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Tárgy- és tartalom m utató.

I. M agánjog .

Ablaknyitás tilalma 196.*) 
Adásvevés bejelentése 444.

» » egy év alatt 4.
» korlátozása 127.
» módja 4.
> nyereségre 210.
» tiIalmaimádkozásidejealatt69. 

Adásvevése házhelyeknek 210.
» ingatlanoknak bíró tudtával 

142.
» polgári örökségnek 1. 

Adásvevési szerződés felbontásának 
tilalma 335.

Adásvevésnél elkövetett csalás bün
tetése 54.

» felügyelet 84.
Adásvétel esetében megkinálás 209. 
Adásvétele ingatlannak tanács enge

délyével 538.
» sónak készpénzfizetés mellett 

472.
Adásvételről levél kiállítása 223. 
Adományozása papi javadalomnak 

154.
Adóslevelek nyilvántartása 441. 
Adóslevél betáblázási díja 531.

» díja 215.
Adósság felhajtása 107.

» » árvák részére 247.
> » mezőpásztoroktól 109.
» > ország törvénye szerint

216.
» felhajtása végrehajtással 168. 
» fizetése borban 248. 412.
» fizetésének ideje 538.
» házastársak közt 272.

Adóssággal terhelt földvásárlás 530.
Adósságok fizetéséről gondoskodás 400. 

» törlesztése város részére 12.
» törlesztésére italmérési adó 435.

Adósságoknak, városiaknak, behajtá
sáról gondoskodás 119.

Ajándékadás feltétele 574.
Ajándék toronyőrnek 45.

» újévkor 45.
Ajándékozás község tudtával 366.

» szabályozása 159.
Ajándékozása szőlőfürtöknek 176.
Alapítványok tisztázása 291.
Alattomos iktatás tilalma 568.
Anyai javakról végrendelkezés 264.
Anyák hatalma gyermekeik vagyonát 

illetőleg 215.
Apa részére végrendelkezés 49.
Apai hatalom gyermekeik vagyona 

tekintetében 215.
» javakról való rendelkezés ti

lalma 264.
Asszonyoknak (teherben lévőknek) 

előjoga 176.
Atyafiak eltiltása törvénytelen ki- 

tagadástól 215.
» kizárása közszerzeményből 64.
» közt örökvallás az ország tör

vényei szerint 216.
» megkinálása 209.

Ára bornak 242.
» » sörnek 340.
» faggyúnak 60. 100. 430.
> gyertyának 74. 87. 430.

*) A számok a lapokat jelzik.



VIII MUTATÓ.

Ára gyógyszereknek 179. 384.
» halaknak 44. 53.
» húsnak 12. 100. 128. 135. 138.

155. 239. 337.
» kimérendő bornak 149.
» kimért bornak 265.
» koporsóknak 174.
» lábbelieknek 75.
» pintérmnnkának 360.
» sónak 262. 270. 372. 388. 452.
» süteményeknek 135. 241.
» szappannak és gyertyának 326.
» téglának és másznék 165.
» uj bornak 282.

Árjelzése húsnak mészárszékben 86. 
Árszabály czipészekre nézve 69. 
Árszabályozás lásd X. alatt is. 
Árszabályozása élelmi- és háziszerek

nek 415.
» halaknak 54.
> húsnak 262.

Árszabás húsfélékre nézve 135. 
Árszabása gyertyának, faggyúnak

430.
» gyógyszereknek 179. 384.
> lábbelieknek 73. 87.

Áruezikk lásd X. alatt is. 
Áruczikkek vámja 3.
Áruknak, idegenektől behozottaknak, 

bejelentése és kikiáltása 91. 
Árulás ideje kofák részére 50. 
Árvajegyzőkönyv lásd IV. alatt. 
Árvakönyv lásd IV. alatt. 
Árvapénzek kiadása 566.
Árvaszék lásd IV. alatt.
Árvaügyek gyors ellátása 565. 
Árvavagyon biztosítása 248.

> jegyzőkönyvre vezetése 253.
» kezelési díja 559.
» leltározása 425.
> védelme 556.

Árvavagyonból gyám díja 519.
> levont illeték rendeltetése 559. 

Árvák gondozóinak jutalmazása 411.
» gondviselése 206.
> javai után adózás 192.
» leveleinek megőrzése 202.
» pénzének felvételi módja 305.
» vagyonának nyilvántartása 

302.
» vagyonának összeírása 305.
» vagyonáról leltár felvétele 549. 
» » számadás 305.
» védelme 343.

