekbe 
minden egyes lakosnak adóit megkülönböztetve kivetvén, beir- 
ják;1 továbbá az egész megyebeli községekre nézve az egyes 
lakosoknak adóikról szóló kis könyvecskék készíttessenek, 
melyekben mind a három rendű adója kinek-kinek beírattat- 
ván, a lakosok által fizetendő summák is rendesen beirattas- 
sanak, az esztendő végével fenmaradó tartozások pedig a jövő 
esztendőre rendesen általiródjanak és így ezen módon a tekin
tetes nemes vármegye adói a községek adójától tökéletesen 
elválasztatván, jövendőre nézve semmi zavarodás nem történ
hetik. — Végre meghagyatik, hogy a fentérintett nagy könyvön 
kivül, a községek adószedői egy különös napi könyvet tartsanak, 
melyből valmint a nagykönyvbe, úgy a lakosok kis könyvökbe 
is, a befizetett adóbeli mennyiség kiirattassék; e szerint az 
adószedő a napról-napra tett beszedéseket a biró és jegyző 
jelenlétében összeszámolván, a bejövetelt rendesen minden adóra 
nézve megtudhatja, és az adószedő akár mindennap, akár pedig 
minden hét végével a beszedett pénzeket megkülönböztetve a 
számadó bírónak kezeihez juttathatja. Utoljára a több költsé
geknek elmellőzése tekintetéből a községek is, a párbért ide 
nem értvén, csupán a magok háziadójukat, ezen fentemlített 
három rendű példamányokban még egy rubricával megtoldva, 
hozzáragaszthatnák.

1 A megye 1826. évi június 5-én tartott közgyűlésének meghagyá
sára egy, Litassy Bertalan főadószedőből, Kaszap József táblabiró s szám
vevőből és Szomor József adószedőből álló küldöttség a járásbeli szolga- 
birákkal együttesen bejárván a megyebeli községeket, azt tapasztalta, 
hogy azok — az egy Tápé helységet kivéve, mind a hadi, mind a házi 
adókat, mind pedig a * Werbunk«-költséget, külön-külön vetették ki s a 
lakosoknak könyecskéibe szintén megkülömböztetve Írták be, s hogy ezen 
módon szedik is az adóbeli mennyiséget a lakosoktól ; azt is tapasztalta, 
hogy sokan a dicális Íratásból kimaradtak, sokan túlságosan felrovattak. 
A tapasztaltakról a küldöttség a megyei közgyűlésnek jelentést tevén, 
egyszersmind az adókezelés egyformaságát illetőleg javaslatot terjesztett 
elő, a melynek értelmében jött aztán létre e statutum.
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XXII.
1826. évi szept. 25.

Szolgabirő urak azon régibb rendszabást, hogy minden 
járó jószág vétele akkoron, s ott Írandó vásári czédula mellett, 
mikor s hol az adásvevés történik, eszközöltessen, megújítva 
oly hozzátétellel fogják közhírré tétetni, hogy akárkinek is, ki 
a kezén talált jószág iránt kérdőre fog vétetni, az, hogy ő Írást 
nem tudó, mentségére nem szolgál hat, hanem áltáljában ezen 
zsinórmérték gyanánt szolgáló rendszabás szerint fog Ítéletet 
nyerni.

Eredetije u. o. az 1826. évi szept. 25. tartott rabokat Ítélő tör
vényszék jegyzőkönyvének 184. sz. a.

XXIII.
1827. évi j ul. 2-án.

Azon közvégzés, melylyel a tiszti jelentéseknek a fertály
esztendei közgyűlés előtt az alispányi hivatalhoz 8 nappal 
beküldetések elrendeltetett, egyedül a közjó s köztárgyak 
folyamatának siettetését tárgyalván: az kivétel nélkül minden 
tisztviselő urakra és küldöttségekre is kiterjesztetvén, jövendőre 
nézve pontosan megtartatni határoztatott.

Eredetije n. o. az 1827. jul. 2. tartott közgy. jkv. 643. sz. a.

XXIV.
1829. márczius 30-án.’

Minden tartozások, a melyek csak beszedhetők, executió 
mellett is, beszedődjenek és az illetőknek számadásaiban, 
beiktassanak, azoknak pedig jegyzeménye, a melyeket vagy 
az adózóknak közbenjött vagyontalanságok, vagy más okból 
származott lehetlenségek végett beszedni nem lehetne, bemutat- 
tasson, hogy így azon öszvesség az elöljáróságok által az illető 
tekintetes uradalmak kikéretendő jóváhagyásának hozzá járultá- 
val eleugedtethessen, és annálfogva a jövendőre kivettetendő 
házi adó kivetése alkalmával, az mint némely egyes lakosoknál

1 Hozatott e statutum egy küldöttségnek véleményes jelentése 
alapján, melyet az 1826. évi deczember 15-én tartott közgyűlés a végett 
rendelt ki, bogy a községek házi szükségeire kivetett adók hátralékának 
beszedésére és a fogyatékos adókezeléshűl származó rendetlenségeknek 
meggátoltatására vonatkozólag javaslatot tegyen.

C orpus S ta tu to ru m . III. 31



még kintiévé tartozás ne tekintessen; hanem mint meg nem 
vehetetlen a számadásba behozattasson.

Hogy pedig jövendőre ezen rendetlenség megakadályoz
tasson, rendeltetik:

1- ször. Hogy a községeknek házi adójoknak kivetése, 
mindég a járásbeli tisztviselő és az illető tekintetes uradalom 
által kiküldött urak előtt történjen meg, úgy mindazonáltal, 
hogy a kintlevő mennyiség figyelembe vevődvén, újra csak 
annyi vettessen ki, a mennyi a múlt esztendőről fenmaradt 
tartozással együtt találtatnék szükségesnek házi szükségeikre.

2- szor. Hogy minekutána némely községeknél oly vissza
élések tapasztaltattak, hogy a példánakokáért, valamely fel
állíttatni kívánt épületre már egyízbe kivetett költségek czime 
alatt, a jövő esztendőben előfordult házi adónak előre való 
kijegyzése alkalmával, a nélkül hogy az érintett épülethez vagy 
az a végre kivetett summa behajtásához hozzá kezdettek volna, 
ismét ugyan a végre, s azon czim alatt, újabb kivetés is 
történt; az ily egy ugyanazon czélra több ízben történendő 
költségek kivetésétől a községek eltiltatnak, hacsak azok pót
lását a közbenjöhető környülállások szükségessé nem teszik, 
és ahhoz képest az illető földesuraságnak engedelme hozzá 
nem járuland.

3- szor. Nehogy az egyes adózók a párbér fejében fize
tendő mennyiségen felül is terheltessenek, az ily czélból 
elrendeltetik, hogy a párbérnek kivetése a házi adótúl meg- 
különböztettetvén, minden összveegyenlítés nélkül külön is 
kezeltessék, és a feleslegség a jövő esztendei kivetésben minden
kor figyelembe is vétettessék.

E r e d e ti je  a z  1 8 29 . é v i  m á rc z . 30 . t a r to t t  k ö zg y . j k v .  2 4 9 . s z . a .

XXV.
1829. ju liu s  6.

Rendeltetik, hogy a lakosok a nád, fa, és egyél) fűtőt, 
úgy szénát, szalmát s más bármi takarmányt a helysé
gen kívül tartsák; olyasoknak ben az helységben, az udva
ron avagy kertben, úgy szintén az udvarok és kertek bekerí
tésére, nádfalaknak tartása a nemtelenek ellen 12 pálcza- 
ütés, a nemesek ellen szóbeli per utján megveendő 12 pengő 
forintok büntetése alatt tilalmaztatik, s a végett minden nád- 
kerítések egy esztendő lefolyta alatt, elbontatni s helyette a 
háztulajdonosa által vertfal készíttetni rendeltetik, mindazon 
által a mindennapi szükségnek fedezésére szabad lészen egy 
heti, s nem több szükségre elegendő fűtőt avagy takarmányt

4 8 2  M E G Y E I S T A T Ú T U M O K .
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a város avagy helységbe levő m inden házhoz b e sz á llítan i; a 
hol pedig a laposabb fekvés m ia tt a vertfa l összediilne, o tt 
ugyan, de csak úgy engedtetik  meg a  nádkerítés, hogy az 
m ind a  két o ldalán  illő vastagságon m egtapasztasson.

Eredetije u. o. az 1829. évi jwl. 6. közgy. jkv. 834. sz. a.

XXVI.
1829. decz. 16-án.

Já rá sb e li szolgabiró u raknak  kötelességül tevődik, hogy 
m inden községeknek m eghagyják, hogy azok, úgynevezett 
hegedűket ta r tsa n a k  és a nagyobb tek in te tű  ra b o k a t m indég 
azokba kísértessék, a  k isértető  tisztviselő u ra k  pedig a  kisér- 
te tésko r adni szokott com itivákban m indenkor beigtassák, hogy 
m ilyen rabokat k isértetnek , azoknak személyes le írása ikat is 
m ellé kapcsolván.

Eredetije az 1829. decz. 16. tartott rabokat Ítélő törvényszék jkv. 
220. sz. a.

XXVII.
1830. márczius 8-án.

Nem lehet nagy botránkozással nem szemlélni, hogy 
jelesen szabad királyi Szeged városa szőllős kertjeiben kintlakó 
számtalan úgynevezett vinczellérek, valamint egyéb községekben 
is, igen sok, s ezek között gyanús s megrovott életű nemtelen 
személyek közönséges puskákkal felfegyverkeznek, a közbátorság 
állapotának veszedelmére, annálfogva rendeltetik, hogy (minek
utána az 1790. esztendő Sz. György hava 20-áról 13033. sz. a. 
költ kegyes rendelés szerint a nemtelenek fegyvertartástól el 
lennének tiltva), lövőfegyver az uradalom, avagy a község 
részére a helybeli elöljárók által fogadott esztendős kerülőknél 
és csőszöknél, de ezeknél is csak az uradalmi pecsét alatt 
hagyattatván meg, minden egyébb nem nemes személyektűl 
elszedettessenek.

Továbbá fegyvereket, puskaport, golyóbist, csak egyedül 
arra megbízott jóhirű kereskedők árulhassanak, a zsidók 
ilyetén kereskedéstűi 1808-dik esztendő Sz. György hava
9-dikéről 8410-dik szám alatt, és még 1742-dik esztendő 
Pünköst hava 11-dikéről költ felsőbb rendelettel áltáljában 
ellevén tiltva.

2-szor. Különös gond fordíttassék arra, hogy kulcsokat 
egyedül a lakatosok, ezek is pedig a környiilállásokhoz szabandó 
büntetés terhe alatt, úgy mondatott g e n e rá lis  k u lc so k a t, azonnali
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elmulaszthatatlan bejelentés után, csak esméretes személyeknek 
készíthessenek.

3- szor. Különben is ellevén már rendelve, hogy senki, 
idegen jött-ment, passus és bizonyítvány nélkül kóborló cselédet 
önmaga java tekintetéből is felfogadni, ne bátorkodjon: mivel 
a házi tolvajságok többnyire a házi cseléd elősegélésével 
s befolyásával történnek, szükséges minden községben az 
elöljárók közül egyet, cselédek felügyelőéül kirendelni, kinél a 
cselédek jegyzékben állván, bizonyítványokat beadni, s helyek 
változtatását feljelenteni, büntetés alatt köteleztetnek; ne is 
legyen szabad cselédet ezen felvigyázónak tudtanélkül felfogadni.

4- szer. Cselédtől drágaságot, s más oly szereket, melyek
nek hozzája jó utón lett kerülése gyanús lehet, az orgazdákra
szabott büntetés alatt venni tilalmaztatik./

5- ször. Es mivel a lienyélők vetemednek leginkább lopásra: 
az ilyen dologtalan herék, főkép tavaszszal előállíttatván, 
szolgálatba állani, vagy bizonyos munkálkodásra szoríttassanak, 
járásukba, kelésükbe, foglalatosságukba, s társalkodásukba 
szemmel tartassanak, s midőn nem is vélnék, házuk s szokott 
helyük gyakran megvizsgáltassák s tőlük minden menésekről 
s járásukról szám vétessék, sőt megrovott ösmeretes tolvajok
nak, kik gonoszságok űzésére vásárokra, egész társaságban 
vervén össze magokat, szoktak eljárni, utazó levél ki se adat- 
tassék, s ha minden felvigyázat ellenére is ellenek valamely 
lopás elegendő próbákkal feladódna, a titokba maradandó 
feladónak jutalmul 10 frt fizettessék annak értékéből.

Hogy pedig, a gonosz embereknek kártékonyságok, a 
községeken kiviil az egész határban meggátoltassák, szükséges 
e részben is hasonló felügyelettel lenni, ennélfogva —

6- szor. Valamint a pusztákon lakó pásztorok minémű- 
ségek, számuk és tanyájuknak gyakortai vizsgáltatásuk iránt 
rendelés van téve: nem kevesebb figyelmet érdemelnek a külső 
magányosan pusztán fekvő csárdák is. Tilalmaztatik tehát az 
ilyetén barlangul szolgálható, de áltáljában akármely korcsmákba 
is fogadósoknak, csárdásoknak (mint eddig a köz jórend ellenére 
tapasztaltatott) gyanús, megrovott s nem egyéb, mint tolvaj-. 
Ságokat palástoló s elősegélő orgazdákat állítani, s felfogadni, 
a honnan hogy a gonoszságnak ezen kútfeje elfojtassék, az 
illetők most azonnal az 1514-dik esztendő 61-ik törvény- 
czikkely fenyítékére1 s magok ehez alkalmaztatására emlékez
tessenek s megintessenek.

4 8 4  M E G Y E I S T A TÚ TU M O K .

1 Az 1514: 61. t.-oz. e ltiltv á n  a  parasz to k at a ttó l, hogy a m a rh á k  
ta r tá s a  czéljából m ásnak  te rü le té n  szállásokat ta r ts a n a k  fon, a  nem esek-
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7 -  sz er . A  k ü lső  p á s z to r o k  p e d ig , k ik n e k  sz á m u k  is  n ie g -  
v a g y o n  h a tá r o z v a , a  k e z e k  a lá  b íz o t t  j ó s z á g o t  so h a  se m m i  
sz ili  a la t t  b e j e le n t é s  n é lk ü l  e l  n e  h a g y h a s s á k , k ü lö n b e n  m in t  
k ó b o r ló k , lo v a ik t ó l  m e g fo s z ta tv a , a  p á s z t o r s á g t ó l  s z in te  ü g y ,  
m in t  a  p u s z tá r a  j á r h a tá s t ó l  2 4  p á lc z a  b ü n te té s  a la t t  e l a l t a s 
sa n a k , s  e n n e k  n a g y o b b  fo g a n a t já r a :

8- szor Az egész megyében minden községek pásztorainak 
különböztető, s egyszermind esmertető jegyeik legyenek, melyet 
kalapjukon büntetés a la tt viselni tartoznak, s erre nézve 
minden megyebeli földes uraságok is megkerestessenek a végett, 
hogy adott jegyeiket a mezei biztosoknak bejelentsék.

9 -  sz e r . J ó l l e h e t  a  m a r h á k , lo v a k  e l to lv a j lá s o k  ir á n t  ig e n  
h a s z n o s  in té z e te k  té te t te k , a z o k o n  f e lü l  a z o n b a n  r e n d e lte t ik ,  
h o g y  m in d e n  g a z d a , jó s z á g á n a k  sz ő r é t, j e g y é t ,  b é ly e g é t ,  a  
k ö z s é g  h á z á n á l eg y , a v é g r e  k é s z íte n d ő  je g y z ő k ö n y v b e  la k 
h á z á n a k  sz á m a  a lá  b e ír a s s a ; e z t  c s e le k e d v é n  m in d  a k k o r ,  
m ik o r  á d , m in d  a k k o r , m ik o r  v e sz , a v a g y  t ő l e  e l lo p a t t a t ik .  
E r r e  s z o lg á l:

1 0 -  sz er . A  m a r h á k n a k , a  tu la jd o n o s é n  k ív ü l,  m á s  k ö z  
m e g h a tá r o z a n d ó  v a s s a l  is , m e g b il le g e lt e té s e k .  M ir e  n é z v e  s z ü k 
sé g e s ,  h o g y  e b b e li  in té z e tn e k  o r s z á g s z e r te  b e h o z a tá s á r a  a  
N .  M . M . K .  h e ly ta r tó  ta n á c s  a lá z a to s a n  m e g k é r e t te tn é k  a  
v é g e t t ,  h o g y  m in d e n  k ü lö n  t ö r v é n y h a tó s á g o k n a k  b iz o n y o s  
s z á m o t  h a tá r o z n i m é ltó z ta tn é k , m e ly  e z e k  á l t a l  a  k e b e lb e li  
k ö z s é g e k r e  a lk a lm a z t a tó d n é k .1

S e m m ifé le  m a r h á t  n y o m t a to t t  p a s s u s  n é lk ü l  a d n i, v e n n i,  
c s e r é ln i  n e m  s z a b a d ;  h o g y  p e d ig  e z  m e g le h e s s e n , k ik i  m in d e n  
d a r a b  e la d o t t  m a r h á já r a  p a s s u s t  ta r to z ik  v á l t a n i ,  s  a z t  a  
v e v ő n e k  á lta la d n i,  a  k i p e d ig  m a r h á t  v e tt , h a z a m e n e t e le  u tá n  
2 4  ó r a  a la t t  k ö te le s  m a g á t  le g it im á ln i ,  a  m a r h á já t  b e ír a tn i ,  
p a s s u s á t  e lő a d n i,  m e ly e t  a  k ö z s é g  je g y z ő je  n u m e r iz á lv a  t a r t 
so n  m e g .

H a  p e d ig  a zo k , k ik r e  a  p a s s u s a d á s  b iz a t ta t ik ,  le g k is e b b  
c s a lá r d s á g o t  k ö v e tn é n e k  e l, s z e m é ly e k h e z  k é p e s t , m in t  o r g a z d á k  
ú g y  fo g n á n a k  b ű n te t t e im .

nek s polgároknak pedig, hogy a saját területükön tartott szállásokban 
más mint jóliirfl személyeket tartsanak : az ez ellen vétőket a marhák 
elvételével s az idegen helyen tartott szállások elpusztításával fenyíti.

1 A marhák megbélyegeztetésének hasznát a küldöttség, melynek 
javaslatára e statutum alkottatott, akkép tünteti föl, hogy ezzel a 
marhának netáni eltévedése esetében legott megtudódnék, hogy hová való 
a káros fél, tolvajlás esetében pedig, hogy honnan lopták el, s végre 
a tolvaj sem adhatná el mint tulajdon jószágát ; a mely ozélra a kül
döttség a statutum által elrendelt marhalevél váltását ajánlja.
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11- szer. Apróbb jószágok, úgymint juliok, sertések eltolvaj- 
lásai által is kárt vallanak gyakorta a lakosok; ennek is, a mennyi
ben lehet megakadályoztatására szükséges figyelemmel lenni. Mire 
nézve főkép a nagyobb községekben tapasztaltatván, hogy a fő 
mészárszékeken kívül kisebb székek is tartatnak, melyekben 
juhok, sertések vágattatnak, megengedni nem lehet, hogy az 
ilyetén, többnyire féreeső kurta székeket megrovott s tolvajos 
életekért büntetett személyek tartsák s árendálhassák, sőt 
attól a fentebb előhozott törvény értelméhez képest azonnal 
elmozdítod]anak, s helyettek jámbor esméretes személyek állí
tódjanak. kik vágásra vett jószágukat, avagy náluk találandó 
bőröket legitimálni hasonlóul kötelesek lesznek.

12- szer. Nem is szabad semmiféle jószágot, akármelyik 
pásztornak is, legalább gazdájának előre bocsájtandó bejelentés 
nélkül eladni, sem attól venni, tolvajság s orgazdaság bün
tetése alatt.

13- szor. Jóllehet pásztoroknak csak jóhirű-nevű embereket 
lehet felfogadni, mindazonáltal, lia megtörténne, hogy ilyetén 
pásztor a keze alá bízott jószágokról számot adni nem tudna 
s az elveszetteknek ára netalán minden értékét felyülhaladná 
s a kárvallás környülállásait felvilágosítani nem tudná; az 
ilyetén mint gyanús, ügyének megvizsgáltatása végett törvény
szék elébe állíttassék.

Mely rendszabály a nagyméltóságú magyar királyi hely
tartó tanácshoz oly alázatos jelentéssel felküldődni határoz
tatok, hogy ezen megye előbb megállapított rendszabályainak 
pontos végrehajtások mellett ment légyen azon bajtól, mely a 
felsőbbi rendelés kibocsájtására okott szolgáltatott.

E r e d e ti je  u. o. a z  1830 . év i m á r  ez. 8. t a r to t t  lc ö z g y .jk v . 93. sz . a.

XX VIII.
1834. m árcz. 3.

Szabad királyi Szeged városa nemes tanácsának böjtelő 
hava 14-dikéről 210. sz. a. költ levele, melylyel a gyanú alá 
esett, avagy arra okot szolgáltató nemes személyeknek tanyáik 
s házaik engedetem kikérése nélkül felmotoztatása kérettetik.

A közbátorság sikeres fentarthatása nem látszatik ugyan 
a nemesi kiváltságokról szóló törvényekkel összeütközésben, 
mindazonáltal a gyorsabb nyomozódhatás tekintetéből nem 
elleneztethetik, hogy a gyanús, megrovott s többször büntetve 
volt nemes személyeknél a felkerestetés, az illető helyen külön
ben kívánható bejelentés nélkül is, főkép a mondott város 
szélesen terjedő vidékére tekintve, egyedül a tanyákon eszközöl-
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te s s é k , ú g y  m in d a z o n á lta l ,  h o g y  m in d e n  i ly e s  e s e t  a z  i l l e t ő  
h e ly e n  m in d e n k o r  a z o n n a l h e je le n te s s é k , e b b e l i  e n g e d e le n m e k  
i s  h a t á r ta la n s á g a  e lm e l lő z é s e  t e k in t e t é b ő l  p e d ig ,  a z  ü g y é sz i  
h iv a t a l  ir á s tá r o s  ú r r a l  e g y e t é r t ő le g ,  a  f e n n e b b i k ij e lö lé s  s z e r in t  
a z  a lá  jö h e tő  n e m e s  s z e m é ly e k n e k  j e g y z é k é t  a  s z o k o t t  t a b e l lá k 
b ó l  a  jö v ő  k ö z g y ű lé s r e  m u ta s s a  h e .

E r e d e ti je  u . o. a z  1 834 . m á rc z . 3 -á n  ta r to t t  közgy . jk v .  2 9 0 . s z . a.

XXIX.
1835. febr. 23.

A  m a r h a h ú s  f e lj e h b v i te le  ir á n t  n y ú j to t t  k é r é s e k  m e l le t t  i s :
A  fe n fo r g ó  k ö r n y ü lá l lá s o k h o z  k é p e s t  a n n a k  á r a  e lő b b i  

m e g h a tá r o z á s á b a n  h a g y a t i k ; a z  ig a z  m é r té k k e l  k im é r é s é r e  
s z o lg a b ir ó  u r a k  le g s z o r o s a b b  f e lü g y e lé s r e  b u z d ít ta tn a k , az  
a p r ó lé k o k , lá b , orr , tü d ő , v e s e , m áj to v á b b  is  f é l  á r b a n  
m a r a d v á n ;  a  k é t  l a t  h iá n y b e l i  e n g e d e le m  n e m  m in d e n  fo n tr a ,  
h a n e m  m in d e n  n a g y o b b  k im é r é s r e  é r te tő d v é n . E g y é b ir á n t  
s z o lg a b ir ó  u r a k  a zt, h o g y  n á lo k  h it e le s í t é s  v é g e t t  is  s z ü k s é g e s  
m é r té k e k  h ib á z n a k -e , s  m e ly e k ,?  b e je le n tsé k .

E r e d e ti je  w. o. a z  1835. fe b r .  2 3 -á n  ta r to t t  k ö zg y . jk v .  2 6 4 . s z . a .

XXX.
1835. évi okt. 6-án.

A  m e g y e  fo g h á z á b a n  r a b o sk o d o tt , é s  a k á r  k e z e s s é g  
m e lle t t ,  a k á r  b ü n te té se k  e ls z e n v e d é s é v e l  k is z a b a d u lt  s z e m é ly e k  
i r á n t  k e l lő  f e lü g y e le t  t e k in t e t é b ő l  sz o ro s  r e n d s z a b á s k é p  e l l ia t á -  
r o z ta t ik ,  h o g y  e z e n tú l  m in d e n  k is z a b a d u la n d ó  r a b  s z e m é ly 
s z a b a d s á g a  m in é m ű sé g é t  t a n ú s ít ó  le v é l l e l  lá t ta t v á n  a  v á r n a g y  
á l t a l  e l, e n n e k  b e m u t a tá s á v a l  m a g á t  a  m in t  la k á s a  h e ly é n  
m e g je le n , a  h e ly s é g  e lö ljá r ó i  e lő t t  k ije le n te n i ta r to z z o n .

E r e d e ti je  w. o. a z  1835. é v i  o k t. 6. ta r to t t  ra b o k a t i té lö  tvsze'k  jk v .  
2 0 6 . s z . a .

XXXI.
1836. évi január 12.

A  p á le z a  ü té s e k k e l  f e n y ít t e tn i  h a tá r o z t a to t t  r a b  s z e m é ly e k  
e l le n  h o z o t t  tö r v é n y sz é k i Í té le t , v é g r e h a j tá s a  a lk a lm á v a l k iv i lá g o 
so d v á n , h o g y  n é m e ly e k  a  h o s s z a b b  le ta r tó z ta t á s  e lk e r ü lé s e  
v á g y á b ó l  t e s t i  f o g y a tk o z á s a ik a t  tö k é le t e s e n  a  v iz s g á ló  s e b o r v o s  
e l ő t t  fe ln e m  a d n á k , jö v e n d ő r e  s z o r o sa n  m e g ta r ta n d ó  r e n d 
s z a b á s k é p  e lh a tá r o z ta t ik ,  h o g y  a  tö m lö c z ö k  o r v o s i f e lü g y e lé s é -
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v e i m e g b íz o t t  s e b o r v o s  e z e n t ú l  m in d en , a  m e g y e b e li  tö m lö c z ö k b e n  
le t a r t ó z t a t o t t  r a b s z e m é ly t ,  m é g  a  tö r v é n y s z é k e k  h a tá r n a p ja  
e lő t t  m e g te k in tv é n , s  m e g v iz sg á lv á n , t e s t  a lk o tá s á n a k  m iv o ltá 
r ó l fe je n k é n t  j e le n t é s é t  a z  a lis p á n i h iv a ta ln a k  id ő le g e se n  
b e m u ta sssa ,

E r e d e ti je  a z  1836. é v i j a n u á r  12. t a r to t t  rab . i t .  tv s z é k  jk v .  
16. sz . a.

XXXII.
18S6. évi aug. 31-én.

A  b ü n te tő  tö r v é n y s z é k  k is z o lg á lta tá s á b a n  s z e m é ly  v á lo 
g a t á s t  n em  e n g e d ő  e g y n e m ű s é g  t i ltv á n , b o g y  az v a l la t á s  h e ly e t t  
n y i la t k o z á s a ik a t  e lő te r j e s z te t t e  n e m e s  r e n d ű  v á d lo t t a k  a z o k n a k  
a  tö r v é n y  s z ín e  e lő t t  m e g m a g y a r á z á s á r a , v á l t o z t a t á s a ,  s z ó v a l  
h it e le s í t é s  j o g já t u l  e le s s e n e k  —  r e n d s z a b á s k é p  h a tá r z ta t ik ,  
h o g y  e z e n t ú l  m in d e n  n y ila tk o z ta tá s ,  h a b á r  n em  is  ö n k é n y e s  
v a l lá s  a la k já b a n  v é t e tn e  k i, s z in tú g y  m in t  a  n e m te le n  s z e m é 
ly e k  v a llá s a i ,  m e g h ite le s í t t e s s e n ,  n e h o g y  a z o n b a n , a  h it e le s í t é s 
n e k  k é ső b b  t ö r t é n t e  á l t a l  az id ő k ö z b e n  ö sz v e  s u t t a g o t t  s  a  
b ü n n y o m o k  é J b o r o n á lá s á r a  tö r e k v ő  v á d lo t t a k ,  a  v is s z a v o n á s b a  
t a lá lh a s s a n a k  m e n e d é k e t ,  m e g h a ta lm a z ta tn a k  a  S z e g e d e n  é s  
V á s á r h e ly e n  m á r  f e n n á l ló ,  ú g y  S z e n te s r e  h e ly e t t e s  a l is p á n  
M ü lle r  I g n á c z  ú r n a k  e ln ö k s é g e  a la t t  t á b la b ir ó  D o b o s s y  L a jo s  
é s  K o v á c s  I s t v á n  s z o lg a b ir ó , V id o v ic h  I m r e , B e l ic z a y  P á l  
e s k ü d te k  é s  B o g y ó  S á n d o r  t. a lü g y é s z  u r a k b ó l k in e v e z e t t  
á l la n d ó  h it e le s í t ő  k ü ld ö t t s é g e k ,  h o g y  a  v á d lo t t a k n a k  v a l lá s a i t  
is  v a la h á n y s z o r  a  v iz s g á la t o t  t e t t  t is z t v is e lő  s z ü k s é g e s n e k  
it é le n d i,  m e g h ite le s í t t e s s é k .

E r e d e t i je  a z  1836. é v i aug. 31. t a r to t t  rab . i t .  tv s z é k  jk v .  
340 . sz. a.

XXXIII.
1837. márcz. 1-én.

A  tö r v é n y sz é k  b ír á s k o d á s a  a lá  t a r t a z ó  m e g y e i  r a b o k r a  
n é z v e  a  k ö v e tk e z e n d ő  r e n d s z a b á ly  a l k o t t a t o t t :

M in d e n  m e g y e b e l i  ra b  m e g it é l t e té s e  e lő t t  a  v a s b a  fo g a tá s -  
t ó l  m e g k im é lte s s é k , k iv é v é n , h a  a  b e k ü ld ő  j á r á s b e l i  t is z t v is e lő  
a  v a sb a  le e n d ő  t a r t á s t  a  r a b n a k  te te m e s e b b  g o n o s z s á g á é r t  
m e g s z ö k h e té s e  e l le n i  o v a k o d á sb ú l sz ü k sé g e sn e k  Í té lv é n , ez  ir á n t  
a  r a b b a l k ü ld e n i s z o k o t t  le v é lb e n  a  v á r n a g y n a k  v ilá g o s a n  
m e g h a g y ó  r e n d e le t e t  n e m  á d , ú g y s z in te  tö r v é n y sz é k  e lő t t i  m e g 
je le n t é s e k o r  c s a k  a  t i s z t i  fő ü g y é sz  á l t a l  k ü lö n ö s e n  k ij e le l t  
r a b o k  le s z n e k  p e r e e z b e n  b e k isé r e n d ő k .

E r e d e ti je  a z  1837 . é v i  m á rcz. 1-én ta r to t t  rab . i t é lö  tv s z é k  jk v é -  
nek 14. sz . a .
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1761.
H a j  d u h e r  i l le t i  s ta tu tu m .

Ut eo magis gregum pastoribus ad furandum via praec
ludatur, statutum est, ut a modo deinceps armentarii et gregum 
pastores pecora curae suae concredita diligentius custodire 
tenebuntur, denique ne misera plebs contribuens in pecoribus 
propter malitiam armentariorum damnum patiatur, si casu quo 
pecora hospitum morbo quopiam opprimerentur, sine mora 
custodes pecorum hospitibus insinuare, non absimiliter, si 
crepuerint, antequam corium degluberetur, pariter hospitibus 
notitiae dare obligabuntur, secus custodes pecorum hospitibus 
damna causata resarcient.

E r e d e ti je  H a jd ú m e g y e  l e v é l t D ebreczen ben , P ro t.  1761. P a g . 117. 
6 - ik  p o n t.

1762.
H a j  d u h e r  il le t i  s ta tu tu m .

Ex quo in gremio oppidorum hajdonicalium, in segeti
bus, pratis foenilibus annuatim diversa damna civibus inferri 
solerent, ex eo statutum est, ut in quibuslibet oppidis, a 
proportione capacitatis, territoriorum obequitatores juramento 
adstricti, et armis bene provisi constituantur, qui ex obliga
tione vagos, et alios, quoscunque circa greges pecorum, ex 
armenta nefors latitantes homines incaptivare, ac sub bona 
custodia, ductoribus praesentare tenebuntur. Non secus pecudes, 
et pecora, equos sabellicos, et alia jumenta in campis damnum 
inferentia invagiare, et ductoribus insinuare obligabuntur. 
Hujusmodi vero obequitatores cum illatoribus damnorum sub 
gravi poena neutiquem convenire praesumant; verum praevia 
aestimatione damnificatis damnum refundant; praeterea a 
quolibet jumento duas polturas, ad communes necessictates 
convertendas, ex parte vero obequitatorum unam polturam 
desumere ductores authorisantur. Insuper vero illatores dam
norum, si servitores fuerint, ratione damni 30, et re ita expos-



cente, etiam 50 ictibus baculorum pulsabuntur, vel si 
etiam hospites, et eorum filii, modo praemisso excesserint, 
et damna intulerint, eandem poenam subire debebunt; hac 
tamen cum modificatione, ut si poenam corporis redimere 
vellent, in primo casu invagiationis praeter refusionem damni, 
et obequitatori cedentem mulctam, tres florenos, in secundo 
casu 6, in 3-to vero 12 flnos aeque ad publicas necessitates 
convertendos solvere tenebuntur; et si hoc quoque modo 
ad meliorem frugem reduci nequirent, amplius poenam corpo
ralem redimere non poterunt, verum adinstar servitorum, 
toties, quoties excesserint, eandem poenam corporis subibunt; 
poenalitas autem haec etiam ad similes seu incolas eorumque 
filios, seu vero servitores, pro extensa declaratur ipsi post festum
S. Georgii militis et martyris, adeoque per integram aestatem 
pecudes et pecora, prout et equos sellarios in aliorum semina
turas, vel foenilia in compedibus, vel aliter quomodocumque, 
deducere taliterque proximum suum damnificare attentarent. 
Obequitatores denique in recompensationem fatigiorum, a 
singulo hospite, singulum quadrantem frumenti habebunt. 
Quam inclytae congregationis determinationem ductores oppi
dorum sub poena 24 flnorum in effectum summere obliga
buntur.

E r e d e ti je  H a jd iim e g y e  le v é l t . ,  D ebreczen ben , a z  1 7 62 . é v i  j k v  140. 
la p já n ,  18 . sz. a.

1765.
Hajdukerületi statutum.

Querulati sunt deputati oppidi Hajdonicalis Szoboszló? 
nomine senatus, totius denique communitatis in eo: quod s1 
quidem custodes pecorum, ovium, equorum, aliorumque jumen' 
torum, contra omne jus et aequum, miseros contribuentes 
incolas, probabilius damnificandi studio hactenus practisar6 
temerarie velle declarassent; nimirum quod jumenta, pecudes’ 
et pecora, oves, vaccas, equos, et alia his similia majora» 
vulgo (számos marhák) custodire, curamque eorundem habere 
vellent; de minoribus vero animalibus puta: vitulis, agnellis, 
hinnulis, ac aliis 'etiam si perierint, rationes dare non 
tenentur. Circa quod conclusum est: quod gregum custodes, 
tam de pecudibus majoribus; quam etiam minoribus uncuique 
rationes dare tenebuntur: nam secus praeter refusionem damni 
custos gregis huic determinationi semet non accomodans, nunc 
pro tunc 40. ictibus baculorum pulsabitur.

E r e d e ti je  H a jd iim e g y e  levé lt., D ebreczen ben , P r o t .  1165. 2 8 2 . 1.
2 . p o n t.
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Haj dúlcer illeti statutum.
C o m m u n i o p p id o r u m  H a jd o n ic a liu m  v o to  d e te r m in a tu m  

s ta tu tu m q u e , e x s t i t i t ,  q u o d  si q u id e m  t e r r a e  a r a b ile s  in  g r e m io  
o p p id o r u m  H a jd o n ic a liu m  e x is te n te s  p e r  in c o la s  p o s se s s a e , n o n  
in  u n a  c o n t ig u ita te ,  u t i  in  a l i is  ju r is d ic t io n ib u s  o b se r v a r e tu r ,  
p e r  in c o la s  p o s s id e r e n tu r , v e r u m  n u n c  i l l o ,  n u n c  a lio , a d e o q u e  
d iv e r s is  in  lo c is  ju g e r a  s u a  p o s s id e r e n t ,  e x  q u o  o c c a s io n e  se u  
s u b a r a t io n is  se u  f a lc a t io n is  se u  d e m u m  a lio r u m  a g r e ss iu m  
la b o r u m  e x  e o  r e m o r a m , e x in d e q u e  s u b s e q e n d a m  ja c tu r a m  
p a t i  n e c e s s ita r e n t ,  u t  f in ito  u n iu s  j u g e r i  la b o r e  te m p u s  c o n su 
m e r e tu r , d o n e c  d iu r n a le s  la b o r a to r e s  a d  a l iu d  ju g e r u m  d e v e r 
te r e n tu r  ; n o n  o b s ta n te  ta m e n  eo , c o n d u c t i t i i  la b o r a to r e s ,  su a  
d iu r n a  a b  h o s p it ib u s  d e su m e r e n t .

A d  a n te v e r te n d u m  p r o in d e  s im ili  in c o la r u m  in p e d im e n -  
tu m , j u g e r a , q u a e  in  g r e m io , se u  te r r ito r io  o p p id o r u m  H a j d o 
n ic a liu m  p e r  in c o la s  d iv e r s is  in  lo c is  p o s s id e r e n tu r , in  u n a  
c o n t ig u i ta t e  e x s c in d a n tu r , t a n ta e q u e  c a p ic i t a t i s  v u lg o  » Nyilas« 
in c o lis  a s s ig n e n tu r , q u a n ta m  q u il ib e t  in c o la r u m  j u s t o  t i tu lo  
h a c t e n u s  p o s s id e b a t, c u ju sm o d i o p p id o r u m  d e te r m in a t io n e m  
se u  s ta tu tu m , d u c to r e s  o p p id o r u m  a f fu tu r o  v e r o  e f fe c tu i m a n c i
p a r e  o b lig a b u n tu r .

E r e d e ti je  H a jd ú m e q u e  l e v é l t D eb reczen b cn , a z  1770. é v i  jeq tizö - 
ltö n yv  2 7 1 . I. 14. sz . a.

1 7 7 2 .

HajdúJcerületi statutum.
N y á j  é s  f e j ő s  j u h á s z o k r ó l  v a l ó  r e n d e l é s e k .

1 -  о. N y á j ju h á s z o k n a k  n y á r ib a n  4  k e n y é r , t é l ib e n  6 k e n y é r ,  
a h o z  v a ló  á z a lé k .

Sz. M ihály nap előtt hét héttel a kosbáránt ki kell 
hányni.

2 - 0 . F e j ő s  ju h á s z n a k  e g y  h é tr e  k é t  k e n y é r , k é t  h é tr e  
eg y  sa jt .

E t t e t é s é r t ,  f e j é s é r t  f iz e té se  le s z e n  1 8  v o n á s  fo r in t , e g y  
p á r  b o csk o r , m e ly b e  sz ű r e , v a sá r n a p i t e je ,  só sv ize , é s  r á a d á s  
te je  b é f o g la lt a t ik .

A  f e j é s t  e lk e z d i S z . G y ö r g y  n a p  u t á n  k é t  h é t te l ,  v é g e z i  
S z. M ih á ly  n a p  u tá n  k é t  h é t te l .

3- 0. A  nyájjuhásznak a fejés meg nem engedtetik.
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A  k ik  e z e n  d e te r m in a t ió n a k  n em  e n g e d e lm e sk e d n e k , h a  
a lk a lm a to s o k  le sz n e k , g y a lo g  k a to n á k n a k  a d a t ta tn a k , a  k ik  
p e d ig  a lk a lm a tla n o k , 2 4  fo r in t t a l  b ü n te tő d n e k .

4 -  0. A  ju h á s z o k  az m e g d ö g lö t t e t  h ú s o s tó l  ta r to z n a k  h a z a  
v i n n i ; k ü lö m h e n  tő lö k  n em  a c c e p tá lta t ik .

5 -  0. A  p á s z to r o k n a k  k o r c sm á k o n  k o r h e lk e d n i, r é sz e g e s -  
k e d n i t i l a lm a z t a t ik ; k ü lö m h e n  a  k i c o m p e r iá lta t ik ,  to t ie s  
q u o t ie s  4 0  p á lc z a  ü té s t  fo g n a k  sz e n v e d n i, m e ly r e  h a d n a g y  1 é s  
e s k ü d t  u r a im é k  sz o r g a lm a to sá n  v ig y á z n i ta r to z n a k , su b  g r a v i  
a n im a d v e r s io n e .

E r e d e ti je  H a jd ú m e g y e  l e v é l tD e b r e c z e n b e n ,  P r o t .  1772. 150. la p
7. p o n t.

1 7 7 4 .

Hajdúh er illeti statutu molt,.
Statuta privilegiatorum oppidorum Hajdonicalium sui) generali eorundem 
congregatione die 6-a Decembris 1774. in oppido Böszörmény celebrata, 

in ordinem redacta et excelso consilio regio locumtenentiali submissa.

1 -  o. Q u a e c u n q u e  in  p u b lic a  o p p id o r u m  c o n g r e g a t io n e  se u  
in  p u n c to  q u a n t i  c o n tr ih u t io n a lis , e t  a c c o m o d a t io n e  in c ly ta e  
m ilit ia e ,  s iv e  e t ia m  in  n e g o t i is  a lt is s im u m  se r v it iu m  re g iu m , e t  
p r o m o tio n e m  b o n i p u b lic i c o n c e r n e n t ib u s  d e c e r n u n tu r , e a  seu  
p u b lic o  d is t ic tu a l i  o ff ic ia li , t a n t o  m a g is  c u i l ib e t  p r iv a to  m a g is 
t r a t u i  o p p id a n o  im m u ta r e  in te g r u m  n o n  e r it ,a c o n tr a v e n ie n s  
f is c a lite r  c i ta n d u s  e t  p u n ie n d u s . F r u s t r a  e n im  f ie r in t  s a lu ta r e s  
q u a e lib e t  d isp o s it io n e s , n is i e a e d e m  fid e  d ig n ita te m  v im q u e  
s o r t ia n tu r .

2 -  0 . G e n e r a le s  o p p id o r u m  c o n g r e g a t io n e s  o r d in e  in  o m n i
b u s  o p p id is  c e le b r e n tu r , r a t io  n ih ilo m in u s  h a b e n d a  in tu itu  
c u ju s l ib e t  o p p id i p r o p o r t io n is  in  r e p a r t it io n e  p u b lic o r u m  o n e r u m  
o b se r v a r i s o l i ta e .1 * 3

3 -  0. C o m m iss io n e s  d e c r e ta le s  o p p id o r u m  c a p ita n e i, a u t  in  
e ju s  a b s e n t ia  v ic e c a p ita n e i,  n o n  in  p r iv a t is  ip so r u m m e t, s e d  in

1 A hadnagyok az 1699. évben egy törvényhatósággá alakult egyes 
hajdúvárosok, u. m. Böszörmény, Hadház, Dorogh, Nánás, Szoboszló s 
Vámos-Pércs élén állott tisztviselők voltak, kik a melléjök választott 
esküdtekkel illetőleg tanácscsal intézték az illető város ügyeit s hajtották 
végre a hajdúkerület határozatait, melyek a rendszerint Böszörményben 
tartott kerületi közgyűlésen hozattak.

s У. ö. az 1723 : 58. t.-czikkelynek a megyei közgyűléseken hozott 
határozatokra nézve tett hasonló rendelkezésével.

3 Ez intézkedés ellenére is a kerületi közgyűlések rendszerint 
H.-Böszörményben tartattak.
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publicis negotiis emanatae robur sortiantur, nec cursui earun- 
dem per quemcunque obexponatur, ne in rebus moram non 
ferentibus publicum detrimentum patiatur.1 Similes interim 
dispositiones sub proximius celebranda oppidorum congregatione 
referantur, ut ad omnium notitiam pervenire possint.

4- 0. Generales oppidorum congregationes non prius sol
vantur, quam omnium eorum, quae acta et conclusa, improto- 
collatio per ordinarium notarium publice perlegatur, quin 
insuper decisiones publici oppidorum magistratus in priori 
congregatione interventae- inproximius celebranda denuo perle
gantur.1 2 3 * ut omnibus constet, quivis qualiter negotium sibi 
commissum effeetuaverit.

5- 0. Ad generales oppidorum congregationes ductores 
oppidani, nisi legali de causa impediti, in propria persona cum 
notariis comparere sint obligati, casu vero, quo se absentarent, 
eatenus se coram praeside congregationis legitimare obligentur, 
contravenientes pro primavice publice admonebuntur, secundo 
sex, tertio 12. florenos persolvent; pluries vero hoc attentantes 
ad officium ductoratus inhabiles declarabuntur.8

6- o. Si quidem activitas plebis in eligendis et creandis 
ductoribus eidem attributa, cum damno publici debitaeque 
erga superiores observantiae et subordinationis neglectu, quin 
delictorum majorum cum licentia attentata patratione con
juncta esse expertum foret, quoniam ductores, qui imprimis 
officium illud ambiunt, quo eidem diutius praeficiantur, favores 
populi captare, debitam disciplinam non satis adhibere, delicta 
partim subticere, partim remissius, quam deberent castigare 
observarentur. Quo igitur malo huic medela procurari possit, 
ductoresque majori cum exactitudine officio satisfaciant, electio 
ductorum non amplius penes plebem, ast senatum et juratam 
communitatem stabit. Emeritus interim ductor, nisi rationes 
contrarium svaderent, candidationem ingredi debeat.

7- 0. Cum summa inconvenientia, imo damno etiam publici 
in omnibus oppidis evenisse observatum extitit, tum hoc, quod 
neo-electi ductores statum senatorium pro lubitu, ac ut pluri
mum ex interessentia mutarent, unde consequeretur, quod 
neo-corestituti senatores, cursum praegestorum negotiorum igno
rantes emolumentum boni publici, non ea, qua requireretur,

1 A tisztviselők s intézkedéseik iránti engedetlenségre nézve lsd 
II. köt. I. f. 17. 1. 1. jegyz.

2 Ez a rendelkezés megfelel az 1723 : 58. t.-cz. követelményének.
3 A gyűlésen való megjelenés kötelezettségére nézve lsd II. köt.

1. f. 18. 1. 1. jegyz.
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cum exactitudine allaborarent, tum vero, quod ad officium 
senatoratus omnis scripturae penitus ignaros applicarent; cum 
tamen praeter id, quod ibidem juridica quoque tractarentur, 
ductores insuper ac alia subjecta reddendis rationibus obnoxia e 
statu senatorio eligi assolerent. Quo igitur liac quoque in 
parte publico consulatur, insimul vero parentes ad erudiendas 
proles suas eo etiam magis animentur, non amplius ad officium 
senatoratus omnis literaturae expertes assumentur, prout nec 
erit in activitate ductorum oppidanorum positum, absque 
sufficiente causa, tanto magis ex aliqua privata interessentia 
quemcunque officio senatoratus privare. Casu vero, quo nume
rus senatorum deficeret, defectus hic communi omnium senato
rum suffragio ex candidandis ad hoc officium ex electa jurata 
communitate tribus idoneis, scripturae gnaris subjectis supplea
tur, numerus vero senatorum praeter ductores et notarios, 
nullibi ultra duodecim extendatur. Tandem: membra electae 
communitatis in majoribus quidem tribus oppidis ex triginta 
sex in minoribus vero 24. consistant. Pono: ductores oppidani 
titulo salarii annuatim habebunt in tribus quidem majoribus 
oppidis Itfnos 60, in tribus vero minoribus 30. Senatores loco 
salarii immunitationem ab onere quartirii, currulisationibus, et 
aliis id genus publicis oneribus obtinebunt. Demum: consve- 
tudo illa, qua mediante senatores anno quolibet ad gerendum 
officium juramento mediante adstringuntur, pro minus necessaria 
declaratur. Denique: quo in administratione juris et justitiae 
tanto major exactitudo et aequitas adhiberi, omnisque interes
sentia praecaveri possit, ad officium senatoratus non assumen
tur. qui ad invicem aliquem sangvinis nexum habebunt. Ultimo : 
siquidem convenientia id secum ferat, ut judices, qui justitiae 
administration! et morum correctioni operam dant, ipsimet 
quoque suis subordinatis bono exemplo praeeant: proinde 
nulli senatorum in popina attentanda compotatio admittetur, 
qui autem secus faceret, prima quidem vice excessus hic eidem 
severe exprobrabitur, secundo deprehensus mulctam 12 flore- 
norum persolvet, si vero hoc ulterius etiam facere pergeret, 
officio senatoratus carebit, nec amplius ad eundem assumetur. 
Ductores vero huic statuto non satisfacientes, toties quoties 
deprehensi, mulctam duodecim florenorum persolvent.

S-о. Ut plebis contribuentis conservationi omni possibili 
modo consulatur; exactiones eandem enervantes praecaveantur, 
ad debitam Subordinationen! pertrahatur, a liberius vero com
mittendis excessibus abstrahatur, nullatenus admittitur, ut 
eadem plebs contribuens ob qualiacunque patranda delicta 
mulcta pecuniaria, ast, corporali, cum moderamine tamen
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afficiatur ; ductores' cum senatoribus huic statuto contravenien
tes, fiscaliter citabuntur, ac convicti, praeter desumptae mulctae 
pecuniariae renumerationem, singillative sex tlorenos persolvent.

9-0. Experientia testatum reddidit saepe per non multo
rum partim incuriam, partim nocendi studium, cum damno 
publici, et privatorum ultima ruina, incendia furtaque nocturna 
evenisse. Quo igitur contribuentum damnificationi, securitati et 
tranquillitati consuli possit, in quolibet oppido erga competen
tem solutionem publici vigiles constituentur, qui praeter indi
cationem horarum omnes partes oppidi et hortorum allodi- 
alium in contiguitate oppidi existentium circumeant, post pul
sum vespertinum hinc et inde oberrantes, non absimiliter tam 
de die, quam de nocte, seu intra oppidum, sive inter hortos 
allodiales fumo tabaci utentes,1 indiscriminatim in arestum 
deducent, magistratualiter puniendos.

Ю-o. Varia damna, imo pericula etiam imminere et non 
clausis foveis frumentariis in aperto est, ad quae antevertenda 
statuitur, ut proprietarius similis foveae eandem diligenter et 
commode claudat, deterioratas et nulli usui amplius aptas, 
usque superficiem terrae impleat, secus huic statuto contra
veniens, praeter recompensationem causati damni, poena etiam 
corporali afficiendus; cujus cura peculiariter etiam incumbet 
privato cujuslibet oppidi magistratui, idem etiam super causato 
ex non adhibita vigilantia, damno rationem redditurus.

11- o. Mensurae2 tam rerum aridarum, quam liquidarum 
binis vicibus anno quolibet, per ordinandum finem in eum 
magistratualem officialem in gremio oppidorum investigentur, 
et scienter cum talibus utentes publico oppidorum magistratui, 
pro infligenda poena deferantur. Merces cum defectuosis ejus
modi mensuris distrahi observatae, confiscentur. Distractio autem 
cum mensura vulgo S in g  nuncupata, penitus vetitum erit.

1 2 - 0 . Experto existente tum eo: quod vagabundi, aliique 
malefactores ad incolas in hortis allodialibus domiciliantes 
semet recipiant, ac apud eosdem delitescant, tum vero, quod 
nonnulli finem in eum, ne scilicet ferendis communibus oneri
bus publicis obnoxientur, relicto intravillano fundo eorsum 
domiciliandi causa excurrant. Quibus ut obvietur, statutum est: 
nemini liberum esse in talibus hortis allodialibus extra-villanis 
domos aedificare ibidemque domiciliare ac proinde in oppido 
quolibet ductoris et juratorum muneris erit sedulo invigilare, 
ne quisquam in hortis talibus domos aedificet, si quae vero

1 A dohányzás tila lm á ra  nézve 1. I I .  к. 1. f. 262. 1. 1. jegyz.
‘ A m értékeket ille tő leg  lsd u. o. 143. 1. 1. jegyz.

Corpus Statutorum. Ш . 32
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aedificata haberentur, earundem possessores ad id adigat, ut 
aedificia sub poena diruitionis eadem ad alios usus convertant, 
ac si publicus magistratualis officialis super praemissis investi
gationem peracturus effectum statuti hujus non experietur, 
ductor cum juratis pro subeunda condigna poena fiscaliter 
citabitur.

13- 0. Magnum exinde privilegiis oppidorum horum prae
judicium, incolis vero damnum consequeretur, quod si eorun
dem haereditates larga adeo sangvinis sumptuumque profusione 
comparatae adventitiis quibusdam possidendae cederent. Pro 
hoc igitur antevertendo, parte vero ab altera, ut comitatibus 
vicinis dominisque terrestribus, omnis super eo querulandi ansa 
praecludatur, ac si nimirum subditi eorundem in oppidis hisce 
delitescerent, sub gravi incurrenda poena statuitur, ut nullus 
extraneorum profigendo in oppidis his domicilio admittatur, et 
si cujuspiam incolae filia, aut vidua extraneo nuberet, nisi is 
nobili praerogativa gavisus fuerit, hic domiciliandi facultas 
eidem non concedatur.

14- 0. In praejudicium cederet oppidis Ins id etiam, si 
hi et tales, qui aut ipsimet, aut eorum antenati ex oppidis his 
aliorsum habitationem figendi causa abscesserunt, licet suffe
rendis oppidorum horum oneribus non obnoxientur, haeredita
tes tamen aliquas hic possideant. Statutum proinde est: ut 
tales ad obtinendas haereditates non admittantur, nisi prius 
comprobaverint, se antenatosque suos ex antiquis Hajdonibus 
originem trahere ac tandem ad priora habitacula redierint. 
Casu vero in hoc revertens talis incola non prius haereditates 
suas adire valeat, quam onera omnia ab eisdem praestita aere 
parato exsolverit. Interim attendendum erit, ne revertens talis 
incola, aut eorum antenati ex eorum numero fuisse probentur, 
qui ea tantum ratione habitationem suam ex oppidis his 
aliorsum contulerunt, ne possint esse participes intolerabilium 
illorum onerum et aerumnarum, cum quibus oppida haec 
indifficillimis saepe temporibus conflictabantur, talibus enim 
reditus ad haereditates nullatenus admittetur.

15- 0. Quod si vero, in hoc, vel illo oppido aliqui adventitii 
inadvertenter inquilinatum assumsissent, tales quidem toleran
dos esse, ea tamen conditione ut intuitu terrarum arabilium 
ipsis assignandorum nullam praetensionem forment, eae si 
quidem inter antiquos incolas distributae essent, quorum 
antenati, quin et ipsi jura armorum solvendo terras illas aere 
parato redimere debuerint, nisi inquillinus talis statutione 
militari ad hoc se dignum effecisset. Si vero quispiam ex
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antiquis incolis 1 partem aliquam haereditatis suae necessitate 
ad actus jure perennali abalienare vellet, hoc non alteri, quam 
antiquo aeque incolae vendere liberum erit; ac ut privatus 
cujuslibet oppidi magistratus tanto accuratius huic rei invigi
lare possit, nullus absque scitu ejusdem sub poena nuillitatis 
contractum super simili venditione inire possit.

16- 0. Siquis, seu pro aedificatione domus, sive horti 
allodialis fundum aliquem ab antiquo a magistratu oppidi in 
communi oppidi terreno existentem acquisivisset, et abalienare 
vellet, ipsum tantum aedificium abalienandi habet facultatem, 
haeriditas siquidem fundi illius ad communitatem spectet, ac 
talis incola, nonnisi usum tantum illius fundi impetrasset. Ac 
in hoc etiam casu attendendum, ne talis abalienatio sub 
poena amissionis pretii aedificiorum absque scitu magistratus 
pertractetur.

17- 0. Siquis, terram suam in arvo relictam sine sufficienti 
ratione non inseminaret, aut vineam hortensem incultam relin
queret, in activitate erit positum ductoris et juratorum, arvum 
quidem ad usum unius anni, vineam vero in perpetuum in 
alium transferre.

1 8 - 0 . Carnis aliorumque naturalium, prout et cujuslibet 
speciei liquorum limitatio1 2 per publicum magistratum in 
generali congregatione determinabitur, ac ejus observationi 
publici magistratuales, quilibet in illo oppido, in quo habi
tationem obtinet, invigilabunt ac casu quo in aliquo oppido 
officialis magistratualis mansionem non haberet, hujus cura ac 
vigilantia officiali magistratuali in vicino oppido degenti 
incumbet. Casu quo in aliquo opjfldo limitatio non observare
tur, super hoc sub proxima generali congregatione relationem 
faciet, quo is, qui publicae determinationi contraire praesum
psit, magistratualem subeat animadversionem; interim tamen 
usque faciendam relationem, assistentia etiam mediante per 
ductores magistratuali officiali assignanda limitationem obser
vari facerent, procurabit.

19- 0. Quo damnificati super damnis suis tanto citius 
edoceantur, ductoribus sub poena eatenus infligenda incumbet, 
qualiacunque deperdita pecora et pecudes manibus suis per 
quoscunque resignata sine mora aut suppremo aut vicecapi- 
taneo notificare, quo iidem super talibus deperditis pecoribus 
tam gremiales oppidorum incolas, quam et vicinos comitatus

1 A hajdúvárosok lakóinak osztályaira és ezek jogállására nézve 
lásd a Hajdúkerületnek aláhh közölt 1820. évi statútumait, pars I.

2 Az élelmiszerek árszabását illetőleg lsd II. köt. I. f. 337. 1.
1. jegyz.

32 *
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literatorie edoceant, in arbitrio interim stabit capitaneorum, 
deperdita ejusmodi pecora, seu ad manus suas recipere, seu 
vero ductorum curae committere.

20-О. Ut contribuentium simul et militantium incolarum 
in oppidis bis degentium conservationi consulatur, quoad 
legales proceduras statuitur, nullius causam eo ex defectu 
condescensione obnoxiari, si pars aliqua litigans, seu quoad 
citationem,1 seu procuratoriam constitutionem,2 aut alias requi
sitas, formalitates8 in comitatibus, aut aliis dicasteriis juridi
cis strictissime observari consvetas non observaret, ne per hoc 
una vel altera pars lite agens longiori quam par est tempore 
iustitiae administrationem consequatur et per ulteriores expensas 
enervetur.

1 Az idézésre nézve lsd II. köt. I. f. 21. 1. 2. j., 22. 1. 1. jegyz.
‘ Az ügyvédvallást illetőleg lsd Szabolcsmegye 1568. évi stat. 3. j. 

fentebb 5. 1.
3 A hajdúkerületbeli városi magistratusok előtt folytatott perek 

vagy sommásak, vagy formálisak; amazok ismét vagy Írásba foglalt vagy 
pedig élő szóval folytatott perek voltak, melyekben t. i. a feleknek a 
jegyző által a jegyzőkönyvbe vezetett előadása alapján Ítélt a biróság. 
Sommás eljárásnak volt helye a j  bármiféle kereset tárgyában, ha azt a 
felek kölcsönösen kikötötték; Ъ) a 200 forintot meg nem haladó szembe 
való adósság (liquidum debitum) ; c )  a testvér atyafiak közti osztály 
esetében, ha az osztályt a szülők halála után egy esztendő lefolyása 
előtt valamelyik testvér sürgette; d )  az oly keresetben, melyet az osztá
lyos atyafiak a megintetésük nélkül örökösen vagy zálogképen eladott ősi 
javaknak magokhoz váltása vagy az idegeneknek azokból való kivettetése 
iránt az eladástól számított egy év lefolyása előtt indítottak ; e )  ha 
valaki mást egy eladott jószágból a szomszédság czimén az alkudott 
összeg letétele mellett egy 15 nap alatt ki akar v e tn i; f )  a lakosoknak 

-egymásközti apróbb jianaszaik s oly keresetek esetében, a melyek tárgya 
100 rli. forintot meg nem h a lad t; g )  végre azon ügyekben, a melyekre 
nézve a sommás eljárást a fenforgó körülmények tekintetéből a kerület 
rendelte el. ^Minden egyéb eset a törvény rendes útiára tartozott s az 
u. n. formalis per szerint tárgyaltatott.

Mig a formalis vagy solennis perekben forma szerinti és Írásba 
foglalt citatio kivántatott, a melyben úgy a terminusra mint az exhibi
tion! nézve a törvényszabta formalitások meg voltak tartandók, a sommás 
perekben elégséges volt a szóval tett törvénybe idézés is, a mely szerint 
a város szolgája a városi hadnagy nevében felperes kérésére alperest egy 
bizonyos napra leendő megjelenésre a magistratus elé személyesen meg- 
hitta. A formalis perekben mindenféle törvényes kifogás m egtétethetett: 
a biróság, a kereset, az idézés, a kereset útja (institutum) s az actoratus 
ellen; a sommás perekben ellenben csak a kereset tárgyát közelebbről 
érintő kifogások voltak érvényesíthetők, de ki voltak zárva a külső for
mákat illetők, nevezetesen a kereset külső formája, a citatio terminusa s 
exhibitiőjának módja ellen tám asztottak; ezek alapján —■ ha egyébiránt 
a biróság illetékes, a kereset világos és a szóval történt idézés bizonyos 
volt, a per le nem szállíttathatott. (Lsd e részben a Hajdúkerület által 
kiküldött bizottságnak 1820. junius 1-én kelt jelentését, Hajdúmegye 
levéltárában, 1819. fasc. 4. Nro 25.)

5Ú0
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2 1 - 0 . Quaecunque causae in foro oppidano 1 terminantur, 
et per partes succumbentes ad forum magistratus oppidorum 
appellantur omnibus sine discrimine appellata intra dominium 
admittatur; e contra, si causa per viam appellatae ad forum 
magistratus oppidorum deducta, ibidem terminetur, appellata 
ad forum directorate parti succumbenti extra dominium admit
tatur ;2 ac si ex foro magistratus oppidorum processus fine 
executionis exequendorum ad primae instantiae judices remitti
tur, ductor et jurati absque ulteriori eatenus expectanda. 
commissione, latam deliberationem effectui mancipent.

2 2 - 0 . Occasione attentandae executionis se opponentes, 
oppositionis3 tamen causam assignare nequeuntes, praeter

1 A kerületi közös s a városi külön levéltárakban elhelyezett perek 
s jegyzőkönyvek tanúsága szerint mindennemű perek, melyek a hajdú
városi lakosok között, azoknak akár személyeik, akár a Hajdúkerületben 
fekvő javaik, sőt még a szomszédos vármegyékben fekvő, de a városok 
birtokában levő praedialis földek iránt támadtak, általában a városi 
magistratusok, mint első folyamodása bíróságok előtt folytak. A kerületi 
törvényszék, mint első folyamodású bíróság elé pedig a következő perek 
tartoztak :

a )  a kerületben lakó protestánsok házassági perei (az 1791: 26. 
t.-cz. 11. p. alapján);

b) a kerületbeli városoknak egymás elleni határperei és contro- 
versiái;

c )  a hajdúvárosoknak egymás közti violent.ialis és repositionalis
perei;

d )  a városi lakosnak valamely város ellen támasztott bármily pere ;
e )  a kerületbeli lakosoknak törzsükös hajdúi mivoltuk bebizonyí

tása végett indított perei (processus ad legitimationem status Hajdoni- 
calis);

f) a városi elöljárók ellen a magistratualis fiscus felperessége alatt 
ad dandas gesti officii rationes indított perek.

a A városi bíróságok előtt folytatott mindennemű perek a városi 
magistratustól a kerületi törvényszékre appelláltattak, még pedig intra 
dominium, a nyilvánságos contumacialis perek kivételével. A kerület 
törvényszékéről azonban a kir. táblára intra dominium az appellata csak 
következő esetekben engedtetett m eg:

a )  mindenféle megerőtlenítési (invalidatorius) perekben ;
b )  új osztály iránt folytatott perekben;
c )  gyökeres jogból indított ügyekben;
d )  régi successio iránti perekben ;
e )  régi zálog iránt indított perekben, a melyekben szintén régi

successio körüli kérdés forgott fön n ; ,
f) a 12000 rhen. forint zálogsummát meghaladó zálogos perekben;
g )  adósságbeli perekben, melyekben a keresetbe vett tőke 12000 

rhen.- forintnál nagyobb ;
h )  oly perekben, melyekben praescriptio forog fönn.
3 Az oppositio, ellenállás, régi törvénykezési rendünkben a végre

hajtás foganatosításának szintoly önhatalmú meggátlása volt, mint a 
yisszaűzés, repulsio, melynek jelentősége fentebb 17. I. 6. jegyzetben van
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refusionem expensarum in litem erogatarum, poenae oppositio
nis 1 subja’Cebunt.

23-0. Violentiarum8 patratores, verberatores, vulneratores 
»ex ratione conservationis incolarum poena 40 flor, subjacebunt, 
praeterea vero pro detrimento corporis, et cura chirurgi juxta 
determinationem magistratualem satisfacere obligabuntur, lmc 
interim addita restrictione, ut qui praeter statum privilegialem 
nobilitari etiam praerogativa specialiter gauderent, iisdem 
facultas permaneat violentias contra se patratas juxta leges 
patrias prosequendi.8
feltüntetve. Az oppositio nemcsak addig, mig a végrehajtó az eszközlendő 
végrehajtás helyére he nem lépett, volt alkalmazható, mint a vissza- 
űzés, hanem magán a végrehajtás színhelyén, a végrehajtás tényleges 
megkezdése után is ; formája külömben ugyanaz volt, mint a x-epulsióé. 
Az ellenállás az 1729 : S3, t.-cz. szerint alperest a természetes védelem 
erejénél fogva (ex vi defensae, naturalis) illeti meg, hogy t. i. magát a 
birói önkény ellenében megvédhesse ; minélfogva mind azon esetekben volt 
helye, a melyekben a perfolyamat vagy végrehajtás körül az ítéletet 
magát vagy a végrehajtást törvénytelenné, semmissé tevó' hibák forogtak 
fönn. Az idézett törvény ugyancsak az idézés elmulasztását, a végrehaj
tásnak az az alá nem vonható tárgyakra való kiterjesztését s a birtokon 
belől való felebbezés ’ meg nem engedését említi föl, de hogy a gyakorlati 
életben a tévesen vagy hibásan hozott Ítéletek vagy is a törvényellene
sen foganatosított végrehajtások esetében általában jogosan érvényesíthető 
volt, a döntvények kétségtelenné teszik. (Lsd Planum tabulare Pars 
prima XXVI. de oppositione, és pars secunda, sectio I, XXIII. ad dan
dam rationem oppositionis et reoccupationis.)

1 Az oppositio büntetése kezdetben az 1492: 57. t.-cz. s a HK.
II. E. 73. cz. 4. §. tanúsága szerint 72 forintot tevő egy arany márka 
birságból állott. Az idézett törvényhelyek ugyan kifejezetten, csak a 
repulsióra róják az érintett bírságot, mely két-harmad részben a birót, 
egy I  harmad vészben pedig a győztes felet ille tte; de mivel azok a 
repulsiót az oppositiótól nem különböztették meg, a minthogy az 1500 : 19. 
t.-cz. is a végrehajtásnak egy és ugyanazon erőszakos meggátlását 
repulsiónak is, ellenállásnak is nevezi, s az 1729 : 33. t.-cz. is kijelenti, 
hogy а HK. II. E. 76. czimében a repulsio alatt nem csak a repulsio 
formalis seu proprie sic dicta, hanem az inproprie sic dicta vagyis az 
oppositio is foglaltatik: ugyanazért a repulsio büntetése az oppositio 
büntetéseként veendő. Az 1681 : 81. t.-cz. szerint a végrehajtást zavarók 
200 forintot tevő 50 nehéz súlyú ezüst marca h o m a g i a l i s  büntetésnek 
vettettek a lá ; s minthogy az ellenállásukat igazolni nem tudók is a 
végrehajtást zavarók voltak, természetesen ezeknek büntetése is ugyanaz 
volt, melyet utóbb az 1729: 34. t.-cz. is megerősített; s minthogy e 
homagialis büntetés nem homagium, dij, hanem birság czimen vettetett 
ki, abban ép úgy, mint a régibb idei birságban biró és fél osztozkodtak. 
Az 1792: 16. t.-cz. 6. §. szerint az ellenállás óta szedett gyümölcsök is 
meg voltak térítendők.

8 A violentiát illetőleg lsd П. köt. I. f. 56. 1. 1. j. 92. 1. 2. j.
3 A violentia által szenvedett sérelemért a sértett fél а HK. I. E. 

68, II. E. 26., 67„ 82. cz. az 1608: 4. és 1613: 23. t.-cz.-re alapított rövid 
folyamátu, u. n. panaszos per (processus querulosus) utján szerezhetett 
magának elégtételt,
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24- 0. Non absimiliter et eadem ratione in causis deho
nestationum convicti melioris quidem conditionis poena 40 flor, 
subjacebunt, inferioris vero conditionis poena corporali afficien
tur. Salva bic quoque nobilibus causas suas dehonestatorias 
juxta leges patrias 1 prosequendi activitate permanente.

25- 0. Beneficio praescriptionis incolas oppidorum horum 
gaudere non posse, ac unicuique ad rehabendas haereditates 
suas per antenatos abalienatas viam patere,1 2 eo interim obser
vato, ut propria acquisita, per quemcunque, et quocunque 
titulo abalienata huc neutiquam intelligantur.

2 6 - 0 . Si quis agrum suum prae manibus alienis constitu
tum rehabere vellet, ac is, qui eundem tempore rehabitionis, 
jam ex duro cespite subarasset, liberum eidem relinquitur, ut 
terras tales binis vicibus adhuc inseminet, siquis interim fraude 
ductus, terras talem alienam eorum e duro cespite subararet, 
cum jam a proprietario respectu rehabitionis ejusdem admoni
tus extitit, talis beneficio hujus statuti uti non possit.

27- 0. Intuitu successionis in bonis immobilibus, ratione 
utriusque sexus statuitur: quod, siquidem incolae oppidorum 
horum virtute privilegiorum suorum armis servire obligaren
tur, hoc interim servitium foeminei sexus successores praestare 
non possent, proinde tales, quocunque numero fuerint, nonnisi 
ex quarta parte bonorum immobilium participare possint. Si 
vero alteruter fratrum inter se divisorum successores in 
foemineo tantum sexu post se relinqueret, eo in casu bona 
immobilia divisione mediante fratri huic obventa prae manibus 
foeminei sexus successorum relinquuntur. Si pono filia alicujus 
incolae adventitio cuipiam, tanto magis vero subdito nupserit, 
siquidem talibus in oppidis his domiciliandi facultas non 
concedatur, filiae tales quartam puellarem ex bonis immobili
bus aere parato recipient, divisionibus interim inter utriusque 
sexus successores aequaliter hactenus initis in salvo relictis.

Eredetije Hajdúmegye levélt., Debreczenben, fasciculus 14. No 230,

1 Dehonestatio esetében a megheostelenített fél а HK. II. R. 72. 
cz. s 1723: 57. t.-cz. értelmében nyelvváltság iránt indíthat keresetet.

2 Országos jogunk, nevezetesen а HK. I. R. 79. oz. 2. §. értelmé
ben arra, hogy az elidegenített ősi javakra nézve az elévülés helyt ne 
foghasson, megkivántatott, hogy az érdekeltek jogukat 32 éven belül való 
tiltakozás (per literas prohibitorias) vagy perindítás által (litis motione) 
jogukat föntartsák.
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1778.
H a jd ú k e r ü le t i  s ta tu tu m .

Esto quidem sine permansionis oppidorum horum, 
ac ulterioris eorumdem in statu quo conservationis a multis 
retroactis annis unanimi voto per magistratum oppidorum 
determinatum fuerit, quatenus privatus cujuslibet oppidi magi
stratus omnem suam curam ac vigilantiam eo convertat, ne 
advenae et inquilini in gremio horum oppidorum absque scitu 
et consensu publici oppidorum magistratus sedem tigere per
mittantur, ac licet communis haec determinatio quolibet fere 
anno iteratis vicibus renovata et republicata extiterit, ex cons
criptionibus nihilominus annuatim peragi solitis observat publi
cus oppidorum magistratus, quod in oppido quolibet notabilis 
sit advenarum et inquilinorum numerus, adeo quidem, ut 
numerum colonorum seu  v e ro ru m  p a tr ia e  filio ru m  non solum 
adaequare, quin imo longe superare appareat, taliterque prae- 
attactis salutaribus publici magistratus ex detestanda, ut 
supponi par est, interessentia, cu m  d a m n o  et p r a e ju d ic io  
p a tr ia e  f i l io ru m  n u n q u a m  re sa rc ib ili , a u s u  tem era rio  c o n tra -  
v e n e r i t . Quale privati magistratus factum cum pessimas post 
se trahat consequentias, quo iisdem parte in aliqua obviari 
possit, in conformitate proximius, sub 9-a quippe Septembris 
anni currentis interventae publici magistratus determinationis 
ulterius etiam serio disponitur quatenus ii et tales, q u i  a d  
a n te c e d a n e a s  m il i ta r e s  s ta tu tio n e s  h a u d  c o n c u rre b a n t, e mo
derna quoque statutione emaneant. Ut porro inquilini a 
figendo in gremio oppidorum incolatu eo magis arceantur, 
pro omnium notitia ubique coram toto populo publicandum 
determinatur, quatenus casu, quo veteranorum incolarum quis
piam filiam suam extraneo in matrinomium elocare contingeret 
eidem nullatenus concedatur, quo ibidem habitationem figat. 
Et siquidem magistratui oppidorum sub hac congregatione 
innotuisset; quod senatus oppidi Szoboszló cum contemptu et 
posthabitione praeattactarum iteratarum dispositionum certum 
fundum ad communitatem spectantem inquilini cuidam ibidem 
degenti Michaeli Demo jure perennali vendiderit ac super et 
contractum etiam usuali oppidi sigillo roboratum extradederit, 
proinde facto hocce senatui oppidum Szoboszloviensi per 
magistratum publicum in facie congregationis serio exprobrato, 
contractu dein super perennaliter facta communi fundi aba
lienatione cassato existente, tam praefati oppidi quam et reli
quorum magistratus sub erigenda contra eosdem actione fiscali
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commoniti sunt. quatenus a talismodi communium fundorum 
abalienatione perennali titulo attentanda abstineant, ac in 
casum, quo hic vel ille veteranorum colonorum successori, 
nullatenus vero advenae aut inquilino, ex communibus oppidi 
fundis, pro aedificatione domus fundum exscindere vellet, tale 
possessorium non secus, nisi jure temporaneo transferendum 
habebit. Quo autem similes determinationes magistratui cui
libet oppidano constare possint, notariis oppidanis indispensabi- 
liter incumbet, omnes congregationibus oppidorum interventas, 
ac impostorum etiam interveniendas deteiminationes diligenter 
connotare, easdem finita congregatione cum generali proto
cols conferre, ac dein protocols suo unice hunc in finem 
confitiendo inserere, post reditum ex congregatione coram 
senatu publicare, et observationi earundem invigilare, ita qui
dem, ut si senatus contra tenorem ejusmodi determinationum 
aliquod notariis expediendum decerneret, ad illud praestandum 
nulla ratione accedere debeant. Tandem vero, quoniam duc
tori, oppidano praeferenter incumberet, ut de conclusionibus in 
congregationibus factis senatum edoceant: ductores oppidani 
in omnibus districtualibus consessibus adesse cum suis notariis 
obligabuntur; casu vero, quo hunc vel eundem abesse contin
geret sufficientem absentiae suae rationem assignandam habe
bit et assignare nequiret per publicum magistratum dictan
dam poenam indispensabiliter subibunt, et tali in casu, non 
quivis senatorum, sed viceductor, cum notario locum et vices 
ejusdem supplebit.

Eredetije Hajdúmegye levéltárában, Dehreczenben, az 1778. e'vi 
jkv. 95. I. 6. sz. alatt.

1813.
H ajdú Jceriile ti s ta tu tu m .

Minthogy a jólelkű hitelezők részére gyakran olyan 
hasznavehetetlen fűndusok, nevezetesen házak, telekek s egyéb 
épületek exequáltatnak, a melyeknek azok sem magok jó mód
dal hasznát nem vehetik, sem másoknak árendába vagy 
zálogba azért, mivel azokat, mint törvényes zálogban levő s 
annálfogva minden órában kiváltható fundusokat senki által- 
venni nem bátorkodik, el nem adhatják s e szerint adósságaik 
be nem vehetéséből származott károkat több több károkkal, 
az épületek conserva ti ójára tett költségekkel s egyebekkel 
pótolni kénteleníttetnek; minthogy ezen eset a nemes kerület
ben számtalan jólelkű hitelezőkre és más lakosokra nézve
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gyakorta előfordul: ezen okból a hitelezők bátorságára s azok
nak nyilvánosságos károk elhárítására, az adósságért exequált 
fundusokra nézve, közönséges megegyezésből, e következendő és 
a városi nemes magistratusoknak az előforduló esetekben 
zsinórmértékül szolgáló határozások tetettek:

1. Hogy az adósságokban a törvény rendelése szer ént is, 
legelőször, a legkönnyebben pénzzé tétethető jók és bizonyos 
hasznot hajtó fundusok exequáltassanak.

2. Az ilyetén fundusok nem létében a hitelező tartozzon 
ugyan más fundusokkal is, nevezetesen a házakkal, háztelekekkel 
és egyébb épületekkel is, annyi summában, a mennyiben törvé- 
nysen elbecsűltetnek, megelégedni; de hogy azokat illendően 
használhassa, szabadságában álljon az exequált adóst törvénye
sen megintetni, hogy az a tőle exequált fundust, házat, háztel
ket vagy egyéb épületet egy tizenötöd nap alatt, a tartozott 
summa letétele mellett magához váltsa viszsza, melyet ha az 
adós nem cselekedne, akkor a hitelező az ilyen jókat 32 eszten
dőkig mint zálogot bírhassa nemcsak, hanem azokat az exe
quált summa erejeig mint 32 esztendeig, akár kótya-vetyén, 
akár a nélkül, is vetni jussa legyen s addig azokat sem annak 
suecessorainak kibocsátani ne tartozzon.

3. Ha a felyebb kinevezett nemű exequált fundusoknak 
kótyavetyéltetését maga az adós kívánja, azon esetben az eladás 
örökös eladásnak tartasson.

Mely határozás a nemes magistratusoknak, a magok ahoz 
leendő alkalmaztatások végett, kiadatni rendeltetik.

Eredetije llajdúmeqyc levéltárában, Debreczenben, az 1813. évi 
jkv. 436 . I. 123. sz. a.

1815.
Hajdúlcerilleti statútumok.

I.

Úgy tapasztaltatik, hogy a nemes városok lakosai, ezen 
nemes kerületnek azon határozását, mely szerént a lakosok 
közt történő adások-vevések, zálogosítások, és akárminémű 
egyéb fekvő fundusok eránt tett alkuk, az egyességnek felté
teleivel együtt, a város házánál táblára felirattatni és kifüggesz- 
tetni rendeltetitek, ezen nemes kerület czélja és a nyilvánságos 
törvények értelme ellen oly hibás magyarázatot adnak, mintha 
ezen kiragasztás a törvények által az osztályos atyafiak, és a 
törvényes megunszoltatást igaz jussal megkívánható vérekhez 
intéztetni rendelt praemonitio, vagy megunszolás helyett hozat-
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tiltott volna be, s a szerént, ha valaki a maga örökségének 
elidegenítését, vagy akármi titulus alatt lett általadását a 
város házánál kifüggesztett, a többé a maga attyafijait, a kiket 
a törvény szerént a jószág általvételével törvényesen meg
unszolni köteleztetne, törvényesen praemoneáltatni nem tartozik.

Minthogy pedig ezen nemes kerületnek, a feljebb említett 
határozásában épen nem a volt a czélja, hogy a magok örök
ségeiket eladni szándékozó lakosokat azon kötelességek alól, 
melyet reájok a véreknek megunszolására nézve magok a 
hazai törvények tettek, felszabadítsa (mint a mire t. i. ezen 
kerületnek semmi hatalma nincsen is) hanem csupán csak az, 
hogy az eladások a szomszédoknak és a törzsökös hazafiaknak 
a közönséges kiragasztás által tudtokra esvén, azok a szerént 
magok jussaikra felvigyázhassanak, és az eladásból reájok 
nézve következhető sérelmeket orvosolhassák: erre való nézve, 
hogy jövendőben az adások-vevések kifüggesztése czéljának 
hibás magyarázatja miatt különösen a vevők kárt ne valljanak, 
s a lakosok a fent előadott hibás vélekedésből kivétessenek:

Meglmgyatik a nemes városok magistratusainak, hogy a 
lakosok előtt az adások-vevések kiragasztásában elnézett czél- 
ját, ezen kerületnek közönséges helyen, voltaképpen magyaráz
zák meg, és adják tudtokra, hogy a ki valamely örökségét 
idegennek eladja, vagy elzálogosítja, az az eladás kiragasztá
sán kívül, a maga azon örökségre nézve véle osztásos atyafiait 
a törvények1 rendelése szerént törvényesen is megunszolni, vagy 
praemoneáltatni küteleztetik; mert ha ezt akármi okból elmu
latja, az eladás kiragasztása semmit ellen nem állván, az 
osztályos atyafiaknak, s átaljába a megunszoltatást megkíván
ható véreknek akármikor jussok lesz arra, hogy az ő törvényes 
megunszoltatások nélkül elidegenített jókat, az idegentől, ex 
neglecta praemonitione, a törvény utján visszavehessek.

Eredetije Hajdúmegye levéltárában, Debreczenben. 1815. évi jkv, 
308. I. 108. sz. a.

1 Régibb jogunk értelmében az ősi fekvőségek tulajdonosa a csa
lád lévén, a mindenkori birtokos azokat ennek tudta nélkül, vagy épen 
akarata ellenére, idegen kézre nem juttathatta. A család e tekintetben 
való érdekeinek megóvására szolgáló eszköz volt a vérközösségben levő 
rokonoknak az örökösödés sorrendé szerinti megkínáltatása (praemonotio) 
az elidegenítő részéről, a melyre nézve lásd a KK. I. 60. ez. és az ide 
vonatkozó döntvényeket. (Planum tabulare pars secunda, sectio I. (IX) 
De fassjonibus ex neglecta praemonitione dec. 1—19.)
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И.

Mind a régibb, mind a legközelebbi kedvetlen tapasz
talások megmutatták eléggé azt, bogy ezen nemes kerületre, 
a nemes városokra s azoknak örökös törzsökös lakosaira, és 
ezek közt a belső csendességre nézve, semmi sem lehet káro
sai)!), mint az olyan jött ment nemtelen idegeneknek a nemes 
városokban való megnyomulások, a kik iminnen amonnan, vagy 
cselédképen, a nemes városokra bejöttek s későbben azokban 
akár a házasság által, akár más útakon módúkon valamely 
kicsiny fundusra szert tévén, lakosokká lettek, vagy a nemes 
városok által mint mesteremberek, mesterségek tekintetéből, 
vagy meglehet más okokból is, lakosoknak befogadtattak. Az 
ilyen jövevények t. i. azon kívül, hogy a hajdú városok pol
gári alkotása természete szerént, azon sok és különb különb
féle privilegiális tartozásokból és terhekből, a melyek által 
azoknak jussaik és szabadságaik, a törzsökös hajdú hazafiak 
és birtokosok által időről időre fentartatnak, legkisebbet sem 
teljesítenek, az előforduló privilegiális katona állításokban, sem 
katonát, sem katona pénzt nem fizetnek, ezenkívül még a ren
des királyi és városi szolgálatok alól is magukat külömb- 
külömbféle csalárd utakon és módakon elvonják: nevezetesen 
a nyári munkák idején, idegen jurisdictiokba dologra kimen- 
vén, egész nyáron által a városokon kívül dolgoznak s esze- 
rént sem a városoknak, sem a többi lakosoknak semmi hasz
nokra nincsenek, de a királyi adót is, mint többnyire minden 
vagyon nélkül való személyek igen nehezen és későn, vagy 
csak felébe, vagy átaljába nem is fizetik, s így az ő tartozásaik 
inexigibilitásokká válván, ezeket is a több lakosok kéntelenít- 
tetnek a magok nagy terheltetésekkel mefizetni: azonban 
mindezek ellent nem állván, az ilyen jövevények télére a váro
sokra hazaszállván, azoknak beneficiumaival, minden érdemei
ken kívül here módjára élnek, az erdőket és réteket, a melyek 
egyedül a törzsökös hazafiakat, és birtokosokat illetik pusztítják, 
sokan közűlök a tehetősebb lakosoktól dolog fejében előre 
pénzt és életet kölcsönöznek fel, s azokért soha meg nem 
szolgálnak, s így a városoknak, és a teherhordozó lakosoknak 
nem hogy hasznokra, hanem inkább valóságos terheltetésekre 
vágynak.

Hasonlóképen van a dolog az olyan jövevényekkel is, a 
kik mint mesteremberek mesterségek fojtatása végett fogad
tattak be a városokban. Ezek is mihelyt a városokban meg
nyomultak, mesterségek fojtatásával azonnal felhagynak, vagy 
más jurisdictióba dolgozni kimennek, vagy a nagyobb birtoké
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lakosoktól öt hat vékás földet kiárendálván, azonnal olyan 
gazdálkodás módjához fognak, a melyhez nem értenek, s a 
melyből el nem élhetnek, s így ezek is a mesterségek gyakor
lása elmulatása miatt, a nemes városnak haszontalan, sőt a 
több lakosok terheltetésére szolgáló tagjaivá lesznek. Végezetre 
az ilyen jövevényekből, és azoknak maradékaiból támadnak 
eleitői fogva azon lázasztók és nyughatatlanok, a kik a hajdú 
városokon való lakás beneficiumaival meg nem elégedvén, a 
törzsökös hajdú hazafiaknak, és birtokosoknak annyi vérözö- 
nökkel szerzett, és oly számtalan s terhes áldozatok által meg
tartott örökségeikre is szemtelenül ásítoznak, a kik nem csak 
a régi hazafiak által temérdek summákon zálogosított prae- 
diális földekből csupa nyerekedés kedviért, s érdemeken kívül 
magokat felesleg részeltetni; hanem még az örökös territorialis 
földeket is, magok közt felosztani kívánnák, a kik e végre 
egymást fellovalván, a nemes városok lakosai közt annyi nyug- 
hatatlauságot, sőt valóságos zendülést is gerjesztenek, a felsőbb 
helyeken fundamentom nélkül való panaszokkal, hamis vádak
kal, és tökéletlen előadásokkal annyiszor alkalmatlankodtak, 
és ámbár helytelen keresetektől annyi kegyelmes királyi reso- 
lutiók által elmozdíttattak, ott alkalmatlankodni máig is meg 
nem szűntek, s így ezen egész kerületben a jó rendet, és a 
.belső csendességet a felsőbb királyi szolgálat nagy hátramara
dásával megzavarni, és ezen kerület polgári alkotását felfor
gatni törekednek.

Mindezen előadott tekintetek és szomorú tapasztalások 
arra bírták ezen nemes kerületet, hogy azon régi és több 
felséges királyi resulutiokon épült és máig is gyakorlásban levő 
statútumát, mely által a jöttmeiít idegeneknek a nemes váro
sokba való megnyoinulások, mindenképen megakadájoztatni 
rendeltetik, s alkalmatossággal ismét foganatosán megújítsa, s 
annak pontos megtartását a nemes városi magistratusoknak 
ezennel szivekre kösse, e végre meghatározta:

1- ször. Hogy a városok nemes magistratusai, semmiféle 
kóborló jött-ment idegeneket a városba semmi szín alatt lakos
képen megnyomulni ne engedjenek, az olyan személyeket is, a 
kiket talán mesterségek fojtatása tekintetéből a város és lako
sok javára befogadni szükségesnek Ítéltek, elégedendő vigyá- 
zással, és olyan reversalis mellett fogadják be, a mely által 
azoknak netalán történhető nyughatatlankodásaiktól előre 
bátorságba helyheztessenek.

2- or. Hogy a városokba akármiképen bejött idegeneknek 
a városokon tartózkodások, a helybeli magistratusok előtt 
tudva lehessen: a lakosok között tétessen közönségessé, hogy
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senki az eddig is fennálló rendelések szerént, semmiféle idegent, 
sem cselédképen, sem más szín alatt, a helybeli magistratusok 
híre és engedelme nélkül, megfogadni vagy magához héfogadni, 
kemény büntetés alatt ne merészeljen. Ugyan ezen czélból.

3- or. A városi tisztelendő parochus, és predicator urak is, 
illendően kerestessenek meg, hogy a házasulandó személyek 
neveik feljegyzését, mineklőtte azok összveeskettetnének, a hely
beli magistratusoknak előre küldjék által, hogy annálfogva a 
magistratusok az ide házasodni akaró idegenek aránt, illendő 
iigyelmetességgel lehessenek, s azoknak a városokban való 
titkos bejöveteleket ezen az úton is megakadájoztathassák.

4- er. Azon idegenek, a kik a felyebbi esztendőkben, akár 
bizonyos terminusig, akár bizonytalan ideig, a városi privatu- 
sok által megfogadtatván a városokba bejöttek, a kik közé 
tartoznak azok a tűz által lakóhelyeiktől megfosztott szemé
lyek is, a kiknek felséges nádorispány ő császári királyi fő 
Herczegsége kegyelmes ajánlásánál fogva, a városokban lehető 
ideig óráig való elköltözés aránt szóllíttassanak meg, és arra 
annak idejében cum effectu szoríttassanak is.

5- ür. Ezen rendelés a szoros megtartás és effectuálás 
végett, a városokon currentáltasson.

Eredetije Hajdúmegye levélt., Dehreezenben, az 1815. évi jkv. 
322. I. 198. sz. a.

О lÓ

I I I .

Az ezen kerület törvényszékére appellált, és az által 
elvégeztetett polgári pereknek, a tekéntetes királyi táblára 
lehető apelláltatások eránt, az a határozása volt elébb ezen 
nemes kerületnek, hogy mivel a pereknek elvégeztetések, és a 
sententiáknak publicáltatások alkalmatosságával a perlekedő 
felek: sőt azoknak prókátoraik is, igen ritkán szoktak jelen 
lenni, s annálfogva a hozott sententiákat a törvények rende
lése szerént azon napon nem appellálhatják: arra való nézve 
a nyertes felek, a részekre kiadott sententionalisokat a hely
beli magistratusok által, a megnyeretett felek előtt publicál- 
tatni tartozzanak: és ha ezen alkalmatossággal a convincalt 
felek a sententiát appellálják — azon appellátájok törvényes
nek esmertessen, s az executio felfüggesztetvén, a felek az 
appellátára reflexióikat a nemes kerület közelebb tartandó 
törvényszéke idejéig a perbe iktassák hé, hogy akkor az 
eránt sententia hozattathasson.
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De mivel ezen határozásával ezen nemes kerületnek a 
megnyerettetett felek, vagy inkább azoknak prókátoraik, szembe
tűnőképen vissza éltek, nevezetesen: a nyilvánságosan extra 
dominium appellálható pereket is appellálván, az által az exe- 
cutiót, a nyertes félnek tetemes kárával meg akadályoztatták, 
gyakorta az ilyen törvénytelen appellálás által időt nyervén, 
a peralatt levő földet megszántották és bevetették, s e sze
rént (habár későbben az executio végrehajtatott is) a földek
nek termését igazságtalanúl magokévá tették; ezenkívül igen 
sokszor az appellált pereket magoknál lappangtatván, a tör
vényszékre annak idejébe be nem adták, s így az appelláta 
eránt sententia nem hozattathatván, ezen szín alatt az igazság 
kiszolgáltatását törvénytelenül kijátszották; ezen visszaélésnek 
megakadályoztatása végett későbben ez a határozás tétetett, 
hogy a nemes kerület sedriáján felvétetendő pereknek seriese, 
a törvényszékek tartása idejekor ragasztasson ki, s a felek a 
részekre hozott sententiákat, a törvény szerént, a sententia 
publicáltatása napján appellálják, a későbben tett appelláták 
pedig, semmi tekéntetbe ne acceptáltassanak.

De, hogy az appellátáknak ezen megszorítása is, ezen 
kerületbeli lakosok sorsával nem minden tekintetbe egyez
tethetik meg, azt azon több rendbeli panaszok, melyek ez 
aránt a közelebb tartott sedria óta előfordultak, nyilván meg
mutatták.

Hogy annakokáért egy részről ugyan a megnyerettetett 
felek, a kik egyéb aránt mint contribuens lakosok ennyiben, 
különös tekintetet érdemlenek, a magok törvényes jussaikra 
felvigyázhassanak, s a törvényhez való szoros ragaszkodás miatt 
az appellálhatásra való jussoktól elesni ne kénteleníttessenek; 
más részről a nyertes felek is, a törvénytelen appellátákból 
származható hátramaradások ellen bátorságba helyhcztesse- 
nek, az appellálás dolgában ezúttal a következendő, és jöven
dőre nézve állandó sinórmértékűl szolgáló rendszabások 
tétettek.

1- ször. A nemes kerület törvényszékén elvégeztetett perek 
seriese 1 a sententiák publicáltatása alkalmatosságával, a kerü
letben notariusi hivatal által a jelenlevő városi deputatusok- 
nak azonnal írásban ki fog adatni, a melyben rövideden az is 
ki fog tétetni, melyik fél részére légyen kedvező a sedrialis 
sententia.

2- or. Ezen seriest a nemes városok deputatusai a nemes 
magistratusoknak referálván, a magistratusok a feleket minden

o l l

1 A seriesre nézve lásd II. köt. I. f. és 136. 1. 3. j.



H A JD Ú K E R Ü L E T I STATÚ TU M O K .

idő haladék nélkül, a részekre hozott sententiák felől tudó
sítani tartoznak.

3- or. A perlekedő felek megértvén e szerént a részekre 
hozott ítélet miben létét; ha azt extra dominium appellálni 
kívánják, az appellátájokat a sententia publicálása napjától 
számlálván, egy tizenötöd nap alatt, azon districtualis nótárius
nál, a ki a törvényszék jegyzőkönyvét visszi, mulhatatlanúl 
•bejelenteni, és írásba is beadni köteleztetnek; ellenkező eset
ben az intra dominium lehető appellálás beneficiümától eles
nek és a sententia mint nem appellált Ítélet, executióba vettet- 
tethetik.

4- szer. A ki a sententia pronunciáltatásától számlálván 
15 napok alatt, az elébheni pont szerént, a notáriusi hivatalnál 
appellál, annak appéllátája acceptáltatik és a per, az appel
lata okainak abba lehető beirattatása végett, erga reversales 
kezébe adattathatik: azonba az ilyetén appelláló fél, a pert a 
notáriusi hivatalnak, az az által meg határozandó időre vissza
adni tartozik; hogy az a másik féllel is közöltethessen, s a 
szerént a következő sedrian az appellátának miképen lehető 
megengedtetése eránt, sententia hozattathasson.

5- ször. Ha valaki bár, a 15 napok alatt, appellált volna 
is, de a pert magához vévén, azt akármi szín alatt magánál 
megtartaná, vagy akármi módon annak a következő sedrián 
leendő revisióját meggátolná: az ilyen appelláló félnek appel- 
látája, mintha nem is történt volna, úgy fog vétetni és a sen
tentia, az actiónalis jókból a sententia ideje ólta vett, haszonért 
az exequens által executióba fog vétetni.

6- szor. Ugyan ezt kell érteni azokra nézve is, a kik a 
nyilvánságosan extra dominium appellálható pereket, csak az 
igazság kiszolgáltatása hátráltatásáért, a keresetbeli jóknak 
további használásáért, vagy a földeknek az alatt lehető hé 
vettetésekért appellálják — az ilyeneknek intra dominium 
kért appellátájok a nemes kerület törvényszékén helytelennek, 
és csak idő húzásra czélozónak Ítéltetvén, — azok egyúttal a 
sententia publicáltatása idejétől fogva vett mindenféle hasz
noknak, és a nyertes fél costans lucrumainak megtérítésében, 
úgy a földekbe netalán tett szántásoknak, és vetéseknek elvesz
tésében is, mint nyilván csalárdságba járó személyek el fog
nak marasztatni, s a sententia executiója ezekre is ki fog 
terjesztetni.