Általában való vásárlás 127. 
Átruházása korcsmajognak 574.

Barom lásd X. alatt is.
Barmok szőlőből kihajtása, lelövése 

177.
Beavatkozás másnak tisztébe 553. 
Becslés díja 443.
Becslése kárnak 222.

> magvaszakadtak javainak 567. 
Becslésért járó díj 194.
Becstelenités lásd II. alatt.
Becsűje dézsmálónak 449. 
Becsületsértés lásd II. alatt. 
Becsüpénz megosztása 281.
Behajtása marháknak 582.

> tilalmasban talált marháknak 
316.

Behajtott marha elvételének bünte
tése 298.

Bejelentés lásd VII. alatt.
Betáblázás díja 461. 472. 514. 531. 
Bevallás városi pecsét alatt 447. 
Bevallási levél díja 215. 
Bevallólevelek záradéka közterhek 

hordásáról 457.
Bére aratóknak 150. 242. 255. 324. 

325. 329.
» borkorcsolyásoknak 285.
» borsajtolónak 238.
» cséplésnek 242.
» hajdúknak 436.
» kapásoknak 74. 142. 210.
» kaszásoknak 329.
» kádároknak 240.
» kovácsoknak 330.
» napszámosoknak 48. 69. 135. 

138. 224. 248.
» napszámra aratóknak 242.
» puttonhordónak 238.
» szakmányosoknak 248.
» szénagyüjtőknek 329.
» szőlőmunkásoknak 149. 337.
> szőlőpásztoroknak 478.
» szőlőszedőknek 238.
» szüretelőknek 433. 478.
> vinczellérnek 48.

Béremeléssel mesterlegények elcsalá
sának tilalma 37.

Bérföld eladásának tilalma 142. 
Bérföldek területe 285.
Bérlő kitiltása a városból 461. 
Bérlők adózása 31.
Bérösszeg-igény érvényesítési ideje 2. 
Birság lásd II. alatt is.

» agyonütés esetén 5.
» megoszlása 29.
» tűzkár okozása esetén 339.
> városczélokra fordítása 19.



MUTATÓ. IX

Birságból tanács illetménye 287.
» várossszolga illetménye 19. 

Birságkönyv 17.
Birságlevél díja 215.
Birságmegosztás biró és esküdt között 

442.
Birtok nélkül marhatartás tilalma 

218.
Birtokháborítás tilalma 143.
Birtokos ember kalodába mikor he

lyezhető 443.
Birtokosnak bejelentendő kártétel 319,- 
Birtoktalanok polgársága 311. 
Bizonyságlevél lásd III. alatt.
Bolt lásd X. alatt.
Bor lásd X. alatt is.
Bor árulásának szabadsága 137.

» eladásának tilalma vidékiek 
számára 130.

Bor árulása kapásoknak 217. 
Boreladás korlátozása 241.
Bormérés bejelentése 49.

» szabályozása 228.
» tilalma jobbágyokra nézve 91. 
» városnegyedenként 115. 

Bormérése szőlőmunkásoknak 271.
» városi embernek 160. 

Bormérési joga háztulajdonosoknak 
63.

Bormérésnél igaz mérték használata 
130.

Borravaló lopott dolog visszaadásáért 
511.

» tetszés szerint 183.
Borvásárlás korlátozása 116.

Caducitás lásd uratlan javak is.
» háramlásának eldöntése 524.

Caducitások bejelentése 444.
Csalás lásd II. alatt.
Cseléd lásd X. alatt is.
Cselédek eltiltása faeladástól 356.

» számára isteni tisztelet 163.
» szolgálati éve 462.
» tekergők büntetése 326.

Csere bejegyzése földkönyvbe 96.
» szabályozása 1.

Cserelevél díja 96.
Csereszerződés érvénye 335.

» színlelésének tilalma 309.
Cseréje jószágoknak ez ország törvé

nyei szerint 215.
Czégér bevonás a város italmérésének 

ideje a la tt 220.
Czéh lásd X. alatt is.

Czéhbe felvétel módja 347.
» » » és  díja 461.
» lépés díja 554.
» » kötelezettsége 582.

Czéhek adózása 16.
Czéhen kívüliek eltiltása ipartól o il, 
Ozéhszabály kihirdetés díja 3Ő7. 
Czéhszabályok felolvasása 100.

Dézma lásd tized is.
Dézmabor értéke 449.
Dézmafizetés régi szokás szerint 185. 
Dézmálás előtt borárulás tilalma 268.

» kikerülésének tilalma 265.
Díj becsű eszközléséért 194.

» mellett okiratkiállitás 150. 
Díja akolásnak 98.

» akolómesternek 180.
» cserelevélnek 96.
» gabonaőrlésre szállításának 

339.
» harangozónak 165.
» hóhérnak dögkihordásért 413.
» jegyzőnek betáblázási okmány

után 472.
» kéményseprőnek tűzoltásért 

469.
» kender- és ’ lencsekaszálásnak 

248.
» különböző leveleknek 215.
» orv-madárpusztitásnak 473.
» makkoltatásnak 445.
» mesterlegényeknek 361.
» meszet kimérőnek 99.
» nyelvváltságnak 98.
» orvosnak 61.
» őrlésnek 212.
» puskamesternek 42.
» sirásásnak 165. 174.
» széktörésnek 98.
» telekkönyvbe iktatásnak 10.
» temetésnek 58. 165.
» tilalomnak 167.
» toronyőrnek 41.
» törvénytartásnak 148.
» ügyvédi meghatalmazásnak 98. 
» vámlevélnek 98.
> vizliordásnak tűzvész idején 

468.
Díjazása törvényszéki szolgának 166. 
Dologi illetékesség 196.

Egyeszkedések másolatának könyvbe 
vezetése 358.

Eladás bejegyzése szőlőket illetőleg 10.



X MUTATÓ.

Eladás illő áron 54.
> korlátozása 213.
» tilalma 228.
» » uj bornak 192.

Eladása halaknak 110.
» házaknak idegenek részére 27.
» házrészeknek 191.
» hordóknak vidékre 189.
» jószágoknak ország törvénye

szerint 215.
» magyarok házának 40.
» majoroknak 33.
» marháknak helyi mészárosok

részére 29.
» nemesek házának 33.
» polgári örökségnek 1.
» zálogba adott birtoknak 538.
» zálognak zsidók részére 421.
» zsidójavaknak 27.

Eladási ár túlságos emelésének el
tiltása 29.

Eladásnál rokonok megkinálása 223. 
Eladásra kötelezés a kecskékre nézve 

279.
Elfoglalása bevetett földnek 199. 
Előjoga rokonoknak jószágok cseréje 

esetében 2.
Előlegezése peres illetménynek 548. 
Elővásárlás elleni intézkedés 284.

» eltiltása 17. 71.
» joga ingatlan eladásnál 209.
» jogának kijátszása 309.
» korlátozása a kufárokra 401.
» meggátlása 14. 507.
» tilalma 76. 142. 169. 224. 255.

261. 357. 372. 550. 580.
» » borra nézve 91.
» » hetivásáralkalmával91.
» » hordókra nézve 55.

Elővásárlása idegeneknek 529.
» németeknek magyar papokkal

szemben 68.
> szeszes italoknak 338. 

Elővásári jog sorrendje 67.
» joga szomszédoknak 281. 430.

581.
» tilalma élelmiszereknek 397.

383.
Elővásárlásnak ellenmondási ideje 304. 
Elővásárlók büntetése 498.

» ellenőrzése 327.
Elszegődés tilalma 92.
Elzálogosítása javaknak ország tör

vénye szerint 215.
Erdő lásd X. alatt is.
Erdőbemenés tilalma 444.

Erdőben kártétel büntetése 147. 
Erdőégetés tilalma 229.
Erdőégés megelőzése 211. 
Erdőhasználat szabályozása 223. 
Erdők kímélése 83. 178. 575. 
Erdőkihasználás szabályozása 116. 
Erdőlés korlátozása 246.

» szabályozása 265.
Erdőőrök faeladástól eltiltása 148. 
Erdővágás tilalma 209.
Erdővédelem 76. 142. 143. 
Élelmiszerek lásd X. alatt.
Életkor végrendelkezési képességre 

nézve 49.
Építés lásd X. alatt is.

» bejelentése 541.

Fa lásd X. alatt.
Faizás dija 505.
Fassio lásd örökvallás alatt. 
Felelősség szolgáért 185.

» tűzkárért 213.
Felelőssége gazdának gyanús szemé

lyekért 338.
» » kártyázókért 340.
» lakást adónak lakóért 92.
» malom tulajdonosnak 228.
» tizedesnek adóbeszedésért 278.

Felelősségre vonása cselédnek 493. 
Feleség haszonélvezete móringra I. 
Felmondás gyógyszerésznek 120.
Férj joga felesége hozományára 2.