Mely határozásokhoz, hogy mind a lakosok, mind a pró
kátorok magokat szorossan alkalmaztathassák, a nemes váro
sok nemes magistratusainak meghagyatik, hogy ezeket mind
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a nép előtt közönséges helyen publicáltassák, mind különösen 
az előttök pereket fojtató prókátor uraknak hivatalosan adják 
tudtokra.

E r e d e ti je  H a jd ú m e g y e  le v é ltá rá b a n ,  D ebreczen ben , a z  1815. é v i  
jk v .  40 1 . I. 5 6 ' .  sz . a.

tiAJDÚKERÜLETI STÁ'fUTUMOk. 5 I 3

1816.

H a jd ú keriile ti  s ta tu tu m .
A  m e z e i  k ö z ö n s é g e s  b a r m o k  l e g e l t e t é s é r ő l  é s  a  t i l a l o m - r o n t á s o k r ó l  v a l ó  

k ö z ö n s é g e s  r e n d e l é s e k . 1
Feltevőn azt, hogy mindenik nemes városnak közönsé

ges legelő tágasabb mezeje, a hol tudniillik a gulyák, méne
sek és baromnyájak legeltetnek, különösen vágynak egyszersmind 
úgynevezett nyomás mezeje, ugarjai, a hol t. i. a csordák, fejős 
juhok, nyájak, hámos lovak stb. legeltetnek, különös határokba 
tartatnak, tehát:

1- о. Soha meg nem kell engedni, minekutánna a nyájak 
a közönséges legelőkre öszveverettetnek, főképpen a sertés és 
juhnyájakat, hogy az úgynevezett nyomás legelőre bocsáttassa
nak és azt öszverontsák. pocsékolják, hanem azokat főképpen 
a csordáknak, vonómarháknak kell megtartani, sőt nyomásnak 
is valamely részét különösen a hámos lovaknak és vonó mar
háknak kell tartani, és a sertések, juhok, s főképen a birkák
tól a mennyire lehet, megőriztessenek.

2 - 0 . Minekutánna az élettakarás és behordás a szántó
földeken véghezmegyen és Sz. Mihály nap után azok is felszaba- 
dúlni mondatnak; lehet ugyan jó renddel az egész határon a 
barmokat legeltetni; de soha meg nem kell engedni, hogy a 
jószágok az őszi vetésekre bocsáttassanak, mert az által felette 
nagy romlások és szenvedhetetlen károk okozódik a szántóvető 
gazdáknak, melyre nézve mindenik városon kénszerítő eszkö
zökkel is szokásba kell vétetni, hogy őszivetések, ugariások egy 
tagba külön tétessenek és azok szoros tilalomba tartassanak,

1 К s ta tu tu n io k  h o za ta lá ra  az a  körülm ény a d o tt a lk a lm at, hogy 
H ajdú-D orogh városa a vetésekben okozható k á ro k  m eggátlása czéljából 
a lk o to tt u. n. tiltó  s ta tú tu m a it  helybenhagyás és m egerősítés végett a 
ke rü le th ez  fe lkü ldö tte , a m ely is ennek következtében  1815. évi apr. 
14-én ta r to t t  közgyűlésében a  böszörm ényi publicus tisz te k e t leg o tt m eg
bízta, hogy »a tila lo m ro n tásn ak  m eggátlására  és a  m ezőkön való k á r té te 
lek  e ltáv o zta tásá ra  « czélzó eszközökről s m ódokról godolkozzanak és véle
kedéseket a  jövő gyűlésen a d ják  elő. A k ü ldö ttség  ja v a s la ta  az 1816. évi 
m arez. 27-én ta r to t t  közgyűlésen elfogadtatván , s ta tu tu m  erejére  em el
kedett.

Corpus Statutorum. III. 3 3
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és ezen jó rendtartást mindeník város a maga határához 
képest mentség nélkül effeetusba vegye, és az őszi vetésekről 
a tekintetes kerületnek múlhatatlanul referáljon, mely a jó 
gazdálkodásnak egy fő kútfeje.

3- 0. Mihelyest a szántások vetések tavaszszal elkezdődnek, 
azonnal mindennemű legelő nyájakat, heverő jószágokat a 
szántó-vető földekről ki kell tiltani, és főképen a sertések, 
juhoknak a szántóföldek között való legelés meg ne enged
tessen.

4- 0. A mely nemes városoknak, különösen állandó kaszáló 
rétjeik, melyek tudniillik csak kaszáltattak, vágynak, nem
különben uádtermő rétjeik, erdejeik vágynak, azok aránt a 
helybeli környülállásokhoz képest jó rendelések tartassanak.

Б-o. A mi már továbbá az egész határokon való tilalma
kat illeti, hogy a tilalmak annál jobb renddel megtartathassa
nak, múlhatatlan szükség, hogy mindennemű szántó és kaszáló 
földek, melyek a legelő, mezők és nyomások mellett éppen 
határba vágynak, jól felárkoltassanak, és az ezek körűi való 
árkok időről időre megnyittatván, jó állapotban tartassanak.1 
Nem különben

6- o. Különösen az erdők is, jó mély árkokkal vétessenek 
körűi, és az erdővágás és a közönséges erdőre való járás 
Sz. György napjától fogva egész Sz. Mihály napig soha meg ne 
engedtessen.

7- 0. A tilalmakra való felvigyázás végett mindgyárt az 
esztendő kezdetével a határoknak kiterjedéséhez képest minde- 
nik városon elsőben is úgynevezett inspectorok vagy commu- 
nitásbeli személlyek, vagy az előkelő tehetséges, érdemes és 
valósággal activus lakosok közűi inspectorok tétessenek, annak- 
utánna pedig úgynevezett lovas csőszök, és gyalog kerülők 
választassanak, és azok a magok hivataloknak serényen és 
hiven való folytatására esküvés által is közöltessenek,1 2 kiknek 
is már

5- о. A lakosoknak népessége, tehetsége és kötelességek 
érdeméhez képest conventiók vagy esztendei bérek rendeltet
vén,3 azonnal kötelességeknek minden részeire kiterjedő vilá-

1 Dorogli városának a kerülethez benyújtott statútuma, hogy
»niihelyest a szántásnak vége szakasztódik, árkoltatnának el az ugar 
földek«.

3 A doroghiak két inspector és 13 kerülő választását határozták 
el, mely »kerülök az inspectorok felvigyázása alatt tartoznak minden 
kártételekre felvigyázni«.

3 A doroghi statútumok szerint a kerülők fáradságának megjutal- 
mazására »minden házi gazda, a ki csak földet bír a határon, egy-egy



gos útmutatások és törvényűi szolgáló tilalom rendelések 
készíttessenek az egész magistratus által, nevezetesen:

a) Szükség mindeneknek előtte meghatározni minden 
esztendő kezdetivel az úgynevezett tilalom rontóknak bünte
téseket, különösen a kik valóságos szántszándékkal egyenesen 
kártevő czélból, vakmerőségből rontják meg a tilalmat, sőt 
magokat a csőszöket is meg szokták támadni; ezek mint 
valóságos közönséges vétkek, criminalitások, úgy büntettesse- 
uek, és egyenesen a főbb vagy helybeli magistratusok hatalma 
és ítélete alá tartoznak és rekesztessenek, nevezetesen

b) Ha az alfélé tilalomrontásokra maga a gazda ád 
parancsolatot a cselédjeinek; a cselédnek ugyan semmi ment- 
ségire ne legyen, hogy a gazda parancsolta neki; hanem mind 
a gazda, mind a kárttevő szorosan megbüntettessenek és a 
kárt mentség nélkül a gazda egyedül fizesse; ha pedig

c) A cseléd maga oktából és rósz indulatból rontja meg 
a tilalmat, egyedül a cseléd teszi, büntetést szenvedjen, a kárt 
megfizesse és az úgynevezett fekete-könyvbe excessusok fel
jegyzéseivel béirattasson.

A hasonló erőszakos tilalomrontó és kárttevő szemé
lyekre nézve, akárki legyen az : szabad legyen a szegény káros
nak, és a kinek csendes birtokán ily erőszak tétetik, a kárt- 
tevőt mint valóságos violens, erőszaktevő bűnöst a törvények 
által kiszabott úton és módon törvénybe idézni, és sérelmét 
megkeresni és törvény szerént a magistratusok ítéljék és bün
tessék meg.

d ) A kik pedig csupa történetből vagy vigyázatlanságból 
esnek tilalomba, azokat az inspectorok és csőszök azonnal 
minden további kérdésen kívül megbüntethetik, úgy a mint 
már eleve meghatároztatik; és ha az inspector büntet meg 
valakit, az egyedül az inspectoroké légyen, a kiket pedig a 
csőszök büntetnek, két harmada a csőszé, egy harmada pedig 
az inspectoré legyen, a melyik inspector keze alá a csősz 
tartozik.1

• llAJDÚKKKÜLB'l'i s t a t ú t u m o k . 5  t o

negyedrész véka életet tartozott volna űzetni«, a mellett minden lóbehaj
tásért egy-egy garas járt volna nekik.« M ihelyt a kerülők kárban jószá
got találnak, azonnal, hogy a tulajdonos a kárnak megtéríthetése aránt 
magát alkalmaztathassa, tartoznának annak 50 pálcza büntetés alatt 
hírűi adni, ki által okozta tott.«

1 A doroghi statntumok csupa véletlenből történt károk esetében 
a tilalomrontás taxáját minden marhától három garasban szabták ki, 
melyek ketteje az inspectoré, a harmadik pedig a kerülőé. Szántszándé
kos kártétel esetében, ha maga a gazda éretik rajta, jószágának confis- 
eatiójával és a kár megtérítésével kellett bűnhődnie ; ellenben a cseléd.

3 3 *
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e) Ennélfogva minden csősz legfelyebb harmadnap alatt 
az inspectorának név és szám szerént tartozik feladni, kiket 
büntetett meg tilalomrontókat; az inspector pedig okvetetlen 
minden vasárnap a hadnagynak jegyzésbe köteles lészen fele
let alatt minden nérnű tilalomrontókat bejelenteni, melyekhez 
képest osztán

9. A városi hadnagyok a szántszándékos tilalomrontókat, 
erőszaktevőket, minden személyválogatás nélkül, az egész tanács 
eleibe terjeszteni kötelesek és ha azok vagy eltitkoltatnak, vagy 
hibás kedvezésből meg nem bűntettetnek, teljes jussa legyen 
a sérelmesnek tekintetes kerület előtt panaszt tenni és a dolog
nak érdeme szerént az efféle hibák, vagy fiscalis actio által 
megbűntettessenek, vagy a restoratio alkalmatosságával az 
ilyen hibák nyilván kimagyaráztassanak.

10. Meg szokott esni és nyilván lehet tapasztalni, hogy 
némely elhitt lakosok, akár hivatalok, akár hatalmok vagy 
tekintetekbe, vagy akármi más öszveköttetésekbe való bizo- 
dalomból, minden tilalmat megtapodnak; az ilyenek, ha a 
törvényes magistratüsi fenyítéknek magokat alája nem adják, 
a tekintetes kerületnek azonnal bejelentessenek.

11. A szántszándékos tilalomrontók száma közé tartoz
nak pedig mind azok, a kik lovaikat szabadon, minden békók 
vagy nyűgök nélkül elcsapván, azok kárba találtatnak.

12. Mihelyest az inspectorok és csőszök a tilalomrontó
kat kárba találják, azoknak szoros kötelességökké tétetik, hogy 
a károsnak azonnal hírt adjanak, hogy az a maga jussait és 
sérelmét azonnal orvosolhassa és ha azon csőszök és inspec
torok a kárnak urát nem adják, a kárt okvetetlen magok 
tartoznak megtéríteni.

13. Tapasztaltatván továbbá az is: hogy sok telhetetlen 
és rósz indulatú lakosok, mind az országos közönséges utakat, 
mind pedig a dűlőket szántják, és azokat a más földjeire 
szorítják, némelyek pedig a boronálással a dűlő utakon keresz
tül a mások vetésein egy két ölnyi messzeségre is forognak 
meg, és ha már a vetések ottan szárba indultak, azokat vég
képpen haszna Tehetetlenné teszik: mind ezek is tehát egye
nesen a tilalomrontók és szántszándékos kárttevők közé tar
tozván, az inspectoroknak és csőszöknek kötelességükre tartozik 
ezek iránt szorosan felvigyázni.

ki önként viszi a  jószágot a  tila lm asba, előszói' m in d en  jószágtól egy  
rh en . fo rin tta l és a  k á r-m eg térítéssel és tes ti com plexiójához k ép es t 
is te s ti bün tetéssel vo lt feny ítendő , s h a  ism ét úgy  cselekedett, a k e rü le t  
töm löczébe volt küldendő  vagy pedig ka to n án ak  adandó .
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14. Méltó észrevételt érdemel itten az a visszaélés, hogy 
megesik ugyan, hogy kénytelenségből és szükségből is, de 
nibajába rósz és vétkes szántszándékkal, bogy tudniillik a más 
szép vetésein és kaszálóin legeltethessék és hizlalják az lova
kat és a szántást és vetést annyira húzzák, és önként halaszt
ják. hogy csaknem egész május holnap végéig sem térnek ki 
a szántásból; a mikor osztón a vetésekbe, legszebb kaszálókba 
keserves és siralmas károkat tesznek; ezeknek megzabolására 
mindenkor szükség közönséges megegyezésből meghatározni, 
a szántás vetésnek határjait, és a kik azt meg nem tartják, 
úgy mint tilalom rontok büntettessenek, vagy pedig különös 
okok mellett és feltételek alatt engedtessen meg a kérőnek a 
határnap után való szántás.

15. Szenvedhetetlen kártételek és visszaélések szoktak 
továbbá történni, és véghezvitetni az által, hogy a midőn már 
a kaszálók, főképen a lapályos helyek arra valók, hogy már 
gyenge füvekben is kaszálni lehet, azokat lopdossák, és kaszál
ják, melynek megzabolázására a magistratusnak Ítéletére lehet 
ugyan bízni, hogy egy vagy más tekintetből a zöld fűnek 
bordását a közönséges kaszálás előtt megengedné, de átaljába 
szoros tilalomba kell tartani, hogy senkinek zöld gyenge füve
ket a magáiról is hozni teljességgel nem szabad; ha pedig 
valakinél zöld fű találtatik, melyre nézve minden vasárnap az 
ilyenekre nézve a kerteken circulatio szükséges, szoros feleletre 
kell vonni azt, hóimat hozta és a mint érdemli, vagy mint 
tilalomrontó vagy mint tolvaj büntettessen.1

16. Sokkal keményebb fenyítéket szükség pedig tartani 
azok ellen, a kik a zöld vetéseknek egész szélét, főképen a 
zabvetéseket az út széleiről gyakran messze bé a vetésen is 
elkaszálják és kapdossák.

17. Nem kell pedig soha megengedni átaljába azt is, 
hogy az inspectorok és lovas csőszöknek szabad legyen, hogy 
szanaszét, akárhol, a legjobb kaszálók és vetések közepibe, a 
mint szokásba vagyon, lovaikat kipányvázzák, és azokat szánt- 
szándékkal elpocsékolják, hanem azokra nézve a hellybeli 
magistratus gondoskodjon; különben ha akármely lakosnak 
kárt tesznek, mentség nélkül megfizetni tartoznak.2

1 A doroghi s ta tú tu m o k  azokat, k ik  m ás füvét a la tto m b an  kaszál
já k , h a  r a jta  k ap atn ak , a  k á r  m eg térítésen  és te s ti  b ü n tetésen  k ívül még 
jó szág a ik  confiscálásával k ív á n tá k  fe n y it te tn i ; a  kik pedig m ás é te ljé t. 
szén á já t e lto lv a jlo tták , h a  in flag ran ti meg nem  k a p a th a tn n k  és idővel 
k in y o m o ztatn ak , a  k á r té te l  v issza térítése  u tán  m ag is tra tn a lis  b ü n te tés  a lá  
voltak  vonandók.

* В részben a doroghi commimitas a maga Statútumaiban akkéj),



5 1 8 H A JD Ú K E R Ű L E T I STATÚTUM OK .

18. Mindezen rendelések az egész nép előtt kihirdet- 
tessenek; és különösen a tilalomrontásnak büntetése közön
ségesen kiragasztasson, hogy senki magát azzal, hogy azokat 
nem tudta, ne menthesse, ha pedig

19. Valamelyik nemes városnak, a maga környűlállásai- 
hoz képest, több. különössen azokat illető magános rendelései 
volnának, azokat írásba foglalván, ezen tekintetes kerület eleibe 
terjeszsze.

20. Tetemes visszaélések és károk tapasztaltatván a 
miatt is, hogy a lakosok felhagyván az ország, meg dűlő utak
kal, a kaszáló földekre és gyepekre csapván az utat, ottan 
járnak keresztül, és a legszebb kaszálókat nyomássá teszik; 
közönségessen a végett, hogy azok a kik a más földjein, kaszá
lóin járnak keresztül és azokat csapásokká teszik, ha az olyan 
földeknek birtokosai mint erőszaktevőkkel úgy bánnak és vagy 
lovaikba, vagy jószágaikba a tulajdonosok által megkárosíttat- 
nak. kiki magának tulajdonítsa; emellett pedig a mint valóságos 
tilalomront ők, meg bűntetettessenek.

E r e d e ti je  H a jd ú m e g y e  le v é lt.,  V ebreczen ben , a z  1816. é v i fa sc ,
3. nro . 11.

1820.
H a jd ú k e r ü le t i  s ta tú tu m o k .

S ta tu ta
seu m unicipales co n stitu tio n es d istric tus lib e ro ru m  ac p riv ileg ia to ru m  
oppidorum  H ajdon icalium  ex privilegiis confirm ationalibus, benignissim is 
ite m  reso lu tion ibus reg iis  e t publicis ejusdem  d is tr ic tu s  d e te rm in a tio n i
bus re su ltan tes  an tiqu issim oque  usu roboratae  in  sequelam  ben ignae  reso
lu tio n is reg iae, excelsi consilii regii locum tenen tia lis  H u n g aric i. de dato  
1 2-ae O ctobris 18X9. n ro . 30027. d istric tu i in tim a tae , per exm issam  eate- 
n us deputa tionem  collectae, elaboratae  ac in  ordinem  red ac tae , e t prae- 
h a b ita  illa ru m  revisione e t generali ejusdem  d is tr ic tu s  congregatione die 
23-a Ju n ii  1820. in oppido Böszörm ény celeb ra ta , pro o b tinenda  ben ign is

sim a confirm atione regia altissim o loco subm issae.

P a r s  1-m a.

De p e r s o n i s  i n  g r e m i o  d i s t r i c t u s  o p p i d o r u m  
H a j d o n i c a l i u m  h a b i t a n t i b u s ,  e o r u m q u e  j u r i b u s ,

§• L
Incolae oppidorum Hajdonicalium ex triplicis ordinis per

sonis consistunt; utpote:

k iv án  in tézkedn i, hogy, m ivel m ind a kerü lők , m ind az inspectorok  h á ta s  
lo vainak  itth o n ié te k  id e jén  a város közönséges füves k e r tjéb e n  szabad 
legelőjük vagyon, tilta ssé k  m eg egyáltalában , a  h a tá ro n  való kerü lések
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a ) ex hajdonibus seu ex successorilnis antiquorum illorum 
9254 hajdonum militum, qui ob strenua militaria servitia per 
divos olim Hungáriáé reges et principes personaliter et indivi- 
dualiter nobilitati, imo solenmi etiam collatione bonorum hajdoni- 
calium pura quoque statutione firmatorum et usque ad praesens 
inperturbate possessorum ad statum donatarium collocati sunt;

b) ex nobilibus armalistis,1 sive illi sint simul hajdones, 
sive ex aliis jurisdictionibus immigrantes;

c) ex libertinis,2 id est personis ignobilibus advenis, quae 
jure materno aut uxoreo aut alio titulo possessoria in gremio 
districtus oppidorum Hajdonicalium adeptae sunt;

d ) ex inquilinis.
Distinctio haec personarum, prout jam anno 1702. occa

sione conscriptionis per specialiter exmissam eatenus commis
sionem regiam peractae, observata est: ita porro quoque con
stanter semper observabitur.

§ • 2 .

Jura praementionatorum triplicis ordinis incolarum baj- 
donicalium in sequentibus consistunt.

1- mo. Hajdones, qua bonorum hajdonicalium impetratores, 
et donatarii, universa bona sua, in recinctu oppidorum haj
donicalium siluata jure nobilitari haereditario possident, et 
bona hajdonicalia ex donatione sexum utrumque respiciunt. 
Nobiles autem immigrantes, prout et personae ignobiles seu 
libertini, qui bona hajdonicalia, qualicunque titulo possident 
in iis jura hajdonum repraesentant, seu bona per se tenta jure 
hajdonum possident. Unde

2- do. Hajdones et reliqui nobiles in emptionibus et pigno
ribus bonorum hajdonicalium, tam prae extraneis, quam etiam 
prae libertinis gremialibus jure praeemptionis gaudent. Iidem 
jura etiam a v i ta  h a e re d ita r iá  per antenatos suos, qualicunque 
titulo abalienata, tam ex praejudicio,8 quam ex neglecta prae
monitione 4 revindicandi jus habent.

a lk a lm atosságával csupán csak egy-egy lónak  pányván , a kaszáló földek 
szélein vagyis a  dűllő  széleken való  legeltetése, a  mi ellen, h ah o g y  a 
kerü lők  ellenszegülnének, 50 pálcza ü tésse l bün tettessen ek  a k á r  m eg té 
ríté sén  felül.

1 Az a rm a lis tá k a t illetőleg lásd  II . köt. I . f. 78. 1. 1. jegyz.
2 A lib e rtin u so k ra  nézve lásd  u. o. 183. 1. 4. jegyz.
s A p rae ju d ic iu m ra , vagyis a  jogközösségben levő rokonoknak  az 

ősi jav a k  helyes ok nélkü li elidegenítéséből szárm azó sérelm ére nézve 
lásd  HK. I. II. 58., 59. ez. és P la n uni ta b u la re  p a rs secunda, sectio p rim a,
V III . dec. 1—49. ad  invalidationum  fassionnm  ex praejudicio.

4 A rokonoknak  ősi javak  e lidegenítése  a lk a lm áv al való m egkínál-

5 1 9
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3o. Ne autem juri huic praeemptionis hajdonibus, et reli
quis nobilibus competenti, per clancularias bonorum hajdoni
calium venditiones, aut irapignorationes quoquomodo deroge
tur : universae bonorum hajdonicalium venditiones, fassiones 
quippe perennales, inscriptiones, impignorationes, aliaeque qua
licunque titulo factae translationes, si illis mediantibus bona 
libertinis et inquilinis vendantur.

Ante consummationem tractatus, su b  n id l i ta te  c o n tra c tu s  
locali oppidano magistratui per partes contrahentes insinuari, 
et praemissa in senatu publicatione, eaedem una cum conditio
nibus, in quibus per partes coalitum est tabellae in hnnc finem 
destinatae inscribi, et ad publicam notitiam valvis et parietibus 
domus oppidanae appendi debent, ut hac ratione hajdones et 
reliqui nobiles bona hajdonicalia in libertinos et inquilinos nefors 
transferenda, penes stipulatas conditiones intra spatium 15 
dierum jure praelationis, in se transvestire possint, Evolutis 
autem 15 diebus, et nomine semet pro praeemptione insinuante, 
contractus per respectivas partes initi pro consummatis ha
bentur.1

Si autem translationes bonorum hajdonicalium ad ratio
nem libertinorum et inquilinorum factae modo praevio magi
stratui insinuatae, et locis publicis affixae non fuerint: con
tractus eatenus initi p r o  n u l l i s  r e p u ta n tu r  et libertini et inqui
lini, qui talia bona qualicunque titulo comparaverint, hajdones 
et reliquos nobiles velut praelatione gaudentes ex iisdem bonis 
auctoritate judiciaria, et via summaria, dum et quando ejici 
possunt.

Caeterum suapte intelligitur, praemissam abalienationis 
cujuscunque insinuationem ejusdemque loco publico factam affi- 
xionem, relate ad filios et filias jam emancipatas, consanguineos 
item, et condivisionales communionem juris, et sanguinis haben
tes, nullum legalem producere effectum. Illi enim occasione 
translationis bonorum hajdonicalium in sensu 1-rnae 60 judicia
liter praemoneri debent, secus emptores talium bonorum hajdo
nicalium absque legitima praemonitione abalienatorum per 
filios, et filias emancipatas item consanguineos jure praeemp
tionis gaudentes ex iisdem intra annum quidem via juris sum-

ta tá sa  e lm ulasztásáró l s an n ak  következm ényeire nézve lásd  HK. I. К. 
60. ez. és P lan u m  tab u la re  P . Sec. I. (IX.) dec. 1 — 19. De fassionibus ex 
neg lecta  praem oditione.

1 Az ingatlan o k  elidegenítésének tö rvényszab ta  fo rm aság a ira  nézve 
lásd  HK. I .  R , 60., 63., 65. ez. II . R. 13. ez. 7., 8. §§. I I I .  R. 13. ez. 
1687 : 13. t.-cz., 1715 : 53. t.-cz. 2. §., 1723 : 41. t.-cz., 1729 : 24. t.-cz.
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maria ejici possunt, post effluxum autem unius anni, fassiones 
tales auctoratu eorum, qui de lege praemoneri debuissent, 
ordinaria via juris invalidantur.

4- 0. Cum inquilini bona hajdonicalia jure proprietatis 
possidere nequeant,1 illi, occasione abalienationis bonorum haj- 
donicalium solemnitate in 1-inae 60. desiderata praemoneri non 
debent, adeoque successoribus eorum contra possessores bono
rum hajdonicalium actio, nec ex praejudicio, nec ex neglecta 
praemonitione competit.

Interim venditione bonorum modalitate nro. 3-tio deducta, 
parietibus domus praetoreae adfixa, si intra spatium 15 dierum 
sive filii venditioni, sive fratres ejus condivisionales, bona talia 
avitica pro se retinere voluerint, hoc iisdem integrum erit, et 
in hoc casu tales inquilini ante omnes alios jure praeemptio- 
nis gaudent.

5- to. Siquidem vineae, terrae item censuales pro rebus 
mobilibus reputentur, harum intuitu nulla formalis praemonitio 
requiritur; interim ut vicini aliique, qui ob interventam nefors 
in talibus fundis mutuam divisionem praeemptionis jure gau
dent, easdem ad se recipere possint, venditiones illarum locali 
magistratui insinuandae et publicis domus oppidanae parietibus 
affigendae sunt. Siquae tamen vineae appertinentiae sessionum 
essent, ratione illarum legalis praemonitio requiritur.

Terrae hae censuales, prout etiam vineae sub privatis 
quoque sigillis valide vendi possunt, nec fassiones eatenus cele
bratae ob defectum sigilli authentici invalidantur.

6- to. Licet bona hajdonicalia velut nobilitaria, jure pro
prietatis nonnisi hajdones et reliqui nobiles possidere possint, 
admittititur nihilominus etiam inquilinis in gremialibus oppidis 
domicilia habentibus, ut fundos hajdonicales pro se suisque 
successoribus titulo sive perennali, sive temporaneo acquirere, 
eosdemque (si per sanguinem revindicati non fuerint) penes 
praestationem obligationum hajdonicalium possidere possint.

7- mo. Si libertini seu advenae ignobiles bona sua hajdoni
calia qualicunque titulo possessa hajdonibus reliquisque nobi
libus vendiderint, ad revindicationem talium bonorum nec ipsi, 
nec successores eorum actoratum, nisi in contractibus eatenus 
initis jus reluendi directis verbis pro se suisque successoribus 
reservaverint.

* 8-vo. Etiamsi filiae similium inquilinorum hajdonibus aut 
nobilibus nuberent, iis tamen aut successoribus illarum acto-

A HK. III .  B, SO. ez.-iiek rnegfelelőleg,
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ratus ad reviiidicationem bonorum per antenatos suos abalie
natorum nulla ratione competit.

9-no. Si bona, hajdonicalia per inquilinos possessa ad 
rationem nobilium aut hajdonum, ob debita quaepiam titulo 
pignoris judicialis in executionem sumantur: judicialia haec 
pignora inquilini intra annum reluere possunt; evoluto autem 
uno anno amplius jus reluendi non habent.

Inter ejusdem vero conditionis incolas, si nempe bona per 
nobiles et hajdones possessa, ad rationem nobilium et hajdo
num. vel ab inquilinis ad rationem inquilinorum in executio
nem sumpta fuerint: talia pignora judicialia in sensu legis 
generalis dum et quando relui possunt.

Ю-o. Hajdones et reliqui nobiles, in bonis hajdonicalibus 
beneficia praescriptionis gaudent, praescribunt quippe adinstar 
reliquorum regni nobilium annis 32. Ignobiles autem advenae, 
velut possidendorum bonorum hajdonicalium incapaces, bona 
hajdonicalia per se possessa, contra hajdones et nobiles prae
scriptione tueri non possunt.

11- mo. Ad antevertendum praejudicium, quod privilegiis 
hajdonum per id inferretur, si haereditates illorum large adeo 
sanguinis, sumptuumque profusione comparatae, et conservatae 
obviis quibuslibet, et vagabundis, domicilia in oppidis hajdoni
calibus figere volentibus possidendae cederent, statuitur: ut 
nullus extraneorum pro figendo in his oppidis domicilio, admit
tatur. et si cujuspiam incolae filia, aut vidua extraneo nuberet, 
nisi is nobilitari praerogativa gavisus fuerit, hic domiciliandi 
facultas eidem non concedatur.

1 2 - 0 . Homagium hajdonum velut nobilitari praerogativa 
insignitorum efficit 100 rhen. florenos, consequenter violentia
rum 1 patratores, et dehonestatores1 2 catenas via juris evocati 
et convicti poenae 100 rhen. florenorum subjacent.

13- 0. Hajdones reliquique nobiles et libertini in singulis 
oppidis, personas magistratuales, signanter autem ductores seu 
locumtenentes et oeconomos liberis votis eligunt. Inquilini autem 
jure hoc electionis penitus carent, nec ulla ratione ad electio
nem personarum magistratualium admittantur.

14- 0. Hajdones indubitati velut nobilitari praerogativa 
gaudentes, propter delicta poenae corporali non subsunt, et 
nonnisi aresto, excessibus eorum commensurando puniuntur.

15- 0. Hajdones velut nobilitari praerogativa gaudentes 
reliquique nobiles, in omnibus coaquisitis (etiamsi acquisitiona-

1 Л v io len tiá t ille tő leg  lásd II. köt. I, f. 56. 1. 1, j .  és 92. 1. 2. j.
2 V. ö. HK, II. K. 72. ez.
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Hirns nomina quoque uxorum inserta fuerint) pro principalibus 
acquisitoribus reputantur, adeoque de iisdem invitis quoque 
uxoribus libere disponunt, dispositione legis relate ad inquili
nos in salvo relicta.

1 б-o. Hajdones in singillativis oppidis residentes, ex usu 
antiquissimo habent jus fiscalitatis in bonis deficientium inco
larum cujuscunque conditionis, idest, bona tam mobilia, quam 
immobilia cujuscunque deficientis incolae, sive ille sit nobilis, 
sive hajdo, sive inquilinus, ex compromisso ad magistratum 
oppidi, velut hajdones eorumque jura repraesentantem devol
vuntur et naturam communium bonorum, universos hajdones 
respicientium induunt. Pari ratione, bona quoque talium inco
larum, qui ex qualicunque incidenti ex oppidis his aliorsum 
abscedentes, fundos suos vacuos relinquerent, ad fiscum oppi
danum devolvuntur.

17- 0. Bona talia sive eaducitates, ad compossessoratum 
haj donum devolutae, prout hactenus, ita porro quoque mode
rato praetio per magistratum velut hajdonum repraesentantem, 
hajdonihus et nobilibus bene meritis conferri debent, et simi
les venditiones, nisi per sanguinem subseque nefors reperien- 
dum sua legali via rescissae fuerint, pro perennalibus fassio- 
nibus reputantur.

18- vo. Quodsi vero intuitu talium bonorum per magistra
tum bene meritis patriae filiis collatorum, successu temporis 
praetensi quqiiam deficientis aut emigrantis successores jus 
successionis praetenderent, iidem ad consequendum actoratum 
non modo nexum sanguinis cum deficiente aut emigrante avi- 
tumque antenatorum suorum possessorium edocere, verum jus 
quoque solidum in iisdem bonis praehabitum evincere obligan
tur, et in hoc etiam casu lmereditates illorum, nonnisi penes 
refusionem universorum onerum ab iisdem per possessores prae
stitorum readjudicantur.

19- no. Fundi cespititii per magistratum velut hajdonum 
repraesentantem hajdonihus et nobilibus moderato praetio 
divenditi, pro perennaliter venditis habentur.

Relato vero ad tales fundos cespitios, quos inquilini a 
magistratu acquisiverunt, et in futurum quoque acquisituri 
sunt, jure proprietatis hajdonihus condonatariis reservantur et 
inquilini nonnisi usumfructum similium fundorum acquisivisse 
censentur; consequenter, si eosdem fundos abalienare voluerint, 
in recognitionem juris hajdonum. toties quoties tertiam partem 
practii ad cassam communem inferre obligantur.

5 23
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20- O. Hajdönes condonatarii in quolibet oppido, jura rega
lia. jus nempe educilli1 et macelli in communi per magistra
tum velnt condonatariorum repraesentantem administrant, et 
proventus eorum in communes et publicas totius compossesso- 
ratus necessitates convertuntur. De iis prout et aliis proventi
bus communibus magistratus rationibus reddendis obnoxiantur. 
.Tura regalia nonnisi publica licitatione mediante, in arendam 
elocantur. Praevaricatores regalium beneficiorum, primo con
fiscatione rerum venui expositarum, et 24. rlien. flor, secunda 
autem vice, praeter amissionem earundem 48 rhen. florenis 
puniuntur, tertia vice fiscali actione conveniendi pro ratione 
subvertantium circumstantiarum graviori quoque poenae sub
jiciuntur.

21- 0. Jus venationis,1 2 3 piscationis molendini et alieni, solis 
hajdonibus et reliquis nobilibus competit.

§• 3.
Quod jam obligationes et tractamentum incolarum oppi

dorum Hajdonicalium adtinet, illae in sequentibus coneen- 
trantur.

1- mo. Omnes indiscriminatim incolae oppidorum Hajdo
nicalium, sive sint nobiles, sive hajdones, sive denique inqui
lini. tam quoad bona, quam personas suas, jurisdictioni magi
stratus oppidani et respective publici magistratus districtualis 
subsunt.

2- do. Nobiles, sive sint possessionali, sive non:
a )  a personis suis et fundis hajdonicalibus contributionem 

non solvunt;
b) domicilia illorum a condescensione militari exempta

sunt;
c) ad praestandas praejuncturas et vecturas8 aerariales 

non adiguntur, adeoque in conformitate legum patriarum4 * * ab 
omnibus oneribus personalibus immunes sunt;

d )  reliquae autem illorum facultates, quae objectum con
tributionis constituunt, contributioni a proportione dicarum 
iisdem adrepartiri solitae obnoxiantur.

1 Az italmérésre nézve lásd IX. köt. I. f. 124. 1. 1. j.
8 A vadászatot illetőleg lásd u. o. 186. 1. 1. j.
3 A vecturára nézve lásd u. o. 288. 1. 1. j.
4 Lásd az 1222 : 3., 1602 : 9., 1613 : 58., 1635 : 46., 1638 : 44.,

1662  : 13., 1715 : 8., 1723 : 6., 1741 ; 8. t, - cz . я különösen а НК. I. Л,
fi. czím,
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3- tio. Hajdones velut nobilitari praerogativa insigniti:
a ) a taxa capitis et a contributione a fundis suis hajdo- 

nicalibus dependenda pari ratione immunes sunt; verum
b) ab aliis suis facultatibus contributionem solvunt. 

Praeterea
c) domicilia illorum condescensiouibus militaribus obno- 

xiantur. ipsi vero militem intertenere, praejuncturas suppedi
tare et transportas aerariales promovere tenentur.

4- to. Inquilini contributionem tam a personis, quam etiam 
a facultatibus suis juxta dicalem1 conscriptionem, exindeque 
elaboratam repartitionis clavim omnes indiscriminatim depen
dunt ad intertentionem militiae, ad praestandas praejuncturas 
et commeatus aerariales aequa ratione adiguntur.

5- to. Praeter praededucta haec contributionalia onera, 
reliquae omnes praestationes. quae ex oblationibus diaetalibus 
et extradiaetalibus in nobiles personas, et quas lex sub hac 
nomenclatione comprehendit, quomodocunque redundant, qualia 
sunt: subsidia diaetalia oblataque ad sublevandas status pu
blici necessitates districtui adrepartita, per omnes districtus 
incolas, ad qualemcunque classem referantur, indiscriminatim, 
et absque personarum respectu juxta mensuram facultatum 
aequaliter supportantur et dependuntur. Hoc idem intelligen- 
dum est de reliquis etiam praestationibus ad rationem distric
tus singulorum oppidorum et ecclesiarum fieri solitis, quales 
sunt repartitiones pontium, aggerum, viarum, publicorum aedi
ficiorum et hoc fine necessariae manuales et currules operae, 
quas juxta determinationem et repartitionem respectivorum 
magistratuum in singulis oppidis omnes cujuscunque classis 
incolae aequaliter praestare obligantur. Denique

6- to. Sumptus in statutiones privilegiales necessarios alia
que has concomitantia onera citra ullum impossessionatorum 
concursum, soli fundorum hajdonicalium possessores, seu ita 
dicti sessionati a proportione possessorii sui privilegialis aeque 
ratione supportant.

P a r s  11 -a .

De magistratibus oppidorum Hajdonicalium eorumque 
juribus, de publico totius districtus magistratu, et jurisdictione 
ejus, sive in politicis, sive in judicialibus, cx privilegio et usu 
exerceri solita.

1 A dicát illetőleg lásd II. köt. I. f. 89. 1. 1. j.
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Incolae oppidorum Hajdonicaliuin. cujuscuiique sortis et 
conditionis, duplicem habent magistratum, utpote

P r iv a tu m  o p p id a n u m , qui in singulo oppido incolis ejus
dem oppidi, et

M a g is tr a tu m  p u b lic u m  d is tv ic tu a le m , qui universis incolis 
oppidorum Hajdonicaliuin ipsisque magistratibus oppidanis 
praeest.

De m a g i s t r a t u  о i» p i d a n o.
§. 1.

Ma gist ratus oppidanus constat ex ductore, seu locum- 
tenente (vulgo Hadnagy) senatoribus in tribus majoribus oppi
dis 10, in reliquis autem minoribus 8. sallario provisis, et 
duobus notariis, voto etiam decisive gaudentibus.

H is adhuc adjungi possunt pro auxilio in publicis nego
tiis praestando, et ut aliquibus semet habilitandi occasio sup
peditetur. senatores aliquot honorarii, ita tamen, ut in tribus 
majoribus oppidis non plures, quam 12, in reliquis autem mi
noribus nunquam supra 10 constituantur.

Ad plenum magistratus consessum praeter praesidem 
admiuus sex individua requiruntur.

§ . 2 .

Praeter senatores pro pertractandis negotiis publico- 
politicis et oeconomicis in majoribus oppidis 36, in minoribus 
autem 24. compossessorum representantes adsunt, qui in nego
tiis publicam administrationein, ac praecipue oeconomiam op
pidi respicientibus, qua reliquorum compossessorum represen
tantes et per eosdem legaliter electi votum et sessionem 
habent; in juridicis nihilominus, et iis, quae in conformitate 
publicarum determinationum nonnisi ad effectum dirigenda 
sunt, nullum prorsus influxum habeat nec ullo sallario gaudent.

§. 3.
Praemissis adjunguntur adhuc in singulis oppidis officia

les oeconomici, signanter oeconomus oppidi, perceptor publico
rum oppidi proventuum et inspector orphanorum, denique sub- 
officialis et servitores varii generis.

§• 4.
Ductorem, qui nunquam ex classe libertinorum inquili

norum esse potest, oeconomum item et perceptorem in publica 
restauratione per supremum aut vicecapitaneum singulis annis
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celebranda, penes candidationem ejusdem, lmjdones, et reliqui 
nobiles et libertini, liberis suffragiis eligunt; inquilinis ad 
electionem ductoris nullum influxum legalem habentibus.

§• 5.
Senatores, qui pariter nunquam ex classe libertinorum 

et inquilinorum esse possunt, qui praeterea scripturae gnari 
morumque probitate et vitae integritate conspicui esse debent, 
prout et omnes reliqui officiales (inclusis etiam notariis) penes 
candidationem ductoris communi reliquorum senatorum et com- 
possessoratus representantium suffragio eliguntur. Senatores 
electi perpetui sunt nisi tale quid commiserint, quapropter ab 
officio senatorali amoveri mererentur, officiales vero rationibus 
reddendis obnoxii non ultra biennium in officiis suis relin- 
quuentur.

§ .  6 .

Jurisdictio magistratus oppidani ad sequentia semet 
extendit:

1- о. Generatim magistratus oppidanus omnia politica, 
juxta dispositiones supremi et vicecapitauei, et determinationes 
ipsius districtus exequitur, oeconomica pro utilitate oppidi pro
curat, proventus communes compossessorum, ad pudicas neces
sitates destinatas, juxta intsructiouem per districtum elabora
tam per suos subofticiales manipulat, de iisdem singulis annis 
rationem exigit et reddit, ac denique justitiam administrat.

2 - 0 . Magistratus oppidanus, ratione omnium actionum; 
sive personalium, sive realium, universarumque adeo causarum 
civilium contra incolas suos cujuscunque sortis, et conditionis 
per quoscunque moveri queuntium (solis spiritualibus et ma
trimonialibus protestantium exceptis) forum 1-ae instantiae 
exercet. Appellatam tamen legitime interpositam, ab omnibus 
suis sententiis ad sedem judiciariam districtus semper et indi- 
scriminatim intra dominium admittere tenetur, exceptis unice 
sententiis ex contumacia latis, a quibus ordinario apellata intra 
dominium non admittitur.

3- 0. Magistratus oppidanus in levioris momenti excessus 
incolarum suorum moderate animadvertere, imo publicarum 
determinationum transgressores, et alios hujus generis enor
mitatum, publica tamen delicta non redolentium reos, poena 
quoque corporali afficere potest; interim activitas haec puni
endi nunquam ultra duarum septimanarum arrestum et 50 
ictus baculorum ad semel infligendos semet extendit, prout 
nec id ulla ratione admittitur, ut plebs contribuens ob quales-
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cunque excessus mulctu pecuniaria afficiatur. Majora autem 
delicta, seu criminalia per magistratum oppidanum, cum actis 
investigationalibus semper districtuali magistratui insinuanda, 
et malefactores pro recipienda poena ad magistratuales car
ceres deducendi sunt.

4-0. Fassiones perennales super bonis liajdonicalibus 
fiunt coram magistratu oppidano, et in hoc respectu magi
stratus oppidanus authentico sigillo gaudet.

Interim fassiones perennales in sensu legum1 etiam 
coram locis credibilibus et in generali quoque congregatione 
ipsius districtus valide celebrantur.

ő-о Testamenta per quoscunque districtus oppidorum 
hajdonicalium incolas, coram duobus testamentariis e gremio 
magistratus eo fine exniissis celebrantur.

Hajdones nihilominus et reliqui nobiles privata testa
menta etiam ad instar aliorum nobilium valide condere 
possunt.1 2

б-o. Magistratus oppidanus habet jus exercendae poli
tiae in toto suo ambitu intellectae, signanter autem, medio 
specialiter eatenus denominatae commissionis, aediles sedulo 
invigilare tenetur, ne quisquam incolarum in praejudicium 
sive ipsius publici, sive vicinorum absque scitu et indultu 
magistratus ulla aedificia, sub poena dilutionis ponere prae
sumat. Praeterea incumbit magistratui oppidano vias, pontes 
aggeres, ac aedificia publica reparare, et in statu bono conser
vare, et hoc fine necessarias curules, et manuales operas deter
minandi repartiendi, et exigendi jus habet. Quodsi vero ob 
incuriam magistratus publicum aliquod aedificium ruinari 
contingeret, magistratus ac principaliter ductor refusioni damni 
obnoxii sunt.

§• 7.
Magistratui oppidano nullo suli titulo solutionem quam

piam pecuniariam, ad incolas suos sui) poena refusionis, et 
actionis insuper fiscalis adrepartiri integrum est. Quod si 
vero inevitabilis quaepiam necessitas hoc exigeret, super eo 
magistratui districtuali insinuatio facienda est, quo idem pensi
tata hujusmodi repartitions necessitate, pro ejusdem exigentia 
aliquid determinare possit, pari ratione.

1 HK. I. E. 60. t. 1729 : 24. t,-cz. 4. §.
2 A végrendeletek alakszerűségét meghatározó törvények az 

655 : 46, 1715 : 27, és az 1729 : 24. t-ez. 10. §.
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§ ; 8 .

Si necessitate quapiam exigente, passivum aliquod debitum 
nomine compossessoratus seu oppidi contrahi deberet; eatenus 
etiam sub poena in praevaricatores benignarum ordinationum 
regiarum dictanda praevie indultus districtualis magistratus 
expetendus est; secus depuratio debiti absque consensu distric
tus contracti, ex privatis eorum substantiis fieri debet, qui 
ad debitum tale contrahendum voto et consensu suo acces
serunt.1

§. 9.
Quo damnificari super damnis suis tanto citius edocean

tur : magistratus oppidani qualiacunque pecora vaga, deper
dita, aut a furibus adempta sine mora supremo, aut vicecapi- 
taneo. una cum descriptionibus eorum insinuare ac respective 
resignare obligantur, quo iidem super talibus deperditis peco
ribus et pecudibus, tam gremiales oppidorum incolas, quam et 
vicinos comitatus literatorie edoceant — in arbitrio interim 
capitaneorum stabit, talia pecora sibi resignata, seu ad manus 
suas recipere, seu vero ductorum et respective magistratuum 
curae committere. Caeterum praemissa talium vagorum peco
rum via excelsi consilii R. L. Hungarici circulariter instituta 
publicatione, si eadem usque ad 1-ani Novembris per neminem 
appropriata fuerint, in dicto termino via publicae licitationis 
divenduntur, et summae exinde conflatae cassae districtus 
domesticae inferuntur, subinde ad tegendas erogationes ad 
rationem captivorum necessarias convertendae. Denique

§. 10.
Incumbit magistratui oppidano, ac praecipue ductori, 

omnia ea,.quae in qualicunque negotio per publicum distric- 
tualem magistratum in congregationibus ejusdem decernuntur 
et oppidano magistratui effectuanda committuntur promtissime 
absque ulla renitentia ad effectum deducere, commissionibus 
supremi, et vicecapitaneorum in publico negotio (‘ditis obtem
perare, ac denique omnimodae districtus superinspectioni, pe. 
publicos districtus officiales ratione universorum publico poli
ticorum exerceri solitae semet subjicere. Contraveniens ductor 
aut magistratus velut refractarius fiscali actioni et condignae 
animadversioni subjacebit.

’ Ez a 8. §. az eredetiben utóbb töröltetvén, a következő két 
szakasz ott mint 8. és 9. szerepel.

Corpus Statutorum. III. 34



ítA JD Ú K E K Ü L E T I STA T Ú T U M O K .О 3 0

D e p u b l i c o  d i s t r i c t u s  o p p i d o r u m  h a j d o n i -  
c u 1 i u m m a g i s t r a t u  e j u s d e m q u e j u r i b u s.

§• I-
Incolae districtus oppidorum Hajdonicalium cujuscunque 

classis et conditionis sint, prout etiam oppida ipsa Hajdoni- 
calia, eorundemque magistratus, tam ratione politicorum, quam 
etiam judicialium jurisdictioni totius districtus Hajdonicalis 
subsunt, et haec jurisdictio per publicum, seu districtualem 
magistratum exercetur.

§• 2-
Magistratus liic ex supremo et vicecaptaneis, quatuor 

assessoribus, duobus notariis, duobus fiscalibus et generali 
perceptore constat, quibus adjunguntur adhuc regius exactor, 
arehivarius et commissarius.

Magistratus hic tam in juridicis, quam in politicis votum, 
sessionemque habet, et authentico sigillo gaudet.

§■ 4.
Supremum capitaneum ex individuis pro hoc munere per 

districtum suae majestati propositis sua majestas sacratissima 
denominat.

Supremus capitaneus in generali congregatione districtus 
per magistratuales districtus, magistratus oppidanos, hajdones 
et Yeliquos nobiles eligitur, et suae majestati sacratissimae pro
ponitur.

Idem congregationibus generalibus districtus, sedibus item 
judiciariis praesidet, ea quae deliberatione quapiam non egent, 
sed ad effectum dumtaxat dirigenda sunt, ipsémét disponit, 
magistratibus oppidanis invigilat, districtum visitat.

Porro ex benigna resolutione regia, tam ad archivum di- 
strictuale, quam etiam ad archiva oppidana commissiones, viceni 
mandati requisitorii subeuntes, expedit. In absentia supremi 
capitanei activitate ejusdem vicecapitaneus pollet.

§• fi-
Vicecapitaneus, assessores, notarii, fiscales, generalis per

ceptor, commissarii, arehivarius profit et reliqui subofficiales 
ex gremialibus nobilibus et Hajdonibus per supremum capita- 
neum candidantur, et per officiales districtuales, magistratus 
oppidanos, nobiles item et hajdones gremiales in generali con-
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gregatiöne hoc fine praevie indicta, eliguntur. Privatos autem 
magistratus, seu ductores oppidorum, supremus cupitaneus cum 
initio singuli anni ex officio restaurare tenetur et de restau
ratione eorundem districtui relationem praestare obligatur.

§. 6.
Congregatio generalis prout et sedriae civiles et crimi

nales ex magistratu publico, et ablegatis oppidorum constant, 
singulum enim oppidum duos deputatos, ductorem quippe et 
notarium ad congregationes, et sedrias mittere tenentur, qui 
cum reliquis districtualibus magistratualibus paria vota habent.

Ad integritatem judicii, seu sedriae districtualis praeter 
praesidem, ad minus decem individua requiruntur.

§•• 7.
Magistratus hic districtualis, sub praesidio supremi aut 

vicecapitanei ratione omnium incolarum, absque discrimine 
jurisdictionem sanguinis exercit.

§ .  8 .

Idem relate ad universas causas civiles incolarum cujus- 
cunque conditionis sint, forum superrevisorium seu apellatorium 
constituit, ad quod omnes sine discrimine causae per locales 
magistratus decisae, et legitime appellatae (solis sententiis 
contumacialibus exceptis) intra dominium transmittuntur, 
abinde pro indole sua legum dispositioni conformiter extra vel 
intra dominium ad inclytam tabulam regiam deducendae.

§• 9.
Intabulationes 1 debitorum fiunt coram publico districtus 

magistratu, plenipotentiariae vero, et procuratoriae constitutio
nes 1 2 * * coram supremo, aut vicecapitaneis aut assessoribus, erga 
relationem congregationi districtuali praestandam.

10.
Limitatio8 carnis, aliorumque victualium per publicum 

magistratum in generali congregatione exercetur, et debita 
catenas superinspectis, ne aut pretium carnis excedatur, aut 
carnes deterioris qualitatis emacillentur vel potus defectuosi

1 A betáblázásról intézkedik az 1723 : 107. t.-cz.
2 Az ügyvédvallásra nézve lásd Szabolcsmegye 1568. évi stat. 3.

jegyz. fentebb a 5. lapon.
8 Az árszabást illetőleg lásd II. köt. I. f. 337. 1. 1. jegyz.

3 4 *
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epocilleutur, tam magistratibus oppidanis, quam etiam publicis 
magistratualibus districtus ex officio incumbit. Pari ratione 
mensurae1 quoque rerum tam aridarum, quam liquidarum, 
ponderaque et bilances, anno quolibet, per exmissum eatenus 
magistratualem officialem binis vicibus in gremio districtus 
investigentur, et scienter cum falsis mensuris utentes, publico 
magistratui pro infligenda poena deferentur.

§ . 11.

Cum maxime intersit, ne praerogativae hajdonicales in 
praejudicium verorum hajdonum per eos, quibus non compe
tunt, usurpentur; bine magistratus districtualis medio fisci sui 
magistratualis bajdones dubios, ad legitimationem status sui 
hajdonicalis coram sede sua judiciaria praestanda, non modo 
adstringere, et si qui in proba deficerent, ad conditionem 
inquilinarem redigere potest: verum ad hoc faciendum pe и 
benignam quoque resolutionem regiam obligatur.

Pars Ill-a.
De ad mi ni s t  rat i o  ne j u s t i t i a e  s ive norma  

p r o c e d e n d i .

Forma quidem administrationis justitiae, in gremio di
strictus oppidorum hajdonicalium, tam relate ad actiones, fisca
les et criminales, quam respectu privatarum etiam quarumvis 
causarum civilium, eodem inde a tempore introductae publicae 
districtus administrationis formae viguit, et viget etiam de 
praesenti, quae in aliis jurisdictionibus legalibus observatur. 
Omnes quippe causae, sive illae fiscales sint, sive mutuas pri
vatorum actiones in se contineant, juxta sensum legum patri
arum pertractantur et judicantur.

Interim pro indole bonorum hajdonicalium, et pro ratione 
localium circumstantiarum, tam circa judicatum, sive compe
tentiam fori, quam etiam circa ipsam processuum formam, 
porro circa citationem, exhibitionem, et appellatam peculiaria 
quaedam constituta sunt, quae magistratibus oppidanis, aeque 
ac ipsi quoque sedriae districtuali pro cynosura in pertractan
dis causis civilibus deserviunt.

Haec in sequentibus fere consistunt.

5 3 2

A mértékekre nézve lásd u. о. 143. 1. 1. jegyz.
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§. 1.
Nemo incolarum cujuscunque sortis et conditionis, et 

ratione cujuscunque negotii, vel levissimi momenti, sive per 
privatos, sive per magistratum absque praevia c ita tio n e , et 
legali sui exauditione, seu in persona, seu in bonis turbari 
potest,1 casu in contrario, si qualicunque ratione aliquem tur
bari contingeret, idem per supremum, aut vicecapitaneum 
districtus, aut. si illi legitime impedirentur, per alium ex 
generali congregatione, eatenus exmissum surrogatum capita- 
neum in sensu 22. 1802. & 13. 1807. via politica reponi debet.

Ex hoc sequitur, in gremio districtus oppidorum hajdo- 
nicalium ratione cujusque negotii, seu praetensionis absque 
omni personarum respectu cuicunque, et contraquemcunqup 
v ia  j u r i s  p ro c e d e n d u m  esse.

§• 2.

Universae autem causae civiles, quae sive ratione actio
num personalium, sive intuitu bonorum hajdonicalium, sive ex 
alio qualicunque fundamento, contra incolas oppidorum hajdo
nicalium quocunque demum instituto moveri possunt, defluunt 
coram magistratu, seu senatu illius oppidi, in quo in causam 
attractus residet, vel ut foro 1-ae instantiae, consequenter, 
exceptis contra judicatum quasi hic vel ille processus vigore 
legum judicatui inclytae tabulae regiae aut districtualis, aut 
vicecomitis delatus haberetur, relate ad processus in gremio 
districtus oppidorum hajdonicalium vertentes, non attenditur.

Excipiuntur nihilominus sequentes causarum species, quae 
partim ex dispositione legum, partim ex analogia et usu, non
nisi coram sede judiciaria districtus incaminari et ventilari 
possunt, utpote:

a )  Causae matrimoniales protestantium juxta 26. 1791.
b) Causae metales ipsorum oppidorum, quae ratione con- 

traversiarum inter territoria duorum oppidorum enasci queun
tium per unum, aut alterum oppidum, contra aliud moveri 
possunt.

c) Causae violentiales, et repositorii eorundem oppidorum 
contra se invicem moveri queuntes.

d )  Causae privatorum cujuscunque generis, contra com- 
possessoratum alicujus oppidi, seu contra ipsum oppidum

1 Törvényeink e jogot n nemesek egyik sarkalatos jogaként bizto
síték ; lásd az 1222 : 2.', az 1439 : 27., 1723 ; 5. t.-cz. és a HK, I- Rész
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motae, pro quibus tamen judicandis districtus judices etiam 
delegatos denominare potest.

e) Processus ad legitimationem status hajdonicalis de
fluunt adinstar processuum productionalium.

f )  Processus contra officiales, seu oppidanos, seu distri- 
ctuales ad dandas gesti officii rationes.

§. 3.

Processus coram magistratibus oppidanis defluentes, 
quoad formam externam duppliees esse possunt, vel summarii, 
Tei formales seu solemnes.

Summarii sunt, in quibus externeae formalitates citationis 
et exhibitionis, aliaque hujus generis haud observantur, sed 
partes postpositis exceptionibus eatenus interponi queuntibus, 
directe ad meritorie agendum inviantur.

Processus tales iterum duppliees sunt, aut enim verbali- 
ler tantum pertractantur, idest expositiones, et allegata par
tum litigantium verbaliter prolata per notarium, ad protocol- 
turn referuntur, et praehabita tali ratione eorundem exaudi
tione sententia pronuntiatur, aut in scriptum etiam rediguntur.

Processus tales summarii, sive sint verbales, sive scripti, 
in sequentibus casibus admittuntur.

1- о. Si partes in summaria hac procedura mutuo con
sensu interse coaluerint.

2 - 0 . In causis liquidorum debitorum, si substratum 200 
rhen. florenos non superet.

3- 0. In causis simplicis, et planae divisionis, si eandem 
aliquis fratrum aut sororum intra annum ab obitu parentis in 
eundem sollicitaverit.

4- 0. In causis ex neglecta praemonitione, seu ad trau 
svestitionem conditionum contractualium suscitatis, si bona 
citra legalem praemonotionem abalienata c o n d iv is io n a le s  In tra  
a n n u m  a dato abalienationis ad se recipere, ex iisque empto
res ejicere voluerint.

5- 0. In casu illo, dum aliquis emptorem jure vicinitatis 
ex bonis intra spatium 15 dierum ejicere voluerit.

6- o. In querelis et praetensionibus incolarum levioris 
momenti, contra invicem formatis, in quibus substratum 100 
rhen. flor, non superat.

7- 0. In causis privilegiatis pauperum orphanorum, et i i s  
o m n ib u s , qu a e  m o tiv o  su b v e r sa n tiu m  c ir c u m s ta n tia r u m  p er  
d is tr ic tu m  v ia  s u m m a r ia  p e r tr a c ta n d a e  d e c e rn u n tu r .

Reliqua actionum genera praemissi punctis non compre-
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hensa ad ordinariam juris viam pertinent, et formali, seu so- 
lermii processu pertractanda sunt.

§• 4.
Quod jam citationes 1 attinet, illae pro ratione diversitatis 

processuum, aut verba les sunt, aut l i t te r a to r ia e .
In causis summariis verbalibus citatio verbalis sufficit, 

vi cujus scilicet, cancellista, aut servitor oppidi, ad requisitio
nem partis actoris, partem in causam attractam nomine ducto
ris, pro certo termino, in praesentiam magistratus verbaliter 
evocat, et in hac citatione neque solitus unius quindenae ter
minus stricte desideratur.

In processibus autem formalibus, prout etiam in causis 
summariis in scriptum redactis, semper c i ta tio  l i te r a to r ia  r e q u i
r i tu r ,  qua tam, quoad termini praefixionem, quam quoad 
exhibitionem, modalitate per leges definita instituenda est. eo 
relate ad exhibitionem observato, quod cancellistae districtu- 
ales, citatorias, tam ipsius districtus, quam etiam magistratuum 
oppidanorum, imo aliorum jurisdictionum et evocatorias quoque 
inclytae tabulae regiae valide exhibere possunt, cum converso 
servitores oppidi, nonnisi citatorias illius magistratus legaliter 
exhibent, cujus jurisdictioni subsunt.

D u o  haec c i ta tio n u m  g en era , pro ratione diversitatis 
processuum, quod universos incolás, sive sint nobiles, sive 
hajdones, sive denique inquilini uniformiter, et constanter 
semper observantur.

§. 5.
In processibus formalibus universa depulsoria media, seu 

exceptiones, per leges regni admissae omnibus cujuscunque 
sortis et conditionis incolis, in sensu legum, indiscriininatim 
admittuntur, excepta solummodo praescriptione, velut excep
tione peremptoria, quae inquilinis et libertinis velut possiden
dorum bonorum liajdonicalium incapacibus non suffragatur.

Imo in processibus quoque summariis nonnisi illae excep
tiones rejiciuntur, quae formalitatem solum respiciunt, quales 
sunt exceptiones contra formam actionis, item contra citatio
nem et terminum interponi solitae, ob quales defectus, si alio- 
quin actio clara, judicatus vero competens sit et citatio ver
baliter peracta constet, processus condescensioni2 ohnoxiari 
non solet.

1 Az idézésre nézve lásd II. köt. I. f. 21. 1. 2. j. és 22. 1. 1. jegyz, 
“ A condesceijsiót illetőleg lsd. u. o. 100. 1. 1. j.
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Reliquae autem exceptiones contra judicatum, ex capite 
interessentiae, contra actionem, institutum et actoratum etiam 
in processibus summariis per quemcunque incolarum absque 
discrimine modalitate per leges definita allegari possunt.

§• 6 .

Ne autem causae incolarum bajdonicalium, sive in excep- 
tivis, sive in merito diutius protrahantur, exceptiones in omni
bus causis ad exigentiam legum tribus replicis 1 absolvi debent, 
et magistratus oppidanus, qualemcunque processum, intra spa
tium unius anni a dato ineomminatae litis computandum fiiia- 
liter decidere obligatur, quo fine partes litigantes sententia 
mediante eo adstringere tenetur, ut exceptiva quidem sub 
prioribus, meritum autem sui) posterioribus, duobus terminis 
pertractare, et judicio substernere satagant, ad antevertendum 
autem omne in assumendis, et decidendis causis arbitrium, 
magistratus oppidani, elenchum, seu seriem causarum coram 
se defluentium ducere, et processus juxta aetatem revidere, et 
decidere obligantur.

§• 7.
Sententiae per magistratus oppidanos, in causis coram 

se vertentibus latae, et per partes gravatas legitime appellatae, 
ad sedem judiciariam districtus oppidorum Hajdonicalium, 
omnes indiscriminatim, ante executionem, seu intra dominium 
transmittuntur, exceptis unice sententiis ex contumacia per 
non comparet latis, quae ex dispositione legum appellatam non 
recipiunt.

Interim in hoc etiam casu, siquis ex contumacia per non 
venit convictus, subseque intra triduum sufficientem coram 
judice causae non comparitionis suae rationem reddat: in acti
vitate magistratus positum est, sententiam talem contumacia- 
lem relaxare, et reserato causae cursu convicto ulteriorem 
defensam admittere.

§• 8 .

Licet quidem appellata ex dispositione legum ipsa die 
latae sententiae interponi deberet,1 2 ex consideratione nihilomi-

1 A kifogások hármas számát az 1728 : 38. t.-oz. 4. §., az 1729 ; 
43. t.-cz. 11. §. és az 1792 : 16. t.-cz. 4. §. állapítják meg.

2 Hogy az ítélet ellen rögtön annak kihirdetése után jelentették 
, be a felebbezést, az nem törvényen, hanem szokáson alapszik. E szokás

fennálltáról tanúskodik Kittopicji, Pir. Meth. cap. VIII. qu, 2,
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mis contributionalis status potiorum districtus incolarum, ас 
ex eo etiam; quod quam plurimae eorundem causae, absque 
influxit advocatorum pertractentur, admittitur universis distric
tus oppidorum Hajdonicalium incolis, ut sententias, contra se 
latas non modo occasione pronunciationis, sed etiam serius 
intra spatium quippe 15 dierum a dato pronunciationis appel
lare possint, appellatamque suam sive scripto, sive verbaliter, 
ductori, seu officio notariatus insinuare sufficiat, id ipsumque 
pro legali appellata habeatur.

Si quis intra hunc terminam appellare, aut appellatam 
suam ut ut legitime interpositam subsequent judiciorum ter
mino prosequi, et ad sedriam districtualem promovere neg
lexerit, sententia contra talem lata in rem judicatam abit, et 
per magistratum localem, sua legali forma executioni manci
panda est.

§• 9-
fit autem sententiae magistratus partibus interessatis 

tempestive innotescant, appellataque adeo per partes sententia 
magistratus gravatas legitime interponi valeat: sententiae per 
magistratus latae, non modo solita modalitate apertis quippe 
domus senatoreae foribus publicandae sunt; verum insuper 
catalogus etiam causarum decisarum, qui praeter nomina 
actoris et incausam attracti tempus quoque latae sententiae in 
se complectatur ad publicam notitiam parietibus domus oppi
dani appendi debet, sub decursu unius quindenae ibidem relin
quendus.

§• 10.
Causae a sententiis magistratuum oppidanorum, ad sed

riam districtualem appellatae, eorsum sub subscriptione magi
stratus, in origine transmittendae, et juxta seriem, seu aetatem 
revidendae sunt.

§• И-
Incumbit quidem partibus litigantibus decisioni causa

rum suarum debite invigilare, et sententias sedriae districtua- 
lis, si iisdem semet gravatos senserint, ipsa die latae senten
tiae ad tabulam regiam appellai*e.

Interim, ut hac etiam in parte commoditati incolarum 
districtualium prospiciatur: universis indiscriminatim incolis 
admittitur, ut si occasione publicationis sententiarum praesen
tes non fuissent, eas tamen intra defluxum 15 dierum a die 
pronunciationis sententiae computandarum appellare possint.
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appellatamque per se interpositam sive scriptotenus, sive verba
liter, districtuali referenti notario insinuare sufficiat.

Ad assequendum hunc scopum, series causarum in sed- 
ria decisarum per districtuale notariatus officium deputatis 
singulorum oppidorum solutis sedriis extradabitur, qui eandem 
cum reditu suo respectivis magistratibus referre, magistratus 
vero partes litigantes de decisione causarum suarum ex officio 
edocere, ac ex superabundant, seriem quoque causarum deci
sarum tabellae inscriptam parietibus domus senatoriae appen
dere obligantur.

§• 1 2 .
In causis modo praevio, sive occasione pronuntiationis 

sententiae, sive intra quindenam appellatis executio ante sen
tentiam districtualem, de qualiter admittenda appellata feren
dam nullo sub praetextu peragi admittitur, et si qua ratione 
intentaretur, pars appellans licite 1 semet opponere potest.

§. 13.
Xe autem sub praetextu appellationis administratio Justitiae eludatur: statuitur
1- о. Ut pars appellans motiva appellatae usque ad tem

pus proximius celebrandae sedriae districtualis processui inse
rere, et processum fine ferendi circa qualiter admittendam 
appellatam judicio affuturae sedriae inomisse praesentare 
teneatur, quod si facere neglexerit, ipso facto appellatae suae 
renunciasse censeatur, et appellata, nonnisi extra dominium 
admissa executio sua forma peragatur.

2- do. Siquis causam a' sedria districtuali manifeste extra 
dominium appellabilem ad inclytam tabulam regiam ea solum 
intentione appellet: ut praetextu hujus appellatae bonis actio- 
nalibus diutius immanere, terras arabiles interea inseminare, 
et fructus bonorum qualescunque ultro quoque percipere pos
sit. et hoc per triumphantem in processu sufficienter compro
betur: pars talis temere appellans occasioni sententiae circa 
qualiter admittendam appellatam ferendae, non modo a petita 
intra dominium appellata amovetur, sed insuper in refusione 
etiam fructuum a dato sententiae districtualis perceptorum, 
expensarumque per interpositam appellatam indebite causata
rum convincitur, et si terras ne fors actionales, post interpo
sitam appellatam subarasset, et inseminasset, eaedem occasione

1 Az oppositio ellentállás jogorvoslatára nézve Isii. az 1774. évi 
hajdúkerület! statútumhoz írt 2. jegyz. fentebb 501. lapon.
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oxecutionis triumphanti cum fructibus pendentibus absque 
ullo onere resignantur.

§. 14.
Universis absque discrimini' oppidorum Hajdonicalium 

incolis, appellata intra dominium, a sedria districtuali ad incly
tam tabulam regiam, in sequentibus causarum speciebus ad
mittitur.

1- о. In causis ad invalidationem fassionum pemmalium 
testamenti, transactionis, cambii, conditionum contractualium, 
sive ex praejudicio, sive ex neglecta praemonitione, sive deni
que ex vi, dolo et fraude suscitatis, verbo in omnibus causis 
invalidatoriis, in quibus non secundum contractum, sed de ipso 
contractu judicandum est.

2- 0. In causis novae divisionis.
3- 0. In processibus juris.
4- 0. In causis antiquae successionis.
5- 0. In causis antiqui pignoris.
fi-о. In causis pignorum et debitorum, in quibus summa 

pignoratitia, et capitale summam 12000 rhen. flnos superat.
7-0. In causis, in quibus praescriptio subvertatur.
In reliquis causarum speciebus, quae in praemissis pun

ctis haud continentur, appellata ad tabulam regiam nonnisi 
extra dominium competit, mandatis caeteroquin ordinariorum 
regni judicum tam transmissionalibus, quam aliis judicialibus 
legitime emanatis, ratione quarumvis causarum in sensu legis 
locum habentibus.

§. 15.
Executiones sententiarum, semper penes sententionales1 

districtus sub authentico expeditas, modalitate in legibiis prae
scripta, per exmissos a medio procedentis magistratus exequeri- 
tes, unum quippe e senatoribus, et alterutrum notariorum 
peragantur, series exeeutionis debite conficiantur, et per exe- 
quentes subscriptae, magistratui referantur, et improtocollentur, 
subseque singulo semestri districtui quoque oppidorum Hajdo
nicalium referendae, et ad archivum districtuale reponendae.

§. 16.
Causae per magistratus oppidanos decisae, a sedria vero 

districtus oppidorum hajdonicalium ex qualicunque incidenti

1 Л litterae sententionalest illetőleg lásd az 1595. évi szaholes- 
-megyei statútumhoz írt 3. jegyzetet, fentebb 26. lapon.
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pro continuatione ad forum primae instantiae remissae penes 
contimiatoriam citationem absque ulla actione continuatoria 
promoveri possunt.

§. 17.
Praeter beneficium appellatae, quod pro indole causarum 

universis districtus oppidorum hajdonicalium incolis competit, 
iisdem reliquis quoque juridicis remediis, depositione quippe 
causae, revocatione procuratoris, oppositione et novo simplici, 
et cum gratia absque ullo discrimine juxta praescriptum legum 
in omnibus causis libere uti possunt. Interim

§. 18.
Siquis processum quempiam verbalem novisare velit: 

novum jam non amplius verbaliter, verum formali, seu solemni 
processu instituere obligatur.

§. 19.
Quoad reliquas processualis ordinis partes, actus judi

ciales, universas denique actiones, et jura cujuscunque generis 
quae in gremio districtus oppidorum hajdonicalium objectum 
judiciariae deliberationis constituere possunt, et per statuta 
oppidorum hajdonicalium superius deducta modificata non sunt, 
tam per incolas oppidorum hajdonicalium omnes et singulos, 
quam per magistratus oppidanos, ipsumque districtum, leges 
regni generales, praxisque in conformitate illarum usu recepta 
observantur.

Eredetije Hajdúm egye levélt., Debreceniben 1819. évi fasc. 4. 
nro. 34.

1824.
Hajdúkerületi statutum.

Ezen kerületnek a szellők eladására és vevésére eddig 
fontállott statútumai egészen a mostani közönséges gyűlés 
napjáig, a magok egész erejében meghányattatván: ezennel 
meghatároztatik, hogy a hajdú nemesi fundusokon levő szőllők. 
mint a melyek nem dézma alatt valók lévén, a más helyeken 
levő szabad szellőkkel egy természetűek, többé ingó javaknak 
ne tekintessenek, hanem azokra nézve is épen azok a törvények



ttÁ.TlH'KKlM L É T i  S t A  I'I T l  MOK.

0 bser váltassanak. melyek szerént a többi hajdú fekvő jók
1 idéztetnek el.1

Eredetije Hajdúmegye levélt., Debreezenben, az 1824. évi jegyző
könyv 629. I. 504. sz. a.

1830.
H a jd ú k e r ü le t i  s ta tu tu m .

Azon czélból, bogy az olyan gonosztevőknek a tömlöczök- 
ben való tartásokra nézve, kiknek különben tehetségek lenne 
arra, hogy a magokéiból is élhessenek, a házi pénztár a 
mennyire lehet, kéméltessen, meghatároztadán, hogy egy 
rabnak az élet mostani árához képest egy hónapra egy con- 
ventiós forintért adható kenyér: a nemes városi uiagistratusok- 
nak kötelességekké tétetik, hogy ezentúl a gonosztevő befogása 
alkalmatosságával annak lehető javait inventálják s abban az 
esetben, midőn a vétek világos, sequestrálják is, és a rab 
actáival az inventariumot küldjék be; az ezen rendelés követ
kezésében bevégzendő pénz controleriában való tartására nézve 
pedig meghatároztatok, hogy a rabokat Ítélő törvényszékek 
Ítéletei a nemes magistratusoknak a végrehajtás végett kül- 
dettessenek meg, s azok a következendő törvényszék végével 
tartandó kerületi gyűlésre a bevett summák mennyisége felől 
tudósítást tegyenek, s e szerint a jegyzőkönyvekben azokra 
nézve a szükséges világosság szüntelen megtaláltasson.

Eredetije Hajdúmegye levélt., Debreezenben, az 1830. évi jkv. 
30. I. 102. sz. a.

641

1831.
Hajdúkerületi statutum.

A magánosok jussainak nagy és méltatlan sérelme szár
mazik azon szinte közönségessé vált visszaélésből, mely szerint 
a testamentumokat tevő felek olyan javakról, melyek szabad 
rendelések alatt nincsenek, nevezetesen pedig ősiekről tévén

1 Jelen statutum hozatalára a kerületi közgyűlést azon körülmény 
indította, hogy egy böszörményi lakos, Molnár István, kinek szőllőjét 
Böszörmény városa végrehajtásilag zálogba vévén, utóbb árverés utján el 
is adta, annak az ö veje részére való visszaadatását kérte, azért, mert 
mielőtt a vevő a várost kielégítette volna, kérelmezőnek veje azt — a 
vevőt — pénzzel megkínálta ; s a kerület a statútumban kimondott elv
hez képest kérelmező vejének meg is engedte, hogy a szőllőt a vevőtől 
visszaválthassa.
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rendelést, uz örökösödés egyenes útját elrekesztik, s ez által 
törvényszékeknek különben szükségtelen foglalatosságot, a 
jussaikban megsértett fejeknek pedig terhes költséget és fárad
ságokat okoznak. Hogy azért ezen visszaélésnek, s az abból 
következő sérelmeknek gát vettethessen, nieghatárőztatik s 
utasításul a nemes városok magistratusainak kiadatni rendel
tetik. hogy minden oly esetekben, a midőn a testamentum tevő 
fél ősiekről tészen legatumokat. s azokról az egyenes örökösök 
elmellőzésével rendelkezik az illető feleknek rövid kihallgatása, 
s az ősiség megbizonyodása után, az ilyetén törvénytelen 
testamentom ezen részének félretétele mellett, ha ugyan más 
valami törvényes akadály nem volna, rendeltessen, s eszközöl
tessen a nemes magistratusok által a felek közt az ősiekre 
nézve egyenlő osztály.

Eredetije H a jd ú m e g y e  levélt., Debreczenben, a z  1831. év i j k v .  
236 . I. 30 5 . sz. a.

1836.
Hajdú h ei 'ü leti statutum.

Hadház városa tanácsa az elnökileg hozzá intézett 
felszólítás következésében beadja hivatalos jelentését, mely
ben felvilágosítja azon jegyzőkönyv hibás beírásnak eredeti 
okát, mely bizonyos Sós örökösök örökvallásának bejegyzése 
eránt fedeztetett fel.

Miután abból csakugyan nyilvánosságra jönne, hogy 
mennyire hibás légyen azon régibb szokásban gyökeredzett 
gyakorlat, miszerént szoktak ott mindez ideig az örökeladási 
bevallások történni, és a jegyzőkönyvbe beirattatni. sőt a. városi 
követek nyilatkozásiból bővebben kitetszene, milyen különböző 
a most érintett bevallások és beírások körüli gyakorlat a hat 
városokon; jövendőre nézve tehát, mivel mind a jegyzőkönyvek 
szentsége, mind a magánosok bátorságosítása azt kívánja, 
hogy a jegyzőkönyvekre nézve az ilyen hibáknak, vagy hibás 
beírásoknak csak megtörténhetése is meggátoltassák, azon 
különböző rendetlen és épen azért könnyen veszélyes következhe- 
tésii szokáson alapult gyakorlat megszüntetni rendeltetik. —

Hogy a bevallások és jegyzőkönyvi beírások mindenütt 
kellő egyformaságba és törvényes módon történjenek, a hazai 
törvények vezérlete szerint következőleg rendelkezik a kerü
let u. m.:

Az örökeladást hé lehet vallani, vagy benn a városi 
tanácsnak gyűlésében, vagy azon kívül, a tanácsbeli küldöttek 
előtt következő innepélyességgel.
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а ) На a tanácsgyiilésben történik, megkivántatik. hogy 
ott maga a bevallani akaró fél. vagy felek, személyesen meg
jelenjenek a már elkészített, azaz papirosra leírt örökvallással, 
mely előttük érthetőleg félolvastatván, nevük aláírásával vagy 
kezük keresztvonásával, és végre a tanács hiteles pecsétjével 
is erősíttessék meg; ezen dolog folyamatja pedig az egész 
terjedelmében beleszőtt oklevéllel együtt ugyanazon hiteles 
helyen, t. i. a tanács színe előtt a hiteles jegyzőkönyvbe hites 
jegyző által iktattassék be.

h) Ha pedig a bevalló fél, vagy felek, nem kívánnának 
személyesen menni a tanács gyűlése elébe: szabadságokban áll 
kérni a hadnagytól, hogy küldötteket rendeljen. — Ezen 
mindenkor írásban foglalt kirendelésnek vagy kiküldésnek 
következésében kimenő tanácsbéli tagok a felekkel akármely 
helyen összejöhetvén, ha mindenik fél megegyezését vagy örök 
eladásban való megnyugvását nyilvánítja, a czélszeres oklevél 
készíttessék el, és az, vagy a felek által már Írásban készen 
eléadott örökvallási levél előttük felolvastatván, nevök aláírásá
val, vagy kezük keresztvonásával erőssíttessék meg és coramisál- 
tassék a kiküldöttek által is, kik midőn az ezután legközelebb 
tartandó tánácsgyülésnek munkálatjokról jelentést teendnek, 
ezen gyűlésben az örökvallásról szóló oklevelet bemutatván, 
ugyanaz olvastassák meg; a jegyző által pedig, a kiküldöttek
nek jelentése a hadnagyi kiküldéssel és az egész terjedelmében 
beleiktatott oklevéllel együtt írassák jegyzőkönyvbe.

Eredetije Hajdúmegye le v é lt.,  D eb reczen b en , a z  1836. é v i  jkv. 
493. I. 572. sz. a.

1838.
Hajdúkerületi statútumok.

I.
A megkivántató csendesség, és jó rend fenntartása és 

sokféle gonosztettek elkövetésére egyenes út gyanánt szolgáló 
éjjeli tivornyázások megbüntetése tekintetéből ezennel meg- 
határoztatik, hogy a korcsmákoni tivornya, muzsikálás ezután 
nyáron csak 9, télen pedig 8 óráig engedtetik meg; hogy 
pedig e kellő rendelet annál inkább foganatba vétessék és 
tartassák, midőn egy részről a városbeli hadnagyi hivatalok
nak e czél elérésére eszközlő rendőrségi rendelkezés, s közvetve 
szigorúan gyakorlandó főfelttgyelés szorosan megbagyatik; más 
részről a vendégfogadósok és korcsmárosok is arra köteleztetnek, 
hogy órán túl dorbézolni kívánó vendégeiket az eltávozásra
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emlékeztessék, az ő felszólításuk ellenére erőszakoson tovább 
is tivorayázókat pedig, a városházánál tüstént feljelentsék, 
mit ha tenni elmulasztanának, a rendőrség által észrevétetvén, 
mindenkor a fennálló közintézet pénztárába fizetendő 6 hat 
pengő forintra, annyiszor a hányszor, a főfelügyelő által bün- 
tettessenek meg; azok pedig, kik időn túl is tivornyázni 
merészkednek, megfogattatván, s a városházához kisértetvén, ott 
a következő napon reggeli 9 óráig áristomba tartóztattassanak 
le ; de ha büntetésreméltó kihágásokat követnének el, a 
tanács által, és illetőleg, a kerületnek teendő bejelentés után 
ez által büntetessenek; ezen határozat pedig a városokon 
közhírré tétetvén, a katonaságnak is elnökség utján tudtára 
adatni határoztatik.

E r e d e ti je  H a jd ú m e g y e  levé lt., D ebreczen ben , a z  1 838 . é v i jk v .  
116. I. 53 8 . sz . a.

II.

Indítvány tétetett arra nézve, hogy ha olyan személyek, 
kik közönségesen ösméretesek arról, hogy épen semmijek sincs, 
gyakoribb ízekben tivornyázni tapasztaltatnának, vonattassa- 
nak kérdőre az eránt, hol, és mi módon tettek szert azon 
pénzre, miből dorbézolásokat gyakorolnak?

Mivel ezen szabálynak megtartása mind erkölcsi, mind 
más tekintetből nézve a legkedvezőbb s jótékonyabb követ
kezésekkel látszik jövendőben gyümölcsözni, a mennyiben t. i. 
egy részről a már az éjjeli tivornyázók eránt megállapított 
határozás elérése ez által is sikeresen eszközöltethetik; más 
részről pedig olyan tettek, melyek talán másképen a titkok 
burkában lappangva nem, vagy aligha napfényre jönnének, az 
olyan semmivel sem bíró tivornyázók kérdőre vonattatnak, 
így is nagy haszonnal biztató gát vettetnék, ezen czélszerű 
indítvány elfogadtatván, a városok tanácsainak meghagyatik, 
hogy erre nézve a szükséges intézkedést megtenni, a rendőrség 
által a határozatot gyakorlatba vétetni s pontosan megtartani 
igyekezzenek.

E r e d e ti je  H a jd ú m e g y c  lev é lt., D ebreczen ben , a z  1 838 . é v i jk v .  
118. I. 5 4 4 . sz . a.
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1839.
Hajdúkerületi statútumok.

i.
Tekintetes főkapitány tír indítványba hozza, hogy az 

1838. jun. 6. közgyűlés 324. sz. a. csak közönségesen lévén 
kitéve az, hogy a bitang jószágokból bekerülendő pénz a házi 
pénztárba tétessen, jónak látná, ha ez títtal az is meghatároz
hatna, hogy mi végre fordíttasson, nevezetesen ebből az ezen 
kerületen annyira hiányzó közintézeteknek meglehetős tőkéje 
alapulhatna, s e szerint az idő jártával kikerülhetetlenül szük
séges költségekre nézve az adófizetők igen nagy kímélést 
nyerhetnének.

Az indítvány igen czélszerűnek esmertetvén, közmegegye
zéssel elfogadtatik, s hogy a bitang jószágokból bekerülendő 
pénz, beadatása után mindjárt gyümölcsöző állapotba hely- 
heztessen. a főadószedőnek meghagyatik.

E re d e ti je  H a jd u m e g y e  l e v é l t D e b r e c z e n b e n ,  a z  1 8 39 . év i jk v .  
33 8 . I. 568 . sz. a.

I I .

Elnök kapitány tír jelenti, miképen azon rendelést 
melyet már azelőtt a méltóságos királyi biztosság meghagyása 
következésében a kóbor idegenekre nézve, mely szerént azon 
gazda, ki idegent a nélkül, hogy az illető városi hatóságnak 
bejelentené, magához befogad, vagy nála lappangtat, ha nemes, 
2 pengő forinttal, ha nem nemes, testi büntetéssel rendeltetik 
fenyíttetni, továbbra is a gonosztevők könnyebb módon lehető 
kézrekeríthetése s józan rendőri tekintetből fentartani jónak 
látná, a kerületet ezen intézkedésnek maga részéről is leendő 
elfogadására felszólítja.

Elnök kapitány tír által előterjesztett igen fontos okoknál 
fogva ezen a katonaságra nézve oly üdvös rendelés jótékony
sága elesmertetvén. s ennélfogva elfogadtatván, s ezennel 
elhatározván, ezen határozás a városok tanácsainak a nép 
előtti szokott módon leendő közhírré tétel és szoros figyelembe 
tartás végett kiadatik.

E r e d e ti je  u. o. 4 1 3 . I. 98S . sz . a.

I I I .

Meghagyatik a városok tanácsainak, hogy tudtál adása 
mellett annak, miképen mindenki a bűn kivilágosodása végett

Corpus Statutorum. IU . 35
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tanúképen előállani köteles; továbbá, bogy a tanúk napi bére a 
törvényszék által minden lehető esetekbe megitéltetni és megtérít
tetni szokott, lakosai közt tétessék köz liirré, hogy valaki a hiva
talos berendelés idejére a kerületi törvényszék előtt a nélkül, hogy 
elmaradásának törvényes okát adhatná, meg nem jelen, a 
mellett, hogy illető napi bérét elveszti, még büntetés alá is 
fog rekesztetni; meghagyatik más oldalról a városok tanácsai, 
de legfelelősebben hadnagyainak, hogy a kerületi tiszti ügyvédi 
hivatal által időszakonként kijelölendő tanúkat a törvényszék 
előtti megjelenésre önmagok szólítsák fel, és kötelezzék, minden 
történhető rövidségekre nézve egyenesen a hadnagyok lévén 
feleletre vonandók.

E r e d e ti je  u. o. 43 8 . I. 1118. sz . a.

IV.

Kérdés tétetvén a városok részéről az iránt, meddig 
kellessék a bitang jószágokat tartaniok, s mi légyen azon 
időszak, melybe azoknak eladása megtörténhetik, meghatároz- 
tatott: hogy mivel a bitang jószágoknak téli tartása az. mely 
oly igen sok alkalmatlanságokkal van egybekötve, hogy nem 
ritkán a bitang jószág értékét is felülhaladja, vagy legalább 
megemészti; minden bitang jószágok azé részbe közönségesen 
divatozó szokás szerént András napkor közárverés utján adat- 
tassanak el, mely határozás szükséges alkalmazás kedvéért 
minden városok tanácsainak kiadatni rendeltetik.

E r e d e ti je  w. o. 4 8 2 . I. 1433. s z . a.

1840.
Hajdúkerületi statútumok.

I.

Ez alkalommal a jővén kérdésben, nem volna-e czél- 
szerííbb a fenyítő perekben hozott ítéleteket az eddigi 15, az 
említett ítéletek végrehajtását hosszabb időkig terjesztő gyakor
lat helyett az újabbi, jelesül a szóbeli perekre nézve meg
állapított mód szerént hajtani végre: a közérdek és a méltat
lanul megkárosodott minél elébbi kármentesítése azt kívánván, 
hogy a fenyítő perbeli Ítéletek minél előbb végrehajtassanak; 
de különben a fenyítő perek nem formás, hanem rövid uhuik
nak tekintődhetnek. ezen indítvány oly módon fogadtatilc el. 
hogy ha ezen perekbeli ítéletek tartalma szerént a megítélt 
summa egy-egy bűnösre nézve 60 pfton felül halad, akkor



nem az eddigi hosszúra terjedő szokás, hanem a szóbeli per ék
ben hozott ítéletekre nézve megállapított l832/6-ik esztendei 
XX. t.-czikkoly alkalmaztasson; ellenkező esetben pedig az 
egyéb perekben hozott ítélet végrehajtása körül fennálló tör
vényes gyakorlat tartasson meg.

Eredetije Hajdúmegye levélt., Debreczenben, az 1840. jkv. 16. I. 
104. sz. a.

II.
Alkapitány Karap Sándor ur, mint böszörményi czigányok 

polgárosítása ügyében kirendelt választmány elnöke jelenti: 
hogy miután már az említett czigányok városallyai sátoraikból 
a városba beköltöztettek volna, hogy annálinkább polgárosít- 
tassanak, a böszörményi elöljáróság által reájok nézve az 
határoztatok, — hogy. a szokott házalást leginkább csak az 
öregek, s más munka vagy élelem keresésre elégtelenek, s 
azok is hetenként csak két nap gyakorolhassák, ez ellen 
azonban a nevezett czigányok nyughatatlankodnak, — kéri, hogy a 
kerület nyughatatlanságoknak. ama határozásnak, mennyibe 
idvességesnek látszik, jóvá hagyása által, véget vessen. Az emlí
tett intézkedés nem egyéb lévén, mint a már megkezdett 
polgárosítási lépések egyik elősegélő eszköze, ugyan az ezennel 
is jóvá hagyatik, a czigányok magok ahoz való alkalmaztatására 
utasíttatnak.

Eredetije u. o. 144. I. 1031. sz. a.

1844.
H a jd ú k e r ü le t i  s ta tu tu m .

Mind a hat városok a múlt évi Decemb. 11-ik s több 
napjain tartott közgyűlés jegyzőkönyve 245.3-ik számára 
beadják véleményes jelentősöket arról, hogy a katonai szálláso
lás személyes terhe tekintetében tiszteseknek (lionoratioroknak) 
kívánják tekinteni az egyházi és polgári hivatalnokokat, jelesül 
kerületi tisztviselőket, városi tisztviselőket még azután is, ha 
hivatalukról tisztességesen leléptek, minden okleveles egyéneket; 
Szoboszló város ide számlálja még a tudósokat s művészeket 
is; Nánás pedig a képviselőket; Dorog végre a felsőbb oskolá
kat végzetteket is, kik jelesül a bölcselkedés tudományát 
elvégezték, és a nyugalmazott katonatiszteket a hadnagyi 
állástól felfelé.

A képviselőknek és azoknak, kik, habár felsőbb oskolát 
végeztek is, de azontúl a tudományos pályát elhagyták, kivéte-
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lével a városok által előszámláltatták, u. m. kerületi és városi 
minden tisztviselők hivatalukból becsülettel történt lelépésök 
után, minden okleveles tudósok és művészek, nyugalmazott 
katonatisztek a hadnagyi állástól fölfelé, tiszteseknek tekintetvén, 
a katona szállásolás személyes terhe tekintetében mentesítendők- 
nek nyitváníttatnak. s e végett megtartandó utasításul e czikk 
a városi tanácsoknak, azok utján az illető adószedői hivatalok
nak kiadatni rendeltetik.

Eredetije Hajdúmegye levélt., Debreczenben, az 1844. évi jkv. 
120. I. 610. sz. a.
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M áram aros-szige i v á ro s i sta tu tum .

Szikot városának és az benne lakozandó községnek, 
bíráknak, esküdteknek és mindenféle tisztbeli embereknek 
rögzött törvények, melyekkel az ő atyjok és ősök éltének, 
megtartottak és ez mostaniakra maradt. Ezelőtt az papirosnak 
hitvány voltáért Íratott volt meg 1548. esztendőben, mostan 
esmét 1569. esztendőben újíttatott meg, Szegedi Albert deáktól, 
scholamestertől 17. Januarii.

1. Minthogy minden mi cselekedetünknek vége először 
nézi Isten tisztességét, annakokáért törvényünk ez: hogy 
keresztyén tanítót is Szent György napján fogadjunk és harmad
magával kell Istennek tisztességét közöttünk hirdetni.

2. És ez plébánosnak valami vetésünk, veteményiink 
leszen, tehát mind nemes és mind község tartozik mindenből 
tizedet adni.1

3. Ugyanezen Szent György napján közönséges akaratból 
mindannyian választunk előttünkjáró és gondviselő bírót, valakit 
akarunk.,

4. És az biró mellé négy esküdt biró választatik; kettő közön
séges néptől és a kettei az 24 tanácstól és a bírótól választatik.

5. És ez főbírót és a négy esküdtet, a melyek immár 
el vadnak választva, az plebánus megesküdtti őket, hogy mind 
Istennek és mind királynak ő felségének, gazdagnak és szegény
nek Isten szerént Ítélnek, igaz törvényt szolgáltatnak.

6. És ha az plébános a bírónak törvénye és kegyessége 
alá adja magát és szolgája közül találtatnék valamely vétek
ben, bűnben, tartozik vele, hogy az bűnöst udvarából kiadja, 
törvény helyen, mert az hűtős biró mindennek tartozik igazságot 
kiszolgáltatni.

1 A t i z e d  eredetére, szedése módjára sat. lásd Beregmegye 1571. évi 
statutumáUoZ írt 4, jegyzetünket Ц. k. 1. fele 87. lap.

1 5 4 8 .
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7. És tiszti ez a főbírónak, hogy az hétnek negyedik 
napját törvény napra választsa, mind jámbornak, gonosznak 
igaz törvényt szolgáltasson.

8. És ha egyik, másikat beidézendi, a törvényben ellene 
akar tusakodni, tartozik először két pénzt tisztaságul letenni.

9. Esküvésért négy pénzzel tartoznak az főbírónak.
10. És ha valaki szordal törvényen el, vagy perel, 8 pénz 

tisztaság.
11. És ha valaki az mezőn valami örökséget akarna 

magának foglalni, vagy irtani, tartozik az főbírónak 20 pénzt 
letenni.

12. És ha az város színén valami örökséget akarna 
foglalni, vagy bírni, ezért az főbírónak tartozik letenni 40 pénzt.

13. Уérmutatásért az birság. melyet az bíráknak kell 
felvenniük, 33 pénz.

E sk ü d t b írá k n a k  a z  8 tisz tek .

14. Az négy esküdt bíráknak hallgatniuk kell minden 
jóban az főbírót és vasárnap vele együtt kell lenniek. És az 
törvénynapon is szerdán tartoznak, hogy az főbírónak jó reggel 
házához menjenek és ott minden törvényt együtt, mind szegény
nek, gazdagnak kiszolgáltatniok. Azonban csütörtökön is.

15. És ha történnék, hogy az biró jelen nem volna, tehát 
az bírák, biró hire nélkül, bort nem kezdhetnek.

16. Sem penig az bírónak felesége nem kezdheti ki az 
bort, mikor ő maga honn nem vagyon.

17. És az mely nyelvet az mészárosok szoktak az főbíró
nak adni és ő maga, ha honn nincsen, annak tartoznak vele. 
a ki helyette a bitói tisztet viseli, és minden egyéb apró 
bejövések, melyek az jelen való főbírónak kezében szolgáltat
nának.

18. És ennek felette minden, valaki, bort akarna kikezdeni, 
az kezdés előtt, látó pohárban az főbírónak tartoznak egy 
ejtel borral és 3 pénzzel.

19. És ez három pénz szolgáltatók az megyés szent
egyházhoz. rkit Szent Imre templomnak Innak.

20. És az bírónak úgy kell az bort kezdeni, mint az 
bornak jó ;volta, avagy szegény volta mutatja.

21. És ha valaki az bírónak hire nélkül kikezdené borát, 
az csapját elmetszse, hogy ne árulhassák.

22. Ez megtiltott bort az biró ki nem kezdheti, hanem 
tanács hírével és akaratjával.

552
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23. És lia valaki pecsétlen mértékkel árulná borát, ezt
is az bíró megtilthatja és csapját elmetszheti.

24. Ezenképpen, ha hamis mértékkel valaki borát mérendi, 
megtilthatja az biró.

25. Ha valaki, történnék, hogy embert fogatna meg, 
vecsernye takarodó harangszó után és hajnali harangozás előtt, 
senkit meg nem foghat az biró.

26. Es ugyanezen a ki embert akar megfogatni, tartozik 
az esküdt bírónak mindenképpen mellette lennie, az vérnek 
kiontásáért, melyet az a bűnös ember cselekedett volna.

27. Immár mikor az esküdt bírák az bűnös embert meg
fogják, a kire panaszoltak, tartoznak ezzel, hogy megkérdjék: 
ha törvényben akarna e előállani vagy nem ? Ha nein akarna 
és az bírák ellen mind beszédével és cselekedetével tusakodnék, 
tartoznak erősen megfogniok, ha szabad akaratjával szépen 
el nem akarna jőni, erővel is elhozzák, és mikor a kalodában 
te'endik, tisztek ez, hogy őrizzék erősen nappal és éjszaka; az 
őrizze a ki, megfogatta.

28. És úgy adja az biró az sérelmes embernek, vagy 
atyjafiának éjszakára őrizni az megfogott embert, hogy amazok 
meg ne bántsák.

29. Ha valaki az városban valami hatalmat cselekednék, 
úgy hatalmon maradna, és az hatalom teszen hat forintot és 
•38 pénzt.1,

30. És ha valaki mást félkezével arczul ütne, 5 girával 
tartozik érte, azaz: három forinttal és 19 pénzzel.

31. Ha penig mind az két kezével ütné, 10 girán marad, 
azaz: 6 forinton és 38 pénzen.

32. Ha ököllel ütendi egyik a másikat: egy gira.
33. És ha valaki az biró asztalát, ő maga is jelen lévén, 

történnék, lmgy ütnie, egy h Ó sá g o n  azaz: 16 pénzzen marad.
34. Az biró, panaszolkodás nélkül, senki zálogát el ne 

hozassa és se ő maga el ne vegye.
.35. Panaszért való birság az biró előtt 12 pénz.
36. Tanács és biró előtt való panaszolkodás két annyi, 

24 pénz.
37. És továbbá mikoron az esküdt bírák zálogért mennek 

és előttük az ajtót bekülcsolnák, tartoznak, hogy az bíróhoz 
vissza térjenek és megmondják neki.

38. Ha történnék úgy lenni, másodszor, is ezt növeljék,

1 ílvtepdö a kisebb liatalmaskodás : violentia simplex, a melynek 
díja a megyéken 200 m ft. vo lt; lás4 II. к- 1- fele 56. lap 1- jegyz. 44. J,
1. jegyz,



Y ÁBO SI STATI TI МОК.5 5 4

Harmadszor, lia esmét az ajtót bekulcsolná és engedetlen akarna 
lenni, az esküdt bírák oda hívják az szomszédját és a lakatot, 
vagy zárt nyissa meg és úgy vegyen zálogot.

39. És mikoron az birő az esküdtekben, az záloggal 
borra kühlend, az zálogot csak 12 pénzben szabad beinnia az 
borban, néni többen sem kevesebben.

40. És az ember a kitől a zálogát elvitték és borban 
beitták, vagy penig nála vagyon, 15 napig tarthassa nála, 
annakutánna eladhatja.

41. Az korcsmárostúl, ha az biró hitelben bort kívánna, 
tartozik egy fertálylyal adni és avval megemberelni, hogy meg
adja esmét az árát, sem többel sem kevesebbel, ha nem 
akar adni.

42. És továbbá ha történnék ez, hogy egyik ember 
másiknak tartoznék akármiben és meg nem adhatná, az esküdt 
bírák becsüljenek érte, aznak az embernek az kinek tartozott.

43. Továbbá mikoron az esküdteket becsülni hívják, 
menjenek be az házban és először egy forintig becsülhetnek. 
És ha annyi marhát találandnak az házban, 75 pénzig becsül
hetnek.

44. És ha evvel is az büntetést meg nem érné, tehát 
menjenek ki az udvarba és egyéb marhát, a mi vagyon, azt 
becsüljék.

45. És ez megbecsülött marhát az esküdt bírák vigyék 
szomszédjában annak a kitől elbecsülték és ott legyen harmad
napig, ha megválthatja, jó, és meg kell neki adni.

46. Továbbá a Nikos István házátul fogván mind az 
plebánusság házáig, minden láb nyom földet egy forintban 
kell becsülni.

47. Ez földek az kiktől megvagyon becsültetvén, esztendő 
és három napig vagyon; ha valaki meg nem válthatja az ő 
megbecsülött földét, tehát annál maradhat örökben, az kinek 
becsültetett.

48. Ha valami ezüst marha becsültetik, a becsülésnek 
ideje esztendő és három nap; ha addig ki nem válthatja, nála 
marad, az kinek becsültetett örökben.

49. Ez felül megmondott czikkelyekkel és rendtartásokkal 
mind az négy, Maramarosban levő városok élnek és meg is 
tartják.

Kivülvaló embereknek törvények és rendtartások.
1. Ha valamely kívül jött idegen ember valami ő 

dolgaiért, vagy adósságért akármiért az mi biránk eleiben 
akar valakit hínia. avagy idéznie, ez móddal lehet meg, hogy
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mikor az idegen embernek procatora, vagy ő maga meg nem 
elégednék az törvényen, akár penig az mi városunkban levő 
ember, tartozik az főbiró harmadnapig mindennap törvényt 
neki szolgáltatni, mindaddig, mig megelégedik vele, és aztán 
ha mind az két peres megelégedik, az fizetésnek az biró 
harmadnapot vessen. Az becstllésben penig, mely az biró 
itílcti szerint lőtt, úgy cselekedjék, hogy az felperesnek oly 
marhát adjon, melyet elvezessen, vagy penig elhajthasson.

2. Ha penig ingó bingó, az az lábos marhája nem volna, 
örökségét becsülje. Ha penig sem öröksége, sem lábos marhája, 
se egyébféle marhája nincsen, ő maga is kézben adassák.

Conditio internorum.
Az öt városban levő embereknek törvények folyása ez:
1. Ez Maramarosban levő öt városbeliek ezt növeljék, 

hogy az bűnöst, melyet kárhoztatni, vádolni akar, ki itt való. 
az főbírónak eleiben hívja.

2. És mi is tartozunk ezzel, hogy az főispánnak, vagy 
penig viceispánnak dolgában és ügyében előállunk, az melyben 
szükség és kívánják. Es mind az két félperes közt igazságot 
szolgáltatni. És ez ítéletből valami jöne ki, az az valami az 
törvény lenne, az választatott esküdt bírák tehetnek becsülést.

Conditiones intra dominos juratos cives.
Ha valamely az tanács és esküdt bírák (közül találtatnék 

oly. ki valami hirt, mely titkon az tanács előtt lőtt volna, az 
az hütinek ellene volna és megmondá másutt, büntetése ez, 
hogy tisztessége nem leszen, az az: tisztességen marad.

Conditio lanionum.
Az mészárosoknak ez az ő dolgok és tisztek az hús- 

árulásban, hogy régi törvényünk ez, hogy 6 darab húst adjon 
egy pénzen.

Conditio sutorum.
Az varga mesterek férfiú sarut mely térdig felül ér 25

pénzen adja.
Egy czipellőst ................................................. d. 12.
Deli sarut........................................................  d. 16.
Fejelést ........................................................  d. 12.
Azon embernek való veres sarut .................  d. 16.
Feketét............................................................  d. 14.
Fejelés ... .........         d, 8,
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Conditio pellionum.
Férfiúnak való köntös subát apró bőrökből, ittelyqt az 

szücsmesterek csinálnak, 125 pénz.
Nagyobb bőrökből csinált suba, mely térdig ér, d. 50.
Azon embernek való mente suba d. 40.
Keztyű bélésért d. 6.
Süveg csinálásért apró barom bőrökből d. 14.
Béllésért apró bőrökből d. 8.

Miképpen kel] embert megfogni az esküdt bíráknak.
Az esküdt biró megkérdje az gazdát, melynél az bűnös 

ember vagyon, ha felel érette, vagy nem ?
És ha féléiéiül érette az gazda, ez tiszti, hogy az esküdt 

bíróval egyetemben menjen az biró házához és ott az kezesség
nek bizonyságában, kezét az főbírónak beadja.

Az vásárnak módja és állapotának eredeti.
Senki másnak marhát az vásárról el nem viheti adós

ságért, mert ha elviszi, hatalmon marad.
És továbbá, ha valamely ember mást szidalomsággal 

illetni1 az piaczon, 133 pénz az birsága, akár város utezáján 
legyen.

Miképpen kell megfogni az bűnös embert.
Az vítkes embert, nemesnek házából és udvarából, Isten

nek szentegyházából, malomból, mészárszékből senki ki nem 
foghatja.

Es ha az bűnös ember az kertnek hacskóián kiszaladand, 
az esküdt biró nem tartozik vele, hogy érte fáradjon és fusson.

Az só-vágóknak szabadságok és tisztek ez:
Az sóvágó uraiűk szoktanak régi törvények és szabad

ságuk szerint egybengyülnie, főképpen az innej) napokban, 
melyek nevezetesek és az ő szokásuk szerént együtt mulatnak. 
Ha .pedig történnék, hogy valami vétkes ember bemenne 
hozzájuk, ki méltó volna az megfogásra, az főbiró küldjön 
reája és kérdéssé meg esküdtei, ha kezes leszen-e azért az 
vétek szerzett emberért, vagy nem. Ha azt mondja az sóvágó 
biró, kezes leszek, hagyjon békét neki, ha penig kezes nem 
leszen érette, tartozik mind seregével egyetemben az sóvágók-



kai, hogy az gonoszság szerzett embert kézben adja az esküdt 
bíráknak, akár az bírónak.

A z  h a jósokn ak a zo n  szabadságuk vág gon , m ely  a z  sóvágóknak. 
S zig e ti sóvágóknak a z  ö t is z te k  és egyik  szabadságoknak renűe

és neme.

Ha valami háborúság, per avagy egyéb valami dolog 
történnék az király sóvágói közt, ezt cselekedjék, hogy ha 
egyszer ott fenn törvény szolgáltatók köztük az kamara ispán 
előtt, tehát azon valamelyik rész meg nem elégednék, az 
törvényét viheti az szigeti főbíróra és hogy ott mind királynak, 
Istennek az tanácsbeli emberek megesküdtenek, igazságot 
szolgáltassanak.

K ovácsok  ren de  és tö rvén yek n ek  régtől való fo lyása .

Kgy kerék vasalásért 16 dénár.
Es egy szekér kovács szénnek hozása is annyi. Tartoznak 

evvel, hogy mind az két fél egymást értse.

S zekeresek  szekerén ek  v a sa sá sn a k  m ódja.

Ha az hegyire üteteud karikát az szekeres ember, tar
tozik 2 pénzzel, ha az tövire, három pénzzel, ha mindkét félről 
hegyire és tövire, tartozik tizenegy pénzzel.

Egy lemez vasnak nádlása az fő náddal egyben d. 16.
Ha az kovács egy marok vasat esi mi land oly vasból, 

kiből törés nélkül kitelik, tartozunk adni d. 2.
Ha az vas megtöremlik, avagy forrasztás vasból csinálják, 

tartoznak adni d. 3.
Szeng szeget tulajdon szekeres vasából hatot egy pénzért.
Kerék talpára való középvasnak kiakasztása d. 2.
Marok vas szigeti szekeresnek önöni vasából egy pénzért 16.
Egy rúd szeg az szekeres önöni vasából d. 16.
Tengelyvég szeg d. I.
Tengely vég karika d. 1.
Eredetije М.-Szigeten a leír. kincstári igazgatóság levéltárában 

С X X X  V. sz. alatt. Mikor és mi úton került oda, nem tudható, mert 
semmi erre utaló följegyzés nincs. Erről irta ki az eredeti írásmód 
megtartásával Szilágyi István igazgató tanár és akad. tag, a ki azt 
rendelkezésünkre adni szives volt.

VAltost Sl’ATrri'MöK. So?



15G2.
N a g y b á n y a  városi sta tu tu m .

Die 23. Novembris.

Per civitatem statutum est, ut nullus quaestor e medio 
civitatis praesumat cum alieno quaesturam in venditione vel 
emptione facere, sub poena fl. 20.

Item: Nullus colonorum civitatis, aliena vina, in civita
tem nostram, vel in territorium nostrum inducere, sub poena 
exfusionis fundi vini, alioquin si vinum oblatum fuerit vel 
vendatur, ex tunc quaestor ille mulctetur tl. 20.

Eredetije Nagybánya város levélt., Prot. 1560—1635. рад. 23.
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1571.
D ebreczen  vá ro si sta tu tu m .

I.

Per totum ас integrum senatum conclusum est: ut terra 
Debreciniensis denuo inter oppidanos dicti Debrecini dividatur. 
His, qui dicam floreni unius persolvunt, aequaliter dividatur. 
Qui vero infra dicam tioreni unius solvunt tributum, minorem 
accipiant sortem. Et uni cuique quod sorte advenerit, a domo 
sua alienare nequaquam valeat, vel vendere nisi una cum 
domo.1 Impiguorare tamen ad certum diem et tempus per
mittitur. Divisio autem terrae dilata est ad futurum diem 
nativitatis Mariae, donec fructum quilibet e sua terra excipere 
possit.

Eredetije Debreczen város levélt., 1570—1576. jlev. 113. 1.

1571.
D ebreczen  városi sta tu tu m .

II.

Per dominos senatores decretum est: ut nemo judicum 
vinorum a suo collega vinum emere debeat, nisi adhibitis tri
bus aut quatuor senatoribus secum et coram illis de praetio 
conveniatur, ne supra conveniens gravamen alter-alteri facere 
in emendo videatur.

1 Értesülésünk szerint e tilalom egészen 1876-ig fennállott s a 
telekkünyvből csak akkor töröltetett, hogy lielyet engedjen a javak sza
bad forgalmának.
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Item quod nemo hominum in hoc oppidum cohabitandi 
gratia ingressorum, sine scitu ac venia domini judicis primarii
in loco........... vel novo, domos aedificare, vel etiam occupare
possit, sed domino judici iudicare debeat, qui postea utrum 
sit possibile an inpossibile, deliberabit.

Eredetije Debreczen város levélt., 1570—1576. jkv. 114. I.

459

1 5 7 1 .

Debreczen városi statutum.
ni.

Per dominos senatores deliberatum, quod vestes hominum 
morti adjudicatorum ac condemnatorum late modo disponantur: 
superior vestis convenit famulos oppidi; vestis vero inferior ac 
caligae conveniunt carnificem.

Eredetije и. о. 138. 1.

1 5 7 1 .

Nagybánya városi statútumok.
Feria sexta proxima post festum Pauli heraetici.

Eodem die deliberatum est per magistros omnium celia
rum. denique etiam nobis consentientibus, quod si aliqui 
magistrorum, sive famulorum in celiis existentium mutuam 
suscitaverint litem ita, ut electi magistri ex celiis discuterent 
et adjudicarent motam causam, ex tunc ambae partes litigantes 
electis magistris teneantur dare et solvere florenum unum.

Eredetije Nagybánya város levélt., Prot. 1560—1635. рад. 56.

1 5 7 2 .

Debreczen városi statútumok.
\.

Per dominos senatores decretum est. quod causa in bir- 
sagiis mota, a conspectu judicis et juratorum, si praetiuni alicui 
onerosum videbitur, ad senatum referri potest. Inde nullam 
habere debeat quoquam appellationem.

Eredetije Debreczen város levélt., 1570—1576. 273. lap.



Ugyan az.

II.

Per dominos senatores deliberatum est. quod venditores 
vinorum sublimatorum in uno ordine et in suis rectis sedibus 
insimul suam exerceant quaesturam. Ne quis ex his sine ordine 
binc-inde divagetur ac veris locis vina sua vendere praesumatur.

Eredetije Debreczen város levélt., 1570—1576. 285. 1.

1572.
N a g yb á n ya  vá ro si sta tú tu m ok .

L
Die 20. Decembris.

Statutum est per civitatem, ut -canistrum furfuris, den. 
10 vendatur, alioquin per senatum puniatur, sivej extraneis 
sive civitatensibus venditum fuerit.

Ii.

Per senatum et totam communitatem decretum est, ut 
nullus extraneus, cuius focus, seu furnus non fumat, nec perso
naliter habitat in civitate, nullam habeat facultatem vina edu- 
cillandi, nec frumentum emendi contra jus et equum civitatis 
nostrae ad lioram duodecimam usque, alioquin violatores cogniti 
poena condigna puniantur. Item his additis, quod nulla merci
monia cuiuscumque rei sit sive victualia, sive ad fortalitia 'com
munia civitatis, vel inhabitatorum externorum usque ad horam 
12 praesumat emere, praeter incolas civitatis.

Eredetije Nagybánya város levélt., Prot. 1560 — 1635. Pag. 71., 73.
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1574.
N a g y b á n y a  vá ro si sta tu tu m .

Die 2. Maii per senatum et totam communitatem pari consensu et volun
tate conclusum atque determinatum est.

P r im o  ut magistri lanii carnem agni et bovum, opti
mam et pingvem den. 6, eo minus pingve: den. 5; vel -1. maci
lentum vero et parum, den. 3. in macello divendere debeant 
et teneantur. Item nullus 'magister laniorum vel servorum 
boves et pecora intra territorium civitatis saginatos, more quae-
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storüni, liominilms extraneis divendere audeat, servi tamen
magistris laniis.................suos boves divendere possunt; non
item extraneis, qui si vel unum bovenr aut pecus extraneis 
divendiderint, mulctabuntur Horeiw uno et si plures divendide
rint, pluribus item mulctabuntur.

Item tota civitas Valentinom Literatum et Emericum 
Csemermany elegerunt, ut ad macellum invigilent, sine quorum 
consideratione nullum bovem aut pecus macilentum aliquis ex 
magistris laniis aut eorum servitoribus exceptis pinguibus 
mactare audeat quovismodo, et siqui laniorum aut servorum 
hoc statutum civitatis negligerent aut non curarent, poena erit, 
ut huiusmodi mactatae carnes immediate ab eisdem auferan
tur et pauperibus in xenodochium mittantur.

Item singulis feriis secundis omnibus laniis extra celiam 
existentibus, boves et pecus pingues mactare permittitur et 
juxta macellum liberum erit vendere, sed magistri lanii celia
rum se ipsos cohibeant et servis suis committant, ne cui ex 
civitatensibus minitentur, si viderint eos ab eisdem laniis extra 
ceham existentibus carnes emere, sub poena imposita.

Item magistri lanii respectu carnium agninarum macta
tionem bovum ne intermittant, sed singulis diebus semper et 
continuo in duobus macellis bovinas carnes vendere et sine 
respectu personarum omnibus ex aequo civitatensibus carnes 
sub imposita poena dare debeant et teneantur.1

Eredetije Nagybánya város levélt., Prot. 1560—1635. рад. 91.

1574.
D e h re c ze n  v á ro s i s ta tu tu m .

Domini senatores de nuptiarum convivationibus ac aliis 
conviviis hoc fecerunt deliberatum, quod in nuptiis non ultra 
protrahatur convivium nocturnum, quam usque ad horam deci
mam. Ibi autem honeste et decenter quisque se semper gerat, 
clamoribus obscenisque verbis rejectis, quisque in sermone dei 
. . . . pietate exhibeat. Malis nocentibus fumationibus quisque 
abstineat, fores non infringat, lites et controversias prohibitas 
caveat. Si autem ultra decimam horam quis convivari in nup
tiis deprehensus fuerit, ibique inhonestas clamores ediderit, tali 
poena mulctatur, ut intra 15 dies in vinculis sub custodia 
teneatur, nec alioquin, si tantisper captivitatem sustinere nolu-

1 V. i), az alább közlőit 1587. és 1588. évi statútumokkal.
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erit, dimittetur, quam in solutione decem florenorum. quibus se 
inde quilibet redimere cogetur. Hoc autem ideo pér dominos 
senatores ordinatum est, ut quilibet sibi caveat, ne honor 
nominis divini . . . .  verbum male per tales profanos audiatur. 
Sic donum quoque, distributiones pro indusiis simul prohiben
tur, excepto quod fratribus consangviueis aut affinibus est 
concessum se se mutuo donis afficere, sed coacta distributio 
donorum............excogitatorum est prohibita.

Eredetije Debreczen város levélt., 1570—1576. jkv. 504. lap.

1575.
D ebreczen  vá ro si sta tu tu m .
De venditoribus vini sublimati.

Decretum est a senatu, ut ex venditoribus vini sublimati, 
qui de fecibus vinorum oppidi, nativa lingva »város sepr éjéből* 
portionem repertam accipere noluerit, vinum sublimatum ven
dere non permittatur. Similiter qui in isto oppido in medium 
oppidi et in subsidium tributum non solverit, nec is ad ven
dendum admittatur, nisi in nundinis liberis, quam etiam extra
neis liberum erit.

Eredetije Debreczen város levélt., 1570—1576. jkv. 613. lap.
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1575.
N a g y b á n y a  vá ro si sta tu tu m .

Die 27. Aprilis.

Pari consilio et voluntate per senatum ac totam civi
tatem decretum et conclusum extitit, ac pro perpetua lege 
sancitum est, ut si qui civitatensium deinceps pro aliquo 
debito creditori suo aliquam haereditatem suam, signanter 
vineas et domos et alia, in quibus defectus, aut aliqua deso
latio subsequi speraretur, juxta jura et consvetudines civitatis 
ab antiquo observatas aestimari permiserit, eo quod parata 
pecunia illud debitum non sit solutum et tempore ejusce- 
modi praemissae aestimationis celebrationis ipsam aestima
tam jam haereditatem, manibus sui creditoris, intra spatium 
indus integri anni et trium dierum pro praemisso debito noluerit 
assignare et concedere, cavendum illi erit, ne illa aestimata 
haereditas intra revolutionem praemissi anni et dierum in ulla 
sui parte quoquomodo valorem factae aestimationis deroget.
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Alioquin completo anno et diebus, modo praemisso liaereditas 
illa per eosdem cives revidenda erit, ne creditores defrauden
tur et si quid de valore aestimationis ob negligentiam factam 
derogare compraeliensum fuerit, idem creditori nullis remediis 
admittendis, refundere tenebitur. Item, siqui homines conjugati, 
scilicet maritus et uxor, una vineam, quampiamque haereditatem 
sibi ipsis emerint, aut quovis modo fieri curaverint, altero 
decedente, superstes directam medietatem omnium haeredita- 
tum modo praemisso comparatarum tollere saltem tenebitur, 
media pars vero in liberos, filiis non existentibus, in fratres vel 
consangvineos, si quos habuerint (non obstante aliqua occasione) 
devolvatur et condescendat.

Item mensi pares adultis et magnis hominibus utriusque 
sexus e vivis excessis singulum sepulchrum de asseribus pro 
denariis quinquaginta, item adolescentibus utriusque sexus, 
scilicet decem ac sedecim annorum, pro denariis vigintiquin- 
que, pupillis vero praetio leviori sui) poena semper parare 
tenebuntur.

Item humator alias sirásó adultis et magnis hominibus 
utriusque sexus singulum tumulum sive foveam hieme pro de
nariis 20, aestate denariis 10, sub imposita poena exfodere 
teneatur.

Item campanator seu publicus pulsator pro singula pul
satione in mercedem suam octo saltem denarios accipere debeat 
et teneatur et nec ultra.

Eredetije Nagybánya város levéltárában, Prot. 1560—1635. рад.
111- 112.

1577.
N a g y b á n y a  vá ro s i s ta tu tu m .

Die 30. Novembris decretum civitatis.

Decretum et deliberatum est, ut nullus omnino hominum 
pecora, boves, ovesque nec alia jumenta, neque equos ad pro- 
monthorium vineae mittere debeat, alioquin siqui contra hunc 
( s ic ! )  decretum faceret, ubicunque in vinea jumenta fuerint, 
pecora vel boves, aut vituli aut equi praecipue in loco damni, 
extunc ibidem interficiuntur, absque ulla exceptione et dila
tione sine ulla poena interfectionis interposita, quod quidem 
proclamatum est.

Item et hoc decretum est, ut secundum antiquum decre
tum ejusdem civitatis, nulli omnium bovum, pecorum, porcorum 
ovium datur facultas exeundi versus promonthorium vineae, 
ultra fluminem ( s i c ! )  et decursum fluvii Zazar, sine pastore;

36*
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ubi enim sine pastore pecora vel boves vel porci oVesqiie 
inventae fuerint, in loco notato vinearum interficientur.

Item, ut sepes vineae ubique secundum antiquum con- 
svetum decoctum sub poena diu antea deliberatum ( s ic )  prae
paratas servare debeant.

Item, siquis sepes vinearum subverterit aut destruxerit, 
poena privationis unius manus punietur.

Eredetije Nagybánya város levélt. Prot. 1560—1655. рад. 111.

1579.
N a g y b á n y a  v á ro s i  s ta tu tu m .

Decretum senatus, totiusque communitatis civitatis, inter prudentem et 
circumspectum dominum Lucam judicem primarium et Casparum litera- 

tum Caroli 6. die Januarii factum.

Az minemii dolog, egyenetlenség és háborúság ez elmúlt 
napokon indultatott volt városunkban biró urunk Mészáros 
Lukács s az tanács és egész város között Károli Gáspár deák
nak Írása és szavai által tett háborúság felől, mostan az egész 
város biró uram és Gáspár deák között békességet és egyenes
séget kívánván, indultattak békesség szerzésére, mely békesség
nek véghezmenése és mégis szerzése ő kegyelmek között véghez- 
inent, ilyen móddal és okkal, hogy az véteknek okát és eredetét 
az város léiekszerént megmértékelvén, úgy találta, hogy elő
ször Gáspár deák biró urunkat megkövesse és tisztességét meg
adja, áronképpen azután mingyárást biró uram is Gáspár deá
kot megkövesse s mindenik fél. egyik az másiknak tiszta ember
séggel s jó lélekkel megbocsásson. Ilyen kötelet ezen dolognak 
vetvén, hogy ennekutánna is minden jó rendtartás békességgel 
az város és tanács között megmaradhasson, hogy valaki ennek
utánna vagy Gáspár diák, vagy biró uram, vagy ha más személy 
is, valaki az város közül, ki oly dolgot indítana az város között 
és tanács között, ki az városunknak zűrzavarára és nyilvánvaló 
kárára lenne, az olyan ember az városból számkivetett és tisz
tességét vesztett legyen.

Eredetije Nagybánya város levélt., Prof. 1560 1 635. pag. 151.

1 579.
N a g y b á n y a  vá ro si s ta tu tu m .

Die 2. Maii.

Decretum et conclusum est per senatum et communita
tem centum virorum de citatione litigantium, ut videlicet, si
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quis litigantium in prima citatione non comparuerit, tunc in 
secunda citatione comparere et procuratorem constituere, et si 
necessitas postulaverit, propositionum par postulare, petere 
debeat, et tandem, in tertia citatione, nullis exceptionibus liabi
tis respondere debeat et teneatur. Alioquin quicumque in 
secunda citatione non comparuerit vel procuratorem non con
stituerit, nec propositionum par postulaverit, in tertia cita
tione respondere cogatur et compellatur, nullis excusationibus 
admissis. In cuius perpetuam memoriam haec in protocolon 
civitatis nostrae coram nobis inseri et inscribi curavimus.

Eredetije Nagybánya város levélt., Erőt. 1560—1630. рад. 152.

1579.
N agyban ija  v á ro s i sta tu tum .

Die 5. Novembris anni 1579.

Per senatum et totam civitatem decretum et statutum 
est, ut magistri laniorum et aliorum »H e n ta lle r« appellati in 
venditione carnis porcorum etiam habeant rationem, videlicet, 
ut quae sunt pingves et assaturae, earum libras singulas debe
ant vendere et dare pro denariis duobus, pernas vero et 
dorsina, quae coquenda fuerint, carnum singulas libras debeant 
vendere pro denario uno cum medio.

Item parvalia sic ordinent, ut sint justi et aequi praetii, 
alioquin contra haec facientes poena mulctabuntnr.

Eredetije Nagybánya város levélt., Prot. 1560—1635. рад. 161.
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1582.
N a g y b á n y a  v á ro s i sta tú tu m ok. 

i.
Die 25. mensis Februarii, anni 1582.

Per senatum ac totam civitatem pari consensu decretum 
ac pro perpetua lege sancitum est, ut nullus liominum, tam 
extranei, quam etiam civitatenses lucri gratia frumentum emere 
ad spatium trium dierum in foro publico audeant neque facul
tatem habeant, extra pistores panum; violatores vero horum 
si qui fuerint, puniantur poena condigna, florenis videlicet 
decem,
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II.
Die 18. mensis Martii.

Per senatum ac totam communitatem civitatis decretum 
atque prohibitum est, ut unusquisque a modo in posterum, 
neque communis diebus fori, neque tempore nundinarum, sice
ram et cerevisiam, nec quidquam genus cerevisiorum in civita
tem educillandi gratia inferre queant, neque audeant, sub 
poena flor. 20. ea de causa, quia olim quoque tantum pro 
necessitate publica ad rationem civitatis erat mos vendendi sice
ram et cerevisiam.

Eredetije Nagybánya város levélt., Prot. 1660—163!). рад. 173.
és 174.

1584.
N a g y b á n y a  v á ro s i s ta tu tu m .

Die 5. Julii, anni 1584.

Decretum et statutum est "per senatum et totam com
munitatem, ut fenetum »Ny ires« vocatum dividatur juxta ordi
nes domus, et unicuique ad possidendum detur et concedatur 
usque revolutionem annorum duodecim, a die et anno supra- 
scripto computando, ea conditione, quod unusquisque pur
gare teneatur et colere, ita tamen, quod perpetua venditione 
et alienatione nullus vendere et alienare possit. Herbam 
tamen, si quis alteri vel donare, vel pecuniis vendere voluerit, 
conceditur, alioquin minus.1

Eredetije Nagybánya város levélt., Prot. 1560—1635. рад. 193.

1586.
D eb reczen  v á ro s i  s ta tu tu m .

Die 2-a Januarii.

Hodie deliberatum est boc modo: bogy a búdosó marhák 
akármely névvel neveztessenek, kik nyájukat elhagyván, urok 
és gazdájok nem találtatnak, az ispotálymesterek kezéhez az

1 Később e statututumhoz a jegyzőkönyv illető lapjának alján a 
következő megjegyzés Íratott: Anno 1642. die 18. mensis Februarii decre
tum et conclusum hocce de distractione et partiatione huius Nyires alias 
»Hálódomb« vocati, antiquitus factum, denuo iterum et recentur appro
batura imo confirmatum, sed et execution! demandatum est,
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szegények táplálására szolgáltassanak. Továbbá, ha valamely 
magva szakadt jószág esik, kiről nem testálnak, tehát azféle 
marha is az ő kezekhez szolgáltassanak.

Harmadszor, az minemii jobbágyi az városnak vannak, 
azok is az szegények hasznára és táplálására deputáltassanak, 
mind, földével és dézmájokkal egyetemben; kiknek ilyen álla- 
jiotjnk és szolgálatjuk vagyon, hogy minden jobbágy tartozik 
esztendőnként egy-egy forinttal, egy hold árpával és — ha 
magot adnak — hazával is, két napi takarással, beliordással, 
fahordással és egyéb Szolgálattal is, ki az ispotály hasznát teszi.

Ha mely marhát penig orvoknál, gyilkosoknál, paráznák
nál és egyéb gonosztevőknél az bíró találhat, az fele az bírót 
illeti.

Eredetije Debreczen város levált., 1580—1593. jkv. 7—8. lap.

1587.
N a g yb á n ya  vá ro si sta tu tu m .

Die 25. Februarii.

Per senatum atque totam communitatem civitatis decre
tum atque statutum est perpetuo semper observandum, quod 
nullus omnino hominum in civitate commorantium et residen
tium, sed nec extra civitatem ubivis locorum existentimn, qui
cumque opus lanionum vel mactationes personarum in ordino 
H en teler  vocata, exercere voluerit vel habuerit, lanionum arti
ficio illo fruendi pecora vel boves, vel in publico foro emptos 
vel aliunde adductos et in territorio civitatis saginatos, sed 
neque non omnino saginatos, hominibus extraneis, qui onera 
civitatis portare non dignoscerentur, ad modum et instar quae
storum vendere, nec solus nec per certos homines quaesito ali
quo suli colore ad id conductos, vel subordinates abigere vel 
abigi facere possit; sed si qui Henteleronum more et consve- 
tudine ad usum publicum civitatensium mactare et artificio 
uti voluerit, iste utatur, mactationem que libere exerceat. Alio- 
quin quaestui am simul et artificium laniorum adinstar Hen
teleronum sed nec ordinariis magistris id facere nulli omnino 
liberum erit neque conceditur sub poena per civitatem et sena
tum superinde ordinata, atque contumacibus inponenda.

Item decretum et ad observandum statutum atque con
clusum est, quod quicuinque cum pecoribus vel bobus macta
bilibus quaesturam exercere voluerit, talis quaestor in medio 
fori nec boves neque pecora, nec unum, sed neque plures divendi

567
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habeat facultatem et potestatem, sed et aliis in exterioribus 
locis extra territorium civitatis emere sub poena eaclem, habeat 
atque possit.

Item, quicumque ad artificium laniorum ad mactationem 
videlicet Henteleronum more exercendam pecora vel boves in 
publico foro emere voluerint in civitate residentibus Hentele- 
ronibus, post horam duodecimam auditam emendi facultas con
ceditur. Alioquin ante auditum duodecimam nullo modo per
mittitur emendi libertas. Extraneis vero nulla omnino emendi 
nec ante nec post datur et conceditur vel libertas vel facultas 
sub poena per civitatem et senatum transgressoribus imponenda.

Eredetije Nagybánya város levéltárában, Prot. 1560—1635. рад. 
206—307,

1588.
D ébreczen  vá ro si sta tu tu m .
Az szántásról való deliberatum.

Az föld és mezők szántásának rendiben azt kell obser- 
válni, bogy senki, az ki szántani akar, először többet egy hold
nál ne foghasson, mely csak ötven kerülés legyen; míg penig 
azt el nem végzi, addig más hold földet ne barázdáljon, hanem 
egészet elvégezze és úgy foghasson más holdat. Ha kit penig 
valaki, valamely földről tilt az bíróra és ellenez, tehát tartoz
zék mind megállani. Ha ki penig ez végezésnek nem állana, 
tehát tiz forinton maradjon és az biró megvehesse.

Eredetije Debreczen város levélt., 1586—1593. jkv. 145. lap.

5 .6 8

1589.
N a g yb á n ya  városi sta tu tu m .

P ie  7. Julii, decretum civitatis et senatus factum est pro ordine carpen
tariorum observandum.

1. Az magas renden való házakra, egyik oldaláról az 
mennyire kívántatik az csatorna, az czimmermann tartozik az 
csatornát felvenni és helyre csinálni, két rend zsindelynek reá- 
való kijárásával egyetemben pro fi. 2.

Az alsó rendházakra penig tartozik azonképpen való 
elkészítéssel pro f l .  1 .

Azonkívül, hogy ha szarufának megcsinálásában bocsátko- 
zás következnék, azonkívül az gazda tartozik árát az czimmer- 
mannak fizetni.
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Item az zsindelylyel való héjazásra senki százától no 
fizessen az ezimnieriuannak. hanem egy napi szám fizetése az 
héjazástól is az czimmevmann mesternek den 25. Az legénynek 
az ki érdemli, den 20. Az ki azt nem érdemli, kevesli: 12.

Item valamely czimmermant. vagy csatorna felvonásra, 
vagy penig foldozás zsindelyezésre s héjazásra valaki elhívna, 
és az czimmermann menni nem akarna, az olyant biró uramnak 
hírre adván, az tanács büntesse az czimmermannt meg fi. 10.

Eredetije Nagybánya város levélt., Prot. 1560—1635. pag. 211.

1589.
N a g yb á n ya  v á ro s i sta tu tam .

Die 2. Novembris.

Decretum totius civitatis et senatus. Si quando contigerit 
res et bona cujuscumque orphani, ad curam et defensionem 
cujuscumque tutoris vel curatoris dare et concedere, si habuerit 
in paratis vina, inter alia concredendas res, tunc viná illa non 
in eo numero, prout ab antiquo fuit observatum, debeat tem
pore exactionis ab eo tutore rationem exigi et postulari, sed 
vina, quae in praesenti habentur, eo tempore aestimando dare 
et concedere per ipsosque levare debeatur, de quorum praetiis 
tandem tempore exactionis rationum ab eis flendae orplianos 
tutores contenture debeant et teneantur. Orphaniquo tales hoc 
modo contenti esse debeant.

Eredetije, Nagybánya város levélt., Prot. 1560— 1635. рад. 212,

1590.
D ébreczen  v á r o s i  statutum .

De modo arestationis et prohibitionis deliberatum est: 
quod universae arestationes et prohibitiones quorumlibet super
bonis rebus...........quorumcumque hominum, ad spatium unius
anni integri et quindecim dierum durent et robur sortiantur 
firmitatis. Si itaque aliquando in quoquam judicatu quispiam 
arestatum et prohibitionem fecerit, quo expleto ac novo anno 
adveniente, non statim arestum prius expirabit, sed ex post 
quoque in novo judicatu ad spatium quindecim dierum durabit 
et valebit, quo tandem spatio quindecim dierum adveniente 
penitus expirabit, sed prior arestatio et prohibitio iterum 
renovanda est; alioquin etiam si quispiam is eadem prohibitione, 
et aresto super iisdeni bonis no gebus prior extiterit, antiquum
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illud arestum penitus invalidabitur. Hoc tamen admonito et 
per expressum declarato, quod, si quispiam facta prohibitione 
ac aresto super bonis et rebus quorumcumque hominum litem 
inchoaverit et jure persequetur, arestum illud et prohibitio ad 
finalem usque juris et justitiae decisionem et determinationem, 
etiam si ad decem usque annos vel plures protrahatur et 
extendatur, non expirabit, sed robur sortitur firmitatis.

Eredetije Debreczen város l e v é l t 1586—1593, jkv. 211. lap.

1591.
D ebreczen  v á ro si sta tu tu m .
Anno 1591. die 19. Septembris.

Az mészárosok állapotja és rendtartása felől az egész 
tanács így végzett: hogy valamiképpen és valaminemű áron 
az mészárosok az húst vágják, de az hentesek is bejönnének 
és mostantól fogván ennekutánna minden jövendő időkben 
szinte olyan és azon áron adják és árulják, az húst penig 
mostantól fogván bárány mészárszék idejéig, az mesterek, így 
az hentesek is egy pénzen és egy becsen mérhessék fontját, 
azután az biró és az tanács végezéséhez tartsák magokat. Ha 
különben cselekednének, hogy azután ebben ellenállanának, 
tehát erős fogság legyen büntetések. Ha melyik mester penig 
most ez végzés mellé nem áll, tehát az ilyen ezután soha, se 
mester, se hentes ne lehessen. Az faggyút penig, ha ki maga 
háza szükségére vészén, tehát egy tiz mázsáig négy forinton 
adják mázsáját. Az ki penig kereskedésre veszi, tehát úgy mint 
szappanosok, méltó onnan az mint megárulgatnák, adják és 
vehessék.

Eredetije Debreczen város levélt., 1586—1593. jkv. 295. lap.

1 592.
D ebreczen  vá ro si sta tu tu m .

I.

Deliberatum est, hogy mindenféle jövedelmeknek, kik 
ennekelőtte az ispotályhoz voltának rendeltetve, tudniillik 
malmoknak hasznai és jövedelmi, búdosó és eltévelyedett marhák 
és magvaszakadt jószágoknak harmadrésze épen és igazán az 
ispotálymesterek által az scholában levő tanuló deákoknak 
hasznokra és táplálásokra rendeltessenek és szolgáltassanak; 
az két része penig az ispotálybeli szegények hasznára maradjon 
és költessenek.
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Az mi penig a z ........ kani zálogos jószágot illeti, az
esztendőként való í’őbiráknak maradjon és azok bírják, de csak 
az jobbágyokat bírják ő magok számára adóikkal, szolgálatok
kal és majorságokkal egyetemben, az mi hasznokat vehetik; 
de azon jószágnak indulatján részeit, tudniillik mezeit, szántó
földét, erdeit, körteit és egyéb azféle hasznait az város közön
séges számára és hasznára percipiálják és deportálják.

Eredetije Debreezen város l e v é l t1586—1593. jkv. 304. lap.

I I .

U. az.

Az város boltoknak bérei felől közönségesen végeztetett, 
hogy itt az városháza szerint való boltoknak, melyek az 
Herpainé udvarának elein vagyon, bérei legyenek tizenkét-két 
forint; de ezeknek exactioiban, kiszedésében az conservátorok- 
nak ilyen authoritas engedtetett, hogy minden ember, valakik 
bírják az boltokat, tiszta készpénzzel tartozzék megfizetni és kész
pénzzel exigálni; senkinek se adósságban, se marhája árában 
ne deprehendálhassák, hanem készpénzzel vehessék meg; 
alioquin, ha nem akarják megfizetni, az conservátorok az 
boltokból kipecsételjék, avagy zálogot vegyenek.

Eredetije u. o. 306. lapon.

III .

U.' az.

Az bornak megvétele felől való deliberatio, az kik magok 
szükségére vesznek, hogy ha egynekányan, ketten vagy hárman, 
avagy többen társaságban hordóval bort vesznek, avagy 
másunnan akarnak hozni, meglehet és megengedtetett ilgy, 
hogy megvehessék az bort és hozhassanak is társaságban; de 
apródonként italokra ne hordogassanak és ne legyen úgy szabad 
bort tartani; hanem ha megveszik az bort, teliát az mennyin 
vannak az társaságban az borvételhez, mindjárást feloszszák 
közöttük és kiki az ő részét elvigye és akár egyszer, akár 
kétszer igyák meg, de az bort felosztatlan, apródonként ne 
hordogassák. Sőt Iakadalmakra is és a czéhek is az bort 
megvehessenek és az közönséges helyen megihassák és elkelt
hessék; de azt eltávoztassák, hogy ha ki vagy ő akaratjából 
vagy penig birság szerént egy kiváltképpen való személy bort 
akar adni és hozatni az közönséges vendégnek, teliát az meg
vett közönséges borból ne adhassanak, hanem azféle emberek
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az város korcsmáiról tartozzanak hozatni, mert különben 
cselekedvén, az város törvénye szerént az borokat elvebessék 
és tiz forintot vehessenek az rendeltetett bírák rajtok.

Eredetije u, o. 334, lapon,

1592.
N a g yb á n ya  v á ro si sta tu tu m .

Die 24. Decembris tota civitas et senatus decrevit et 
statuit sub poena observari, ut palos, pro necessitatibus vineae 
necessarios, in promontorio vel in silva civitatis sive in 
Borpatak, sive aliis rivulis parare et conficere voluerint; nullus 
omnino civitatensium pro centum palis a praeparatione solvere 
ultra denarios decem, ali vectura vero eorundem ultra denarios 
quindecim dare et solvere audeat. Qui vero contra hunc 
decretum plus solvere attentaret, is puniatur florenis decem.

Item eodem die decretum et statutum est, ut palos in 
foro emere ultra denarios viginti octo non audeat, suli poena 
eadem, videlicet florenis decem puniatur.

Qui vero in civitate deponere voluerit, talis ultra denarios 
viginti solvere non audeat, sub poena praemissa.1

Eredetije Nagybánya város levélt., Prot. 1560—1636. Pay. 218,

1595.
D cbrcczen  vá ro si sta tu tu m ,

i .
Deliberatio de con vitio »neste lélek« vocato.

In senatu frequenti deliberatum est, quod quicumque
temporum in .......... ac foedissimum convitium »n es te  lélek«
vocatum dixerit, ac eo usus fuerit, extunc de facto tribus 
florenis mulctetur. Alioquin in captivitatem manualem » k ézi 
kaloda« vocatum, in medio foro existentem, injiciatur.

Item deliberatum est, quod si quispiam cum aliquo litem 
intentare voluerit ac citaverit sigillo judicis suum adversarium, 
ille autem contempta citatione et evocatione, comparere coram 
judice ad dirimendas controversias neglexerit et venire non 
curaverit: ex tunc judex talem hominem capiendi et in carcere 
oppidi ad 15 dies detinendi habeat potestatis facultatem.

Eredetije Debreczen város levélt., 1594—1599. jUv. 107. lap.

1 E statutum megerősittetett az 1660. íoárcz. 6-án és 1669. felír, 
7-én tartott városi közgyűléseken hozott statútumokkal.
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IT.
U. az.

De oneribus ;ic gravaminibus judiciorum deliberatum est, 
quod, si quispiam in quibuscumque judiciorum oneribus ac 
gravaminibus fuerit convictus, ac non paratis pecuniis auro 
aut argento vinculum aut onus illud persolvere niteretur, 
verum haereditatem ac res immobiles pro vinculo aestimari 
facere curaret, extunc aestimatam illam haereditatem, pars 
convicta et aggravata, devoluto quindecim dierum spatio, si 
paratis pecuniis non erit redimendus, ad manus sui adversarii 
jure perennali dare et conferre legitime teneatur.1

Eredetije и. о. 149. lap.

1596.
M á r a m a r o s s z ig e t  v á r o s i  s ta tu tu m .

Anno a nato Salvatore millesimo quingentesimo nonagesimo sexto.1 2

Az szigeti tanácsbeliek és az város akaratjából végezett 
dolog következik ezképpen: S z i u s  J á n o s  bíróságában az jó 
rendtartásnak okáért és az Isten tisztességinek megmaradásáért, 
harmadszor az tisztátalan életnek kinyilatkozásáért rendeltük 
egyenlő akaratból, hogy minden tiz háznak egy-egy tizedese 
legyen és az az tizedes hűtős legyen s vigyázó legyen az meg
nevezett tiz ház körűi, hogy ha valami gonosz személy az 
városra bejövend, s az tiz ház közűi valahun szállása leend, 
s az tizedesnek tudására leend, annak felette az tizháznál, ha 
valami gonoszságot ért, az bírónak hiti szerént tartozzék meg
mondani. Azonképpen, ha valaki az lélekkel szitkozódik, ő 
neki tudására avagy hallására leend, azt is tartozzék az bíró
nak megmondani.

És ha valami teremtett állatot kurvának szidand valaki, 
akár asszonyállat legyen s akár pedig férfi, azt is ugyanazon 
biti szerént tartozzék megmondani az bírónak.

Az esztendőbeli esküdt bíráknak neve. Első: L a k a to s  
B o ld iz s á r . Második: G ep etio s  G e rg e ly . Harmadik: B a r th a  
A n d r á s . Negyedik: Ú jh e ly i  J á n o s  deák.

Nomina Decurionum sequuntur hoc ordine:
I. Az Fodor Mihály házától fogván, az Szőllősi Antal 

házáig, az Betegh Mihály fiát rendeltük tizedesnek. Ezek ő 
hozzá hallgassanak.

1 Szóról szóra megújítatott e statutum 1625-ben.
2 Az évszámban eltérés van. A czimlapon 1595, a bevezetésben 

pedig 1596 Írva; alább a büntetés kiszabásánál ismét 1595 szerepel.
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"VT. Az Bányász István házától fogván az Szigeti Lukács 
házáig rendeltük Mihály Kovács Gergelyt tizedesnek.

VII. Az Szigeti Lukács házától fogván az Szigeti Imre 
házáig Szabó Jánost rendeltük tizedesnek.

V III. Az Szigeti Imre házától fogván az Eötvös István 
házáig rendeltük tizedesnek Nagy Simont.

IX. Az Eötvös István házától fogván az Varga Ferencz 
házáig rendeltük Varga Mihályt.

X. Az Varga Ferencz házától fogván, az Kerekes Márton 
házáig Viski Bertalant rendeltük tizedesnek.

XI. Az Kerekes Márton házától fogván az Gulya Gergely 
házáig rendeltük tizedesnek Ny kos Istvánt.

X II. Az Gulya Gergely házától fogván az Gepelics 
Balázs házáig rendeltük tizedesnek Gulya Jánost.

X III. Az Gepelics Balázs házától fogván az Kotor Pál 
házáig Izsák Mihályt.

XIV. Az Kotor Pál házától fogván az Gulya Tamás 
házáig Oroszlán Istvánt rendeltük tizedesnek.

XV. Az Gulya Tamás házától fogván, az Varga András 
házáig Csiszár Istvánt rendeltük tizedesnek.

XVI. Varga András házától fogván az Farkas István 
házáig Hutár Istvánt rendeltük tizedesnek.

XVII. Az Borsovai Imre házától fogván az Varga Márton 
házáig rendeltük Barthos Pál kovácsot tizedesnek.

X V III. Az Varga Márton házától fogván az Gepelics 
Gergely házáig rendeltük Miklós kovácsot tizedesnek.

X IX . Az Gepelics házától fogván az Gáspár kovács 
házáig rendeltük Hatvani Tamást tizedesnek.

XX. Az Gáspár kovács házától fogván az Szőllősi János 
házáig Varga Demetert rendeltük tizedesnek.

X X I. Az Szőllősi János házától fogván mind végig 
rendeltük az kisebb Alcz Györgyöt tizedesnek. Ezek ő hozzá 
hallgassanak. Hogy pedig mind végig őtet rendeltük tizedesnek, 
ez az oka, mert nem telik tizházra az ő utánna való szám
lálásban az házszám.

II. Az Szőllősi Antal házán innen az Kosa Máté házáig 
rendeltük Técsi Gáspárt tizedesnek.

III. Az Kosa Máté házától fogván az praedicatorsághoz 
való házig rendeltük tizedesnek Török Gergelyt.

IV. Az Kalmár András házától fogván az Hatvani 
Györgyné házáig rendeltük tizedesnek Magyar Mátét.

V. Az Hatvani Györgyné házától fogván az Bányász 
István házáig rendeltük Ijgyártó Istvánt tizedesnek.
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Poena transgressionum.

Anno praetitulato 1595, mikor az város akaratjából az 
tizedeseket rendeltük volna, az jó rendtartásnak és az Istennek, 
tisztességének megmaradásáért, az nemes uraimmal és az mi 
lelkipásztorunkkal, Mezőgyári Balázs pappal, az tanácsbeli 
uraim egyetértvén: az szitoknak megtiltásának ellene az ki 
vétkezik, az város ilyen módon izent be az tanács köziben, 
hogy az ki az lélekkel szitkozódik, az lelkit elmondja, meg
szidja az lelket, az kit az élő istennek kellene tartanunk, 
először ft. 1. vegyenek rajta, ha abban az dologban másszor 
szokásos nem volt, Ha pedig másodszor elmondja, az kézi 
kalodába vigyék praedicatiókor, hogy poenitentiára térjen s 
másszor ne mondja. Ha pedig harmadszor elmondja, az város 
piaczán marok vesszővel megverjék, az városnak előhhi végezése 
szerént. Ha pedig valaminemű teremtett állatot kurvának 
szidand, akár férfi legyen, akár asszonyi állat, akár gyermek, 
először az biró vegyen den. 33. rajta. Ha másodszor elmondja 
den. 66. vegyenek rajta, hogy ne vétkezzék másszor. Ha harmad
szor is elmondja, ft. I. vegyen az biró rajta. Ha negyedszer 
is elmondja, az kézikalodában vigyék érette, hogy testiben 
megsanyargattassék az keresztények előtt, hogy poenitentiára 
térjen és többé azban az dologban, se egyébben ne vétkezzék. 
Melyet engedjen az ur isten, hogy ez végezés gyümölcsös 
legyen és az szitkokat nem mondván senki, senkit nem büntet.

Scriptum a Moyse Kézdivásárhelyino Rectore scholae 
Zigetinae.

Eredetije negyedrétiven ily czim a la tt: »Deliberata quaedam tam 
honesta, quam utilia ad retegenda turpia quaedam scelera convicioque 
illicita facta a senatus consulto oppidi Sziget Maramarusiae ex consensu 
universitatis oppidi. Anno Domini 1595. Joanne Szius Judice primario 
existente«. Máramarosszigeten Szilágyi István tudós igazgató tanár 
birtokában, a kinek szívességéből kaptuk meg közles végett annak egy 
Lugossy József által irt másolatát. Közölte Simonchic is.

I 596.
D ebreczen  városi s ta tu tu m .

Deliberatum est. quod quicumque senatorum ad negotia 
varia hujus oppidi, legationesque exequendum communi suffragio 
electus fuerit, ac vero illud negotium vel legationes assumere
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et exequi negligeret, séd pro illis delectis aliis ad idem opus 
capessendum ac exequenduin, domini senatores eligere ac 
nominare coacti fuerint: extunc ad illud usque tempus, quoad 
opere suscepto finito huc in medium nisi redire poterint, 
priores illae personae electae, per dominos judices primarios 
in compedibus in domo senatoria detineantur ac detentae in 
facto habeantur.

Item, quicumque per dominum judicem primarium ad 
deliberandum consultum, ad variaque oppidi negotia perficien
dum medio servitorum civitatis vocati fuerint ac venire neg
lexerint: ex tunc tales mulcta tl. 10. puniti habeantur.

Item, quicumque in domo senatoria postposito dei et 
hominum timore super consultationes, deliberationes aut 
adjudicationes alicujus causae sese invicem dehonestaverint 
ac diffamaverint: extunc ii per dominum judicem ad spatium 
15 dierum captivi destinentur.

Item, quicumque vina et sales vendendi gratia in oppi
dum invexerint per currum, libere ea vendere, et non secus 
possunt; cautum enim esto, a modo inposterum vina et sales 
n hospitiis ac domibus deponere.

Eredetije Debreczen város levélt., 1594—1599. jkv. 215. lap.

1598.
D ebreczen  városi sta tu tu m .

Unanimi voto decretum est, hogy az kinek száraz malma 
vagyon, az őrlési adót tőle tartozik megadni. Ha az malom
nál ház vagyon, az mely ember benne lakik, utcza szert az 
fizessen tőle értéke szerint; az kié az ház, az tőle nem tarto
zik fizetni.

Eredetije Debreczen város levélt., 1594—1599. jkv. 416. lap.

1 603.
M á ra m a ro sszig e ti s ta tu tu m .

Auno domini Í603. die 3. mensis Februarii.

Mi szigeti nemesek az városval összve végeztük azt, hogy 
ezégér pinznek és temetésről való pinznek Szius János uram 
legyen gondviselője és registumot csináljon arról, mennyit ad 
ki benne az szentegyliázfiaknak a szentegyház épületére, hogy 
minekünk arról elégséges számot adhasson. Az szentegyház- 
fiunak registumának kell azonképpen lenni, mint Szius János
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uramnak, mennyi pénzt kért Szius János uramtól az szent
egyház épületére.

Adtunk ezért mostan czégér pínzt harminczhárom forin
tot és hetvenhét pinzt ő kegyelme Szius János uram kezébe, 
mely czégérpínz az tavalyi biró Varga Tamás idejében gyűlt.1

Az rendeltetett tizedesek közül, mikor valaki az város 
nevében valamelyit szólít tiszti szerént, vagy segítségre, vagy 
bizonyságnak okáért, ha az városbeli ember nem megyen az 
tizedes szavára, biró uram egy forinttal büntesse az város 
végezése szerint.

Valami pedig az tizedesek bemondásából és szolgálatjá- 
ból, birság avagy jövedelmecske biró uram kezében szolgál- 
tatik, annak fele része az tizedeseké legyen.

E r e d e ti je  s z in te n  S z i lá g y i  I s tv á n  b ir to k á b a n , m in t  a z  1596. M á ru -  
m a ro ss z ig e ti  s ta tu tu m  és a z z a l  e g y  p é ld á n y o n  Írva .

1605.
Nagybánya városi statutum.

Die 15. Octobris decrevit civitas et senatus.

Az fazekas mesterek az előbbi formán ha csinálják az 
mázas kályhát, mind mélységére, mind nagyságára, leszen az 
mázas kályhának az ára den. 4. Leszen az veres kályhának 
az ára den. 2. Az kürtőnek az ára betétellel leszen den. 32. 
Azon kivid pacsi művet tartoznak az fazekas mesterek az régi 
rendtartás szerint adni privilégiumok szerint.

E r e d e ti je  N a g y b á n y a  v á ro s  le v é lt .,  P ro t. 1 5 6 0 — 1635. P ag . 241 .

1607.
Szatmárvárosi statutum.

Anno 1607. die 19. Junii.

Az egész város mind együtt lévén, megtekintvén az 
mészáros mesterségnek versenyes voltát, hogy tudniillik az 
előtt való limitatiót, kit felvállaltak vala, semmiben meg nem 
akarják tartani. Az város az hentest mindenfelől beereszti, 
hogy egész héten akár minden nap vágjanak az limitatio 
szerint. Tehén húst per den. 2 fontját. Disznóhust pedig 4. 
Juhhúst pedig den. 11 /2. Kecskehúst; den. 1. Faggyút den. 8.

1 Az ezt követő kőt kikezdés alatti intézkedés az eredetire más 
kézzel van Írva.

OorpxiR Statutorum. ITT. 37



Kolbászt pedig den. 5. Véres hurkát, májost pedig den. 4. 
Hajat den. 8. Egy ökör fi. 3. Egy tehén bőrt fl. 2.

Eredetije Szatmárváros levélt., Prof. 1606—1649. lapszám nélkül.

1607.
S za tm á rv á ro s i sta tú tum ok.

I.
Memoriale observatu dignissimum scriptum et annotatum pro honore et 
favore Universi senatus regiae civitatis nostrae Zatthmar deliberatum per 
judicem primarium et juratos cives ac per totos senatus honorabiles 

. . . .  civitatis. Anno domini 1607. die 17. Julii.

Az becsületes tanács egy bizonyos törvényszékinek napján 
összegyűlvén, végezett ily szép dolgot: mivelhogy az becsületes 
tanácsnak illetlen és módnélkül való dolognak láttatott és 
más jó rendtartásu becsületes várostól is majd megnevettetnénk, 
hogy a tanácsbeli ember közül tennénk dékánt, kit immár az 
becsületes tanácsbeli méltóságra bevennénk és viszont az 
tanácsbeli méltóságra, az tiszteletes dékánságbeli tisztbe vinnők 
és vonnók. Ez dologért, végezte ezt az egész tanács, hogy 
soha ennekutána, se ott belől való városi tanácsbeli ember 
közül, se az kívül való hostáti tanácsbeli emberek közül, se ez 
mostani jelen való keresztyén atyánkfiái, se az utánvalók 
dékánt ne tegyenek; hanem mig az tanácsban be nem vétetik, 
ha az városnak jó akaratja tartja, dekánságot viselhet az 
város szabadsága és jó rendtartása szerint. Melyet állandóbb 
voltáért és becsületes méltóságért egész tanácsul Írattunk be 
ez városunk protocholonjában.
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II.
Aliud memoriale.

Pro civitate regia nostra Zatthmar. Anno domini 1607. ultima die
Septembris.

Az becsületes város együtt lévén, egy akaratból végeztük 
el, az város szabadságának s erősségének megmaradásáért és 
megtartásáért: hogy valamely ember, akárki legyen az, az ki 
a várossal mindenekben egyet nem tart, korcsomát ne legyen 
szabad árulni. Ismét, ha kinek itt háza vagyon, és az más 
falu, avagy az város határán vagyon szőlője, de ha az várossal 
egyet nem tart, ugyan ne legyen szabad Zakmárt letenni.

Ismét idegen bort senkinek ne legyen szabad házában 
befogadni. Az város büntetése rajta, ha ki ezeken kívül 
cselekszik.

Eredetije Szatmárváros levélt., Prot. 1606 1649. lapszám nélkül.
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1608 .

Szatmárvárosi statutum.
Memoriale observatu res dignissima.

Az böcsületes városunkból i tanács rendelt és végezett 
ilyen szép állandó és dicséretes dolgot, az polgári rendnek 
épületekre és előmenetelekre az becsületes uram Gulyás János 
uram főbiróságában, rendelték azért és végezték egyenlő 
akarattal (nemine contradicente) ezt, hogy ez becsületes 
Gyulai János uramnak főbiróságátúl fogva, valakiket az 
kegyelmes úristen gondviselőnek, városunk főbirájának mutatna 
és adna, azok mellé, az mely polgárok rendeltetnének, tehát 
azok az polgárok esztendeig főbirájok mellett az terhet viselvén, 
következendő második esztendőben kihagyattassanak, meg- 
nyugodtassanak és helyekben mind újabbak választassanak. 
Hogy ez szép rendtartás szerint városunkbeli keresztény atyánk- 
liai és polgártársaink mind kivid való életeknek keresésében, 
mind pedig honjokban örökségeknek gondjaviselésében, építésé
ben előmehessenek és épülhessenek, hogy így jövendőben jobb 
állapottal haszonnal szolgálhassanak szegény városunknak. 
Mely dicséretes szép dolgot és rendtartást Írattunk be ez mi 
városunk táblájában felbomolhatatlan voltáért állandó és 
mindenkor megtartandó bizonyságra, anno Christi 1608. die
2. Januarii.

E re d e ti je  S z a tm á r v á r o s  le v é lt.,  P r o t .  1 6 0 8 — 1653. F öl. 9.

1608 .

Szatmárvárosi statutum.
Anno 1608. Aie 14. Martii.

Az egész város együtt lévén, rendelte, hogy 12 óráig 
vasárnapon és egyéb köznapon is ne legyen szabad nyereségre 
semmi marhát megvenni.

E r e d e ti je  S z a tm á r v á r o s  le v é lt.,  P r o t .  m a g is tra tu a le  1 6 0 6 — 1649. 
la p s zá m  n é lkü l.

1608 .

Debrec zenvár ősi statutum.
Quia procuratores plus quam liceret, super principales 

suos, qui eos ad procurandum conducunt, pro sallariis suis 
exigunt, ideo unanimi voto senatus in frequenti senatu decretum

37*



5 8 0 V Á R O SI STATÚTUM OK.

est: hogy az procurátörök az jószágkeresés és főbenjáró dol
gokból principálisukon öt forintot vegyenek szolgalatjukért. 
Azon alább való perektől bárom forintot és kettőt másféle 
kis ügyért. Mikor poriig megfogadja valamely ember, felét, az 
miben megfogadja, adja meg; az felét akkor, mikor az dolog 
végben megyen. Ha penig az perközben megbékéllenek, az 
mit űzetett, tartozzék az procurator visszaadni. Azt penig az 
procuratorok sub amissione officii procurationis observálják.

Eredetije Debreczen város levéltáráiban, 1608 -1010. jlev. 8. lap.

1608.

S za tm á n m -ő s i sta tu tu m .
In anno 1608. die quinta Decembris.

Mivelhogy az mészáros mesterség között és az hentesek 
között sok viszálkodások és háborúságok voltának és támad- 
tanak egynéhányszor; annakokáért az köztök való szép ügyes
ségért az becsületes tanács végezte ezt: hogy az mészáros 
mesterségnek privilégiuma Írassák be az város táblájában és 
mészáros mesterség tartsa az várostól nekik adatott okok 
szerint magokat, és hasonlatosképen az hentesek is rendek 
szerint tartsák magokat.

Eredetije Szatmár város levélt., Erőt. polit. 1608—1058. Fol. 10.

1610.

S za tm á rvá ro si sta tu tu m .
Memoriale.

Minthogy az úr Isten városunkban az ő plántás kertét, 
scholánkat oly helyen mutatta, melyben az tanúló ifjaknak 
tágas helyek lehet: annakokáért az jelenvaló és jövendő idők
nek állapotához képest az becsületes tanács így rendelte, hogy 
az mikor alkalmatosság adatik, vittebergus scholamestert 
tartson; az mikor penig ebben fogyatkozás lenne, hon hazánk
ban tanult deákot. Hogy peniglen valami innovatio se az 
fizetésben se az didaetrumban ne lenne, tetszett az becsületes 
tanácsnak, hogy mind az két rendbeli scholamesternek fizetését 
megjegyzené.

Németországban tanult scholamesterünknek esztendeig 
való fizetése ez: készpénz nyolezvan forint, húsz köböl bor. 
tizenkét véka búza, didaetrum, halottpénz.

Hon tanult scholamesterünknek fizetése ilyen: készpénz 
ötvenhat forint, hat véka búza, didaetrom. halottpénz, bor.
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Minden két rendbeli scholamesterünknek egyenlőképen 
kiszolgáltatik ez halottpénz, mely rendeltetvén egy halottul 
tizenhat pénz; annak felette az didactrom, melyben az 
primariusok adnak egy forintot, az secundariusok ötven pénzt; 
az tertiariusok huszonöt pénzt. Ez végezést Írattam be város- 
könyvben az becsületes tanács akaratjából én Milotai István, 
az szatmári ecclesiának lelki pásztora, prima Januarii anno 
domini millesimo sexcentesimo decimo.

E r e d e ti je  S z a tm á r  v á ro s  le v é l t . ,  P r o t ,  p o lit. 1608 — 1653. F o l. 5.

1619.
Szatmárvárosi statutum .

Memoriale pro homorabilibus viris magistris laniorum in civitate libera 
Zatthmár existentibus. Factum in 2-do officio judicis primarii Gregorii 

Becsei, anno Christi 1Й10. die quinta Aprilis.

Mivelhogy az nemes városnak és becsületes tanácsnak 
az mesterség miatt és az hentesek miatt sok bűsulása volt. 
ugyannyira, hogy az mészáros mesterségnek privilegioma is 
letétetett vala, de az becsületes tanács meggondolván az jó 
rendtartást, és az szép rendnek bontakozását, az becsületes 
tanács egyenlő akarattal az mészáros mesterség felől újonnan 
állandó és megmaradandó dolgot és rendet végezett.

1. Az nemes város az mészáros mesterséget privilegiomá- 
ban, okában megtartja, csakhogy az mészárosmesterség is 
privilegiomának continentiája és ereje szerint ilyen, az húst is 
az szerint vágják, az mint okok tartja. Az henteseket is okok
ban megirt rend és mód szerint tartsák és moderálják.

2. Az szatmári négy fő sokadalmaknak szabadságát az 
nemes város megtartja, Sarlós Boldogasszony nap, Nagyból dog
asszony nap, szent Mihály, szent Miklós napi sokadalmaknak, 
melyeknek egyiknek-egyiknek szabadsága tizenegy napból 
telik ki.

3. Hogy az szatmári földön és mezőn meghízott marliá- 
jokat az mészáros mesterség el ne adják tőzsérségre, hanem 
az Zatthmári székre vágják le, ha penig eladnák, az város 
illendő büntetéssel bünteti azt, az ki eladja.

4. Hogy az marhát estve vágják meg, és reggel az meg
hűlt húst úgy árulják.

5. Hogy ez felül megnevezett négy fő szabad sokadalmak 
kívül, nyereségre városbeli ember ellen faggyat é« búrt be 
ne szedjenek, mert ha ezenkívül cselekednek, maradtsága ti. 12. 
Ez öt rendbeli dolgot az mészáros mesterségnek eleiben



szabván és adván, privilegiomokat is ez öt conditióknak meg
tartása szerint, újonnan kezekben bocsájtatta az nemes város 
és okában meg is tartja. Anno et die supra notato factum.

Eredetije Szatmárváros levélt., Prot, polit. 1608—1653. Fol. IU.

5 8 2  v á r o s i  s t a t ú t u m o k .

1610.

D éb reczen vá ro si sta tu tum .

Ex unanimi senatus voto decretum est: bogy mivel az 
hajdúk közöttünk laknak, elvégeztük, hogy az adót megvegyük 
rajtuk, privilégiumunk is azt tartja, hogy minden nemes ember, 
vagy akármely lakos egy terhet viseljen az várossal; tanú- 
vallásban is előjöjjen biró uram ebben. Azon hajdú elő nem 
jővén, biró uram ne álljon hozzá, fogja meg.

Eredetije Débreczen város levélt., 1608—1610. jkv. 525. lap.

1611.

S za tm á rv á ro s i sta tu tum .
Memoriale in Anno domini 1611. die 8. mensis Aprilis in primo officio con

sulatus Greorgii Dobrai literati factum in civitate libera Zatthmár.

Az becsületes és tekintetes egész tanács együtt lévén, az 
nemes Zatthmár városnak és édes hazánknak épületére és 
megmaradására egyenlő akarattal végezett ilyen szép dolgot 
állandóképen: Hogy valamely városunkbeli atyánkfiát az becsü
letes város az méltóságos becsületes tisztre akar választani, 
és az tanács közében be akar venni és esketni, és ha ki 
találtatnék oly ember, ki abban engedetlen és vakmerő volna, 
az tanácsságra be nem akarna eskünni, az olyan contumax 
embert az becsületes város ötven forinttal bünteti minden 
kedvezés nélkül és személyválogatás nélkül; megbüntetvén az 
olyan contumax embert öt ven forinttal, azon egy esztendő
ben lehet csak szabados, és ha esztendő elmúlván, az becsületes 
város ismét be akarja venni az tanácsságra, és ismét város 
ellen contumaciáját mutatja, ismét az becsületes város ötven 
forinttal bünteti kedvezés nélkül mindaddig, valameddig város 
ellen engedetlen leszen. Ezt penig végezte az nemes város 
egyenlő akarattal örökké megmaradandóképen anno Christi 
1611. die 8. mensis Aprilis.

Eredetije Szatmárváros levélt., Prot, polit. 1608—1653. Fol. 72.
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1612.
Szatmármegyei statutum.

Memoriale pro providis et providentibus civibus in libera civitate 
Zatthmár annuatim in munere honorabilis civis fungentibus et versantibus.

Az becsületes nemes város az polgári reminek, az kik 
esztendőnként az becsületes polgári tisztre választatnak, meg
tekintvén állapotokat, jó szolgálatjokat az város mellett, viszont 
jó szolgálatjok és tisztek mellett való fogyatkozásokat, végezte 
az nemes város egyenlő akarattal állandóképen, bogy az 
polgári rend, az mely esztendőben az polgári tisztet viseli, 
abban az esztendőben adót ne adjon, mivelhogy az nemes 
város illetlen dolognak Ítélte magában, hogy az polgár az 
polgárságnak súlyos és nehéz terhét is viselje, és adót is 
adjon. Végezte ezt is az nemes város, hogy az polgári letevőn 
az polgárságnak tisztit, két holnapig közönséges szolgálatban 
ne vétessék, excepto hoc, ha városunknak kiváltképpen való 
nagy dolga érkeznék. Ezt végezte az nemes város állandóképen, 
kiért az felséges Isten az nemes várost békességes, örvendetes 
állapotban tartsa meg, öregbítse, terjeszsze, áldja meg városá
ban, mezejében, szőlőhegyében, erdejében és minden keresetében, 
szent nevének dicséretire Amen. Factum in Anno Christi 1612. 
die prima Januarii, tempore judicis primarii Georgii Dohrai, 
literati primo anno et prima die consulatus sui.

Eredetije Szatmárváros levéltErőt .  polit. 1608—1653. Fül. 0.

1614.
Szatmárvárosi statutum.

Memoriale pro tota domiuorum senatorum universitate ac reliquorum
incolarum et inhabitatorum civitatis Zatthmár factum 1614.

Hogy az egész városon ide s tova való szolgálat és annak 
igazgatása és kiszolgáltatása mind hirő uram és polgárok által 
esztendőnként jobb móddal lehessen, az községnek is az szive 
inkább megnyugtassák, egyenlő akarattal végeztetett, hogy 
ennekutána esztendőnkint az dékánt megeskettessék, és az tisztet 
hittel tartozzék elviselni, mind egyébb tisztviselők is, hogy így 
jobb móddal mehessenek ők is elébb-elébb az ő liivataljokban.

E r e d e ti je  S z a tm á r v á ro s  levé lt., P r o t .  p o l it .  1 6 0 8 — 1653. F ol. 132.
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1615.
Szatmárvárosi statútum.

Memoriale pro honorabilibus dominis senatoribus, item pro magistris 
universis hic in Zatthmár commorantibus, factum anno 1615. 6-ta Januarii.

Anno dicto et die praenominato tota universitas domi
norum senatorum decrevit, hogy senki az mai naptól fogva 
az nemes tanácsbeli uraim közül egy czéli is oly személyt 
czéhmestemek ne tehessen, ki azon esztendőben polgárságban 
is volna, mivelhogy az városnak közönséges szüksége nagyobb 
egy czéh szükségénél. Ez okon azután minden czéli tartsa az 
végzéshez magát.

E r e d e ti je  b z a tm á r  v á ro s  le v é lt., P r o t .  p o lit .  160 8—1 6 5 8 . F o l. 14.1.

1615.
Szatmárvárosi statutum.
Anno 1615. 6-ta Decembris.

Rendeltetett az szathmári tanácsbeli uraimtól egyakarat- 
tal és értelemmel, hogy az kántoroknak fizetése minden kántorra 
négy forint legyen, mivelhogy az schulában az az tiszt gyakran 
változik, és így az birák uraim számot vetvén velek. az időnek 
állapotja szerint ő kegyelmek esztendőként az szerint fizessen 
nekik. Scriptum anno et die supra.

E r e d e ti je  S z a tm á r  v á ro s  lev é lt., P r o t .  p o lit .  1 6 0 8 —1653 . F o l. 138.

1618.
Szatmárvárosi statútumok.

I.
Memoriale in anno 1618. die 5-ta Januarii, amplissimi senatus civitati 
Zatthmár communi consensu ac pari voluntate pro publico bono et pr° 
remansione et emolumento totius communitatis deliberant et concluserunt

in hunc modum.

1. Elsőben. Mivelhogy az tanácsbeli embernek tiszti köteles
sége alatt titkot kell tartani, ha azért az tanácsban olyat 
értene és hallana, mely titok volna, és időnap előtt kijelentené, 
tehát az olyan ember elsőben büntettessék flór. 3. Ha másodszor 
azt cselekedne, akkor is büntettessék flór. 3. Ha penig harmad
szor is azt eselekedné, az süvegét az tanácsházból kivetvén, 
maga is az tanácsból kihagyassék.
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2. Második végezés ez. Ha az törvényszéknek idején az 
két fél peres előállanak, és egyik az másiknak feleletit által 
ütné, mig feleletit el nem végezi, annak büntetése, hatvan pénz; 
és mig le nem teszi, addig nem felelhet, melyet állandó 
bizonyságra írattunk be városunk könyvében anno et die supra 
notato.

и.
Item 23. novembris anni ejusdem.

Az tiszteletes tanács egyenlő akarattal ezt is végezte, 
hogy az törvényszéknek színén az felperes vagy penig az alperes 
akármelyik fél, egyik az másikat meghazudtolná avagy illetlen 
szóval illetné, tehát három forinton maradjon.

Ha penig gyalázatos szóval illetné, mely tisztessége ellen 
volna, tehát az előttük levő causa addig condescendáltassék. 
és elsőben az tisztesség dolga revideáltassék, annakutánna az 
fennálló causa discutiáltassék közöttök. Anno 1628. die 23. 
novembris. •

E r e d e ti je  S z a tm á r  v á ro s  levé lt., P ro t .  1 6 0 8 —1653. F ö l. 2 2 6 .

1618.
Débreczenvárosi statutum.

Az csizmadiák instantiájára az nőtlen mesteremberek 
felől való deliberatumot in anno 1611. az tanács mitigálta 
arról, hogy ha esztendő három napig itt meg nem házasodik, 
tábláját felvágassák. Hanem így deliberált az tanács felölök, 
hogy ha az ifjú mester házasodását szántszándékkal halogatja, 
minden esztendő forgásában két-két forint legyen az büntetése.

E r e d e ti je  D e b re czen  v á ro s  le v é ltá rá b a n , 161 8—1627. jk v .  38 . lap.

1620.
Szatmárvárosi statutum.

Memoratu observatuque digna anno 1620. die 30. Januarii.

Az becsületes zatthmári tanács együtt lévén deliberáltak 
ő kegyelmek egyenlő szívvel és akarattal városunknak jobb 
módjával való rendtartására, hogy ez naptól fogva a modo in 
posterum se erdélyi, se németországi, se lengyelországi, se 
magyarországi és minden névvel nevezendő helyekben levő 
kalmárok az mi városunkban Némethin kívül az szabad 
sokadalniakon kjvül semmit ne árulhassanak, még csak kész-
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pénzen marhát is ; ha pedig afféle külső emberek egyéb 
napokon az árulásban megtapasztaltatnának, akkorbeli biró az 
város büntetésével 1 2 forintig megbüntethesse.

E r e d e t i je  S z a tm d r v á ro s  l e v é l t P r o t .  p o l i t .  1 6 0 8 —1653. F ol. 25 5 .

162] .

Nagybányavárosi statutum.
Anno 1621. die príma mensis Januarii.

Az egész város egyenlő akaratból, egy értelemből, maga 
jó indulatjából nem egyebek izgatásából nutu divino az szokott 
könyörgést buzgósággal és fohászkodással elmondván, elsőben 
senkirevaló bosszúságból, vagy becstelenségből, hanem bizonyos 
okokra nézve az városnak jövendő hasznát és csendes békes
ségét akarván követni, végezték azt, hogy ez mai naptól fogván, 
az bíróságnak tisztit senki egy becsületes személy is tovább 
esztendőnél ne viselhesse,, hanem esztendeje eltelvén, mást 
választsanak, hogy az sok irigység és egymás ellen való 
gyülölség az főrendek közül tolláltassék és az egymás szeretete 
napról napra gyarapodjék, az bőimét az közönség is az ő 
kegyelmek példájokból az szegény községre is minden rendekre 
ugyan kiömöljön, az mint ez sok királyi városokban is meg- 
tartatik, melyek örökké való megmaradásának okáért az válasz
tás előtt ő kegyelmek az város könyvében- be is íratták.

E r e d e t i je  N a g y b á n y a v á ro s  le v é lt .,  P r o t .  1 5 6 0 —1635. P ag . 286 .

1621.

D e b re c ze n v á ro s i s ta tu tu m .

De procuratoribus seu patronis causantium publicis, 
quod nimirum litigantes ex eo, quia continuis judiciorum 
sedibus iu foro judiciario versari et interessé debent et tenentur, 
pro officio ipsorum, quod per litigantes in testimonium adhiberi 
nec possint, nec debeant jure deliberatum est.

E r e d e ti je  D e b re czen vá ro s  le v é lt .,  1 6 1 8 —1 6 2 7 . jk v .  326 . lap.

1622.

Debrecze и városi Statut um.

Per dominos senatores in sede judiciaria congregatus, 
pro confusione in judiciis evitanda decretum est: soha ennek-
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utána az törvények fogásában itt az város székén, kétféle 
atyafi egymás ellen semmiféle actioban fanu ne lehessen. 

Eredetije Debreczen város levélt. 1618—1627. jkv. 889. lap.

1626 .

N a g y b á n ya vá ro si s ta tu tu m .
Anno salutis nostrae 1626. die 29. Maji.

Per senatum et totam communitatem uno consensu 
deliberatum est, ut deinceps aliquis ad praefixam horam 
praesens non fuerit in consistorio, punietur fl. 1. Si autem, 
ex personis juratorum civium erit negligens, puniendus est 
sine misericordia cum Horenis 2.

Eredetije Nagybányaváros levélt., Prot. 1560—1685. Pay. 818.

1627.
S za tm á rv á ro s i sta tu tu m .

Die 5. Februarii anno 1627. Zatthmarini in domo civitatis.

Deliberatio amplissimi senatus utriusque civitatis unanimi 
voto et consensu facta de emenda linguae a modo in posterum 
in utraque civitate observanda.

Hogy mivel az decretum tartása szerint,1 az nyelv 
váltságnak 2 két része az bíróé volna, az harmadik az sérelmes 
félé; de az becsületes két város nem decretumra lévén köteles 
eleitől fogva: ez okon most is ujobban vokszonként meglátván 
az dolgot, a memoria hominum az l égi szokásnak rendtartása 
és megtartása szerint így végezte: hogy az nyelvváltság 
mindenestől az sérelmes félé, ennek semmi része nem illeti 
bíró uramékat, hanem azonkívül három forinttal büntethesse 
meg a biró az nyelvváltságon elmaradottat.

Eredetije Szatmárvárosi levélt., Prot. polit. 1608—1658. Fol. 826.

1627.
N a g y b á n y a v á ro s i sta tu tu m .

Anno 1627. die 9. Februarii.

Per senatum atque totam communitatem civitatis decretum 
atque statutum est perpetuo semper observandum: hogy *

* T. i. HK. II. R. 72. cz. 3. §. szerént.
a A nyelvváltság foga]mát és eseteit illetőleg Isd. II. köt. I. f. 

J27. 1. 3. j.



mostantól fogván, ennek utána soha az szószólóságnak 1 tisztit 
kik viselik, városközé adóval azon esztendőben, melyben az 
tisztet viselik, ne tartozzanak; megtekintvén az város az 
szószólóságnak tisztiben forgolódóknak súlyos és terhes szol
gálatinkat, jó akaratjából engedte meg az város.

Item tanácsbeli uraimnak is ebbeli salláriumokat augealta 
az város cum denariis 50. És így egy-egy személynek esztendőre 
való fizetése lészen az várostól ti. 21. Tempore proloquutoris 
circumspecti Laurencii Szabó.

E r e d e ti je  N a g y b á n y a  v á ro s  lev é lt., P ro t .  1 5 6 0 — 1635. P a g . 3 2 2 .

1628.
Nagybányavárosi statutum.

Anno salutis humanae 1628. die 1. Januarii.

Per totam communitatem civitatis decretum atque statu
tum est perpetuo semper observandum: Hogy soha senki, akár 
itt való örökös tős gyökeres lakos, akár advena legyen, mig 
az szószólóságnak tistviselésén által nem megyen, addig tanács 
közé be ne vétessék, excepto notario.

E r e d e ti je  N a g y b á n y a  v á ro s  le v é lt .,  P r o t .  1 5 6 0 —1635. P a g . 326 .

1628.
Szatmár városi statutum.
Anno 1628. die 17. Martii.

Az tiszteletes város tanácsa az Zatthmarii vargamester
ségnek és az toldozó vargák supplicatiójára ilyen végezést 
tett: hogy ha az varga mesterekre megbizonyosodnék valaha 
ennekutána az, hogy akárkinek nem akarnának sarut fejelni 
avagy talpallani, vakmerőképpen: tehát az foldozó vargáknak 
megengedi az tiszteletes tanács, mind fejelni mind talpalni 
egészen. Melyet állandó erősségnek okáért irtunk be városunk 
táblájába.

E r e d e ti je  S z a tm á r  v á ro s  levé lt., P ro t .  p o l it .  1 6 0 8 — 1653. fö l. 341.

5 8 8  v á r o s i  s t a t ú t u m o k .

1 A szószóló (prolocutor, tribunus, Vormund, türmender) a városi 
tanácsot ellenőrző városi képviselőtestület (külső tanács) élén álló tiszt
viselő volt.
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1628.
D ebreczen  -városi sta tu tu m .

Procurator per suum principalem non constitutus, novem 
marcis convincitur: tempore vero nundinarum duplo, id est 
18. marcis, singulis marcis facientibus denarios 66.

Eredetije Debreczen város levéltárában 1627—1637. jkv. 116. lap.

1629.
S za tm á r  városi sta tu tu m .

Deliberatio senatus ile statu lanionum Zatthmariensis.
Anno 1629. ilie :i. Martii.

Az tiszteletes város tanácsa együtt lévén, az Zatthmári 
mészáros mesterség állapotja felől egyenlő akarattal ilyen 
végezést végezett: hogy noha most is az város végezése ellen 
az oklevelet levetették, az kiért azon végezése szerint az tisz
teletes tanácsnak megérdemelték volna, hogy az két száz forint
tal megbüntethetnének; mindazonáltal, meggondolván a tiszte
letes tanács, miképpen praefectus urunk keresztyéni indulatjá
ból magát interponálván, megintette ő kegyelmeket, hogy mivel 
az mióta az mészáros mesterség eleiben szabta az tiszteletes 
tanács azt az végezést, azulta nem hágták volna azt által ez 
egyszernél, azért ezt az elsőt megengedje nekik atyai jó indu
latjából. Ezt előtte viselvén az tiszteletes tanács, az mészáros 
mesterséget mostan ez 200 írttal nem bünteti, hanem ugyan
azon 200 frt. büntetés kötelét fenhagyja, hogy valamikor ennek- 
utánna levetik az oklevelet és valamennyiszer, tehát mindenkor 
mindannyiszor megbüntetik és megveszik rajtok az 200—200 
irtot kedvezés nélkül. Ha penig valamelyik közülük az meg
hízott kövér meddő tehenet eladná, és az megbizonyosodnék 
reá, tehát se tisztességétől, se mesterségétől való megfosztással 
nem büntettetik, mindannyiszor valamennyiszer megcselekedi. 
büntettetik meg. Ez mostani vakmerőségekért végezetre, az két 
czéli mestereket 12 írttal bünteti meg az tiszteletes tanács. És 
ilyen okon kezekbe bocsátja viszontag az oklevelet s nem 
különben.

Eredetije Szatmár városi levéltárban Erőt. nolit. 1608—1663., 
föl. 346.
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1629.
D ebreczen v á ro s i sta tú tum ok.

I.

Az ki itt az városban házat tart, adót fizessen tőle, kivált
képpen. az ki bérben tart. Ha nem akar fizetni, adja el házát 
annak, a ki adót fizethet tőle. Az mint most Turkabai Szabó 
György háza, ki Baliák Mihályé volt, üres nem lehet az adó
tól. hanem fizesse tőle az. ki bírja és tartja.

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1627—1637. jlcv. 278. lap.

Ugyan az.

П.
In senatu deliberata lmiusmodi extiterunt.

1. Vinum ustulatum, mellitum polonicum, quoniam est 
suspectum, exterminetur, quod vulgo aqua vita vocitatur. Simi
liter balinea ex hordeo et siligine cocta.

2. Nocturnas pinsitationes, coctiones, lotiones et negotia 
circa ignem fieri solita, vetita esse, senatus declarat.1

3. Yigilia nocturna per singulos viros praestentur. Su
specti peregrini aut circumforanei nauci homines capiantur et 
ducantur ad dominum judicem.

4. Nemini latronum aut meretricum, qui vel quae jam 
semel vel amplius in publico supplicii loco poenas luerunt, 
hospitium detur ullo modo.

5. Diebus festis solennibus et etiam dominicis Cytherae et 
aliorum instrumentorum musicorum usu abstineant cives et 
incolae, alias poenam condignam minime vitabunt.8

Eredetije и. о. 287. lap.

Ugyan az.

III.

Die 26. Maii az Szabó Thamás regiusi, Varga Ambrus 
és Pál é s ................ Ferencz által praesentaltatott ő Felsége

1 Az a Könnyűség, melylyel az e korban jobbadán dívott faépít
kezéseknél fogva a tűzvész keletkezhetett s hirtelen terjedhetett, a leg
szigorúbb tűzrendészed intézkedéseket tette szükségessé; ennek óhajt 
a statutum e pontja is eleget tenni.

2 Az ünnep- és vasárnap megszentelésére nézve lásd II. köt. 1. f. 
261. 1. 2. j.
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mandátumára az Szabó Thamás között, és Szilágyi János 
köztt tavalyi esztendőben pronuncialtatott törvény, avagy sen- 
tentiának kiadása felől való resolutiója bird uramnak az, hogy 
az О felsége kegyelmes parancsolatjának engedelmességgel lévén, 
elolvastattak, de mivel hogy az mi városunknak régi megrög
zött törvénye és privilégiuma tartja, hogy valamely pör írással 
nem kezdetik és nem continualtatik, hanem csak nyelvvel, nem 
adhatni ki, mert lehetetlen, hogy ki tudnók adni. Ez is nyelv
vel való felelet lévén, nem adhattuk ki. Az citatióra penig biró 
uram Ígéri magát, hogy compareal suo tempore intra dies quin
decim ante promulgationem generalis congregationis ad causa
rum discussionem celebrandae in senatoria “curia.

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1627—1637. jkv. 303. lap.

1629.
S za tm á r  városi s ta tu tu m .

Reminiscentia seu recognoscentia inter amplissimum senatum civitatis 
Zattlimariensis ab una partibusque ab altera universos in scholas sub

urbii Szatthmar facta die 24. Decembris anni 1629.

Nos Paulus Özvegyi alias Szabó iudex primarius, et 
iurati cives, ceterique senatores civitatis Szatthmár, damus pro 
memoria, quibus expedit, universis et singulis modernis pariter 
et futuris.

Hogy mivel bizonyos időtől fogva volt közöttünk némi 
nemő egyenetlenség, de már az nagy Istennek kegyelmes gondja 
viseléséből az szent békességre tértünk, mind az két félnek 
tetszéséből ilyen okon, azr mint következik, hogy mától fogva 
ennekutánna valamig az Ur Isten ilyen békével eltölt és nieg- 
maraszt bennünket az mi hostati atyánkfiaival öszve, mindaddig 
akarunk reájuk ilyen gondot viselni, hogy t. i. minden vasár
napon kétszer és minden szeredén és pénteken egyszer-egyszer 
legyen az prédikáczió tétel mind szintén itt bent, ott kint 
is közöttük; hasonlóképen legyen egy héten egyik prédikátor, 
másikon másik járjon ki és így egyenlőképen valamennyi lelki 
pásztorjok és annyi praedicátorjok lészen. Csakhogy minekutána 
efféle illetlen és allattomban való gyűlést, adózást és minden
nemű újítást senki ne tegyen városunk bírája hire és akaratja 
nélkül, hanem az dekán székiben való gyűlés, mint ennekelőtte 
szabados és szükséges volt, úgy minekutána is helyes és szük
séges szabadságában megmarad.

Valaki penig városunk és biránk ellen jövendőben valami 
szokatlan és illetlen újítást tenne, tehát törvény szerint meg-
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hüutetődik érette a szerint, az mit az törvény hoz. Az mi 
penig az tanácsbeli embereket illeti, azok is a szerint mint azt 
több község békében és vesztegségben megmaradhatnak ( s i c ') 
Valaki penig jövendőben az mostani dolgot avagy vétket fel
hányná egymás szemére gyalázatosán, tehát az sérelmes fél 
kéresse törvény nyel azt, a kitől megsértetted к és a vétkes 
fél törvénynyel érdeme szerint megbüntettessék érette. Ennek 
erősségére és megállására mind az két felekezet egymást meg
követvén, kezünket beadtuk egymásnak ilyen becsületes uraink 
előtt Kerecsi Gábor uram szatmári dioecesisnek seniora, Szál
kái Bálint uram mostan városunk egyik lelki tanítója, nemze- 
tes és vitézlő időabik Fancsikai Nagy János Zatthmár villá
nak mostan fő porkolábja és nemes és vitézlő Fekete Tamás 
ugyan Zatthmár várához való bizonyos gyalogok hadnagya 
előtt. Melyet ambarum partium futuro pro cautela iratunk 
városunk protocullumában.

Eredetije Szatmár városi levéltárban, Prof., polit. 1608—1653. 
föl. 349.

1630.
S z a tm á r  v á r o s i  s ta tu tu m .

Deliberatio senatus consultissimi istius civitatis Z atthm ár in anno prae 
senti tempore rationum  exactionis facta, in posterum observanda.

Nos universitas senatus civitatis Zatthmár damus pro 
memoria, quibus expedit, universis et singulis modernis pariter 
et futuris.

Hogy egyenlő akarattal közönségesen végeztünk ilyen 
végezést, hogy mától fogva minekutána következendő minden 
esztendőnként az város szolgájának való asztaltartásáért zatth- 
mári bírák urainknak járjon búza: köböl mim. 10. (az az tiz 
köböl), item szalonnára fi. 4. (az az négy forint), item gyertyára 
is hasonlóképen fi. 4 (az az négy forint), item az egy kivált
képpen való vendégségre ü. 50 (az az ötven forint), quam qui
dem deliberationem protocollo istius civitatis tamquam futu
ram ad cautelam necessariam inseri et inscribi curavimus, anno 
praesentis 1630. die 29. mensis Januarii.

Eredetije Szatmár városi levélt., Prot, polit. 1608—1653. föl. 350.
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1630.
S z a tm á r  v á r o s i  s ta tu tu m .

Deliberatum  amplissimi senatus Szathmár-Némethiensis super negotio 
ordinandorum  decanorum.

Mi Némethi városbeli férfiak közönségesen tanácsul adjuk 
emlékezetül és tudtokra mindeneknek, az kiknek illik, mosta-* 
niaknak és jövendőbelieknek ez mi Írásunk rendiben: Hogy 
mi ez mostani 1630. esztendőben támadott volt nagy zendülés, 
visszavonás és kétfelé szakadás vagy basonlás ez teljes város
nak minden rendbéli lakosok között, az dékányságnak vagy 
kalandosságnak 1 állapotja felől; mivel ennekelőtte való idők
ben az dékányság nem forgott a műves renden levő czélies 
uraim között, hanem csak az közrenden lévők viselték; ez 
megnevezett esztendőben penig az egész község egybecsatolván 
magát, azt kivárnák, hogy az míves renden lévő czélies uraim 
is viseljék az dékányságot, nemkülönben minden esztendőben 
mint az község, mivel az városnak közönséges szolgalatja az 
dékányságnak viselése is ; ellenben penig az czélies uraim is 
azt állítják, hogy ő reájok nem tartoznék az dékányságnak 
viselése, mert ő nekiek más czéhek vagyon és czéhmesterek is 
külön-külön, bizonyos időben költ pecsét alatt lévő oklevelek
kel egyetemben; azért az elébbeni rendtartások mellől nem 
akarnak elállani.

Ez dolog felől penig az rút egyenetlenségnek és háború
ságnak, minek utána ugyan sok napok között grassált volna 
városunkban, látván, hogy sok zenebona között nagy romlás 
és kárvallás következnék városunkra, azért törvényre támasz
tok ez dolgot, tiszteletes Szathmár városának egész tanácsát 
áItalhivatván, elejekben támasztok ez dolgot, mind az két félnek 
kívánságát meghallván; a törvény egyenesen szolgála az köz
ségnek kívánsága szerint, hogy tudnia illik, méltó és illendő 
a dékányságot az míves rendnek egyenlőképen viselni az köz
séggel ; oka ez: mert az városnak szolgálatja az is. Ezek után 
egymás között alkuvásra vevén az dolgot, az czélies uraimék- 
nak instantiájokra, mutatók engedelmességünket is hozzájok.

Végeztünk azért mi Némethiek közönséges tanácsból ilyen 
végezéseket:

593

1 Az eredetileg kizárólag lelkészektől s csakis vallási czélzattal 
a lakult kalandos társulatok eredetéről, azok lassankénti elvilágiasodásáról 
s az iparos czéhekkel való összefüggésüki-ől érdekesen értekezett M ajlátli 
Béla a »Századok« XIX. évfolyamának Y II. (1885. júliusi) füzetében az 
563—578. 1.

C orpus S ta tu to ru m . III. 38



Első végezésünk ez: Hogy minden esztendőben tartozza
nak az czélies uraim az város közönséges szolgalatjára, két 
dékányokat állítani rend szerint. Ezeken kívül való dékányok 
az község közül álljanak, kikkel az míves rendből való déká
nyok minden közönséges város dolgaiban egyetértsenek és egy
aránt szolgáljanak az temetésen kívül; a czéliek penig az ő 
okok szerint, minden elébbeni állapotokban és rendtartások
ban megmaradjanak és a dékány vagy kalandor gyűlésben 
járni ne tartozzanak, az ő közülök való két dékányoktól kiválva.

Második. Hogy a czélies uraimék közül álló két déká
nyokat nem az kalandosság, hanem az czélies uraim magok 
között intézzék és válaszszák, akiket illendőnek ítélnek; az ki 
penig egyszer elviseli, soha az a személy többé az dékánysá- 
got ne viselje, sem az község közül, sem az míves rend közül, 
hanemha soha többet közülök nem találnának, az ki az dékány- 
ságot nem viselte volna.

Harmadik. Hogy sem a tanácsban járó személy, sem az 
czéhmesterségben valamikor forgolódott személy, dékánysággal 
ne terheltessék.

Negyedik. Hogy semmi időben az czélies uraimék közül 
sem kerülőséggel, sem tizedességgel ne terheltessék, hanemha 
közülök valamely szabad akaratja szerint felvállalná, azzal 
keresvén kenyerét és életét, mert mindennek szabad maga 
élete keresésének okáért akármely tisztességes munkára és 
szolgálatra magát adni.

Ötödik. Hogy a mely esztendőben a dékányságot viselik, 
akár míves rend, akár község közül, azok abban az esztendő
ben szolgálatiul üresek és szabadosok legyenek, a míves 
rendből való dékányok, az ő czéliek büntetése alól kivétesse
nek, mig az dékányság rajtok lészen; mindazonáltal az félt 
vagy magok, vagy liázok népek által tartozzanak megkövetni, 
az dékánygyülésben penig tartozzanak mindenkoron jelen lenni.

Mindezeket azért, az dolgokat pro futura cautela egyen
lőképen mind az két félnek consensusából, megegyezésből akar
tunk város protocol urnában írni. ugyanazon Írásunknak is pár
ját levélben az czéhuraiméknak is kezekhez adni. Anno et die 
ut supra.