» nem felelős felesége pazarlá
sáért 272.

Férjhezment leány adózása 193. 
Fiscus (városi) öröklése 215. 296. 
Fiscusra háramlott javak nyilván

tartása 307.
Fiuk végrendelkezési képessége 49. 
Fizetés lásd V III. alatt is.

» ideje zálogadásnak 538.
Fizetése strázsának 391.
Fizetések évnegyedenként 540.

» rendezése 440.
Fizetési ideje földbérnek 100. 
Foglalás tilalma 210. 224.
Foglalt földek tulajdona 279. 
Földbérfizetés ideje 100.
Föld lásd X. alatt is.

» eladásának korlátozása 213.
» után adózás 521.

Földből való kibecsülés 389. 
Földcsere tilalma 199.
Földek felhasználása város javára 167. 

» felosztása polgárok között 329.



MUTATÓ. XI

Földek (foglaltak) felosztása 187.
» kiosztása 288. 295. 545.
» » jobbágyak közt 428.
» osztásánál takarékosság 384.
> összeírása adózás czéljából 335.
> vételárának mérséklése 525. 

Földekkel való nyerészkedés tilalma
555.

Földeladás tilalma idegennek 228. 
Földeladásról hiradás 461. 
Földelhordás tilalma 357.
Földkönyv lásd telekkönyv is.

» megőrzése 444.
Földkönyvbe Írása adás-vevéseknek 

444.
Földkönyvvitel szőlőkről 96. 
Földmértékek használata 12. 
Fölosztása elfoglalt földeknek 187. 
Fuvaros lásd X. alatt is.
Fuvarosok kártérítése 489.

Gazda lásd X. alatt is.
» felelőssége lakójáért 92.
» fizetéskötelessége pipás szolgá

ért 515.
» kötelezése szőlő megmunkálá

sára 204.
Gyám díja 519.

» részéről árvapénz felvételének 
módja 305.

Gyámatya értesítése végrehajtásról 
556.

Gyámok számadásra szorítása 392. 
Gyámoltak védelme 393. 
Gyámrendelés szegény árvák számára 

491.
Gyámság ország törvénye szerint 216. 
Gyepek fölszántásának tilalma 210. 
Gyermek végrendelkezési joga apa 

részére 49.
Gyermekek keresztelése 56.

» kizárása őrszolgálatból 85.
» születésének bejelentése 56.

Hagyatékból tanács részesedése 195. 
Hagyomány kórház számára 349.

» után járó illeték 307. 
Hagyományok 292.

» bejelentése 308.
> beszolgáltatása kórház részére 

381.
» kezelése 566. 
x közteher alá vetése 417.
» ügyének sürgetése 358.

Hagyományok visszaváltása 405. 
Hajtópénz 356.

» mennyisége 464.
Hajtópénze mezőpásztomak 127. 
Haláleset bejelentése 259.
Halászat mint regale 360.

» patakban 12.
» szabályozása 78.
» tilalma 59. 212. 213. 227.

Halászok rendszabályozása 346. 
Halmérés után adózás 435. 
Harminczad lásd V III. alatt is.

» helye 173.
Haszonélvezet életfogytig végrende

let alapján 49.
Haszonélvezete móringnak I. 4. 
Hatalmaskodás büntetése 208.

» büntetésében elmarasztalás 209. 
Határideje bormérésnek 53.

» polgárok borvásárlásának 49. 
Határjárás elrendelése 110.

» módja 530.
Határjelfák fentartása 95.
Határjelek állítása 143. 226.
Határkő elmozdításának tilalma 248. 
Határok felülvizsgálása 464. 
Határvizsgálat ideje 318.
Háramlás joga fiscusnak 296.
Ház lásd V III. alatt is. 

x x X. alatt is.
> bevallásának illetéke 545.
X pusztán hagyásának büntetése 

152.
» szalmával fedésének eltiltása

490.
» után adófizetés 289.

Házak eladása telekkönyvezése 10.
» lakatlan hagyásának tilalma

191.
» osztályozása 408.
» » adózás czéljából 536.
X vásárlásánál katholikusok elő

joga 535.
Házakba vitele vásárlóknak 258. 
Házakra kivetett adó 406.
Házasság bejelentése 160.

X esetén borvásárlás 197.
X halogatásának büntetése 518. 

Házassági ügyek szabályozásának 
szüksége 159.

Házasságon kívül élés megengedése 
518.

Házasságra lépett polgárim adózása 
193.

X lépése özvegyeknek 549. 
Házastársak adóssági viszonyai 272.