Az mi városunkban levő 10 rendbeli czélies embereknek 
penig az ő oklevelek continentiája szerént való rendi ez:

о 9 4  VÁuosi sTÁTUTúMök.

i t  A szíjgyártó mesterségnek oklevele mostan 116 esztendős.
2. A  kovács, csiszár és lakatgyártó » » 92 »
3. A csapó mesterség, » » 92 »
4. Az ötvös mesterség, melynek » » 83 »
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о. A varga mesterségnek oklevelek mostan 7 3' esztendős.
6. A szűcs » » » 7 2  »
7. A szabó » » » 57 »
8. A fazekas » » » 52 »
9. A mészáros » » » 24 »

10. A csizmadia mesterség,1 » » 1 6  »
Conclusum. Amaz felül megírt előszámlált dolgokhoz ezt 

is hozzátevők, hogy ha jövendőben valamelyik fél az felül megírt 
dolgokat felbontani akarná, avagy egyik az másiknak boszú- 
ságára és gyalázatjára szólana, melyből újabb háborúság 
támadna a mi városunkbeli atyafiak között, tehát az olyan 
emberek, az kik indító okai lennének az háborúságnak, a mi 
városunk törvényei szerint a megbántódott félnek instantiájára, 
minden kedvezés nélkül megbüntessenek, az ő cselekedetek és 
érdemek szerént, erdőn, mezőn, egy-egy ember faluban, vagy 
városban két emberek által megbizonyosodván a dolog.

Eredetije Szatmár város levélt. Protoc. magist. ex 1705—1712., 
lapszám nélkül.

1631.
S za tm á r  vá ro si sta tú tu m o k .

I.
Statutum senatus amplissimi die 7. Februarii anni praesentis 1631.

Az becsületes város tanácsa együtt lévén és bizonyosan 
megértvén az elmúlt esztendőkben az város dékáni, hogy az 
régi szép rendtartás mellől eltávozván, derekas hivataljokat 
az ifjú polgárok és tizedesek által vinnék végben. Ez okon 
mától fogva ennekutánna minden következendő időkben az 
tizedesek, nem szükség, hogy hittel köteleztessenek meg, hanem

1 E statutum később még a következőkkel toldatott meg :
N. B. pro anno domini 1649. die 5. Junii.
Ezek az tíz mesterségek voltának akkor városunkban ; de, successu 

temporis az 1649. esztendőig ő Felsége vigyázván szegény városunkra, 
nemhogy fogyatta volna czélies uraimékat, sőt inkább három mestersé
gekkel szaporította, mely mesterségeket is a becsületes nemes tanács az 
felyül megírt esztendőben Borbély István uram főbiróságában akartuk 
okok continentiája szerént a város protocoUumában rendszerént pro futura 
cautela beíratn i:

11. A borbély mesterség, melynek oklevele mostan 14 esztendős.
12. A takács » » » j> 7 »
13. Az asztalos » » » » 7 ’ »

Et sic his additis erunt collegia 13.
38*
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inkább minden esztendőriil esztendőre újabb tizedesek válasz
tassanak, hogy az régiek megujhodjanak. Az dékánok penig 
az régi jó rendtartás szerint minden szükséges szolgálatokra 
magok tulajdon polgár és tizedes nélkül vessék el az községet és 
valaki szavát nem fogadja, 24 pénzzel büntesse meg a dékán 
mindannyisszor, valamennyiszer nem fogadja szavát. Az tize
desek penig csak olyankor tartoznak az szolgálattal személyek 
szerint kiváltképpen, az mikor valami derekas város szüksé
gére vettetnék, mind tizedestől összve, úgymint háború időben, 
árvízkor és egyéb ezekhez hasonló szorgos és kiváltképpen való 
szükségeknek idején, és olyankor az tizedes megbüntetheti azt 
az tizedesbeli embert, valaki elő nem állana és szavát nem 
fogadná. Mely dolgot futura pro cautela Írattuk városunk 
táblájában.

II.
Aliud statutum eiusdem senatus. Die 14. Februarii anni ejusdem.

Minthogy az hostati atyafiak az harmad idei papkérés-- 
nek állapotjában közönségesen egyet értettenek mindenekben 
kicsinytől fogva nagyig, és valamit azon állapotra költöttének 
el is. közönséges egyenlő végezés és jóakarat volt köztök: 
annak okáért mától fogva ennelmtánna valaki közülök egyik 
az másikat akkorbeli káráról vagy költségéről keresné tör
vénynyel avagy egyébképpen is, tehát minden kereseti heába 
lészen, hanem csak tűrje kárát, quod enim semel placuit, alias 
displicere nequit.

Eredetije Szatmár városi levéltárban. Prot. polit. 1008—1653. 
Fol. 355.

1631.
S z a tm á r  v á r o s i  s ta tu tu m .

Anno 1631. die 25. Julii. Statutum senatus amplissimi civitatis Zatth- 
mar, unanimi voto et consensu, tale est.

Hogy mivel az zatthmári mészárosoknak itt az ő Fel
sége várában levő szolgáló rend és gondviselő és tisztviselő 
uraink és városunk lakosi kedvéért avagy szükségeiért, minden 
napokon mind reggeli s mind délesti órákban elegendő és jő 
húst kelletik vágnia, nagy és kemény büntetés alatt, mind 
nyárban, télben, tavaszszal és őszszel egyaránt; ez dologban, 
hogy jobb hnódjával előmehessenek az mészárosok, az tisztele- 
tes tanács ilyen állandó és közönséges jót végezett: hogy az
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zatthmári, négy nevezetes és szabad sokadalniaknak idején és 
szabadságán kívül az zatthmári piaczon vágó marhát senki
nek nem leszen szabad az mészárosok ellen megvenni egész 
napestig nyereségre, sem városunkbeli, sem némethi, sem vidéki 
komplarkodóknak; mert az kit rajta tapasztalnak, város bün
tetésével fl. 12 megbüntetik. Mely dolog ex mandato totius 
senatus irattatott az protocölumban futura pro cautela.

Eredetije Szatmár város levélt., prot. polit. 1008—1053. föl. 357.

Г>97

1631.
N a g y b á n y a  v á r o s i  s ta tú tu m o k .

I.
Anno 1631. die octava Novembris. Per senatum amplissimum ac totam 

communitatem unanimi consensu statutum ac deliberatum est.

Senki az városban lakó emberek közül ne merészeljen 
házánál medvét, farkast avagy rókát tartani semminemű idő
ben. sub poena privationis fl. 10.

Eredetije Nagybánya város levélt., Prot. 1500—1635. p. 349.

II.
Die 1. Aprilis 1631.

Per senatum et totam communitatem unanimi consensu 
statutum et deliberatum est, quod nemo hominum tam civi- 
tatensium, quam vero extraneorum in plateis civitatis, neque 
extra domum in curiis, neque'in stabulis sine lampade cum 
candelis habeat authoritatem excurrendi. Si qui vero rebelles 
reperti fuerint, sine omni personarum respectu, per vigillato- 
res civitatis extunc in carcerem imponantur.

Eredetije и. о. p. 350.

1631.
D e b re c ze n  v á r o s i  s ta tu tu m .

De redemtione lingvarum 1 vetiti convicii anima dicacium, 
senatus deliberavit hoc modo, ut dominus judex curet exigi 
deinceps ejusmodi convicii »E s s e  lá tok«1 2 mulctas, non aediles;

1 A nyelvváltság esetei összfoglalva olvashatók II. köt. 1. f. 127. 1, 
,3. jegyzetében.

2 Az 1595, éyi statútumban »peste lélek* említtetik,
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capitanei vero teneantur domino judici intra triduum aperire 
auditum convicium.

Eredetije Debreczen város levélt., 1627—1637. jkv. 451. lap,

1632.
S z a tm á r  v á r o s i  s ta tu tu m .

Anni hujus, die 15. Maji publiсо pro bono, honorabilis senatus, hujus 
civitatis Zattlimár deliberative per voces hoc modo conclusit causam 

negotiatorum, quaestorum et mercatorum hujus civitatis.

Mivel városunknak derekas privilégiumának continentiája 
szerint az zatthmári négy nevezetes sokadalom szabadságán 
kívül, úgymint: Sarlós-Boldogasszony, Nagy-Boldogasszony,
Szent Mihály és Szent Miklós napi sokadalmaknak szabadal
mán kívül, az kiknek szabadságokkal mindeniknek szabadsága 
leszen egy-egy nappal. Ez szabad sokadalmaknak szabados 
napjain kívül tetszett az becsületes tanácsnak ez: hogy sem
minemű kereskedő rendeknek, posztóvetőknek, kalmároknak, 
görögöknek, lengyeleknek és akármi formán való kalmárko- 
clóknak ne legyen szabad marhájokat árulni városunkban, se 
szállásokon, se sátor alatt; alioquin valaki árul, fi. 12 város 
büntetéssel büntettetik meg az, a ki tudván vészén is tőle 
fl. 12 büntettetik meg.

Eredetije Szatmár városi levéltárban. Prot. polit. 1608—1653. 
föl. 360.

1632.
D é b reczen  v á r o s i  s ta tú tu m o k .

I.
Ex decreto senatus super citatione hoc deliberatum.

Az kit citálnak és az első citátióra el nem jő, tehát 
convinkáltatik fl. 2, melyért mindjárt zálogát veszik. Ha másod
szor nem compareál, 4 forinttal büntettessék; és ha harmad
szor is nem compareál az citátióra, 6 forintot deponáljon az 
bírónak.1 Mely háromszor való nem comparitiónak onusa teszen 
12 forintot.

Eredetije Debreczen város levélt., 1627—1637. jkv. 593. lap.

1 A többszöri idézést illetőleg lásd П. köt. 1. f. 21. 1. 2. jegyz. és 
qz 1621. évi Seabolcsmegyei stat. 1. jegyz., fentebb az 53. lapon,
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Ugyan az.

II.
Pro memoria senatus consulto decretum.

Nobilis civitaneus. pro teste adhibendus, judicis sigillo 
per causantem quemlibet citatus, ad comitatum ne excipere 
possit, deliberatum est.

Eredetije и. о. 627. 1.

Ugyan az.

III.
Super rectifications sexti articuli auri fabrorum senatus deliberat hoc

modo.

Hogy affle idegen ember felől, az ki az orzott marhát 
behozza és az ezüst és ötvösmesternek kezében akad, hát az 
czéli törvényt tehessen, de meg ne esküdtethesse, hanem biró 
uram előtt kell annak lenni.

Eredetije Debreczen város levélt., 1627—1637. jkv. 636. lap.

1633.
N a g y b á n y a  v á r o s i  s ta tú tu m o k .

I.
Anno domini 16.43. die prima mensis Januarii. Ante electionem judicis 

ac juratorum civium, per centumviros statutum et decretum est.

Hogy senki az városbeli lakos emberek közül az szőllő- 
míveseknek feljebben való fizetést az bevett szokás szerint ne 
merészeljen adni a modo in posterum, ha penig valaki ez ellen 
impingál, toties quoties rajta elérik, az böcsületes város bírája 
azt az személyt megbüntethesse cum fioreno 1, az mely pénz 
személye szerint ő kegyelméé legyen.

2. Az mely porond innen házok felől vagyon az göböly 
réten az előbb bevett város rendtartása szerint, az korcsolyá
sok magoknak enn^kutána semminemű időben ne occupálják, 
hanem az adófizető városi emberek közül, az ki előbb kikövet
heti az város becsületes birájától, azé legyen és az kaszálja.

3. Az mely új tilalmas erdőt az város közönséges egyező 
akaratjából fogott, senkinek, se biró uramnak, sem másoknak 
yágnj és hordani szabados ennekutánna ne legyen, hanem az
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karácson fáját az város jobbágyi hordják meg az Fermezeiből, 
mivel az városnak az öreg tölgyfákra szüksége vagyon.

4. Az pöczeknek és kéményeknek látogatásában és tisz
tításiban resten mennek elő az város népe közül, toties quo
ties az gondviseletlenségben találtatnak, azokat is bíró uram 
büntesse meg cum floreno 1.

5. Ha az városi lakos emberek közül valaki, valami iga
zításnak okáért, az becsületes tanácsbeli urainkkal, az község
beli uraink közül kibírnák, senki ő kegyelmek közül pirongató 
szóval ne illesse, az tanácsbeli urainktól ( í g y !), mivel ő kegyel
mek is biró uram parancsolatjából mennek ki.

n.
Anno 1633. die 22. Augusti.

Per totum senatum ac totam communitatem, statutum 
et decretum est, ut si quis civitatensium, vineam aliquam in 
promontorio civitatis inscio legitimorum successorum alieno 
aliquo, praetio perennali, vendiderit sive oppignorabit, tunc 
cognita rei veritate jure consangvinitatis deposita pecunia, 
adhaereat. Si vero propter defectum seminis carent, vinea 
oppignorata vel vendita, legitimo successore, tunc ratione vici
nitatis propinquior vineam, cognita rei veritate, intra stadium 
trium dierum, depositis pecuniis adhaerere statutum est, simi
liter de ratione pratorum vel foenetorum idem est sentiendum.

in.
Die 3. Decembris. Anno 1633. Per totum senatum et totam communita

tem, unanimi consensu statutum et semper observari deliberatum est.

Valamikor az kádármesterek közül valaki bivattatik bőr
kötésre, mindenik egy hivataljár a az boros embernek tartoz
zék elmenni; ebben penig az kádároktól személyválogatás ne 
találtassák, hanem mingyárást elmenjen, oly abroncscsal kössön
penig, h o g y ........... ne legyen. Ha penig az elmenetelben
halasztás leszen, azonban az bor eltalál menni, tartozik az 
kádár az borbeli kárt refundálni, az boros embernek. Ha penig 
mingyárást egy hivatalra elmégyen az kádármester és az mene
tel közben elment az bor, vagy egészen vagy penig valami 
része, tehát azféle kárt nem tartozik megfizetni az kádár. 
Senki penig az bőrkötéstől az ezéhben való kádármesterek 
közül, immunis ne legyen. Az borkötés idején az gazda tarto
zik adni gyertyatartó embert. Ha penig az bőrkötésre valaki 
el nem akar menni, praetendálván azt, hogy nem tud hozzá,
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az olyan kádárt adják tanult kádármester mellé, mikor bor
kötni kell menni és tanulja meg. Ha penig engedetlen leszen 
az czéhnek. büntesse meg először az czéh H. 1. Ha penig azzal 
sem gondol, hitük szerint tartozzanak kimondani az város 
birájának és egész tanácsul büntessék meg ő kegyelmek enge
detlensége szerint való poenával.1

Eredetije Nagybánya város levéltárában. Prot. 1560—1635. pay. 
414-415.

OOl

1633.
Debreczen városi statutum.

Super magisterii cothurnariorum poculo salutatorio.

Az csizmadiamesterek az czéhlevelök continentiája szerint 
éljenek az köszönő pohár felől. Fé l mesterséget adjanak, az 
kiknek fiai mesterséget akarnak váltani.

Eredetije Debreczen város levélt., 1637—1637. jkv. 739. lap.

1636.
Debreczen városi statútumok.

I.
Ad instantiam vel postulatorum procuratorum articulos ipsorum instruc

tioni, talis subnectitur.

Procuratores sine petitione, eo magis sine favore litigan
tium respondere non attentent, alioquin florenis 5 mulctantur, 
domino judici solvendis.

Eredetije Debreczen város levélt., 1637—1637. jkv. 979. lap.

Ugyan az.

П.
Hogy az halott temetéstől két forintot vehessenek, az 

halottas emberen; de úgy, hogy az halottat az mesterember 
fogja és ha valamelyik mesterember elmarad az temetésből, 
egy forinttal büntettessék az olyan. Annak felette, ha valamely 
mesterembernél, valamely szegény ember meghalna, az olyan 
szegény embert is tartoznak eltemetni az ők költségével.

Eredetije u. o. 1013. I.

1 TJ statútumok az J.637. iái. 8. közgyűlésen megerősít tettek.
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hl
16*8.

D eb reczen  v á ro s i  s ta tu tu m .

Pro memoria procuratorum. Amplissimus senatus decer
nit in procuratoria revocatione deinceps observandum esse, 
post absolutionem sedis judiciariae non admittendum esse pro
curatoriam revocationem, ideo quaecumque pars litigantium 
remedio revocationis uti volet deinceps, ante absolutionem 
sedis deponat onus revocationis,1 et statim partem alteram

1 Mihelyt a jog megengedte, hogy a perlekedő felek meghízott, 
ügyvéd által folytathassák perüket, legott oly eszköz birtokához is kel
lett őket juttatni, hogy az ügyvédtől az ő tudtokon kívül s akaratuk 
nélkül tett téves vagy hiányos és rájok nézve káros szóváltások s percse- 
lekvények ellenében magokat megóvhassák. Ily óvó eszközül szolgált az 
ügyvédszó visszavonása vagy perszómásítás (revocatio procuratoris), mely 
szerint, a peres fél, annak kijelentése mellett, hogy ügyvédének szóvál
tásait vagy cselekvényeit (pl. per érdemébe való bocsátkozást, tanúk állí
tását, okmányok felmutatását stb.) magáévá nem teszi, azokat legott 
másokkal helyettesítette. Ez eszközzel élhetett a fél helyett annak telj
hatalmú megbizottja (plenipotentiaries) is, mert ez meghizójának alter- 
egójaként, szerepelt; s ugyanezért a plenipotentiarius szóváltását vagy 
percselekvényeit a megbízó nem vonhatta vissza, nem másíthatta meg. 
A perszómásítás jogorvoslatának mindenféle bíróságnál hely adatott, s tör
ténhetett vagy maga az eljáró bíró, vagy pedig az előtt, kit a biró e czélra 
különösen kirendelt; ha pedig az ügy már más biró elé került (pl. feleb- 
bezés következtében), e bírónak vagy ennek embere előtt. Ki volt azon
ban zárva e jogorvoslat a nagyobb hatalmaskodásnak törvényeink által 
(1486: 15., 1492: 56. t.-cz. és НК. П. R. 42. ez. 5. §.) specificált öt ese
tében, a melyekben különben is csak a XVI: sz. eleje óta (lásd 1500 : 
18. t.-cz.) volt a félnek megengedve, hogy a bíróság színe előtt ügyvéd 
által is megjelenhessen; a nők azonban az ügyvédszót ez esetekben is 
visszavonhatták. Hogy a hátrányok, melyek e jogorvoslat megengedésé
vel, annak természeténél fogva, szükségkép nemcsak az ellenfélre, a bíró
ságra, hanem az egész igazságszolgáltatásra is hárultak, lehetőleg eny- 
híttessenek, használatát törvényeink bizonyos korlátokhoz kötötték. Neve
zetesen, hosszú folyamatú perben csakis a végítélet, hozatala előtt (ante 
finalem conclusionem et definitivam sententiam ejus causae) s közben- 
szóló bírói határozat esetében, melylyel oklevél felmutatása, tanuk kihall
gatása, birói szemle, eskü letétele rendeltettek el, az ezek teljesítésére 
megállapított határidő bekövetkezte előtt lehetett azzal élni ; rövid folya- 
matu perben azonban a végítélet meghozatala és kihirdetése után is, még 
pedig ugyanazon napon, vagy (nyolezados törvényszék : octavae majores 
és octavae breves vel brevia judicia Ítéletei esetében) a nyolezados tör
vényszék tartásának utolsó napjáig bármikor, sőt még annak elteltével 
is, de már csak per gratiam principis, perujítási parancs kieszközlése 
mellett. Ezenfelül hosszú folyamatú perben s a törvényszéki idő elteltével 
rövid perben is, csak 50 márkát tevő nagyobb, — a végítélet, után, de 
még a törvényszék tartama alatt pedig csak 6 márkát, tevő kisebb teher 
letétele mellett volt a perszó megmásítható. (Lásd 149g : 51., 1500: 15 —
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litigantem penes eam citet. Si vero quovis pacto remittere 
vult, vel remisit revocationem, onus tamen depositum a domino 
judice rehabere non potest.

Eredetije Debreczen város levélt., 1627—1637. jkv. 1124. lap.

603

1638.
D e b re c ze n  v á r o s i  s ta tú tu m o k .

I.
Instructio procuratorum.1 Conditiones, sive articuli a procuratoribus civi
tatis Debreczeniensis, ad quos ipsi juramento astricti esse debeant, obser-

vatu digni.

1. Hogy az város szabadsága és privilégiuma ellen az 
procurátorok senki causáját fel ne vállalják, biró avagy tanács 
hire avagy engedelme nélkül.

2. Hogy mindenik procurátor az ő principálisának igazán 
szolgáljon mind törvény végeszakadtáig, ha remedium lészen 
benne is, ne halogassák penig, hanem az mikor az bírák reá
érkeznek, dolgokban proeedáljanak és végben vigyék az causát. 
az kit felvállalta mik.

3. Hogy egyik procurator az másikkal ne correspondeáljon, 
avagy concordáljon az peresek injuriájokra, avagy az másiknak 
titkát az causában meg ne jelentse, hanem ki-ki az ő princzi- 
palisát igazán híven szolgálja és teljes tehetsége szerént de- 
fendálja.

4. Ha valamely causans, valamelyik procuratornak taná
csával akar élni és megbeszéli neki ügyét, vagy procuratornak

15., 1504: 15., 1550: 56. t.-cz. HK. II. B. 79—81. és Kitt. Dir. Meth. c. 
УШ . qu. 22—26.)

A HK. III. B. 6. ez. 3., 4. §§. szerint a megyei bíróságok előtt is 
élhettek a peres felek e jogorvoslattal a végítélet után is, de csak három 
forintnak, s a mennyiben már a curia is helyben hagyta volna azt, hat 
forintnak lefizetése mellett, melynek kétharmada a bírót, egyharmada 
pedig a perszómásítónak ellenfelét illette meg.

A városi bíróság előtt folyt perekben szintén érvényesíthető volt 
e jogorvoslat, melynek használatára s dijára nézve a HK. III. B. 11. ez.
8. §. szerint az illető bíróság gyakorlata volt irányadó ; a gyakorlatban 
pedig a megyei bíróságok előtti perszómásításra kirótt 3 frt teher volt 
fizetendő.

Az 1729: 39. és az 1807 : 1. t.-cz. a Hármaskönyvnek a perszómá
sításra vonatkozó czimeit részben magyarázta, részben módosította, az 
újabb törvénykezési jog pedig e jogorvoslatot, mint az ügyvédi megbízás 
természetével s az igazságszolgáltatás érdekeivel össze nem egyeztethetőt 
yégképen elejtette.

1 ,Vz ügyvédekre nézye lásd Ц. köt, f, 154. 1. 2. jegyz.
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akarja fogadni, tehát máshoz ne kötelezze magát, hanem annak 
szolgáljon a ki ügyét neki megbeszélette.

Г). Hogy az szegény peres embert, az ki mindenestől nem 
fizethet, ereje felett ne sarczoltassák, illetlen gazdálkodásra ne 
erőltessék, rendelt fizetésekkel megelégedjenek fi. 5.

6. Tanácsbeli uraimékat, csak az legkisebbiket is nyelvek
kel meg ne sértsék, akár részegségből, akár valamely bosszúság- 
ból. alioqnin tisztektől gyalázattal fosztatnak meg.

7. Ketten egy causánshoz ne kötelezzék magokat, hogy 
az más fél procator nélkül meg ne fogyatkozzék. Az idegen 
procator tanács hírével állhasson be, mert különben be nem 
jöhet procátorkodni az városi prókátorok ellen, az kik hitesek.

8. Mikor az causans, avagy peres emberek az perlekedést 
remittálni akarják és egymás közt megakarnak egyezni, avagy 
békéleni, compositio szerint avagy más nton, az prókátorok 
abban ne ellenkezzenek, az pereseket maguk hasznokért hábo
rúságra ne indítsák, hanem az békességet köztük megengedjék. 
Midazáltal. ha az cau'sa oly leszen, az melyben bíró uram hire 
és engedelme nélkül az békesség nem lehet, legkiváltképpen 
az mely causa tisztesség dolgában forog, az procatorok arra 
kötelesek legyenek, hogy az olyan causákban az pereket cogal- 
ják arra, hogy biró inamnak elsőbben hirt tegyenek és biró 
uram engedőiméből békéljenek meg egymással. Ha penig az 
]»eresek az ilyen causákban biró uram hire nélkül akarnának 
egymással megbekélleni, az prókátorok ő magok is tartozzanak 
biró uramnak hirt tenni.

9. Hogy az prókátorok az ő principálisoknak injuriájokra, 
bosszantásokra az ő princzipálisának adversariusával peresével, 
az ki ellen ő procurator, annak sem házánál, sem másutt ne 
vendégeskedjék, ne igyék, hogy részeg korában bő beszélésével 
princzipálisának kárt ne tegyen, mert gyakorta az részeg ember 
többet szól annál, az ki kellene.

10. Az procura torok rendelt fizetésekkel megelégedjenek, 
úgymint fi. 5. egyébb causákban, hanem valami derekas aquisi- 
tiót vesznek fel és transmissióban megyen, onnan ismét nóvum
mal visszajön, tehát az olyan causától duplumot vehessenek, 
id est fi. 10.

11. Esztendős procuratort ha valaki fogad, az 20 ftot 
megadja neki.

12. Vidéki emberen többet vehessenek egy, vagy két 
avagy három forinttal, az causanak. az az embernek állapotja 
szerént.

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1638—1642. jkv. 10—1], l,
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Ugyan az.

П.
Contra liispanos debrecinienses senatus deliberavit.

Hispani1 ............hominum debreciniensium, in crimine
deprehensos, ad luendam poenam extra civitatem aliorsum 
ducere nullatenus praesumant, sed in manibus domini judicis 
pro tunc existentis tradere debeant et teneantur, ac per domi
num judicentur tales malefactores, paena factis suis condigna 
puniantur et ipsorum hispanorum premio extradando.

Eredetije Dehreczen város levéltárában, 1 6 3 8 — 1 6 42 . jk v .  54. la p .

Ugyan az.

III.

Mivel némely városbeli emberséges emberek a Német és 
Szent-Miklós-utczák közt levő pusztát kívánják felosztatni ház- 
telekenként az tanácstól, ideo decernit amplissimus senatus, 
hogy elsőbben menjenek bizonyos tanácsbeli emberek ki, meg- 
intézésére annak, hogy a Német és Szent-Miklós-utczai keitek
ben mennyi szakadna ahhoz az pusztához? S ha megvétetik 
az utczabeliektől jó ; ha penig nem: becsű szerint is el kell 
venni tőlük, és szállják meg az instansok, házakat építvén rajta.

Eredetije u. ott 101. lap.

1639.
Dehreczen városi statútumok.

I.
JDe abolitione judicatus desertae possessionis Macs dictae, unanim i sena

tus amplissimi voto decretum est.

Judicatus Macsiensis hactenus in usu existens observa
tusque a modo in posterum tollitur, neque is deinceps, qui in 
isto oftieio per abusum versabatur, judex sive Csősz dictus 
ejusdem desertae possessionis vocabitur, et eidem legem pro- 
nunciare et exemptionem facere, sub poena interdicitur. Sed 
ejus officium esto, possessionis dictae territorio invigilari, idera- 
que custodire, et pecora ibi deprehensa ad vaginas impellere, 
eorumdemque hospites birsagio competenti mulctare, et vaga-

1 Hispani =  officiales possessionum desertarum .



bunda sive errabunda in manibus domini judicis dare et 
administrare. Literas quoque illas, quas de possessione illa 
dominus Stephanus Nagy senator apud se habere dicebat, ad 
manus amplissimi domini judicis exhibens accomodare debeat 
et teneatur.

E r e d e ti je  D e b re czen  vá ro s le v é lt .,  1 6 3 8 —1 6 4 2 . jk v .  2 3 0 . lap.
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Ugyan az.

II.
Propter vel potius contra hispanos, desertarum possessionum amplissimus

senatus decernit.

Ut a modo in posterum campestrium hajtóműn et aliorum 
quorumvis in crimine deprehensorum in punitione ac pacta- 
tione, hispani nullam habeant potestatis facultatem, quin imo 
tales manibus amplissimi judicis assignari debeant et tenean
tur et penes dominum judicem erit, eosdem juxta legis rigo
rem poenae facto eorum condignae subjicere.

Item pecora etiam errabunda neque ipsi hispani, neque 
illi homines, quibus assignaverint et dediderint, intra unius 
anni integri et trium dierum devolutionem certo divendere 
possint et valeant; verum iis requirentibus, quorum talia 
pecora propria erunt, iudicare ac reddere debeant et tenean
tur. Demum unius floreni birsagium hispani pro se exigere 
possunt, secus vero facere nequeant.

E r e d e t i je  и. о, 2 3 2 . 1.

1640.
Nagybánya városi statútumok.

I.
Die 30. Maii 1640. in communi congregatione senatus et communitatis 

factae conclusiones.

Szálltai Mihály és Hodászi Miklós praedicator uraimékat 
jövendő esztendőre is újonnan conducálni elvégeztetett és ugyan 
akkor conducálták, reá is ígérték magokat kezek beadásával, 
hogy ez következendő szent János naptól fogva (mikor termi
nállá szoktuk) még azon napig következendő esztendőben eccle- 
siánkban tisztek szerint szolgálnak.

E r e d e ti je  N a g y b á n y a  v á ro s  le v é lt . P ro t .  1 6 4 0 — 1740. p a y . 29 . 
( I I .  kö tet).
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и.
Debreczemiek, Váradnak és több helyeknek is tűz miatt 

szörnyű romlásokat bizonyosan hallván, hogy az alattomban 
kibocsáttatott incendiariusok ellen városunkra is az vigyázás 
jobb módjával meglehessen, elvégeztetett, hogy az hostátokban 
is circáljanak és ha oly embert kaphatnak idegent, akár isme
retest, kihez suspicio lehet, megfogják, de hogy éjszakának 
idején az kis ajtók ne nyittassanak az olyanoknak behozására, 
mindenik kapuk és kis ajtók előtt új kalodák csináltassanak, 
erigáltassanak és az olyan éjjeli deprehensus emberek azokban 
vezettessenek addig, mig viradtára kapuk, kis ajtók, szokott 
órákon megnyittatnak. Ez kalodáknak ususa penig nemcsak ez 
mostani alkalmatosságra, úgymint incendiáriusok állapotjára, 
hanem ennekutánna is akármicsoda féle patratum miatt meg- 
fogattatott emberekre kiterjed és tartozik.

Továbbá mégis ezen incendiáriusok ellen való vigyázás- 
han, hogy jobb mód observáltathassék, ez következendő úrnapi 
sokadalmat is benn a városban meglenni nem engedik, hanem 
az Felsőimuya-utcza i kis ajtó eleiben rendeltetik.

Az is végeztetett, hogy pro ratione temporis praesentis 
az becsületes tanács is, személy szerint, kiki per ordinem, az 
kapukra, kis ajtókra vigyázni menni tartozzanank, pari modo 
az esküdt, községbeli uram is in persona, circálásra elő- 
álljanak.

E r e d e t i je  N a g y -B á n y a  v á ro s  lev é lt. B ro t. 1 6 4 0 —1 7 4 0 . р а д . 29 . 
( I I .  k ö te t).

III.
Pie 5. Junii conclusum est.

Hogy az vasárnapi és egyéb innepnapoknak megszentelése 
Istennek számára jobb módjával observáltathassék, az város
nak öreg kapuikon innepnapokon, azon egy nap estig, be ne 
bocsáttassanak, hogy lóval, szekérrel, ki s be no járjanak.

E r e d e ti je  и. о. p a g . 30.

IV.

P ie 11. Augusti, decretum est.

Ut custodibus conductis vinearum, quilibet hospes tenea
tur dare pro victus septimanatim den. 20 et non ultra.

Item iidem custodes teneantur se se obligare juramento, 
ad damnum suis hospitibus et vicinis eorum, quibusvis non



inferendum qualicumque modo, sed evitandum, per alios item 
illatum ac factum hospitibus vel vicinis significandum.

E r e d e ti je  N a g y -B á n y a  város le v é lt . P r o t .  1 6 4 0 — 1 7 4 0 . р а д . 31. 
(II . k ö te t).

V.
Die 21. Septem bris.

Qui super vina recenter pecunias anticipaverunt, tene
antur fundere vel solvere creditori pro singulis Horenis urnas 
tres, quod si debitori onerosum videbitur, intra tridui spatium 
anticipatam pecuniam totam debet persolvere creditori.

Si vero creditori minus placuerit, pro uno tloreno tres 
urnas exigere et habere, debeat expectare, donec eius debitor 
vina sua in cellariis collocando, per occasionem possit educil- 
lare aut vendere integro vase et a creditore sic suam pecu
niam rehabere queat.

Qui vero paratis pecuniis volunt mercari, pro uno tloreno 
possint emere urnas vini duas, si placuerit.

E r e d e ti je  и. о. p a y . 34.

VI.

De vectoribus autem, qui fimum seu stercus ad propaga
tionem vitium curribus vehere solent, aut vina, aliaque onera 
ex promontoriis adportant, pro vectura non plus solutionem, 
quam antiquus limitatus et observatus usus continet, delibera
tum est expendere vectoribus. Itaque et domini possessores 
vinearum ultra plus solvere non ausint. Vectores quoque hos
pites ad ultra non urgeant, quod si fecerint, hospes, qui tali
ter molestatus fuerit, teneatur judici civitatis significare, et 
molestator mulctetur fiorenis decem.

E r e d e ti je  и . о. р а д . 33.

V I I .
Die 25. Octobris.

Jumentorum ac pecorum quorumlibet, in pratis foenili- 
bus subque vineis libere vagantium exclusio et interdictio 
decreta est, ut a dato a pratis ultra fluvium Szaszar a parte 
promontorii situatis abarceantur. Contumacium vero hominum 
et negligentium jumenta atque pecora sub et in vineis reperta 
libere et impune in loco damni desecentur.

E r e d e ti je  и. о. р а д . 33.

6 0 8  V A liU SÍ S T A T Ü T Ü M O k .
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1640.
D é b re c ze n  v á r o s i  s ta tu tu m .

Conclusum  am plissim i sena tus de viuo adusto  a lias sublim ato.

Nullus vinum adustum domatim circumferre permittitur 
etiam extraneis clam vel palam, nisi in foro communi.

E r e d e ti je  D eb reczen  v á ro s  le v é ltá rá b a n , 1 6 3 8 —1642 . je g y zö k v .  
50 7 . la p .

1641.

Nagybánya v á r o s i  s ta tu tu m .

Die 1. Januarii anno 1641. conclusiones juratae communitatis, ante 
electionem et inaugurationem judicis.

1. Az idegen bornak városunkban és határában behozá
sát sem idegennek, sem pedig városunk lakosinak, semminemű 
időben oltalomnak és egyéb praetextusnak színe alatt ezután 
sem engedik. Háboruságos időben és penig oltalomnak okáért 
is városunk bírája, sem az tanácsi, magoktól meg ne enged
hessék különben, hanem háboruságos időben az szükség úgy 
kívánván, városunk bírája és az tanácsi az communitást hivat
ván, egyenlő consensusból legyen afelől tilalom, vagy engede- 
lem. Az ki penig maga authoritássából azt valakinek megen
gedné communitas hire nélkül, akkori jelenlevő tisztitől pri- 
váltassék és in perpetuum ez házhoz való kötelességétől immu
nis legyen.

2. Mivel ez nehány esztendőben az communitas szivbeli 
fájdalommal sokszor experiálta, hogy az mit egyenlő értelem
ből az communitas elvégezett, az becsületes tanácsbeliek közül 
egy, kettő azután megháboritotta és bontogatta, az communi- 
t ásnak mind injuri újára, mind ignominiájára. Ennek titánná 
azért, ha valakik, találtatnának, egyen, ketten, hárman, az ki, 
vagy kik efélét attentálnának, az dolog nyilván constálván, 
az feljül megirt poenát subeálja, az az tisztétől privaltassék.1

E r e d e ti je  N a g y b á n y a  v á ro s  le v é lt .,  P ro t .  164 0  — 1 7 40 . ( I I .  kö t.)  
P ag . 3 0 - 4 0 .

1 E z  a s ta tu tu m  1642-ben ja n u á r  25. m eg erő sítte te tt.

C orpus S ta tu to ru m . Ш , ЗУ
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1641.
D e b re c ze n  v á r o s i  s ta tú tu m o k .

i.
Decrevit amplissimus senatus, hogy az piaczra eladni 

adferáltatott és comportáltatott akármi virtusra szorgalmato
sán az vásárbirák vigyázzanak et portionem earundem rerum 
inceptam, intempestivam et valde superfluam dissolvant, mi
nuant et defalcent. Az ki eladja penig illetlen áron, mind 
attul elvehessek, s mind penig attul, az ki megvenné nyere
ségre, elvegyék.

E re d e ti je  D e b re czen  v á ro s  lev é ltá rá b a n , 1 6 3 8—1 6 42 . je g y zö k v .  
70 6 . lap .

U gyan  az.

II.

Amplissimus senatus die X. Augusti de minoribus mer
catoribus vulgo Kádas vocatis decrevit, ut a modo in posterum 
sua vendibilia in areis et doliis continentia ( s ic )  sub tentorium 
scandulatum inferri et includi possint, absque tamen injuria 
aliorum ibi vendentium. Quod autem ad vendibilia, mensuris 
extradata et licitata attinet, de iis priori deliberato se se 
accomodent.

E r e d e ti je  и. o t t  80 7 . lap .

1641.

VisJc v á r o s i  s ta tu tu m .

W isch városának rég tő l fogván való  tö rvényi, m elyekkel e leitő l fogván 
az ő eleik é ltének  és nagy b ü n te té s  a la t t  meg is ta r ta t ta n a k ,  m elyet mi 
is, ágy m in t Técső városának  főconsiliáviusi, re sp ub licának  jobb  m óddal 
való  d irig á lásán ak  o k áért b e v e ttü n k  és tehe tségünk  sze rin t m eg ta rta n i 
igyekezünk m ost, az k ik  je len  v a g y u n k ; az kik peniglen  m egjövendők, 
azo k a t in tjü k  és k érjük , hogy ők is m eg ta rtan i igyekezzenek scrip ta  e t 

co rro b o ra ta  die 10. A ugusti anno dom ini 1641.'

Az új bírót Isten után az város elválasztja, annak 
utálnia szükség ínegeskünni ilyen formán: Hogy ő mind sze-

' E  s ta tu tu m  m e g u jitta to tt  1700. évben ily  cz ím m e l: »Leges 
an tiq u ae  oppidi Viseli, ren o v atae  pe r Joannem  D cbreczeni, ju ra tu m  d ic ti 
oppidi no tariu m , die 15. M aji, anno 1700.« E m eg ú jíto tt s ta tú tu m o t a 
régivel egybevetvén, közüttök  a he lyesírástó l e ltek in tve  csak igen csekély 
e ltéréseket ta lá ltu n k , m elyek a láb b  a  jegyzetekben k itü n te tv ék ,
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génynek. boldognak, özvegyeknek, árváknak, utón, járóknak, 
atyafiának és idegennek igaz törvényt szolgáltát. Annak utánna 
az polgárokat, kiket az új kiró melléje rendel, az kik az előtt 
tanácsban voltának, azon hitre kérdjék, az melyre az előtt 
megesküdtenek. arra kérdjék őket, hogy az új bíróval igaz 
törvényt szolgáltatnak, mind szegénynek s mind boldognak. 
Ha penig tanácsban nem voltának, azon formán eskessék meg, 
mint az főbírót. Hasonlatosképpen esküdt bírákat is úgy 
esküssék, mint a főbírót, hogy ők igaz törvényt segitnek szol
gáltatni az főbíróval, mind szegénynek, boldognak. Szabadsága, 
vagyon az új bírónak, kit akar bevenni tanácsában, ismét kit 
akar kibocsátani tanácsából. Arra is szabadsága vagyon, az 
esküdteket akarja-e megváltoztatni és újabbakat akar bevenni, 
avagy az előbbieket megtartani.

Ezeknek utánna, mikor az tanács mind együtt leszen, 
szükség az törvényeket eleikben számlálni ilyen formán:

E lső  tö rv é n y . Ha az biró tanácsával egyetemben oly 
titkos dolgot végezend, avagy az urak által oly titok dolog 
jut az tanács eleiben, se tanácsbeli, se penig esküdt biró még 
feleségének is meg ne jelentsék, nehogy másnak jelentenék meg. 
Ha penig valaki kinyilatkoztatná és valakinek értésére adná, 
inig annak vége lenne, tehát azon biten marad, az melyen 
megesküdt, szegénynek, boldognak.

M á so d ik . Ha az biró akár tanácsbelieket akár esküdte
ket tilalmas őrzeni elbocsátand, ha az ő marháját az tilalmas
ban találandja és be nem hajtja, az másét penig behajtja, azon 
biten marad el, a melyen szegénynek boldognak megesküdt. 
Ha penig marhát látnak az tilalmason és be nem hajtják és 
az biró megtudhatja, den. 30 maradnak el.

H a r m a d ik . Ha penig valaki tanácsbeliek közül akár 
esküdtek közül nyilvánvaló gonoszságot eltitkolna, vagy mint 
házasságtörőket, égetőket, orvokat, tolvajokat, ördöngősüket, 
lnív.ösbávosokat meg nem fogna, avagy elrejtene, az mely hitre; 
szegénynek boldognak megesküdt, azon marad el és köteles 
birájának megmondani. Ezféle ezégéres bűnösöket penig, kiket 
előszámlálunk, kötelesek az polgárok és az esküdtek az város, 
határáig megűzni és megkergetni. Egyébféle vétkeseket penig 
úgymint lélekmondókat, átkozódókat, kik atyjuknak és anyjuk
nak gonoszt mondanak, az kertvégkapuig kergessék, tovább ne 
menjenek utánuk, azután, ha kézben akadnak ugyan, az kézi 
kalodában tegyék őket, kibocsátván őket, az biró egy pint bort 
vegyen rajtok. Az szitokért penig az, ki az kalodában nem 
akar menni, egy forintot vehessen, az, biró rajta...

39
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N e g y e d ik . Ha penig az bíró esküdt biráját valakihez 
borért elküldi és edényét üresen bocsátja, den. 60 marad. 
Fényes Demeter erős hittel erre megesküdt, mivelhogy ő is 
volt esküdt biró, az város törvényét úgy tudta és úgy tudja 
s úgy is hallotta régi jámboroktól.

Ö tö d ik . Az biró esküdt biráját, akár tanácsbelieket város 
szükségében valahová elküldi, akár az várban, akárhová, mi
helyt megjünek, fegyvereket letevén az bíróhoz menjenek, az 
követséget megmondják; ha ez szerint nem cselekesznek, hogy 
az bíróhoz nem mennek, den. 60 pénzen maradnak. Az biró 
penig kettőnek egy itcze borral és egy pecsenyével tartozik 
adni az városából, akár hová küldjön, vagy tilalmas őrzeni, 
vagy másuvá.

H a to d ik . Ha valakinek város fél közül valami szüksége 
találkozik, hogy vagy lovát lopnák el és annak megkeresésére 
elégtelen volna az káros ember; tartozik az biró embert adni 
melléje, harmadnapig az ő maga kosztján, költségén járván; 
eltelvén az harmadnap, az káros ember tartozzék azután éte
lekre gondot viselni.1 Ha penig tanácsbeli ember lészen, ki 
prókátorságból gondját viselje az tanácsbeli embernek, az káros 
ember viseljen gondot ételére és italára.

H e te d ik . Mikor penig az biró tanácsbeliekkel avagy es
küdt bíráival1 2 az városon adót szedet és az szegény ember 
mindjárást meg nem adhatja, ne igyanak az szegény emberre 
bírságot, se tanácsbeli ember, se esküdt biró; hanem ha mind- 
járást meg nem adhatja az szegény ember, hajtsa el marháját, 
ha ugyan nem adja meg, az biró ő magát is tegye az kalo
dában és mégis megvegye rajta.

N y ó lc z a d ik . Senkinek az biró híre nélkül korcsomét 
nem szabad kezdeni, hanem látó bort küldjön az bírónak, 
az mit érdemel, arra kezdje,3 az bírónak egy itcze borral 
tartoznak, az két esküdt bíráknak penig fél-fél itcze borral 
tartoznak, azon járásbelieknek. Hogyha penig az biró híre 
nélkül korcsomét kezdenek, avagy kedve ellen és rajta elérik, 
az bor az bíróé tanácsával egyetemben. Ha penig elkölt volna 
az bor, megmérvén az fáját, az biró megvehesse éppen az árát 
azon az emberen, az kik titkon cselekesznek az borárulásban. 
Ha penig az biró az látó borra reá küld, akár az esküdtek, 
és meg nem adják, 60 pénz annak az birsága.

1 E pont további in tézkedése  az 1700. évi s ta tú tu m b an  így szól: 
»H a penig tanácsbéli em ber lészen, avagy  p rókátorságviselt, a káros em ber 
v ise ljen  gondot é te lire  és ita lá ra .*

2 Az 1700. éviben csak »esküdtbírájával« áll.
3 A ren o v ált s ta tú tu m b an  így á l l : » a r r a  k e z d j e n «.
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K ilen czed ik . Valaki periig menyegzői lakodalmat szerzem!, 
altból is az látóbort megküldje az bírónak, és úgy adjon pén
zen az vendégének bort, az mire az biró kezdi; valaki periig 
az ellen cselekszik, az biró méltán az ilyen embert megbün
tetheti.

T ize d ik . Ha valaki az ő maga háza szükségére bort akar 
fúrni és házán kivid pénzen város félnek nem akar adni, nem 
tartozik látó bort az bírónak küldeni, de úgy, hogy eszterhá- 
ján kívül bort ne adjon senkinek. Ha penig barátival házában 
is megiszsza, nincs büntetése; de ha ezen kívül cselekedik, az 
biró borát elvehesse annak az embernek.

T izen eg yed ik . Az bírónak rendi ez: Esztendő által vala
mit költ az ő sajátjából, mindeneket felróvjon; ha egy ember
nek enni ád. két pénzre rója az egy enni adást, akár szolgáló 
rendnek, akár esküdteknek, kik város dolgában járnak, valami 
kenyérre kél esztendő által és egyéb eledelre, mindeneket 
megtudván, mind az napszámot, esztendeje eltelvén, az város 
fizetője.

T izen k e tted ik . Ha penig az bírót vagy1 tanácsbeli sze
mélyt az fejedelemhez választ, akár Erdélyben, akár Magyar- 
országban és sokat oda késnék, ruhájára három forintot 
vehessen fel, az napszámra 5—5 pénzt. Ha penig Máramaros- 
ból ki nem mennek, négy-négy pénz az napszám.

T izen h a rm a d ik . Mikor az biró az tanácsot törvény helyre 
tartóztatja, valaki az hagyott helyre elő nem megyen, akár 
tanácsbeli legyen, akár esküdt birák legyenek, az bírónak 
elmarad az den. 60. Ha penig valakinek oly elmulhatatlan 
dolga volna, az idő alatt az bírótól elkövesse magát; ha elbo
csátják, elmehet; ha penig követetlen elmegyen, az biró méltán 
megveheti az den. 60 birságot.

T izen n eg yed ik . Ha az biró valakit szolgálatra vetend, 
akár szekérrel, akár gyalogszerrel, vakmerőségből el nem me
gyen, az biró az ilyen emberen fl. 1 vehessen, mind az által 
kényszeríttessék másodszor is elmenni az szolgálatra.

T izen ö tö d ik . Ha penig tanácsbeli személyek leikével szit- 
kozódókat, ördögadtával, keresztekével szitkozódókat halinak 
s elsiketlik avagy az bírónak meg nem mondják, kétszer való 
hatvan pénzen maradnak. Ha penig városfél hallja, den. 60 
az maradtsága, ha az biró megtudhatja.

T izen h a to d ik . Ha penig az biró levéllel valakit városfél 
közül valókat clkiildend, megjővén, az bíróhoz nem menne

1 Л megújított szövegben »vagy« helyett >ús« foyílul ejö,
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megmondani, izentek-e valamit, avagy nem ? ha az kirónak 
meg nem mondja, 60 pénzen marad.

T izen h e ted ik . Ha az kiró porgolátot nézni valakit elklil- 
deiid, akár tanácskeliek közül, megjővén onnét és az kiróhoz 
mingyárást nem megyen, den. 60 marad. Az porgolátért az 
kin rés vagyon, egy pint kort. avagy egy itczét vehessen 
az kiró.

T ize n n y o lc za d ik . Az mely porgolát által kár esik. karom 
megyen általa, azon az emkeren, az kié az porgolát, az kiró 
vehessen fl. 1. Annakutána az kárt megbecsülvén, az kié az 
porgolát, az kiró megelégittesse az káros embert.

T ize n k ile n c ze d ik . Mikor az kiró várost akar állatni, vala
melyik esküdteknek is, ha hirt nem teszem 60 pénz az niaradt- 
sága. H a'1 penig eladhatja róla az az esküdt kiró, azon 
vegye meg az kiró, a ki elsiketlette az város állatáét, avagy 
az elő parancsolást.

H u sza d ik . Ha az kiró város dolgában az tanács közül 
akár melyiket elküldendi és nem akar elmenni, den. 60 tegyen 
le az bitónak; annakutána mást küldjön. Ha penig az város 
az tanács közül az fejedelemhez akar küldeni, s nem akar el
menni, vakmerőségre vetvén magát, az városnak hitetlenje 
legyen az.2

H u szo n eg yed ik . Ha penig az városfél gonoszságcselekedő 
embereket, úgymint halálra méltókat rejtegetne, úgy hogy párt- 
jokat fogván, az kirónak meg nem mondaná, annakutána az 
kirónak tudására lenne, annak, feje marhája az kiró kegyel
mében legyen.

H u szo n k e tted ik . Ha periig nem halálra való gonoszságot 
tudna, minthogy másaimét vétekben esett embert kiró hire 
nélkül házában befogadna, az kiró annak marháját elvehesse 
az ilyen cselekedeti ért.

H u szo n h a rm a d ik . Mikor a tanács az esküdtekkel egye
temben az fejedelem aduját kiszedi, az kiró egy vacsorával 
tartozik nekiek, az több máramarosi városok szokása szerént,

H u szo n n eg yed ik . Az mely ember város tilalmasát eteti 
és az kirák rajta kaphatják, 11. 1 vehessen az kiró rajta. Ha 
penig szaladásképen az karom az tilalmasban találtatik, egy 
baromtól egy pénznél többet ne vehessen az kiró.

614

1 E szótól a pont végéig az 1700. évi statutum így hangzik: »Ha 
penig eladhatja róla az az esküdthíró, azon vegye meg az híró a város
állást, a melyik elsiketlette és elő nem parancsolta.«

! »Az városnak hitetlenje legyen az« helyett az 1700. évi példány 
púként szól: »az az ember hitetlen légyen«,
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H u szon ötödik . Mikor a tanács lakodalomban avagy egyéb 
vendégségben együtt vagyon, tartoznak az esküdt bírák az 
tanácsbeli embert házához kisírni, ha penig valamely esküdt 
ezt nem cselekszi, den. 60 büntetése.

H u szon h a tod ik . Mikor az biró törvényt ül tanácsával 
egyetemben napestig, az törvénytevőknek az városéból tartozik 
az biró négy itcze bort hozatni; ha többet akarnak mulatni, 
birságra avagy pénzekre mulassanak, a városét ne költsék.

H u szon h eted ik . Az város prókátora az biró mellett hites 
legyen, mint az több máramarosi városokon, és mikoron város 
szükségire az városon valamit kell szedni, rovásra vegyék, kitiil 
mit elvesznek és számot tartsanak reá mind az borra, mind 
egyébféle élésre az esküdtbirákkal egyetemben; mikor aztán 
az város költségit felvetik, az városon az város prókátorával 
egyetemben az esküdtbirák szedjék ki. az biró penig minde
nekre úgy tartson számot az város prókátorával együtt, hogy 
semmiféle egyenetlenség a város között ne következzék. Az 
városnak penig régi jó rendtartások szerént, mindenféle gonosz
ságot az biró megbüntethessen, úgy mint szitkozódást, átkozó- 
dást, város tilalma ion tót, szófogadatlanokat, csakhogy minde
nekben úgy cselekedjenek, hogy semmiben a szegénységet 
felettébb ne sanyargassák.

H uszonnyolc.cadik . Egyházfiúnak ilyenformán kell meg- 
cskünni: Hogy az váróstul reábizattatott dologban az ő tehet
sége szerént igaz lészen; az ő mellette való társaival egyetem
ben. Annakfelette az mely molnákat reá híznak, tanácsbéli 
emberek meglássák, hogy ha az ő idejében az ő gondviselet- 
lensége miatt alábbszállana annál, az mint kezében adták; az 
biró az tanácsával egyetemben meglátván, mennyi kára és 
fogyatkozása vagyon az városnak miatta, az város megvehesse 
az kárt az egyház fián.

H u szo n h ü en czed ik . Mikor az polgár pénzt ád az borra, 
az eskíidtbiró félannyit tartozzék adni; úgymint, ha az polgár 
den. 10 ád, az esküdtbiró den. 5 adjon; ha többet adnak, az 
eskíidtbiró is feljebb adjon.

H a rm in c za d ik . Az új bírónak tanácsával egyetemben az 
prédikátor egy ebéddel tartozik; az biró penig az prédikátor 
ebédje mellé nyolez itcze borral tartozik az városéból. Annak- 
utána haza kísérvén az az új bírót vacsorára, az mit költ az 
biró addig, mig az vacsora felkél, város fizetője.

Eredetije Visk város jegyzőkönyvében, mely a mármarosszigeti 
collegium birtokában van; közölve lett e statutum Szilágyi István úr 
Szívességéből,

615
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1 642.
D ebreczen  városi sta tu tu m .

I.

Decretum est, hogy az mely emberek az Apafáján 
disznójuknak ólakat csináltanak, az disznópásztoroknak sem 
ott, sem más erdőn nem, hogy nyers fát, de még assznt is 
vágni fejszével ne legyen szabad, sub poena fh 12. Hanem az mit 
kezükkel teregethetnek, azzal elégedjenek s abból tüzeljenek. 
Az nagy erdőre is penig sub poena specificata, az hol elvág
ták volt, az disznókat ne bocsássák, hogy az vágáson indult 
facsemetéket ne eradicálják s ki ne hányják. Az hol penig az 
kezükkel töregetett fa a pásztoroknak elégséges nem leszen, 
az gazdájok másképpen szerezzenek fát nekik.

Eredetije Dcbreczen város levéltárában, 1638—1640. jegyzökv. 
954. lap.

Ugyan az.
II.

Unanimi senatus voto decretum, hogy sem pásztorokat, 
sem vadászok, sem városi, sem kívül való emberek síd) poena 
fi. 12. az nagy erdőn, Apafáján, cserén és fancsikai erdőn 
tüzet csinálni, tenni ne merészeljenek, mert azért fi. 12. meg- 
büntettetnek ugyan, de az tűz elszálladván, lm megégnek az 
erdők, fejek esik el érette, az kik miatt az történendik.

Eredetije u. ott 976, lap.

1 642.
S za tm á r  városi sta tu tu m .

Deliberatum amplissimi et consultissimi senatus Zattlimáriensis pro 
prudentibus ac circumspectis dominis juratis civibus rei publicae Zatth- 
már, pro nunc constitutis et in futurum constituendis communi consen

su et voce conclusum anno 1642. die 23. mensis Januarii.

Istennek kegyelmességéből és engedelméből az jelen való 
esztendőben az tiszteletes tanács régi jó rendtartása szerint 
az számvételre rendeltetett tiszteletes tanácsbeli uraim az szám- 
vételre egyben gyülekezvén, minekutánna az számvétel minde
nekben végben ment volna, az mostani polgár uraink requi- 
rálván az egybengyűlekezett tiszteletes tanácsot és meghallván 
az tiszteletes tanács az ő kegyelniük kívánságát, mind mostani,
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polgár uraimnak, s mind jövendő polgár uraimnak, per deli
berationem ex communi consensu mostani és jövendőbeli meg
maradandó jó rendtartásnak okáért igy concludált.

Mivel jól tudjuk és látjuk szemeinkkel naponként, bogy 
esztendőn által városunk sokféle szükséges szolgálati mellett oly 
sülős és terhes szolgálatokat tesznek, mely miatt gyakran sok 
hátramaradások vagyon és esik hivataljok szerint való magok 
és házok népének táplálására való életeknek keresésében és 
egyéb dolgoknak magokra nézendőknek, véghez való vitelében: 
mindezeket megtekintvén és meggondolván, végeztük és com
muni consensu engedtük, hogy a modo in posterum, míg az 
IV Tatén városunkat magunkkal és maradékinkkal együtt 
békességben és csendességben megtartja, tehát rendszerint 
esztendőrííl esztendőre mindenkor az város majorságbeli borai
nak, melyeket városunk korcsomáin esztendőt által kiárulnak, 
az sepreje az pénzen vett boroknak seprejével együtt járjon 
és legyen az polgár uraink számokra, és azt szabadoson el
adhassák és ennek jövedelmével esztendőnkint akkorbeli pol
gári társaság osztozzék szabadosam

Deliberatum hoc conclusum amplissimi ac consultissimi 
senatus Zattbmariensis futuram ob cautelam insertum in proto- 
collum civitatis ex annuentia est eiusdem civitatis Zatthmari- 
ensis. Iri Zatthmár anno — supra notato.

Eredetije Szatmár táros levéltárában, Prot, polit. 1608— 1603. 
föl. 360.

1 Г.42.
N a t/y b n n y a  v á ro s i  s ta tú tu m o k .

I.
Die 18. Februarii 1642. in communi congregatione senatus et civitatis 

factae conclusiones.

1. Vasárnapokon és nagy ünnep napokon is egész nap
estig az város két öreg kapui, hogy felvonva is semmi okon 
be ne bocsáttassanak in perpetuum observáltatni elvégeztetett, 
hogy szekérrel, lóval terehvel alá s fel ne járjanak. Az kis 
ajtókon is lóval ki s bejárni megtiltatott. Tavaszi s nyári 
időben penig, mikor vasárnapokon estve és reggel az barom
csordát ki és behajtják, senkinek akkor is, lóval, szekérrel, 
kimenni, bejönni nem engedtetik.

2. Alsómisztót faluban az vasárnapi vásárra kijáró kalmá
rok és városunk minden rendbeli lakosi, adásnak és vételnek, 
egyszóval vásározásnak okáért kimenni mindenestől megtilta-



V Á R O SI STATÚTUM OK ,Cl 8

tik. Ez okokon kívül mindazáltal. ha valakinek oly szükséges 
dolga találkoznék, melyet el sem halaszthatna, az olyan váro
sunk bírójától kérvén szabadságot, úgy mehessen el. A ki 
küllőmben cselekeszik, ha férfi, az tümlöczben harmadnapig, 
ha asszony ember, az kalitkában tétessék, annyi napig ott 
tartatván.

3. Hogy az vasárnapi ünnepeknek megszentelése mégis 
alkalmatosban observáltathassék, az hétfői vásárok is annak 
utánira kedd napon eelebráltatni elvégeztetett. És igy az 
sokadalmáknak is első napjai kedd napokon kezdessenek.

Eredetije N.-Bánya város levélt., Prot. 1640—1740. (11. köt.) 
Pag. 49.

II.
D i e 2 4. Februarii.

Ad supplicationem dominorum fabrorum, super intro
ductione falcban, per senatum et civitatem ita resolutum 
est. Quod prout hactenus, ita et in posterum veri comman- 
sores civitatis, et si fuerint extra contubernium dominorum 
fabrorum, nihilominus tamen falces ferrisecas in locis exteris 
cusas et elaboratas, nominanter vero viennenses, quovis 
tempore quaestus et lucri causa inferendi et vendendi liberam 
habeant facultatem, non obstantibus rationibus et exceptionibus 
fabrorum pro sui et suorum negotiorum hac in parte defensa- 
tione super inductis praetensis et allegatis fieri enim non po
test, ut iidem domini fabri soli, tam civitatensibus, quam 
vicinis provincialibus sufficientes falces pro suis usibus conti
nue subministrare valeant, nisi et aliunde importentur et mul
tiplicentur.

Eredetije и. ott. Pag. 50.

III.
Die 30. Martii.

1. Az mészárosok az vágóbarmokat járomban szekér előtt 
szokások szerént el ne vesztegessék, annyira, hogy mikor osztán 
nem járhatja járomban az erőtlenség miatt, az marhát úgy 
vágná ki mészárszékre.

2. Az mészárosoknak ennek utánna az is nem engedtetik 
meg, hogy városunkban és városunk piaczán, az eladásra haj
tott disznókat csoportostól 12 órának előtte megvevén, elfog
lalván, szalonnának leverhessék, hanem az ki 12 óra előtt 
úgy vészén, tartozzék az város lakosútok szükségekre mészár'



V Á R O SI STATÚ TU M O K . 6 1 9

székre kivágni és fonttal eladni; de rakásra sózni, hogy jöven
dőben szalonnául idegeneknek jobb áron adhassa, kereskedjék 
vele, nem szabados 12 fl. büntetés alatt.

3. Az bornyúliust tartozzanak fonttal adni, nem fertá
lyonként, fontját az igen szépnek pro den. 4, azon alább 
valónak nro den. 3.

Eredetije N.-Bánya város levélt,, Vrot. 1640—1740. (II. köt.) 
Pag. 50.

IV.
Die 11. Augusti.

Ad tollendos abusus et evitandas defraudationes circa 
mensurationes vinorum, praesertim pro decimalibus exhibendo
rum, in exteris prelis invectas et usurpari solitas, ex com
muni consensu deliberatum est, ut quilibet hospites in toto 
promontorio civitatis prela habentes, aequalem urnam, id est 
sedecim justos Bmlenses et non ultra capientem, confici, pro- 
que usibus suorum prelorum, quam alii in eisdem vindemian
tes, tam ad propriam eorum rationem infundendorum vinorum 
permensurationibus, quam in decimalium exhibitione pariter 
et aeque uti debeant. Neve 'quisquam aliter facere sibi prae
sumat, sicut in annis praeterlapsis et retroactis magnas 
scaphas in prelis habitas ad justam quidem urnam mensuram, 
signatas justas tamen ut quam plurimi pro se se ad summum, 
pro exhibendis vero decimis usque ad signum justae urnae 
intus scapham impressum et adustum impendentes, communem 
justitiam Dei et hominum, defraudare parati extiterunt.

TJ. ott Pag. 37.

V.
Die 24. Novembris.

Senki az város lakosi közül új bornak czégére s neve 
alatt ó bort csapon, vagy hordójában ne áruljon. О bornak 
elegyített újbornak is penig új bor czégért senki no tegyen, 
ha ki cselekeszi, tíz forinttal büntettessék.

Eredetije N.-Bánya város levélt., Prot. 1640—1740, (11. köt.) 
Pag. 50,
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1642.
N a g y lá n y a  vá ro si sta tu tum .

D ie  28 . M a ji  in  c o n g r e g a t io n e  s e n a tu s  e t  c o m m u n i ta t i s  i n t e r d i c tu m  e st.

Hogy az vásárbírók elkezdett szokások szerint, az város 
piaczára hozott minden aprólékos eledelre valótól úgymint egy, 
két s három tyúktól, írósvajtól vásár vámot ne exigáljanak.

I te m :  Az tavaly lehagyott vásárhirák, az mint praeten- 
dálják az usust, az rendszerént való czírkálástól és egyél) 
onustől. nem üresek, hanem mindenikkel tartozzanak ordinarie.

I te m :  Az két öreg kapuknak kulcstartói az czirkálástól 
in perpetuum immunisok, hasonlóképpen az két kis ajtóknak 
kulcstartói is, de ezek ily conditióval, hogy az kapuknak, kis
ajtóknak bezái altatásuk, lakatoltatásuknak idején, és mikor 
megnyittatnának is, magok személy szerint jelen legyenek.

I te m :  Az szószólók is azon esztendőben, melyben az 
szolgálatot viselik, az czirkálásoktól üresek és szabadosok.

Eredetije N.-Búnya város levélt., Prot. 1040—1740. (IT. köt.) 
Pag. 43.

1 643.
D eh reczen  v á r o s i  s ta tu tu m .

Ex amplissimi senatus voto de birsagio emendae linguae 
deliberatur: quia in negotio diffamationis et vituperii, non ita 
domini judicis persona, quam nomen famaque partis laesae1 
suffuscatur, dedecoratur et offensione interturbatur, ideo etiam 
onus emendae lingvae potius in rationem et commodum partis 
laesae deputandum tribuitur.1

Eredetije Dehreczen város levéltárában, 1643—1646. jegyzőkönyv 
491. lap.

1645.
S za tm á r vá ro si sta tu tu m .

P r o  a n n o  16 4 5 . d ie  1 6 . J a n u a r i i .

Deliberatio senatus consulti ipsius civitatis Zattbmár in 
praesenti anno, tempore rationum exactionis facta, in poste
rum observanda.

1 A UK. IT. R. 72. ez. szerint, t. i. a nyelvvállság díja (Isd. II. köt.
I. f. 127. 1. 3. j.) csak 'Ia részben illette a sértett felet, a másik */a a 
bíróé lett,
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Kos universitas senatusque Zattlmiariensis datuus pro 
memoria, quibus expedit, universis ct singulis, modernis pari
ter ac futuris.

Hogy mi közönségesen egyenlő akaratból végeztünk ilyen 
végezést, hogy mától fogva ennekutánna az kiket nemes váro
sunk boájának élőállat, az biró háznépének sok fáradtságos 
forgolóságát megtekintvén, az város jobbágyi tartozzanak váro
sunk birájának két hold földét megszántam és az bíró mag- 
vával bevetni, feltakarni és behordani. Ez mellett az tiszt 
után járó rétet is felgyűjteni és behordani városunk birájának, 
mely végezést futura pro cautela inseráltunk városunk proto- 
collumába.

Eredetije Szatmár város levéltárában, Erőt. polit 1608—1653. 
föl. 388.

1645.
D éb reczen  vá ro si sta tú tum ok.

I.

Amplissimus senatus de procuratoribus concludit: quo
niam juxta usum senatorium nostrum, a primordio, procurato
res jure fidei debebant esse adstricti, ac proinde jurati quibus
vis inservire ad peragendas causas ipsis latas, pro eo etiam de 
facto ab inposterum jure mediante inserviant; alioquin neque in 
defendendo, neque accusando causas agere possint ac valeant.

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1643—1646. jegyzőkönyv 
445. lap.

И.
De cauponibus tales amplissimus senatus posuit condi

tiones :
1. Az csapiár maga mérje meg az bordót.
2. Csuprot, fát, gyertyát az borbíró vegyen, s ugyan 

az borbíró adja meg is az árát.
3. Az csapszéken levő borok tőtelékje, az csaphír gond- 

viselete legyen.
4. Az kivid való pinczékben levő tőtelék penig borbírák 

uraim kezek által administraltassék.
5. Az borsöprű eladás is borbírák uraimék előtt legyen 

s az csapiár tartozzék mindazonáltal róla számot adni.
6. Az csapiárnak beti borfizetése legyen fi. 1. d. 25.
Eredetije u. ott w. azon lapon; előbb latin, s közvetlen utána 

»id est« szócskával összekötve, magyarul.
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ИГ.

Ex amplissimi senatus consensu deliberatum est: 
Quoniam quam plurimi ex litigantibus comperiuntur 

tales, qui in processu juris vel inscii, vel nimis tardi sunt et 
inertiae accusantur, partibus vero ab altera bene jus edocti 
observant proverbium illud juridicum seu canonicum scilicet: 
vigilantibus subveniunt jura. Unde tales curiosi contra alterut
ram partem causantium coni parentes opportunas facere solent 
contradictiones, praecipuo contra tales, qui a jure exmissio- 
nem habentes utrum petitum solito tempore non extrahunt, 
sed post mensam tarde ac plurimum quaeritantur, atque coram 
magistratu assolito aut coram sede judiciaria quaorelas fun
dant, variisque obstaculis causantibus per ignorantiam, vel per 
juris consvetudinem id factum esse; pro eo ab inposterum, 
si qui a jure per utrum formatum exmissi fuerint, ad tertium 
diem utrum petitum extrahant et redimant, sin remiserint, 
etiam tamen onus descripti utrum teneantur expedire, atque 
etiam quo tempore exmissio facta, eodem statim die, vel unicus 
quoque testis inviolabiliter informatur.

E r e d e ti je  D e b re czen  v á ro s  le v é ltá rá b a n , 164 3—1646. je g y ző k ö n y v  
4 8 0 . la p .

1 <346.
Nagybánya városi statútumok.

i.
Die 1. Ja n u a rii .

Deliberatum est per amplissimum senatum et totam jura
tam communitatem, unanimi voto, hogy ezután az az becsületes 
fő urunk, kiről az bíróságnak tiszti letelvén, ha mikor váro
sunknak oly gondos dolga és szabadságunkban forgó discursusi 
érkeznek, tehát az az becsületes fő urunk is az tanács házá
ban felhivattassék. hogy eképpen communicatis consiliis, az 
dolgot inkább discutiálh,ássák és egyező értelemből hasznosab
ban végezhessenek és coneludálliassanak; ehez képest helyet 
mutatván ő kegyelmének, szabados voxa is lehessen, decer- 
náltatott.

E r e d e ti je  N .-B á n y a  v á ro s  le v é ltá rá b a n , P ro t.  1640—1740. (11. kö t.)  
P a g . 95.
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II.
í>ie 23. Januarii habita congregatione amplissimi senatus et comunitatis.

Végezték ő kegyelmek tanácsúi és városéi, hogy az czéh- 
ben addig senkit, az czéhes mesterek, czéhiil az czéhmeste- 
rekkel együtt be ne fogadjanak társaságukban, míg városunk 
főbírája eleiben ménvén, magát szabados személynek nem 
comprobálja. Ha peuig jobbágy ember, földes urával egyezze 
el dolgát, azután recipiáltassék.

Eredetije Nagybánya város levéltár. Prot. 1640—1740. (II. leüt.) 
Pag. 96.

1 647.
D e b re c ze n  v á ro s i  s ta tú tu m o k .

I.
Deliberatum  est.

Per consvetudinem antiquitus receptam, hoc erat moris, 
qmmdocunque distribuerant terram ad seminandum, quisque 
fossam pro rata portione curabat suam, praeter dominum 
amplissimum judicem et reverendos dominos pastores ac nota
rium civitatis, qui a tali cura, etiam si summebant pro se ter
ram, immunes tamen erant; in ea ratione etiam de facto par 
ratio habenda et judicium ferendum, ut exceptis dominis supra- 
notatis viris, reliqui quivis curent fossam suam ad opus com
munitatis, hoc addito, quod si domini exemptores praedicti ratas 
suas portiones alteri alicui concesserint, is, qui hoc ipsum ob
tinet et habet, etiam curet.

Eredetije Debreczcn város levéltárában, 1647—1619. jkv. 99. lap.

И.
Capitanei vicorum instant super со, qualiter utantur 

rebus impignoratitiis ratione exeeutionis pro bono publico factae 
receptis et perceptis, taliter iisdem resolutum est: si jumentum 
habent tales, qui in birsagio sunt ex commansoribus cujuslibet 
vici, tunc jumentalia pecora, vel aliudquid bonum maximi valoris, 
sit afferendum, quod eo citius redimere urgeatur; quod si 
neque hoc modo datur remedium, de re praesenti, judicialiter 
urgendus ad redimendum pignus.1

Eredetije и. ott 241. lap.

1 Régibb jogunk értelmében a bíróságtól a per folyamata a la tt 
k iró tt összes bírságok csakis a per befejeztével voltak  behajtaudók s l»a
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1647.
N a g y b á n y a  v á r o s i  s ta tu tu m .

A nno dom ini 1647. d ie 16. Septem bris.

Deliberatum et conclusum est per amplissimum senatum, 
et totam communitatem, hogy ezután senki is az sajtos gaz
dák közül az sajtó borból ne merészelje dézsmáját kiadni,
lianem az maga szőlejében termett mustból, minthogy...........
abból kívánja, adja ki. Egyébaránt is, mivel látják s veszik 
tanácsúi s városul ő kegyelmek eszekben, hogy némelyek az 
szőlősgazdák közül magok szőlejében termett mustból is fogyat
kozással adják ki az dézsmát, végeztek közönségesen egyező 
értelemből, hogy valamihelyt kitelik az kilenez veder bor, 
mindjárást az tizediket dézsmában kiadja, ne halogassa alább, 
tovább s ne gyűjtse summára, mert ha ki ez ellen cselekeszik, 
kemény büntetést fog szenvedni, cpiod etiam publicatum est.

E r e d e ti je  N .-B á n y a  v á ro s  le v é lt .,  E rő t. 1 6 4 0 —1740 . ( I I .  köt.)  
P a g . 109.

1648.
D e b re c ze n  vá ro s i s ta tú tu m o k .

I.
De modalitate citationis et poena non comparitionis per amplissimum 

senatum deliberative conclusum.

Mivel sokan vakmerőkké és engedetlenekké kezdettenek 
lenni az emberekben, kik magoknak nagyot tulajdonítván, bíró 
uramnak méltóságát igen kevésnek állítják s kicsinek tartják; 
innét vagyon az, hogy íiehánkor háromszori idézetre sem

a  m egbírságolt fél ekkor rö g tö n  fizete tt, a  b írság  m inden  egyes m árk á ja  
egy-egy fo r in tta l sz á m ítta to tt  f ö l ; h a  azonban a  per befejeztével a  fél 
rög tön  nem  fizetett, de a  b író t fe lh ív ta, hogy em b eré t kü ld je  ki, a  k inek  
a  m aga ja v a i lefoglalásával a  b írsá g ra  nézve eleget teend , m inden egyes 
m árk a  2 —2 fo rin tta l s z á m ítta to t t ;  ha  végre a  fiíró ily  figyelm eztetés 
h ián y áb an  v o lt kénytelen  a  b írságo t végrehajtás u tján  fe lvenni, m inden 
m árk a  négy-négy  fo rin tta l szám ítta to tt. A g y ak o rla tb an  azonban a  b ír
ságok azonnal, m ihe ly t per közben fö lm erültek  (pl. in h ib itio , p rocu taro- 
ris  revocatio , repulsio , v io la tio  sedis stb. esetében), közbenszóló végzés 
a lap ján  fe lh a jta tta k . V ég reh a jtá s  esetében m indenek  e lő tt a  fél ingóságai 
s csak ezek h ián y a  vagy elégtelensége esetében szo lgáltak  az in g a tlan o k  
is a  b írság  k ielégítésének tá r g y á u l ; s előbb m ind ig  az ellenfél volt az őt 
m egillető b irságrészszel k ie lég ítendő  s csak ezu tán  k e rü lt  a sor a  bíró 
k ielég ítésére  (lásd. 1435 ; 3. 1486 : 52. t.-cz. HK. I I .  R . 86. ez. K itt  
C ent, dub. T hesis 86.).
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eompareálnak.1 mely dolog mind bíró uramnak ű kegyelmé
nek, s mind a poros embernek nem kicsiny fogyatkozására és 
bosszújára vagyon, bogy azért az eltávoztatódjék, végeztük 
közönségesen, ennek utánira, ba ki egyszeri idézetre nem coin- 
parealna és abbeli non compai itiojának bizonyos okát s ment
ségét nem adhatná, az olyan vakmerő engedetlenségeért min
den kedvezés nélkül felliozattassék, 11. 12 büntettessék s annak 
fölötte tizenötöd napig fogságban is tartassák érette.

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1647—1649. jegyzőkönyv 
400. lap.

II.
Ex unanimi amplissimi senatus voto, de educillatione vini diebus domi
nicis qualiter modalitás observetur, in hunc modum est conclusum die

9. Augusti in congregatione dominicali.

Mivel az vasárnapi mértéktelen dorbézolásokból ottan- 
ottan. kiváltképpen az korcsmákon sok inconvenientiák, vesze
kedések és háborúságok estenek, annak okáéit az tiszteletes 
tanács, biró uram ő kegyelnie ingessiójából, az abbeli incon
venientiák eltávoztatására solemniter végezte, hogy ennekutánna 
az korcsmákon senkinek vasárnap az két praedicatio alatt 
semmi úton, módon, bort adni ne merészeljenek az csapiárok. 
Az két praedicatio közt és penig az korcsmahősöknek és korcs
mákon lézengő borzsákoknak ne, hanem a ki házához ebédi 
italjára vitetné; mért egyébkint, ha ki az csapiárok közül más
képpen cselekedni animadvertáltatik, az minden kedvezés nélkül 
biró uram ő kegyelme büntetésében esik deliberative.

Eredetije u. ott 427. lapon és pedig előbb latin szövegben s utánna 
az itt adott magyar szövegben.

III.
Ex unanimi senatus voto deliberatum est.

Az új mester, ha nőtlen, első esztendőben megintessék: 
házasuljon meg isten rendelése szerént. Második esztendőben, 
ba meg nem házasodik, két forinttal büntetődjék. Ha harma
dik esztendőben is elmulasztja, akkor négy forinttal. Az negye
dik esztendőben penig mestersége tiltassék fel érette. Cujus 
quidem inscriptio etiam per amplissimi senatus favorem con
cessa, rata et gratificata ejusdem hujus inscriptionis vigore et 
testimonio.

Eredetije и. ott 51'J. lap.

1 A többszöri idézésre nézve lásd. II. köt. I. 1'. ‘21. 1. 2. j. és az 
1621. évi szabolcsmegyei statutum 1. jegyz. fentebb. 53. 1.

4b

H 2 ö

Corpus Statutorum. 111.
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164!).
D e b r e c z e n  v á r o s i  s ta tú tu m o k .

I.
l ’oena diffamatorum, seu conclusum de convictione emendae linguae.

Yetus dictum: diffamare cave, nam revocare grave, quod 
ut exequi ut velis sic possis, multum juvat apud aedes alio
rum vel fundum esse, vel cum ratione tacere, aut si alloqui 
necessarium fert negotium aliquod, pauca dicere et tunc mo
destiam in ore, opportunitatem in sermone semper et ut plu
rimum observasse, secus enim facientes saepissime in charibdim 
incidere et vel maxime superfluxis bis temporibus ut etiam de 
praesenti, multi tales rixosi, aliorum irrisores, famae, nominis, 
honorisque maculatores, detrectatores coeperunt esse, qui levi
bus saltem de causis excandescentes erumpunt in bonos, exi
mios et honestos viros, atque eos in fama, nominibus et honore 
parati sunt debellare, et mox ad mortem enecare, contra quos 
tales communi ex voto conclusimus et deliberative decrevimus, 
ut a modo in posterum diffamationis poena non viginti floreni, 
sed viginti quinque niarcae, centum videlicet Horenos facientes 
constituantur pro emenda linguae 1 ad mulctum irremissibiliter 
exigendam; quae convictio linguae in duabus domino judici, 
in tertia parte vero adversae1 2 est persolvi nda, qui his con
victus, si proprio aere non potest istam mulctam deponere et 
sic eo modo linguam suam redimere, istius lingva in forcipem 
suscepta et complicata hoc palpo educatur ad executionem3 
juxta hoc et id: »sinon est in bursa, solvat de dorso«,4 deli
berationis huius testimonio.

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1047—1640. jegyzőkönyv 
502. lap.

11.

Az ügy különböztetvén meg egyik dolgot az másiktól, 
midőn az pársok, tudniillik: egyik fél az másikat hátra akarja 
állatni feleletében, ezt és ebben az processust úgy kell obser-

1 Lásd II. köt. I. f. 127. 1. 3. jegyz.
2 T. i. parti.
* A tárnoki jog a becstelenitésre, ennek kisebb-nagyobb fokához ké

pest különféle, részben igen trivialis és kegyetlen büntetéseket szab meg. 
Lásd Kovacbich M. Gy. Codex'.Uuthenticus juris taverniealis, monumen
tum. XVII. Caput: 52., 53., 112., 142.

• Kittonich dir. meth.-ból vett idézet, Cap. IX. <рл. 28. bevezetés.
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válni, lia tisztesség dolga forog az causábau, akkor nem szük
séges adversariusának feleletét meghallania egészben, mert 
azzal láttatnék mindjárt melléje állania, melyet, hogy eltávoz- 
tasson az causáns, ha mit tud vagy akar adversariusa ellen 
szólald, ante rei ipsius declarationem, még az dolognak jó 
elején causálja, miért nem akarja feleletit meghallania? Az 
jószág keresetben és egyél) viszálkodó állapotokban levő kezes
ség dolgát penig az mi illeti, akkor máskülönben vagyon az 
processus, mert az olyatén dolgokban meg kell egészlen hal
lani az dolgot, melyet declaratio nélkül nem értvén s nem 
tudhatván meg, hogy-hogy tudna is exeipiálni ellene adversa
riusának, melyben azért meghallván feleletét, úgy mondhatja, 
hogy érti ugyan dolgát s keresetét adversariusának, de az szék 
birságos lévén, mivel nem residentiarius az causans pro juris 
stabilimento állassan kezest, vagy kösse magát törvény vége 
szakadtáig declaratione, etiam praesentis hujus declarationis 
vigore.

Eredetije и. ott 676. lap.

1650.
D e b r e c z e n  v á ro s i  s ta tú tu m u k .

I.

Ex unanimi senatus voto conclusum de cura officialium 
desertarum possessionum: ubi a modo inposterum domini offi
ciales ipsimet censum pro taxa turearum de negotio praedio
rum desertorum assignent, ipsi exigant, de quibus perceptis 
etiam rationem dare tenebuntur, tide mediante ad haec omnia 
adstricti, proeurentque.

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1650—1652. jkv. 5. lap.

II.

Concordia ut consensu agoranomorum ut fori interioris, 
ita exterioris, per amplissimum senatum dispositi et unionis 
ergo ordinati, qui, qualem modum debeant observare in 
puniendis violatoribus fori etc. decernitur: ad majorem fori 
provisionem et diligentem administrationem circumspecti Tho
mas Szücs et Michael Thuri Szabó constituti et ex voto am
plissimi senatus ordinati, ne aliquid inter hos ipsos judices 
exterioris fori et agoranomos interioris fori ab altera identi
dem controvertatur, communiter et ex aequo exigant solutionem 
thelonii, a singulis curribus mmm-unum obulum,. etiam in
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puniendis violatoribus unionem observent et consensum talem, 
ut tam vendentes, quam ementes, qui insolescunt, similiter ex 
aequo puniant, tandem eiusmodi mulctam, saltem aequalis 
divisio non conturbat fratres, aequaliter dividant omnia talia ; 
insuper exactionem obuli vero pro more administrent eo, quo 
sunt percipere soliti.

Eredetije a. ott 126. lap.

III.
Domini officiales desertarum possessionum non ultra sibi 

ex praediis occupare possint pio suo commodo, quam unum 
jugerum dimensum, quod si ultra voluerint, solvant, quod de
bent in praemium etiam ipsimet.

Eredetije и. ott 245. lap.

1651.
S m tm á r  v á r o s i  s ta tu tu m .

Rectificatio quorundam negotiorum inter magistros lanionum, coriario
rum, sutorum, nec non etiam penesticorum Zattlimariensium per amplis- 
simimum ac consultissimum senatum Zatthmariensem facta anno domini 

1651. die 21. Martii.

Az becsületes zakmári tanács, a zakmári consistoriumban 
tanácsházban együttlévén, megolvastatván városunkbeli 3 rend
beli becsületes mesterség között u. in. a mészáros mesterség és 
hentesség között egyrészről, másrészről az szigyártó és varga 
mesterség között levő controversial bogy minden ellenkezés 
és ránkorizálás közülök kivetődjék és a szép egyesség s atya- 
tiságos szeretet közöttük vigeáljon: tetszett egyenlő voxxal az 
becsületes tanácsnak, bogy az mészáros mesterség és hentesek, 
az kiknek közülök eladó bori lesznek, kezek után esett bőrökkel 
az varga és szíjgyártó mesterséget megkínálják, valaki valame- 
nyit el akar adni, az eladás előtt egy héttel, ha az két rendbeli 
mesterség megveszik, jó, ha penig meg nem veszik, mind itt 
városunkban eladhassák szabad sokadalmakon kívül is minden
kor, lakosoknak mind idegeneknek. Az varga és szíjgyártó 
mesterségnek is auctoritást engedvén, hogy az megvett bőrből 
pénze és ára le . . . .  ki vétessék belőle, ha penig az mészá
rosok és hentesek kezek után esett bőröket az városról ki 
akarják vinni is, az megkínálás után egy héttel (ha megveszik) 
ki- és elvihessék az hová akarják.

Ezt is hozzá tevén, hogy az mészárosoknak és hentesek
nek szíjgyártó és varga mesterségnek injuriájokra és károkra
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idegen bőlöket megvenni az becsületes tanács meg nem engedi 
sub poena ti. 36 városunk büntetéséig szabad sokadalmakon 
kívül. Valamelyik pars penig ebbeli delibei atnmát és recti- 
ficatióját az becsületes tanácsnak violálná, úgy is toties quoties 
И. 36 elmarad és az deliberatum in vigore marad, melyet Írat
tunk protocullumában futuram ad cautelam.

Eredetije Szatmár város levéltárában, Erőt. polit. 1608 — 1053. 
föl. 427.

1651.
D e b rc c zc n  v á ro s t  s ta tú tu m o k .

X.
Concludit amplissimus senatus de conversatione famulo

rum, super quo admonendi sunt celiarum quarumlibet magi
stri, ut famulorum suorum diligenter quivis peragant curam, 
neque arma secum circumferant aut sarculum, vel aliquod 
bellicum instrumentum penes sese gestitent; alioquin, si qui 
tales animadvertuntur, una cum heris suis mulctam tenebunt 
( s i c ! )  Servus quidem vel famulus gladium apud se habitum 
et praecinctum amittit, adeoque quindenali detentione affligi
tur; hospes vero ipse, vel herus in gravem domini judicis 
animadversionem incurret, ut jam saepius etiam ante hoc de 
talibus deliberatum est.

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1650 -1652. jkv. 260. lap.

II.

Conclusum senatus de eo: qualiter judices exterioris 
fori cum agoranomis correspondere debeant in perceptione et 
usu proventuum, ubi diebus Lunae et Martis quoscunque 
corradunt proventus iis aequaliter dispartiantur et ex aequo 
obtineant: aequalis enim divisio non conturbat fratres; quod 
vero ad reliqua attinet, alia collecta non erunt itidem com
munia, scilicet proventus de marcatis et aliis de instrumentis 
habita praemia, solum in dispositione et commodo agoranomo
rum linquuntur.

Eredetije и. ott 261. lap.

III.

Ad postulata querceti ex unanimi senatus voto con
clusum est: pro usu culinae ipsorum poterunt juxta ritum 
ab antiquo jam receptum ligna exsiccata et decorticata deferre,
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alia voro ligna, quae pro aedificio aliquo apta haberentur, 
non secus, quam reliqui instando et amplissimi senatus con
cessione licebit.

Eredetije w. ott 262. lap.

1652.
D e b re c ze n  v á ro s i s ta tu tu m .

Ad instantiam procuratorum decrevit amplissimus sena
tus: Ut secundum ritum antiquitus receptum de onere inde
bitae 1 taxationis tertialitas solet cedere procuratoribus ipsis, 
sed interea manus judicis erit super exactione istiusmodi 
mulctae.

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1650—1652. jkv. 555. lap.

1652.
M á r a m a r  o s s z  ige i v á ro s i s ta tú tu m o k .

Statuta sive constitutiones universitatis incolarum, tam nobilium, quam 
plebeorum et hajdonum oppidi Szigeth, anno domini 1652. circa festum 
circumscisionis domini, denuo revisae emendatae et ex unanimi incola

rum voto et consensu conclusae.

Noha az elmúlt esztendőkben, diversis vicibus, jó emlé
kezetű eleink szerzettének és irtanak volt városunkban az 
communitásnak javára az akkori időhöz és alkalmatossághoz 
illendő végezéseket articulusokhan. az közönséges jó egyesség- 
nek megmaradására és az contumax embereknek refrenálá- 
sokra; de mivel azok nem mind egy corpusban lévén, más az, 
hogy az idővel együtt mintegy magasulván és erőtlenedvén, 
tetszett, hogy mindazokat egy corpusban szép seriesben redi- 
gáljuk, úgy, hogy az melyek illendőnek s hasznosnak látsza
nak, helyben hagyjuk, az melyek penig ez mostani időihez 
alkalmatlanok, kihagyjuk avagy emendáljuk és egynéhány 
hasznos új articulusokkal augeáljuk, melyek, az mint követ
keznek, mindeneknek publicálván és suffragiumokat s jovallá- 
sokat tevén, mindnyájan ex unanimi voto coneludálunk et pro 
perpetuo statuto observálni s observáltatni is akarunk Isten
nek segítségéből.

1 A méltatlansági büntetésre nézve lásd II. köt. I. f. 177. 1. 3. j. — 
A méltatlan kereset, actio indebita a nyelvváltsági esetek közé tartozván 
(HK. II. E. 72. ez. Dir. meth. cap. IX. qu. 20.), a nyelvváltság büntetés 
sével is sirjtatott, mely utóbbi tekintetűben lásd Ц. köt, I. f. J27. 1. 3. .j,
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Mindeneknek előtte penig, mivel ez mi helyünkben az 
tilalmas őrizés legnagyobb dolog, mert az tilalmas rontásban 
igen szokásosak az emberek, s legnagyobb basznunk az tilal
mas őrzés, legnagyobb kárunk penig az tilalmas rontás, ezért 
méltó, bogy elsőbben is azon kezdjük el végezésinket, az mint 
elsőbben azok; azután egyéb közönséges jóra.nézendő dolgok 
renddel következnek:

P r im i s ta tu ti.

Ú g y m in t a z  tila lm a s  tartásról.

I . A r tic u lu s .

Valaki az porgolátot fel nem teszi akkorra, az mikorra 
közönséges akaratból elrendelik, annak büntetése .....  11. 1.

Ha másodszor is fel nem tenné, az mikorra az tisztek 
megüzenik neki, toties-quoties büntetése fi. 3.

I I .  A r tic u lu s .

Valaki az porgolátját elhordja, mig fel nem szabadítják, 
avagy mig jobbat nem csinál helyette, büntetése .....  H. fi.

Vagy az kinek a kertjén az tilalmasra általjár az marba, 
poenája...................... ....................................................... 11. fi.

I I I .  A r tic u lu s .

Valaki az porgolátot megbontja és marháját azon 
bebocsátja, megbizonyosodik, annak büntetése .........  fi. 12.

TV. A r tic u lu s .

Valaki az marhájával az tilalmast lopatja, eteti s más
nak kárt teszem comperta rei veritate büntetése .......... fi .  1 2 .

Ennek felette, az kinek kárt tött, annak az kárt fizesse 
meg, de az káros ember kárböcsülni hitös embereket vigyen 
ki kettőt, kiknek az mezőben, egyiknek-egyilmek d. 12 tartoz
zék ; ha penig erdőre viszi d. 24 s ez fizetést is tartozzék az 
kártevő ember megfizetni az károsnak; lm penig városba viszi 
kárlátni, ott is legyen d. 12.

V. A r tic u lu s .

Az szalylyal kereskedők, mikor az sót kibordatják, az 
közönséges útra kerüljenek, az tilalmason által meg által ne 
járjanak, alioquin ha compcriáltatik, ennek is büntetése fi, ti,
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V I. A rticu lu s .

Senki márkáját az tilalmasban hordáskor etetni ki ne 
bocsássa, valamig meg nem szabadítják az tilalmast, sül» 
poena ................................. .. ..............  .....................  6. 6.

V II . A rticu lu s .

Tavaszszalis szántásnak idején senki marháját Szt. György 
nap után az szomszédja földjén ne etesse, hanem ha az maga 
földe nem elégséges az étetésre, szomszédjától kövesse ki, 
alioquin büntetése ... .........  ... ... ................... .............  fi. 1.

V i l i .  Articulus.
Valaki penig az maga saját földén is marhájával az. 

tilalmasban hál, annak büntetése legyen.....................  ti 6.
IX. Articulus.

Az hol közönséges akaratból az csóvát felteszik, az ki 
azon belől bocsátja marháját, annak büntetése .........  11. 3.

Az ki penig az csóván belől hálna, büntetése ... fi. 6.
X. Articulus.

Valaki az szekérrel hordáskor más ember füvén vagy 
gabonáján által menne, büntetése fl. 1 s az károst is con- 
tentálja.

XT. Articulus.
Valaki az hűtős szolgákra, bírákra és marhahajtásért 

reájok támadna, vagy előlük az marhát elvenné, vagy az 
udvarról, az hová rekesztik. kilopná, büntetése .........  h. fi.

X I I .  A r tic u lu s .

Lovát czöveken és tilalmasban különben senki ne tartsa, 
hanem az nemes ember és lmjdu az hadnagytól, az paraszt 
ember az főbírótól kövesse ki, és a kinek méltónak ítélik ő 
kegyelmek, állapotukhoz képest megengedjék. Mindazáltal 
nevezet szerént hivataloknak szükségére nézve, viceispánnak, 
kamaraispánnak, szigethjárási szolgaiménak, ha városbeli, 
nótáriusnak, szigetid nemes és hajdú hadnagynak és főbírónak, 
minthogy a nélkül nem lehetnek, ugyan mindenkor megenged
tetik és az kik oly előkelő emberek, az nemes assessorok és 
emberséges nemes emberek közül követés nélkül. Lóra való 
deákoknak, nemes hűtős szolgáknak és eskiidtbiráknak js, a
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kitől lehet, egyet-egyet követés nélkül megengedtetik, de azéi t 
mindennek a maga földén; ezeken kívül minden ember az 
tisztektől kövessék. De az kiknek semmi föld örökségek az 
szigetin mezőn nincsen, az olyanoknak ugyan ne legyen szabad 
lovat czöveken az tilalmasban tartani követés által is, sem az 
czigánnak, hanem tartsák az nyomáson.

XIII. Articulus.
Valaki ez ellen cselekednék, hogy az felül megirt szemé

lyeken kívül követés nélkül az tilalmasba vinné lovát; avagy 
ha kikövetné s megengedtetik is, de rósz kötélén s czöveken 
lévén, elszaladna, az hadnagy vagy biró az olyannak lovát 
bevitetvén ll. 1 vehessen rajta, tities quoties rajta tapasztal
ta tik, az kárt is fizesse meg.

XIV. Articulus.
Valaki más ember lováról az czöveket, kötelet avagy 

békét lelopja, büntetése leszen ................................................  fi. 6.

XV. Articulus.
Ha valakinek marhája az tilalmasban szalad, elsőbben 

egy-egy pínzt, másodszor két-két pínzt vegyenek minden 
marháért. De ha nnnakutánna is marhája bejár az tilalmas
ban. avagy az gazdának gondviseletlensége miatt, avagy szán
dékkal bebocsátja, egy forintra büntessék az olyan embert 
toties quoties s a kárt is fizesse meg, ha penig rósz lesz valaki 
porgolatja, s azon menne he az barom, mind az barom váltsa- 
got, s mind az tilalmasban esett kárt az olyan rósz porgolátu 
ember fizesse meg.

XVI. Articulus.
Az tiszteknek az porgolátra vigyázásuk legyen és az 

kinek megizenik, hogy rósz pprgolátját építse meg s harmad
nap alatt meg nem építi, toties quoties büntetése.....  ti. 1.

XVII. Articulus.
Az ki az maga földén kívül az máséra üti lovát, bün

tetése f i .  1 .  s az károst is elégítse meg.

XVIII. Articulus.
Mivelhogy penig az kártételről és annak megfizetéséről 

sok helyen vagyon emlékezet, a fejében az felső 4-dik articulus 
szerént procedáljanak,
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XIX. Articulus.
Ez birságlások penig mindaddig observaltassanak az 

tilalmas dolgából, inig az tilalmas meg nem szabadíttatik. És 
az tilalmas akkor szabadíthassák meg, mikor azt közönséges 
akaratból az hitösök ás polgári tanács felszabadítják, hogy 
egy ügyefogyott szegény embernek is, gabonája, szénája kim 
ne veszszen az marhák miatt.

XX. Articulus.
Az tilalmasból az marhahajtásért való bírságolás peuig. 

melyet az szolgarend bajt. az hadnagy az <"> rendin, az biró 
is az ő rendin a hajtó szolgákkal egyaránt osztozzék; ha 
mikor penig az liitös szolgákkal az hadnagy, vagy az biró az 
esküdtekkel maga is kimegyen. az olyan baromváltságnak felét 
vegye el az főtiszt, felével osztozzék az szolga rend.

XXI. Articulus.
Mikoron megbizonyosodik, hogy valamely falubeli s 

kivülvaló potentiariusok az tiszteknek, avagy nemes és polgári 
tanácsnak hire s engedelme nélkül határunkat juhokkal ökrökkel 
átotik, élik avagy makktermésnek idején az makkra hajtják, 
ha kívántatik, az olyanoknak behajtására, az kiket segítségre 
hí az hadnagy, vagy az biró magok rendénvaló hitösök közül, 
s azon kívül is akárki, tartozzék elmenni s aféle marhát úgy 
büntessenek, az mint az liitös tanácsnak méltónak tetszik. 
Mely bírságolás az hitesüké, avagy tanácsé legyen. Melyet, 
ha az hadnagy ért meg elsőbben, tartozzék az bírónak meg- 
izenni s elinni magával, ha az biró érti meg, hasonlóképpen 
cselekedjék. Ha elmegyen, közönséges lesz az birság, ha nem 
megyen, részt sem vehet benne.

XXII. Articulus.
Valaki az dézmálás előtt hord, s igazán a dézmát meg 

nem hagyná comperiáltatván, büntethessék ad ti. 12. s az 
dézmáról is contentátiót tegyen. Ha az dézmás is az dézmát 
igazán nem vinné, avagy az tizediket elhagyván, válogatná, 
annak is büntetése fl. 12. Ha penig kiviilvalók viliének hatá
runkon, az olyanok is tartozzanak az dézmát meghagyni, sub 
eadem poena, alioquin határunkon kaphatván marhájuk elvétes
sék. I)e a ki falubeli embernek földét adja vetés alá, meg
jelentse neki, hogy olyan conditióval adja, hogy a dézmát 
meghagyja belőle, Az kinek vetése nincs d, 24, tartozzék a 
papnak,
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XXIII. Articulus.
Takarodáskor az mint az hitösök limitálják közakaratból 

az nyári mívesek bérit, az ki annál többet adna, büntetése fi. 1.

XXIV. Articulus.
Makktermésnek idején senki idegen marhát tizedre ne 

fogadjon, hanem ha kinek elegendő disznója nem volna, szabad 
legyen háza szükségére tizenkettőig szerzeni. Az ki az ellen 
cselekednék, aféle marhától megfosztassék és az communitás- 
nak javára convertáltassék.

XXV. Articulus.
Valaki az tölgyerdőt vágja, ha tőről vág tölgyfát le,

büntetése ti. 12. Ha az ágait vágja, büntetése .........  11. 6.
De az ki épületre valót akar vágni, az előttejáró tiszttől 
kikövesse. Az vargák is ha bántanak.

XXVI. Articulus.
Ha ki más ember készített fáját, vesszejét elvinné, bün

tetése fi. 3, melyre egy bizonyság elég legyen ; ha maga ismeri 
meg, hüttel mond róla, elég leszon.

XXVII. Articulus.
Ha ki valami lopáson vagy egyéb latorságon tapasztalhat 

meg valakit s in facto megfoghatja, az nemes ember az had
nagyhoz vigye, az paraszt ember az bíróhoz.

XXVIII. Articulus.
Az halászokról is végeztük, mivel indifferenter akármély 

sehonnai idegen szabadosán halászták eddig vizünket s még 
nagy áron jutottunk hozzá, hogy az ittlakos örökséges emberek
nek szabad legyen ugyan a halászás, de úgy, hogy ha pínzre 
fogja, házánál titkon ne árulja, mint eddig, hogy orosznak, 
oláhnak adták inkább el, hanem piaczra vigye, ha ez ellen 
cselekednék, egyszer, másszor azon embert az halászaton érvén, 
id vétessék tőle az hal és háló. Mindazáltal az piaczon is 
illendő áron adja, az mint az bíró jő lelkiismereti szerént az 
időhöz képest ellimitálja, alioquin ott is elvétessék tőle az hal 
és adassék az scholabelieknek.

Az kik penig az zsellérek és idegen avagy örökségtelen 
emberek az városban, azoknak ne legyen szabad különben 
halászni, hanem ha nemes háznál lakik, kövesse ki az Inni-



nagytól; ha parasztháznál a linótól és a kinek méltó s meg
engedik a tisztek, halászszon; de az ki követség nélkül megyei), 
mind az hal, mind háló és varsa elvétessék tőlük, hogy így 
tessék meg, kinek vagyon nagyobb jussa az határhoz, mert 
nem az olyan vagusok oltalmazzák az határt.

XXIX. Articulus.
Korcsomat a ki akar kezdeni, ha nemes vagy hajdú, 

látóba vagy kóstolóba fél itczét az hadnagynak, ha adófizető, 
az bírónak vigyen, mig ki nem kezdte, s czégér pénzt viszont 
mind bortól, sertől egy itcze árát vigyen, ha 4 berbencze sert 
főz; ha kevesebbet, ahozképest kevesebb pénzt vigyen, mely 
czégpénzt a tisztek közönséges szükségére, megtartsanak és 
számot is adjanak róla. Az hadnagy vagy biró jó lelkiismeret
tel úgy kezdje az sert vagy bort, az mint az időhez képest 
érdemli, ha jó, feljebb, akárhonnat való bor legyen; s ha 
szegény, alább; de feljebb ne lépjék, hanem az mint az bor
nak, méznek, zabnak terméséhez képest, mind a két rendbeli 
tanács elrendelte. Ha penig az hadnagy vagy biró, magától 
el nem igazodhatnék rajta, hivasson két liitös embert kóstolni 
s intézzék el. Ha ki penig ellen cselekednék, hogy vagy kós
tolót, vagy czégérpénzt meg nem adná, avagy annál felyebb 
árulná, a mint a tiszt kezdené, avagy hamis itezével mérne 
avagy két itezével, mindcnilmek büntetése legyen fi. (i. He ha 
kitől teli borból kérnek, felyebb adhassa két pínzzel.

XXX. Articulus.
Se az hadnagy, se az biró városunknak határát, lázzait, 

mezeit és semmi jövedelmét el ne adhassák kivülvalóknak 
tanácsa hire nélkül, alioquin az juratusok fi. 12 exequáljanak 
rajta a tiszten, saltem vigore praesentis constitutionis, nulla 
obstante contradictione.

XXXI. Articulus.
Mivel városunkban az míves emberek között az mészá

rosok és vargák miatt vagyon legnagyobb bajunk, azért az 
marhának árához képest valamikor valamint az tanácsoktól 
(dlimitáltatik a húsnak fontja és az sarunak ára, a ki közülük 
felyebb adná annak büntetése legyen .........................  fi. 12.

XXXII. Articulus.
Fonóházat az hová legények járnak, senkinek ne legyen 

szabad tartani, kit ha egyszer megintene az hadnagy vagy 
biró s nem fogadná, az olyan gazda büntettessék ad fi. fi,
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X X X  111. A ) i  ic, ulus.
Végeztük a lel keze (lök felől is, liogy az kik coniperiál- 

tatnak aféle szitokban, büntetése legyen avagy cl. 24, avagy, 
ha azt nehezteli megadni, vitessék az kalodába. Ha penig 
tanácsbeli személytől hallatik, annak büntetése másfél annyi, 
d. 36. Az ki ördögadtát és teremtettét mond, büntetése 11. 1. 
vagy a nyakvas.

X X X IV . Articulus.
Ha mikor az szükséghez képest méltónak itííik az város

iján az vigyázást, vagy éjjel, vagy nappal, valakit a birő és 
hadnagy elrendelne, s el nem menne, büntetése legyen 
toties ............................................................................  fi. 1.

X X X V . Articulus.
Valaki berbécseit az szigetid mezőn hizlalja, kiváltképpen 

mészáros, az két tanácsnak hire s akaratja nélkül innét ki 
ne adhassa, hanem ha igen bő lenne a lnís, hogy el nem kelne s 
megengednék, ha ki penig ez ellen cselekednék, büntetése 
legyen 11. 12.

X X X V I . Articulus.
Mivel mostan az harangszerzés igen sok költségünkben 

áll, sőt annak ára jobb részint tölt abból ki, az mely ember
séges emberek, maguk jó indulatjukból adtanak, azt penig 
látjuk, hogy majd mentői szegényebb s lejtebb az ember, 
annálinkább gyönyörködik az sok kolompozásba, azért, hogy 
hiába az harang ne kopjék, sőt ebből is ennyi sok szükségünk
ben jöjjön valami kis proventus az közönséges jóra, végeztük: 
hogy minekutána, mikor halott leszen, háromszor tartozzék az 
harangozó megvonni az harangot, úgy mint először egyszer, 
másodszor, mikor érte mennek, harmadszor mikor megindítja 
és viszik, kitől adjanak neki d. 12, s ezen kívül, a ki többet 
akar harangoztatni. valamikor megvonatja, adjon d. 24. az 
egyházfi kezében, melynek harmadát az egyházfi adja a liaran- 
gozónak s az harangozó osztozzék az mesterrel mint eddég, 
két részét tartsa meg az egyházfi közönséges szükségre, kiről 
számot is adjon tisztinek eltelésekor.

X X X V I I .  Articulus.
. Látván azt is, mely rút és illetlen dolog az rusnya 

szemetet, ganét és vargák cserit az vá(ros utczájjára hordani, a



hol ошher alá-fel jár, végeztük azért: hogy (a kinek) háza előtt 
ufóié surdities vagyon, a publicatione praesentium quindenáig 
hordja el onnét, sub poena ti. 1 2. s ugyan azután is tartozzék 
elhordani. Ezután penig valaki szemetjét az utczára hordaná, 
toties quoties fi. 6. legyen az büntetése; hanem hordja kiki 
maga udvarára.

XXXVIII. Articulus.
Hasonlóképpen az kik az utczában való kert esinálással 

szorítják az város földét s utczáját, azok is quindenáig vonják 
le, hordják el onnét; alioquin akkor menjenek reá mind az 
kétrendbeli tanács közül hadnagy és bíró uramékkal együtt s 
vonassák be, vitessék az scholába. Valaki penig ennekutánna 
utczába kertet csinálna, ti. 12 büntessék, s le is vonassák.

XXXIX. Articulus.
Mivel az őrlet dolgában sok hamisságot tapasztalunk, 

azért ezután valaki molnos gazda, mikor új molnárt vagy 
taligást állat, az nemes vagy városi tanács előtt tartozzék meg
esküdni igen erős hüttel az molnár, hogy igazán őröl, vámol 
s nem lop, az taligás, hogy igazán hord s nem lop. Az mely 
gazda ez ellen cselekednék, büntetése И. 12. Az mely molnár 
vagy taligás lopásban találtatik, annak is büntetése ti. 12. 
Ha penig nem fizethet, verettessék meg az pelengéren; ha az 
gazdája meg nem fizetett, vagy kézbe nem adja, az hadnagy 
vagy biró taligáját, lovát bevivén az utczáról, vegyék az 
gazdán meg az fi. 12, kiről az U( r a t)  ő nagyságát is requi- 
rálni kell, hogy ezent observáltassa itt való gondviselőjével.

XL. Articulus,
Továbbá mégis ha com peri áltatnék, hogy valakit az biró 

az alattvalók közül eféle excessusokért meg nem büntetne, de 
kiváltképpen az porgolátért és idejében az porgolátot fel nem 
tétetné, authoritása legyen az hadnagynak arra, hogy az biró 
marháját utczáról vagy mezőről behajthassa és annyira bün
tesse, az mit az érdemelt volna, a kit meg nem büntetett 
...............a bírónak is authoritása legyen a hadnagynak meg
büntetésére, ha az hadnagy is el nem jár dolgában, ut supra.

XLI. Articulus.
Ez felül megirt bírságokat penig csak akár ki sinistra 

expositiójára ne cselekedjék a tisztek, hanem ha nem constál, 
convocáltassa a tanácsot, s legyen jelen az bírságban esett
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ember is, lássa, mivel menti magát, de csak egy vagy két 
hiteles szemmellátott tanúnak vallására is, cxequáltassék az 
birság, mely dologban semmi appellatio ne admittáltassék se 
eféle executiókban, se juris medela, repulsio, inhibitio vagy 
urunk mandátuma ne fogjon, in poenam indebitae ineurráljon 
a/, olyan ibidem vigore praesentium.

X L I l .  A rticulus.
Mindez felül megirt birságoknak megvételében azért ilyen 

modalitást observáljanak az tisztek, hogy ha az hadnagy
és bir............................................................................................:
alatt levő bírságban esett .........................................................
küdjék azután felőle ........................ ........................................
za el az zálogát de.....................................................................
szí kezekből valahol ta .................................  .........................
s ha kiváltja harmad .................................................................
ki. Ha kinek kün................................................................. .....
vagy tanácsa eleiben .................................................................
vagy méltó ratióját nem................................................ . .........
hogy a hadnagy kezében.............................................................
nagygyal tartozzál el m .............................................................
négy hűtős ember, vagy .............................................................
csak exequálják haza .................................................................
a birságot s mind .............  ........ .................................... . .....
vette az zálogot .......................................................................’..

Mely bírságokat .....................  !.........................................
.....  .............. . .....................  maradékinknak jovára s hasz-
..............................................tum in congregatione universorum
..............................................etth. correcta per eosdem.

.................................  his Thordai. Barta György hajdúk
..........................................primarius hadnagya.

Az eredeti utolsó lapjának fele hiányozván, a szöveg teljessége 
helyreállítható nem volt. Találtatik a máramarosszigeti lyceum kézirat 
gyűjteményében. Közreadtuk Szilágyi István igazgató úrnak kezünkbe 
adott példánya utáni.

1652.
M áram arossziget városi con stitutiók.

Constit utiones nobilium in oppido Szigeth residentium, anno domini 1652. 
cicca festum circumcisionis domini, ex communi eorum voto, consensu 
et suffragio in ordinem redactae,’conclusae et junctis dexteris confirmatae.

Praefatiuncula.
Concordiam et bona inter cives instituta esse laudanda 

nemo non fateri debet, nam et Deum ipsum non confusionis,

VA ко,s i  S T A T I T I  МОК. 6 3 9
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verum bene ordinationis osse Deum cuncti praedicamus, néqlte 
praejudicari quicquain nobilitari nostrae praerogativae, si 
instituta bona custodierimus, idem vero et pacem inturbantes
refranaverimus........... reipublicae esse damnosum valde et juri
divino derogare plurimum satis constat, si per fas et nefas pro 
lubitu vitam transigamus. Quare juxta illud Deer. Trip. Part.
3. Tit. 2. quod quilibet populus vel communitas possit condere 
leges (intra sese videlicet observandas) quae juri aliorum et prae
sertim divino non praejudicant, quicquam ad extirpandas malas 
consvetudines et abusus perversorumque animositatem; praecipue 
tamen ad refrenandos arvorum prohibitorum aemulatores et 
custodiendas nostras in campo segetes, quae annonam et victum 
praestant mortalibus, placuit communitati nostrae ex unanimi 
voto et suffragio certas constitutiones conscribere, easque, uti 
hactenus etiam fuerant observatae, in ordinem redigere, quae 
articulatim idiomate nostro sequuntur.

Primus Articulus.
Ezután is mint eddég az tisztváltozás új esztendőben 

leend, úgy mint hadnagyok, szolgáknak és egyházfinak válasz
tása és megeskütése; az ő tisztek: mindjárt másnap kezekben 
járt kevés proventusról tartozzanak számot adni azoknak, a 
kiket az nemesség arra rendel és ha mi pénz nálok lenne, az 
új hadnagynak kezében resignálni, sub bona conscientia köte
lessége szerint.

II. Articulus.
Valakit a nemesség közönséges tetszésből, kiváltképpen 

a potior pars hadnagyságra választana s fel nem akarná 
venni, fi. 12. legyen az büntetése, melyért való zálogért mindjárt 
el is küldjenek s elhozassák, ha készpénzül le nem akarja 
tenni s az zálogot is, ha ki nem váltja bizonyos napig, 
eladhassák, mindazáltal ez fizetéssel immunis ne lehessen, hogy 
többé soha sem viselne.

III. Articulus.
Az kiket penig az hadnagy mellé hűtős szolgáknak 

választand az nemesség, s renuálna, annak büntetése legyen 
11. 6., melyért való zálogért is mindjárt elküldjenek hasonló
képpen s elhozassák, de ez ilyen is ez fizetéssel immunis ne 
■lehessen, hogy többé nem viselne soha is, hanem ha a nemes
ség reá szorulna, hogy nem volna oly alkalmatos, kire imponál
hatnák, azután is imponálhassák. Mindazáltal a ki maga in 
persona részét elviseli, többé ne erőltessék.

f i i d
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IV. Articulus.
Simili modo, sui) eadem poena, tegyenek egyházfiat is, 

excepto, hogy ha alkalmatos reá, ha részét elviseli is, ne 
legyen szinte oly immunis, hogy többé soha se viselne, ha 
kivántatnék szolgalatja.

V. Articulus.
Az hadnagy mellett hűtős assessorok 12 leven, ha mikor 

mi közönséges dologért, avagy törvénytételre hivatja az hadnagy 
az assessor uraimat, a ki el nem menne s méltó ratióját nem 
adhatná, büntetése legyen den. 24.

VI. Articulus.
Ha valahová hivatnak az juratusok, törvényre, divisiora, 

böcsűre, kárlátui, vagy egyéb hasonló dologra, az városban 
vagy mezőbe, salariuma egyiknek-egyiknek legyen den. 12. 
Az szolgának den. 6. Erdőre ha hivatnak az juratusok, 
salariuma den. 24.

VII. Articulus.
Az ki idéző pecsétet kér az hadnagytól, egy poturát 

adjon. Az ki nóvumot kér, den. 24. adjon.

VIII. Articulus, ultimusque et praecipuus.
Hogy minemű constitutiókat ezen esztendőben újonnan 

irtunk, az egész városbeliekkel együtt közönséges akaratból pecsét 
alatt, kiváltképpen az tilalmasnak és határunknak oltalmazásáról 
korcsomárlásról és egyéb közönséges jóra és tisztességre néző, 
köztünk forgó dolgokról és azokból következhetendő bírságok 
exequálásának modalitásáról, a ki közülünk excessust cselek
szik s poenában incurrál, hogy az olyan bírságokat comperta 
rei veritate hadnagy uram megvehesse akármely nemes emberen 
köztünk, az a modalitás szerint, az mint ott városunk consti- 
tutiójában Art. 40., 41. et 42. megvagyon specificálva, adtunk 
plena autkoritást arra hadnagyunknak és faeultást, hogy az 
a brevis processus szerént procedál hasson, melyben és mely 
ellen appellatio se admittaltathassék és semmi juris medela, 
cautió, mandatum inhibitio, se repulsio ne használjon, mivel 
itt nincs sem főben, sem tisztességben, sem jószágnak elvesztésé
ben járó dolog, hanem csak a magunk jovának oltalmazására 
néző aprólék bírságok. Sőt végezzük azt is azért, hogy a ki 
aféle bírságoknak executiójáért hadnagy uramat, vagy az

Corpus S ta tu to ru m . III. 41
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juratusok közül valakit in jus provocálna, vigore praesenthmi 
indebitán maradjon érette fi. ТОО. Mely végezésinket mind
nyájan egy akaratból ex sana et spontanea animi deliberatione, 
kézbeadással confirmálunk, concludalunk. Datum in oppido 
Szigeth anno et die in praemissis.

E r e d e t i je  e lro n g y o llo tt p a p ír o n  a  M á r a m a r o s s z ig e ti  ev. re f . lyceurn  
b ir to k á b a n , a m e ly rő l  lem á so lta  L u g o sy  J ó z s e f  1 8 5 5 . E  m áso la to t 
S z i lá g y i  I s tv á n  ig a zg . ta n á r , tu d ó s h azán kfia  b o csá to tta  ren d e lk ezésü n k  alá.

1652.
S z a tm á r v á r o s i  s ta tu tu m .

A nno 1652. die u ltim a  D ecem bris de lib e ra tu m  consultissim i senatus 
Z a tth m a rie n sis  de ponderatione seborum  ad in stru c tio n em  lanionum

Z atthm ariensium .

Az becsületes és nemes Zatthmári tanács, egyező értelem
ből, városunkbeli mészáros mesterségnek, az mázsának vissza
adása felől igy delik érái, az fagygyú mérésről is decernálva. 
Mivel az becsületes tanács annak előtte ígéretet tett volt az 
mázsának restitutiója felől, azon ablatióját recognoscálván, az 
mázsát az mészárosoknak visszaengedi, de ily conditiöval, hogy 
az húson kívül az mészárosoknak, mázsán semminemű marhát 
méretni meg nem engedi, hanem az magok szolgáik eleiben 
hozott húst megmázsálják. Az magok kezek után eső fagygyat, 
50 forintig mérni megengedtetik magok serpenyőjében, de 
fölebb nem engedtetik; azt is az becsületes tanács jó consi- 
deratióban és observatióban hagyja, hogy valaki akar itt lakos, 
akar idegen ember mázsáltasson, adjon avagy vegyen nyere
ségre. akármi névvel nevezendő marhát mázsáljon, fele bérit 
az adó személy, felét penig az vevő személy tartozzék az 
mázsás mesternek letenni; ha az mészárosok az legények 
kezében mázsáltatott húson kívül valami névvel nevezendő 
marhát mázsáinak és ha rajta érik, avagy ezután is világos
ságra jövend, 12 forinttal megbiintetődnek irremissibiliter.

E r e d e ti je  S z a tm á r  v á ro s  le v é lt .,  P ro t .  p o l i t .  1 6 0 8 —1653. F ol. 433.

1653.
N a g y b á n y a v á r o s i  s ta tu tu m .

A nno 1653. die 14. m ensis A u g u sti in  com m uni congregatione senatus e t 
com m unita tis conclusiones factae.

1. Minthogy a szent vasárnapi ünnepnek megszentelése, 
az nagy vásározás, idegenektől különbféle eledelek nemei
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behozások és lakosoknak is szőllőllegyekre és gyümölcsös kertek
ben szünetlen járások, és terhek behordások miatt, igen nagy 
fogyatkozással celebráltatott s szenteltetett meg Isten számára 
és sokan nagy abusushan merülvén, semmi gondjok nem levéli 
üdvösségekre s meg sem gondolván, mely igen szorosan paran
csolta az ur Isten ő felsége, az ő napjának, Szombatjának 
megülését; hogy azért ezután az ne legyen, ex voto communi 
iuterdicáltatott, hogy kenyeren, húson és boron kívül semmi
nemű eledelt, sem városbeliek, se idegenek ezután ne áruljanak, 
sőt az idegenek a kis ajtókon be se bocsáttassanak terhekkel, 
az ittvalók is terhet azon nap be ne hozhassák, a végre edények
kel ki se mehessenek; mindazáltal magában ember, major
sága, szőleje látására szabad leszen kimenni, de terhet és 
dolgot vinni gyümölcs szedés, hozására nem szabados. Az borok 
árulása is penig ilyen módon observáltassék, hogy praedicatiók 
alatt az pinezék ajtai mindenütt betétessenek és azután nyit
tatván, árulhassák az csapiárok, hogy ez előmehessen, tizedesek 
által hirdettessék meg.

2. Hogy senki város lakosi közül főbíró hire nélkül, házát 
idegennek ezután ne merészelje eladni, az is elvégeztetett a 
toto senatu et universitate; hanem a ki el akarja adni, a bíró
nak adja értésére, elsőben, hogy az biró város szabadságát, 
rendtartását jó módjával adhassa ebben az idegennek. Az 
mely praedicatoroknak penig, kiknek eddig házuk vagyon itt, 
és valaki bérben tartja, az mig esztendőről esztendőre bériből 
kitelnék, mindaddig az ház adójában és egyéb szükséges szol
gálatokban város közönséges javára, a tizedesek által, a benne- 
lakóktól fordíttassék, mely végezés ellen a ki cselekeszik, 
kiváltképpen házát ha főbíró hire nélkül adná el. cum florenis 
viginti puniáltatik. Az béres házban, lakók is, ha a házbérit 
a ház adójától és egyéb közönséges szolgálattól megtagadná, 
az is meghűli tette tik. Mely hogy jövendőre is stricte observál
tassék totus senatus et communitas in prothocolo civitatis 
inscribi curavit.

Eredetije Nagybányaváros levélt., Prot: 1640—1740; (II. köt.) 
Pag. 161—162.

1657.
N a g y b á n y a v á r o s i  s ta tú tu m o k . 

i.
Anno 16o7. d ie m ensis Aprilis. S ta tu tu m  e s t :

1. Hogy classisonként akarja az becsületes város, mint 
eddig, úgy ezután is az scholát igazgattatni, melyét Isten

41*
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kegyelméből felkezdett volt állatni az becsületes város, míg 
Isten ő kegyelmeknek tehetséget s elégséget annak a reminek 
fenntartására engedi, megtartják.

2- Hogy az halotti temetésre való órák az sclmlamestertől 
adattassanak, nem a cantortúl, a hová penig gyermekek hivat- 
tatnak, egy-egy classist elbocsásson ő kegyelme. Oly nevezetes 
ember temetésére penig mind is elbocsássa.

3. Egyik classis számára erigáltassék egy auditórium az 
kőfal mellé a czinteremben, innen a piacz felől való oldalában, 
melyet berenázattal bekeríttetnek és foglaltatnak, az seholához 
ő kegyelmek. Isten építtetésében elősegítvén ő kegyelmeket. 
Mely conditiók hogy observ áltassanak és effeetuáltassanak, az 
prothocolumban beá'attatott ex commissione senatus et uni
versitatis.1

Eredetije Nagybánya város levélt., Erőt. 1640—1740. (II. kot.) 
Pag. 199.

II.
Die 17. Septem bris an n o  1657.

Ex voto communi deliberatio talis facta est: si quis 
incolarum huius civitatis nostrae civium, duas domos, aut 
saltem duo loca domorum sibi voluerit servare, census annuales 
et vectigalia inordiuaria, servitia, custodes et vigiles studiose 
prout determinabitur et aequum fuerit, juxta decretum anni 
1560 die Lunae in veteri aut priori protocol© a praedecessoribus 
nostris seu piae memoriae majoribus scriptum.

Eredetije и. о. Pag. 200.

1658.
N a g y b á n y a v á ro s i sta tú tu m ok.

I.

D ie I m ensis M aji H a b ita  congregatione am plissim i senatus conclusiones
factae.

Az seliolabeli öreg deákok helytelen inquietudójok és 
contumax háládat!anságok miatt, melyből magokat az isteni 
szolgálattól absentálták. jobb magok viselésére. Ígérvén magokat, 
azért tőlök kevéssé abnegálni akart lapát búzához ragasz- 
tatott búzabeli bonc fi eiurnot, tisztelete» esperest uram és 
mellette levő atyafiaknak instantiájokra, megadatni rendelte a 
becsületes tanács.

Eredetije Nagybánya város levélt., Prot. 1658—1671. 18. I.

1 E statutum Horti István scliolamester indítványára kelt.
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и.
Die 26. Maji.

Mivel az iiristennek kiváltképen való haragját és látoga
tását veszszük eszünkben, a pogányságnak reánk való szertelen 
dü hősködésében; ehhezképest, hogy ő felségének, haragját 
engesztelhessük, végeztetett, hogy minden héten, szerdán az 
úrnak dicsőségére hivatalos és buzgó könyörgésekben innepeket 
szenteljenek.

in.
Az varga mesterek, mivel sok dolgokban, elejekben írott 

limitatiójokat violálták, végeztetett, hogy 1652. esztendőben 
Írott limitatiójok megmaradjon, ezt semmiképen által ne hágják, 
az táruknak is a javait otthon el ne duggassák, sem más idegen 
helyekben is ki ne vigyék, hogy itthon a piaczon városunk 
lakosinak csak a selejtesét adják, hanem minden vasárnap, 
kinek minemft műve vagyon, kihozza, vasárnapon kívül penig, 
otthon is adhat el a sarukból. A limitatió penig párban legyen 
biró uramnál e végre, h o g y  ha azt a limitatiót transgrediálnák, 
érdemek szerint való poenájókat tollálják.

E r e d e ti je  u. o. 1 2 —2 3 . I.

IV.
D ie 3. Octobris.

Mivel nagy tilalomban volt, hogy a mostani futott népek 
erdőinkre marhájokat fel ne hajtsák, ennek megcircálására 
azért bocsáttatnak egynéhány lovasok, hogy ha kiket találnak, 
kiváltképen valami más embertől eltévedett marhával, tehát 
azokat behozzák s poena condigna büntessék.

Mivel az futott néptűi mostan mészáros uraimék mind 
a sertés marhát, s mind penig egyéb lábas marhát olcsón 
megvehetik, azért a disznóhúsnak javának fontját adják per 
den. 3, a csontosát per den. 2.. a tehénhúsnak javát per 
den. 2., az alábbvalóját per den. 11 /2; a juhhúsnak fontját 
per den. 11 /2, az kecskehúsnak fontját per den. 1.; látómester 
marnék penig diligenter reájok vigyázván, ha kit csalárdság
ban deprehendálnak. és ehez nem tartják magokat, tehát 
vagyon hatalmok, s éljenek vele.

E re d e ti je  w. o. 36, l,



V Á R O SI STATÚTUM OK.646

Y.
Die 28. Octobris.

Az alsó réteken a szekeres emberek marhái nappal eljár
hatnak, de úgy, hogy pásztor legyen mellették, éjszakára piaiig 
ott ne maradjanak, mert ha a korcsolyás ott pásztor nélkül 
való marhákat talál, behajtja s az ura megbüntettetik. A ménes 
szabadon eljárhat, de a szőlők alatt való rétekre senki mar
háját ne jártássá, mert ha mi kárt vall marhájában, magának 
tulajdonítsa.

Eredetije u. o. 38, l.

VI.
Die 11. mensis Decembris

Noha ekkeddiglen a scholánkban tanuló ifjúság claSsisok 
szerint'taníttatott, de látván a sok alkalmatlanságokat, melyek 
mind a seholamesternok Horti uramnak seholában való nem 
lakásából, s mind penig a deákoknak egyenetlen magok viselet- 
lenségéből származott és repullulált; erre képest Horti uram 
is a becsületes város jó akaratját ingratissime repudiálván, 
ő kegyelmeknek is szolgálatját repudiálják. és scholamesternek 
többé agnoscálni itt nem akarják ő kegyelmek; hanem más 
mestert, úgymint Püspöki János uramat scholánk directiójára 
hivatván, az ő kegyelmek directiója alatt, a scholának is elébbi 
classis szerint való rendit tollálják. Végeztetett azért, hogy 
ennekutánna a scholában való tanításnak rendi redigáltassék 
az elébbeni ordo szerént, legyenek collabora torok, s egy mester, 
s a cjassicalis ordo proscribáltassék.

Eredetije u. o. 44. I.

1659.
N a g y b á n y a v á ro s i sta tú tu m ok.

I.
Die 25. Januarii. In congregatione senatus amplissimi jurataequc com

munitatis conclusiones factae.

A fokhagymási tilalmas erdő megtiltatik, és hogy onnan 
senki tölgyfát maga szükségére ne hozzon, végeztetik.

Azonban a ki a maga örökségéiül, határárul hoz is fát, 
azt is’biró uram hirivel cselekedje.

A város adójának hova hamarább való felvetése meg
legyen,
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Isten annyira való békességet szolgáltatván, ez idén is a 
keiités építése meglegyen.

Eredetije Nagybányaváros levett., Prof . 1658 1671. Pag. 59.

II.
Die 11. Februarii.

A szőlőknek szakványozása, vagy summában való adása 
egészen, vagy valamely müvének szakaszba való szakványbau 
adása, sub poena fl. 10 megtiltatik.

Eredetije u. o. Pag. 61.
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III.
Die 10. Maji.

A mi az szőllőmunkásoknak való fizetést illeti: mivel 
úgy vagyon, hogy in anno 1641. közönségesképen az elvégez
tetett volt, hogy több mívesek között a kapásnak cum den. I 2., 
fizessen minden ember; mindazáltal, mivel már ezt általliágták 
legyen minden emberek s nehéz megorvosolni; tehát mostan is 
végeztetett, hogy azt a régi szabott rendelést igyekezzék ugyan 
megtartani, és hirdettessék meg most is, hogy senki 12 pénz
nél többet a kapásnak ne fizessen; mindazáltal, ha ki 15 pénz
zel fizet is, ugyan nem kell megbüntetni, hanem biró uram 
csak fenyegesse, de meg ne sújtsa, a mely csak arra való 
dolog, hogy az az elébbi régi végezés penitus ne aboleáltassék, 
hanem hacsak a neve is, még is fenforogjon. Ha ki peniglen 
oly találtatnék, ki 6 avagy 7 poharával fizetne a művesnek, 
sine ulla remissione az olyant biró uram toties quoties com
perta rei veritate büntesse cum fl . 1.  —  Azonkívül, ha ki 
mívesének öreg fazekakban ételt küldene ki, az is hogy 
elvétessék a kapuban a darabantok számára, végeztetett; 
mindazáltal tarisznyában liamit kiviszen, és a vinczellérnek 
külön egy kis csupor étket kiküld a gazda, meglehet.

Ugyanazon discursusban, a becsületes tanács nem consen- 
tiálván, közönségesen az ételt ő kegyelmek a communitással 
együtt igy corrigálják, hogy sem apró, sem öreg fazekakban 
nem leszen szabad ételt adni, hanem penitus tilalomban legyen.

Eredetije u. o. Pag. 73.

IV.
Die 23. Maji Conclusione senatus et universitatis.

A mészárosmester uraimék a bárányhúsnak czimerét, úgy 
mint fi választott javát és szépét, kövérét adják per den, 12,



VÁROSI STATÚTUM OK .048

az alábbvalóját per den. 10, vagy a mint eladhatják, mivel 
most a báránybőrnek is jó ára vagyon, hogy soha sem volt 
olyan, mivel százát adják per 11. 27. A tehénhús penig, a 
bárányhúsárulásban is, meg ne fogyatkozzék, hanem az is 
legyen, mivel ilyenkor mészáros mester nramék közül némelyek 
csak a bárányhús árulásra támaszkodnak s tehénhús egy csepp 
sincs.

A vargamestereknek is anno 1652. die 12. augusti, pro 
tempore adatott limitatiójokat, mostan a becsületes város és 
tanács elveszi és beutaltja; hanem az elébbi 1642. esztendő- 
beli articulusokban specificált limitatiókhoz tartsák magukat, 
ha kárt nem akarnak vallani.

Eredetije u. o. Pag. 74.

V.
Die 18. Augusti, habita congregatione senatus et juratae communitatis

conclusio facta.

Ut quilibet hospes, custodibus vinearum suarum, non 
ultra quam den. 21. teneatur solvere hebdomadatim, pro 
coemendo victuali, iidem juramento sint adstricti dominis suis, 
ut neque propriis suis dominis, neque vicinis damnum inferent, 
de aliis etiam damnum inferentibus sedulo prospicient. 

Eredetije и. о. Pag. 85.

V I .
Die 4. Octobris,

Super limitatione pretii vinorum novorum, sic deliberatum 
est. Quod, siquis incolarum civitatis, ratione vini novi, certam 
pecuniam ab aliquo anticipavit, talis in solutionem debiti suo 
creditori debeat dare pro singulis florenis urnam vini unam 
atque dimidiam; siquis vero debitorum hoc modo sesquiurnas 
pro uno floreno solvere difticultaret, is juxta antiquum civitatis 
usum, sub tridui spatio integram summam pecuniae anticipatae 
tenetur persolvere suo creditori. Si autem ipse creditor ses
quiurnas vini, idest integram unam et dimidiam pro singulis 
florenis exigere et percipere sibi damnosum fore existimaret et 
per hoc vinum novum levare nequiverit, debeat expectare, 
quamdiu vina sua debitor in cellariis collocata, debito suo 
tempore educillare et per hoc creditori etiam suo satisfacere 
queat,

Si qui demum extiterint, quibus paratis pecuniis vina sua 
recenter vindemiato emere aut vendere cordi fuerit, tales prq
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singulis florenis imam urnam vini vendere vel emere valeant 
atque possint. Redemptio autem vinorum nemini libera esse' 
permittitur.

Prata inferiora, id est cis fluvium Szaszar existentia, in 
rationem boum et jumentorum, tempore vindemiae vina addu
centium, libera esse permittuntur, et pro diurna pascuatione 
eorundem conceduntur. Sed prata sub vineis, ac ultra fluvium 
Szaszar situata perpetue a boum et jumentorum cursitationibus 
et pascuationibus interdicta habebuntur; ubi si aliquorum 
jumenta, praecipue in loco damni, inveniuntur, illa in instanti 
interficienda esse, absque ulla poena superinde irroganda, 
permittuntur; juxta deliberationem antiquitus in anno 1 577. 
proclamatum, ut in priori protocolo videre licet.

Eredetije it. o. 8 8 .1.

VI.
Die 27. Octobris.

Coctura seu braxatio cerevisiae, ratione jobbagionum 
civitatis sic limitatur. Quod nemo deinceps absque scitu domini 
judicis vel senatus cerevisiam coquere poterit, nisi ab amplis
simo senato vel judice ejus facultatem exaraverit. Domini 
magistri etiam sicut et ejus coctor a venditione cerevisae in 
salaria eorum congestae abarcentur.

Eredetije и. о. 89. 1.

1660 .

N a g y b á n y a  v á ro s i  s ta tú tu m o k .

I.
Hoc die (1. Januarii) per dominum judicem et juratam communitatem in 

absentia dominorum juratorum civium conclusum est.

1. Hogy midőn a malomgazdák szám vételnek idején 
ratiójokat beadják s buzabeli productiójok leszen, ugyanakkor 
mindjárt két exactorok tartozzanak kimenni a malomban, annak 
megcircálására, bogy ha annyi búza vagyon-é még jelen a 
malomban, a mennyi productioban a ratioban vagyon.

2. A mennyi búza a számvetőkriek számadása után 
tisztében való beállásáig az malomban gyűl, annak is meg
látására, midőn az gondviselőt (akar az előbbi s akar újonnan 
tött legyen az) tisztiben inaugurálják, tartozzék akkor is a 
közelii elmúlt számvételen levő exactorok közül két személy a 
gondviselővel kimenni, a kik az új, vagy az elébbi gondviselőt
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installálják s bemutassák a molnár előtt, ugyanakkor meg
osztván azt a számadás után gyűlt búzát, és commenrlálják 
úgy a gondviselőnek számadása alá, és lássák akkoron is az 
exactorok közül, mennyi búzát percipiál a gondviselő.

3. Item, hogy a molnárnak tisztirül kiirott bitnek for
mája legyen, és minden gabonaosztásrul textusa is.

Eredetije Nagybányaváros levélt,, Prot, IIP, 1658—1071. 97, l.

П.
Die 10. Aprilis.

A schola törvényei (melyeket a scholának refor mati ója
kor csináltanak) elöl vast attanak, s a város minden részeiben 
approbálta, confirnmlta, excepto hoc, liogy a gyermekek is 
halott temetni el ne menjenek.

A két kapuknak, kis ajtóknak kulcstartóinak szabad
ságok felől concludáltatott, hogy az elébbi 1642. esztendőben 
végeztetett dolog megtartassák, azaz a czirkálástul immunisek 
legyenek, csakhogy ők is minden kinyitásán s minden bezárol- 
tatásán személyek szerint jelen legyenek; azt penig, mikor 
zárják s nyissák meg, az iidőnek mivoltához accomodálja a 
kulcstartó magát; ha penig a bezárlás után valami oly szük
séges ki- vagy bemenetele kivántatnék valakinek, mely haladé
kot kár nélkül nem szenvedhetne, avagy oly siető város követ
ségében járó ember menne ki. vagy másunnan érkeznék, 
azokat a bizonyos órákon később is elbocsássák; de egyéb 
onusokat tartoznak a rend és szükség szerént supportálni. 
hasonlóképen a borgazdák is.

Eredetije u. o. 110.1.

C50

III.
Die 19. Angusti.

Az pásztorok heti kosztpénzekre rendeltek den. 21; az 
vásárbirák mellé más két inspectorok is rendeltettek, kikkel 
együtt a piaczon az sütőknél a kenyereket, és vásárnapokon 
az búzákat meglátogassák; ha kik kicsiny kenyereket sütnek, 
elvegyék, városházára is küldhessék.

Eredetije «. o. 116. I.

IV.
Die 17. Septembris.

Ha ki a város lakosi közül jövendő bor fejében adott 
avagy vött pénzt fel. ez adós az creditornak minden egy-egy
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forintért fizessen egy-egy veder b o rt; ha penig az őreditor 
sajnálná úgy elvenni az bort, várja meg. bogy az adós tegye 
le gátorra borát, és pénzzé tevén, contentálja kész pénzül adóját 
(sic!). Ha penig az adós sajnálná lígv fizetni a borral, intra 
triduum parata pecuniával satisfaciáljon adósának (sic!). Ha ki 
penig kész pénzen akarja adni. vagy venni a bort, a mint és 
mennyin adhatja vagy veheti, lássa, szabadon liagyatik.

Az mi az . kántornak való borbeli praebendát illeti, 
melyet az szüreti alkalmatossággal szoktanak volt az előtt per 
abundantiam et abusum inkább, mint modo ordinario, quovis 
tempore observando, mindennap két-két itczénként ebédre és 
vacsorára adni a dézmaborbul, arról ő kegyelmek egyenlő 
értelemből érezik, hogy neki ahhoz semmi jussa nincsen, semmi 
Írást és példát nem is látnak róla, mostan penig a bor is 
igen szűk lévén, erre nézve in toto ő kegyelmek tőle abnegál
ják, és sem most, sem ezután sem neki, sem más kántornak 
ő kegyelmek úgy mint adósságot ki nem adják, hanem ha 
kinek s mikor akarnak ő kegyelmek abból gratificálni, szaba
dosak ő kegyelmek vele.

Azonkívül esztendős fizetésébe járó borbeli salariumában 
is rendelnek s adatnak ő kegyelmek urnas vini puncto 40; de 
azután uj végezésbtil az tizet is megadták s 50-re töltötték ; 
evvel a mostani bornak szüksége és becsessége szerint benő 
contentus lehet, mert most ez többet teszen, mint mikor modo 
extraordinario az bornak bősége miatt, hol (50. hol 70 veder 
bort“ adtak ő kegyelmének fizetésében. Az dézmásoknak is, 
praebendájok az bornak szüksége szerint mostan kevesebb 
legyen és minden profusio eltávoztassék, melyre, hogy egyházfi 
uraimék rája vigyázzanak, megparancsoltatott. Az papoknak 
jussok lévén az dézmához, az praebanda bort is áz elébbi rend 
szerént administrálják ő kegyelmek, mivelhogy mindaddig sem 
nyúlhatnak az dézmaborokhoz, valómig az dézmásoknak a körül 
való dolgok leszen; hogy azért ne szomjazzanak, igyanak abban.

Az borhajtó marháknak az szőllő alján és kerteken kivid 
való rétek szabadoson hagyatnak.

Eredetije u. o. 118—119. I.

■ 1660.
N a g y lá n y  a v a r  ő s i s ta tu tu m .

In anno 1660. die Decembris.

In generali congreatione senatus et juratae civitatis, 
unanimi voto deliberatum est: hogy a modo in posterum 
mind az ittlokős nagybányai emberek, s mind penig azok is.
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kik másutt laknak, de itt örökségek, házuk és egyél) residen- 
tiájuk vagyon, ha disznójukat városunk erdejére makkra 
bocsátják és felhajtják, szintén lígy mint egyebek, mind 
váltójával s mind penig (ha annyira leszen) dézmájával is 
tartozzanak, minden villongás nélkül.

Azonban a mi dézmában város részére jut, akár kevés, 
akár sok disznók legyenek azok, szőrin fel ne osztassanak, 
hanem, hogy az villongás eltávoztassék, csak eladassanak, és 
az ára mind a váltójából gyűlt pénzzel együtt in publicum 
civitatis fiscum et usum convertáltassék.

Eredetije Nagybánya város levélt,, 1610—1740, (II, k.) Pag, 224,

1661.

N a g y b á n y a  v á r o s i  s ta tú tu m o k ,

I.

Die 10. F e b ru a rii  h a b ita  congregatione am plissim iiii senatus e t to tiu s  
com m unita tis conclusiones factae.

Az praedicátorok megmarasztásáról beszélgetvén, ő kegyel
mek egyenlő értelemből Sellyi Pál uramat elbocsátják, mivel 
ő kegyelmének erkölcsében és tanításában sok botránkoztató 
oxccssusok vannak, melyeknek megjobbitása felől intés által 
semmi reménység nem lehet. Nánási István uramat penig ő 
kegyelmek egyenlő értelemmel megmarasztják.

Item mivel az sok ebek az városban, s kiváltképen az 
mészárosoknál igen elbiivültenek, kik sok emberséges embereket 
is egynéhány helyeken meg is sebzettének, végeztetett azért, 
hogy őket mind megöljék s az gazdák is tartozzanak sub poena 
flor. 12. az megölésre ki- és előadni.

Item, ekkeddiglen az mészáros mesterek exemptusoknak 
tartván magokat, böjtben az deákoknak való rendszerint való 
fizetéstől, mivelhogy ők nekiek szombathúst adnak, pro valore 
den. 16.. ő kegyelmeknek az visszatetszvén, rendeltetett, hogy 
azután az mészárosok is renddel, szinte úgy főzessenek mint 
akárki az lakosok közül. Ez végezésben fordult elő az 1560. 
esztendőbeli végezés is, a mint az fekete könyvben megláthatni.

Item az város jobbágyi künn hir nélkül méhsert és 
szaladsert főzvén, meg nem engedtetik, mivel szabadságunk ellen 
lévén, ez még az város lakosinak is nem engedtetik meg.

Correcta. Noha az elébbeni irás szerént elvégeztetett dolog 
volt, hogy ő kegyelmek Sellyéi uramat elbocsássák, de Nánási 
uram az marasztásnak idején törekedvén ő kegyelméért, sőt
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az istenért is kérvén, hogy feles cselédit s háza népének idegen 
voltát, és a mostani liáboruüdőt megtekintvén, ő kegyelmét 
még ez egy esztendőben el ne Imcsássák; ez ő kegyelme töre- 
kedését azért egyedül, és nem a Sellyéi uram személyét 
ő kegyelmek megtekintvén, ilyen conditiók alatt megmaraszt- 
ják. 1. Hogy az részegséget elhagyja s az Istenszékiben úgy 
föl ne álljon. 2. Szokott könyörgéssel éljen, s az hosszas unal
mas könyörgést elhagyja. 3. Lakodalmakban is magát jól viselje. 
Nánási uram penig. kívánván az cathedraticumoknak elengedé
sét és egy öl szénát gratis; ő kegyelmek valami 20 vagy 25 
forintig való honoráriumot inkább adnak ő kegyelmének, de 
az cathedratieumot, minthogy rendet ő kegyelmek nem változ
tatják ; azonban az egy öl szénával is ő kegyelmét mostan 
feltisztelik.

Az adóvetés hova hamarébb meglegyen, nevelés is benne 
ne legyen.

Eredetije Nagybánya város le vé ltp ro t. III. 1638—1671. a 140— 
141. lap.

II
Die 14. F eb ru arii.

Ä harminczadnak exactiója körül sok szokatlan difticul- 
tásokat szenvedvén az becsületes város, melytől az szepesi kama
rát querulose requirálván, mivel privilégiumot nem mutathat
tunk, semmit nem proficiáltnnk; ezért végeztetett, hogy egy 
keveset az üdőtől várván, extremumot tentáljanak, és magok 
megárendálják ő kegyelmek, ha különben a sok hibának nem 
snceurrálhatnak.

U. o. 141. lap.

11 r.
Die 16. Mártii.

Az mészáros mesterek supplicálván azon. mivel az széna 
igen szűk és drága, az marha penig igen-igen rósz, ha valami 
formán egy vagy két óráig megszUkiilne az hús. ne tulajdoni- 
tanák ő kegyelmek rontuiua fiának, hanem az marha szűk és 
rósz voltának; de ő kegyelmek meghagyták, hogy csak vágja
nak continue, valamint s valahogy lehet, szenvedjenek és vágja
nak valaminemüt lehet, mert ha megengednék, tehát abutálná- 
nak vele. s többre terjedne az hús tágítás egy óránál.

U. o. 146. I.
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IV

D ie 23. Aprilis.

Mivel az nagy taxa felől felvetett tavalyi adó és rege- 
strum igen rigorose és hibásan vagyon, erre nézve ezt ő kegyel- 
mek njahb consideratióbau vették, és az lakosok könnyebbségére 
is vigyázván, igy végeztek: bogy valamint kinek-kinek annuális 
ordinarius censusa vagyon, az szerént ezen egy taxában meg
annyit adjon, a kinek 1 forint, egy forintot, a kinek kettő, 
kettőt, ét sic consequenter. Ezt peniglen egyszersmind megadja 
minden ember. Ha penig az szükség kevánja, egy esztendőben 
ugyanilyen modalitással többször is ex taxa felvettessék, és 
exigáltassék; igy mégis nem annyira irtóznak el az város 
lakosi tőle.

Eredetije Nagybánya város levéltárában, prot. III. 1658—1671. 
a 149. lap.

V.
Die 10. A ugusti.

Istennek igaz ítéletéből az pogá-nyellenségnek rettenetes 
ereje rajtunk általmenvén, minthogy О felsége, annak tágulá
sában valami kicsiny pihenést is engedett, az idefutott szegény
ségnek és nemességnek taxálásáról igy végeztek ő kegyelmek; 
hogy mivel Isten mintegy rendkívül szabadított meg bennün
ket csak az maga kégyelmességéből. nem az mi industriánk 
avagy summázásunk által, erre nézve az szegénységért miseri
cordia ducti, minden rovatai és contributio nélkül elbocsáttat
ják, hanem ha valaki jó akaratjából akarna valamit adni. 
Az nemességet penig tizedesek által az városban megtudakoz- 
tatják, és kit-kit értéke szerént meg akarnak taxáiul.

Az kádármesterek, minthogy az bástyákon való sok ideje 
mulatozások miatt az idő mellől elestenek, az szüret penig bő 
fog lenni, arra nézve jelentetik, hogy az iidőnek rövid volta 
miatt az bordókötéssel mindennek el nem érkeznek, erre nézve 
az kivülvaló kádároknak bébocsátásokra szabadságot enged
nek ez város lakosinak.

Minthogy az kántor magát az riadúson felette igen ember
telenül viselte, s maga ultro az kantorságról le akart mondani, 
azért ő kegyelmek is többé vele nem veszekednek, hanem az 
kantoriátul amoveáljúk s mást keresnek, mert az intés is rajta 
nem fog.

V. o. 156. I.
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VJ.
Die 12. Septembris.

Az praedicátorok admoneáltassanak. hogy az templom- 
beli praedicatiót és könyörgéseket el ne mulaszák az szokott 
órákon; halott felett való tanításért, mindazonáltal ő kegyel
mek nem arceálják azt is az magok privatomokért, ha meg
cselekszik más órákon; de ő kegyelmek arra nem erőltetik 
halott felett való praedicálásra, csak hogy az közönséges el ne 
múljék.

Item. Az catliedraticus censust meg kell kérni az bor 
betakarítással együtt, mivel sok szükségi vadnak szegény váro
sunknak.

Item közönséges helyen ne panaszolkodjék ok nélkül az 
czéliekre liberalitásokért.

Eredetije Nagybánya város levélt., prot. III. 1058—1671. a 158.1.

1661.

N a g y b á n y a  v á r o s i  s ta tu tu m .
Conclusum amplissimi senatus et communitatis. Anno 1661. die 5.

Decembris.

Mivelhogy az 1661. esztendőben, a szünetlen grassáló 
nagy pestis alkalmatosságával gyűlt magon szakadt jószág felett, 
az becsületes tanács és város között nagy villongás oriáltatott, 
melynek tovább való eltávoztatásáért és az szeretetnek s egyes- 
ségnek ő kegyelmek között való megmaradásáért az becsületes 
tanács és város ez dolog felől egyenlő értelemmel igy végezett: 
hogy az mit valaki testamentaliter in cultum divinum, úgy 
mint templomra, scholái a felmenő ifjak számára vagy ispotály
hoz legál, minthogy az olyan többire Isten oltárára tétetik, 
aféle jókból az becsületes tanács semmi részt magának ki ne 
vegyen, hanem annak illendő helyére tétessék. De ha valaki 
javait városunk fiscusa számára legálja, vagy ha nem legálná 
is, de sine omni semine et sangvine decedálna, az olyan jók 
liscus számára applicáltatliatnak, város privilégiuma szerént és 
afélékből az becsületes tanács az tertialitást kiveheti, ő kegyel
meknek industriájok forogván azoknak congeráltatásában és 
(lefensiójában. az két részt város közönséges szükségére letevén, 
tollábán az végezések által ő kegyelmek az régi fekete könyv-
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ben ezen dolog felett 1636-ban beirt conclusuiuot, melyet pro 
futura observatione ő kegyelmek az prothocolomban beírattak.

Eredetije Nagybánya város levélt., Prot. 1640—1740. (II. kőt.) 
Pag. 227.

1662.
N a g y b á n y a  vá ro si sta tú tum ok.

Die 4. Januarii tempore restitutionis et renovationis omnium offi
cialium civitatis et valediction is judicum fori, communi voto decretum est.

Hogy az minemü eszközök az kővékánál vannak és az 
vásárbiróságnak tisztihez tartoznak, minthogy az eddigvaló 
vásárbirák azokkal mintegy kereskedtenek, pénzen adván azokat 
az uj vásár bíráknak, melynek eltávozta-tására végezték ő kegyel
mek. hogy az ott levő közönséges eszközök regestráltassanak, 
és úgy adassanak mind most az uj tisztek kezéhez, mindez után 
kézről kézre az szerént. Hamit penig azok közül az vásárbiró 
vagy elvesztene, vagy rontana, tartozik helyette mást csinál
tatni, és tisztiről lemondván, mindeneket az regestratio szerint 
annyi számuakat az utána következendőnek minden complár- 
kodás és pénz nélkül adni.

Eredetije Nagybánya város levélt., prot. III. 1658—1671. a 167. I.

II.
Die 26. Aprili.

Ezen gyűlésében az becsületes tanács és város, bíró uram 
ő kegyelme relatióját, melyet az Pap commissiariustól hozott, 
megértvén végezték, hogy az városunkban levő nemességet, kik 
oltalomért ide confugiálván, régen itt commoralnak, úgy meg
zabolázzák és ki- s bemeneteleket, jöveteleket úgy megcirkál
ják, hogy senki álnok leveleket Erdélyben ne küklliessen, se 
onnan ne hozhassanak. Ez végre az község közül elkezdvén a 
summo ad imum, renddel minden nap két-két ember legyen 
az kapuban, kik az kimenőket és bejövöket megexaminálják, 
hova mennek, honnan jönek, mit hoznak, és ha leveleket talál
nának nálok, olyat, kit vagy Erdélyből hoznának, vagy innen 
az nemessek oda alattomban küldöncnek, elvegyék és mind 
emberekkel együtt, mindjárt bíró uramhoz küldjék, hogy ő 
kegyelme jól megtudakozván az dolog felől, az mi városunk 
javára való leszen, azt cselekedhesse ez aránt. Mivel egyéb- 
aránt nagy romlástól félthetjük az miatt városunkat.
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Minthogy az üdőiiek mostani veszedelmes volta és nyomo
rúsága oly nagy, hogy az székhús is felette igen elszükíilt, az 
marhák elfogytanak, és az erdélyi határban való járás is penig 
nem szabados: erre nézve mészáros uraiméknak suplex instanti
ájukra pro tempore mostan megengedi az becsületes tanács 
és conmiunitás, hogy ő kegyelmek a székhúsnak javának fontját 
harmadfél pénzen elmérhessék, kit húslátó uraimék is az mostani 
időhöz képest annyi érőnek Ítéltetnek; az aláhbvalóját petiig- 
len két pénzen, és az mely ugyan hitvány volna, annak fontját 
fél garason mérjék ő kegyelmek.

Eredetije Nagybánya város levélt.,prot. III. 1658—1681. a 183. I.

III .

Die 24. Novembris.

Mivel az kostáiban quártélyozó németek az egész lmstá- 
tot nagy részént elpusztították, az kostát lakosi keresvén arra 
suplicátiójuk által, hogy házukat behordatván, az bételekeken 
itt benn az városban, és holmi elhagyott fundusokon építhetné
nek házakat, nem levéli reménységek, az kóstátban való jöven
dőbeli lakhatások felől; végezték azért ő kegyelmek, hogy a 
hol az hostáti emberek afféle, helyeket maguknak néznének 
és választani akarnának, elsőbben az helynek vagy háznak 
gazdájával egyezzen és alkudjék meg (mivel pénz nélkül nekik 
nem adják), ha megalkhatik vele, bene; ha penig nem, ő 
kegyelmek közül az helynek látására elhiván. ha illendő 
leszen kívánsága, feladják, avagy másképen eligazítják.

ü. o. 195. I.

1663.
N a g yb á n ya  vá ro si sta tú tu m ok .

I.

Ilié 9. Aprilis habita congregatione senatus et communitatis conclusiones
factae.

Intessenek meg a praedicatorok, hogy elvárják, inig az 
kántor az hymnust, psalmust és invocatiót elmondta, az asz- 
szonySágokat is megintsék, hogy felálljanak, mikor a textust 
mondja s olvassa a pap.

Eredetije Nagybánya város levélt., Prot. III. 1658—1671. a 211. I.

Corpus S ta tu to ru m . III. 42
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II.
Die 13. Junii.

Az kufárságot megengedik úgy a kufároknak, liogy ne 
vegyenek az piaczon meg semmit, az kit eladni hoznak, hanem 
helyekre menjenek, vagy háznál, alioquin vegyék el az vásár- 
hirák s küldjék az scholában. Egrest penig ugyan ne legyen 
szabad arulniok; ratio: mert az oláh mind lopton lop.

Eredetije Nagybányaváros levélt, prot. III. 1058—1671. a 215.1.

III.
Die 23. Julii.

A kántort megfogadják ő kegyelmek, úgy mindazáltal a 
modo in posterum: hogy esztendeig 12 köböl búzát (16 köbölre 
is reátöltik ugyan, ha az szükség nem árad rajtunk, supplicati- 
óval megtanulja) bort is. hasonlóképen végezték ő kegyelmek, 
hogy 25 veder bort adnak, ha bort nem adhatnának penig, az 
nem léte mia, tehát th 25 adnak az huszonöt veder borért. 
Ha penig bővebben terem, az huszonöt vedren kívül gratis 
adnak ő kegyelmek, a mint az idő meg fogja mutatni, mind
azonáltal, mikor bort adhatnak, bort adnak, ha penig nem, 
pénzt.

A mely emberek az hegyen sajtókban laknak birság alatt 
meghirdettetik, hogy onnét eltakarodjanak s ott ne lakjanak. 
Felsőbányára is megirattatják ő kegyelmek, hogy az egrest, 
ha oda viszi az ember, megezirkálják.

U. 0. 216. I.

IV.
Die 13. Augusti,

Az elébbeni mód szerént minden tized tartson egy-egy 
darabontot, az többit bocsássák el.

A kik disznajukat az mezőn jártatják, megintessenek 
érette: ha nem fogadják, a korcsolyások mind olyan kártevő 
marhát behajtsanak, a piaczon penig a ki szabadon jártatja, 
a czigányok vegyék el, a ki a czinteremben jártatja, a deákok 
vegyék, öljék el.

A kádárok (ha az szükség szorosan nem kívánja) vagy 
kerüljenek, vagy az sárban járjanak, az bástyára az utón, ne 
az más ember kertin.

U . 0 . 2 1 8 .  I.
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1663 .

N a g yb á n ya  v á ro s i sta tu tum .
Die 26. Octobris habita congregatione amplissimi senatus conclusiones

factae.

A z  m é sz á r o so k n a k  m e g e n g e d t e t ik  az r é tr e  já r a t n i  a z  v á g ó  
m a r h á k a t , ú g y  m in d a z á lta l,  h o g y  k á r t  sz é n á k b a n  n e  t e h e s s e n e k  
sz á n ts z á n d é k k a l.

A z  fazak a 's c z é h m e s te r é t  h iv a tv á n  ő k e g y e lm e k , m e g p a -  
r a n c s o lta t ik  se r io , h o g y  a z  k á ly l iá k a t  e g y  m é r té k r e  c s in á ljá k ,  
a z  m o s ta n  k ic s in y r e  c s in á l t  k á ly h á k a t  ö ssz e r o n tsá k , az f a z e k a 
k a t  is  j ó l  m e g g y ú r t  sá r b ó l c s in á ljá k , e g y é b a r á n t , h a  n em  f o g a d 
já k . a z  b e c s ü le te s  ta n á c s  a z  f a z e k a s  czéh et m e g b ü n te t i .

Eredetije Nagybánya város levélt., prot. III. 1658—1671. a 222. I

1664.
N a g y b á n y a  v á ro si sta tú tum ok.

I.
Die 9. Februarii habita congregatione senatus et communitatis conclusio

nes factae.

M in th o g y  a  v é k á k n a k  á l la p o t já b a n  az e g y n é h á n y  id ő k b e n  
so k  fo g y a tk o z á s o k b a n  v o ltá n a k , h o g y  azo k  m e g k is e b b ü lte n e k  
v o lt . b iz o n y o sa n  m e g  n em  tu d h a tn i ,  m i o k o n ; a z é r t  ez  d o lo g b a n  
is , h o g y  jo b b  e g y e n lő s é g  l e h e s s e n . ő  k e g y e lm e k  a z  k a s s a i  k ö b ö l
h ö z  a k a r tá k  c o n fo r m á ln i, s  h o z a t t a n a k  is  eg y  n e g y e d e t  K a s s á 
ru l, a z  o t t  v a ló  b ír ó n a k  a n n u e n t iá já b ó l é s  a d o m á n y á b ó l (k it  
o t t  s z a p u n a k  h íjn a k ) , m e ly e t  u g y a n  az k a s s a i  p e c s é t te l ,  o t t  
S z a b ó  L á s z ló  u r a m  m e g p e c s é te lt e tv é n . b é ly e g e z te tv é n , ú g y  h o z o tt  
h a z a ; m e ly h e z  ő k e g y e lm e k  c o n fo r m ite r  c s in á l ta t ta n a k  is e g y 
n é h á n y  v é k á k a t, fé lv é k á k a t, n e g y e d e k e t ,  a zo k b u l a d v á n  k i m in d  
a z  m a lm o k b a n  s m in d  a z  p ia c z  s z ü k s é g é r e ;  d e  a z t  is  tu d v á n  
ő k e g y e lm e k , e z e n  v é k á k n a k  q u a n t i t á s a  m e n n y ir e  m e g h ib á s it -  
t a to t t  v o lt, n a g y  e g y e n e t le n s é g g e l  a z  k o r c s o ly á so k n a k  k e z e k  
a la t t ,  n em  le v é li  m in d  k e t tő k n e k  e g y e n lő  v é k á ju k , n e g y e d e k ,  
a z  m e ly e k  m ia t t  so k a k n a k  k á ro k , ő  k e g y e lm e k n e k  p e n ig  m a g u k 
n a k , a z  b e c s ü le te s  ta n á c s n a k  m á s  id e g e n e k t ő l  b e c s te le n it t e té s e k  
i s  tö r té n t .  V é g e z t e t e t t  a z é r t  e g y e n lő  é r te le m b ő l, h o g y  a m o d o  
in  p o steru m , a z  v é k á k  a z  k o r c s o ly á s o k  k ezéb ő l k iv é te s s e n e k  és  
a d a t ta s s a n a k  az v á sá r b ir á k  k e z é h e z , k ik e t  is  ju r e  fo r i  m é ltó b 
b a n  il le t ,  i ly e n  fo rm á n , h o g y  a z  v é k a b é r i t  a z o k  p e r c ip iá ljá k

42*
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es anui suo tempore számot adni tartozzanak, melynek fele 
része az város számára, fele penig az vásárlóinknak cedáljon. 
Az vékáknak penig, mind malombelieknek, s mindazoknak, kik 
az piacz szükségére valók lesznek, az város lakosinak vékások
kal együtt, kik húzóknál vékákat akarnak tartani, pecsétlések
nek helye az város malmában legyen, ha lehet, mindkét malom
gazdáknak s lia penig egyik elmarad is, de az másiknak az 
vásárlóinkkal együtt continua praesentiájokban; ezen pecsét
lésnek penig salariuma cédái két részre; úgymint az malom- 
gazdáknak, az melyik jelen lészen, és az vásárlóinknak egyen
lőben, úgymint minden pecsétléstől den. 2, hasonlóképen az 
vékáknak rectiíicatiojának is, ha mikor történnék, azt is az 
malomban az megmondott személyeknek praesentiájok és mun
kájuk által kelletik véghezvinni. Vékát penig, hantikor kell 
újonnan csináltatni vagy csak restauráltatok azt a vásárlóink 
az véka közproventusából tartozzanak praestálni. Az vékabért 
penig az adó embertől exigálják az vásárlótok, mikor tőlök 
az vékát kikérik, ők penig exigálják áttol, az kinek adják az 
búzát, nem az vevő embertől. Hogy penig az egész városban 
az vékák mindeneknél egyenlők legyenek, ő kegyelmek kinek- 
kinek elébbeni vékájokat egy bizonyos helyre hordatják és 
azokat is ez szerént rectiticálhatják, melyek közül az kik lóte
lesek nem lehetnek, azt ő kegyelmek valami csorbítás által 
niegj egyeztetik.

II.
Karónak, sendelynek. senki forgácsságára ne menjen vagy 

küldjen, sub poena Üor. 10, mindeniknek penig százát den. 33 
vegyék. Haki penig karót vagy zsendelyt hoz az piaczra, azon
ban az vevő emberrel meg nem alkhatik, hanem csak az vásárt 
akar próbálni, gazdájához akarná vinni, azt a vásárlótok neki 
meg ne engedjék, hanem csak adja el, ha az piaczra hozta; 
ha penig akkor valami embertelensége, vagy az vevő emberrel 
való meg nem alkhatása miatt el nem akarná adni, rakassák 
le az piaczon vele akar sendelv, akar karó, akarnó legyen, 
mint egyéb öreg fákat, ügy talán inkább rátér az árura. Senki 
az lakosok közül is az ilyen ravasz ember marhájának, ha azt 
egyszer az piaczra eladni hozta volt, szállást ne adjon, melyet 
ha valaki attentálna, az vásárliiró rávigyázzon és azt az embert, 
az adó emberrel együtt, biró uramhoz híjjá, ő kegyelme iga
zítsa, és az szállásadót megbüntesse érdeme szerint.

Eredetije Nagybánya város levélt., prot. III. 1658—1671. a 243— 
244. lap.

(itiO
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16ß4.
N a g y b á n y a  v á ro s i  s ta tú tu m o k . 

i.
Die 8. Martii habita congregatione senatus et juratae communitatis con

clusiones factae.

Praedicator uraimékat ő kegyelmek tanácsul és városul 
egyenlő értelemmel megmarasztják, erről ő kegyelmeket adino- 
neáltatni akarván, hogy az lialottat az temetőhelyre kikisér- 
jék és az temetőhül énekszónak elvégeződése előtt, praedicatio 
után mindjárt haza ne szökjenek magánosán. Meg is marasz- 
tottak mindjárt.

Mivelhogy az szőlőmunkásoknak bérek rendeletlenül elne- 
vekedett és áradott ez egynéhány esztendőkben, az szellőnek 
penig jövedelme igen kevés, egyenlő értelemből végeztetett, 
hogy senki szellőjének asszonyember mívétül, úgymint hajlá- 
sátul, kötözésétül többet ne adjon, hanem ad summum den. 10. 
az alábbvalójának den. 9 et 8, férfi munkájátul penig. úgymint 
karózástul, kapálástul, tenkeléstül adjon den. 15, alábbvalójá
nak den. 12 et 10. Senki penig élettel is neki el ne gazdál
kodjék, mert valaki nyers káposztán és főtt vagy aszú gyü
mölcsön kívül ételt küld vagy viszen nekiek, az kapukban 
elvétetik tőlük, akar gazda s akar míves legyen. Az ki ez 
tilalmat általhágja és mívesének többet fizet, biró uram meg
büntethesse cum. fior. ]. Az míves penig, mely többet kér, 
s rajta tapasztaltatik, captiváltassék s azt az napot veszesse 
és töltse héjában a fogságban. Ezt penig ő kegyelmek mind 
tizedenkint meghirdettetik, s mind az közönséges piaczon meg- 
kiállatják.

Minthogy penig az munkásoknak ilyen nagy béreket az 
szakványozóknak, sommásoknak szabados volta hozta, arrul is 
azért ő kegyelmek így végeztek: hogy mivel már efféle mun
kásokat az emberek igen fogadoztak, az gazdáknak nagy károk 
nélkül, kik summái? pénzt is adtanak nekiek, most ő kegyel
mek ezt meg nem változtathatják, hanem pro futura cautela 
így decernálnak, hogy jövendőben nem leszen szabados senki
nek szellőjét egészen vagy darabonként summában vagy szab
ványában adni és másoknak is venni, melyet ő kegyelmek ez 
esztendőben jó idején tizedesek által ez város lakosi között 
meghirdettetnek, hogy anticipative senki efféle pénz fel ne adjon, 
melyet ha cselekeszik, pénze is oda vész, ez tilalom általhá- 
gásért penig az szokás szerint cum fi. 12 megbüntettetik. nein
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menthetvén avval magát, hogy jóeleve ez tilalom értésére nem 
lőtt adva.

Eredetije Nagybánya város levéltárában, Prot. III. 1658—1671. 
a 247. I.

II.
Die 7. Maji.

Szabó, csizmadia, vargaczéh instálván az becsületes tanács 
előtt, bogy az templomban az halottat praedicátiónak alkal
matosságával bevinni igen nehéz és bajos, melyre nézve ő 
kegyelmek remediálnak, hogy vagy háznál, vagy temetőben 
lenne az tanítás. Azért ő kegyelmek consideratióban vevőn az 
dolgot, üzennek az praedicátornak, hogy vagy háznál vagy 
temetőben legyen az tanítás, olykor legyen penig, hogy az 
templombeli szolgálatot az ilyen halott felett való tanításért 
el ne mulassák.

U. o. 253. I.

III.
Die 16. Maji.

Az vargaczéh az becsületes tanácsot supplicálta, hogy 
az czéhmester helyett mást tegyenek, mert az itthon nem mér 
lakni, sokkal lévén adós, melyet ő kegyelmek megengedtek,

U. o. 235. I.

1664.
N a g y b á n y a  v á ro s i s ta tú tu m o k .

I.
Die 27. Maji.

Minthogy az lelkitanitók ottan-ottan dorgálódnak az 
bűnöknek elszaporodása felől, melyeknek refraenálására utat 
módot keresni intettessenek; azért ő kegyelmek közönségesen 
elvégezek, hogy akar az becsületes tanács közül valók, akar 
városházára valók, ezután hallanak vagy szitkokat, vagy egyéb 
rendeletien vétkes életet valakiben látnak, az tizedeseknek 
segítséggel lesznek, mind az megintésében, mind penig az 
tanácsnak vagy becsületes biró uramnak hírré tételekor, melyre 
ő kegyelmek kiki ultro offerálá magát,
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Minthogy az mészárosok igen szabadosán adják az bárány- 
húsnak fertályát hat polturán és heten, azért elvégeztetett, 
hogy a javának fertályát tizenkét pénznél feljebb ne adják, 
alábbvalót penig olcsóbban den. 10, az kecskehúsnak peniglen 
fertályát 8 pénzen az javát, alábbvalót olcsóbban.

Az kalmárok supplicálván közönségesen azon, hogy az
1640. esztendőben nekik adatott privilégiumot confirmálják 
és augeálják, minthogy az kalmárok némelyek az többinek 
kárára titkon megveszi és mindeneknek ezképen nem jutna 
az marhában; melyre nézve ő kegyelmek az elébbeni punctu- 
mokat helybenhagyják, evvel augeálják, hogy válaszszanak egy 
elöljárót közülük, a ki gondot viseljen reájuk, és ha ki com- 
periáltatnék olyan, ki titkon járna és megvenné, az olyan 
ember az megvött, árult marhát elveszti.

Eredetije Nagybánya város levéltárában, Prot. III. 1658—1671. 
a 256. I.

TI.
Die 23. Junii.

Az csizmadia czéh alázatosan supplicálván arról, hogy 
ennekutánna ne lenne szabad az kalmár embereknek egyebeknek 
behozniok és árulniok az idegen csizmákat. Melyre nézve meg
tekintvén ő kegyelmek méltó kívánságokat, végeztetek, hogy 
ennekutánna öreg csizmát sohul csináltat (excepto török csiz
mán és apró csizmákon kívül) be ne hozzanak s áruljanak, 
a ki megpróbálja, rajta érik, megbüntettetik. Sokadalomkor 
szabad leszen; de a csizmadiák is tartsák az lakosokat ele
gendőképen csizmákkal a limitatió szerónt.

Az kupások igen felettébb elmenvén az gömbölyeg-palaczk 
árának elvételében, azért a modo in posterum elvégezteték, 
hogy ennekutánna egy itczést csináljanak den. 25, két itczést 
den. 30, és valamennyi itczés leszen, annyi 15 pénzen adjanak.

U. o. 257. I.

TIT.
Az elidegenített örökségeknek dolgában való praescriptio, 

úgymint az harmadnapi iidőmulás az praetendens félnek káros 
törvénynek látszván ő kegyelmeknek, mostan így deliberáltak 
egyenlőképen ő kegyelmek tanácsul és városul: hogy midőn 
valami oly fekvő örökség elidegeníttetik valaki által, melyhez 
másnak vagy jure sangvinis vagy vicinitatis praetensióját és 
jussát tartaná, tehát az iidőtül fogva, midőn annak abaliena-
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tióját megtudta, terminusa nem liarmadnap legyen, az eddig 
observált szent törvény szerint, hanem quindena, mely időnek 
revolutiója alatt a praetendens fél tartozik azt, a ki az örök
séget megvötte bird uram eleibe hívni, a pénzzel megkínálni 
és az dologrul vagy protestálni három úttal, hogy ha valami 
méltó akadályok miatt abbeli dolgát el nem kezdhetné, vagy 
penig ugyan törvényben is elegyedni peresével, vagy vele más 
úton dolgát eligazítani, és így ha protestál, bár szintén hosszas 
időkre terjedjen is valami acceptahilis ok miatt dolga, de avval 
iigye mellől el nem esik; egyébaránt, ha succumbál és ezek 
közül a quindena alatt sem egyiket, sem másikat nem prae- 
stálja, elesik keresete mellől.1

Eredetije Nagybánya város levéltárában. Prot, III. 1658—1671. 
a 256. I.

664

1 Az ingatlan dolgok kiváló gazdasági, társadalmi s politikai jelen
tőségénél fogva, mely szerint azok nemcsak a megélhetés legbiztosabb 
eszközeiként jelentkeztek, hanem az egyesek s egész nemzetségek társa
dalmi állásának, tekintélyének, a hatalomnak és alárendeltségnek alapját 
is képezték, melyhez csaknem kizárólag fűződtek a legfontosabb jogok és 
kötelességek: hazai jogéletünkben, mint az európai népeknél egyáltalán, 
sokkal részletesebben lett rendezve s kifejtve az ingatlan, semmint az 
ingó dologi jog. így a jog különös gondoskodásának tárgya volt 
többi közt az ingatlannak átruházását czélzó vallás, fassió is. Nehogy 
ezzel a nemzetségnek, illetőleg a sok tekintetben ennek szerepére vállal
kozott szomszédságnak (községnek) érdekei rövidséget szenvedjenek, neve
zetesen abban az esetben, ha az ingatlan idegen kézre kerülne : a fassió 
csakis a rokonságnak nyílt beleegyezésével, vagy annak jelenlétében (hall
gatag beleegyezésével) történhetett, hacsak az elidegenítőnek különös 
méltánylásra számot tartható viszonyai nem okadatolták a rokonság bele
egyezésének méllőzését. Ugyanez okból a rokonokat, valamint a szomszé
dokat az elidegenítendő ingatlanra nézve elővételi jog is illette, melj*nek 
érvényesíthetése végett az elidegenítőnek a rokonokat az ingatlannal 
meg kellett kínálnia, de csak oly vallás alkalmával, melyhez a rokonság 
hozzájárulásának ki eszközlése szükséges v o lt; a szomszédok ellenben a 
vallót a vételár felajánlása mellett megintették, hogy az ingatlant ide
genre át ne ruházza (HK. I. 11. 59., 60. t.-cz.). Nehogy továbbá a király
nak (illetőleg koronának, országnak) az ingatlanokra nézve fennálló érde
kei, minők az ingatlanokkal járó közkötelezettségek pontos teljesítése, 
minők a háramlási jog, csorbát szenvedjenek, a fassiónak hiteles személy 
vagy hely előtt kellett végbemennie ; mert telek- vagy egyéb nyilvántar
tási könyvek hiányában ezeknek jegyzőkönyveiből, melyekbe a fassiót 
bevezették, az ingatlannak mindenkori birtokosa s birtokának jogczime 
is kitudható legyen.

A városi fekvőségek elidegenítésénél, noha ezek a városi élet saját- 
szerű természeténél fogva korántsem voltak oly kiváló jelentőségűek, 
mint, a nemesiek, mégis, mivel a polgári jogok teljességének élvezhetése 
s a város iránt fennálló igen fontos kötelezettségek teljesítése is azoktól 
függött, szintén a rokonok, szomszédok (polgárok) s a város érdekei szem
mel voltak tartandók, Д НК. III. A. 13. cg. szerint ugyan a fassió érvé'
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1664.
Nagybánya városi statútumok.

I.
Die 9. Julii, habita congregatione senatus conclusiones factae.

Minthogy az kapukbeli hópénzes darabantok az aratásra 
való kiosztás miatt igen megkezdettek ritkulni és az tized 
ugyan nem is találhat darahantokat, végezték ő kegyelmek, 
hogy az mely tized darahantot fogadhat és találhat, fogadjon 
darahantot; az hol nem találhatni, magok az tized népe, tigy- 
mint az férfiak, renddel, személyek szerint szolgáljanak; az 
darabantkeresésben penig egészlen az tized munkálódjék, nem
csak az tizedes.

Eredetije Nagybánya város levélt., prof. III. 1658 -1671. a 261. I.

II
Die 12. Octobris.

Az kik városunk lakosi közül bor fejében anticipative 
pénzt vöttek fel, minden egy-egy forintért fizessenek a kredi- 
tornak urnas vini ши 2.

Az kántornak fizetése felől ezt rendelték ő kegyelmek, 
hogy a modo in posterum buzabeli fizetése cuh. 60, borhéli 
fizetése cuh. 60. Mikor Isten a hegynek termését adja; ha 
penig vékonyan leszen az bor, olyankor 2ő forintot adjanak 
az borért, s a kántor is tartozik leválni.

U. o. 272. I.

nyéhez csak az kivárhatott, bogy a városi biró vagy két esküdt polgár 
előtt történjék; de a tárnoki jog tanúsága szerint a tárnoki városok 
а HK. I. R. fiO. czimének a nemesi javak fassiójára vonatkozó szabályá
hoz is tartsák magokat, a mennyiben fassió alkalmával mindenekelőtt 
a rokonokat kellett az ingatlannal megkínálni, s ha ezek nem akarták 
megvenni, a szomszédokat illette az elővételi jog (lásd Codex juris tavern, 
mon. XVII. cap. XXXII.). A személynöki városokban a jelen statútumból 
következtetve, úgylátszik, a rokonok és szomszédok megkinálása a fassió 
érvényéhez nem volt szükséges, de azért joguk volt azoknak ezt utóbb 
megtámadni,
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1 6 6 5 .
Nagybánya városi statútumok.

I.
In anno 1665. die 1. Januarii.

Deliberationes quaedam senatus et juratae communitatis, tempore electio
nis et restaurationis dominorum juratorum plebeorum, officialiumque civi

tatis, conclusae, factae.

Az becsületes tanács és communitas látván, mintegy becs
telenségekre lenni, az becsületes fizető polgároknak és lajstro
moknak is (melyben sok becsületes embereknek nevei forognak) 
rutitásokra, hogy a rút Perdónak, Hengernek1 is neve ott 
forog, és neki is salariumának fizetésével a fizető polgár ter- 
heltetik, s általa szemtelenül ottan-ottan molestáltatik. Annak 
okáért ő kegyelmek egyenlő értelemből mind az Hengernek 
való fizetést, s mind penig az ebeknek ülésétől való czigányok 
saluriumát onnan tollalták, és azoknak rubricáját s fizetéseknek 
is munkáját, az szószólóknak lajstromokban transferálták, és 
hogy a modo in posterum azoknak való fizetést a szószólók 
(kik egyéberánt is fizetnek nekiek) praestálják, elvégezték.

Mivel a serfőzető házat a németek (kik in anno 1662. 
hostátunkban quártélyoztak) mind elpusztították és azokba is 
az városnak nagy kárával a serfőzetés megszűnt: végezték ő 
kegyelmek, hogy prima occassione arra rendeltetett curatorok, 
Polgár Ferencz és Ödön György uraimék, serfőzetésre való 
hajlékot építtettessenek, ha olyan módosán nem lehet is. mint 
volt az előtt, és sert főzessenek s áruitassanak.

Eredetije Nagybánya város levélt., prot. III. 1658—1671. a 289. I.

II.
Die 21. Augusti.

Az procátorok igen elmenvén az pereknek saczoltatásá- 
tól az szegény emberek között; melyet az becsületes tanács 
eszében vévén és kezekben kapván, meglimitálá az becsületes 
tanács salariumokat. Egy criminalis causátul fi. 3., alábbvaló- 
tól és divisionalistól fi. 2. felelettül is úgy mindazáltal, hogy 
az szegény emberek szegénységére vigyázzanak, ereje felett ne 
saczoltassák; egy bejövöstül den. 24.

U. o. 326. I.

fje!}ker=fióliév. Lásd ei'te nézve Ц. Hűt J. f. 194, ). 1. jegyz,
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1665.
Nagybánya városi statutmoh.

I.
Die 5. Octobris.

Ha valaki város lakosi közül bor fejében pénzt adott, 
egy-egy forintig rendelének ő kegyelmek egyenlő akaratból 
cub. 21 /2. Ha penig sajnálná úgy adni, az pénzét tegye le 
annak, az kittil felvötte volt. Kész pénzen penig kettővel adják; 
az dézmát felvallhatják fi. 1. két vedret.

Minthogy az szőllőbegy sok költséggel miveltetik, azonban 
az bornak ára igen leszállóit, az embereknek árultatásuk miatt, 
két pénzen kezdve némely ember itczéjét. Azért elvégeztetek 
az is, hogy senki ez után egy poharánál alább az borát ne 
merészelje kezdeni; mert ha valaki alább kezdi és bocsátja, 
és ha ugyan magát megvakmerősiti s mégis úgy árulja, meg- 
fogattatik és megbüntettetik. hanem kezdje den. 6.—5.—4. 
pénzen s három pénzen aztán eladhatja mind. Veder számra 
penig mind adhatja, lássa; ez penig meghirdettetik.

Az rétet megszabadják, de nem az szellők alatt, hanem 
miképen ezelőtt volt, most is úgy légyen.

Az vágóbarmot is az mészáros czéh instantiájára, meg
engedik ő kegyelmek, hogy az úton alól legeltethessék, de nem 
fölött.

Az praedicatorok Nanási és Horti István urak supplicá- 
tióval találván meg az becsületes tanácsot és universitást, hogy 
sok expensákat kelletik tenniük, az bóráknak behordattatására 
és hordóknak megköttetésére és szerzésére, mind penig az 
schóla mesterek fizetésében, azért ő kegyelmek dignitást ten
nének hordóval, még penig megkötőitekkel ajándékoznák meg, 
az mesternek való fizetést is aequálnak. De ő kegyelmek sem
miképen reá nem mennek, hogy hordót adhassanak, mert nincs; 
sem az mester fizetését nem aequálják, hanem tartson asztalt, 
az scholamesternek az két praedicatornak, ha ő kegyelmek saj
nálják (így).

Az seprű, mint előtte volt, úgy ezután is legyen az 
egyház fiáké, mely az kádakban gyiil az sajtókban, de egy-egy 
forint sallariumok leszen érte. Az mi az korcsolyások tisztit 
illeti, ha pinczéből vonszon ki, 40 vedernél öregebb hordóktól 
den. 24. vegyenek, annál kisebbtül pedig kevesebbet; két 25 
vedres hordóiul 24 pénzt, pinczében való bebocsátástul is így 
vegyenek ő kegyelmek, hogy negyvenes és öregebb hordó bor-
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tui 12 pénzt vegyenek; két 2o vedres boroktul is hasonlókép
pen, ha szekérrül leveti is, den. 4 adjanak. Ennivalóval penig 
senki nem tartozik az korcsolyásoknak, hanem az kik az város 
lakosi közül híják, tartozzanak személy válogatás nélkül elmenni. 
Ha kinek penig módja vagyon henne, hogy maga eerejével pin- 
czéjéhen hányhatja borait, szabados, megcselekedheti, és lebo- 
csáthatja.

Eredetije Xagybánya város levéltárában, prof. III. 1038—1671. 
a 383. I,

II.
Die 26. Novembris.

Az mészárosok az húsmérésben rendetlenségeket s exces- 
susokat cselekedvén, úgymint az húst mind hirtelen odavetik, 
nem állapodván meg az font, és egy font hús majd négy pénz
ben esvén, az bőrt mikor eladják, az lábánál való bőrben 
mindkét felől egy-egy pár bocskornak valót kimetszenek; item 
az kocsonyának való lábakat az csontjárul az húst lemetélvén, 
elméri, az csontját késcsinálónak adja, az bobáját az kocso
nyásnak adják; az húslátó mestereket is el nem híják látni; 
azért fontját ezután mérjék az jónak harmadfél pénzen, az 
alábbvalónak alább, úgymint den. 2: az disznóhúsnak az húso
sának den. 4, az csontosnak den. 3. Az kolbásznak den. 4, az 
véresnek, májusnak den. 3; de jól elkészítsék: az több illetlen 
dolgoktul penig supersedeáljanak a modo in posterum.

U. o. 388. I.

1666.
’N a g y b á n y a  v á r o s i  s ta tú tu m o k .

I.
Die 4. Januarii.

Noha azelőtt való esztendőkben olyan rendtartás volt az 
becsületes város lakói között, az scholában tanuló ifjak susten- 
tatiójára, gratitudinis ergo, hugy az böjtben bét hetek alatt 
főzzenek domatim; de mivel az város lakosi az böjtben igen 
kioszolnak az szőllőmivre és hegyen való lakásra és így keve
sen fordul meg az coquia, azért úgy tetszők ő kegyelmek una
nimi consensu és concludáltaték, hogy mostan kiskarácson után 
hét hét alatt kiki főzessen, ebben penig szabott rendi legyen 
az deákoknak, mennyit főzessenek, hogy így hamar percurrál-
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van, az várost és annak lakosit az coquiával onerálván, ren
deletlenül cselekedni, megzaboláztassanak.

Minthogy az dormitoriumot vagy temetőkertet ez háború 
esztendőkben az német vitézek funditus elpusztították, annyira, 
hogy méltán az idegen emberekttil ilyen elpusztult temetőker
tünknek meg nem építéséért Ítéletet felvehetünk: azért unanimi 
voto et consensu ez is elvégeztetek, hogy most Isten jó száll
íttat adván, fát annak felépítésére valót meghordassák, mely
ben jobban progrediálhassanak, ilyen modalitást kövessenek 
e l: az jobbágyok hordják az fát, körülvaló falukat is megta
lálják. ha ki jóakaratjok szerint segítséggel lesznek.

Az darabontokat az öreg kapukban megtartani továbbra 
is elvégeztetek, és helybenhagyaték. mivel az pogány ellenség 
nem távul vagyon városunktül.

Eredetije Nagybánya város levéltárában, prot. III. 1638—1671. 
a 351. I.

II.
Die 13. Februari.

Mivelhogy a piaczon levő öreg boltokbul semmi oly pro
ventus nem redeal annuatim a város fiscusában, ezenkívül, 
hogy adaja volna két-két forint; de építvén az gazdák rajta, 
azt is annyira detálcáltntják számvételnek idején, hogy többire 
semmi haszon nem lészen, és így az városnak semmi haszna, 
hanem csak az gazdáké leszen, ők nyugodván benne. Azért 
egyenlő értelemből mostan concludáltatott, hogy ő kegyelmek 
ezen öreg boltokat juxta qualitatem aedificii megnézegetvén, 
justo pretio eladják örökösön az kalmároknak, úgy hogy a ki 
osztán el akarja adni, szabados legyen véle, hogy eladhassa 
azon áron; mivel mostan mind javát, mind roszszát egy áron 
adták el. Azonban annualis census! tartoznak fizetni minden 
boltért kalmár uraim ti. 2.

Elvégezték ezt is ő kegyelmek, hogy a görögöknek bol
tokat építtessenek a piaczon, a hol illendőnek Ítéltethetik, 
mivel igen szép provcntust praetendálhatnak utána.

Az hentesek székeit is ő kegyelmek város számára fog
lalják pénzen és azt meg nem engedik, hogy egy valamely 
privátus ember ott széket vegyen, hanem adaja azoknak is 
legyen esztendő által ih 10, mint a czéhesckének.

U. o. 359 . I.



III.
Die 17. Augusti 1667.

Elvégeztetek unanimi voto, hogy az tizedesek által házan- 
kint meghirdethessék: ezután senkinek az városon tartani ne 
legyen szabados házánál sem agarakat, sem apró vizslákat, 
kutyácskákat, és két hét alatt az városiad a kinek is vagyon, 
kitisztítsa és adja, mert ha nem, két hét múlva valaki házá
nál agarakat, kutyákat találnak, megölik az czigányok.

Eredetije Nagybánya város levéltárában, prot. III. 168—1671. 
a 446. I.

1667.
D ébreczen vá ro si sta tu tum .

Az czigányok vásárok felől végeztetett, hogy hétfőn nap
estig, kedden tizenkét óráig, ne legyen szabad az czigányoknak 
lovakat árulni, lovuknak elvétele poén áj a alatt; sem venni és 
másoknak elejekben kimenni.

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1667—1670. jkv. 146. I.
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1667.
N a g yb á n ya  v á ro s i sta tú tum ok,

i .
Die 20. Augusti.

Az szőllőpásztoroknak hétre fizetések, kosztra, unanimi 
consensu rendeltetik: den. 18. mely summa fizetésén vásárol
ván. ebédre, vacsorára, kívántatik és az dolog magával azt 
hozza, hogy frissen lakjanak.

Az kik szántattak, búzát ide be az városban ne lior- 
dassanak, csűrt is penig arra itt ben ne tartsanak, hanem 
kűri az kostáiban, hasonlóképen szénát is be az városban ne 
hordjanak, olyan helyen rakatván, holott félelmes tűz tül; 
hanem ennek is odaki keressenek helyet; az dohányfüstölés is 
megtiltatik és az is. hogy itt olyant ne áruljanak, és valami 
szalma, szénával fedett kunyhó hely találtatik, elhányattassék, 
mivel mindezek alkalmatosak az tüzet támasztani; azért ezen 
gonoszoknak idején eleit venni tanácsosnak látszik, és végez
tetek semel pro semper.

Eredetije Nagybánya város levéltárában. Prot. III. 1658—1671. 
a 447. I.
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II.
Die 3. Sept.

Mivelhogy a szitkos, titkos és egyéb rendetlenséget cse
lekedő emberek, ifjak, vének, nősök és nőtelenek. férfiak és 
asszonyi állatok városunkban elszaporodtanak; azért azoknak 
tapasztalliatóképen refraenatiójokra, más felső városoknak mód- 
jok szerént. egy kalodát csináltassanak, melyet ő kegyelmek 
az pellengérnél fel is állítanak.

Végezek ő kegyelmek azt is, hogy a száraz malmot ne 
hagyják úgy veszni, romlani, hanem he kell héjaztatni, meg is 
parancsolok szószóló űrautóknak, hogy gondját viseljék.

Eredetije Nagybánya város levéltárában, Prot. III. 1658—1671. 
449—450. I.

16G8 .

Nagybánya városi statútumok.
I.

Die 4. Januarii. Finita electione dominorum officialium, per senatum et 
juratam communitatem decretum est.

Mivelhogy praedicátor uraimék sajnálják, és az becsüle
tes tanácsot ottan-ottan urgeálják, hogy egyházfi uraimék a 
szüretnek idején congerált seprübeli proventust magoknak hasz
nokra fordítják; ez dolgot ő kegyelmek elméjükre fölvevén, 
így decemáltanak unanimi voto et consensu: hogy еипек- 
utánna egyházfi uraimék tam moderni, quam futuri, a nélkül 
ellegyenek, és azt magok számára ne conferálják, mert azt 
ő kegyelmek meg nem engedik; hanem vagy sok, vagy kevés 
leszen, tegyék pénzzé ő kegyelmek s expendálják az dézsnta- 
boroknak betakarítására, úgy hogy annak medietása annak- 
utánua prédicátor uraimék részekrül való expensában tudódjék, 
másik medietása város részére: ha feléri az prédikátor uraimék 
részekről való -expensát, annak fele része, bene quidem, abban 
kell convertálni; ha hol penigleu nem éri. a héjával fizessék 
ő kegyelmek a bornak aceumulatióján való cxpensát. mert fele 
annak prédikátor uraméké, fele viszont az városé, és közpénz
zel congerálódik penig az seprű is, mint a szinbor.

Eredetije Nagybánya város levéltárában, Prot. III. 1658—1671. 
a 469. I.
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I I .
Die 2. Augusti.

A mészárosok, csizmadiák, vargamesterek állapotokról 
így végeztek ő kegyelmek: az apró bőröknek limitatiói alól 
az mészárosokat ő kegyelmek fel nem szabadítják, hanem 
ezután is ezen limitátióhoz tartsák magokat, a mint azt in 
anno 1666. kiadták nekiek; minthogy penig az vargák a czáp, 
juh és kecskebőröket nem mind egy áron vötték és veszik, 
hanem kiilön-külön áron. azért ők is a csizmadiákra mind egy 
áron ne kössék, hanem úgy adják, ki mit ér. Az mészároso
kat ő kegyelmek mostan az öreg bőröknek árában nem hábor
gatják. annak árát. az mint azelőtt limitálták volt, sem 
augeálják, sem minuálják; de admoneálták mindenik rendbe
lieket, hogy limitatiójokhoz tartsák magokat. Minthogy penig 
vádoltatnak a vargák, hogy csak az roszszat hozzák ki az 
piaczra városunk lakosinak a sarunak, ő kegyelmek látómeste
reket rendeltek, az egyik vásárhirót, más becsületes esküdt 
emberrel együtt, kik minden vásáron az vargák és csizmadiák 
miveket rendeljék meg. Rápóti és Lakatos Péter uraimékat 
rendelték. Az bocskorokat is limitálják, egy bocskor ad den. 16.

Mivel már a pásztorok fogadásának is ideje vagyon, egy 
szőllőpásztornak kosztpénzzel rendeltek ő kegyelmek den. 18. 
Hajdú András uram az eskütő mester; minden ember oda 
küldje ( s ic ! )  pásztorát az hitre, sub poena fl. 12.

Eredetije Xaqybánya város levéltárában, Prot. III. 1658—1671. 
az 508-509. L

III.
Die 10. Novembris.

Mivelhogy az itten proveniált új borok sokkal kevesebb 
mint az tavalyiak, és az szomszédságokban is igen keveses 
borok lőttének; hogy azért ő kegyelmek az város lakosinak 
javára vigyázhassanak, úgy limitálták az bornak árát, hogy 
itezéjét senki 5 pénznek alatta ne adja, vederrel penig 80 
pénznek alatta; ha ki ezenfelül adja, szabados. Ha kinek penig 
szegény bora volna, s nem kelne ilyen áron, biró uramnak 
Iliit adván, az mit ő kegyelme eleiben ad. ahhoz tartsa magát,

U. o. 523. I.
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IV .

Hogy a mészárosok a vágómarhákat azon az úton alól, 
a mint az ország útján Tótfaluban mennek, a Szászai- felől, 
a réteken pásztorral jártassák. teljességgel ő kegyelmek meg
engedik. Azonban, minthogy az disznó mindenütt elég bő, 
s nem is drága, az disznóhúsuak javának fontját adják a 
mészárosok per den. 3, az csontosát den. 2, az kolbásznak 
fontját den. 3, az vérest, májast den. 2, et sic consequenter. 
Az faggyúnak is fontját adják ezután per den. 6, ha kiilöm- 
bet cselekesznek, büntetésben esnek. Az oldalassal, szépít 
magának Írsózásra meg ne hagyja az disznóhúsnak az mészá
ros, mert büntetése leszen.

U. o. 5 2 4 . I.

1669.
N a g yb á n ya  v á ro si sta tú tu m ok. 

i.
Die 16. Ja n u a rii ,  h a b ita  C ongregatione am plissim i senatus conclusiones

factae.