XII MUTATÓ.

Házastársak kölcsönös öröklése 4.
» között örökvallás 216.
» közszerzeménye 64.

Házat biró nemesek alávetése városi 
terheknek 618.

Házatlan polgárok állapota 359. 
Házbér után adófizetés 169.
Házbérre kirótt adó 410.
Házbirtokos italmérési joga 234. 
Házbirtokosok bormérés joga 63. 
Házeladás korlátozása 27.
Házépítési helyek kiadásának bünte

tése 455.
Házhelyek beépitése 456.

» eladásának tilalma 210. 
Házhelyföld eladási tilalma 224. 
Házrészek eladásának tilalma 191. 
Házszerzés feltétele 550.
Házszerzés kötelessége 286. 
Házvásárlás korlátozása nemesekre 

nézve 518.
Házvásárlástól eltiltása magyarok

nak 35.
Házvétel bejelentése 160.
Házvételről szóló bevalló levelek zá

radéka 457.
Helypénz lásd VIII. alatt is.

» szedése 464.
Hid lásd X. alatt is.

» kiigazítása 9.
Hitelbe adása bornak katonák ré

szére 449.
Hitelező joga zálogul lekötött há

zakra 538.
Hitelre boradás tilalma 90. 
Hozomány sorsa özvegynek férjhez- 

menetele esetében 2.
Hús lásd X. alatt is.
Húsvágásról gondoskodás 117. 
Húsaprólék árszabása 361.

Idegen lásd V. alatt is.
> bebocsátása útlevél mellett 472. 

Idegennek szőlőszakitás kedvezménye
176.

Ideje adófizetésnek 101.
Iktatás alattomosságának tilalma 568.

» vásárolt ingatlanba 223.
Ingatlan eladása engedélylyel 538.

» eladási árának fizetés ideje 530.
» felett szabad rendelkezés 405.
» használata szomszéd kára nél

kül 216.
> javak cseréje 2.
» » összeírása 370.

Ingatlan tulajdonának bejegyzése 
földkönyvbe 96.

» vásárlása nemesek részére 530.
» zálogbaadásának tilalma 273.

Ingatlanból való kibecsülés 389. 
Ingatlanok eladásának bejentése 142. 

» elővásárlásánál ellentmondás
ideje 304.

» elővásárlási jogának sorrendje
67.

» elzálogitásának korlátolása 228.
» visszaváltása idegenektől 303.
» » jobbágyoktól 296.

Ingatlanokból felhajtása adósságnak 
248.

Ingatlanokról teendő örökvallás 554. 
Ingatlanvásár adó mellett 269. 
Ingók cseréje 1.

> leltárba vétele 354. 
Iparczikkek lásd X. alatt.
Irtásföld tulajdona 279.
Irtványföldek kiosztása 543. 
Italmérés lásd X. alatt is.

» beszüntetése tanácsháznál 474.
» ellenőrzése 179.
» hiteles mértékkel 234.
» iezénként 435.
» idejének megállapítása 288.
» korlátozása 246.
» saját háznál 208.
» sorrendje 151.
» szabadsága polgároknak 179.
» szabályozása 130. 180. 217.

489. 569.
» tilalma Istentisztelet alatt 220.
» város részéről 129. 137. 151.

370.
> zárórája 208. 220.

Italmérésí időszak 231.
» joga házbirtokosoknak 234.
> » polgármesternek 366.
» órák 184.
» szabályzat 220.

Italméréssel visszaélés büntetése 205. 
Italméréstől eltiltás 529.

» eltiltása idegennek 213.

Jelzálogból fölvétele adósságnak 248. 
■Jobbágy lásd V. alatt is.
Jobbágyi szolgálmányok 104. 
Jobbágy községek adózása tisztujitási 

lakomára 140. —
Jobbágymunka 58.
Jobbágyok havi fizetése 458.

» munkától eltiltása 283.



MUTATÓ. XIII

Jobbágyok nyilvántartása 263. 
Jogutód felelőssége ingatlanon levő 

adósságért 530.
Jószágból való kibeesülés 266. 
Jószágeladás biró hírével idegennek 

216.
Jus detractus lásd örökség alatt. 
Jutalomdíjak adása 574.

Kamatláb megállapitása 411.
» mennyisége 17. 520.

Kár bejelentése 13.
Kárban talált marha bejelentése 175. 

» » » után díj 476.
» » marhák behajtása 356.