Megengedték ő kegyelmek a scholabeli diákságnak az 
fáknak éxactióját ad horam diei duodecimam usque.

E r e d e ti je  N a g y b á n y a  v á ro s  lev é ltá rá b a n , P ro t.  I I I .  1 6 5 8 —1671. 
a z  544 . I.

II.

Die 7. F eb ru a rii.

A,z vasárnapi széjjelkorcsolyázások, és mind gazdáknak, 
gazdaasszonyoknak, cselédeknek s holmi egyéb rendeknek rósz 
magokviselések, szitkozódások és egyéb helytelenségek corri- 
gáltatnak ahhoz illendő móddal és hirdetéssel; mely ellen 
ha kik efféle gonoszságban egyelítik magokat, certam poenam 
severam incurrant.

U. о. 5 4 9 . 1.

I I I .
D ie 9. M artii.

Az kerekes atyafiak, mivel mesterségek szerént való szol
ga latjuktól és miivöktiil nagy bért szoktak mostan venni és 
sokkal feljebb, hogy semmint annakelőtte volt; az atyafiakat

Corpus Statutorum. III. 46
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ő kegyelmek felhivatta tván, irregularitásokrul examinálván, 
mivel irregularitásuk liquido constat; azért ő kegyelmek gene
raliter tanácsul s városul concludálták, hogy az mint legjobb, 
bizonyos rend praescribáltassék nékiek. О kegyelmek közön
ségesen helybenhagyták és adák elejékben az régi limitátiónak 
rendit, módját és mennyiségét, meliorálván mindazáltal néhol, 
az liol illett, kellett, ő kegyelmek az régi limitátiónak quan- 
titását.

Az idegeneknek egyébaránt feljebb eladhatják műveket; 
Csakhogy legyen mindazonáltal helyesen. Az limitátiót is, ő 
kegyelmek kiadják nékiek írásban, melyet ha gondviseletlen- 
ségek miatt elvesztenek, lészen poenája, d. 10.

A kovácsmesterek is, igen elmemén az régi jó rend és 
boldog eleinktől elejekben szabott s kiadott limitátiónak rendi 
és regulái mellől: elé szóllíttatának, és mind irregularitások
rul, s mind penig limitatiójoknak előadásárul serio examiuál- 
tatának, és az régi limitátié előttük elolvastaték s írásban is 
nekik kiadatik, hogy magokat mesterségek szerént mindenek
ben ahhoz szabják. Mivel pedig limitátiójokat elő nem adák. 
avagy hogy nem adhaták: az két ezéhmester megtartatik és 
az elődein irrogált flor. 10 poena szerint meg is büntettetik 
az kovács ezéh.

Az lakatosmesterek is elejekben adott és szabott limi
tatio ellen való excessusokkal vádoltatván, limitátiójokat elő- 
adák, és holmi excessusokat meg is vallák magok. О kegyel
mek limitátiójokat holmi művekkel és azoknak béreivel ampli- 
álták. Mivel pedig excessusokat magok is megváltják, s nyil
ván is van, azért az két ezéhmesterek megtartatik, az czéli 
megbiintettetik, cum dór. 10 annak rendi szerint; limitátiójok 
penig kezekhez assignáltatik, és hogy ez szerint való regulákat 
serió megtartsák, admoniáltatának.

Az szijgyártómesterek is megjelenének, lévén citatusok; 
kiknek újabban elejekben adatik, hogy a limitátiójokban inse- 
rált regulákat diligenter observálják, és jó mívet munkáljanak. 
Minthogy pedig limitátiójoknak sokképpen való vitiálásában 
comperiáltattak, az ezéhmesterek megtartatnak és megbüntet- 
tetnek is.

Az kádárok is, die 8 praesentis, habita congregatione 
amplissimi senatus, apud aedes circumspecti domini judicis 
primarii erősen megintettettek limitátiójuknak obser válásukra1 ; 
az kik pedig in excessu comperiáltattak volt, ad instantia 
eorundem, bocsáttatnak az ezéhbüntetésre.

E r e d e t i je  У  a g y b á n y a  v á ro s  le v é ltá rá b a n ,  P r o f .  I I I .  1 6 5 8 — 1 
a z  506  —5 6 7  l.



IV.
Die 2. Augusti.

Az kenyérsütők supplicalnak azon, bogy az idegennek 
adhassák feljebb, mintsem adják az város lakosinak, melyet 
megnyertenek. csakhogy minden szint és csalárdságot elkerül
jenek az korpaeladásban, idegennek város lakosa előtt ne adják, 
avagy idegennek ne tartogassák; egyébaránt magok törvénye 
szerint büntetődnek, duplummal tudniillik.

Kivárná iterato az becsületes universitás, hogy kinek- 
kinek legyen szabad vasárnapokon is kimenni örökségéhez, 
hogy így az kóborlók ellen oltalmazhassa. A becsületes tanács 
magát kifogván és az egy napot, minapi conclusum szerint 
megülni akarván, megengedő; ő kegyelmek lássák, kimehetnek, 
ha úgy akarják.

U. o. 5 9 0 . I.

V.
Die 26. Septembris.

Conclusum. Lsten ő Felsége látogatásából diebus 24. et
25. Septembris az váratlan nagy hideg szőlleinket inkább mind 
elcsapván, és sütvén, kelle az város lakosinak fogni az szüret
hez, melyre nézve lévén ő kegyelmeknek congregátiójok, az 
régi jó rend szerint circa negotia vindemalia, így concludála:

Az borváltást ő kegyelmek senkinek meg nem engedik; 
hanem, kiki az hol mint kitelik, úgy adja meg az dézsmát; 
más szőllőjére ne halaszsza. Az első réteket is megszabaditák 
ő kegyelmek, az borhordó marháknak, s mind penig az csor
dának és az mívesnek, az fűnek nemléte miatt; az vágóbar
moknak is hasonlóképen az úton alól.

U. o. 614. I.

V Á n o si STÁ TU tU M ok. 6 ? ő

VI.
Die 23. Octobris.

Koha in anno 1660. tanácsul, városul concludáltak volt 
ő kegyelmek, ob certas rationes attune productas et urgentes, 
hogy hantikor, dézsmadisznók jutnának városunk bérczeire 
hajtott sertésmarhákból, azok az becsületes tanács és város 
között fel ne osztatnának, hanem eladattatván, az árok pro 
fisco civitatis et usu communi applicáltatnának. Mindazáltal 
mostan az becsületes tanács és communitus egyenlő és minden 
külömbözés nélkül való értelemmel, említett felső időben való

43*
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deliberatumát ez iránt cassálá s firmissime végezd hogy mind 
a mostan proxime következendő dézsmán, s mind ennekutánna 
valamikor bérczeinkre sertésmarbákat hajtanak, valamennyi 
disznók dézsinában cédáinak és jutnak, azok el ne adassanak, 
bauern ex aequo az becsületes tanács és communitas között 
kétfelé felosztassanak, elvevén felét elsőbben elegyesleg az 
becsületes tanács számára, annakutánna az másik felét, ugyan 
elegyesleg az becsületes communitas számára, az melyek asz
talonként ő kegyelmek között felosztassanak: mivelhogy azon
kívül is semmi oly proventusok communitásbeli uraiméknak 
nincsen, és az ennekutánna is minden időben, hogy megtar
tassák. végeztetett.

E r e d e ti je  N a g y b á n y a  v á ro s  le v é ltá rá b a n , P ro f . II I .  1 7 5 8 —1671. 
6 1 9 — 6 2 0 . I.

1669.
}fá ra m a ro sss ig e t v á ro si sta tu tu m J  

Anno 1669. 15. F eb ru a rii.

Közönséges akaratbul gyűlvén, mind nemesi, s városi rend 
egyenlő akaratból végeztük, hogy elébbi megirt articulusinkat 
eonfirmáljuk. megtartjuk úgymint:

1. Hogy resideáló emberek szájaskodással ne keresked
jenek. alioquin ittlakos ember elvehess« tőlük, pénzeket letevén. 
az mit vettek.

2. Hogy resideáló emberek korcsomával ne kereskedjenek, 
alioquin feneke kivágattassék.

3. Hogy senkinek, indifferenter két helyen korcsomát, ne 
legyen szabad tartani egyszersmind, alioquin ennek is feneke 
kivágattassék. Az kifizetésért, ki árolja is, poeuaja fi. 6.

4. Hogy zsellérek semmi keresettel az piaczonn ne élhes
senek, alioquin vásárbiró elvehesse tülök, mind magyar és orosz 
zsellértől.

5. Hogy az bornak kikezdése és áruitatásáról az 1652. 
esztendőben irt 19. articulus observáltassék ; legkivált к éppen 
az második punctum, az mint az két rendbeli tanács elren
delő az időnek ál lapot jához képest.

6. Hogy senki sokadalomnak idején az piaezon korcso
mát ne áruljon, annálinkább idegeny emberek ne áruljanak, 
alioquin feneke kivágattassék. Hat . . . . vi Al. Lakatos dux 
nobilium, mp. Stephanus Grija Judex Szigethiennis. (P. H.)

1 E r e d e ti je  e lro n g y o llo tt p a p ír o n  (a z  1652. évi I —V I I I .  a r t ic u lu s -  
sa l)  e g y ü tt  a m á ra m a ro s s z ig e ti  r c f .  ly c e u m  b irtokában . L e m á so lta  1855- 
hen L u g o ssy  J ó zsef, a  m e ly e t S z i lá g y i  I s tv á n  igazg. ta n á r  tu d ó su n k  v o lt  
s z iv e s  ren d e lk ezésü n k re  a d n i.
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1669.
Debreczen városi statútumok..

I.

Az mely szántó emberek az tilalmasokat megrontották, 
lm búzát étettek miig, a kárt becsüljék meg az oeulátorok. 
fizessék az kártevők, az fűnek tilalma szerént büntesse bíró 
uram őket érdemesen ti. 12.

E r e d e ti je  D eb reczen  v á ro s  le v é ltá rá b a n , 1007 — 1670. j k v .  630 . lap.

II.

Az vásárosok, az város tilalma ellen, az városnak nagy 
kárával, hétfőn minden behozott búzájukat, gabonájukat, és 
mindennemű jószágokat eladják, vékákat az városból innen 
amonnan kikérnek, mérten mérik, az vásárbírónak feléje sem 
mennek vékáért. Hétfőn ejtik meg az sokadalmat nem kedden, 
az város jövedelmét minden módon defraudálják; búzájukat, 
árpájokat, köleseket etc. udvarra beállítják, vagy behordják; 
az szegénység nem vásárolhat afféle nyerekedő csalárdok miatt. 
Conclusum: valaki vékát kiad s comperiáltatik. 12 forinttal 
biintetődik, mind az adó. mind az vevő s mind az véka kiadó. 
Hasonlóképpen, a ki zsákostól méretlen eladja gabonáját s 
rajta kapatik, hasonlóképpen büntethetik.

E r e d e ti je  u. o tt, u. a zo n  lapon .

III.

Az varga czéhmesterek kívánságára conclusum: mikor 
az foldoző beakar állani, ezéhmester hírével álljon be s egy 
forintot adjon a ezéhben. Az ezéhmester penig kötelessége 
szerént az egy forintnak harmadát ecclézsia számára kiadja. 
Az legények ládájában is, mint ennek előtte, az 25 pénzt 
megadják. Mivel penig immár az egyik kulcsot kezekhez vet
ték. az szolgálatra is illendő dékánt állassanak a fódozók.

E r e d e ti je  u. o t t  533. lap.

IV.

Az hegyesi macsi praediumot az város megvevén, annak 
az árában úgy kell munkálkodni: két esztendei adóját az ki 
megadja, azoknak kell osztani.1

E r e d e ti je  u. o t t  63 0 . lap,

1 Ez úton az illető csak ideiglenes jogot nyert, a mely később 
jne^erősjttetett.
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1669.
N a g y b á n y a  vá ro si sta tu tu m .

Die 7. Decembris.

Discurrálván 6 kegyelmek az cathedraticum felől, melyet 
aimuatim administralni tartoznak prédikátor uraimék, videlicet 
egyik-egyik ti. 25. melyet igen fájlalnak prédikátor uraimék; 
lépőnek ő kigyelmek arra, hogy unanimi consensu, mind az 
restans cetliedraticumot elengedik prédikátor uraiméknak; 
mind penig a modo in posterum, tollálják ő kegyelmek az 
catliedraticus censust, úgy, hogy attul mind az mostani, mind 
pedig az successor becsületes predicatorok in perpetuum immu
nisok s liberek.

Az becsületes csizmadia czéh is találá meg ő kegyel
meket supplicatiója által, ilyen dolgok végett, 1. hogy az 
szolgáló mesterséget elköszönő pohár helyett rendeltetnék bizo
nyos summa pénz, videlicet ti. 25.

2. hogy az társaság is az régi rend szerint toldozzon 
4 bokor csizmát napjában avagy penig 2 bokrot, de egyikét 
meg is csinálja. Mely kívánságokat ő kegyelmek helybenhagy
ják, rendelvén mindazáltal az köszönő pohárért fl. 16, melye
ket mind az czéh, mind penig az társaság artieulusíban 
beíratni meg is engednek.

Eredetije N a g y b á n y a  v á ro s  le v é ltá rá b a n , p ro f . I I I .  1 6 5 8 — 1671. 
a  630. I.

1670.
N a g y b á n y a  városi sta tú tu m ok,

X.
Die 8. F eb ru a rii, h a b ita  congregatione am plissim i sena tus e t ju ra ta e  

co m m u n ita tis , factae conclusiones.

Cum ingenti cordelio et animi moerore fert amplissimus 
senatus et jurata communitas diei dominicae violationem, exinde 
et sequentem et sequuturam, quod cum extraneis praecipue, tum 
etiam civitatensibus publicae civitatis portae aperiri, et qua ho
minibus, qua jumentis ac currui per easdem ingressus patere, 
ipsis sabbatis seu diebus dominicis de necesse debent; ad quod 
scandalum verbo dei et bonig conscientiis praejudicans emolien
dum evertendumque extra muros civitatis ac moenia in loco ad id 
aedificii habiti idoneo unanimi consensu praefigendo diversorium 
aliquod erigendum atque exstruendum decernitur. Unde provi
debitur, ut emolumentum etiam aliquod ad publicani civitatis 
aerarium redundet, de venditione vini, avenae ferri.

6 7 8
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Minapiban az sütő asszonyoknak supplicatiójokra meg
engedték vala, ő kegyelmek, hogy idegeneknek feljebb adhas
sák az korpát 36 pénznél, a mint adatni rendeltetett az város 
lakosinak általok a korpa; de mivel ígéreteket és fogadásukat 
ált áthágták, fel nem tartván az város lakosit korpával, hanem 
lopva is az megengedett áron s feljebb is idegeneknek adván 
inkább az korpát: azért is ő kegyelmek az aránt való indul- 
tnmokat ez vétkekért tollálják és parancsolják is, hogy mind 
város lakosinak. s mind kívül valóknak adják az korpának 
vékáját egyenlőn per den. 36. secus facturae puniantur 
ad fl. 10.

Akarván ő kegyelmek az szegény hazának proventusát 
szaporítani, azon lesznek, hogy az itt benlevő vendégfogadóház
hoz valamely emberséges gondviselőt rendeljenek, ki sólml. 
vasbul, zabbul és egyebekből is az idők folyása szerént az 
hazára néző közönséges hasznot vehessen.

Juxta usum antiquitus observatum, sed infelicitate cala
mitosorum temporum compluribus ab annis intermissum. Deo 
auspice, nunc denuo personae reverendae in ecclesia et schola 
nostris sacrum ministerium sustinere et praesentibus ipsis etiam 
amplissimis dominis senatoribus, notario et nonnullis ex commu
nitate scilicet 4 personis apud aedes domini judicis primarii 
honorifico recipiantur prandio, die abhinc tertio.

Eredetije Naqvbánva város levéltárában, prot. III. 1658—1671. 
a 658—660. I,

A nagy Isten, tartván minket ez sanyarú és félelmes 
időre, akarván ő kegyelmek az szegény város közönséges javára 
és megmaradására tisztek szerént is vigyázni, végezték: hogy 
mind hadnagy, mind penig darabontok az kapukon igen 
szorgalmatos vigyázásban legyenek, mely hogy jobb móddal és 
szorosabb dependentiával mehessen véghez, rá igéré az becsü
letes tanács magát, hogy mikor a sor kívánja, mindenkor 
készek ő kegyelmek renddel az kapubeli vigyázásra megjelenni 
nappal, s igy az becsületes communitásbeli uraimék isv magu
kért és az hazaért keszek azon nappali vigyazasra. Jis, hogy 
ha, valami gonosz hír vagy casus érkezik, (melytűi az kegyes 
Isten oltalmazzon,) jelt is tétetnek ő kegyelmek lövés által, 
melyhez tudjanak tartozni az szőllőhegyen kinlévő és munká- 
Jócló uraimék is. Hogy azért az haza java körül való vigyá-

I I .

Die 31. Martii.
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zásban kiki hűségesebben szolgáljon és foglalatoskodjék, az 
hazának minden lakosi legyenek hittel kötelesek az városhoz, 
melyet ő kegyelmek alkalmatos időben végben is visznek.

Eredetije Nagybánya város levéltárában, prot. III. 1658—1671. 
670-671. I.

III.

Kiváná az csizmadia becsületes czéh, hogy az köszönő 
pohárnak vendégségnél szokott letétele változtattatnék pénzbeli 
fizetésre, mely az czéh közönséges hasznára fordíttassék, annak 
penig mennyisége lenne bár csak fi. 20, melyre ha ő kegyel
mek nem léphetnek, bocsáttassanak vissza articulusok mellé. 
Resolutum est: vagyon ő kegyelmeknek válaszok, melyet vet
tek tavaly,1 *az mellett kell ő kegyelmeknek megmaradniok. 
A mostani szűk időhöz képest, az köszönő pohárért szintén 
elég fi. Ifi. Articulusuk mellé penig ő kegyelmek vissza nem 
mehetnek, magok mentek el articulusok mellől ő kegyelmek.

Az mostani háborúidőhöz képest, mivel igen erőtelenűl 
vagyon az magyar kapu. ha az idő engedi, ő kegyelmek azon 
kaput megerősíttetik kőrakással, az miatt már fundamentuma 
meg is vagyon.

U. o. 673—673. I.

IY.
Die 20. Augusti.

Szegény hazánk ilyen zűrzavaros állapotjában is, Isten 
még bennünket megtartván kegyelmében és szellőinkhez való 
pásztoroknak fogadásoknak idejére által hozván, az régi rend
tartás szerint ő kegyelmek kosztpénzt rendelnek nekik, mely 
hétrűl-hétre den. 18. Esketteti meg őket becsületes Hajdú 
András uram; eskütő mester salariuma den. 3. A ki pászto
rát az hütre nem küldi, poenája fi. 12.

Egrest penig senki ne áruljon, se itt benn, se más 
helyekre árulni ne vigyen.

A deákok is az szőilőhegyeket egresért ne kóborolják, 
egyházfi uram admoneálja; mivel már azt találták és egy jám
bor gazdát az hegyen meg is akartak verni.

U. o. 697. I.

’ Lásd 1669. évi decz. 7. kelt statútumot.
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V.
Die 8i Decembris.

Az templombeli rendeletlenségek fölött az embereknek, 
kiváltképen az asszonyi rendnek, bogy csak a nagy tehetség
hez szokván, textusolvasásakor is nem akarván felállani, egy
házfi uraimék által requirálják ő kegyelmek prédikátor uraimé- 
kat, hogy erről és az végső áldás előtt való ki nem menetelről 
severe admoneálják ő kegyelmek a népet.

Eredetije Nagybánya város levéltárában, prot. III. 1658—1671.
736. I.

1670.

D ebreczen  v á ro si statútum ok,

I.

Az alsó és felső járási szabad nyomás felől végeztetett: 
az város közönséges nyomását városbeli marhák szabadosai! 
élhetik, az pénzes földet, pénz után bírhatják. Mindaz két 
részről az pásztorok az háborúságra való akadást élt áraztas
sanak ; egyik csorda másik bosszúságára ne legyen és ne járjon.

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1667—1670. jegyzőkönyv 
759. lap.

II.

Deliberatum.

Az czjgányok műve, vasvilla, békő, vátó, rostély, kolomp, 
doromb, fúró, fogó, nyárs, iszkába, léczszeg, kapa. ásó, zsindely
szeg, zabola. A munkát megújíthatja, fódozhatja, Szántó vasat 
is ezéh mester hírével megcsinálhatja.

Eredetije u. ott 833. I.

III.

Die Sabbathi 18. Octobris in senatu.

Az tiszteletes tanács végezte': minthogy az szőlő dézs- 
mája felől az portáról levél avattatott, azért senki pénzül ne 
dézmáljon. Senki az dézmáját sub poena fi, 200 meg ne vegye.

E r e d e t i j e  u .  o t t  8 3 3 ,
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1671.
N a g y b á n y a  v á ro s i  s ta tu tu m .

Die 26. Januarii, habita congregatione extraordinaria amplissimi senatus 
et juratae communitatis, sequentes conclusiones sunt factae.

Admoneáltatának az kupás mesterek és az gömbölyeg 
palaczk csinálásnak s adásnak is ára, rendeltetik, hogy egy 
itczést 15 pénzen, két itczést 24 pénzen, és ha nagyobb, a 
mennyi itczés leszen, annyi tíz-tíz pénzen adják.

Eredetije Nagybánya város levéltárában, prot. III. 165S—1671. 
a 750. I.

1671.
D ébreczen  városi sta tú tum ok.

I.

Ad instantiam oenopolormn conclusum est.

1. Az régi zálogok felől végeztetett, hogy publikálni kell. 
hogy az régi zálogok intra quindenam kiváltassanak, ha ki 
nem váltják, annyiban az mennyiben volt, eladhatják s 'meg
vehessek mások is.

2. Az kerülők tartoznak négy-négy polturáért, az csap
iárok mellett szolgálni, azon kívül illendő ételek, italuk is 
meglegyen.

3. Az kiknek residentiájok s jószágok nincsen, hozassák 
fel híró uram elihe. s ha az város borát megitta s nem fizet
het, solvat de dorso, si non de bursa.

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1671—1675. jegyzőkönyv 
27. lap.

II.

Az alsó járásiaknak az tégla vermeknél levő búzaföldet 
szőlőskerteknek el kell osztani, nyilastul annyit kell fizetni 
mint az felső járásiak, úgymint fl. 1 den. 50.

Az szüretnek terminusa Szent Mihály napja, addig senki 
nem szűrjön.

Eredetije u. ott 164. lap,
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III.

Az monostori földet nyilas számra 24 lépésnyire el kell 
osztani azoknak, az kiknek földek nincs, fizetésért.

Denuo concludáltatott: az mely kerteket alsó s felső 
járásrul elosztottak, azok helyekben más földek adattassanak.

Eredetije Pebreczen város levéltárában, 1671—1075. jegyzőkönyv 
174. lap.

IV.

Az ki kapitányságnak tisztit viselte, három esztendeig, 
kapitánynak nem választathatik.

Eredetije u. ott 187. lap.

1672.
S z a tm á r  v á r o d  s ta tu tu m ..

Sub tertio judicatu egregii ac circumspecti domini Andreae Egei delibe
ratum amplissimi senatus Szathmár-Némethiensi 16. Martii 1672.

A becsületes nemes tanács, régi boldog emlékezetű ele
inktől bevött, mind ez ideig is fentartott, városunk utczáinak jó 
rendtartását, minden punctumiban mostan is fenhagyván, a 
nagy utczai uraiméknak instantiájok alkalmatosságával, min
den versengéseknek eltávoztatásának okáért, jó lelkiismerettel 
deliberálta, hogy minden rendbeli személyek, kik valamely 
czéhbeli ezekhez nem kötelesek, azon utczabeli dékány által, 
kiváltképen, ha az szokás szerónt való jel házához bemuta- 
tódik, az utczáknak mindennémű gyűlésében maguk személyek 
szerént bémenjenek, akár tanácsbeliek, akármi rendbeliek 
legyenek. Egy szóval ezen deliberatum szerint penig. a ki az 
hirdettetett utcza gyűlésében el nem menne, magát megkemé- 
nyítvén, első s második engedetlenségeért, akkorbeli városunk 
becsületes bírájának hírével az utcza szabadosán megbüntet
heti egy-egv forinttal. Ha penig harmadszor is ugyanazon 
engedetlenséget vakmerőképen elkövetné akárki, a dékány a 
becsületes nemes tanácsnak tartozás képen hírré adván, meg- 
büntettessék a tanácstól 12 forinttal, idest f. 12. minden 
kedvezés nélkül.

Eredetije Szatmár város levélt., prot. magistral. 1705—1712. lap
szám nélkiil.
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1673.
D c b re c se n  v á r o d  s ta tú tu m o k .

I.

Az magyaroktul praedált jószágot megvenni tilalmaz-
tatik.

Eredetije Debreczcn város levéltárában, 1671—1675. jegyzőkönyv 
380. lap.

II.

Az ki az Elepen parlagot felfog, avagy gyepet feltöret, 
míg élni akarja, élheti; ha eláll mellőle, az foghatja fel, az 
ki elébh éri.

Eredetije u. ott 382. lapon.

III.

Amplissimus senatus concludit.

Senki az város lakosi közűi az Elepen és az Koselszeg- 
ben ötven lépésnél szélesebb földet fel ne fogjon, az hossza 
tíz annyi. Míg azt meg nem szántja, addig mást ne foghasson 
fel s csak három szántásig bírhassa.

Eredetije Debreczcn város levéltárában, 1671—1675. jegyzőkönyv 
502. lap.

1 6 7 4 .

Debroczen városi statutam.
Conclusum.

Minden tizedből, három-három embereket állatni, kik 
fegyveresek legyenek. Éjjel nappal czírkáljanak. Eele fizetésü
ket adójukba kell tudni. Felét az utcza fizeti.

Az árkokat is meg kell csináltatni.
Meg kell hirdetni, hogy minden gazda ember oly lakost 

tartson, ki felől merjen felelni.
Eredetije Debreczcn város levéltárában, 1671—1675. jegyzőkönyv 

797. lap.
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1676.
D eb receen  v á ro s i  s ta tú tu m o k .

I.
Conclusum.

Az puszta földeket az kik bírni akarják, Szt. Gergely 
napján megadják taxájukat, alioquin másoknak adattatik. Az 
kik eddig meg nem adták, admoneáltassanak.

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1676—1677. jegyzőkönyv 
19. lap.

II.

Az hentes gazda, hentes embert in negotio furti nem 
büntethet. Czegeny Mihály mentse magát bíró uram székén.

Az mint eddig az mészárosoktól dependeáltak az hente
sek, azután is onnan függjenek.

Eredetije u. ott 70. lap.

1677.
S.г  á tm é r  v á r o s i  s ta tu tu m .

In generali congregatione amplissimi et consultissimi senatus Szatlima- 
riensis die 4. mensis Februarii anno domini 1677. celebrata.

Deliberatum.

Mivel az becsületes tanács, sok alkalmatosságokkal 
husi itatott felőle, mint lehessen az czéhek társaságokból vétke
kért kiesett személyeknek az ezéhekben újabb beállások, minek
utána reconciliálódtak az közönséges gyülekezet előtt és mint
hogy memoria labilis, mindenkor újabb elmélkedéseknek kell 
felőle lenni. Ez okáért tetszett az nemes tanácsnak deliberalni 
s protocoláltatni, hogy: amodo in posterum, az kik vétkek 
miatt az ezekből kiesnek, minekutána Istent és az ecclesiát 
megkövetik, legfeljebb hat forinttal beállhassanak és ilyen de- 
claratióval, hogy az hat forintnál többet rajtok az ezéh ne 
kérhessen, sőt azon hat forintból dispensálhasson inkább, ha 
négy, három és kevesebb forintokra akarja is hagyni az vétek
nek minemű és mennyisége szerént s az személynek is alkal
matosságához képest.

Eredetije Szatmár város levélt. Prot. 1676—1685. Pag. 40.
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1677.
S z a tm á r  vá ro s i s ta tú tu m o k .

I.

Anno 1677. in judicatu prudentis ac circumspecti domini Stephani Asztalos 
judicis primarii civitatis Szathmár, in congregatione amplissimi et con

sultissimi senatus Szatlimariensis deliberatum.

Az igazi telető Istennek, a bűn ellen haragját szegény 
édes hazánknak sokképpen való ostoroztatásiban mindnyájan 
érezzük és panaszolkodnnk is felőle; de azomban az jobbulás 
nem lévén, sőt az szitok és kordéban való esküvés meg vagyon. 
Ez okáért rendelte az nemes tanács az kordéban esküvők és 
kordéban lekzödők (így) ellen. Ha városunk bírája cselekedi, 
ti 3, ha más akármely rendbeli gazda vagy szolga cselekedi, 
ti. ]. büntettessék, avagy harmadnapig üljön az kaliezkában. 
Ha az czébben cselekedik az czéhesek, büntesse az czéh, ha 
czélien kívül, büntesse bíró uram. Biró uramot pedig az polgárok. 
Ha utazásban cselekedi valaki, az úti társaival végezze el 50 
pénzig, ha ]tódig el nem végezi, itten hiró uram büntesse egy 
forinttal. Az kik pedig hamis hitben vagy egyéb gonosz szitkok 
ban s káromkodásokban találtatnak, az olyanoknak büntetések 
nagyobb leszen.

Eredetije Szatmár város leve ttP ro t. 1675 - 1685. pag. él.

И .

Anno 1677. die 9. Novembris deliberatum est.

Mivel az égetett borral kereskedők, az égett bor főzéssel 
igen abutálnak, szilvából, egyébből alkalmatlanul mocskosán 
főzvén, kik ellen az nemes tanácsnak végezése, hogy senki is se 
piaczon se házánál borsöprőből főzetett égett boron kivűl valót 
ne áruljon városunkban,' mely végezés ellen ha ki cselekedni 
comperiáltatnék, vásárbírók uraim kötelességek szerént az 
piaczon mindenestől az földhöz verjék, avagy másképpen I '1 
ittál büntessenek meg, kikre bíró uram is szorgalmatosán 
vigyázzon.

Eredetije Szatmár város levélt., l ’rot. 1675—1685. Pag. 40.
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1677.
D ebreczen  v á ro d  sta tú tum ok.

X.
Inter capitaneos platearum deliberatum.

Az к ile, az kapitány tételre be nem mennek s bírságban 
esnek, annak fele része az ntcza javára fordíttassék, fele részét 
az kapitányság elköltheti. Ez minden utczákban observáltassék.

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1676—1477. jegyzőkönyv 
289. lap.

II.

Az adás-vevés felől deliberáltatott: valaki város vékája 
nélkül ad s veszem per fi. 12. convincáltatik.

Eredetije u. ott 471. lap.

1680.

M á ra m a ro sszig e ti s ta tu tu m .

Az városnak régi szokása szerint is, ha valamely ember
nek földe mellett bokros erdő vagyon, azt a maga földéhez 
applicálhatja és irthatja, míg egy szekerczével elhajíthatna.

Eredetije Máramarossziget levéltárában, az 1680. jun. 20-én tar
tott gyűlés jegyzőkönyvében.

1680.
D ebreczen  városi s ta tu tu m .

Die Lunae 2. Decembris in senatu deliberatum est.

Az nagy erdőt szerdán meg kell bocsátani. Egy marhá
tól három poltura exigáltatik, három esztendők forgása alatt. 
Az kik bejöttek, azoknak erdő nem adatik.

Eredetije Debreczen város levélt., 1678—1680. jkv. 825. lap. 

1881.
D ebreczen  városi sta tu tu m .

Boldogfalvában az czigány fimdussát, itt lakos, árát 
letevén, elveheti.

Eredetije Debreczen város levéltárában 1681—1684. jkvben.
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1683.
D ebreczen  v a r o d  s ta tu tu m .

Conclusum senatus.

A dohánszívás, árulás severe interdikáltatik. Hasonló
képpen az pipáknak, pipa száraknak is árulása. Valaki vagy 
házánál, vagy boltjában tartja, árulja, szívja, rajta kapatván, 
a dohánya megégethetik, s másképpen is megbüntethetik. 
A kinek most olyan jószága az városban vagyon, tizenötöd 
nap alatt kivigye. Mely végzés hogy állandóbb legyen, mind 
a piaczon meg kell hirdettetni. Azon kívül becsületes tanács
beli atyánkfiái rendeltessenek, kik a vásár bírákkal együtt 
vigyázzanak az olyan dohányt szívók és árulók ellen.

Eredetije Debreczen varas levéltárában, 1081—1684. jegyzőkönyv 
813. lap.

1684.
D ebreczen  vá ro si sta tú tum ok.

I.
'Az tisztviselés és szolgálat előtt lappangóknak háztik 

népét az következő tisztek felhozathatják. Nem tartozik más 
az electus tisztekre szolgálni. Conclusum.

Eredetije Debreczen város levélt., 1681—1684. jlcv. 936. lap.

П.
Az sok helytelen dilatiók tolláltassanak, közönségesen 

végeztetett, Egy causában, a modo in posterum, kétszer nap 
nem adattatik.

Eredetije u. ott u. azon lapon.

Ш.
Egy hitvány orszemélyt az törvény megsententiázván. az 

törvény mikor executióra vitetett volna, az idegen nemzet benn 
lévén az városban, elvették volt, ki nehezen ugyan, de exequal- 
tatott. Innen azt observálja minden: mikor az városban idegen 
nemzet talál lenni, az executiót differálni kell. ha nagy kárt 
nem akar az tanács vallani.

Eredetije u. ott 937. lapon.
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IV.
Die 11. Martii conclusum.

Az erdőkerülők bíró uram híre nélkül az nevezetes és 
publicus malefactorokkal nem conveniálhatnak. Az incaptivál- 
tatott személyeknek a törvény előtt javakat el nem vehetik. 

Eredetije Debreczen város levélt. 1681—1684. jlcv. 966. lapon.

Az aprólékos dolgokban az per nonvenit sententia nem 
suffrage] ezután. Az contumax embereket hozatni kell. 

Eredetije u. ott 968. lapon.

Szabadságon kívül az receptus görögökén kívül senki ne 
áruljon. Szabadság idején felmenjenek árulni. A ki ez ellen 
impingál, merces confiscantur. Emptores ti. 12 convincantur. 

Eredetije Debreczen város levélt., 1686—1692. jlcv. 28. lap.

Debreczen városában, az kinek háza, malma, szőlője, 
boltja, látható jószága comperiáltatik és az portiéban adós, az 
oly jószág megbecsűltessék, publikáltassék. Ha redimálhatja 
intra quindenam, bene quidem; alioquin az mit ér, eladattas- 
sék, azután duplummal redimálhassa, kiről az város az oly 
emptort evincálja.

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1686—1692. jegyzőkönyv 
803. lap.

Valamely debreczeni ember kereskedésre kijár, minden
kinek az várostól ktilön-külön személy levele legyen, az mely

V.
Die Lunae 13. Martii deliberatum est.

1 685.
D ebreczen  vá ro si sta ta tnm .
Conclusum ex parte graecorum.

1 686 .

D ebreczen  vá ro si sta tú tum ok.
I.

Deliberatum.

II.
Deliberatum.

C orpus S ta tu to ru m . III. 44
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is csak olyannak adatik, a ki igazán concivis. Más extraneus 
embert maga szekerén senki ne hordozzon, mert a maga 
jószága is azéval együtt elfoglaltatik. A mi harminczad alá 
való jószágot viszen, igazán felírassa. A fizetést ide haza 
halaszsza.

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1685—1692. jegyzőkönyv 
308. lapon.

1689.
Debreczen váróéi statútumok.

I .
In frequenti senatu concludáltatott újonan, hogy a kik 

a portió fizetés előtt elabálnak, az exactorok, induló és indu- 
latlan akárminemű javait találván, szabadosán eladhassák. 
Az kiknek házok és egyéb örökségek eladattatik, ha intra 
quindenam nem redimálják, azután duplumot tartozzanak 
letenni, úgy redimálhassák.

Eredetije Debreczen város levélt., 1685—1692. jkv. 470. lap.

I I .
Conclusum.

Az czigányolmak törvénytételre való authoritásuk és 
lóval való kereskedések a modo in posterum penitus tollál- 
tatik, hogy a város határán, sem helöl, sem kívül lovakat 
vehessenek és azt árulhassák, meg nem engedtetik, az nálok 
található lónak elvétele alatt. Ha az városon akarnak lakni, 
a kóh mellett dolgozzanak. Az aránt reájok való vigyázás és 
ezen végezésnok executiőja committáltatik az vásár inspe- 
ctorinak.

Eredetije u. ott 522. lap.

1690.
Debreczen városi statatumok.

I.

Az mészárosok és hentesek részéről az előtt is lévén 
végezés, most is helyben hagyattatik és confirmáltatik, hogy 
t. i. senkinek köziilök koinplárságra marhát venni nem szabad, 
hanem a melyet megvesznek, a széken kiárulják s el ne adják. 
A ki comperiáltatik 12 fttal megbüntettetik.

Eredetije Debreczen város levélt., 1685—1692. jkv. 626. lap.
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Ugyan az.
П.

In senatu conclusum.

Az vidéki helyekről behozott borok felől. Az hírnélkűl 
behozott hirnélkűl letett borok dolgát s annak árát a hír
nélkűl szállást adó gazdátokkal igazítsák.

Eredetije Debreczen város levélt., 1685— 1692. jkr. 633. lap. 

1692.
S z a tm á r  v á ro s i s ta ta tu m .

Anno 1692. die 20. Januarii statutum amplissimi et consultissimi senatus 
Szathmariensis factum.

A becsületes tanács communi voto végezett, hogy ennek 
utánna a mely concivisnek sírhely adódik, fizessen semel pro 
semper egy forintot id est f i .  1 .  érette és legyen övé, bírja' 
mint örökét, de úgy, hogy más idegen jövevénynek, ne sáfár
kodjék belőle, ha szintén atyafia lenne is. Ha pedig valamely 
jövevény ember sírhelyet kér és valamennyiben halottját 
el akarja temettetni, toties quoties fizessen egy-egy forintot, id 
est f i .  1 ,  mindazon által nem leszen övé örökösön.

Eredetije Szatmár város levéltárában. Prot. 1653—1699. lapszám
nélkül.

1692.
Debreczen városi statútumok.

I.
Conclusum senatus.

Az városban külső helyekről eladni behozott jószágok 
felől az régi törvény és szokás szerént, hogy összeséggel valaki 
megvehesse, kedden 12 óráig interdicáltatik.

Eredetije Debreczen város levélt., 1685—1692. jkv. 775. lap.

II.
Conclusum senatus.

Az serfőzők comperiáltatván, hogy semmire kellő sert 
drágán árulnak, végeztetett, hogy a sernek iczéje három pén
zen mérettessék és a modo in posterum addig a sert ki ne 
kezdjék, míg az inspectorok meg nem próbálják és alkalmatos-

í r *
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nak lenni approbálják. Az ki különben cselekszik, toties 
quoties sere confiscáltassék. Az malomban való darálásbeli 
abusus is tolláltatik.

Eredetije Debreczen város levélt., 1683—1692. jkv. 788. lap.

III.
Deliberatum senatus die 9. Julii.

Ez időtől fogva senkinek meg nem engedtetik, bogy a 
házához valaki házat foglaljon; annyival is inkább, hogy vala
mely háznak elrontásával fundusát öregbítse; hanem a kik 
elfoglaltattak is, depositis deponendis restituáltatnak, sub poena 
amissionis ac confiscationis bonorum.

Eredetije и. ott 818. lapon.

1694.
N a g y b á n y a  v á r o s i  s ta tú tu m o k .

I.
Die 26. Januarii congregato amplissimo senatu et jurata communitate 

acta sunt sequentia.

A régtül fogván való nagy ínség és portiozás miatt 
annyira elfogytanak lakosink, hogy az mostani rajtok levő 
portiók megfizetésére és számtalan condescensiók praestálására 
elégtelenek. Minthogy penig semmi publicus proventus is nincs, 
a melyből szegény lakosinkon az iga tágíttathatnék: ideo 
communi voto végeztetők, bogy a korcsmák egy hónapig, csak 
csupán város számára áruitassanak, minden személyválogatás 
nélkül a lakos borai per den. 6 bevétettetvén és közönséges 
szükségre per den. 9 kiadattatván. És valami interea temporis 
azon jöhetni, azzal az egész lakosok könnyíttethetnének. 
A mely korcsomáknak curatoroknak unanimi voto választatta- 
nak ex senatu: Tölcséres István uram, ex jurata vero com
munitate: Pari István uram.

Eredetije Nagybánya város levélt., prot. IV. 1694. a 9. lapon.

II.
Die 24. Maji.

Minthogy az csordapásztorok a minemfí kenyeret a város 
lakosi adnak, azzal meg nem elégednek, egy kenyér helyett 
nekik den. 24 rendeltetett.

U . o. 2 1 .  I.
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1 694.
D e b re c ze n  v á r o s i  s ta tu tu m .

1. A tolvajoknak kergetésére kell fogadni 16 jó lovasokat.
2. A* Szepesi telek körűi való régi kerteknek tovább 

való szántása meg nem engedtetik; a ki szánt, eltapodtassék 
cs azon feljül, a kik okai voltának, 12 forinttal megbüntet- 
tessenek.

3. A Bán kútja megbomolván, minthogy a Hatvan utcza 
3 nyilas földet bír rajta, megcsináltassa, bíró uram elégséges 
fát adjon.

4. Bernát János nevű lakos, ki már alkalmas időtül 
fogva sok ízben refractoriusságát, independentiáját mutatta, a 
bírót, tanácsot becstelenséggel illette, reárendeltetett portióját 
és egyéb contributiókat, servitiumokat praestálni nem akarja, 
végeztetett felőle, hogy a portio executióval is megvétettessék; 
egyéb dolgai iránt böcsűletes emberek által megkérdessék, ha 
akar-e a magistratustól ftiggeni és magát a többi lakosok 
módjára alkalmaztatni ?

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1693—1096. jegyzőkönyv 
113. lap.

1695.
D e b re c ze n  v á ro s i  s ta tu tu m .

Actum in senatu Debreeinensi 18. Januarii 1695.

1. Más becsületes ezéheknek példájok és jó rendtartások 
szerint szükséges a becsületes vőfélységnek is jó rendben 
állíttatni. Mindeneknek előtte megkívántatik. hogy közöttük 
egy bizonyos gazda, vagy elöljáró állíttassék elő, a ki a társa
ságnak dolgaira szorgalmatosán vigyázzon és a kitől a többi 
függjön és engedelmeskedjék neki.

2. Társaságokban a vőfélységre olyan személyt fogadja
nak, a ki mind a városi concivitáshoz, mind a vőfélységre 
bites, köteles legyen.

3. Mineműségeire nézve pedig legyen a vőfély ember
séges, tisztességes, jóhírű-nevű, kegyes, istenfélő, jámbor, igaz- 
beszédű, állhatatos, nem embertelen csélcsap, trágár, fajtalan, 
hamisbeszédü személy.

4. Ha valamelyik, olyan alkalmatlan s rendeletien és 
tilalmas dolgot cselekeszik, melyet a magistratus híre nélkül 
meg lehet büntetni, szabad lészen a gazdának egy forintig
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megbüntetni. Ha pedig tetemesebben vétkezik valamelyik, a 
ki hivatalában rendesen el nem jár, avagy a lakadalmakban 
a vendégeknek eloszlása előtt megrészegedvén, magát a szolgá
latra alkalmatlanná teszi, az olyant is először egy, azután is 
egy forinttal megbüntetni szabados leszen. Ha pedig sem a 
bírság, sem az intés nem fog rajta, s magát nem jobbítja, 
tisztétől fosztassék meg.

5. Senki a lakadalmakban adni szokott rendes fizetésen 
felöl fizetést ne vegyen, hanem a ki jó akaratjából arra indit- 
tatik, hogy többet adjon, szabados leszen felvenni.

6. Ha valaki a szegény lakósok közül vőfélyt nem 
találna, a gazda tartozik nyolcz poltura fizetésére, az olyan
nak vőfélyt rendelni és állítani.1

7. Hogy pedig ez ideig való alkalmatlanságok eltávoz- 
tattassanak, az felhirdettetés dolgában, a vőfély úgy igazítsa 
dolgait, hogy szombaton délyest harangozás után mindjárt 
ott legyen praedikátor uraimék házánál, hogy egyszer egyik, 
másszor másik, ki alább, ki utóbb, ki éjszakán, ne alkalmat
lankodjék ő kegyelmeknek. A ki különben cselekszik, ezentúl 
megbiintettessék. Senki penig vasárnapról az felhírdetést el 
ne halasztsa.

8. Az esküdtetésre szerdán kiki kilencz órakor fel
menjen, a ki azután megyen, hiúban jár.

9. A pártátul való pénzváltság ezentúl tolláltatik. Senki 
a menyasszony pártáját el ne vegye, ha elveszi, a szokás 
szerint váltság nélkül adja vissza és a miben a gazdával 
megalkuszik, annyi fizetéssel elégedjék meg.

10. Ha valamely ember pedig a conventiója szerint meg
fizetni nem akar, hivattassék magistratus eleiben, s megfizet
tetnek a dolog constálván vele.

11. A társaságnak jó rendit, szokását, kiki megtartsa 
a vőfélyek közül minden maga alkalmaztatásában; másként a 
gazdának a limitált poenáig szabad leszen megbüntetni a 
negyedik punctum ereje szerént.

Per juratum notarium.
Eredetije Debreczen város levéltárában, 1693—1696. jegyzőkönyv 

15. lap.

'• E »vőfélyek instructiójának< ezután következő (7— 11.) pontjai 
nem egyidejűleg, hanem a következő 1H96. évi junius 9-én tartott tanács
ülésen pótlólag hozattak.
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1695.
N a g y b á n y a  v á r o s i  s ta tú tu m o k .

I.
Die 14. Martii amplissimo senatu et jurata communitate congregatis,

conclusa sunt.

A város jobbágyi igen rósz munkások által dolgoztatnak 
pénzért az város szőlleiben, azért őket jobb formában kell az 
munkára fogni s jobb rendet elejekben szabni; az szaszari 
pallót is meg kell csináltatni, hogy hamarabb mehessenek a 
szőllőkbe.

A ser korcsmát pro hic et mine meg kell fogni, és alkal
matos időben áruitatni, megmérettetvén az bordók.

A heti vásárok alkalmatosságával serényebben vigyáz
zanak a vásárbírák, s a jó rendet tartsák meg.

Eredetije Nagybánya város levéltárában. Prot. IV. ex 1695. 
a 12. lapon.

IT.
Die 21. Novembris.

Ex quo jam tempus portionum inesset, earundemque exac
tionis ac administrationis terminus pro 15. imminentis mensis 
Decembris praefixus a domino supremo comite, pro duobus men
sibus esset, ideo amplissimus senatus cum prima mensa seu classe 
priori statim et de facto secundum possessionem et substantiam 
uniuscujusque prius per decuriones investigandam ac bene 
examinandam, conscientiose, sepositis omnibus respectibus aut 
rancore aliquo, repartitionem earum incipiant, ac unam annua
lem pro directione reliquarum portionum conficiant, unanimi 
voto conclusum est.

U. o. 44. I.

111.

Die 30. Novembris.

Mivel bogy már az portióknak szedése mindennap előt
tünk vagyon, ahhoz képest communi voto deliberáltatott, hogy 
az rendes adó hatszor felvettessék s két holnapra való egyszer
smind exigáltassék.

Az extraneusok házaira annualis, az portio penig három
szor imponáltatik.

V. o. 45, l,
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IY.
Die 25. Decem bris.

Minthogy az quartélyos feles lészen városunkban, szük
ség. bogy az város lakosa egyenlőképen supportálja az terhet, 
azért communi voto deliberáltatott, hogy az szekeresek is ne 
immunitáltassanak, az özvegyek is, a mint kiknek az ő érté
kek vagyon, reájuk quartélyos rendeltessék.

A ser a modo in posterum nem árultatik. mivel a mi 
kevés bora termett is az szegény lakosoknak, pénzzé nem tehe
tik arra nézve in instanti sercurator Kovács István és Szobosz- 
lay Miklós uraiméknak serio injungáltatik azon serkorcsmáknak 
elfogása és bogy számadáshoz készüljenek s mindaddig se árul- 
tassék, míg az szegény lakosok boruk eladásában jobb modali
tást nem assignálhatnak.

Eredetije Nagybánya város levéltárában. Prot. IV. ex 1095. 
49. lap.

1695.

Szatmár városi statutum.
Deliberatum amplissimi senatus Zathmariensis, die congregationis suae 

consueto decima quinta videlicet mensis Julii anno 1695.

Nos Samuel Szögyéni judex primarius, jurati cives, et 
universi senatores civitatis Zathmár damus pro memoria 
modernis pariter et futuris: Minthogy a concivitásságnak fél- 
benliagyására és ellenmondására a városnak lakói közűi 
sokan holmi szines praetextusokat keresvén s a városi álla
potból kibucsuzván magokat alkalmatlanul együvé és másuvá 
szokták recipiálni. annak okáért ezen abususnak remediumául 
végeztük közönségesen, unanimi voto et suffragio, nemine 
excipiente aut contra dicente, hogy ez jelenvaló időtől fogva, 
avagy antecedenter ennekelőtte, avagy consequenter ennek- 
utánna, valakik magukat a becsületes czéhbeli atyafiak közűi 
a városi állapotból kivették és kivennék, azoknak művök de 
facto feltiltassanak és senki azokat, azon céhben levő meste
rek közűi, semminemű mesterséghez való eszközzel vagy műszer
rel elő ne segélje, nekiek affélékben senki semmit ne szolgál
jon, sőt hogy mesterségeket ne gyakorolhassák, serio a mesterek 
reájok vigyázzanak és animadvertáljanak mesterségeknek fel
tiltásának büntetése alatt. Mert ugyanis nem méltó, nem 
illendő és nem igazságos dolog az, hogy a várostól a céhek-
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nek adatott privilégiummal éltettessenek azok a lakosoknak 
károkra, a kik a városnak nem commembrumi; sőt inkább, ha 
ki becsületes céheknek privilégiumával akar élni, hasznot 
venni, szükségesképpen annak a várostól kell függeni, az hon- 
nét azon céheknek privilegiumjok függenek, a minthogy más 
szabad céhekben senkit recipiálni, hanem ha antecedenter a 
város lakosi közt more solito et iuramento praestito magát 
beigtatná, melynek viszontagsággal egy általában való egyenes 
következése az, hogy ha az várostól elbúcsúzván, a város 
lakosi közt tett esküvését revocálja valaki, tehát a céhből is 
kiessék. Ha penig más valaki a mesterembereken kívül búcsú
zott legyen, avagy búcsúznék ki a városi állapotból, effélével 
viszont senki is a városnak lakosi közűi együtt ne keresked
jék, és effélét senki város lakosának nevével, privilégiumával 
ne oltalmazza; hanem magát efféléktől utazási és kereskedési 
alkalmatoságokkal, a városnak lakosai közűi kiki külön reci- 
piálván, réven, vámon, harmincadon, passusok váltásában se 
hagyják magoknak sub poena f. 36. — Mert nem méltók 
ismét, hogy a kik a városnak nem concivisei, azoknak a város
nak privilégiumai használjanak, sőt nem is használhatnak de 
jure semmiképpen.

Mely mi végezésiinket ad sempiternam nostri memoriam 
et firmius robur, egyező akaratból, ez mi városunk protocollu- 
mába is be akartuk iratai.

Eredetije Szatmár város levéltárában, Prot. 1653—1609. lapszám
nélkül.

1695.
Débreczen városi statutum.

1. Az utczabeli tizedek marháiról végeztetik, hogy min
den utazásokban egyaránt való mód tartassák meg és a kapi
tányok viseljék ezután gondját.

2. Az koldusok aránt, hogy a ki alamizsnára méltó, a 
többi közé menjen, azonkívül ne legyen szabad senkinek házan
ként koldulni. A mely ember akar gazdálkodni, a közönséges 
helyre szolgáltassa.

3. Az erdőre fejszével járni, nyers fát vágni s asszut is 
eladni, hordani teljességgel megtiltatik, hanem maga szüksé
gekre az érdemes embernek asszu fát hozatni megengedtetik.

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1693—1696. jegyzőkönyv 
276. lap.
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1696.
D é b r e c z e n v á r o s i  s ta tú tu m o k .

I.

Az isteni szolgálatban való rendtartás, a nemes tanács, 
praedicator és professor uramék egyező akaratjából ilyen 
formán modificáltatott: Vasárnap reggel, mint eddig is praedi
catio legyen; délyest penig a palatina cathechesis szerint 
dominicánként, a mint el vagyon osztva cathecbisatio institualtas- 
sék, erre nézve a vasárnap délesti halotti praedicatiós temetés 
tolláltatik. Hétfőn, csütörtökön a bibliából rendszerint caputok- 
nak minden részeinek elolvasása után való iterált hosszas 
magyarázatja unalmat szerezvén, rezután rövidebb világositással 
éljenek praedicator uraimék. És minthogy a város népe 
messzinnen sokára takarodhatik fel az templomban, az eddig 
praktizált mód szerint praemittált könyörgésre sok reá nem 
érhetett, azért a könyörgés ennekutánna utói inondattassék. 
Az eléneklett zsoltár magyarázatja is ezen az órán tolláltassék. 
Szerdán, pénteken, a praedicatio mint eddig, úgy ezután is 
observaltassék. Kedden, szombaton is délesti hétköznapi órákon 
a zsoltárok magyaráztassanak.

Az cántor is ezután az éneklést elvégezni akarván, vonja 
meg az éneknek az utolsó versét az eddig énekelni szokott 
»Szent Úristen« »Az urat minden nemzetek« és efélék helyett.

A koldusok, mindkét ispotálybeliek, minden hónapban 
egyszei'-egyszer, a templomokban publikáltassanak; külső, 
bizonyos helyeken lakók penig a modo in posterum ne publi
káltassanak.

Eredetije Debreczen város levélt., 1693—1696. jlcv. 409. lap.

II.

Statutum. .1 uxta leges regni positivas1 praximque1 2 
aliarum liberarum regiarumque civitatum, a modo in posterum, 
fassiones quarumcumque haereditatum et possessionum civilium

1 T. i. a HE. III. E . 13. ez. értelmében.
2 A gyakorlat a városi fekvőségek fassiója tekintetében különböző 

volt az egyes városokban ; az egyikben például a biró és két városi taná
csos színe előtt magának a bírónak lakházában történt az ; a másikban, 
a város falain kivül fekvő ingatlanokat illetőleg a polgármester s városi 
jegyző előtt, a beltelkekre vonatkozólag pedig a tanácsházában egybegyült 
magistratus előtt történt; másutt a szőllőket illető fassiót a hegymeste
rek jelenlétében eszközölték,
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in praesentia juratorum e medio incliti senatus ad id specialiter 
erga fatentium........ superinde fiendam requisitionem deputan
dorum celebrari deberent, ut iidem, eosdem in iisdem statuant 
introducantque, modo in similibus observari solito, ut et P. 3. 
tit. 14. Decreti tripartiti.

Testamentarias pari forrni ter civium dispositiones coram 
juratis e gremio senatus deputandis celebrandas esse,1 secus 
tam fassiones, quam testamentarias dispositiones, privatim et 
occulte confectas invalidas et in judicio nullius firmitati? 
censendas fore.

Eredetije и. о. 412. lapon.

III.

A búsárulásról, mérésről való régi deliberatum újabban 
confirmáltatik, hogy ne legyen szabad sem a mészárosoknak,

1 A HK. III. H. 13. czimét, mely a városi polgárok fassiójáról 
intézkedik, a gyakorlat nemcsak az élők közti, lianem a halál esetére 
szóló vagyonátruházásoknál is irányadóul vette. A polgár, ki vagyona 
felett végrendelkezni kívánt, megjelent a városi tanács előtt, vagy a 
bírótól két esküdtpolgárnak (tanácsnoknak) kiküldését kérte, kik a városi 
jegyzővel a végrendelkező előtt megjelenvén, ennek vagy Írásban elő
mutatott vagy élőszóval előadott s a nótáriussal irásha foglalt végakara
tát felolvasták s miután azt a végrendelkező a maga végakaratául 
ismerte el, valamennyien aláírták, a végrendelkező meg pecsétjével is 
ellátta ; az eljárásról jegyzőkönyv vétetvén föl, a kiküldöttek a legköze
lebbi tanácsülésben jelentést tettek, a mire a végrendelet lepecsételve a 
városi levéltárba tétetett.

A HK. érintett szabályához való merev ragaszkodás azonban egy 
jelentésű lett volna a városi élet fejlődésének megzsibbasztásával. A foly
ton növekvő ipar és kereskedelem érdekei az ingóforgalom szabadmozgá
sát követelték; a miért is a polgárok az ingókra vonatkozó jogoknak 
élűk közti átruházásánál a fassio törvényszabta ünnepélyességét, a ható
ság közreműködését mellőzték ; s miután ez minden hátrány nélkül 
lehetséges volt, csakhamar a végrendelkezésnél is kezdik ugyanezt tenni, 
még pedig nemcsak az élők közti átruházás mintájára az ingók, hanem 
az ingatlanok tekintetében i s ; mert a végrendelkezés az összes vagyon 
fölötti egyetemleges rendelkezés lévén, kívánatos volt annak egységes 
formát is adni, a melyre nézve természetesen csakis a polgári vagyon 
súlypontját képező ingóság, nem pedig a városi polgár szempontjából 
csekély jelentőségű ingatlan lehetett az irányadó.

Ily módon a régibb közvégrendelet mellett divatba jő a városok
ban a magánvégrendelet is, melynek formáit a városok szokásjoga vagy 
statútumai állapították meg. Az 1715: 27. t.-cz. nemcsak elismeri a 
városokban addiglan követett szokásnak további érvényességét, hanem a 
nemeseknek is megengedi magánvégrendeletek készítését, mig e törvényt 
megelőzőleg a nemesek csak a városi örökségre nézve intézkedhettek a 
városi jog szerint alkotott magánvégrendeletben. (1655: 46., 1659: 127., 
1681 : 41, t.-cz. 4. §.)
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sem az henteseknek semmiféle lmst melegen, hanem meghűlve 
mérni és árulni.

Eredetije u. o. ugyanazon lapon.

IV.
A nemes tanács és commissarius a várost eljárván és 

pusztaságit meglátogatván, concludáltatik, hogy a városnak 
napnyugat és dél között levő egy darabja, úgy mint: a mester- 
utczai kis ajtótól fogva, mester czimere, Ujhatvan, Német, 
Kádas Miklós utczáknak tnlsó része, a Váradutczai árokig 
kirekesztessék és az árok hülyébb vétethessék és a kimaradandó 
házak és a városban levő oláhok kunyhói elhányattassanak, a 
kiknek házuk kimaradtanak, azoknak más házak, vagy telkek 
assignáltassanak a kerítésen belül és a megcsináltatásban a 
város nekiek fa és vectura dolgából segítséggel legyen.

Eredetije u. o. 428. lapon.

V.
Hogy a külső, vagy idegen emberek a heti barom- 

vásárokban keddi tiz óráig marhát az ittvalók ellen ne 
vehessenek, legelsőid) alkalmatossággal publicáltatván, meg- 
tilalmaztassék; de sokadalmakkor szabados leszen ügy aféle 
kompiárokra, kuszmerekre, a kik idegen emberekhez adván 
magukat, az ittvalók bosszúságára megszokták a marhát venni, 
nemcsak penig, hanem magok is egy helyben megvevén a marhát, 
máshová szállítják és mindjárt nyereséggel eladják; szorgal
matos vigyázás legyen, a kik rajta kapattatnak, példásan meg- 
büntettessenek.

Eredetije u. o. 440. lapon.

VI.
Ad instantiam, vel postulatum procuratorum articulus 

ipsorum instructioni talis submittitur. Procuratores sine peti
tione, eo magis sine favore litigantium respondere ne attentent, 
alioquin tlorenis 5. mulctantur domino judici solvendis.

Eredetije u. o. 979. lapon.
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1697.
D é b re c ze n v á ro s i  s ta tú tu m o k .

I.

1. Az város csapszékein levő borok elkelésének nagy 
kárára szolgálván, a megszaporodott égettboros asszonyok 
által árulni szokott égett borral összeelegyített rósz, haszon
talan kogyi, vagy pálinka, deliberaltatik, bogy az égett bornak 
árulása város közönséges hasznára fordíttassék.

2. Az mészáros czéh az henteseket rajtakapván, hogy 
szerdán el nem költ húsokat másnap mérték, melyet is 
contrabandáltanak, concludáltatik, hogy a modo in posterum, 
egyik napról: úgy mint szerdáról szombatra, vagy szombatról 
szerdára a húst ne tegyék el; hanem a mint kél, akkor 
mérjék el. Interim articulusit mindkét fél produkálja és 
revideáltassék.

Eredetije Debreczen város levélt., 1697—1700. jlcv. 22. lap.

II.

A dohányárulás és szívás újabban interdikáltatik. Valaki 
árulja, 12 forinttal és dohányának megégetésével; a ki penig 
szívja, vagy ha csak pipa találtatik is nála, a nyakvassal meg- 
bttntettetik.

Eredetije u. o. 21. lap.

III.

Az ház után való földek a mostani revolutiókban igen 
abalienálodván és sok földnélkül való lakosok is szükségük 
felől panaszolkodván: újabban osztassanak el, kinek-kinek 
tehetségéhez és fizetéséhez képest.

IV.

Az Elepi föld megszabadíttatik. A ki akarja, kaszálhatja. 
Monori István atyánkfia Kassárúl megérkezék, referálván, 
hogy 30 szekereket, kiket Szolnokban kívánt vala a commissió, 
elengedték, mivel Várad felé adtunk már bizonyos számú 
szekereket commissarius Schweiger ur parancsolatjára.

Eredetije u. o. 268. lap.
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1697.
Nagylány avár о si statutum.

Pie 7. Martii, in generali congregatione amplissimi senatus et juratae 
universitatis acta sunt sequentia.

A nemes tanács és universitás akarván a jobbágyokat a 
régi jó rendben megtartani, jóllehet szőrös bocskorokat bizo
nyos consideratiora nézve árulni eltiltotta volt, de a modo 
deinceps pro permansione eorum et publico bono itt a város
ban árulni megengedtetett szabadosán, úgy mindazáltal, hogy 
itt se ők a mészárosoktól szőrős bőrt ne vehessenek, se a 
mészárosok nekik és akármely városi ember nekik itt a város
ban eladni meg ne merészelje, másként mind a vevő, mind az 
áruló elveszti azon árulását, ha rajta találtatik, a bocskornak 
penig a javát feleld) den. 30 pénznél sub poena confiscationis 
eladni meg ne merészelje.

Eredetije Nagybánya város levélt., Prot. TV. ex 1097. a 20 .1.

1697.
Szatmárvárosi statutum.

Amplissimi senatus et juratae communitatis civitatis Szattlimav conclusum, 
die 14. Augusti, anno 1697.

Nos Ambrosius Kőszegi, judex primarius, congregatique 
jurati senatores et jurata communitas civitatis Szatthmár, 
damus pro memoria modernis pariter et futuris: jővén mi 
elünkben városunkban lakozó némely becsületes kereskedő 
rendek és kalmárok jelenték, hogy volnának némelyek ő közülők 
olyan egyenetlen erkölcsű és viszálkodó emberek, a kik szabad 
sokadalomnak idején, a piaczon való sátorhelyeken felettébb 
rútul egyenetlenkednének, viszálkodnának és veszekednének, 
kérvén azon bennünket, hogy magistratusi authoritásunk 
szerint ő közöttük ezeránt tennénk valami jó rendelést, mely
hez tudnák magukat mindnyájan egyenlőképpen alkalmaz- 
tatniok. Melyhez képest mi azon atyánkfiainak expositiójokat 
meghallgatván és debite consideralván, egyenlő akarattal, 
deliberatione elvégeztük, hogy megirt kalmárok, ennekutánna, 
azon sátorhelyeket nyilvetéssel oszszák el, ennekutána kiki a 
sors által, Istentől mutatott sátorhelyével megelégedvén, egy
más között való minden versengéseket és alkalmatlanságokat 
eltartóztassanak. Mely dolgot akaránk állandó erősségűi 
városunk protocollumában beíratnunk.

Eredetije Szatmúr város levélt., Prot. 1053—1699. lapszám nélkül.
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1697.
S z a tm á r v á r o s i  s ta tu tu m .

Anno 1697. die 22. Decembris.

Nos Ambrosius Kőszegi iudex primarius, ceterique iurati 
cives, civitatis Szatthmár damus pro memoria modernis pariter 
et futuris:

Jővén mielőnkben városunkban lakozó becsületes ötvös
mesterek, jelenték és egyszersmind kivánák, hogy az ő okjok- 
nak 16. articulusát ő nekiek megmagyaráznék, melyhez képest 
mi azon ötvösmestereknek kívánságukat megértvén, okjokat is 
ruminálván, examinálván és eléggé discutiálván, concludáltuk, 
azon ötvös mestereknek is consensusok acccedálván: hogy a 
modo in posterum, az idegen mesterlegénynek is, a ki ötvös 
mesterembernek vagy hajadon leányát vagy penig megmaradott 
özvegyét, a ki a mesterségét fentartja, veszi magának feleségűi, 
felesége jussára nézve az ötvös mesterembernek fiával, a remek 
csinálásban és czéhbeli állásban egyenlő jussa legyen, az honnét 
ezen becsületes ötvös czéhnek elejéktől bevött szokások és 
praxisuk szerint a remek kupát szintén úgy fedél nélkül 
tartozzék megcsinálni és köszönő pohárt egy arany forintot 
és fél mesterasztalt adni; mint szintén a mesterembernek ter
mészet szerint való fia. Mely dolog iránt való deliberatumuukat 
azon ötvös czéhnek instantiájára mind városunk protocollumá- 
ban, mind penig azon ötvös céhnek táblájában állandó vége- 
zésül beírattuk pro futura jurium suorum cautela.

Eredetije Szatmár városi levélt., Prof. 1053—1699. lapszám
n é lk ü l.

1 698.
Szatmárvárosi statutum.

In generáli congregatione amplissimi senatus Szattlimári ensis conclusum 
die 1. Januarii anno 1698.

Nos Ambrosius Kőszegi judex primarius ceterique 
jurati cives, civitatis Szatthmár damus pro memoria modernis 
pariter et futuris:

Hogy mi egyenlő voxxal és akarattal determináltuk, a 
dolgot serio megvizsgálván és examinálván, hogy valamely 
árva, kinek atyjáról és anyjáról költsége maradott, ha semmi 
öröksége nincs is, költségéhez illendőképpen a portiózásban 
contribuáljon. Így hasonlóképpen akármely szolga és mester
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legény is, valaki keresetijén kivűl avagy mesterlegény fején 
kivül akár borral, akár sörrel s akármivel a parte kereskedik, 
contribuáljon.

Eredetije Szatmár városi l e v é l t P r o t .  1653—1699. lapszám
nélkül.

1699.
Naf/yhányavárosi statútumok.

I.
Die 7. Martii.

Az szekeresek felette igen elhagyván az régi rendet az 
ganéjvitelben, és a mit visznek is, drágáért viszik, szekereket 
öszveszorítják, rövid kasokat tartanak, lígy hogy az régi mód 
szerint nem ötven bott ganéj telnék ki, de circa 33 telik egy 
szekér ganéjból; az karókat is igen drágáért, az szénát is az 
szerint. Melyet nem kevéssé sajnálván, mind közönségesen 
töttenek ilyen deliberatumot mindenik iránt; nevezett szerént:

Senki az szekeresek közül egész szekeren ganéjt ne 
vigyen az szőllőbegyre, hanem minden szekeres félszekér ganéjt 
vigyen, az szekér kassa két arasz légyen, úgy hogy 25 bott 
ganéj kiteljék az fél szekér ganéjból; melyet tizedenként 
eljártatván s meghirdettetvén, ha valamelyik oonperiáltatik 
különben cselekedni, Й. 1 megbüntetheti becsületes biró uram, 
kassa is elvagdaltatik.

Karót akármely messze vigyenek, avagy akármely erős 
helyre, százától többet den. 12. vegyenek, ha közelebb vagy 
könnyebb való helyekre visznek, annál kevesebbet a mint az 
út és az hely megmutatja.

Szénát Borpatakbúl és Fehérutig den. 48. az Fehér utón 
innen penig per den. 36. tartoznak hozni. Hogy penig ezen 
limitatió szerint annál jobban követhessék dolgokat, egy 
bizonyos napon kimenvén s megnézegetvén az utakat, reparál- 
tatni fogják s akkor az ganéj vitele iránt való limitátiót is 
elrendelik.

Minthogy az temető helyünk igen inprovise vagyon, arra 
nézve deliberáltatott, hogy egy bizonyos napon kimenvén s 
megnézegetvén, az árokját megtisztittassák és árokkal kör- 
nyülvétessék, melynek ásatását az egész város lakosira öl 
számra fel kell osztani.

Eredetije Nagybánya város levélt., Prot. IV. ex 1699. a 
23—35. I.
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II.
Die 31. Deeembris.

Ez lévén a. mi régi jő emlékezetű eleinktől bevett jó és 
helyes rendtartás, hogy mikoron az centumpaterek köziben 
új emberek applicáltatnak, abban az esztendőben, a melyben 
assnmmáltatnak, akkorbeli esztendői szolgarendeket egy rendes 
és illő collatiéval tartozzanak excipiálni, mely jóban mostaná
ban is megakarván tartani a jó rendet, újabban renoválja és 
corfirmálja az mostani nemes szék, hogy az olyan új emberek 
tartoznak egy tisztességes ebéddel kinek-kinek tehetsége szerint; 
holott pedig ezen jót és helyes akaratot azok közül oly meg 
nem tartamija, tehát a szolgarendekkel adatott hatalom 
annyiból, enni fi. (i. megbüntettettetik.

Eredetije u. o. 87—88. I.

1 700.
Dehreezenvárosi statútumok.

I.
Dió Ifi. Maii in congregatione senatus et communitatis

A dohánynak behozása, árulása, szívása, pipának, pipa
szárnak,. csutorának árulása interdikáltatik.

Eredetije Dehreczen város levélt, 1697—1700. jkv. 714. I.

II.
Die 1. Januarii in congregatione senatus et communitatis conclusa.

1. Az utczák a felvetendő nyári quantum kedvéért 
szorosan conseri bújtassanak.

2. A szolgák fogadása s esztendős béri felől való előttem 
statutum confirmáltatik, hogy tudniillik, a jó kocsisnak frt. 40. 
az ökrésznek frt. 30.

3. A deákság panaszolkodván, hogy a városban némely 
rosznyelvű emberek azzal csúfolják: »kád  a lá  d e á k « , melyből 
alkalmatlanság talál következni, azért meg kell tilalmazni eféle 
mocskos szókat.

Eredetije u. o. 723. I.

C örpus S ta tu to ru m . TÍI. 45
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1 700.
N a g y b á n y a v á r o s i  s ta tú tu m o k .

r.
Die 12. Septembris in generali congregatione amplissimi senatus et juratae 

communitatis conclusa sunt sequentia.

Hogy senki se az hegyen, se itthon az aszalójában ne 
tüzeljen aszalásnak okáért, se penig arra való gyümölcsöt ne 
szedjen vasárnapokon, kemény büntetés alatt, tizedenként 
publicáltatik.

Eredetije Nagybánya város levélt., Prot. ex 1700. az 50. lapon.

II .

Die 26. Decembris.

Az közönséges régi bevött rendes szokás szerint, minden 
községbeli bites embernek imponáltatik, tudván az restauratió- 
nak rendes és szokott idejét, az új esztendőnek első napját, 
magokat az városon contineálják, sehová se recipiálják, hogy 
megirt napon compareálhassanak tisztek és kötelességek szerint.

Eredetije u. o. 65. I.

1701.
Debrec zenvár ősi statutum.

Az »Elep« elosztása alkalmatosságával instálván némely 
köles földes emberek, deliberáltatik, hogy most az egyszer, 
mivel nagy erővel törték föl: vessék b e ; azután mindjárt 
bocsássák ki kezekbűl azoknak, a kiknek osztály szerint 
jutnak azon földek.

Eredetije Debreczen város levélt., 1701—1705. jkv. 80. I.

1702.
Debreczenvárosi statutum.

Die 3. Aprilis iu congregatione senatus et communitatis.

A ház után való földek, hogy újabban elosztassanak, 
végeztetik, mivel sok puszta fundusokon házak építtettek és 
föld nélkül sokan szűkölködnek. Deputaltatnak: NN.. NN.. 
NN., NN. és mindkét járási inspectorok.

Eredetije Debreczen város levélt., 1701—1705. jkv. 343. I.
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1 703.
Debreczenvárosi statutum.

1. A vőfélyek valamikor oly szolgálóknak, szolgáknak 
neveiket veszik fel, kik fél, vagy jiedig egész esztendeje, hogy 
a városon laknak, mindenkor reájuk parancsoljanak tiszteletes 
praedicator uraimék nevével, hogy attól az helységbeli praedi- 
catortól, a melyben laknának, hozzanak hiteles bizonyítvány 
levelet, különben nem bocsáttatnak az házasságra.

2. A fennszolgáló legények pedig maradjanak otthon a 
lakadalmas háznál, ne kisérgessék a templomig az házasulókat.

E re d e ti je  D ehreezen  v á ro s  le v é lt.,  1 7 0 1 — 1 7 05 . jk v .  m á r c z  7 -rő l.

1704.
Szatmárvárosi statutum.

Amplissimi et consultissimi senatus Szatthmariensis factum et. conclusum 
determinatum. .Die 16. Maii 1704.

A becsületes nemes tanácsnak közönséges gyűlése lévén 
a közönséges jónak elősegéllésére, unanimi voto et consensu 
tétettetett ilyen dispositio, hogy a modo in posterum az égett 
bornak áruitatását s kocsmároltatását város számában fog
lalván ; senkinek is sub poena contrabandae idegen seprőt, 
égett bort, pálinkát és valami ezen városnak praejudicálna a 
város határára behozni szabados ne lehessen; vagy hasonló
képpen a város arra rendeltetett égett bor főzőjén kívül, sub 
gravi animadversione, égett bort főzni meg nem engedtetik 
akárkinek is. Ezeken kívül, az égett bor bírónak menstruatim 
fizetésében rendeltetett egy német forint. A bor seprőjének 
pedig köbli1 toties quoties, a bor küblinek az árának felényin 
folyjon, úgy hogy ha a bor köbli jár fl. 1. a seprőnek köbli 
den. 50.

E r e d e ti je  S z a tm á r  v á ro s  le v é lt .,  P ro t .  1 7 0 4 — 1724. la p sz . n élkü l.

1704.
Szatmárvárosi statutum.

Amplissimi et, consultissimi senatus Szatthmariensis factum et conclusum 
deliberatum. Die 18. Julii 1706.

A tiszteletes nemes tanácsnak esvén értésére Némethi 
Jánosnak alkalmatlan cselekedeti, hites feleség ITjegyházi Anna

1 A köböl 20 itcze volt, mely a népnél még most is használat
ban van.

4 5 *
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és azon feleségétől való gyermeki tartása eránt, hogy semmi 
gondot reájuk nem viselne, sőt a mint felesége referálja, 
kemény fenyegetésekkel és szitokkal magától elmenni kény
szerítette s azzal is feleségit, hogy az házát reá gyújtja s 
henne égeti, fenyegette és azon is esküdt, hogy feleségét nem 
tartja, hanem égetné meg először egyik gyermekét, azután a 
másikat, lévén egyéb kereszténységet irtoztató szavai is, mely
ben ha felesége megesküszik, hogy miután városunkból kifizet
tettek is, ki miatt az férjét vádolja a nemes tanács előtt a 
dolog úgy vagyon; hozzájárulván és constálván az is, hogy 
Nemethy Jánosnak reversalisa volt azon, hogy ha többször 
oly alkalmatlanságban comperiáltatik felesége tartása s véle- 
való alkalmatlan élete iránt, eo facto az város határáról hóhér 
által extermináltassék. Tetszett azért a törvénynek mint 
hitetlen és az hitetlennél alább való, ki az hitet megtagadta, 
juxta Sancti Stephani Lib. 2. Cap. 28. két feleségétől való 
gyermekei között jószága felosztatván, úgy mindazon által, 
hogy mostani felesége 77 forint adóssága s egyéb adósságai 
is excindáltassáuak és azután ezen városunk határáról, maga 
reversalisának is tenora szerint megújított gonosz cselekedetiért 
hóhér által in perpetuum et irremissibiliter extermináltassék.

E r e d e ti je  S z a tm á r  v á ro s  le v é l t . ,  E rő t. 1 7 0 4 — 1724. la p s z . n é lk ü l. 
»B . Concrét esetből hozott, férj-feleség és gyermekek közötti viszonyra 
általánossá lett statutum.

1705.
Szatmár vár ősi statutum.

Deliberatum amplissimi et consultissimi senatus Szatthmariensis deter
minatum, factum et conclusum die 30. Januarii 1705.

A becsületes nemes tanács megértvén becsületes biró 
uram declaratiójábúl a nemes város kívánságát és az alább 
declarálandó dologban az embereknek is egymással való viszál- 
kodásokat szemlélve s consideratiora vevén, egyező akaratból 
ezeknek eltávoztatására determinált, deliberált és concludált 
inviolabiliter et indispensabiliter ekképen: hogy tudniillik,
ha valamely ember más embernek valamely jószágát akárkitől 
is megváltaná, azon jószágot tartozzék magistratus uraméknak 
megjelenteni, és ő kegyelnie fogja publicáltatni és ha valaki 
reá találand, tartozzék azon jószágot annak árának váltságán 
visszaadni, semmi büntetésben a megvevő fél ez iránt nem 
incurrálván. Ha penig oly személy találkoznék, a ki efféle 
jószágról nem hogy hirt tenne, de ha reá találkoznék is, annak 
ára mindazonáltal azt avagy váltságán meg nem adná, avagy
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penig azt cselekedne, hogy efféle jószágot elcsereberélne, avagy 
taliter qualiter elváltoztatna, és duggatna, csak azért, hogy 
annyival is inkább meg ne ismertessék a jószág ; afféle személy
iül a jószág magistratus uram authoritásával minden váltság 
nélkül elvétetik, és az ő urának visszaadatik; sőt annakfelette 
az álnokul cselekedő ornak és lopónak büntetésével is meg- 
biintettetik. Mely deliberatumot az becsületes nemes tanács 
publicáltatni kivána, a végre, hogy az kétséges személyek hírre 
is hallathassanak azoktól, a kiktől kívántatik.

E re d e ti je  S z a tm á r  v á ro s  le v é lt .  T a n á c s i je g y ző k ö n y v  1 7 0 3 — 1710. 
la p szá m  n é lkü l.

1705.
Szatmárvárosi statutum.

Deliberatum amplissimi senatus Szattmariensis Anno 1705. die 13. Martii.

Az becsületes nemes tanács unanimi voto deliberálta, 
illetlen dolognak állítván lenni, hogy minden aprólék dolgok
nak kihirdettetései a templombeli Isten székiben a lelkitanítók 
által peragáltassanak: ahhoz képest a modo in posterum 
senkinek kívánságára akármi névvel nevezendő jószága veszne 
el is, a praedikáló székbűi kihirdetni meg nem engedtetik, 
hanem a város becsületes bírája az oly dolgok eránt requirál- 
tatván, az oly elveszett marha és jószág az egész városon 
tizedesek által meghirdettetik s megtaláltatván, a káros félnek 
megadattatik.

E r e d e ti je  S z a tm á r  v á ro s  le v é lt .  T a n á c s jeg y ző k ö n yv  17 0 3 — 1710. 
la p szá m  n é lkü l.

1705.
Szatmárvárosi statutum.

Deliberatum amplissimi, consultissimi senatus Szatthmariensis factum et 
conclusum die 25; Julii anno 1705.

A tiszteletes nemes tanács a becsületes szőcsmesterség- 
nek instantiáját s quereláját a becsületes mészáros mesterség 
ellen vevén, megolvastatván és ruminálván, úgy a mészáros 
mesterségnek szóval való feleletét is meghallgatván, unanimi 
consensu et voto tett ilyen determinatiót:

Valóságos dolog, hogy ennek előtte való bizonyos con- 
sideratiókra nézve kiadta volt az nemes tanács az említett 
mindkét mesterségnek, hogy a szatthmári mészáros és hentes 
székeken esett báránybőröknek a szőcs mesterség által való



megalkuvásának terminusa legyen áldozó csütörtök napja, és 
ha eddig a szőcs mesterséggel árut nem szakaszthatnának és 
meg nem alkliatnának, szabad lenne annakutána a mészáros 
mestereknek a bőröket (megkínálván mindazáltal a szőcs 
mesterséget elsőbben) más helyekre kivinni és distraliálni, mely 
dolog mind ez ideig is iigy volt. De mivel a mészáros mester
ség ezen deliberatummal ex aperto vissza kezdett élni, mind 
a város közönséges lakóinak rövidségére, mind penig a szőcs- 
mesterségnek praejudiciumára, s noha az egész bárány olcsóbb 
volt, mint a bőrét a mészáros mesterség tartotta, csak azért, 
hogy a szőcs mesterséggel meg ne alkhassék, hanem a bőröket 
más külső helyre kivihesse, a minthogy mindazonáltal a szőcs- 
mesterség ellen itt helyben némely részét a bőröknek másféle 
embereknek eladták, mind peniglen némely részét kivitték és 
a szőcs mesterségnek illusiójára akkor tettek hirt a szőcs 
czéhmestereknek, midőn már a bőrökkel a szekér Madarász 
felé is járt volna: deliberáltatott és determináltatott, annak- 
utánna a báránybőröknek megalkuvásának terminusa nem 
áldozó csütörtök, hanem úr napja légyen; ha penig addig 
sem alkliatnának meg, ezután is a szőcs mesterségé legyen a 
praesumptio, és ha szintén a mészáros mester a szekérre a 
terminus után felrakodnék is, mig a szőcsmesterséget a bőrök
kel meg nem kínálja, megindítani a szekeret bizonyos büntetés 
alatt ne merészelje, ezen deliberatumnak megtartásához obli
gatus lévén az hentesség is.

Eredetije Szatmár város levélt. Tanácsjegyzőkönyv 1703—1710. 
lapszám nélkül.

710 városi statútum ok .

1706.
S z a tm á r v á r o s i  s ta tu tu m .

Deliberatum amplissimi senatus Sz. Némethiensis in negotio opificum, 
mechanicorum ad praesens usque a societate sese absentantium.

Tetszett a nemes tanácsnak így deliberálni azon becsü
letes czéhbeli mesteremberek felől, az kik magokat Szent János 
napjától fogva magok czéhektűl absentálták, hogy mostani 
czéhmesterválasztásnak alkalmatosságával tegyenek le egy-egy 
forintot, és azzal czéhmesterválasztásra admittáltassanak, ilyen 
conditióval: hogy Szent György napjára czéhek mellé com- 
pareáljanak, és újabban kolontárságokat eliez alkalmaztatott 
büntetéssel váltsák fel. Valakik peniglen ekkorra nem com- 
pareálnak, sem magokat be nem jelentik, czéhétűl fosztatik 
meg. Die 6. Januarii, anno 1706.

Eredetije Szatmár város levélt. Tanácsjegyzőkönyv 1703—1710. 
lapszám nélkül.
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1706.
Szatmárvárosi statútumok.

I.

Deliberatum amplissimi et consultissimi senatus factum et conclusum 
die 15. Januarii 1706.

Az becsületes nemes tanács akarván városunk privi
légiumát in suo vigore megtartani, unanimi voto et consensu 
concludálta et deliberálta, bogy valakik az hegyen haza- 
szállásunk után commoráló lakosaink közül becsületes biró 
uram deputált embere által tett tilalma után az korcsmát 
merészlettek árulni, azok inquisitione mediante, kitanultatván, 
seorsive mindenik város büntetésével, ti or. scilicet 36. irremis- 
sibiliter megbüntettessenek; committálván a nemes tanács 
ezen birságiumoknak desumálását becsületes biró uramnak, 
hogy irremissibiliter effectuálja.

II.

Deliberatum eodem die factum et conclusum.

A becsületes nemes tanács méltó consideratióban vevőn, 
hogy az ecclesia pénzének, mely interesre lakosaink közül 
sokaknak kiosztatott ennekelőtte, nemcsak interese, hanem 
néha majd a capitalis summája is némely, a megfizetésben 
difficilis lakosaink miatt nem kevéssé periclitáltátik, és sokféle 
ügyes s bajos alkalmatlanságokat s fáradozásokat curator 
uraiméknek is kelletik miattok tolerálniok. Ahhoz képest 
deliberatione a nemes tanács determinálta, hogy a modo 
imposterum becsületes curator uraimék az esztendő eltelvén, 
mindenik adóst becsületes birák uraimék eleiben citáltatván, a 
náluk levő pénznek interesét irremissibiliter azon elmúlt 
esztendőről törvényesen minden engedelem nélkül exigálják, 
ha penig curator uraimék ebben tiszteket követni elmulatnák, 
az ki nem exigált interest magokéból tartoznak deponálni.

E r e d e ti je  S z a tm á r  v á ro s  lev é lt . T a n á c s je g y ző k ö n y v  1 7 0 3 — 1710. 
la p szá m  n é lkü l.
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1706.
Szatmár városi statútum.

Deliberatum amplissimi senatus Zatthmar-Némethiensis, die ‘J6. Aprilis
anno 1706.

1. Minekutána jó istenünk kegyeiméin!] elszéledésünknek 
földéből elpusztult fészkünknek porára egynehánykán haza 
szállottunk volna, más része peniglen lakos elébbeni atyánk
fiainak még elszéledésének földében maradtanak volna; kegyel
mes urunk ő herczegsége és a méltóságos senatus kegyelmes 
tetszése szerint Szatthmár várának demolitiójában megromlott 
puszta városunkra obveniált limitata impositio mint egész épsé
günknek állapotában nyakunkban vettetett volna, mely terhes 
szolgálatban az itthonlévő néhány szegény lakos atyánkfiái a 
puszta helyen, helyeknek, eledeleknek és testek fedelinek nem 
léteiével, sőt a mi nagyobb, kegyelmes urunk ő herczegsége, 
kegyelmes protectionálisával is ebben a munkával magokat 
meg nem menthetvén, jóllehet egész esztendőnek nagyobb részét 
azon szolgálatban eltöltötték, mindazonáltal még ma is azon 
munkának hátramaradott részének végbenvitelére, kénszeríttet- 
nek; ezenkívül peniglen templom és parochiális házak körül 
való építésben a fen megirt terhes szolgálatnak közötte is 
magoknak nyert kevés idejüket ott töltötték el, mely két rend
beli munkát az egész communitásnak kellett volna végben 
vinni, de azokat majd a nagyobb és erősb rész csak messzün- 
nen szemlélte s magokat absentálták. Ez okon tetszett a becsü
letes nemes tanácsnak ekképen deliberálni, az ilyen közönséges 
szolgálatiul magokat absentáló atyafiak hazajöveteleknek ide
jében, mig nem a vár demolitiojában való absentiájokat 25 
napszámmal computando dietim per denarios 24 idest ung: 
flór. hat i. e. 6 forintokkal, templom és parochiák eránt való 
absentiájokat peniglen 10 napszámmal, computando per dena
rios 18 dietim hoc est ung. flór. 1.80 (ne unus alterum in com
muni onere concernendo defraudet, jóllehet többre voltának 
volna méltók) váltsák fel, és így kettős absentiájokért ung. 
flór. 7.80 tartoznak letenni, és valamig ezen megirt summa 
simul et semel kitül-kitül paratis cum pecuniis város közönséges 
javára nem exolváltatik, addig senkinek városban, és városunk 
határán lévő semminemű örökségéhez nyúlni és reászállani 
városunk becsületes ordinarius bírája hire nélkül meg nem 
engedtetik.

2. A mészáros mesterség a mostani szűk időhöz képest, 
minthogy a marha igen áros mostanában, mig megolcsódik és



meg is hízik, egy hétben legalább háromszor tartoznak a széket 
hússal fentartani, másképen valamennyiszer elmulatják, azon 
háromszori vágást, totiesquoties vagy a czéhmester, vagy a 
soros, a ki oka lészen és comperiáltatik, egy-egy forinttal irre- 
missibiliter meghüntettetik.

Eredetije Szatmár város levált. Tanács jegyzőkönyv 1703 —1710. 
lapszám nélkül.

1706.
D e b re c ze n  v á ro s i  s ta tu tu m .

A kenyérsütőknek bizonyos számban és rendben való 
vétettetéselc miatt a kenyérnek szűk és drága volta causáltat- 
ván, végeztetik, hogy minden embernek szabad legyen sütni és 
árulni. A vidékről is szabad legyen az heti vásárokban behozni 
a czipót, kalácsot és minden victualékat.

Eredetije Debreczen város levélt., 1706—1711. jkv. 79. lap.

1706.
S z a tm á r  v á r o s i  ta n á c sh a tá ro za t.

Deliberatum amplissimi senatus Zatthmar-Némethiensis die 16. Novem
bris anno 1706.’

Minthogy Tamás Istvánnénak nyilvánvaló irtóztató isteni 
káromkodása, ördög, eb, kutya, disznó és tüzestatár adta mon
dása ; lígy szintén nyilvánvaló paráználkodása és kurvasága 
elégséges tanuk által megtetszik, a melyért is istenünk és nemes 
országunk törvényei szerint méltó lőtt volna halálra, de bizo
nyos okokra az üdőnek változandó állapotja miatt tetszett az 
istenes törvénynek, hogy káromkodásáért közönséges háznál 
rajta 12-őt verjenek, paráznaságaért peniglen, minthogy az ura 
is Tamás István halálát nem kívánja, mint a törvény hozta 
volna, hanem annak utána is akar vele egyeledni, magához 
vévén, azért a város közönséges piaczán egymást vesszőzzék 
meg, annak utána ecclesiát kövessenek mindketten, reversalist 
is adjanak, Tamás István azért, hogy soha ennek utána ilyen 
gonoszságaiért semmi úton módon pártját nem fogja, méltó 
büntetésre magistratuskéz alá bocsátja, külömben peniglen 1

1 E deliberatum ugyan csak a városi tanácsnak egy concret bűn
esetben hozott Ítélete; mégis érdekességénél fogva s azért is, mert benne 
a statútummal egyenlő érvényű szokásjogi szabály nyer alkalmaztatást, 
czéJszeríínek tartottuk annak e gyűjteménybe való felvételét.

V Á R O S I ST A T Ú T U M O K . 7 1 3
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maga is mint magát újonnan paráznává tevő személy minden 
ereje szerint érdeme szerint megbünteti essék. Felesége penig- 
len azért, hogy ha ennekutána ilyen irtóztató gonoszságokban 
comperiáltatik, ezen reversálisának ereje szerint meghaljon, ha 
peniglen tisztátalanságot imputáltató fajtalanságban comperiál- 
tatnék is, érdeme szerint megbüntettessék. Effelett peniglen 
vesszőzéseket véghez vivén. az asszony meg kiáltsa halálra való 
érdemes voltát és a nemes tanács grátiáját, ha peniglen méltó 
büntetéseket véghez vinni nem akarnák, soha többé egyiknek 
városunkban való lakása meg nem engedtetik.

E r e d e ti je  S z a tm á r  v á ro s  le v é lt .  P ro to c . M a g is tra t. 1 7 0 5 — 1712. 
la p szá m  n é lk ü l.

1707.
Debreczen városi statútumok.

I.

Valamely külső, vagy ittlakós is, ha nem concivis a vá
rosban, sót lioz eladni, az szokott helyen, Ozegléd utczában 
álljon fel vele. Kedden estig, egyenként, kettőnként, tizenként 
árulhatja; de összeggel eladni nem engedtetik jószágának 
elvesztése alatt. Eltelvén az idő, összeggel eladhatja. Ha punig 
el nem kél és le akarja rakni, megengedtetik a város boltjában, 
lia találtatik, azon esztendőben százból egyet a város számára 
kiadván; úgy mindazonáltal, hogy egyenként, tizenként árulni, 
eladni szabad ne legyen, hanem vagy mind összesóggel adja 
el, vagy a városból vigye ki, hasonló büntetés alatt.

E r e d e ti je  D eb reczen  v á ro s  le v é ltá rá b a n , 1 7 0 5 — 1711. je g y ző k ö n y v  
149. la p .

П .

In congregatione senatus et communitatis. Statutum.

A munkások felettébb szertelen bért kívánván, determi- 
náltatik, hogy senki a kaszásnak 6 libertásnál többet ne adjon 
egy napra. A gyűjtőnek négyet. Valaki vagy többet ad, vagy 
fejérpénzzel fizet, concivitásának amissiójával és frt 200 bir- 
ságoltatik.

E r e d e ti je  u . o tt  236 . lapon .
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1708.
S z a tm á r  v á ro s i s ta tu tu m .

Sub judicatu quarto egregii, prudentis ac circumspecti domini Joannis 
Gyarmati deliberatum amplissimi senatus Szatthmárnémetiensis.

Jóllehet az becsületes nemes tanácsnak mind közönséges 
meghatározott végezése, mind penig különös és kemény bün
tetés alatt (nevezet szerint az 1672. die 16. Mártii kiadott 
deliberatiója vagyon, az utczák jó szokásinak és rendtartásinak 
megerősítésére, azok ellen, a kik valamely czéhhez nem leven 
kötelesek, az utczák gyűlésében be nem járnak, sem azoknak 
rendtartásokkal élni nem akarnak), mindazonáltal találkoznak 
mostan is némelyek, az kik hol egy, hol más szin és praetex
tus alatt a megnevezett utczabeli rendtartást követni nem 
akarván, viszál kodást és háborgást szereznek városunk rendi 
között, melynek ezután való eltávoztatására tetszett a nemes 
tanácsnak úgy deliberálni: hogy a megemlített 1672. esztendő
beli deliberatio (in contra venientes in suo esse et vigore) 
megmaradjon és ellenben, mivel hogy az utczák is gyakorta 
nem kevés okot adnak arra, hogy személyek az utcza renditől 
megidegenedjenek, kiváltképen az halott temetéskor illendő 
tisztesség nem tétellel, azért az utczák is mostan semel pro 
semper admonealtatnak, hogy azután kinek-kinek halottjának 
illendő tisztességet tegyenek és tisztességesen el is temessék; 
mert ha valaki panaszt tészen, az utcza toties quoties meg- 
büntettetik egy-egy forinttal biró uramtól. Ez penig, hogy 
annál tisztességesebben és jobb módjával véghezmenjen, min
den utczabeli ember avagy maga személyében elmenni, avagy 
olyan embert, a ki az halottnak vitelére, avagy a sírnak beka- 
pálására alkalmatos legyen, maga helyett bocsátani, 24 pénz 
büntetés alatt tartozzék.

Eredetije Szatmár város levéltárában. Prot. 1705—1712. lap
szám nélkül.

1 707.
S z a tm á r  v á ro s i s ta tu tu m .

Deliberatum amplissimi senatus Szatthmár-Németliiensis sub judicatu 
septimo egregii prudentis ac circumspecti domini Joannis Losouczi anno 

1708. die 29. Maii.

A becsületes nemes tanács az utczabeli uraiméknak. az 
dekánjoknak, akármelyik utczáról való előállításában közönsó-
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ges egyező akaratból végezte, bogy ő kegyelmek nem csak az 
sort. régibb és idősebb embert nézzék meg és vizsgálják, lianem 
az dekánságnak elviselésére érdemes, okos, elmés és vigyázó 
embert állítsanak elő, az ki is dékányságát letevén, tanácsbeli 
embernek, polgárnak vagy ntezában hadnagyságra alkalmatos 
ember lehessen; oka az: mert az dékányságot viselő embert 
az utcza és az nemes tanács is semmint az ntezában kerülő
nek vagy tizedesnek nem teheti; mert mindenek alól felszaba
dul, az dékányságot elviselvén, és úgy az nemes város meg
fogyatkoznék, ha az ntezában tizedes és kerülőnek való embert 
nem találhatna. Azért ezen tisztviselésre is embereket hagy
janak ; ezt mindazáltal megtartván, hogy egy, vagy két eszten
dős házas ifjú embert mindjárt dékánynak elő ne állítsák, 
hogy élete keresésében meg ne fojtódjék. Anno et die ut supra.

Eredetije Szatmár város levéltárában. Prot. 1705—1712. lap
szám nélkül.

1708.
D ébreczen  városi sta tú tu m ok .

I.

A dohányszivás mind benn a városban, mind kívül meg- 
tilalmaztassék. A ki rajta kapattatik, megbirságoltassék.

Eredetije Debreczen város l e v é l t 1706—1711. jkv. 330. lap.

II.
Die 4. Martii in congregatione senatus et communitatis.

Némely malom és házhelykérőknek kívánságokra resol- 
váltatik, hogy mester-utezai mostani árkon kívül levő liajlás- 
nak megegyenesitésére egy darab föld kihatároztassék és ház 
s malomhelynek elosztassék. Az »Elepnek« szántása, minthogy 
régtől fogva igen elélődött és soványodott, megtiltassék, a 
»Köselyszeg« penig felosztassák, determinálhatott.

Eredetije u. ott 362. lapon.

1709.
S za tm á r vá ro si s ta tu tu m .

Deliberatum amplissimi ac consultissimi senatus civitatis Szatthmarien- 
sis factum et conclusum die 19. Octobris anno 1709.

A tiszteletes nemes tanács mind a közönséges jónak, 
mind a lakosoknak nagyobb részént nem kevés praejudiciumára
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tapasztalván lenni, hogy a szüreti alkalmatossággal nem csak 
az idegenek, de még a maguk lakosai közül is némelyek azt 
szokták elkövetni, hogy a szatthmári és erdődi hegyeken 
kívül más szőlőhegyekre is excurrálván, az hegyalyára feles 
korokat gyűjtvén, azokat ki egy, ki más szin alatt a városra 
beszállítván, abból maguknak hasznot, városunk lakosinak és 
a közönséges jónak nem kevés kárt causálnak, mert minél 
olcsóbban jutván hozzá, a magunk szőlőhegyeinknek termésé
nél, mint azoknál alábbvalókat, olcsóbban is el szokták adni, 
s mind az külsőnek, mind az idegen korcsmákra s azokat 
azokkal megbővítvén a magunk szegény emberei a maguk örök
ségekben termett borokat miattuk idejében illendő áron cd 
nem adhatják, hanem az ilyenek miatt megakadályoztatnak és 
károsíttatnak. Kirevalő nézve a tiszteletes nemes tanács ex 
jure promontorii akarván maga authoritását a közjónak pro* 
mottójára és a eoncivitásnak.

Eredetije Szntmnr váron levéltárában. Prof. 1704 1724. lap
szám nélkül.

1709.
D eh reczen  v á r o s i  s ta tú tu m .

Die 15. Decembris in congregatione senatus et communitatis.

Minthogy istennek ítéleti által sole gazdák minden cse
lédestől meghalnak1 és javaikat dissipálják némelyek; azért 
utczánként rendeltetnek becsületes emberek, a kik vigyázzanak 
afélékre s a hol olyan dolog esik, javaikat conscribálják.

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1706—1711. jegyzőkönyv 
647. lap.

1710.
S z a tm á r  v á r o s i  s ta tú tu m aik .

I.
Deliberatum amplissimi et consultissimi senatus liberae regiaeque civita

tis Szatthmariensis die .20. Aprilis anno 1710.

A tiszteletes nemes tanácstól communi voto et suffragio 
determináltatott, hogy ezen mostan grassáló döghalálnak 
Isten Ítéleti által való folyása alatt, a mely concivisek és lako
sok deficiáltanak, minthogy a nemes városnak a nyomorúságok

Az 1714. óvi statútumból kitetszőleg ez időben pestis pusztított.
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és sokféle exactiók között, sok adósságot kellett contrahálni, 
a közönséges szükségre és megmaradhatásra s feles expensákat 
tenni, melyek is a decedalt lakosokkal együtt contraháltattak 
és expendáltattanak, ahozképest azoknak jóvokból proportio
nate ezen szükségeknek complanatiójába bizonyos rész szükség, 
hogy excindáltassék.

II.

Non obsimiliter ez is determináltatott, hogy in perpe
tuum observáltassék. Valakik, ennekutánna a régi jó és meg
rögzött szokáson kívül nemes városnak birájával exmittálandó 
deputatusok nélkül, testamentumot tennének, kivált a kik defi
niálnak, azoknak testamentomoknak semmi vigora nem leszen. 
Sőt a modo in posterum, a kik sine exmissione legitima az 
olyan testamentumoknak hallgatásában magokat ingerálják, flór. 
12 toties quoties irremissibiliter büntettessenek a jó törvé
nyek rendtartások bontogatásáért.1

Eredetije Szatmár város levéltárában. Prot. 1704 1734. lapsz.
nélkül.

1712.
S za tm á r városi sta tu tum .

Deliberatum amplissimi et consultissimi senatus civitatis Szatthmariensis 
factum die 21. Januarii.

Nos Nicolaus Nánásy judex primarius, senatus et tota 
communitas civitatis Zatthmariensis damus pro memoria 
modernis pariter et futuris, bogy a tiszteletes nemes tanács jő 
lelki esmérettel consideralván városunk böcsületes jó bírójá
nak s mellette levő tizenkét böcsületes tanácsinak ős városunk 
hűtős notáriusinak a közönséges szolgálatban éjjeli és nappali 
hűségek fáradtságokat s foglalatosságokat, unanimi voto deli- 
berálta s concludálta, hogy azon esztendőben, a melyben activ 
szolgálatban vannak, a közönséges adóból valami ő kegyel
mekre pénzbeli impositio seorsive obvenial egy esztendőre, 
tertialitása szolgálatjok terhes viselésére nézve kinek-kinek 
acceptáltatik, a modo in posterum ezen szabadságok ő kegyel
meknek obteneáltatván, mivel a régi időkben is ab antiquo, 
míg csak a census esztendőnként fizettetett, a várostól az ő 
kegyelmek cenzusa ezen tekintetre nézve hasonlóképpen accep-

1 A városi polgárok végrendeleteire nézve lásd Debreczen város 
1696. évi st. l .  jegyzetét, fentebb 699. 1.
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táltatott, mely determinatióját a nemes tanács in perpetuam 
rei memoriam protokoláltatni is kívánta.

Eredetije Szatmár város levéltárában. Erőt. 1704—1724. lapsz.
nélkül.

1713.
N a g y b á n y a  városi sta tu tu m .

Anno 1713. 12. Junii, amplissimi senatus et juratae universitatis
statutum.

Hogy per abusum az következendő posteritásoknak kára 
ne légyen, és az vámoknak indulsioja ii’ánt való privilégiuma 
az nemes városnak meg ne sértetődjék, hanem élesen conser- 
váltassék, azért a modo in posterum statuáltatik, hogy a con
civis városi ember külföldi szekeres emberekkel úgy czímbo- 
ráljon, hogy ha vámjuknak exolutióját magára vállalja, annyival 
is inkább exolválja, comperta rei veritate, irremissibiliter in 
fl. 10 convincáltatik, mulctáltatik; ha másodszor comperiál- 
tatik, in fl. 20, tertio in fl. 30 toties quoties.

Eredetije Nagybánya város levéltárában. Erőt. JT. 1640— 1740. 
a 424. I.

1714 .

S za tm á r  v á ro si sta tu tu m .

Statutum et deliberatum perillustrium ac generosorum dominorum judicis 
primarii, senatus et totius electae communitatis regiae et liberae civitatis 

Szatthmariensis factum die 15. Julii.

Nos Nicolaus Nánási judex primarius et senatus, totaque 
electa communitas, regiae et liberae civitatis Szatthmariensis, 
damus pro memoria modernis pariter et futuris: minthogy 
városunkban ennek előtte senkinek is a kereskedő rendek, 
sem pedig mészáros mesterek, és hentesek közül örökös holt 
helyek nem volt, közönséges megegyező akaratból végeztük el, 
hogy kinek-kinek a kereskedő kalmári társaságbeli mészáros 
és hentes conciviseink közül az hat sorból álló kalmári bolt 
helyeket és mészáros, úgy hentes soron levőket városunk 
liberatioja' alkalmatosságával tett feles költségek miatt kény- 
szeríttetvén az alább denominált atyánkfiainak az következő 
conditióval örök áron eladnunk, elocáltuk ezek szerént:

P r im o :  az megnevezett kereskedő és mészáros, úgy hen
tes concivis atyánkfiái, a kiosztott bolt helyeken, mint örök 
áron vött tulajdon magok földjöken építhessenek s építtet-
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hessenek, és a mikor magok vagy is maradékaik el akarják 
adni, mint magok saját örökségeket eladhassák. Úgy mind
azonáltal

S e c u n d o : Hogy valaki a felosztott bolt helyeket és rajta
levő épületeket el akarná adni, senkinek is másnak a kereskedő 
társaságban levő, vagy concivis, vagy mészáros és hentes 
társaságbeli lakosinkon kívül sem pénzen, sem ajándékon, sem 
pedig más akárminemű szin és praetextus alatt magok s mara- 
dékjok el ne adhassák. Ha pedig casuquo valaki vagy jó akarat
jából, vagy valami bosszúságból elajándékozná extraneusnak 
az boltját és helyét, a városé és conciviseinké lévén az prae- 
empitiónak jussa, letevén az bolt árát, az extraneusolcat a 
nemes mindenkor kifizethesse belőle.

T e r t io :  Hogy ha valamely kereskedő concivis atyánkfiá
nak halála interveniálna és maradékja a kereskedést nem 
követné s nem is követhetné, a következő rendeknek a kiknek 
az olyatén boltra s bolthelyre szüksége lenne, ide értvén a 
mészáros mesterek és hentesek társaságokat is, tartozzék a 
holtját, a holthelynek, azért limitált valorát letevén, illendő 
áron eladni. Ha pedig semmi módon el nem akarná adni, 
mindenkor hatalmában legyen városunk bírájának és a nemes 
tanácsnak, hogy illendő áron megbecsültetvén az olyan keres
kedő concivis atyánkfiának instantiájára a boltot, a kinek 
szüksége leszen reája, depositis deponendis, örökösön oda
adhassa is birodalmába manuteneálni is tartozzék.

Eredetije Szatmár város levélt. Prot. 1704—1724. lapsz. nélkül.

1714.
D e b re c ze n  v á r o s i  s ta tu tu m .

Minthogy a ház után való földek felett sok villongások 
és controversiák vadnak, az elmúlt pestis alkalmatosságával 
sok gazdák elhaltanak, házok gazdái változtatlak, noha a 
szokott hét esztendei terminus el nem múlt, mindazáltal osztas
sanak újabban, mindkét járáson gazdáknak kell adni mint 
lakosoknak.

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1712—1716. jegyzőkönyv 
390. lap.

1716.
D e b re c ze n  v á ro s i s ta tu tu m .

Az méhészek instantiájára resolváltatik: magok major
ságbeli mézeket, gazdája hírével az mézáruló társágnak (így)
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taxa nélkül, — lia tudnak hozzá — kikészíthetik. De itczével, 
kantával szabad sokadalmakon kívül mérni szabad nem leszen, 
elvételének büntetése alatt. Cseberrel mindazáltal főtt, mind 
szinmézet eladhatják. Die 8. Februarii 1716. instantiájokra 
indorsáltatott is.

Eredetije, Debreezen város levéltárában, 1712—1716. jegyzőkönyv 
818. lap.

1717.
S ze g e d  v á ro s i s ta tu tu m .

Anno 1717. 24-a Aprilis unanimi voto et consensu quae
dam statuta sub poena 20 fiorenorum irremissibiliter exigenda 
ab omnibus civitatis hujus incolis et inhabitatoribus rite obser
vanda condita sequuntur.

P r im u m :  ne ulli civium sine scitu sui magistratus civilis 
domum aut vineam vendere fundumque eatenus aut terri
torium propria facultate, uti hactenus, pro exstructione domus 
ad libitum sub prius dictata poena occupare liceat.

S e c u n d o :  Item conclusum est, ut omnes et singuli cives, 
haereditatem quandam quae in domibus, aedificiis, vineisque 
et aliis his similibus consisterent, vendere volentes, pro empto
rum et venditorum futura cautela, dissensionumque inter suc
cessores futuros facile emergendarum aversione, facta praevia 
apud magistratum venditoris fassione,1 emptores literas sub 
sigillo civitatis authentico extrahere, obligabuntur, secus alias 
facturi contractus talismodi invigorosi, et per successores 
rescindendi intelligantur et habeantur.

Található Szeged város levéltárában, a »Statuta civitatis Szege- 
diensis« czimű könyv 1. lapján, a jegyzőkönyv, melyből ide átíratott, 
nincs meg.

1717.
D e b r e e z e n  v á ro s i  s ta tu tu m .

Az annonának mostani nagy caristiájához képest, a kik 
nyereségre búzát vettenek boltjokban s mások boltjaiba árpát 
és egyéb életet is, vásárbírák uramiék által admoneáltassanak: 
nyissák fel boltjaikat s adják az gabonát illendő áron, nagyobb 
árát ne várják. Tovább gabonát penig beszedni nem engedte-

1 Л polgári javak fassiúját illetőleg lásd Nagybánya város 1664. 
évi st. 1. jegyzetét, fentebb 664. 1.

C orpus S ta tu to ru m . I I I . 46



7 2 2 VÁROSI STATÚTUMOK.

tik, sub poena confiscationis drágaságot ne csináljanak. Kiál
tassák meg pubjice vásárbírák uraimék.

Eredetije Debreczen város levéltárában. 1717—1719. jegyzőkönyv 
442. lap.

1719.
D ch ro czen  v á r o s i  s ta tt  ih m .

Die 22. Julii 1719. in generali senatus et communitatis 
congregatione.

1. A mostani tűz által való hallatlan romlásunkhoz 
képest, kik megégtenek, az város erdejéről illendőképpen épü
letre való fa adassék nekiek, resolváltatik.

2. Megégett atyánkfiainak dézmájuk is relaxáltassék. 
Esküdt uraimék által utcza gyűléseket állítván bíztattassanak, 
condoleáltassanak, el ne oszoljanak, alleviatiónk iránt debitis 
in locis supplicálni s instálni el nem mulasztjuk.

3. Conscribálják dézsmás uraimék, az kik romlás nélkül 
megmaradtanak, mennyi életjük termett és parancsolják meg 
szentül, idején az dézsmát adják be.

4. A mészárszék is istennek Ítéleti által megemésztetvén 
másuvá, félrébb való helyre transferáltassék. Nem különben 
rész szerént megégett házaik is Yas János uramnak és Palágyi 
Pálné asszonyomnak demoliáltassanak, ebben az tűzben is 
károsak valának azon házak az túlsó sornak, város dísztelen- 
ségére valának az előtt is az város közepén. Telkeik ára 
refundáltatik és másutt keressenek házat magoknak.

5. Szoros inquisitio perágaltassék ezen tűz miképpen és 
ki által támasztatott.

6. Semminemű városbeli ember, akármi karban legyen, 
dohányozni ne merészeljen, publicáltassék. Ha mester ember 
s rajta kapatik, a czéhbűl kiesik. Egyéb rendbeliek példás
képpen megbüntettetnek.

7. Az utczák situátiojukat is, néhol egyenetlenség lévén, 
rectifikálni kelletik.

Eredetije Debreczen város levéltárában, 1718—1719. jegyzőkönyv 
689. lap.
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1720.
Szeged városi statutum.

Armo Pominini 1720. die 2-d:i Januarii sessio publica, seu concursus 
frequentissimus inclyti hujus magistratus liberae ac regiae civitatis 

Szegediensis celebi-atur, occasione cujus sequentia sunt determinata,
et quidem.

1- mo. A házak és személyek iránt igaz és egyenlő 
proportio observáltassék az mostani portiófölvetésben.

2- do. A kinek semminemű ingó jószága nincsen, hanem 
pénze lévén, az observáltassék, hogy negyven forintja egy pár 
ökör számban vétetődik.

3- tio. Mivel pediglen felséges császár és koronás urunk 
ő Felsége nemes városunkat jeles privilégiumokkal condecorál- 
ván, boldog emlékezetű Leopold császárunk és király urunk 
ő felsége által conferált, ő szerint esendő sz. György és sz. 
Mihály két vásárunk mellé most újonnan más két vásárokat 
pro 4-ta Augusti, sz. Domonkos confessor napjára egyiket; 
másikat penig pro ultima Novembris sz. András napjára 
kelletik szerzeni, és ű felségétűi kegyelmesen confirmáltatni, 
közönséges voxxal determináltatott.

4- to. Az leendő conscriptióban vagy repartitióban az is 
fog observáltatni, hogy az mely ember másnak adós, és jószága 
vagyon, maga ura lévén azon jószágnak, dicáltassék az olyatén 
jószág is, és portio tűié fizettessék.

Melyek így praemittáltatván, nevezetes vitézlő Csőké 
János uram ő kegyelme nemes városunknak fő notariusságára 
hivattatván, köz akaratbűi el is választatott, és szokás szerint 
városunk főnotariusságának viselésére az praesentalt juramen- 
talis forma szerént előttünk solenniter hitit letette, kinek 
hogy Isten ő szent Felsége a notariusságbeli functióban 
fris jó egésséget és hosszú életet adjon, közönségesen apprae- 
cáltatott.

Úgy nemkülömben ttetes nemzetes vitézlő, Temesvári 
János főbíró uram ő kegyelme felséges császár és kegyelmes 
koronás király, hatodik Carolus urunk ő felségétűi sok, rend
beli hív szolgalatjáért, melyeket mind főnotariusságában. mind 
penig biróságbéli viselésében ő felsége armadája mellett csele
kedett, annalist mind magának, mind penig kedves házas
társának s feleségének Kün Susannának úgy utriusque sexus 
successorinak, már szüléiteknek és ezután per Dei gratiam 
születendőknek részekrül nyert, az mely már generalis concur-

40*
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susban elolvastatván az tekintetes nemes magistratus előtt 
egyenlő akarattal ő kegyelmének és praescriptusinak hosszú 
életet, és fris jó egészséget kívánt ezen nemesi szabadságának 
viselésire.

Végre az is determináltatott, hogy városunknak sok és 
hasznos dolgaira nézve fel kelletik menni Bécsben. kiváltképen 
méltóságos Csanádi püspök gróf Nádasdi László uram ő nagy
ságához az fő tisztelendő pater piáristák introductiojok aránt, 
úgy más méltóságos urakhoz is, ezen feltetszett és beállott 
újesztendőnek bejelentésénél nemes városunk részérül, melyek
nek véghezvitelére Temesvári János főbíró és főnotarius Csőké 
János uram ő kegyelmeket közönséges vox szerint ablegáltuk.

Eredetije Szeged város levéltárában, az 1717—1723. terjedő jegyző
könyv 27—28. II.

1720.
S z a tm á r  v á r o s i  s ta tú tu m o k .

I .
Series deliberatorum et statutorum hoc anno conditorum.

Die 8-a Januarii.

Az nemes tanács és electa communitas közönséges gyű
lésében determináltatott: Hogy a tiszteletes egyházi rendek 
megfogadása a modo in posterum Szent Mihály napján tractál- 
tassék és concludáltassék, sine quavis ulteriori prorogatione.

M á so d szo r . Jóllehet a szinbornak köblökkel és iczékkel 
való kiadása eleitől fogvást tilalmaztatott, mindazon által az 
aránt conferáltatott abususoknak szorosabban való eltávozta- 
tására, az megirt gyűlésben a tekintetes nemes tanács ex su
perabundant! et pro ulteriori boni publici conservatione deter
minálta, bogy ezen végezésnek a város népe között leendő 
meghirdettetése után, valaki az megirt bornak köblökkel, vagy 
iczékkel való eladásában és árulásában comperiáltatni fog. 
borának contrabandáltatásával és annak felette 36 ftoknak 
desumptiójával irremissibili tor megbüntettetik.

II.
Die 13. Octobris.

Az nemes tanács és electa jurata communitas közönséges 
maga gyűlésében elvégezte, hogy ab hoc tempore az város 
kapui vasárnapokon reggeli csordahajtástól fogvást egész est- 
veli csordahajtásig felvonva vagy lezárva tartattatván, senkinek
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absolute azokon jövés, járás sem külsőknek, sem belsőknek 
meg nem engedtetik. Ha pedig valaki utazásban leven, a 
városba beakarna jőni reggeli csordahajtás előtt, szabados 
leszen ugyan, de ismét a városrul kimenni a kapukon, sem 
pedig az viz megapadván, sehol is a Szamoson sub poena fl. 12 
senkinek meg nem engedtetik.

Eredetije Szatmár város levéltárában. Prot. 17Oá —1724. lap
szám nélkül.

1720.

S zeg ed  v á r o s i  s ta tu tu m .

Die 12. Januarii.

Nem küllőmben mint más királyi városokban minémii 
rendtartás vagyon, ahoz alkalmaztatni kívánván magunkat, ily 
formán adinvcniál futott, hogy az portio három részben minden 
mentség nélkül letétetődjék.

Az jövevények pediglen pro ratione hujus temporis et 
modernae repartitionis régi lakosoknál bővebben taxáltassanak.

A mi pediglen kegyelmesen ő felsége kiadott privilé
giumunk tenorát illeti, minden kántorokon két hétig szabad 
korcsmájának folytatása vagyon, mindazáltal dispensában révén 
az nemes magistratus, hogy annál is inkább ezen esztendőbéli 
portiét kifizethesse, az farsangban szabad cíviseinknek boraikat 
folytatni, ea tamen modalitate, hogy böjt első szeredén azonnal 
cassáltassék.

Valakik pediglen az mostani facultások exquisitiója s 
esküttetésé alkalmatosságával igazán meg nem vallották jószá
gokat, in exemplum aliorum azon jószágokat, melyeket elta
gadtak, vetetessék el.

Eredetije Szeged város levéltárában, az 1717 —1723. terjedő jegy
zőkönyv 100. lap.

1723.

S ze g e d v á ro s i s ta tu tu m .

Die 21. Maji.

Anni nunc currentis sub publica sessione inclyti magi
stratus praeside domino ordinario judice, praesentibusque 
dominis senatoribus celebrata communi suffragio ismét deter- 
mináltatott, hogy ezen nemes szabad királyi városban mostan-
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ság lappangó vagyis már lakos calvinista személyek kimenjenek 
harmadnap alatt, máskint a mi rajtok történik, magoknak 
tulajdonítsák.

Eredetije Szeged város levélt., Erőt. ex 1717—1723. a 205.1.

1723.
S ze g e d v á ro s i  s ta tu tu m .

I.

Csi kós ok köt e l e s s é ge i .
1- mo. Minden igyekezettel tartozik az lovakat legeltetni 

és itatni annak ideiben.
2- do. Minden lopásiul magát megtartóztatni.
3- tio. Tolvajokkal és rosztévőkkel nem társalkodói, sőt 

azokat föladni és ha lehet megfogni vagy megfogattatni.
4- 0. A rósz társaságiul magát óvni.
5- 0. A tobzódást és korhelkodást kerülni, tolvajok nieg- 

fogattatásában segitség lenni.
6- o. A bojtárokat tolvajságtul és kóborlástul tilalmazni, 

az lovasoknak gyors gondviselésére ébrezgetui és jó rendben 
azokat tartani.

7- 0. A kövér lovakat zsírjáért meg ne ölje, se pedig más 
lovát útra fizetésért vagy ajándékért ne adja senkinek, és 
gazda hire nélkül meg ne nyergelje.

II.

K ö t e l e s s é g e i  a gul yás oknak.
1 -mo. Minden igyekezettel tartozik az marhákat itatni és 

legeltetni.
2- do. Minden topástul magát megtartóztatni.
3- 0. Tolvajokkal és rosztévőkkel nem társalkodói sőt 

föladni és ha lehet megfogni avagy megfogattatni, olyas bitan
gokat a tanyájáról eltiltani.

4- 0. A tobzódást kerülni, tolvajoknak fogatásában segít
ségre lenni, sőt tolvajokat s egyéb gonosztévőket tartozik 
megfogni.

5- 0. Az beteg marhát vagy dögöt jó idején gazdájának 
megjelenteni és megizenni, az esendőt pedig meg nem nyúzni, 
mig a gazdájától szabadsága nem lészen.

6- o. A bojtárokat tolvajságtul, kóboriástul tilalmazni, az 
marhának gyors vigyázására ébrezgetui és jó fenyítésben azokat 
tartani.
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7-mo. Nem lészen néki szabad korcsmában menni és 
ottan részegeskedni s korhelkodni.

Eredetije Szeged város l e v é l t a z  1717—1723. jlcv. 219—221. I.

1724.
D e b re c ze n  v á r o s i  s ta tu tu m .

Már ki leven szaggatva mind a nemes város, mind az 
utczák számára a kaszálók, mind az Kösélységben, Elepen, 
úgy az Ligeteken is portionate, inspector uraim az szegény
séget is részeltessék, sine personarum respectu.

Eredetije Debreczen város levélt., 1724—1725. jlcv. 86. I.

1724.
H ó d m e ző v á sá rh e ly i  s ta tu tu m .

Die 4. Maji. Deliberata. amplissimi senatus Vásárlielyiensis isto ordine 
continuabuntur punctatim sub judicatu judicis primarii domini Stephani

Kardos etc.

Officia et proventus scholarum hoc ordine inteiligentur:
1. Domino rectori pro funere generali solventur polturae 8.
2. Pro partiali domino rectori pars dimidia ex mariam».
3. Collecta vini . . . .  in promontorio; sed in oppido per 

studiosum adjunctis duobus servis sit.
4. Coquia domini rectoris separati m instituantur.

Proventus scholarum.

T. Pro funere generali polturae 8.
2. Pro funere particulari pars dimidia ex mariano.
3. Cantatio a q u a ru m  tempore sancti Demetrii instituatur 

a scholaribus.
4. Quinquies annuatim fienda administrationis sacrae 

coenae occasione publicatio studiosos solos spectabit.
5. Sancta ecclesia in omnibus mensibus annuatim 

duodecies publicetur.
6. In festis regalibus cantatio mane usque ad pulsum 

instituatur vel amplius.
7. Cantatio in nuptiis per pueros sit dimidiae partis 

sulusmae cantantibus.
8. Qui munus seu officium praeceptoratus susceperit 

rudimentistas instituenti minores H, hung 8.
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9. Alfabetistas vero docentibus duobus solventur lior, 
hung. 14.

10. Pulsatoribus universim fl. hung. 8 et una pars commodi
NB. Unus tamen debet esse conductus.
Eredetije Hódmezővásárhely város levélt., Prot. 1. ex 1724—1738. 

lay szám nélkül.

1724.
S zegedvárosi sta tú tum ok.

I.
Die 15. Junii determináltatott:

Hogy az mely czéhnek zászlója nincsen, felesztendő alatt 
24 frt büntetés alatt elkészíttesse.

Az böcsületes czéhek penig gyertyákra szövetnekekre, 
úgy kántorokon levő szt. misékre szorgalmatosán gondot 
viseljenek.

Eredetije Szeged város levélt., 1724—1730. jkv. 46. I.

II.
Die 16. Junii determ ináltatott:

1. Hogy sós tiszt uraimék ő kegyelmek is nemes város 
fundusán levő jószágoktól privilégiumunk szerint portiót 
űzessenek, az korcsmáktúl peniglen az rendelt árendát; ezt 
pedig most itt lévő sós úrral kellene communioálni.

2. Posta mester és sifferwalter uraimék is az korcsmájok- 
túl az rendelt árendát fizessék meg.

Eredetije u. o.

1724.
S zegedvárosi sta tu tu m .

Die 14. Junii determináltatott:

1. Valaki harmincz forintokat nemes városunk concivilis 
lakosi közöl esztendőbéli árendát leteszi, annak szabad légyen 
esztendőnek folyása alatt bort áruitatni és borkorcsmát tartani, 
mindazáltal oly conditióval, hogy arra deserviáló levelet t. n. 
magistratustúl kivévén, felét az árendabeli pénznek, úgymint 15 
rhen. forintokat, mindjárt előre, más felét pediglesen 15 forin 
tokat fél esztendő múlva tartozik letenni közönséges cassában. 
Ezeken kívül az kántorokon szabad lészen bent a házban bort 
áruitatni; de az utczákon által hordani nem lészen szabad.
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2. Mészárosok és halászok is, a kik eddig nem akartak 
quártélyt tartani és szekereket sorjával adni nemes város 
szükségére, ezután a mint más becsületes városbeli emberek, 
tartoznak mind quártélyt tartani, mind pediglesen sorjával 
szekereket, a midőn szükség hozza magával, adni.

3. Külső tanácsbeli uraiméknak az quártélytúl mentek
nek kellene lenni; mindazonáltal, midőn súlyos quártélyozás 
nemes városunkon volna, akkor tartozzanak supportálni, és 
a szegénységet segíteni.

4. Perceptor uraimék minden adó és proventusok előtt, 
primum et ante omnia az ó restantiákat tartozzanak bészedni.

5. Az belső senator s tanácsbeli uraiméknak ő kegyelmek
nek, mivel esztendőbéli fáradságokért s bajoskodásokért, semmi
nemű rendelt fizetések nincsen, az egész nemes communitás 
egyenlő akarattal külső tanácsbéli uraimék consensusival, 
említett belső tanácsbéli uraiméknak ő kegyelmeknek kinek- 
k inek rendelt egy korcsmának esztendőbéli proventusát, úgy 
hogy a kinek tetszik, szabad korcsmát tárhasson; a ki pediglen 
korcsmát nem akarna tartani, árendabéli harmincz rlien. 
forintokat perceptor uraiméktúl korcsmáknak proventusából 
fáradságáért felvehessen. Ezenkívül penig minden senator ur 
mindenféle dézmaadástúl a modo imposterum eximáltassék, 
determináltatott.

6. Item bogy a modo imposterum conventionatus tiszt 
uraimék és más conventiós szolgák kántoronként perceptor 
uraimék által mindenkoron és minden halasztás nélkül kifizet
tessenek.

7. Bővebben discurrálván ennek az királyi peculiumnak 
nemes tagjai ordinarius notarius uraimék eránt, lévén mostaná
ban két ordinarius notárusa: azért sok discursusok után 
bizonyos okokra való nézve ordinarius nótáriusnak egyenlő 
akarattal nemzetes Podhrádszky György uram rendeltetett és 
determináltatott; nemzetes Csőké János uram ő kegyelme 
pedig, lia ennek a nemes városnak fiscális tisztében tovább is 
kíván megmaradni, fizetésül rendeltetett ő kegyelmének 200. frt.

8. Mivel az conventios tiszt uraimék és azoknak az ő 
fizetések iránt sokféle discursusok és controversiák mindeddig 
interveniáltak, hogy azért jövendőben kiki tudhassa mennyi és 
micsoda fizetések kinek-kinek légyen, tekintetes nemes belső és 
külső tanács az egész jurata nemes communitással egyenlő 
akarattal semel pro semper ekképen determinálni méltóztatott:

T. nemzetes főbíró uramnak .............. 250 ft.
Ordinarius notarius uramnak ..............  350 ft.

és azon kívül a mi annak előtte rendeltetve volt.
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Vice nótárius uramnak ....................  130 ft.
Fiscus uramnak (ha abban n. Csőké János

uram megmarad és praeterea nihil.) ........  200 ft.
Comissarius uramnak ...........................80 ft.
Perceptor uramnak egyiknek egyiknek 80,100 ftra,

10 akó borra, 10 köböl búzára, egy mázsa búsra augeáltatott, 
portiót fizetni tartozik.

Vásárbiráknak kiriek-kinek....................  30 ft, egy pár
csizma.

Borbirálmak kinek-kinek .................... 30 ft.
(1730. die 25. Aprilis borbiráknak és vásárbiráknak per ii. 40 
resolváltatott, de a portiót űzessék meg sine discrimine.

Babarczy Ferencz uram helyett Pálffi József választa
tott, kik is commissarius Jakab deák urammal az dézmát 
tartozni fognak beszedni.

Egyik-egyik kisbirónak...........................30 ft.
egy pár csizma, egy köpönyeg.

Fertálymestereknek egynek-egynek........  12 ft. és
azonkívül a kinek vetése nincsen, három köböl búza.

Az alsó és felső városon levőknek pedig
len a két elsőknek 14 ft, idest ....................  14 ft.

Palanki oskolamesternek .................... 40 ft.
Felsővárosi oskolamesternek ..............  40 ft.
Palanki liarangozónak ?
Felsővárosi liarangozónak ?
Alsóvárosi liarangozónak ....................  14 ft.
Egy hajdúnak mindenestül.................... 61 ft. 511 2 den.
Nemes város kocsisának ....................  12 ft,

mente, dolmány, nadrág, két pár csizma, két pár feir ruha és 
szűr, 20 ft tartásáért.

Tápai révésznek egynek-egynek holnaponkint . . .?
Hóhérnak legényével együtt ..............  166 ft.
Profusznak stehenknettel együtt, melyet 

maga fizetésén tartozik tartani ....................  72 ft.
Tolhámb bécsi agens úrnak ..............  100 ft.

cujus annus incipit in festo S. Michailis.
Király Adám úrnak, a kinek esztendeje 

kezdődik sz. György napján...........................  110 ft.
Pozsonyi ágens Weingruber János

Christóf úrnak ............................................. 50 ft.
kinek esztendeje sz. György naptul fogva.

Eredetije Szegedváros levélt., 1724—1730. jkv. 42—44. I.
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1724.
S zegedváros i s ta tu t um.

Die 25. Septembris.
Statutum est.

Quicunque a modo iinposterum aliquo ab inclyta civitate 
ablegabitur, pro sui directione ratione diurnorum statutum 
est: si in gremio inclyti comitatus quis aliquo expedietur, 
habebit pro diurno florenum unum, si vero Pestinum, dietim 
imperialem, Viennam aut Posonium, floreni duo, occasio vero 
et aliae expensae specificandae bonificabuntur.

Eredetije Szegedváros levélt., 1724—1730. jkv. 66. 1.

1725.
S zegedvárosi s ta tu tu m .

Die 24. Aprilis, occasione hujus generalis magistratualis restaurationis
Statutum est.

Quoniam donationes et privilegia, a divis quondam 
Hungáriáé regibus liberae regiaeque civitati huic nostrae 
clementissime concessa, necnon per praedecessores nostros 
magnis fatigiis, expensis, largaque profusione sanguinis gloriose 
parta et aquisita, inter primarium civitatis hujus censenda 
venirent thesaurum; hinc ad majorem et tutiorem eorundem 
conservationem, pro custodibus et conservatoribus ordinantur 
perillustres ac generosi domini Gregorius Lantos, Petrus 
Dók any et Paulus Nagy Senatores: quorum singulus singulam 
a sera apud se habendo clavim, tribus praeterea sigillis 
obsignata cista, tenebuntur sub juramento senatoriali omni 
quadrante anni praelibata privilegia lustrare, et siquid circa 
eadem suspiciosi animadverterint, id ipsum amplissimo magis
tratui referre.

Eredetije Szeged város levélt., 1724—1730. jkv. 111. 1.

1 725.
S zegedvárosi s ta tú tu m ok .

I.

Die 25. Junii. Statutum est :

Mivel pediglenten ebben a nemes városban az telekek, 
semlyékek, osztályok úgy más kártételek eránt is, fő képen
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aratás ős kaszálás idején sok panaszok és pörpatvarkodások 
az pártok közt interveniálnak, azért közönségesen determinál- 
tatott: liogy valaki (akarki légyen az) határunkban akár 
telekek akár semlyékek, lígy osztályok, akár pedig más kár
tételek végett (kinek-kinek instantiájára) magistratualiter 
deputáltatik és exmitáltatik az instans fél, azon deputatus 
uraknak tartozik böcsületes alkalmatosságot, ételt, italt, azon 
kívül fáradtságokért minden napra fél forintot, azaz den. 50. 
letenni.

Eredetije Szeged város levélt., 1724—1730. térj. jkv. 139. I.

II.
Die 29. Octobris.

In negotio edueillationis hujatis vini determinatum est: 
quod videlicet vinum hujus ex propria cujusque hospitis 
procreatione procretum, adeoque stricte proprie suum et non 
pro pecunia neque in interessé aut nefors pro debito acceptum 
et nullatenus sub quocunque praetextu emptum et comparatum 
usque ad diem cinerum inclusive quisque libere educillare 
poterit, siquis autem coemptum aut quomodocunque factiose 
inductum vinum (praeter ordinarios arendantes) educillare 
praesumserit, comperta rei veritate, ejusmodi vinum eo facto 
pro civitate confiscabitur, quod pariter etiam de militaribus 
intelligi debet, quibus secundum contractum Hebersteinianum 
indultum est Szegediensia solummodo sua propria vina erga 
praestationem accisae a singula uma denar. 10. educillare, 
ast vicini sui aut extranei iisdem quoque sub poena confisca
tionis prohibentur.

Eredetije и. о. 187. 1.

III.
Die 12. 'Novembris.

Ad instantiam fabrorum ferrariorum ratione elimi
nandorum Zingarorum determinatum est: quandoquidem ad 
instantiam communitas pro minoribus laboribus exercendis 
duo in superiori civitate, unus in Palanka et duo pariter 
Zingari in inferiori civitate ad ulteriorem inclyti magistratus 
dispositionem tolerandi resoluti essent, qui laborem suum 
secundum consuetam taxam et non excessive limitate tenebun
tur iidem fabri- ferrarii, habita cum excelsissimo domino 
generale, ne videlicet reliquos Zingaros sub militarem protec-
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tionem assumat, cointelligentia, superflui omnes Zingari ex 
teritorio civitatis hujus expellentur.

Eredetije и. о. 190. 1.

IV.
Die 13. Novembris.

In negotio differentiarum inter sartores catholicos et 
rascianos hujatis vigentium ad amplectendam unionem pro
posita sunt sequentia:

1. Universorum cehalium proventuum duae partes 
cedant pro ecclesia catholica, tertia autem pars pro ecclesia 
rasciana graeci ritus, ad quod et ambae partes accesserunt.

2. Tertio quovis anno, cum plenaria authoritate sit 
supremus czehae magister rascianus, duobus vero annis 
catholicus, quod etiam complanatum est.

3. Cum autem vigore privilegiorum liberae regiaeque 
civitatis hujus adinstar Budensium et Albensium emanatorum 
hujatis quoque rasciani publicas processiones frequentare, 
tenerentur, ac absentantes se se una libra cerae puniri 
deberent; idcirco propter bonum pacis et mutuam inter partes

.harmoniam colendam omnes et singuli rasciani annue pro 
universali simili mulcta solummodo fl. 12. pro ecclesia catholica
S. Demetrii praestabunt, taliterque a processionibus frequen
tandis eximentur. Quod punctum in suspenso mansit.

Eredetije и. о. 191—192. 1.

V.
Die 20. Novembris item conclusum est.

Ut domini perceptores duas claves a cassa civitatis 
habeant, unus unam, alter aliam, et unus absque alio nihil 
det ex cassa, de praeteritis autem restantiis facto extractu 
(suo tempore) et praesentent amplissimo magistratui.

Eredetije и. о. 193. 1.

1725.
FdsÖbányavárosi statutum.

Conclusum amplissimi senatus et juratae communitatis. Anno 1725. di
30. Novembris.

Egyező akarattal végeztetik, hogy ezután katholicus 
mester és kántor uraiméknak, református mester és kántor 
uraiméknak egyenlő porta és borbeli fizetések lészen.

Eredetije Felsőbánya város levált,., Prot. 1724—1776. lapsz. nélkül.
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1726.
S zegedvárosi sta tu tu m .

Die ÍJ. Januarii in publica magistratuali sessione.
Statutum .

Propter commoditatem et occasionem postae eotum 
discedentis, necnon alias summe urgentes rationes, sessiones 
magistratuales hucusque die Lunae et Veneris celebrari 
solitae, a modo imposterum transferuntur in diem Martis et 
Szabathi, quod statutum, ut eo citius inclytae communitati 
innotescat quantocyus publicabitur.

Eredetije Szeged város levélt., az 1724—1730. évijkv. 202. I.

1726.
S zegedvárosi sta tú tum ok.

I.
Die 26. Januarii in publica magistratuali sessione determinatum e s t :

Mivel nemes városunkban a testamentumtételek eránt. 
sok törvénytelen és praejudiciosus állapotok származtanak, és 
eddig irrepáltak vala, azért törvényhez való képest statuál- 
tatott, hogy a modo inposterum, senki két tanácsbéli személy 
és notarius uraimék praesentiája nélkül suli nullitate, azaz: 
semmi ereje ne lehessen, testamentumot ne tehessen; mely 
statútumnak hogy nagyobb ereje lehessen, és hamarább a 
nemes városban innotescálhasson, publicáltatni is fog, cum ea 
declaratione, hogy in caducitatibus, azaz valaki magtalanul e 
világbúi kimúlna, ingatlan jószágát senkinek a nemes városon 
kívül ne testálhassa.

Eredetije Szegedváros levélt., az 1724—1730. terjedő jkv. 204. I.

II.
Die 28. mensis Maji.

Az egész tekintetes nemes magistratus votuma, úgy más 
tekintetes nemes király városok régtűi fogvást bevett legalis 
szokása szerint statuáltatik: hogy ezen naptól fogvást a nemes 
város pecsétes czédulájaért 5 den. és ugyan judiciaria decisioért 
minden causans maga causajátúl nemine excepto den. 25. 
tartozik letenni.

Eredetije u. o. 231. I.
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III.
Die 5-ta Octobris in publica magistratuali sessione.

Zingari tam secundum privilegia fabrorum, quam et 
mentem inclytae commisionis prout et amplissimi magistratus 
decisionem ex civitate exeant; fabri vero sufficientes magistros 
inducant, et secundum limitationem magistratualem sui) poeua 
12. florenorum laborare tenebuntur; donec vero de sufficienti
bus magistris providerint et eos induxerint, tamdiu in civitate 
permanebunt. Et quidem in superiori civitate sint tres, in 
inferiori tres.

Eredetije w. o. 350. I.

IV.
Dic lo - ta  O ctobris. T em pore n u n d in aru m  S. M ichaeli A rchangeli.

Gombkötők istantiájokra való nézve ezen vásárban publi- 
cáltatni fog, hogy ennekutána semminemű gombkötő munkát 
akárki légyen az, hacsak nem tanult mesterember, nem lészen 
szabad árulni.

Eredetije u. o. 351. I.

1 727.
S zegedvárosi sta tú tu m ok.

I.
Die 8. Februarii in publica magistratuli sessione.

S ta tu tu m  universale.

A modo inposterum ita annuente amplissimo magistratu, 
omnes domini officiales, in actualibus civitatis functionibus 
existentes, esto sint nobiles aut ignobiles, pro veris et indubi
tatis civitatis hujus concivibus adeoque beneficiorum civitatensium 
capacibus semper, praesentibus declarantur.

Eredetije Szeged város levélt., 1724—1730. jkv. 371. I.

П.
Die 10. Octobris in publica sessione magistratuali.

Itt való czéhbeli szücsmesterek instantiájára 10-dik, 
11-dik, 13-dik és kiváltképen 14-dik privilegialis articulusai 
szerént mostani vásárkor parancsoltat!к magistratualiter, hogy
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azután confiscatio alatt az olyatén emberek, az kik tudni
illik szücsmesterséget ex professo nem tanultak, semminemű 
szűcsi portékát behozni és árulni ne merészeljenek, másképen 
ezen publicatio szerént, ha valami kárt fognak vallani, magok 
vétkeinek tulajdonítsák.

Eredetije u. o. 434. I.

III
Die 10. Maji.

Mészáros mester uraimék instantiájára resolváltatott: 
hogy usque ad festum S. Jacobi Apostoli a tehén húsnak 
fontja 3. den. vágattassék, a többi húsnak limitatiója pediglen 
maradjon az döbbeni kiadott mód szerint, reservata etiam 
penes magistratum erga eos fienda reflexione, et ab aliis 
quarnizonalibus locis expiscanda proportione.

Eredetije и. о. 391. 1.

IV.
Die 11. Decembris.

Determináltatott, hogy semminemű csikós, gulyásnak, 
juhásznak, ridegnek és más akárkinek lovat kölcsönadni, 
gazdája Ilire vagy jelenlétele nélkül ne merészeljen; az gulyások 
pedig semmi lovat az barom mellett ne tartsanak. Azonban 
mind csikósok, gulyások s mind juhászok semmi marhát, akár 
magáét akár gazdájáét eladni, maga vagy gazdája számára 
venni vagyis cserélni, gazdája jelenléte nélkül ne merészeljenek. 
Lakosakat pedig, bitangokat és más efféle csavargókat, fogadni, 
annál is inkább magok mellett tartani semmiképen ne praesum- 
malják, sőt inkább az olyanokat az tekintetes nemes magistratus- 
nak megjelenteni és tudtára adni el ne mulassák. Hahogy 
pedig valaki az megnevezett dolgokban ellenkezni fog és 
contraveniál, 12. forintokban eo facto megbüntetődik. Mely 
determinatio publicáltatni fog az szállásokon és pusztákon az 
pásztoroknak.

Eredetije u. o. 442. I.



VÁROSI STA TÚ TU M O K . 'V\1

1728.
S zegedvárosi sta tú tu m ok.

I.
Die 18. Januarii, in sessione publica magistratuali.

Mivel minden királyi városokban practicáltatik, bogy 
bites borbélyok legyenek, itt is proxima occasione, három- 
négy borbély fog adjuráltatni.

Eredetije Szeged város levélt., az 1724—1730. évi jkv. 446. I.

II.
Die 10. mensis Maji in publica magistratuali sessione.

Statutum est.

Ad praecavendas causantium importunas querelas, ad 
confonnitatem etiam statuti, ante annos quatuor conditi, 
imposterum etiam confirmatur et observandum statuitur, 
quatenus videlicet quicunque a modo imposterum coram 
amplissimo magistratu querelam deponere voluerit, perprius 
quatuor polturas, seu den. 10. pecuniae querimonialis, vulgo 
p a n a szló  p é n z  dictae, deponat.

Eredetije и. о. 478. 1.

111.

Die 17. Julii, in ordinaria magistratuali sessione.

Unanimi voto et consensu dominorum senatorum conclusum 
est, ut a modo imposterum nemo dominorum senatorum sine 
legali et rationabili causa vel impedimento, in publicis hujus 
civitatis negotiis sese absentare, vel quodam modo abstrahere, 
gravi sub animadversione praesumat et ausit. Sub decursu 
autem horum processuum criminalium sese absentans, a 
functione senatorali emaneat.

Eredetije и. о. 483. 1.

1729,
Szeg alva rosi statútumok.

l .
Dio 3-a Januarii in publica ínagistratuali sessione.

Bono civitatis hujus communi exposcente decidáltatott, 
hogy senki ne praesummálja az jövevény, embereket házához

Corpus S ta tu to ru m . III. 47



fogadni, annyival inkább magánál tartani, nenizetes bíró uram, 
vagy nemes tanács hire nélkül; hogy ha pedig ezen végezés- 
ben conveniál valaki, elsőben 6 Ü., másodszor ismét 12. ti., a 
ki pedig tudván olyatén embert valakinél leírni, bé néni jelenti, 
hasonló büntetést fog érdemelni, convincáltatik.

Eredetije Szeged város levélt., az 172Í—1730. jkv. 502. I.

H.
Die 2-da Április.

Ha valaki cívisek közül, jus nélkül, valamely nemes város 
terrénumán lévő földet usuál és magát nem legitimálván, az 
legalis praescriptiot nem transgrediálta, azon föld a kinek 
nincsen, fog conferáltatni.

Eredetije w, o. 508.1.

III.
Ilié 26. Aprilis.

Ad pistorum hüjatum instantiam concluditur, ut donec 
a sua majestate sacratissima caehales articulos, quantocius 
solicitandos impetraverint, eousque numerus eorundem ne 
augeatur, artemque pistoriam exercendi pluribus interdica
tur, ut taliter habiliores reddantur pro impetrando talismodi 
privilegio. E t ut extranei, signanter autem Dorosmaienses, 
Glyőrienses in communi, civitatis hujus foro, praeter nundinas 
hebdomadales, diebus Martis et Sabbathi celebrari solitas ne 
ausint quidpiam, peculiariter autem panem adferre, tantominus 
divendere, sub poena confiscationis.

Eredetije и. о. 512.1.

IV.
Die 30. mensis Angusti.

Statutum.

In confdriiiitate antiqui statuti renovatur, quod illi, qui 
occasione articularis jure postliminii reincorporationis civitatis 
hujus in numerum liberarum ac regiarum civitatum, hic 
praesentes fuere, ac onera publica subivere, ab omni pro 
concivilitatis vigore privilegiorum, deponenda summa, liberi 
prorsus et immunes sunto. Qui autem anno 1719. tempore 
videlicet confirmationis dictorum privilegiorum ac eorundem 
bmignae suae majestatis sacratissimae explanationis hic loci

í.'ÍH  VA liitól STATÜTÜitoJv.



l’cperti extitere, obligationesque suas praestitere, solummodo 
tertiam taxae ordinariae partem, idest tl. 8. deponere obli
gentur, qui vero post praespecificatum annum 1719. in hacce 
libera regiaque civitate Szeged iensi incolatum coeperunt, iidem 
omnes concivilitatis integrum idest tl. 24. constituentem deponere 
teneantur.

Eredetije и. о. 537. 1.

V.
Die 21. mensis Novembris.

Statutum.

Quicunque a modo imposterum sese in concivilitatem 
assummi voluerit, habita moderni temporis ratione, Ü. 50. 
taxam videlicet concivilitatis intra unius anni revolutionem 
deponere et in cassam communitatis persolvere obligabitur.

Eredetije и. о. 543.1.
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1 729.
S ze g e d v á ro s i s ta tu tu m .

Die 24. Aprilis in publica magistratuali sessione, in domo seu curia 
Palankensi celebrata, praesente exteriori senatu et selecta jurata com

munitate.
Statutum.

1. Communi omnium voto et suffragio determinatum est 
ut a modo imposterum nullum testamentum per quemcunque 
sine personis authenticis (duobus quippe adminus ex dominis 
senatoribus et notario interessé debentibus) sub poena invalida- 
tionis et annihilationis talismodi testamenti formetur et 
instituatur. Yerum ad instantiam et requisitionem testatoris,: 
exmissis et denominatis per dominum judicem aut amplissimum 
senatum, talibus personis juratis et fidedignis, testamentum 
conficiatur, superindeque relatio ab iisdem coram amplissimo 
senatu bat, taliterque observatis observandis legitimum evadet 
testamentum. Testibus autem praescitis, talismodi .testamento 
praesentibus et ordinatis pro fatigio et labore unicuique fi. ]. 
dabitur.

2. Praesenti occasione et id statuitur, ne quicunque super 
bonorum et jurium possessionariorum suorum civilium divendi- 
tione et abalienatione fassionem et contractum facere inten
derit, eam non secus, quam coram domino civitatis hujus 
judice vel amplissimo magistratu, juxta mentem et tenorem 
tituli 13. partis 3-tiae operis decreti tripartiti, sub mulcta

47*
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talibus arbitrarie pronuncianda, celebrare et instituere possit, 
superindeque literae testimoniales extraliendae venient.

3. Ex quo autem hactenus plerique civium et inhabita
torum hujus civitatis, postposita et vilipensa amplissimi hujus 
magistratus authoritate, privata, positivisque patriae legibus 
vetita conventicula celebrare, inibique sibi nota negotia 
formare et concludere, conclusaque inconsulto ac inscio amplis
simo hocce senatu praetereundo primam instantiam altioribus 
instantiis praejudiciose repraesentare nilpensi duxissent. Ad 
refraenandam igitur et coercendam talium seditiosorum et 
tumultuosorum intestinumque motum causantium civium fere 
impune hactenus sibimet ipsis vendicatam licentiam, ac ut pax, 
mutuaque inter cives lixa harmonia stabiliatur, autlioritasque 
a sua majestate sacratissima magistratui huic attributa 
(primam videlicet instantiam non praetereundo) illaesa per
maneat : sancitum est, serioque cautum habetur, ut omnes, qui 
sese quoquo modo et praetextu per quoscunque aggravatos 
aut injuriatos sentirent, non secus, quam coram suo primae 
instantiae judice, magistratu .quippe hujus civitatis causam et 
praetensionem suam prosequi, satisfactionemque inibi praestolari, 
gravi sub animadversione obligentur et obstricti habeantur.

E r e d e ti je  S zeged  v á ro s  le v é lt .,  a z  1 7 3 4 — 1730. é v i j k v .  511. la p já n .

1730.
Szegedvárosi statútumok.

I.
Die 18. mensis Martii in solita amplissimi magistratus sessione.

Renovatur statutum ratione et intuitu desumptionis 
pecuniae querimonialis, vulgo panaszpénz dictae, .et quidem 
in conformitate prioris conditi, ea formalitate, ut ab hujatibus, 
quicunque querimoniam deposuerit, den. 10. primum et ante 
omnia a parte succumbenti boniiicandos; extranei autem in 
duplo eandem pecuniam querimonialem deponere teneantur.

E r e d e ti je  S zeged  v á ro s  le v é lt .,  a z  1 7 2 1 — 1730. é v i  jk v .  55 1 . I.

II.
Die 20. mensis Maji.

Ad instantiam educillatorum hujatum conclusum est, ut 
quicunque sine arendatione educilli, vina non suae propriae 
procreationis mensuratim epocillare praesumpserit, vini inspec
tores talismodi vina obsignando in cellarium civitatis deduci

S4o
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curare sint obstricti. Propriam autem vini procreationem 
unicuique civium in domo sua propria (non autem in domo 
aliena) prout hactenus practicatum extitit, epocillare indultum 
est. Quia autem dominis senatoribus et officialibus civitatis 
vineas tenentibus indecorum foret, vina propria in aedibus 
suis educillare, molestiasque potantium tolerare, id ipsum 
apud quemcunque civem, sed non militarem personam, vina 
sua, ut praemissum esset, propriae procreationis, epocillare et 
distrahere licitum est.

E r e d e t i je  и . о. 57 0 . 1.

1730.
S zeg ed  v á r o s i  s ta tu tu m .

Die 25. mensis Septembris.

Hebdomadales nundinae in foro civitatis publico, pro 
diebus Martis et Sabbathi ordinatae sunt, extraneis igitur et 
in vicinis locis degentibus extra praemissum hebdomadalium 
nundinarum tempus panem et talia, quae magistris cadialibus 
et quaestoribus hujus civitatis in praejudicium vergeret, sub 
poena confiscationis vendere et distrahere vetita sunto.

E r e d e ti je  S zeg ed  v á ro s  le v é lt.,  P r o t .  1750—1741. 1 2 . lap.

1730.
S zeg e d v á ro s i sta tú tu m ot:.

I.
Die 14. Novembris.

Universis serio inhibitin', ne juxta patibulum et in locis 
vulgo: n y o m á s  dictis, araturam quampiam exercere praesummant.

E r e d e ti je  S ze g e d  v á ro s  le v é lt.,  P r o t .  1730—1741. 17 . lap.

II.
Die 19. Decembris.

Libra bubulae carnis, usque ad ultimos Baclianaliorum 
dies a. d. 3. ponderabitur, saevi autem centenarium a fi. fi. 
kr. 40. dabunt, contravenientes autem laniones, toties quoties 
in fl. 12. mulctabuntur.

E r e d e ti je  и , о, 23 , lap ,
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III.
Die 19. Decembris.

Decisum extitit, ut omnes et singuli cives et inhabita
tores hujus civitatis, inquilinos, seu subinquilinos in domibus 
suis tenentes, donec de impositis suis, iidem inquilini satis
fecerint, ex domibus suis, sub poena fl, 12, dimittere minus 
audeant.

Eredetije и, о, 23, l.

1731.
S zeg ed  v á ro s i s ta tú tu m o k .

i.
Die 9. mensis Januarii.

Unanimi voto decisum extitit, ut omnes literae civitatem 
directe non concercentes, ab iisdem, cui videlicet sonare 
dignoscuntur ex postis redimantur, neve taxa earundem per 
postae magistrum civitati, verum illi, quem concernunt directe, 
sine discrimine personarum inscribatur, ne privatarum quoque 
literarum redemtione, civitas onerari et gravari opporteat.

Eredetije Szeged város levélt. Prot, 1730—1741. 2». lap,

II.
Die 8. mensis Aprilis.

Unanimi voto et suffragio decisum est, ut a modo dein
ceps, occasione dierum postaihun omnes, literae civitatis nego
tia concernentes in domo civica et non alibi, unus vel alter 
dominorum senatorum inibi cotum existentes, expediantur, 
neve literae civitati sonantes inscio amplissimo magistratu 
solvantur et aperiantur, verum si eaedem litterae moram, vel 
sessionem, serius celebrandam pati nequirent accersito uno, vel 
altero dominorum senatorum, dominus judex civitatis aperire 
et solvere, resolutionemque eatenus dare poterit.

V. o. 38. I.

in.
Die 23. mensis Julii.

Unanimi consensu et suffragio determinatum extitit, ut 
praeemptio cujuscumque rei, quandoquidem exinde caristia 
causaretur, sub poena confiscatiopis pemipi sit licita,

17. e. 60, i,
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XT.
Die 4 . mensis Augusti.

I nanimi voto et communi omnium suffragio semel ]>ro 
semper decisum extitit, ut antelati magistri fabrorum ferrario
rum et rotariorum, occasione publicarum liic loci celebrari soli
tarum nundinarum, a singulo curru per extraneos homines 
inducto, secundum etiam tenorem privilegiorum suorum cadia
lium, utra duas polturas seu 5. den. desumere et exigere (excessi
bus hactenus, per dictos magistros practicari solitis pro sublatis 
habitis) minus ausint, neque attentare praesumant, ab imper
fecto autem rotariorum opere a quatuor videlicet rotis tan- 
tundem, id est 5. den. et non ultra, sub severa magistratuali 
animadversione, exigere licitum esto.

E r e d e ti je  S ze g e d  v á ro s  lev é lt. P r o t .  17 GO—1711. GS. 1.

У.
Die 20. mensis Octobris.

Statutum extitit, ut omnes et singuli cives et ineoloe 
dominis platearum capitaneis, per quos requisiti fuerint, blas- 
phemos aliosve malefactores incaptivare ac. in instanti et in 
flagranti talismodi facinora depraehensos, etiam fustigare sub 
poena .aresti, assistere debeant et adstringantur.

U. o. S 3 . I.

1 732.
S zeg ed  v á ro s i  s ta tú tu m a it. 

i.
Die 12. Maii.

Quandoquidem antea servitores, non ut servirent, verum 
inescati aliquali spe, in Banatum pro falcaiione transeunt, ita 
ut miseri cives, nec servos conducere valerent, pecora autem 
sua in territorio civitatis pascuari curant, ideo statutum est, 
quicumque ad inclitum districtum Temesvariensem, vel alior
sum se transferre pro faleando caperent, pecora etiam abigi 
faciant, secus iidem hic loci relictis, pro parte civitatis confis
cabuntur. cujusmodi statutum in tota civitate publicandum 
foret.

E r e d e ti je  S zeg e d  v á ro s  lev é lt. P r o t ,  1 7 3 0 — 1711, 13 0 . la p .
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II.
Ilie 81. Maii.

Ad instantiam lanionum determinatum est, eum üdém 
laniones compagniam instituissent, macella autem septeni dun- 
taxat, laniones vero octo reperirentur, ideo unum macellum 
pro hoc anno iisdem condonatur et relaxatur, pro aliis autem 
septeni macellis, pro singulo fl. 55. persolvantur.

Laniones hujates magistr.atuali limitatione reservari 
carnesque, pretio limitato minus ponderandas se declarare 
ausi sunt id ipsum in casu eo, singuli in singulis 1 2 11. con
vincantur.

E r e d e ti je  S zeg ed  váróé  lev é lt . P r o t .  17:',0— 1 7 4 1. 124. lap .

III.
Die 3. Augusti.

Ad instantiam contubernii sartorum hujatum adinventum 
est, ut ii sartores, qui alicui contubernio et caeha non sunt 
adscripti, verum minus regulares seu Himpeller appellantur, 
qui sub tentorio merces exercent den. 40. qui autem extra 
tentorium sunt den. 20. ad necessitates contubernii persolvant,

U. o. 133. lap ,

IV.
Die 2. Octobris.

Statutum.
Unanimi voto et suffragiis conclusum extitit, ut primae 

classis, id est, majoribus tentoriis in nundinis hujatibus, a modo 
in posterum, ad conformitatem etiam aliorum locorum, publicas 
nundinas habentium quatuor Mariani, a secundae classis, tres 
Mariani, a tertiae classis item duae Mariani, a quartae clas
sis, seu minutioribus unus Marianus desumantur, exigantur 
per dominos camerarios una cum fori magistros,

U. o. 143. lap,

1733.
S zeg ed  v á r o s i  s ta tú tu m o k .  

i.
Die 24. Martii, iu extraordinaria magistratuali sessione, praesentibus 
exteriori senatu et selecta jurata communitate, subinserta fuere agitata

et conclusa.

1. Facta est exteriori senatui et selectae inclitae commu
nitati relatio, qualiter videlicet praevie peracta conscriptione
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repartitum extitit portionale quantum ct quomodo puniatur 
talis, qui occasione conscriptionis res et pecora sua denegavit? 
Hinc unanimi voto et consensu adinventum est, ut illi, qui 
juramentum conscriptionis tempore violare, pecorumque 
suorum numerum non adaequate revelare praesumpserunt, 
pro singulo pecore denegato in fl. 1 den. 50, in cassam commu
nitatis reponendi, mulctentur et puniantur.

2. Non absimiliter ratione metarum, tum inter hospitale 
Pesthiensium invalidorum militum intuitu Dorosma ab una, 
prout et intuitu Sarkad, D ock et Sövényháza ас Civitatis 
limitum, partibus ab altera, interventarum iinaliterque respe- 
ctative compositorum, relatum est.

3. Proposuit dominus judex exteriori senatui ct selectae 
communitati ex qua occasione magistratualis restaurationis, 
in festo sancti Georgii militis et martiris, anno proxime prae
terito factae, quoad salariorum auctionem, dominorum senato
rum et magistratualium personarum, exterior senatus et 
communitas se relegasset ad tempus illud, quo processui cum 
Pesthiensi hospitali finis foret; hinc siquidem cum magno 
amplissimi magistratus labore et industria eidem processui opta
tus fuisset et cum aliunde labore amplissimi magistratus minime 
proportionatum hactenus saliarium fuisset, ad normam civitatis 
Pesthiensis salaria magistratus augere vellent, quatenus etiam 
cum neglecta propriae et privatae oeconomia suae magistra
tus publicis civitatis negotiis eo diligentius invigilare possit.

Qua propositione audita totus exterior senatus et selecta 
communitas, ad consultandum in cubicula sua recesserunt ac 
facta super ea consultatione amplissimo magistratui per pru
dentes ac circumspectos e gremio sui Franciscum Babarczy, 
Adamum Fodor, Sebasthianum Gietligh, Vilhelmum Petriczky, 
Joannem Arachy renunciarunt, quod siquidem ob multitudi
nem causantium duae ordinariae sessiones haud sufficerent, id 
circo praeter ordinarias dies lunae et veneris sessiones 
magistratuales, una extraordinaria celebretur. 2-do magi- 
stratuales personae ox ordinariis sessionibus sese non absen
tent. 3-0 si aliquo deputetur dominus primarius judex, in 
ejusdem locum interea substitutus, salarium ex cassa civitatis 
non habeat. Quibus obtentis exteriorem senatum et selectam 
communitatem attentis videlicet et in condignam reflexionem 
sumptis, multiplicibus et onerosis dominorum senatorum et inte
riorum officialium etiam 'cum neglecta privatae oeconomiae suae 
praestitis et inposterum majori etiam cum industria sperandis, 
pro communi bono servitiis, ad normam liberae regiaeque civita
tis Pesthiensis. 50 flui auctionem snhlrjnrum eorundem resolvisse,
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deputatum autem, pariter ad normam civitatis Pesthiensis quam 
primum deeomformabuntur, applicidabunt,

Quare amplissimus magistratus, exterioris senatus et 
selectae communitatis postulato, satisfacere cupiens, ea cum 
modalitate, unam singulo die mercurii sessionem ordinare 
statuit celebrandam, ut ipso mercurii die, uno ex dominis 
senatoribus in domo curiali praesidente, ad latus ejusdem duo 
domini senatores, statis temporibus secundum ordinem cum 
actuario intersint, affuturo demum ejusmodi extraordinariae 
sessionis die, alii denuo duo domini senatores cum substituto, 
aeque altero, secundum pariter ordinem judice causantes ex
audiens, litemque ac causam cognoscant et dirimant, Hoe 
per expraessum declarato existente, ut judicio et deliberatione 
non contenta pars, habeat quidem ad amplissimum magistra
tum praematurioris causa sua cognitione et revisione appel
landi facultatem, verum ad tollendas causantium importuni
tates, vexas et molestias, exinde frequentius exoribiles, si 
causa et meritum rei ultra fi. 6. se extendere dignoscetur, 
per ejusmodi appellata fl. 1. si vero infra praescriptos 6 d. 
exurget den. 50. pars appellans eo facto deponat et persolvat,

Ad secundum autem praelibati exterioris senatus et 
juratae communitatis punctum, hoc ipso, per auctionem salari
orum amplissimus magistratus satisfaciet; sed cum ad 3-um 
eorundem punctum et proportio jam a festo Sancti Greorgii 
praeter vi statuti etiam observata extitisset, non est opere 
pretium, desuper denuo quidquam condere et statuere.

Eredetije Szeged város levéltárában. Prot. 1730—1711. 173—173. 
lapokon.

И.
Die 24. Apx'ilis.

Non absimiliter, ad tollendos inter parvos judices abusus 
hucusque practicari solitos, quorum singuli hucusque a portio
nali quanto exempti et liberi in praesentiarum usque de 
recepta consvetudine civitatis hujus fuissent, ideoque ordinatur, 
ut a modo in posterum üdém pro fixa et stabili annuali 
salario tl. quadraginta habeant, cum hac tamen expressa 
declaratione, ut nullus eorundem in futurum a contributione 
ordinaria et praestandis decimis immunis habeatur, verum 
quisque suum obtingens sine ullo defectu in cassam commu
nem praestare teneatur et sit obligatus.

Conclusum praeterea est, ne ullus, a modo in posterum, 
quemcumque demum eundem esse contingeret, praeterquam
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actuales dominos senatores, juratos notarios et fiscum, magj- 
stratuali sessioni, interessé possit.

Item in negotio gratuitorum laborum hucusque per commu
nitatem civitatis hujus praestari solitorum statutum est, ut nullus 
civium imposterum ad longiores vias extra terrena et praedia 
liberae civitatis hujus peripheriamque incliti comitatus Cson- 
gradiensis cum curru et pecoribus suis proficisci compellatur. 
Si tamen id ipsum necessitas et ratio boni publici expostula
ret, ejusmodi curruli satio singulo civium regulamentali pretio 
bonificetur et persolvetur.

Quarteria etiam militaria ex cassa communitatis, a modo 
in posterum, aedificentur et reparentur et in statu conser
ventur. Ad ecclesiarum nihilominus et templorum (ad quorum 
reparationes ipsi quoque infideles concurrere solent) domus 
civicae seu curiae, aggerum maxime occasione exundationis 
fluvii Tybisci, viarumque publicarum et pontium reparationem 
et conservationem ut vigore benigni privilegii omnes et singuli 
proportionate compelli possint ex aequo cuncluditur.

Eredetije Szeged város levélt. Prot. 1730—1741. 183. lap.

III.
Die 2Г). Augusti.

Carnis bubulae libra a den. 3. vitulina a den. 4. agnina 
a den. 2x/a porcinae autem aeque a den. 4. ad conformitatem 
limitationis incliti comitatus Csongradiensis, per laniones ven
detur et ponderabitur.

U. о. 199. 1.

IV.
Die 6. mensis Octobris.

Propositum extitit amplissimo exteriori senatui et iuratae 
selectae communitati, pro iuducandis hentes dictis lanionibus, 
cujusmodi amplissimi magistratus propositionem, exterior sena
tus et jurata selecta communitas approbando, si et in quan
tum juribus civitatis praejudicare non dignosceretur, assensit, 
hinc unanimi voto et suffragiis concluditur, ut antelati hentes 
dicti laniones singulis hebdomadis duobus diebus sabathi quippe 
a 12 hora, usque vesperum, die item martis a matutinis horis 
usque ad 12-am horam meridianam et non ultra licitum esto, car
nes emacellare et divendere, ita tamen ut medio, quam alii regu
lares laniones, leviori pretio singulam libram cujuscumque generi- 
carnes vendant, Statio autem eorundem lanionum hentes dictos
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rum taliter ordinatur, ut in inferiori civitate una, in Palúnka 
altera, tertia sedes in superiori civitate existant. Cautum 
autem habebitur ne medio tempore üdém hentes dicti lanio
nes a macellatione carnium sub poena 12. ft, desistent, 
verum continuis temporibus exerceant, neve ultra praestitum 
et destitutum macellationis tempus, id est praescita die 
sabathi a 12 hora usque vespertinum pulsum, martis vero a 
matutinis horis ad 12-am horam meridianam, nec ultra sub 
poena confiscationis ausint divendere.

Eredetije Szeged város levélt. Prot. 1730—1741. 203—200, lap.

1734.
S zeg ed  v á r o s i  s ta tu tu m .

Die 2. Januarii.

Exorta est inter contubernia sartorum, utpote et pelli
onum magistros differentia in eo, num sartoribus, vel pel
lionibus competat femoralia extrinsece cum aluta vulgo 
Hattyún vel Kordovány dicta elaborare, alterutra partium 
dictum laborem sibi competere allegante. Hinc ruminatis 
ambarum partium rationibus e,t motivis, quandoquidem neutra 
partium in artis suis expressam eatenus declarationem 
haberent, unanimi igitur voto et consensu adinventum est, 
ut ejusmodi labores cum Hattyún et Kordovány dictis perfi
ciendos alterutri partium licitum esto. Cum pellionibus nihi
lominus per pelliones excultis, vulgo irha dictis, sartoribus 
perficere labores neutiquam admissum esto.

Eredetije Szeged város levélt. Prot. 1730—1741. 212. lap.

1734.
Szátmár városi statutum.

Die 8. mensis Aprilis considerationes circa articulos contubernii seu 
societatis mercatorum in libera ac regia civitate Szathmár existentium.

Minthogy minden dolognak lelke a jó rend, arra való 
nézve, szabadságokban áll ő kegyelmüknek, hogy magoknak 
privilégiumot i mpetrálhassanak, úgy mindazonáltal, hogy mivel 
egy, két, húrom s több ezéhek nem fundamentomi az város 
megmaradásának, hanem az egész communitas; arra való 
nézve minden rendbeliek iránt, úgymint, kasza, kapa, ásó, aczél, 
singvas, dohány, süveg árulhatásokra nézve az egész commu
nitas magának facultást rescrvál, egy szóval valami singgel 
és fonttal nem mérettetik, úgy hasonlóképpen czitrom. narancs.
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rizskása és bors egész, vagy tél kövenként vehető áruitatása 
aiánt és végezetre gyolcsoknak és egyéb kalmári portékáknak 
véggel való adhatása aránt, hoc per expressum declarato, hogy a 
szabad vásárokban, valamint más akár honnan jött idegeneknek 
singgel és fonttal az eféle portékát árulni íuegengedtetik, 
hasonlóképpen, sőt sokkal inkább az idevaló conciviseknek mint 
idevaló contribuenseknek megengedtessék, caeteroquin, ezeknek 
ellenében, ha mely articulusok condáltatnának pro irritis et 
nullis reputari kívánja tartani a szegénység és a városbeli lakosok.

Eredetije Szcitmár város levált. Erőt. 1732—1742. lapsz. nélkül.

1736.
F e lső b á n y a  v á r o s i  s ta tu tu m .

Anno 1736. die prima mensis Novembris ex communi voto inclitae electae 
communitatis liberi ac regii oppidi montani Felsőbánya conclusa veniunt

sequentia.

1- o. Hogy de juris et justitiae exigentia, a nemes város 
kassáját Concernáló jövedelmek mineműek: Szent Györgynapi 
nemes város földeinek el adattatásának taxája, ha negyven 
pénzen felül vagyon a nemes város cassájában cedáljon, úgy 
az concivitálandóknak egész taxája.

2- 0. Ex legis regni dictamine az fiscalitást a nemes 
város magának vindicálja, mely szerént az magvaszakadt atya
fiaknak testamentum tétel nélkül a kik megholtak, azoknak 
javaik a nemes városra maradnak, harmada cédái a nemes tárnics
nak ; meg az nemes város jobbágyinak jóvaik, mint földes úrra,

3- 0. Semmi uj rendtartást, vagy régiek elrontását, avagy 
változtatását a nemes város nélkül, vagy híre és akaratja 
ellen, bírák és tanács uramék ne szerezzenek magoknak, az 
borszámolóknak bort vagy fizetést ne rendeljenek; hanem az 
régi rendtartás szerént a nemes várostol 60 pénzig, • mivel 
recedálván egyéb eligazítások és fizetések is, meghatározott 
fizetéssel személy szerént borszámlásonként (így) megelégedjenek.

4- 0. Az nemes város bírája az némelyektől practicált 
rendeletien szokás szerént, a tanács város jurátuséinak, vagy 
tisztességes lakosinak, tisztességes személyek ellen, rendetlen 
pirongatással, riasztgatással, annál is inkább mocskoló szókkal 
ne szóljon, mely ha történnék, a nemesváros orvoslását magá
nak tartja.

5- 0. A nemes város Szolgáját a nemes város bírája maga 
tulajdon magános szolgálatára ne applicálja, annál is inkább 
a városból ki ne vigye, vagy ki ne küldje.

749
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6- o. Minthogy a régi jó rendtartás ellen némely bírák 
az vásári »írót illető vásárvámon kívül, mustra nevezet alatt, az 
piaczra város jóvaira holmit hordó embereket taxálták, 
rendeli a nemes város, hogy az egy vásárvámon kívül, mely 
a vásárbíróé, sem taxát, sem pedig semmi szín vagy nevezet 
alatt a városnak főbírója ne végyen.

7 - 0 . A borkutnak hordása, mint a bírák abususa tol- 
laltatik.

8 - 0 . Rendeletien dolognak láttatván az is az nemes város 
előtt, hogy az alkalmas facultással bíró concivis gazda embe
reket az bírák, néha csak tulajdon magános haragjából is, 
mentségét' meg nem hallván, vasaztatták és fogságban tétették, 
azért végzi a nemes város, hogy a mely concivis gazda ember
nek külső értéke causáját adaequálja, vagy meg is haladja, 
törvényes convincáltatása előtt az bírák ne arestáltassák, 
hanem törvénynapig kezesség alatt lévén, ha elábalna, addig 
compelláltassék, míglen a személyt, kiért kezes, személyiben 
vagy házában előállíthassa.

Eredetije Felsőbánya, város levélt. Prot. 1740—1793. lapsz. nélkül.

1738.
Szeged  vá ro si sta tú tum ok.

I.

D ie 5. F eb ru a rii.

Conclusum est, ut a modo in posterum statuta civitatis 
hujus accurate et inviolabiliter observentur.

Quicumque (exceptis excipiendis) in gremio civitatis 
hujus liberae et regiae Szegediensis concivium, aut incolarum 
propriam hactenus domum possidet, aut expost possidebit, sive 
sit illa persona viduus, aut vidua proles habentes, vel yero 
iisdem, carentes, tenebuntur ab ejusmodi domibus suisque facul
tatibus in sortem quanti contributionalis juxta eatenus jam 
eloboratam, prout expost magistratualiter elaborandam imposi
tam proportionate concurrere, et suum obtingens defectu 
absque omni exolvere.

Viduae pauperes, domum propriam et facultates ingremio 
antelatae civitatis non habentes, aliis miseriis oppressae et res
pectu etiam prolium suarum a personis suis nil solvere tenebuntur.

Sine scitu amplissimi magistratus nemo audeat in gremio 
repetitae hujus civitatis, quampiam domum aut alias facultates 
immobiles emere sub nullitatae praeattactae ejusmodi emptionis.

Eredetije Szeged város levélt. Prot. 1730—1711. 322. lap.
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II.

Die 9-a mensis Aprilis.

Communi voto et unanimi assensu eotum praesentium, con
clusum et decisum est: Quemadmodum dominorum senatorum 
notariatus, ita e converso dominorum notariorum senatorio 
officio duplici neminem inposterum posse fungi.

Eredetije Szeged város levélt. Prot. 1730—1741. 334. lap.

III.

Die 3. Junii.

Omnibus et singulis civitatis chirurgis et tonsoribus et 
districtim, subque mulcta capitis et bonorum injungitur, ne 
ullus hominem pestifera lue infectum accedere, tantominus 
curare ausit, alia vero communi infirmitate laborantes, aut 
laesos et vulneratos, non secus, quam praevia insinuatione 
mediante domino judici aut amplissimo magistratui facta, 
assumere, curareque praesumant.

U. o. 348. lap.

1738.
Felsőbánya városi statútumok.

i .

Anno 1738. 19. Aprilis.

Szószóló uraimék és vásárbíró uram • instálván, hogy 
midőn az nemes város szolgálatjában az uraimék körül fára
doznak útban, vagy ha magokban küldettetnek is Nagybányára 
vagy más helyekre, tehát in compensam fatigii egy iteze bor
beli beneficiumot a nemes város adni méltóztatnék, ’ mely 
kívánságokat és kéréseket ő kegyelmeknek a nemes város 
megadta, hogy a modo in posterum, a szolgarendek ezen 
beneficiummal a város hűségesebb szolgálatára, exstimulál- 
tassanak; liis exceptis 1. ha 10 pénzeken felyül leszen a bor
nak itezéje, nem observáltatik; 2. vásárbíró uramnak, mikor 
hivatalja szerént minden héten mértékek vizsgálatára megyen, 
nem engedtetik.

Eredetije Felsőbánya város levéltárában. Prot, ex 1740—1793. 
lapsz. nélkül.
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II.

1738. die 6. m ensis A ugusti.

Méltó consideratiókra nézve, conchtdálta a nemes város, 
hogy a modo in posterum, valaki más helyekről ez városban 
lakni jő. nullo habito respectu, egyis kézimives mesterségének 
gyakorlására mindaddig is ne admittáltassék, mígnem vagy 
hiteles bizonyságok által, vagy pedig hitelesen költ levélheti 
attestatio által jobbágyi kötelességtől szabados voltárul, jám
bor és nem feslett, annyival inkább nem czégéres életéiül, 
úgy viszontag, hogy nem mások ártalmára intézett indulatokat 
foveálni szokott ember legyen, producáland és a szokott rend 
szerént instantia által megnyervén, a nemes város concivitásá- 
ban magát corporáltatja, a meghatározott concivitás taxáját 
az nemes civitás előtt befizetvén sine dilatione. Ezen taxát 
pedig nem megvethető okokra nézve határozta a nemes város 
ad florenos hung. 20. Hogy valakik az coneivitásban cooptál- 
tatni akarnak, citra ullum personae conditionis vel religionis 
respectum indiscriminate addig a város társaságához ne aggre
gáltassanak, míg ezen megirt determinált summát be nem 
fizetik.

Eredetije ugyanazon jegyzőkönyvben.

1739.
Szeged városi sta tú tu m ok.

I.

D ie  11. m e n s i s  M a r t i i .

Ex quo libera civitas haecce multis debitis esset obnoxia, 
igitiir statutum extitit, ut a modo in posterum, abhinc migran
tibus incolis, decimus nummus a singulo floreno eorum persol
vendo debito desumendus veniet.

Eredetije Szeged város levélt. Prot. 1730—1711. 361. lap.

Ц.
Die 2. M aii.

Ex quo cives onerarentur quartiriis, ideo decisum exti
tit, ut officiales civitatis, in quartiriis degentes de propria 
commoditate et habitatione prospiciant.

Kationé educilli exarendatorum decisum est, ut qui cupit 
epocillare vinum, statim et anticipato ratam medietatem 12 fi.
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50 (len. deponat, aliam item ratam medietatem 12 ti. 50 den. 
ad festum Sti Michaelis Arcliangeli.

Quaestoribus et mercatoribus modo huc advenientibus 
merces suas per triduum divendi applacidatum est, ita tamen, 
ut a modo in posterum (extra nundiniis) merces tales, quae in 
peculis liocce reperihiles essent, si plane summa necessitas non 
sit, non liceat hic loci divendere.

Eredetije Szeged város levélt. Prot. 1730—П И . 370—371. lap.

III.

Die 14. Soptem bris.

Quandoquidem caetus hujatum sartorum, vigore privile- 
gialium articulorum eisdem per suam majestatem sacratissi
mam dominum nostrum dementissimum elargitorum super eo: 
ne extraneis huc advenientibus mercatoribus, artis ipsorum 
merces advehentibus, praeter solitum nundinarum tempus, ten
toria erigere, fornices aperire ac talismodi res clam et aperte 
distrahere liceat. Siquidem extraneis in civitate ista id licere 
non posset, quod nostratibus apud extraneos non liceret, sed 
et citatus articulus in instantia 14, directe id ipsum vetans, 
ac cum reliquis per huncce magistratum acceptatus hoc innueret 
medelam hucusque interventorum talismodi praejudiciorum 
medio supplicis libelli sui eatenus magistratui huic porrecti 
efflagitasset, proinde tam fundamento praecitati articuli, cum 
vero dictante etiam rationis usu, cives onera loci supportantes 
prae extraneis in beneficiis quoque conservari debere, ex eo 
etiam, quod sufficientes limitato ab infraque apposito et in 
futurum pro circumstantia temporis limitando pretio, servare 
et distrahere velint merces, a modo imposterum extraneis in 
publico foro praespecifieatas artis suae merces extra tempus 
nundinarum distrahere non licebit, verum si eosdem huc venire 
contigerit, primum apud dominum judicem, postmodum vero 
caetus sartorii magistrum insinuatione facta in concreto cae- 
tui, vel vero in particulari artis hujus magistris divendere 
possunt et non alteri hic in civitate divendere volenti, si qui
dem id vigore privilegiorum solis sartoribus caetui incorpora
tis liceret. Ne tamen collusio quoquomodo fiat bujatibus in 
praejudicium coetus nullomodo simultanei cum extraneis hic 
in loco mercaturam sub mulcta 12 exigere licebit.

Hac occasione sequens limitatio facta extitit:
Gausape majus, duarum ulnarum et unius quadrantis 

Marianis nro 9.
Corpus Statutorum. XII. 48
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Gausape duarum ulnarum et medii quadrantis Marianis 
nro 8 et uno septenario.

Gausape duarum ulnarum Marianis nro 8.
Gausape parvum, vulgo Kalikó1 Marianis nro 4 et uno 

septenario.
Hac occasione statutum est:
Hucusque nulla certitudine determinataque summa, quae- 

nam videlicet fiscalitates magistratui, et quae civitati cederent 
existente, quandoquidem magistratus iste, ad normam aliarum 
liberarum regiarumque civitatum, veluti Tyrnaviensis, ex ei 
etiam quod propter obligationem suam extraordinarias sessio
nes celebrare necessitatur, tiscalitates pro se vendicare valeret, 
nihilominus tamen, videndo pro hic et nunc exhaustum civi
tatis aerarium, amodo in posterum nonnisi fiscalitates centum 
fiorenos adaequantes pro se vendicavit, excedentes vero flore- 
nos 100, ad cassam civitatis applicabit.

Eredetije Szeged város levélt. Prot. 1730—1741. 424—425. lap

<ó4

I Y .

Die 18. Septembris.
Determinatum est.

Frumentum a denegantibus justam decimam in forma 
contrabandae acceptum, quandoquidem exiguum foret, ex eo 
primum et ante omnia, justam pro civitate decimam exinde 
excipiendam, reliquum vero velut paenalitatem sapiens adeoque 
magistratum concernens, dividendum inter magistratuales per
sonas decerni.

U. o. 426. lap.

V.
Ilie 6. mensis Decembris.

In nogotio sutorum, eadem occasione deterniiuatuni est: 
privilegiis caeliae sutorum germanicorum id ipsum exigenti
bus, quaestoribus liujatibus sub mulcta confiscationis calceos 
simplices nigros, non exustos et tales, qui per hujatos confici- 
valont, a modo in posterum in officinis divendendos interdici, 
ita tamen, ut artis ejusdem magistri solerter laborent et pe
tentibus prout publico satisfaciant, alias si intra 14 dierum 
spatium a tempore insinuationis laboris, cuipiam insinuatum

— felöltő szűr térdigérő abaposztóból.



laborem condigno pretio non praeparaverint, ii etiam poenae 
obnoxii erunt. Actum in senatu (i-to Decembris 1739.

U. o. 444. lap.
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V I .
Die 11. Decembris.
Determinatum est.

Sutoribus germanicis hujatibus, clancularium pellium com
mercium, cum judeo Temesvariensi, a modo in posterum, sub 
mulcta H. 24 interdici et nisi pro casu eö, ubi apud hujates 
cerdones currenti alibi pretio pelles aquiri nequeunt; alibi eas
dem comparandi facultatem concedi.

Ü. o. 444.

1740.
Hódmezővásárhely v á ro s i statutum.

Die 13. Novembris.

A tekintetes úriszéknek és az egész becsületes tanács
nak egyenlő akaratjából, a közelebb elmúlt pestisnek alkalma
tosságával esett sok özvegyeknek megrontatásoknak eltávozta- 
tásáért statualtatott: bogy jóllehet ez előtt való praxis szerént 
nem csak ezen városban, hanem más hasonló helységekben ez 
observáltatik vala, hogy valamely fértiai magzat nélkül meg 
holt, annak közelebb való atyafiai, elmaradott özvegyének 
respective semmit nem adtanak a férfinak javaiból, úgy az 
asszonyébúl is a férfinak; hanem az atyafiak osztották fel 
magok között.

Annakokáért a pcstisi casusokra nézve deterraináltatott, 
hogy valakik akkor magzat nélkül megkoltanak, akár férjfiak, 
akár asszonyok, azoknak özvegyei, fele részében minden javaik
nak succedálnak, akár ősi, akár atyai s anyai jók legyenek 
azok, fele pedig közelebb való attyatiaira fog háramolni.1

Eredetije Hódmezővásárhely levéltárában, 1731—1772. évi 2-ik sz. 
jkönyv 10-ik lap.

' A statutum rendelkezése lényeges eltérést foglal magában a HK. 
I. Rész 98., 99., 101. és 102. czímében rendezve levő özvegyi és liitves- 
társi örökléstől. A nemes állapotú házastársaknál ugyanis, a gyermekek 
és végrendelet hátrahagyása nélkül elhalt férj, minden névvel nevezhető 
ingójavai és az ezekhez számított zálogos javai, örökségképen az özvegy 
feleségre szállottak hitves társi öröklés neve alatt, a kit ezeken kivül az 
özvegyi jog is (jus viduale) megilletett, a mi állott a férj lakásából (ki-

48*
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1741.
H ó d m e ző v á sá rh e ly i s ta tu tu m .

Die 16. Februarii.

Statuáltatott és a dominalis tiszteknek consensusával 
inviolabiliter determináltatott: hogy valaki ennekutánna az 
ilyetén proscriptus személyt1 tudva házához befogadja, annyi
val inkább ha manuteneálja, vagy mezőben és szállásán lap- 
pangtatja, személyválasztás nélkül irremissibiliter 12 rhen. 
forintokig biró által megbüntettessék.

Eredetije Hódmezővásárhely levélt. Liber protocularis ah anno 
1731—1772. pag. 13.

1741.
F e ls ő b á n y a . vá ro s i s ta tu tu m .

Die 1. Novembris anno 1741.
Conclusa amplissimae communitatis liberi et privilegiati montano-regii 

oppidi Felső-Banyehsis, tempore institutae restaurationis.

1-mo. Minthogy nagy praejudiciumával tapasztalta eddig- 
elé a nemes város sok becsületes város terhes és majd ingyen

véve, ha az egyedüli vára volt, mely esetben más lakással is meg kellett 
elégednie), tartásból, kiliázasításból és a férj ősi javai életfogytig, vagy 
netán férjhezmenetelig tartó haszonélvezetéből (esetleg restrictióval); 
avagyi ba a férjnek gyermekei is maradtak volna : az ingókból (némely 
specialiter megnevezett dolgokat, u. in. kocsit, hámos lovakat, a férj 
legjobb ruháját stb. hozzá értve) és a férj szerzett javaiból egy gyer
mekrész illette, özvegyi öröklés elnevezése a la tt; de megfordítva, mind
ezek nem illették meg a feleség halála után az özvegygyé lett férfiút. Ez 
bkon az 1687 : 11. t.-cz. — a melyet Frank, közigazság törv. czímű 
műve I. k. 522. 1. hibásan idéz — a viszonosságnak e hiányát méltányta
lannak jelentvén ki, hivatkozással a HK.-nek előbb idézett czímeire, 
ezeket aképen változtatta meg: »ut inter ejusmodi conjugatos, prae
scriptis in casibus (t. i. a melyekben sem gyermekek sem végrendelet 
nem maradt hátra) et bonis (t. i. ingók, zálogos javak és egyéb szerze- 
ményi javak) mutua et reciproca, parque observetur successio :  id ipsum 
conjugati quoque unione, ex equo exposcente (v. Ö. 1715 : 100. és 105. 
t.-ozikkekkel). Megjegyzendő azonban, hogy Hódmezővásárhely városa 
is 1744. nov. 19-én alkotott s alább közlött statútumában az 1687 : 11. 
t.-cz. álláspontját foglalta el.

1 Ez a proscriptus személy, a statútumot követőleg beírt megjegy
zés szerint, egy Harsa János nevű egyén volt, a kiről az van mondva, 
hogy : »sok időktől fogva tolvajságáról gyanús személy lévén és nemes 
Csanádvármegyében hóhér kínzása alatt is megfordulván, mint másként 
is haszontalan város büzhitő infamis ember, városunkból és annak hatá
riról emandáltatott és proscribáltatott.«
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való szolgalatját elviselt juratusoknak, hogy némelyek, vala
kiknek insinuatiojára a város szolgálatjairiak elkerülésével ad 
senatorium gradum et honores promoveáltattak, sőt gyakran 
akaratja és kedve ellen is mintegy ohtrudáltattak, azért con- 
cludáltatik, hogy a modo in posterum senki is addig a sena
torius gradust nem assequálhatja, mígnem legaláhh a két szol
gálatokat, úgymint csaplárságot és szószólóságot, vagy személye 
szerént el nem viseli, vagy ha a nemes város grátiáját ebben 
impetrálliatja, az említett két szolgálatokat pénzül a szerént, 
a mint a nemes várossal accordálhat, fel nem váltja, mint
hogy honos sequitur onus.

2 -0 . Noha a nemes magistratus, a csapiárok a pinczében 
practicálni szokott büntetésekben megtörténhetett és megtör
ténhető excessusoknak és abususoknak eltávoztatásáért delibe
rative concludálta, hogy a die praesentis deliberati senkit is, 
csak legkisebb dologban is, ne mulctázhassanak; mindazonáltal 
minthogy sok aprólékos excessusok történnek meg a város 
pinczéjében, melyek hogy magistratualis czéhre promoveáltas- 
sanak, nem méltók, mindazáltal ugyancsak biintetetlen marad- 
niok nem lehet azért, mert azzal út adattatnék az excessusókra 
és a csapiárok contemptusára, azért a nevezetes exeessusokon 
kivid, minemüek a lopás, káromkodás, vérontás és hasonlók 
(melyeket a csapiár sub poena condigna a nemes magistratus- 
nak insinualni tartozik), az aprólékos excessusokat az eddig 
practikált határig megbüntetheti.

Eredetije Felsőbánya levéltárában. Erőt, ex 1 7 4 0 — 1 7 9 3 .  l a p s z .
n é l k ü l .

1742.

H ó dm ezővásárh ely  vá ro si sta tu tu m .

Die 8. Febr.

A czigányok instantiája ruminaltatván, resolváltatott, hogy 
usque ad ulteriorem determinationem, kiki közülök fejétől 
fizessen 4 renus forintokat, házától is hármat, de caetero 
mesterségektől és egyéb jószágoktól contribuálni nem fognak.

A vajdaság is közöttük meghagyattatik tovább is, de 
úgy, hogy minden Szt. György napján a b. tanács conscnsusá- 
val új vajda választás légyen, és a vajda város bírája hire 
nélkül senkit se taxáljon, se meg ne büntessen, hanem minde
nekben a város tórájától függjön és annak engedelmeskedjék.
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Munkájuknak limitatiojára púdig becsületes tanácsbeli szemé
lyek fognak exmittáltatni.

Eredetije Hódmezővásárhelyi levélt,, 1731—1772. évi 2-ik sz. jkv, 
31. lap.

1742.
S zegedvárosi sta tú tum ok.

I.
Die 21. Februarii in ordinaria sessione magistratuali.

Eadem occasione determinatum est: a modo impostorum 
cives et inhabitatores hujus peculii regii Szegediensis nullatenus 
post decimam horam matutinam infra quinque denarios cujus- 
■ cunque speciei panem in publico for) divendere, majoris autem 
speciei seu quantitatis, ultra specificatos quinque denarios 
semper divendere possunt. Extranei vero praeter hebdomadales 
(ut in priori prothocollo expositum est) nundinas sub poena 
confiscationis cujuscunque speciei panem nullatenus divendere 
praesummant.

Eredetije Szegedváros levélt., az 1741—1748. évi jkv. 38. I.

П.
Die 20-ma mensis Junii.

Eadem occasione communi omnium voto determinatum 
et statutum extitit, ut a modo imposterum, siquis quaepiam 
bona per se vel majores suos inhypothecata fuisse allegaverit, 
coque ex capite pignus reluere voluerit, nisi ejusmodi 
allegatum pignus sufficienti literali documento comprobaverit, 
actoratu suo praetenso exutus manebit. Pari passu haeredi- 
tatem quampiam ad manus alienas deventam non alias, quam 
intra diem et annum in conformitate tituli 15-ti partis 3-tiae 
О. I). T. et quaestionis 18-vae capitis 4-ti Directoris Kithonics 
revindicare et reaquirere valebit.

Eredetije и. о. 65, l.

III.
Die 23-tia mensis Julii.

Eadem occasione determinatum est, ut a modo imposterum, 
nullus ex dominis ordinario et vicejuratis notariis non absimi- 
Htor fisco magistratuali ex poenalitatibus aut aliunde provenienti-
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Ims accidentiis quidquam participabit, praeter judices, leges id 
ipsum praecipiente et indigitante.

Eredetije и. о. ТО. 1.

IV.
Die 8-va Octobris.

Eadem occasione determinatum est: ex quo inter diversi 
generis fideles suae majestatis sacratissimae provinciales sub
ditos quaestores et opifices Graecos item Armenos, Rascianos, 
Turcicos subditos ac ipsos Tureos respectu, stationum 
suarum tempore publicarum nundinarum in libera regiaque 
civitate boc Szegediensi celebrari solitarum, ordinisque et 
praecedentiae eorundem continuae dissensiones et disputationes 
viguissent; ideo ad normam etiam aliorum locorum, a modo 
imposterum dissensionibus et quibusvis altercationibus finem 
ponere, rectumque ordinem instituere volens magistratus iste, 
ordinavit, ut pro futuro, occasione videlicet publicarum 
nundinarum, primo capitales quaestores cum pomo et aliis 
mercibus comparentes stationes suas habeant, post hos vero 
statim sartores hujates et extranei, pro reliquis vero metropoli- 
tanae civitatis Budensis sartorum ratio potior habebitur, et 
merces eorum paratae vendantur; his tamen Graeci, Armeni, 
Rasciani, Tureae et omnes Turcici subditi, ac cum Turcicis 
mercibus quaestum exercentes succedant, nisi temporum et 
locorum circumstantiae melius et commodius suadeant.

Eredetije и. о. 116. 1.

1742.

F elsőbán yái sta tu tu m .
Die 4-ta mensis Martii.

Concludálta a nemes város, bogy ennekutána a nemes 
város conclusumit oly szorgalmasan megtartsa, és másokkal is 
megtartassa, hogy valakit annak vakmerőképen lett által- 
bágásában comperiáland, minden személy válogatás nélkül az 
megszegett conclusum meritumához méltó és illendő büntetéssel 
irremissibiliter mulctázni el ne mulaszsza, annyival inkább a 
főbirák és magistratusi rend azt megváltoztatni, vagy positive 
megszegni, a nemes városnak animad ver siójának keménysége 
alatt ne praesumálják.

Hogyha pedig a nemes magistratus az város conclusumát 
valami részében, vagy netalán egészen is, a város javának

7 5 9
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praejudicálni, vagy jövendőben rósz eventusokat nemzeni 
szemesen általértené, vagy akármely tekintetre nézve is meg- 
változtatandónak, modificálandónak vagy épen tollálandónak 
ítélné, tehát az casusokban is másképen semmiképen ne, 
hanem a nemes város előtt az conclusum hibásságának okait 
nyilván detegálván és helybenhagyattatván, a nemes város con- 
sensusából változtattassék, modificáltassék, vagy simpliciter 
tolláltassék.

Eredetije Felsőbányaváros levált,, Prot. ex 1740—1793. lapszám
nélkül.

1742.
H ó d m e z ő v á s á r h e ly i  s ta tu tu m .

Die 19. Apr.

Determinatum est: az halászoknak meg kell parancsolni, 
hogy a magok tanyáját még a mártélyi Tiszán túl való határ
nak dolga el nem igazodik, vagy által hozzák a Tiszán, vagy 
a körtvélyesi határra által tegyék, másként ha a b. tanács 
ott éri, felgyujtatja. A szegedi halászok pedig kik viceispán 
űr engedőiméből a körtvélyesi Tiszát egészen, vagy a mártélyi- 
nak innet való medietassát halásszák, ha többé ott találtatnak, 
halok és hálójok contrabandáltassanak.

Eredetije Hódmezővásárhelyi levélt., 1731—1773. évi 3-ik sz. 
jkönyv 39. I.

1742.
S zen tes v á ro s i statutum .

Die 5. Junii, anno 1742.

Minthogy a közönséges jó, a kurta csapszékek miatt nagy 
kárt szenved, azért közönséges votummal deliberáltatott a 
modo in posterum: valaki a kurta csapszék árulásban tapasz- 
taltatik, kitudódván mennyiben károsította meg a közönséges 
jót, azt egészen megfizesse, a kézinél tapasztaltatott jószág 
tőle elvitetődjék és azon kívül a tilalom rontásért qualitate 
delicti mások példájára megpálczáztassék. Hasonlóképen, a ki 
azon csapszéken iszik, az is a kárt fizesse meg, és meg- 
csapassék.

Eredetije Szentesváros levélt,, Prot. 1740—1783, 30, l,



VÁROST STATÚTUM OK . Ti l l

] 742.
Szenten' városi statutum.

Die 5. Junii 1742.

Mivel a jórend fentartása azt kívánja, bogy bíró uram 
esküdtársáival gyűlést tartson és jő végzést tegyen, de 
gyakran esküdt uraimék, úgy mások is biró uram vetésire1 
nem compareálnak és így a közönséges jó szenved; azért 
semel pro semper deliberáltatott, hogy valaki, akár esküdt 
uraimék közül, akár község közül, biró kivetésére meg nem 
jelenik, elsőbben egy forintra, másszor kettőre, harmadszor 
három forintra, toties quoties, megbüntettessék irremissibiliter. 2

Eredetije Szentesváros levélt,, Prot, 1740—1782. lapszám nélkül.

1 742.
Felsőbánya városi statutum.

Anno 1742. die l -а mensis Novembris, communi concluso, inprotoeollata
sunt sequentia.

Minthogy a régi ratiokból nyilván eruáltathatik, hogy 
a nemes város bírái ante annum 1724, a magok rendes bírói 
fizetéseken kiviil és fejül egy tanácsbeli személy fizetését is, 
qua senatorok nem percipiálták, semmi illendő és helyes 
fundamentum nincsen is reá, de ellenben igen probabilis az 
is, hogy sok disceptatiók által, mintegy erőltetéssel vitettetett 
arra a nemes város, hogy senatoralis fizetés is járjon a bírák
nak, azért minthogy az eleitőlfogva rendeltetett fizetések bírák 
uraiméknak és tisztviselésekben való terhekben elég proportiót 
lát a nemes város, ez minden fundamentum nélkül abusive 
felragasztatott senatoralis fizetését, a modo in posterum, 
abrogálja, lévén azonkívül is szorult állapotja szerint a nemes 
városnak ereje felett való költése is.

Eredetije Félsöbányaváros levélt., Prot. 1740—1793. lapsz. nélkül.

1 Azaz hívására, idézésére.
s Szentes mezőváros, élén a város bíróval és 12 esküdt polgárral 

ez időben már oly autonomicus közületet képezett, a mely saját viszonyai
nak rendezésére statútumokat is alkotott s első forumképen bíráskodási* 
functiókat végzett, a magán követelések, kártérítések, birtokháborítások, 
osztályok, házakra és szőllőkre vonatkozó adásvevések ügyeiben. Biztosí
tás c.zéljából jegyzőkönyvbe vezette a pénzbeii követeléseket. ítélt, a 
kihágások és vétségek, az istenkáromlás, vallást háborító vasárnapi 
munka, becsületsértés, a vagyon ellen intézett lopás, sikkasztás és boszor
kányság bűnügyeiben sat.
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1743.
H ó d m e z ö v d s á r h d y i  s ta tu tu m .

Januárius 23.

Az egész becsületes tanács egyenlő consensusábúl mostani 
és jövendőbéli pálinkafőző lakosoknak megzaboláztatásokra 
és a b. város közönséges javának kárával és praejudiciumával 
sokszor tapasztalt excessusának eltávoztatására, állandóképen 
Statuáltatok :

Hogy mivel a kazánok vagy pálinka-főző üstök az 
országos conscriptióban is c.ompleetáltatnak és befoglaltatnak, 
ahozképest portio alá rekesztettenek, úgy mindazonáltal, hogy 
azok a közönséges jónak és városi rendtartásoknak kárára és 
praejudiciumára ne legyenek. Annakokáért minekutána is, egy- 
egy kazánon az hat forint portió meghagyattatik, oly móddal 
és meghatározással, hogy egy pálinkafőző személy is itczével, 
poltrással, és egyéb apró mértékkel égett bort és pálinkát 
árulni vagy mások által árúitatni ne merészeljen, másként 
lia valaki rajta tapasztaltatik, minden engedetem és személy 
választás nélkül, mindannyiszor, valamennyiszer az árúlásban 
megérik, az üst elvétettetik és toties-quoties 1 2  v. forintokkal 
megbiintettetik. Mely dolog hogy annál sarkalatosabban meg
tartathassák, város becsületes bírái következendőképen tartoz
nak tisztek s hivataljok szerént szorgalmatos vigyázásokat és 
rendeléseket tenni és rajta tapasztaltattakat irremissibiliter a 
megírt mód szerént megbüntetni, melyet ha tudva szánszándék
kal elmulasztná akármely város b. bírája, méltó büntetést fog 
szenvedni. A város kapitányai pedig, úgy hadnagyi, kis bírói 
és tizedessei, a kik a város szolgálatára bittel köteleztettek, 
ha az ilyen személyeket tudnak, és bé nem adják, sőt vélek 
egyetértenek, s együtt isznak, és gonoszságokat elhallgatják, 
ha a dolog reájok bizonyosodik, hamis bitekért ecclésia köve
téssel, város megcsalásáért pedig hasonlóképpen toties-quoties 
1 2  forintokkal megbüntettetnek.

Ezen statutum és régula kiterjesztetve és értettetve lévén 
a bor árúlásrúl is, hogy pedig az üstösök is ellenben magok 
mesterségekben kárt ne valljanak és hátramaradást ne szen- 

, vedjenek, a kinek annyira való pálinkája vagy égett bora szapo
rodnék, hogy akóra vagy köbölre, sőt itczére is kimenne, magát 
bejelentvén és pálinkája alkalmatosnak ítéltetvén, illendő folyó 
áron mint másoktól a város korcsmájába bévétettetik.

Eredetije Hódmezővásárhelyi levélt., Prot, 2, ex 1731—1732, 
46—48. lapon.
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1743.
S zegedvárosi sta tú tu m ok.

I .
Anno 1743-tio, die 24. mensis Aprilis, ín festo videlicet sancti Georgii 
militis et martyris, in libera regiaque civitate Szegediensi, ad mentem 
benigni decreti regii restauratorii et gratiosi inclytae camerae regiae 
Hungáriáé intimati celebrata magistratualis restauratio, cum consensu 

exterioris senatus et selectae communitatis extitit.

Eadem occasione amplissimus exterior senatus, cum 
consensu et annuentia selectae communitatis praesentavit 
amplissimo magistratui certa puncta tenoris sequentis:

1 - mo. Hogy az főbíró mindenféle magistratualis tiszteinél 
juxta articulum 77-um anni 1715-ti az quantumot fizesse. 1

2 - do. Hogy nemzetes biró vagy nemes magistratus 
emissióján és comissióján kívül, senki nemes magistratualis 
személye közül senkit pecséttel ne citáljon, annál inkább 
Ítéletet ne tegyen.

3- tio. Hogy az kamarás és pcrceptorok avagy más tiszt
ségben lévők, egyik másikának hivataljában magát ne avassa, 
a mit kinek kézihez adnak, improthocolláltassák és számot is 
adjon róla, szorgalmatosán vigyázván köteles tisztére.

3-to. Az árváknak rendeltessék három tutor, egyik nemes 
belső, második külső, harmadik rácz uraimék közül, az kik 
mind az eddig való árvapénzrűl, az kiknél vannak, mind 
capitalis, úgy interes felül is számot vévén, incassálják, és az 
nemes magistratus, a kinek elocálni kívánja, ad securum locum 
adassanak.

5- to. Minthogy nemes város az közönséges puhlicumnak 
promotiójára ökrököt 4art, annak számára örökös teleket 
tartson.

6 - to. A kinek a nemes magistratus teleket, vagy valami 
földet ád, ne légyen szabad nekie pénzen eladni, hanem vissza
adja a nemes városnak, ha nem szükséges nekie, avagy lakójul 
innen elmegyen.

7- mo. Minden quártélyba legalább egyszer, az nemes 
külső tanács és communitás convocáltassék és a mi statútumot 
vagy jó rendelést illeti, unanimi voto et consensu concludálnak.

1 Az 1715: 77. t.-czikknek 3. §., a mely többek közt rendeli, hogy :
................ et magistratus civitatensis, a .solis personalibus quarterns in
domo duntaxat ipsorum residential] im m m ies; caeteroquin tam ipsi, 
quam reliqui officiales, adinstar aliorum civium ad ferenda universa 
communia onera concurrere obligabuntur.«
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8 - vo. A kik nem igaz purgerek, azoknak semmiféle 
beneficium usuáltatni ne adattassék, kinek nem competál.

9- no. Kisebb causákban, a mit oretenus vagy libellatorie 
végben vihetnek az instansok, az ilyen causák processualiter 
vagy procátor által ne agáltassanak, mert ily szokás által 
enerváltatik az szegénység.

10- mo. Mivelhogy minden esztendőben parancsolatok 
jönek az számadások iránt, úgymint ab anno 1735, véghez 
vigyen nemzetes notarius uram, minthogy kifizetődett.

1 1 - mo. De accepta pecunia az kit nemzetes notarius 
uram fölvitte, haza jővén nemes külső tanács és communitas 
jelenlétében számot adjon, és miket exoperált.

1 2 - mo. Az várban lévő török iránt, az ki az kereskedők
nek, mesterembereknek kenyérit elveszi, hogy az fölső instantiák 
által cassáltassék és effectusban vetetessék.

13- tio. Ha quártályos jön, rendeltessék az mészárszékben 
hús, és az mostani bonificáltassék, úgymint széna, abrak és 
kenyér.

14- to. Ezen jövevén budai, szentendrei borokkal és 
pálinkával kereskedők bizonyos terminusig legyenek itten.

15- to. Az szegénység az midőn Tiszán túl nádat vág 
réhpénzt szekerétűl, jószágátúl reflexiót kívánnak, mivel az 
udvarokból város szükségére elhordják.

16- to. Kameralis és perceptor uraimék cassajok legalább 
minden quártélyban visitáltassék.

17- mo. Az baromjárások iránt az tekintetes nemes 
magistratus rendelést tegyen, és azoknak határit megvizsgálja 
és modificálja.

18- vo. Az barmot sz. Erzsébet napig bé ne hajtsák.
Quae omnia in conformitate lejgum patriarum discussa

et ruminata, ad normam aliarum regiarum civitatum obser
vationum relicta sunt.

Eredetije Szegedváros levélt., az 1741—1748. évi jkv 177—179. I.

IX.
Die 15-ta Maji.

Eadem occasione deliberatum est: ut a modo impostorum 
nemini educillari permittatur, nisi legitimum civem semet 
statuerit, solitamque concivilitatis taxam ex integro persol
verit, tantominus a catholicis et schismaticis velut in exemplum 
veniens Ioannes Doroghi, qui esto quidem schismaticus est ac 
in arenda dominorum Ioannis Miller et Pauli Hujen educil- 
lorum domos servaret, statim inhiberi deberet. Ne tamen per



ejusdem subitaneam mutationem partes et lieri damnificari 
queant, eidem usque ad affuturam arendationis modernae 
terminum, 1-mum videlicet octobris anni currentis educillando 
facultatem admitti, expost autem nec ipsi, nec ultro alteri.

Eredetije и. о. 185. 1.

1744.
S zeg e d v á ro s i s ta tu tu m .

D ie 3 -tia  m ensis F e b ru a rii c e leb ra ta  sessio m ag is tra tu a lis .

Eadem occasione pro comissum est comissario civitatis 
cum subalternis civitatis officialibus, ut integram civitatem 
circumeat et comportatam in domibus copiosam arundinem 
inde avehi et ad separatum ab aedificiis locum comportari 
ad antevertenda incendia curent.

Eredetije Szeged város l e v é l t a z  1741—1748. évi jlcv. 326. I.

1 744.
H ó d m e ző v á sá rh e ly i v á r o s i  s ta tu tu m .

A nno 1744. die 19. Ju n ii  e u rre n tá l ta to t t,  20-m a ejusdem  publicál-
ta to t t  u. m. :

1. Hogy az országunkban lévő akárminemű sorsú s ide 
s tova csavargó francziák még az 1734. esztendőben publicál- 
tatott parancsolatnak értelméhez képest 14 nap alatt publica
tione praesentium kiüzettessenek.

2- do. A sz. szerzetekben levő Francziaország. fiairúl a 
superiorjuk számot adni, és Francziaországbeliekkel levél vagy 
expressus által lehető correspondent iától teljességgel és nagy 
büntetés alatt eltiltani tartoznak.

3- tio. A kik pedig az országban és az ország terhét 
viselik, fejek elvesztése alatt Francziaországbeliekkel corre- 
spondenter lenni eltiltatnak.

4- to. Valaki az francziát elrejti vagy eltagadja, minden 
tekintet nélkül irtóztató például magistratualiter megbüntet- 
tetik.

5- to. Francziaországbul jószágot vagy portékát hozni, 
azzal kereskedni nem szabad, egyébként confiscaltatik.

6- to. Valaki tud az országban valamely francziának leg
kisebb jószágát vagy adósságát, az maga jószágának elvesztése 
alatt a legközelebb való fiscusnak beadni s jelenteni tartozik.

7- mo. Feje vesztésével büntettetik, valaki franczia számára

v ifeo s i S T A ' I T T I M U K , 7 5
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lovakat, gabonát, lisztet, marhákat, fegyvert, puskaport, ólmot, 
kénkövet, salétromot és ezekhez hasonlókat merészelnek szerezni.

8 - vo. Furmányosoknak s mindenféle kocsisoknak, posták
nak és akárminemű szekereknek nagy büntetés alatt parancsol- 
tatik, hogy semminemű idegen és passus nélkül járó személyeket 
elvinni avagy elvitetni, pénzért alkalmatosságot alájuk szolgál
tatni ne merészeljenek; hanem az olyatén személyeket helység 
birájának, a biró pedig fő magistratusának bejelenteni tartozik.

9- no. Mivel pedig sok kóborlók, passus nélkül járók 
tapasztaltainak, azért helység bírálnak újabban és valóságos 
kemény büntetésnek statuálandó példája alatt parancsoltatik, 
kívül a pusztákon, úgy a helységekben is, passus nélkül járó 
s lappangó személyekre vigyázzanak és az helység lakóinak 
kivált a suspectusoknak házait, legalább minden héten hites 
személyek által vizsgáltassák meg, úgy hasonlóképen pusztákat, 
szállásokat és az mezei pásztorokat minden holnapban kétszer 
jó emberek által járassák, к érül tessék meg.

Ezen currentatiora nézve die 2 1 . Junii tanácsgyülésnek 
alkalmatosságával minden tizedben exmittaltattanak visitatorok 
u. m. kis-utozai tizedben Nagy István, Szecsey János uraimék, 
tabáni tizedben Becsei Gergely és Báthori Mihály uraimék, 
tarjáni tizedben Becsei Mihály és Galamb Pál uraimék, 
oldalkosárban Nagy Gergely és M. Tóth János uraimék, 
új-utczai tizedben Török György és Varga János uraimék, 
kiknek instructiójokban kiadattatott:

1. Hogy minden tizedben házonként eljárjanak, sellérek- 
nek és minden suspecta személyeknek a neveit a gazda elő
adván, lajstromban adják bé a város házánál.

2 - do. Az currentáltatott punctumokon kívül, valaki az 
suspecta személyeket elől nem adná vagy eltagadná, házához 
befogadná, valahányszor rajta tapasztalódik, toties quoties 
25 forintokra büntettetik.

3- tio. Senki ordinarius biró hire nélkül, akármi névvel 
nevezendő rideget, betyárt az házában ne fogadjon.

4. Az kémények igazítása, • seprettetése iránt kemény 
büntetés alatt parancsolatot adjanak.

Ugyanakkori gyűlésben determinaltatott és következő 
vasárnap publicáltatott:

Hogy minden tizedben gyűljenek egyben az hites emberek 
és az gazdák közül ketten vagy hárman, és azon háznál 
minden gazda, sellér, rideg legény, a ki magát becsületes 
embernek tartja lenni s városban mégakarnak maradni lakni, 
magok neveiket a lajstromban beírassák, valakiknek az nevek 
a lajstromban nem lészen beírva, lakosoknak nem fognak
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ismertetni, sőt lm rajta tapasztal tátik, hogy a nevét 1 -t napok 
alatt hé nem Íratta, a városbúi proscribáltatik.

Eredetije Hódmezővásárhelyi levélt., Prot. 2. ex 1731—1772. 
Pag. 38—60.

1744.
H ó d m e ző v á sá rh e ly i  v á r o s i  s ta tu tu m .

Anno 1744. die. 19-ma Novembris communi voto conclusum est:

Az fellyebb irt 1740-dik esztendőben november 13-dik 
napján lett statutum helyett, az ország törvénye városunkba 
is behozattatott s protocolláltatott, hogy tudniillik in articuli 
11-mi anno 1687. ha az lakadalmi' sölemnitás után magzat 
és testamentom nélkül történne, egyiknek vagy másiknak, 
úgymint az férfiúnak vagy feleségének halála, tehát az említett 
törvénynek ereje szerint valamint az özvegynek az férfiú 
paraphernumiban s keresett jószágában úgyszinte az férfiúnak 
is az megholt feleségének paraphernumiban és együtt keresett 
jószágiban egyenlő successioja légyen, observatis cautelis in 
praediatis legibus depositis. 1

Eredetije Hódmezővásárhelyi jkönyv 2. ab anno 1731. usque annum 
1772. Pag. 71.

1 745.
S ze g e d v á ro s i sta tu tm n o lc .

I.
Die 3-tia mensis Maji.

Eadem occasione sancitum est: quandoquidem per loro 
et nucis corticibus occasione publicarum nundinarum lusores, 
quam plurimi collusores defraudarentur, ideo eosdem dolosos 
tamen modernis, quam vero subsecuturis liujatibus nundinis 
nullatenus tollerari posse.

Eredetije Szegedváros levélt., az 1741—1748. évi jkv 504. I.

II.
Die 6-t.o Maji.

Eadem occasione decisum est, ut quaestores hujates, per 
agaronomos in publicis nundinis ita ordinentur, ut tentoria

1 Lásd ugyanezen város 1740. évi előbb közreadott statútumát. 
755. lap.
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sua juxta senium exstruere in recto orcline possint, hujatesqtie 
prae reliquis locum obtineant.

Eredetije и. о. 506. 1.

III.
Die 6-ta Novembris.

Eadem occasione semel pro semper deliberatum est, ut 
a modo imposterum in Tybisco loca molarum sibi assignata 
taliter observet, ut unus alteri cum applicatione aliorsum 
damnum ne inferat; verum licitum erit erga receptionem 
locum suum alteri cedere.

Eredetije и. о. 575. I.

1746.
S ze g e d v á ro s i s ta tú tu m o k .

I.
Die 30-ma mensis Julii celebrata sessio magistratualis.

Eadem occasione lecta est instantia pistorum hujatum, 
ad quam determinatum est:

Ut in conformitate priorum determinationum extraneis 
non liceat praeter fora et nundinas hebdomadales in prae
judicium instantium panem et tortas divendere, hujatibus 
attamen incolis id denegari non posse; verum ad mentem 
determinationis 1742. die 23. Febr. 3 post horam 1 0 -am extra 
nundinas hebdomadales hujates non divendant parvas unius 
denarii placentas.

E r e d e ti je  S ze y e d v d ro s  levélt., a z  1741—1748. évi jkv. 728. 1.

II.

Die 19-ta mensis Augusti.

Eadem occasione ad instantiam contubernii textorum 
determinatum est, ne a modo imposterum, nisi summe neces
sarium fuerit, mulieribus aut viduis opificium textoris exercendi 
facultas concedatur.

Eredetije и. о. 736. 1. 1

1 H elyesebben 21. F e b ru a rii.
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nr.
Din 7-ша Octobris.

Eadem occasione determinatum est, ut a modo et impo
st mim extra tempus nundinarum, tam tyrolibus, ijuäm etiam 
aliis extraneis mercatoribus domatim cum mercibus susi 
distrahendis perambulare sub gravi animadversione vetitum et 
pröliib’ituín habeatur!! ’

Eredetije и. о. 766. 1.

1747".'
Hódmezővásárhelyi városi statutum.

Anno 1747. die 2. Martii.

A becsületes tanács egyenlő akarattyábúl determinál- 
tatott: mivel tapasztaltatok!, hogy • a Városbeli emberek közül 
egynek van kerttelekje, ahozvaló ' szántó földe, kaszálója, még 
pedig némelyiknek három négy,1 másnak vagy igen kevés vagy 
egy csepp ígncs, a méltó,ságos földesúr taxaja pedig pipiden embe- 
relf által fizettetik, és hogy minden emjber egyarántabj) űzesse a, 
taxát, (a becsületes tanácsnak, kötelességében ál Iván) ezután 
minden ház után kerttelek fog osztódni, a megnyit fizetésére 
nézve fog kivángi. hogy senki n ne panaszolkodjiassék, annyival 
is inkább azért, mivel fülhegyen értetődőit, bogy a nitgs. 
uraság elméje akaratija is oda czélpz, hogy, minden adófizető 
ember, valamint házától úgy kerttelekjétől is, a proportione 
quantitatis terrae et solutionis fizessen.

Eredetije Hódmezöváisár helyi jkönyv 2. ab anno 1731. usque 
annum 1772i Pay. 98.

1747.
Sziájedáirtisí stdm íhm tík.'' 

i.
Pie 13-a Junii celebrata sessio magistratuális.

Eadem occasione determinatum est. ut usque ad festum
S. Michaelis, ultra horam undecimam, non liceat in popinis 
educillare, post festum S, Michaelis vero hora 1 0 -ma statuta sit.

Eredetije Szegedváros levélt., az 1711—1748. évi jkv 930. I.

C orpus S ta tu to ru m . III . 49
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i i .
Die 20. Novembris.
Determinatum est.

Hi quidem complures servi et cofiveritionati isthic ieperien- 
tur qui triginta et ultra etiam pecora possiderent, ab iisdem- 
qué cum damno civitatis nihil solverent; ideo a niodo impo- 
sterum omnes servitores, qui ultra qiiittque frusta) pecorum 
possident, adinstar aliorum a reliquis solvere tenebuntur.

Respectu antiquarum restantiarum vero incumbet per
ceptoribus civitatis, restantiarios extrahere et magistratui 
praesentare, a quibus cum omni vigore antiquae restantia e 
erigentur.

Eredetije и. о. 1018. 1.

1748.
S ze g e d v a ro s  i s ta t  a t  a mole.

I.
Die 30-ша Aprilis occasione sessionis extraordinariae magistratualis.

Determinatum est: ut a modo iöiposternm, siqui cives 
per sigillium civitatis citati fuerint, illorumque 'quispiam non 
comparuerit, talis contumax ad mentem Sancti Ladislai regis 
decretorum libri C. 42. toties quoties uno flobeno 1 0 0 . den. 
constituente mulcfetur, eo quidem tloreno Communi < sp o r tu la e  
cedente.

Eredetije Szegedvaros levélt., az 1718—1752. 'évi jkv. 57. I.

II.

Eadem occasione intuitu officialium' civitatis hujus anno
1727. dic 8 -a Februarii statutum renovatum extitit, quod 
nimirum omnes et singuli officiales in actuali civitatis numere 
constituti, sive nobiles, sive vero ignobiles pro veris et indubi
tatis peculii lmjuk regii oitibiw habeantur, iidemque adnistar 
aliorum civium cuncta beneficia civilia exercendi liberum sit, 
ac si cui ita visum fuerit, literas etiam civilitatis excipere 
valeat absque ulla concivitatis taxa deponenda.

Eredetije и. о. 58. 1.

' III.
Die 2-da Octobris.

Eadem occasione publicatum et communicatum fuerat 
suae majestatis sacratissimae de dato diei 5-tae Septembris



Városi s t a t ú t u m o k . 77

1748. emanatum benignum mandatum, eum exteriori senatu 
et jurata communitate respectu conci vilitatis nationis r ascia nae 
indiscriminatim pro concivibus assumendae, post cujus perlec- 
tionem exterior senatus et jurata communitas medio oratorum 
suorum renuneiavit et cupivit, ut deinceps in coneivilitatem 
recipiendi non nisi cum scitu et annuentia exterioris senatus 
et juratae communitatis recipiantur; cum sua majestas sacra
tissima elassifieationem nationum stricte vetaret, et alioquin 
etiam vigore privilegii et hucusque practicatae consuetudinis 
magistratus bicce non aliter, quam eiga recommendationem 
juratorum civium in coneivilitatem instantes recipere con
suevisset ; ideo statutum est:

ut deinceps quoque non aliter, quam erga recommenda
tionem quatuor juratorum civium per magistratum interiorem 
in coneivilitatem suo modo instantes, cujuscumque nationis, 
comperta conditionis et honestatis eorundem ratione et expletis 
prius sub titulo incolatus quatuor annis recipiantur.

E r e d e t i j e  и .  о .  1 3 5 .  1.

1748.

, H ó d m e ző v á sá rh e ly  v á r o s i  s ta tu tu m .
Die 19-na Maji 1748.

Az becsületes tanács közönséges egyezéséből jónak, illendő 
nck és hasznosnak találtatott, hogy mivel az város mészárszékinek 
kevés haszna tapasztaltatott, az mázsa próbának okáért a 
mészárszékből kivettessék az marhák szive, veséje, tőgye, ha 
alkalmatos, és a karaja az hússal, kösnyéje pedig a fagyával 
a város részére eladattassék mérettessék, a bélt pedig csupán 
csak fejtve szabad legyen nem pedig fejtetlen eladni, másként 
más orvoslása fog adatni.

Eredetije Hódmezővásárhely jkiinyvc 2. ab anno 1731. usque 
annum 1772. Pag. 113.

\ 749.

Hód mező vásárhely városi statutum.
Anno 174». die 12. Januarii.

Az szegénység maga borát elárulhatja, az megengedő- 
dik, akár életért ■ akár pénzért, akár itczével akár akóval, 
mához egy hónapig árulhatja, de tovább nem, másunnan pedig 
nem szabad hozni, hogy árulja, mert azt elviszik ha ártílja,

49*
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ezzel pedig a pálinka árulás is meg nem log engedődül, 
csupán csak az itt termett bor,

Eredetije Hódmezővásárhelyi jkönyve 2. ab anno 1731. usque 
annum 1772. Fag. 129.

1749,
S ze g e d v á ro s i s ta tú tu m o k .

i.
Die 8-va Augusti celebrata, sessio magistratualis.

Eadem occasione determinatum est : ut pistores teneantiu 
singuli semelas suas signare, ■ alias venditor semelarum suarum 
non tenebitur:pro venditione acceptare, quodsi autem adverterit 
venditor semelarum defectum, domino comissario Karász 
deferre tenebitur,'qui comperta rei veritate et defectu, easdem 
illico confiscabit, et ad rationem captivorum facultatem dandi 
habebit. Et haec ratione ex ea, siquidem pistores non curatis 
frequentissimis admonitionibus, deffectuosas semelas pinsere 
non cessent.

Eredetije Szegedváros levélt., az 1748—1752. évi jkv. 278. I.

II. i

Eadem ,occasione determinatum est: ut ab omnibus, qui 
decimas, praestare tenentur, et hucusque- praestabant, indi- 
spensabiliter frugum et vini desummatur, etiam ab illis, qui 
erga terragium terras alienas possident, taliter, ut prius decima 
praestetur, expost vero terragium desummatur.. .

Eredetije и. о.

III.
Die 29-a Augusti.

Eadem occasione determinatum est: quod, siquidem erga 
multifarias admonitiones magistratuales pistores liujates defec- 
tuosas semelas pinsere non desinunt, ideo si in futurum, vel 
in pondere, vel in albidine.et pistura defectus compertus fuerit, 
pro casu eo viduae Gareiszianae jaip saepius admonitae, inter
dicatur pistura, pro hoc casu vero florenos 1 2  solvet. Alii 
vero pistores infallibiliter aquae immergentur publicae, veluti

4 A
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ot venditor semelarum poenam illam subibit, si defectttösas 
semelas accepta vérit.

Eredetije и. о. 281. 1.

i IV.
Die 13.1 Octobris.

Eadem !occasione determinatum est: tie greges 'pecorum 
ex pascuis aestivis intropellantur, et qui intro pepulerint, 
eosdem expellant, ex quo quaestores boum summopere queru- 
lentur, quod eorundem pascua absumantur.

Eredetije и, о. 291. 1.

V.
Dié 24. Octobris.

Eadem occasione determinatum est, ut futuro die dominico 
publicetur, quatenus cives et ' inhabitatores bujates recenter 
desertas vineas sub amrnissione fundórüm colant, neque 
deinceps in fundis vinearum desertarum liceat fagopyriim 
seminare, verum hujusmodi fuhdi vel frumento inseminentur, 
et vel vitibus plantentur. Aggeribus item fundos suos’ cingant, 
neque.' praesumant pecora sua ibidem pascere.

Eredetije и. о. 292. I,

1 750.
S zegedvárosi s ta tú tu m ok .

I.
Dié 3-tia Junii celebrata est sessio ordinaria magistratualis.

Eadem i occasione commissum est obequita turibus civitatis, 
quod si quampiam pastorem vel opilionem repererint in 
educillis, et vel in tuguriis alienis, 50. ictibus baculorum 
pulsantur.

Eredetije Szegedráros levélt., az ITIS—1752. évi jkunyv 395. I.

II.
■ Die 19. Jnnii.

Determinatum est:ut futuro die dominico publicetur, ne 
praesummant concives gramen in vetitis foenetis alienis falca re, 
tuguria spoliare, extra vias deviare et pecoribus ac ovibus Vetita
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feoneta depascere, sub л ml ct a flor. 1 2 . et gravioris etiam 
animadversionis.

Eredetije и, о. 403, l,

III. i
Die 14. Ootobris.

Determinatum est: ut vinum decimale redimere volentes 
mediani solvant a crucifero uno.

Eredetije n. o. 447,

1750.
F dsÖ b á n ya vá ro si sta tu tu m .

Anno 1750. die 27. mensis Octobris, die scilicet publici computus 
amplissima communitas Felsőbányaensis inprotocollari curavit.

Senki, sem felsőbányái lakos, sem idegen, ezután a nemes 
magistratus hire nélkül, a nemes város korcsmájára ez város
ban bort ne hozzon, mert miként a korcsmának > jussa a 
városé, vagy annak borral való provisiojának jussa is nem 
másé; hanem ha a nemes városnak úgy fogna tetszeni és a 
város szüksége is úgy hozná, tehát vagy maga költségén fog 
procurálni a nemes város, vagy ha úgy fog tetszeni, maga 
cívisei közül a kiknek akarja, azon provisiot deferálja.

Eredetije Felsöbányaváros levélt., Prot. 1740—1793. lapse, nélkül.

1751.
F dsÖ bán yavárosi sta tú tum .

Die eadem 29-a Martii communi voto concludáltatott, 
hogy Erdélyből mint portiét fizető helységekből jövő és itten 
telepedni szándékozó emberek, hanemha város szolgálatára való 
derék emberek lennének, absolute ne recipiáltassanak ezen 
városban, se maradni és itten zsellérkedni.

Eredetije Felsöbányaváros levélt., Prot. maculatorum. Artno 1750. 
lapszám nélkül.

1751.
Szegedvárosi sta tu tu m .

Die 7-ma Julii celebrata est sessio magistratualis.

Eodem occasione determinatum est: quod si quispiam 
civium et incolarum in futurum sigillo civitatis citatus non
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compluerit, tajitermp*,,, sepud contumacem . reddiderit. citra 
ощ|н;т rcfijxe,étűm,,рвд gépiét, rationabiliter .excusaverit, dopiinus 
ordinarius judex libere, inapestare valebit.

Eredetije, Szeyedvdros levélt., az 1748—1752. évi jkr. 501. 1.

1 7 52.
H ó d m e ző v á sá rh e ly  vá ro si sta tú tum ok.

I .
28. Februarii.

Statutum est: valaki az városon házat tart, pásztor
vagy más rendben levő ember légyen, az tiszt urakon kívül 
az portiozás alul népi,,p îm$lt$.tik, fi. 3. .fî esgeg ,egy báztúl.

Eredetije Hódmeziivásárhely levélt., Prot. 2. ex 1731—1772. a
178. I.

I I .
13. Novembris.

Minthogy a nádvágás,sz. Márton papig senkinek szabad
ságában nem áll vala. .mégis sokan, a tilalom,,ellem cselédjeiket 
a rétre, küldötték,, a n̂ dajt vágatták, mindazok valakiket ki 
lehet tanulni, miqdipi nádvágótál három forintokra bünket,tes
senek, és a nádnak fele a város számára elfoglaítassék, a város 
házához köteles személyek pedig duplásan büntettessenek. 
Azf'rt, is Csáki; Pál ; és „Samu. Péter várô . hiplpiigy îi  ̂ lévén 
a nádvágó emberekre való vigyázás bízva, kik is a midőn a 
rétet kerülték, magok szolgáival a nádat vágatták, ezek azért 
most még egyszer tisztségekben.,,megmaradhatnak, de az dupla 
azaz hat forint büntetést megfizessék, ennekutánna csak leg
kisebb dologban vétenek > is kötelességek • ellen gyalázattal 
elkiildettetnek.

Eredetije Hódmeziivásárhely levált., Prot. 2. ел 1731—r 1772. a
189. I.

1 75.%
l l ó d w z ö w w r h d y ,  ,pái;pM, statutvy)..

Die 19. .Februarii.
Statutum est ail instantiam pulliorum Viysarliel i ensium.

Az hípsj bárápybőr szedéfiliqn yggbqpmqpni szokott, exccs- 
susokuak , kái té.teleki|iek)nf?gz.iibolá/.ásál,ü -c ltáv o z ta tá sá ra  s ta tu á l-
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tatott. hogy a iszállások .,köpött az hasi.,líáránybőr szedéfy,som 
az itt.lajvő.» sem a vidéki,,.akaripmémű charakterü emberekííek 
most és jövendőben ..is,, ijieg ,щап.. engedtetik a ki az .hasi 
báránybőr szedése kedvéért a szállások között fel s alá járna, 
a város tisztei, vagy akármely lakosok által megfogattáttassék, 
a város bírája elében hajtattassék minden személyválogatás 
nélkül, elsőben három, másodszor hat forintokra böntettessék, 
és szedett hasi bőrei confiscáltassanak.

Eredetije Hódmezővásárhely levélt,, Prof, 2. ex 1731— 1772. м
1 9 5 .  I.

1 753.4 í
H ó d m e z ilm s m 'h d y , •.váxosi s ta tú tu m .

, Di§ 26. Februara m senatu, conclusa sunt sequentia.

Mivel száma nélkül immár sokszor publicáltatott az 
rósz kéménynek reparatiőja, de mégis sok engedetlenek talál
tattak, a kik azon parancsolatnak nem engedtek, a városnak 
megeshető nagy kárára: azért deliberáltafott, hogy az mely 
házaknak rósz kémények vagyon, birák uraimék a város 
tisztei által vonassák.le, a melyeknek pedig kémények nincsen, 
s mégis .tüzelni szoktak, azoknak a tűz felett levő* épülétjeket 
is rontsák le, hogy. rósz i épületekkel elfeléjtliotetléin kárt ne 
okozzanak.

195. l.
Eredetijet Hódme^övúsádieilt  ̂ levélt., Prof. \ 2 , 1731-,-1772., a

1 758.í.;: II'

•‘H é d m ezö vch sM ie ly  vá ro s i s ta tu tu m .

Die 25-a Maji determitáltatott,:

1. Hogy tiszteletes pr.aedikátor uraiméknak annuatim az 
reformata ecclesia cassájábúl készpénzt fizettessen száz-száz 
forint.

Deputatumok in natura avattassanak ezek:
2 Hízó sertés,. 2 n^ sä  ,,só, 6̂ .j.ic;zeayaj, 14 iteze méz, 

11 sajt, 11 gomölye, 250 font hús, 50 font faggyú, 12 szekér 
széna, 6 öl fa, 15 akó bor, 160 véka búza, 160 véka árpa a 
város közönséges vékájával.

2-<jo. Hogy, az epcle îa j ládája rê gnáJfa ŝpn t főbíró 
urunknak, a ki is a becsületes íaná^ ^senspsábúl tégypn



VAKpJSI STATÚTUMOK; .777

, .megkivántutó. ecclesia , szükségére,(,való...eroga tióka t .és, nem 
. mqgá(,úl.

Eredetije' Hódmezővásárhely l e r ó t t . ,  Prof. %. ex ■ 1731—1772. a

17(53.

f ló d m e z ö m s á r h d y  v á r o s i  s ta tu tu m .

Die 20-a mqnsh Aprilis in sede dominali inclyti dominii. Csongrádiénál«! 
in oppido Vásárhely celebrata relatum est per dominum causae praesidem 
judicem et juratos Csongradienses, acta, conclusa et decisiones oppidani 
senatus hactenus nec .. consignari, neque prothocolo inseri, tantominus 
pro lumine cognjtiojiis, qequitatis e t .ju.sti.tiae inquisitiones pro una vel 
alia parte ciusantium peragi fecisse ; quin imo notarius eorum . neque 
defeisionibus interfuisse; adeoque 'officiales dominates adaequatam talis- 
modi decisiorum cognitionem experiri haud quivisse : quia vero legalis 
procedendi ordo et justitiam administrandi ratio exigeret, i ut in, omnibus 
causis et negotiis subditorum dominalium coram judicibus, et juratis 
vertentibus acta et conclusa, rationes item et motiva partium in forma 
speciei facti .per notarios ■ consignarentur, inquisitiones (merito causae fors 

exigente), peragerentur, ideo
•Statutum est:

.Judicibus, juratis et notariis, dominio Csongradiensi 
ingremiatis serio imponi, ut tempore revisionis causarum 
(iiiteressatis exesse debeqtibus) universa acta, conclusa et 
decisiones judicum et juratorum per notarium, vel eodem 
ipteressato. alium substituendum, suo modo et ordine consignari 
prothocolo insqri; inquisitiones pro utracpie parte (si necessum 
fuerit) peragi faciant, causantes cum moderamine sufficientur 
audiant, verbis asperioribus non confundant, seriem decisionum 
suarum in omni sede dominali extractive praesentent, causas 
appellatas intra dominium referant. Quod si vero in praemissis 
judex renitens, vel notarii negligentes comperti' fiiérint,' judex 
ipso facto degradabitur, notarii vero tamquam refractarii a 
functione simpliciter amovebuntur.

Eredetije Hódmezómsáfkely, levélt., Prot. ,2. p.x, 1731—,1772. a 
363—ß 6 4 .l . ...................................

-1 7 6 9 .

S z e n te s  v á r o s i  s ta tu tu m .

Oie 28: Martii anno 1769.
Egybengyjilekezvén megegyezett akarattal végeztük.

l -що, .Minden gazdának hp/a, előtt (holnapi naptól fogva 
kezdvén) bordóban vagy.,puis ilyetén nagyobb edénybe kapitány
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víz tartassák. Valakit pedig ezen parancsolatnak publicatiéja 
után a városnak említett hajdúi a nélkül találnak, elsőbben 
fizet egy márjást, másodszor kettőt, harmadszor hármat. A ki 
pedig ezen büntetésnek letételére elégtelen, elsőben 10. másod
szor 20. harmadszor 30 pálczára büntettetek.

2- do. A rósz és sepretlen kéményekre minden gazdának 
szorgalmatos gondja legyen, melyben ha ki gondatlannak és 
parancsolat magvetőnek tapasztaltatok, elsőbben 20 pálcza 
büntetése lészen, másodszor kéménye lehuzattatik, ha erre 
mégis a parancsolatnak nem engedelmeskedik és azt újonnan 
fel nem építi, harmadszor a háza is utána vonatfatik.

3- doi Szárazon a perjét senki kivinni és szomszédjától 
tüzet hordani ennek utána ne próbáljon, melyben ha ki véteni 
tapasztaltatok, elsőben fél, másodszor egy forintra, harmadszor 
30 pálczára büntettetek..

4- do. Valakî  utczán, udvaron, istáiéban vagy más akár
minemű épületben a házon kívül dohányozni találtatok, első
ben fizet fél forintot, : másodszor és valahányszor azután 
tapasztaltatik, a tks. nemes vármegye kegyes rendelése szerint 
50 pálcza ültetik el rajta minden irgalom nélkül.

5- do. Nyolcz órai harangozás után akár gazda, akár fia 
vagy cselédje legyen, lámpás nélkül csak a szomszédjába sem 
merészeljen menni, valaki pedig találtatik a parancsolat ellen 
lámpás nélkül járni s kóborlani, reá akadván a kerülők, 
személy válogatás nélkül áristomba vitetik, másnap pedig, ha 
kitapasztalódik. hogy korhelykedés végett találtatott baran
golni a tilalmas időben, 30 pálcza verethetik rajta.

A fennt említett város hajdúinak szoros kötelességében 
fog állani, mindezen punctumokban feltett város statútumai
nak megszegői után. éjjel, nappal szorgalmatos és szemes 
vigyázással lenni. Hogy ha pedig, ezen statútumok ellen vét,eni 
tapasztaltatnak, mindenekben ő rajtok megkettőztetnek a bünte
tések. Nemkülönben, ha a rendelt büntetésnek mértékén és 
igazságán, azaz ha valakit minden igaz ok nélkül húzni 
vozni ( s ic )  avagy megbecstelenítőm nagyobb nyereségek kedvi- 
ért tapasztaltatnak, elsőbben 20 pálczával megintetnek, másod
szor pedig minden irgalom és szánakozás nélkül ebbeli hiva
talukból becstelenül kivethetnek és 30 pálcza a templom előtt 
verettetik rajtok a népnek láttára. Hasonlóképpen, hogy a 
statútumok ellen vétőket, valamely kedvezésből büntetés nélkül 
eresztik, vagy pedig főbírónak kötelességük szerint be nem 
mondják, s elő nem adják, mint hite szegett gonosztevők a 
felébb megírt mód szerint bűntetteinek.



VÁROSI STATÚTUM OK . 7 7 9

Korcsmákon, bor- avagy ser-ivókban nekik összeülni (a 
midőn kerülésben vannak) épen nem szabad lészen, hanem köte
lességük szerint bemenvén és szorgalmatossan megvizsgálván mi- 
némű emberek és borivók legyenek, annak utána tovább maguk 
kötelességükhöz lássanak. Ha pedig olyan gyanús személyt 
észrevennének, vagy jelenségét látnák, akkor minden úton 
módon teljes tehetségük szerint a gyanúst megvizsgálni, a 
veszekedni szándékozót pedig lecsillapítani igyekezzenek.

Eredetije Szentes város levélt., Frot. 1740—1782. 103. I.

1769.
H ódm ezővásárh ely  vá ro si s ta tu tu m .

Die 7-a Maji.

Minthogy még eddig a tehéncsordásokat csak némely 
privatus gazdák* a mint akartak, úgy fogadták, a becsületes 
tanács praejudiciumával és a város népének kárával, a becsü
letes tanács, hogy e rendeletlenségbek nyaka szakadna, a tehén- 
csordásoknak ilyen bért rendelt.

l -о. Három tehéntűi egy véka búza, a város vékájával.
S-о. A kinek búzája nincs, egy tehéntől egy peták.
3- 0, Két tehéntől egy napi tartás.
4- 0. Két tehéntől bocskor pénz 1 krajczár.
5- 0. Tejet senki sem tartozik adni, ne is adjon.
6- o. Minden becsületes gazda, a mely csordára eddig 

járatta a teheneit, 3 fl. büntetés alatt oda jártássá, a csordás 
pedig fel ne fogadja 12 pálcza büntetés alatt.

Eredetije Hódmezővásárhely levéltárában, prot. 2. ex 17?,1—1772. 
a 489—490. I.

1773.
D ébreczen  v á ro si s ta tu tu m .

Régtölfogva tapasztaltaik, hogy a vőfélyek az eleikben 
adott instructióval nem gondolván, kötelességekben a mint 
kellene el nem járnak, sőt közülök sokan külömb-külömbféle 
excessusaikkal mind tiszteletes praedicator uraiméknak sokféle 
bajokat okoznak, mind pedig egyebeknek botránkóz,ásókra 
vannak, ezen az okon az eklézsiának külső elöljáróitól mind
nyájan és személy szerént ez úttal hathatósan megintetnek.
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hogy ezután magokat mindenekben instructiójukhoz 1/tartván, 
tisztelete* praedicator uraiméknak engedelmeskedjenek s illendő 
tiszteleteket, nem úgy mint eddig némelyek, megadják, gazdá
juktól. mint .elöljárójuktól függésben legyenek, szavát meg
fogadják. A házasulandóknak neveiket a kihirdetésre -tisztele- 
tes praßdiqator .urainiék kezekhez, rendelt idejében, igazán és 
a rendnek minden elhibázása nélkül, nem külön-külön, hanem 
egyszersmind a szolgáló mester által beadják; azokat szerdán 
11 órakor minden haladék nélkül az esketésre csendesen és 
annak rendi szerint felállítsák és szorgalmatosán reá vigyáz
zanak. hogy egyedül azok a személyek álljanak elő, kik már 
háromszor kihirdettetve vágynak és a kiknek vagyon testimo- 
niájuk, hogy ha ez előtt másutt is laktanak a városon kívül. 
Szolgáló legényeket .8 más haszontalan embereket a templomig 
jőni ne engedjenek, vagy a templomban, vagy a kerítésben ne 
lármázzanak, veszekedjenek, dorbézoljanak. bort is oda vinni 
ne .merészeljenek, az esketés idején, csapszékekre ne menjenek, 
hanem mindvégig csendesen jelen legyenek benn a templom
ban. A lakodalmakban minden csélcsapságot,, részegeskedése
ket.. fajtalan és trágár-beszédeket, tisztességtelen magukviselé- 
sét eltávoztassanak, nevezetesen a mostan következő, számos 
lakodalmazásokban. A kik, pedig ezen, mostani intéssel nem 
gondolván, valamiben újabban megtapasztaltatnnk excessusok- 
nak érdemlett büntetését a tekintetes nemes .magistratus által 
(‘1 fogják venni bizonyosan.

Ezen okból , a gazdának megparancsoltatik, hogy az 
instructiót a társaság előtt gyakorta elolvassa, szorgalmatos 
gondja és vigyázása lévén arra, hogy kiki közülök az élőjük
ben szabott rendet megtartsaazokat pedig, a kiken az intés 
nem fog s magokat megjobbítani nem akarják, tisztelet es 
praedicator uraiméknak bejelentse, különben minden excessu- 
sokról maga fog számot adni.

Eredetije Debreczen város levélt., 1773—1777. jkv. 37. lap.

1774.
D ebreczen  városi sta tú tu m ok.

I.
De divisione terrarum postfundualium.

1-mo.: Pro norma, seu proportione divisionis, nec imposita 
contributionalis assumatur,, quia, haec norma instabilis foret, 1

1 Lásd az • instructiót 1095; évről,
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qüippc pel’ annum duntaxat duratura; eam tamen divisionem 
stabilem et perpetuam esse oporteat;1 nec fundorum classifiCa- 
tio. quomodocünque enim classiffcarentur, semper plurimae (4 
maximae inaequalitates et improportiones essent admittendae, 
vera ipsa fundorum intra civitatem possessorum capacitas, 
prout per mathematicam dimensionem eruta est, seu numerus 
quadratarum orgiarum quia sic aequa et accurata inter 
omnes servabitur proportio, quia hoc modo et fundorum valor 
quae (sic) imprimis a capacitate pendet, et contributio, quae 
a numero orgiarum solvitur erit fundamentum divisionis, deni
que fundis proportionatae dabuntur pertinentiae, in quo 
multae insunt aequitatis rationes et commoda ad ipsum 
publicum redundatura, incommoda autem nulla, vel exigua.

2- do. Ut terrae in calcaturas dividantur, in eo et foeni 
Conficiendi rationem et portionem minutiam et pascui distan
tiam obstare; proinde unicuique suum obtingens in uno cor
pore exscindendum esse existimant.

3- to. In divisione, illum, qui in conscriptione obtinet, 
decuriarum et domorum ordinem servandum esse. ■

4- tó. Non esse permittendum, ut terrae seu perennaliter, 
seu vero pigrioris titulo a domibus alienentur, sed hoc solum, 
ut annuatim erga quottam procreationis vel censum exaren- 
dari possint.

5- to. Licitum sit in hujusmodi terris, velut baereditariis 
aedificia ponere, altilia vero et s. v. setigeros aestatis vero 
tempore etiam vaccas servare prohibitum.

6- to. Terrae pro turcico tritico destinatae maneant in 
statu quo et permutantur pro more quovis septennio.

De terris praedialibus.

1- irio. Non aliis, quam civibus dentur.
2- do Non tamen promiscue omnibus, qui oeconomiam 

exercent, curruliaque praestant servitia.
3- 0. A proportione contributionis dividantur.
4- 0. In bis stabilis divisio locum non habet, proinde 

quovis septennio roctificatio, vel nova subdivisio instituatur.
ő-o. Hic etiam licita sit aedificatio, sed tantum neces

saria et minus sumptuosa.
Actum in deputatione magistratuali praesentibus domi

nis etc.
Opinio haec approbatur bis additis:
1. Inquilinis terrae nec praediales, nec pro tritico tur

cico dentur.
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2. Terras postfunduales nec per cambium a fundis 
alienare licebit. Debreeini in senatu et communitate 16. 
Martii 1774.1

Eredetije Dcbreczen város levéltárában, a gr. Forgách Miklós 
kir. biztos elnöklete alatt 1773—1777-ig Debreczenben működött bizott
ság munkálatáról vezetett és »Frothoculum Forgachionum« néven leró 
jegyzőkönyv 93. lapján.

II.
A béresföldek felosztása.

1. Béresföld nem másoknak, hanem csak házzal bíró 
conciviseknek adatik.

2. A földosztásnak fundamentuma lesz az adó, a mar- 
hás szolgálat, fejőstehén és gulyabeli marha, vagy ménes- 
beli ló.

3. Az adóban arra kell vigyázni, hogy a kinek tíz forin
ton alól vagyon az adója, ha vonó marhája nincs, nem adatik 
neki semmi; ha pedig vonó marhája van, kettő, három, vagy 
négy adódik neki egy nyilas és nem több. Ha easuquo hat- 
lova volna, az ilyen adójú embernek, adódjék neki másfél 
nyilas.

4. Tíz forint és azon felül 15-ig való adójú embernek, 
ha vonó marhája nincs is, adódik egy nyilas föld. Húsz forintra 
két nyilas. Harmincz forintra 3, negyven forintra 4, ötvenre 5 
nyilas föld. Felébb pedig csupa adóra nem adódik.

5. T íz forinttól fogva ötven forintig, a mennyi pár járó 
m arhája van a gazdának, hatig minden p ár m arhára  adódik 
<'gy-egy nyilas.

6. Gulyabeli marha vétetődik fel egy nyilasra nyolcz 
darab, ménesbeli ló is nyolcz, 50 darab gulyabeli marhán és 
ménesbeli lovon pedig nem megyen túl az osztás.

7. Fejőstehene ha vagyon valakinek egy, kettő vagy 
három s gulya marhája, vagy ménesbeli lova nincs mellette, 
az olyannak semmi béres föld nem adódik; ha pedig gulya 
marhája, vagy ménesbeli lova van a tehén mellett, egy fejős 
tehén két gulya marhába számíttatván, adódjék a gulya marhá
hoz és ha nyolczas számot megüt, egy nyilas föld adódik, 
azon alól semmi sem. A lovakra nézve is így kell cselekedni,

1 К statútumhoz az volt megjegyezve, hogy »A városi polgár állal 
szántással és kapálással tartozni szokott tök lek kétfélék, úgy mint:

1. Ház után való földek =  Terrae postfunduales.
2. Olyan földek, melyekért a nemes város cassájában esztendőn

ként bizonyos bért fizetnek =  Terrae praediales«.



VAHosi s t . v r f r n - M o k . 783

hogy nyolcára számláltatván, egy nyilas föld adódjék. Dcbre- 
cini in senatu et communitate 13. Aprilis 1774.

Eredetije и. о. 146. lapon.

III.
A béresföldek bét esztendő múlva való új elosztásának és az alatt való 

igazításának módja.

1. Ha valaki, a kinek mostani osztályba föld adódik, 
özvegy és minden maradék nélkül meghal, annak a földe, 
mint vaeans föld kiosztatik más teret viselőnek.

2; Ha valaki a városról végképpen elmegyen, ennek a 
földe is kiosztás alá jön.

3. A kinek járó marhájára föld adódik, ha egész esztendő 
által csak egy fertály esztendeig is járó marhát nem tart és 
azzal nem szolgál, a járó marha után adott földet elveszti.

4. A ki a béres földeket vagy örökre, vagy zálogba 
eladja, ez is a földet elveszítse az eddig való statutum szerént. 
A ki pedig ilyet denunciál praeferenter annak adódik a föld, 
ha az idő szerént érdemli.

5. A ki nyilvánságos dilapidator és mindenét elveszte
gette, medio tempore is elvétetődik tőle a föld.

6. Az illyen medio tempore elvett földeket a magistra
tus, olyan cíviseknek fogja adni, a kik medio tempore előadják 
magokat, hogy az idea szerént megérdemlik minden tekintet 
és kedvezés nélkül.

7. A hetedik esztendő eljővén, azon esztendőbe, Augus- 
tusba, kezdődjék a rectiticatio, úgy hogy Septemberbe effective 
véghez is menjen.

8. Ekkor is azon norma observáltassék, a mely most 
obsCrváltatott, úgy mindazonáltal, hogy ha aZ alatt a marha 
notabiliter szaporodnék, vagy fogyna, ahoz képest emeltessék 
vágy szállíttassák a föld.

9. Ha valakinek járó marhája, vagy gulya-marhája, vagy 
ménesbeli lova nem volt a hét esztendők elforgása alatt, 
hanem csak a hetedik, vagy az előtt való esztendőbe szerezte, 
s marhája ntán az első osztásba földe sem adódott, az ilyen
nek csak úgy adódjék föld, ha csak nem új gazda, ha mások
tól jut, úgy hogy mennél több marhát szerzett valaki a hét 
esztendők alatt praeferenter másokhoz képest, az ilyen gaz
diínak adódik föld az idea szerént.

10. Valamint most ebben az osztásban, úgy a követ
kezendő rectiticatiókban is, arra kell vigyázni, hogy a szállás 
minden embernek megmaradhasson a mennyire lehet; a kinek
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pedig most béres told nein ' jutna és szállása" vagyon,” annak 
árát vestimationé mediante fizesse ki. a kinek a földé jut, a 
föld pedig (így végbe adódjék és a düKiutak megtartassanak 
a mennyire lehetséges, hogy senki a más földén keresztül 
kasul ne járjon, két forint büntetés alatt, melynek fele a 
gazdáé, fele az inspectore lessz.

11. Ha medio tempore a praediumók a várostól ki 
váltódnának, vagy valamelyik egészben, vagy in partes, akkor 
a rectificatio újonan legyen.

12. A földbért, 'vagy dézsmálni ts'ágot, mind házután 
való földtől, mind béres földtől 'minden ember Szent-Mibály- 
naprá" égésszén lefizesse, mert a ki akkorra még nem adja, a 
béres földét elveszti és a ház után való földtől a dézsma-váltsa- 
got in duplo fizeti; de ezt úgy kell érteni, hogy alább is 
tartozzék áz" ember fizetni, földiiispector úráiinek incassálják.

13. A ki szénábördásbkn, mikor annak ideje van. a 
parancsolat szerint a szolgálattól magát elvonja s helyes okát 
elmaradásának adni nem tudja, az olyantól a vonó marhák 
után adott 'föld elvétetődik.

14. A tisztelendő P. Piarista uraknak, mint paróchián- 
sokrták' 12 nyilas föld adódjon és több ne azért, hogy az 
ilyen örökségek megholt kézre iie jussanak.

Débrecini. a kir. comiriissio élői ülése álátt 1774. év 18. 
Apkilisbén tartott gyűlésben Végéztététt.1

Eredetije u. o. 148. lapon.

IV.
Az erdő regula dójáról.

1. Ötven esztendőre intéztessék el a vágás, hogy -minden 
esztendőben egy égy szakaszt lehessen vágni.

2. Marba hat esztendeig a vágásra ne bocsátfássck,
kemény tilalma legyen. ,

3. A favágás ölszámra legyen, novemberben kezdődvén, 
báróm hónapig tartson.

4. Osztódjék csak házzal bíró cíviseknek, adó és szolgá
lat után. ............  ,

5. A klafiterfának ára, egy klafternek 1 Rlift. úgy, hogy 
a város vágassa.

6. Galya is öl számra, 10 garas vágásával es összeraká
sával együtt.

Eredetije u. o. 155. lapon.

1 A földosztásnak eme módját 1775. évi január 26-ról 5350. sz. a. 
kelt' m. kamarai leirat szerint a felség is megerősítette.
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V.

Puncta regulationis suburbanorum.

1. Pro tundo, i[iii gratis assignatur, cujus proinde pro
prietatem non habebunt, singuli annuum 2. Rli. fi. censum 
pendant, ad cassam civitatis domesticam.

2. Unus vel [»lures judices, sub hoc vel alio titulo, inter 
ipsos constituantur, iisque quomodo reliquis inspiciant, in
structio detur.

3. Vigiles nocturnos habeant circiter sex, iisque ipsi 
solvant.

4. In fundis suis fontes extruant, ad minimum quatuor 
hospites unum puteum.

5. Qui extraneo cuicunque, de quo cavere non potest, 
noctu vel interdiu hospitum dederit, prima vice aresto 8 dierum, 
secunda, amissione domus puniatur.

6. Nullum inquilinum recipiant, ideo enim ipsis fundus 
datur, quod et ipsi sunt inquilini, et propriam habitationem 
non habent.

7. Vicinus pro vicino caveat, quod servanda servebit, et 
si vicinum contravenientem non denunciaverit, qualibet vice, 
4 florenis denuncianti cessuris puniatur, si autem solvendo 
non sit, aresto vel baculis.

8. Sylvas vel vineas, illicitis modis adeuntes, domum 
amittant in instanti et eliminentur; poenam etiam graviorem 
esse oportet ideo, quod secus nec sylvae, nec horti vitiferi a 
damnis defendi possent.

9. Qui ad educilla Boldogfalvensia iverit, etiam si pro
bari nequeat, eum potasse, aut qui vinum vel potum alium 
clancularie educillare compertus fuerit, prima vice juxta statu
tum civitatis, altera vero eliminatione et confiscatione domus 
puniatur.

10. Qui domum vendere voluerit, non aliter, quam cum 
scitu magistratus et sub his conditionibus vendere possit, ne 
homines malae notae irrepant.

11. Fundos tales pro allodiis vendere, vel allodia in 
iisdem erigere et plures fundos uni possidere licitum non sit.

12. Incendiaria dispositiones observent.
13. Servent etiam statum civitatis.
14. Terrae et pertinentiae nullae ipsis dabuntur.
15. Domus aedificabunt in ordine congruo, non tuguria 

subterranea, vel lignea, sed aedificia formalia, juxta planum 
a senatu extradandum.

Corpus Statutorum. III. 50



16. Contributionem a fundo non solvent, sed a domun
cula quilibet medium tiorenum, a reliquis autem facultatibus 
et quaestu, sicut alii solvent etiam gabellam.

17. Ad praecavendum omne monopolium et defrauda
tionem proventuum civitatis nundinalium et telonialium, res 
venales qualescumque, quae ad civitatem adferuntur, extra 
portas seu cincturam civitatis coemere ipsis non licebit.

18. Si magistratus pro securitate et bono publico plures 
etiam dispositiones necessarias judicaverit, illas etiam observare 
teneantur. Signatum Debrecini 19. Maii 1774.

Eredetije и. о. а 206. lapon.

VI.
Projectum de modo subdivisionis terrarum postfuiidualium per magistra
tum et communitatem elaboratum commissionique regiae relatum et per

eam approbatum.

1. In terris postfundualibus processus superioris, re
spectu duarum in praedio Czurza sitarum particularum, diffi
cultas in eo posita est: cuinam particulae hae dividantur? 
Intuitu cujus determinatur, lias particulas inter cives et inco
las plateae illius subdividendas esse, cujus jugera in extre
mitate terreni subdividendi versus territorium Ujvárosiense 
sorte obtinget; ita tamen, ut siquid ultra proportionem 
plateae hujus ex terris illis remanserit, immediate sequentis 
plateae civibus et incolis detur. Itaque:

2. Divisio terrarum postfuiidualium bat juxta sortes quas 
plateae inter se trahent et quae prior sorte evaserit, eidem 
plateae prius terrae distribuentur, ita, ut exeundo et redeundo 
per plagas jugerorum, (dűlő) praevie per vias distingvendas, 
ubi plateae liujus terrarum divisio terminabitur, alterius 
plateae divisio ibidem incipiat et hujus quoque ubi terminata 
fuerit, tertia platea abinde terrarum suarum divisionem 
obtinebit.

3. Pro iis regiis, versus Szoboszló 20, versus Máta autem 
ducentibus 24 orgiarum terra relinquatur, ita, ut ex hac pro 
fossatis et aggeribus ab utrinque quaternas orgias imputando, 
latitudo viarum regiarum versus Mata in viginti, versus 
Szoboszlo autem in 16 orgiis consistat.

4. Ad diversorium civitatis Látótelek major quantitas 
terrae arabilis vel falcastri ne detur, quam quae hactenus ad 
illud excisa fuit.

5. Viae jugera terminantes, vulgo dűlő utak, ad unam 
et mediam orgias in latitudine determinantur.

7 £>(■> Va r o s  1 s t a t i  jt u m o R.
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6. Excisione hujusmodi viarum jugera distinguentium 
geometra civitatis, se actutum accingat, et si in viam talem 
mapale aliquod vulgo szállás dictum inciderit, illud destruatur.

7. Cum ex investigatione per senatum et communitatem 
ordinata ac eidem relata deprehendatur centum jugera terra
rum in plaga Kun Pál hát dicta reperiri, quae propter 
elevationem situs nimium sterilia sunt, jugerae haec in octa- 
vulitate bonificanda esse determinatur. Signatum Debrecini 
17. Maii 1774.

Eredetije и. ott а 208. lapon.

VII.

In stru c tio  pro sy lv a ru m  in sp ectorib u s, qualiter in  p osteru m  sy lvae  liberae  
reg iaeq u e c iv ita tis  D eb rec in en sis construeri, p ropagari e t  qua m odalita te  

lig n a  fo ca lia  in ter cives repartiri deb ean t.

1. A földmérő az Őfelsége kegyelmes rendeléséhez képest, 
a város határán levő erdőket ötven esztendőkre ossza el, 
mely meg lévén,

2. Minden esztendőben egy rész vágattasson le, a mely 
részre,

3. Semmi szin alatt, semmiféle marhát, elsőben 12 frt. 
büntetés alatt, melynek fele a bejelentőé, fele pedig a nemes 
város cassájáé legyen, másodszor pedig a marháknak és nála 
levő minden jószágainak elvesztése alatt, sem polgárnak, sem 
lakosnak, vagy ezek cselédjeinek, mindaddig behajtani szabad 
nem leszen, míg a növevény fák annyira nem nevekednek, hogy 
a marhák az ágait el nem érhetik. Sőt magoknak az embe
reknek, az ilyen levágott erdőkre a gályák szedése kedvéért is, 
három esztendeig menni 6 frt büntetés alatt szabad nem leszen,

4. Az erdő vágása kezdődjön Novemberben és végződjön 
Januárius végével,

5. A favágók a mód nélkül való tűz rakástól tiltassa- 
nak el, a levágott fákat pedig ölekbe rakják, hasonlóképpen,

6. A galyakat is ölbe rakják,
7. Az ölfák, a favágók által, hogy a fáért menő szeke

rek által, a növényekben kár ne okoztasson, közel az úthoz 
rakattassanak,

8. Az öl legyen bécsi öl, az az szélességben hat, liosz- 
szában 3 láb,

9. A város határán levő erdőkben találtató üres helye
ket ínakkal be kell vetni és a magistratus teljes erővel az 
erdők nevelésén igyekezzen; minden kunyhók pedig,

50*
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10. A melyek a város akár örökös, akár zálogos birto
kán, amazok, ha a magistratus híre nélkül épültek, mindjárt 
hányattassanak el, ezeknek pedig, a kik a magok tanyájokat 
engedelemmel építették, hat hét engedtetik, hogy az általuk 
tett kunyhókkal magok szakad akaratjok szerint bánhassanak. 
Jövendőre pedig a magistratus az ilyen kunyhóknak és tanyák
nak építését meg ne engedje.

11. Egy szóval az erdők iránt teendő egész rendelés, az 
Őfelsége által parancsoltatok és kiszabott sinórmértékkel 
minden pontokban megegyezett; ezekképpen rendeltetvén el 
az erdők regulázásában.

12. Az ölfáknak és galycsomóknak elosztásában e ren
deltetik: hogy ezután az adóhoz képest csak azoknak adód
janak ölfák, a kik polgári joggal hírnak és házaik vagyon. 
A kik a domestica cassába minden öl fáért 1 Rhfrtot, egy 
öl galyért pedig 30 krt, ebbe foglaltatván már a vágatás ára 
is fizessenek. Az adóra nézve pedig ezt kell megtartani, hogy 
csak azoknak lehet fát adni, a kik 6 forinton túl fizetnek adót 
és csak 50 ftig legyen meg a proportio, továbbá:

13. Hogy az ölfáknak mennyiségéről és számáról egye
nes számadást lehessen vinni, minekutánna a fák ölbevágat- 
tak és rakattak, az erdőmester minden favágóval, mind a két 
félnek megnyugtatására és az ölfák számának megtudására, 
kétfelé vágott rovást tartson, a melynek egyik részét kezénél 
megtartván, a másikat pedig a favágónak általadván, leg- 
felyebh minden tizenöt nap alatt a vágatás helyére kimenjen 
és a favágók által vágott ölfákat vizsgálja meg és számlálja 
össze, az össze számlált öleket pedig: az együvé összetett 
rovásra vágja fel. Ezen kívül a maga nagyobb bátorságára 
Írásbeli jegyzése legyen a kezénél, a melyben a favágó nevét 
az általa levágott ölfáknak mennyiségét és a vágatás árát 
írja be és így aztán

14. Elvégeztetvén a vágásra kiszakasztott erdőbeli rész
nek levágatása, a magistratustól teendő főerdőmester maga 
menjen ki a levágott ölfáknak felszámlálására, a ki az ölfák 
számát, mind az magistratusnak megfogja jelenteni, mind pedig 
a számvevő hivatalnak hiteles bizonyság mellett által fogja 
adni, így

15. A levágott fáknak a polgárok által való elliordására 
minden héten három napok rendeltessenek, hogy magok a 
polgárok nagyobb haszonnal hordathassák el a nekik esett 
fájókat, mindazok, a kiknek kötelességekbe fog állani a fákra 
való vigyázás, inkább reá vigyázhassanak. Minden levágott 
ölfákat hordó polgárnak pedig, annyi czédulákat kell az erdő-
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mesternek adni, a mennyi ölfa esett neki az adójához képest 
és a menynyinek felyebb kiszabott árát megfizette, a mely 
czédulákat már előre ki kell a nyomtatómííbelyben nyomatni, 
minden egy ölfának bizonyos kijelentésével, még pedig, hogy 
a csőszök is inkább megismerhessék, az ölfák feketével, a 
gályák ölei pedig veressel jegyeztessenek, a mely eképpen 
megjegyeztetett czédulákat a főerdőmester contraquietantia 
mellett, az alerdőmesternek által fogja adni, az alerdőmester 
pedig azokról quietantiat fog adni és annakutánna a fabordó 
polgároknak a végre azon czédulákat ossza k i; hogy ezek a 
csősz előtt bebizonyíthassák az ennyi, vagy annyi számú ölfá
nak elhordására adott szabadságukat és azokat a csősznek 
adják által; a csősz pedig az alerdőmesternek adja ismét 
vissza. Jóllehet pedig a czédulák számából az ölfák számát 
is meglehetne tudni, minthogy mindazonáltal az elveszhetés 
miatt veszedelem következhetne és künynyen csalárdságok 
eshetnének, azért a ezéduláknak kiadását is, a polgár nevé
nek, az ölfák mineműségének, számának árának feljegyzésével, 
a kezénél levő jegyzőkönyvbe, az alerdőmester írja fel.

16. Épületre való nagyobb fák, csupán kéményekhez és 
más nagyobb szükségekhez adódjanak ugyan előre, mindazáltal 
a polgárnak szüksége szemmel megvizsgáltasson és úgy előadá
sának valósága kivilágosodván szüksége pótoltasson.

Eredetije и. о. a 219. lapon.

VIII.
Instructio pro morum censoribus.

Quandoquidem publica quasi notorietate constaret, multos 
malevolos et excessuosos homines hinc inde latitare in angulis 
platearum, signanter reperirentur et tales, qui uxores suas dere
linquunt, iisdem ad exigentiam matrimonialem non convivunt, 
quin imo eas, tum ex depravata consvetudine, tum ex influxu 
aliarum suspectarum foeminarum ad intervectionem usque 
verberant; de quorum interceptione et correctione, quamquam 
non desint benignae dispositiones regiae, quia nihilominus 
earum effectus desideratus sperari requiret, nisi certis personis 
similium cura concredatur, ex eo in singula platea ex electa 
communitate tales viri per magistratum pro morum censoribus 
constituantur, quos ob integritatem vitae et probitatem morum, 
vel maxime idoneas magistratus censebit; quorum quidem 
obligatio sequens erit.

l -о. Quemadmodum hactenus censores probe et pie 
vixerunt, ac propter probitatem vitae, pro morum censoribus
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denominati sunt, ita ultroquoque eandem illibate conservare 
contendant.

2 - 0 . Omni mense, in singula platea, de domo in domum 
eant, ac apud hospites domuum, seu patres familias sedido 
investigent, qualesnam incolas seu inhabitatores aut familiam 
receperint? qua modalitate vitam suam sustentent? quales 
mores prae se ferant? consveverunt ne otiari vel compositio
nibus, aliisque commensationibus tempus extrahant? quali 
tempore noctis domum redeant ? quomodo uxoribus suis convi
vant, qualiter dein proles educent et eis invigilent, de ipsis 
vero hospitibus, civibus et patribus familias ex proximis vicinis 
sciscitentur, et super praeinsertis circumstantiis inquirant. Pro 
facilitatione autem seu memoriae sine exactitudinis dandae 
subsequae informationis tabellam habituri sunt morum censo
res, cui super praeattacta vitae institutione cujuslibet depra
vatos mores juxta seriem rubricarum inscribent.

3- 0. Hancce tabellam cum relatione magistratui, omni 
mense praesentent, ac una urgeant, ut hi excessuosi conpre- 
hendantur et per magistratum pro demerito puniantur.

4 - 0 . Si casuquo evenerit, quod hospes et paterfamilias 
de suis domesticis servis et inhabitatoribus non adaequatam 
dederit informationem, vel delicta, quae pro se ferunt, non 
detexerit, genuine talis etiam qua publici boni osor, debitam 
poenam luat, quod si vero

5 - 0 . Morum indagatores et censores, capitaneis et decu
rionibus platearum quoquomodo committerent, qui circa 
excedentium aut suspectorum hominum mores a longinquo et 
clandestine observari attendique deberent, talia citra omnem 
tergiversationem indilate exequi teneantur.

6- o. Morum censoribus, in casu, dum in mora periculum 
subeat, assistentia a magistratu nunquam denegetur.

7- 0. Ne malevoli homines animadvertere valeant tempus 
et horam investigationis, tales incerto et inopinato tempore 
instituantur. Praeterea

8 - 0 . Officii et obligationis eorum erit, 1 mendicos extraneos 
ad suum circulum non tantum non admittere, sed etiam in 
conformitate benignae resolutionis regiae repertos, ad locum 
originis remittere.

Signatum Debreczini 19. Maii 1774.
Eredetije и. о. а 239. lapon.
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.1786.
D ebreczen  v á ro si sta tu tu m .

A bolygó, vagy ellopatott és a tolvajoktól elvett marhák 
iránt ddto 10. Novembris 1786. az a rendelése lett a tekin
tetes nemes magistratnsnak, hogy mivel sok költségeibe kerül 
ezen nemes városnak, az eféle bolygó és lopott marháknak, a 
város istálójánál huzamos ideig való tartása, tehát minden 
oda behajtott barmot, a mely egy hónapig ott a város istá
lójánál tartatott, ki kell dohszó alatt, az országos vagy heti 
vásárokban kiáltani és ha minekutánna még egy hónapig 
ottan tartatik, a gazdája magát eránta nem jelenti, bizonyság 
levél mellett adasson el és az ára a város cassájába tétessen 
le, úgy, hogy a marha leírása, a vevő lakása, kereszt és veze
ték neve, város gazda uraimék által feljegyeztessen, hogy 
abban az esetben, ha azon túl a gazdája ezen eladott marhát 
megtalálná és hitelesen magáénak lenni bebizonyítaná, vagy 
az igaz vevőnek, vagy a marha gazdájának a pénzt vissza 
lehessen adni.

Eredetije Debreczen város levélt., Prot. Polit. Act. 17Sfí.

1790.
D ebreczen  vá ro si sta tu tum .

Observato frequentius eo, quod occasione nuptiarum in 
civitate hac celebrari solitarum, pulvinaria sponsarum, ad 
aedes sponsi, magna et insolenti caeremonia praecurrentibus 
ebriis et ingurgitatis equitibus devehi soleat, hineque praeter 
strepitus, pericula etiam enasci, prout haeri etiam brachium 
cujusdam juvenis ex lapsu equi fractum esse refertur. Ut 
proinde inconvenientiae et pericula ex hinc enascibilia, pro 
futuro praecaveri possint, statuitur, ut ejusmodi turbulenta 
pulvinarium devectio penitus tolletur, nullique equites et musici 
ad actum similem adhibeantur, verum tacito plane et conve
nienti modo lectisternia ad sponsum deferantur. Qui vero contra- 
venerit hospes quidem qui lectisternia tali modo aufferenda 
ordinat aut promittit, 12 Kflorenis, reliqui vero 24 baculis 
puniantur et hoc ipsum medio subdecurionem publicabitur.

Eredetije Debreczen város levélt., de dato S-о Martii 1790, Prot, 
polit, 1417. sz. a.
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1791.
Szeged vá ro si sta tu tu m .

A nno 1791. die 4-ta Aprilis celebrata est ordinaria sessio magistratualis,
occasione cujus.

Inter ulteriores mutuas consultatutiones conclusum fuit: 
ut inquilini domo residentionali carentes, extra villanos 
autem fundos habentes et plurimas confusiones in incassatione 
quanti contributionalis causantes, imo solutionem quanti 
effugientes, jam in terreno hoc, jam item alibi habitantes 
conscribantur, fundi extravillani, nisi de fundo intravillano 
seu domo residentionali provisionem faciat, mediante aestima
tione a talibus adimantur et proximioribus seu vicinis in 
summa aestimationali consignentur. Ii autem contribuentes, 
qui relicta in civitate domo, suas habitationes ad exteriora 
allodia, seu terras extravillanas transtulerunt, ad inhabitandam 
domum, ferendumque commune onus adigantur, quem in finem 
pro conscriptione talium dominus urbarii praefectus Alexan
der Kosa cum cancelista Nagy Antonio exmissus habetur.

Eredetije Szeged város levélt., »Statuta civitatis« czimií könyv 
24. lapján.

•1794.
D ebreczcn  vá ro si sta tú tum ok.

I.

Ha a mező, vagy erdőinspectorok, kissebb kárba érik 
a kárttevő jószágot, azoktól magok büntetésbeli pénzt vehet
nek ; de ha a polgárok életjeibe, szénájokba, vagy füveibe 
nagyobb és szembetűnő kár tétetik, akkor a kárvallott polgár
nak a tett kárt és költségét megtéríteni kötelesek.

Eredetije Debreczen város levélt., az úgynevezett »Göcziana com
mission iratai között.

I I .

A vargák és több vízzel dolgozó mesterembereknek 
tilalmaztatik, 3 Rhénens forint büntetés alatt, a víznek és 
csávalének az utczára való kieresztése, mely végre a vargák
nak és szűcsöknek cser és csávalevet, a szappanosoknak pedig 
a szappanalját az utczára kihordani és bocsátani éppen nem 
szabad. Sőt a vargáknak tilalmas leszen ezután a mester 
híre nélkül a házvétel, hogy megtudódhasson hol kívánják venni
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az házat és főképpen arra kell őket szorítani, hogy oly helye
ken vegyenek maguknak házat a honnan, a cserié az udvarok
ról egyenesen a város árkába folyhasson ki.

Eredetije n. ott.

1 7 9 4 .

H ódm ező vá sá rh e ly  városi sta tú tu m ok .

I.

Anno 1794. die 18. Julii.

Ugyanazon alkalmatossággal a közjóra és a tűz által 
okoztatható károknak megelőzésére nézve meghatároztatok: 
hogy az város cassájából három nagy utczakutak készíttesse
nek, egyik pedig azok közül a piaczon légyen, a többi pedig, 
a hol azoknak alkalmatos helyek fog láttatni.

Eredetije Hódmezővásárhely levéltárában, 1794—1803. pt. 7. sz. 
jkv. 25. I.

II.

Anno 1794. die 10-ma Octobris sequentia sunt conclusa.

Az individualisok számára vásárlóit vetni való búza két 
féle, úgy mint tiszta és kétszeres búza lévén, annak annál 
egyenlőbb módon lehető kiosztásában azt találta fel a becsü
letes tanács, hogy az azt hozó és ide helybe szállított kocsik
nak számához approportionálva osztatódjon ki mind a két 
rendbeli búza, úgy pedig, hogy minden szállító kocsi, valamint 
a tiszta úgy a kétszeres búzában is részesíttessen a proportio 
szerént, melynek követésében

2. Meghatároztatok az is, hogy a tehetősebbek a búzá
nak árát azonnal befizessék, a tehetetlenek pedig jó 2 kezest 
magok helyett állítsanak, végezetre

3. A kik a parancsolatnak és jó rendeléseknek ellené
ben, az általok hozott búzát, minden jelentés nélkül már elvet
tetni bátorkodtak, azok annyi mennyiségű új és vetnivaló 
búzának megszerzésére s ide szállíttatására szorosan kötelez- 
tessenek, melynek effectuatiója főbíró Bartha Mihály úrnak 
által adatik.

Eredetije u. o. 7. 1794—1802. évig 48. lap.
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1 795.
H ódm ezővásárh ely  városi statutumolc.

I.

Jan. 17.

A becsületes tanács együtt lévén, a városban levő száraz
malmok eránt ilyen rendeléseket tett: hogy állíttassanak 2 
malom bírák, a kik a malmokban levő felöntőkre és köpő- 
czékre szorgalmatosán vigyázzanak, a köpőczék pedig úgy 
alkalmaztassanak, hogy csapva 14 köpőczével a felöntő véka 
is csapva légyen vele, és így annakntánna a 14—ik köpőcze 
légyen a malom gazdáé, úgy pedig, hogy az a vám a garad- 
ból mérettessék vissza. — A felállítandó malom bíráknak fize
tése lészen minden malomtól szolgálatjoknak jutalmáúl 20 xr, 
melyet is a malomgazda köteleztetik minden kifogásnélkűl 
megfizetni. - Ezen végzését pedig a becs. tanács akarja, hogy 
az e folyó esztendőben leendő újtermésig, szorgalmatosán 
observáltassék.

Eredetije Hódmezővásárhely levéltárában, 1794-1802-ilc éri 7-ilc 
jkönyv 73. oldal.

II.

April 10.

Az nagy tóban, a temető sarkától fogva, a Pólyák házáig 
által, a halászat a szegénységnek kedviért, minden embernek 
szabadon megengedtetik az további rendelésekig, úgy mind
azonáltal, hogy az ott találtató halat vidékre kivinni, vagy 
pedig külföldieknek eladni teljességgel szabad nem lészen; ha 
pedig valaki engedetlenségben tapasztaltnak, tehát ne,csak a 
halászattól tiltassék el, hanem azonkívül testbéli büntetése 
is légyen.

Eredetije u. o. 1794 —1802. évi 7-ik jkönyv 103. lap.

III .

Aug. 24.

Az becsületes tanácsnak együttülésében meghatároztatott, 
hogy mind az ökör, mind pedig a tehén csordásoknak, egy darab 
marhától, a ki pénzűi fizet 17 xr fizettessék, az tartást is bele
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értvén, a ki pedig tartotta és tartani akarja, az olyan gazda 
egy darabtól tartozik adni az csordásnak 6 itze búzát, az 
olyatén pedig, a ki sem pénzt fizetni, sem pedig tartani nem 
akarja, fog fizetni minden darab marhától 15 itze búzát, — 
mely végre az csordásoknak mértékje az város házánál meg 
fog billegeztetni.

Eredetije n. o. 1794—1802. évi 7-ik jkönyv 126. lap.

XV.
Novemb. 11. .

Meghatároztatok, hogy a házanként kéregető személyek 
megvizsgáltassanak, hogy az munkára alkalmatosak-e vagy 
sem? mely esetben az munkára alkalmatosak, ha különben 
nem, testbéli büntetéssel is a koldulástól eltiltassanak és az 
munkára szoktattássanak, a munkára elégteleneknek pedig, 
bizonyos czímer a megkülömböztetés végett, a koldulásra adas
sák, — a koldulás pedig ezeknek egy héten 2 nap, azaz 
szerdán és szombaton engedtetik, külömben ha azon 2 napo
kon kivfll koldulásban tapasztaltatnának, az 50 házgazdák 
által az város házához hajtassanak.

Eredetije u. o. 1794—1802. évi 7-ilc jkönyv 136. lap.

1796.
H ódm ezővásárh ely  városi sta tú tu m ok .

I.

Máj. 29.

Az város számára való kaszáltatást úgy határozta meg 
az b. tanács, hogy az háznélkűlvaló zsellérek 1 nap, az ház
zal bírók csak 2 nap, a földdel biró gazdák pedig úgy kaszál
nak. hogy a kiknek házok és 4/: sessió földjök volna, valamint 
az egy sessiőtól 3. nap, az 1 session felül lévők a 2 sessióval 
biró gazdákig 4 napot — etc. mely szerént a gazdák kötelez- 
tetnek a város kaszáltatását elvégezni.

Eredetije Hódmezővásárhely levéltárában, 1794—1802. évi 7-ilc 
jkönyv 173. oldal.
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II .

Okt. 23.

Meghatároztatok az is, hogy az mészárszékek árendába 
vétessenek, s az becs. tanácsnak azon szándéka eránt tek. 
inspector Szvetenay Antal úrnál jelentés Írásban tétessék, 
ilyetén okokra nézve

1-mo mivel a szerencsétlenül megcsonkúlt, avagy elnyo- 
morodott marhái a lakosoknak, a helybeli mészárszék arenda- 
torai által eddig is, vagy éppen ki nem mérettettek, s abból a 
lakosoknak kára következett, vagy ha kimérettek is, általok 
a hasonló méretésért felettébbvaló taxát fizettettek az lako
sokkal, vagy az hasonló marhának bőrét és faggyút magoknak 
adatni kívánták.

De 2-do azért is, hogy a s. v. sertés és juhúsnak mére- 
tése által a mészárszékek száma szaporíttatván, a jó búst annál 
nagyobb quantitásban találhatnák és vehetnék lakosaink.

Eredetije u. o. 1794—180.2. évi 7-ik jkönyv 186. lap.

1797.
H ódm ezővásárh ely  városi sta tú tu m .

I.

Júni 14.

A becsületes tanács gyűlésében elvégeztetett, hogy az rétek 
felmérettessenek, és az kaszálás végett az individuális lakosok 
közt kiosztassanak, mely kiosztás is, hogy annál könnyebben 
és igazságosabban intéztethessék, az lineázni kirendelendő depu- 
tatusok úgy informáltatnak, hogy az dűlőknek hosszát, ha 
lehetséges lészen, 100 ölekre alkalmaztassák, hogy így annak 
utánna az osztásban is a földekre való proportio igazabban 
observáltathassék.

II.
Júni 16.

Az réteknek kilíneázása után meghatároztatott, hogy 
minden sessió után adasson 2 láncz, azaz 20 öl, az házra 
pedig mérettessen fél láncz, azaz 5 öl, mely osztás kiterjed az 
földdel nem biró házas gazdákra is.

Eredetije Hódmezővásárhely levéltárában, 1704—180,2. éri 7-ik 
jkönyv 213. lap.
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1 798.
H ódm ezővásárh ely  városi s ta tu tu m .

Márt. 2.

A becsületes tanács meghatározta, hogy a külső újtoronyba 
két alkalmatos vachterek a közönséges bátorságnak okáért, a 
rendes vachteri fizetésre felállíttassanak, kik éjjel és nappal 
az ottan való szorgalmatos vigyázásra köteleztetnek.

Eredetije Hódmezővásárhely levéltárában, 1794—1802. évi 7-ik 
jkönyv 274. Inp.

1798.
D e b re c ze n  v á ro s i s ta tu tu m .

Tapasztaltatik egy darab idő óta, hogy az régi rendelé
sek ellen a cselédek, ha szinte némelyek újesztendőben álla
nak is be, nem esztendőre, hanem csak pünköstig szegődnek 
és ez által a gazdáknak igen sok károkat tesznek, minthogy 
kiteleltetik magokat és mikor a legnagyobb dolog ideje bekö
vetkezik, akkor hagyják ott, magok pedig nyáronáltal be
tyárkodnak.

Ezen káros rendelésnek eltávoztatására végeződik, hogy 
a régi rendelések szerint újra hirdetődjön meg, hogy minden 
ember a férfi cselédjeit, kocsist és bérest újesztendőben és 
egész esztendőre fogadja; a cselédek is ne fél, hanem egész 
esztendőre álljanak, és a mely kocsis vagy béres most csak 
pünköstig állt, az is gazdáját pünköstkür ott nem hagyhatja, 
hanem tartozik az esztendőt kitölteni. Ha pedig akkor a gaz
dáját annak megegyezése nélkül csakugyan ott akarná hagyni, 
a gazda tartozik azt a magistratusnak bejelenteni.1

Eredetije Debreczen város levélt., Prot. polit, ddto 29. Decembris 
1798. Nro 643.

' A l ’orgáchiaua commissio munkálatában e statútumhoz a követ
kező pótlékot láthatni : »Ha a gazda a meghatározott bérnél valamely 
munkásának több bért adna, vagy Ígérne, 5, 10, 15 Bforint büntetéssel 
büntettessen, az munkás cseléd pedig minden áthágás történetében 24 
botokkal vagy 15 korbácscsal büntettessen«. (1774. Pag. 32. 33.).
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1 799.
Szeged városi s ta tu tu m .

1799. esztendőben Boldogasszony havának 28-ik napján netnes királyi 
szabad Szeged városa tanácsgyűlése tartatott a midőn :

Több zűrzavarok adván reá alkalmatosságot, elvégeztetett 
s hirdettetni rendeltetett, hogy ennekutánna akármely ingat
lan javak vevője, az alkudott árbeli pénzt, ennek elvesztése 
alatt, addig az eladónak lefizetni ne merészelje, mig verését 
az kirendelendő statuens tanácsbeli úrnál be nem jelentendi.

Eredetije Szeged város levélt., a Statuta civitatis czímü könyv 
20-ik lapján.

1800.
S zeg ed  városi s ta tu tu m o h .

i .

1800-ik esztendőben Pünköst havának 23-ik napján nemes királyi szabad 
Szeged városa tanácsgy ülése tartatván:

E város statútumainak következtében, a polgárok és nem 
polgárok jussa közt teendő külömbségre nézve, s többszöri 
kérdések elmellőzésére, közakaratul meghatároztatok, hogy e 
városban, minden polgári fundusok adásában vevésében, a 
polgárnak, a nem polgár előtt, ha mindjárt ez szomszédi jus
sal bírna is, elsősége legyen, mely leözönségessé tétettetik.

II.
Ismét hirdettetni végeztetett, hogy valaki valamely pol

gári fundusokat vészen, vagy cserél, abban magát esztendő és 
egy nap előtt tanácsbeli személy által beiktattatni el ne mu- 
laszsza, ezért abban, sem időfolyta s huzamatja, az az prae
scriptio, sem egyéb szinlés erejével állandóságát nem remélheti, 
sőt az alkudott árát se bátorkodjon az eladófélnek beiktatá
sig lefizetni azért, hogy beiktatáskor abból a funduson levő 
város táhrainak (sic) adósságai elsőbb lehuzattathassanak, 
különben az ilyen adósságok az vevőn fognak ' megvétettetni.

III.
1800-ik esztendőben, Boldogasszony havának 31-dik napján, nemes sz. kir. 

Szeged városa tanácsgyülése alkalmatosságával:

Kinek-kinek maga miheztartására ismét hirdettetni végez
tetett, hogy valaki e városban házat, vagy akármely fundusokat
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vészeli, addig az eladónak a pénzt ki ne fizesse, inig bírói 
pecsét mellett tanácsbeli személy által e város rendelése sze
rént, a birtokban törvényesen beiktattatván, a vett házat s 
fundust a földbirói tisztségnél által nem irattatja és ugyan
akkor olyatén házon vagy funduson lévő közönséges terhek 
eránt, előbb az királyi portiót szedő tisztséggel számot nem 
vét; külömben az ilyetén terheket az vevő fogja idővel is a 
város tárában befizetni.

7 9 9 '

IV.
/

Újra hirdettetni rendeltetett, hogy minden házi gazda 
zsellérje helyett, az királyi adót és egyéb közterheket tartozni 
fog megfizetni; azért az ilyetén adó és teherviselésekre nézve 
zsellérire jól vigyázzon.

V.

Kihirdettetni végeztetett, hogy az olytén marhatartó gaz
dák, a kiknek nevezetes billegjei nem volnának, marhájokat 
mindaddig legelőmezőre ki ne hajtsák, miglen fel nem jegyez
tetnek, és e nemes város billegével meg nem billegeztetnek 
az arra kirendelt commissariusok Ternyei József és Vecser
nyés Tamás urak által.

Eredetije Szeged város levéltárában. Statuta civitatis czímü könyv 
21—23. lap.

1801 .

Szcijed  v á r o d  s ta tú tu m .

1801. esztendőben Karácson havának 9-ik napján nemes királyi szabad 
Szeged városa tanácsgyülése tartattatván :

Mivel az eddig tett hirdetések ellen is, napról-napra az 
fundusok eladásában tapasztalhatnának az rendetlenségek, újra 
közönségessé tétettetni s kifüggesztetni végeztetik:

1. Hogy senki, akármely fundusokat, házat, kaszálót, 
szántóföldet, szőlőt, vagy kertet akármiként vészen, avagy cse
rél, az ilyetén vett vagy cserélt jószágnak alkudott árát, az 
eladónak addig ki ne fizesse, mig a város kasszáiheli tisztsé
gekkel az olyan vett jószág eladónak adósságaik iránt számot 
nem vet; különben, ha az alkudott jószág árát kifizette is, 
mégis mindazon adósságokat ő fogja újra megfizetni, melyek
kel az olyas jószág eladója tartozik az város cassáiban.
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2. Valamint már több ízben liirclettetett, ügy ismét kinek- 
kinek tudtára adattatik, bogy ha valaki, valamely üres íundust, 
házat, kaszálót, szántóföldet, szőlőt, kertet s egyéb ingatlan 
jószágot feljelentés nélkül örökösen, zálogban, cserében, osz
tályban vagy akármiként vészen, és magát annak birtokában 
tanácsbeli úr által be nem iktattatja, azután pedig az olyatén 
vett jószágát a földbirói tisztségnél, a beiktató tanácsbeli űr 
czédulája mellett maga nevére által nem irattatja, .az olyan 
vevés, ha mindjárt számos esztendőkig lészen is a vevő abbeli 
jószága, alattomos és fel nem jelentett birtokában, soha. örökös 
nem lészen, hanem azt a szomszéd vagy rokon, a kit törvény
szerűit a vevő meginteni elmulatott, mindenkor elveheti; azon 
felül penig az ilyen tanács rendelésit meg nem tartó vevő, áz 
földkönyvben okozott zűrzavar miatt és a krajczárok befizetése 
elmulasztásáért meg is fog büntettetni.

Eredetije Szeged város levélt., a »Statuta civitatis« czímü könyv 
23-24 . lap.

1802.
D ebreczen  városi s ta tu tu m .

Rendelődött:

, Hogy a ki a dűlő utat elszántja, akár béres, akár a ház 
után való földön, minden személyválogatás nélkül, minden eset
ben 3 JRfttal büntessék mezőinspector uraimék; ellent nem 
állván, az a kifogás, hogy a cselédjei szántották. Ezen kívül 
rendelődött, hogy a magistratus hire és engedelme nélkül a 
béresföldeken senki is tanyát csinálni ne merészeljen.

Eredetije Debreczen város levéltárában, a Göcziana commissio actái 
közt. Prot. Polit. Nro 336.

1803.
Szeged városi s ta tu tu m .

1803. esztendőben Buldogasszony havának 16-ik napján szabad királyi 
Szeged városa tanácsgyülése alkalmatosságával.

Mivel azon jus, melynek erejével az italok méretese sza
badon engedtetik, mind a polgárok személyéhez, mind pedig a 
városban levő házaikhoz úgy vagyon kapcsolva, hogy abbeli 
jus polgárosított fundus nélkül nem gyakoroltathatik és igy a 
valóságos polgár önön polgári házánál, vagy más hasonló pol-
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gártársa házánál, ugyanaz italokat mérheti, vagy mérettetheti, 
de ezen mérés, vagy méretés, nemcsak a nem-polgárnak, de 
a valóságos polgárnak sem szabad л nem-polgár házánál, ne
hogy tehát valaki ez ellen, merő balértelemből a polgári jus 
sérelmére cselekedni tapasztaltasson, következésképpen bünte
tésbe epsen, közhírré tétettetik és kifüggesztetik, hogy a nem
polgár házánál, sem a valóságos polgárnak, sem a nem-polgár
nak nem szabad italokat mérni vagy mérettetni.

E r e d e t i j e  S zeged  v á ro s  l e v é l t a  » S ta tu ta  c iv i ta t i s «  c z ím ű  k ö n y v
26. la p já n .

Rendeltetett, hogy szabad leszen minden mesterembernek 
a művet, a hogy tetszik eladni; ellenben a czéh által való 
taxáltatás tiltatik, az árulószinnek örökös elvesztése alatt. 
A ki pedig a szomszédját azért vádolná be, hogy a művét 
olcsóbban adta, az olyan vádló az eladott műnek dupla árában 
bűntettessék.

Eredetije Debreezen város levélt., a commissio Berzeviczyana 
aktái közt.

1803.
D e b re e ze n  v á r o s i  s ta tu tu m .

Corpus S ta tu to ru m . III. 5!
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