Kárbecslés 222.
Kárnak hordozása 163.
Káros dolgok bejelentése 532. 
Kártérítés birótól 513.

» földbe vetett magért 388.
» fuvarozás esetéből 380.
» katonaszöktetés esetén 512.
» kecskéktől okozott kár esetén 

143.
» kertekben okozott károkért 94. 
» marhák által okozott kár ese

tén 94. 141. 209.
» sertésektől okozott kár esetén 

503.
» szolgálatban tönkre ment lóért 

nem jár 1.
» szomszédtól okozott kár esetén

221 .

» szőlőpásztortól 177.
» tűzkár esetén 190. 469. 

Kártérítési kötelezettsége fuvarozók
nak 489.

Kártétel bejelentése 162.
> » birtokosoknak 319.
» büntetése 137.

Kártételben kapott egyén büntetése 
225.

» találtaknak büntetése 162. 
Kártételen talált marhák behajtása 

198.
Kártételért zálogolás 289. 
Kereskedelem lásd X. alatt is. 
Kereskedelmi társaságba lépés kor

látolása 5.
Kereskedés hordókkal 74.

» korlátozása 314.
Kert lásd X. alatt is.
Kertek elvétele nem polgároktól 62. 
Kertnagyitás bejelentése 198. 
Kezesség alatt elbocsátás 168.

Kezessége gazdának cselédekért 493.
» zselléreknek 184.

Képviselet perben 215.
Készpénzzel fizetés sóért 472. 
Kibeesülés jószágból 266.

» parlagon hagyott földből 389. 
Kibecsült földek eladási ideje 403. 
Kisajátítása házhelyeknek 456.

» zsinagógának 27.
Kitagadás tilalma 215.
Kitelepítése magyaroknak a város

ból 35.
Kiváltság lásd IY. alatt is.

» megőrzése 425. 
Kiváltságlevelek biztonságba helye

zése 201.
Kiváltságok felolvasása 158.

» megtartása 315.
Kiváltságos borbehozatal 344.
Kopók kötve tartása 429. 
Korlátozása borbehozatalnak 15. 
Kölcsön behajtása város polgárától 

525.
» kamatjainak megállapitása 17. 

Kölcsönért kamatigérés 520. 
Kölcsönvétel zsidótól 11.
Követelés érvényesítési ideje 335. 
Közszerzemény házastársak között 64. 
Közvégrendeletek készítése 554.

Lakodalom alkalmából ajándék 45.
Lakodalomkor lődözés tilalma 477.
Lakásadó felelőssége lakójáért 92.
Lakásba befogadás bejelentése 207.
Lakóház adómentessége 310.
Leány ág öröklési jogának megerősí

tése 215.
Leányok végrendelkezési képessége 49.
Lebontása kéményeknek 426.
Legelő lásd X. alatt is.
Legelőhely kijelölése 322.
Legeltetés ezédula mellett 515.

» díja 300. 581.
» (külön) tilalma 94.
» rendezése 299. 300.
» szabályozása 132. 239. 268.

434. 558. 559.
» tilalma 264.
» » haraszton 136.
» » kepék közt 504.
» » külön csordában 110.
> » réteken 206. 221.
» » szőlőben 198. 478.
» » vetések körül 208.
» » » közt 287.



XIV MUTATÓ.

Legeltetése apró marháknak 53. 
Legeltetési jog megszorítása 94. 313.

> joga magyaroknak 33.
Leltár készítése 549.
Leltárkészítés dijának mérséklése 160.

» osztálynál 425.
Letétek kezelése 572.

» utáni jövedelem felosztása 193. 
Levélkiállitás adásvételről 223. 
Limitatiója husaprólékoknak 361.

Magánbormórés szünetelése 220.
Magánérdek aláhelyezése a közérdek

nek 406.
Magánszolgálattól eltiltása tisztvise

lőnek 557.
Magvaszakadtak javainak becslése 

567.
» jószágai elfoglalásának tilalma 

215.
Makkoltatás korlátozása 279.

» tilalma 229.
Malom lásd X. alatt is.
Malomjövedelme városnak 212.
Malommunkák végzése 137.
Malomtulajdonos felelőssége molnár

ért 228.
Malomvám mennyisége 137.
Meghatalmazás díja ügyvédi megbí

zásnál 98.
Megkinálás adásvétel esetében 209.
Megkinálása rokonoknak örökség

cserénél 2.
» szomszédnak 281. 430.

Megvétele jószágoknak az ország tör
vényei szerint 215.

Menedéklevél díja 215.
Mester lásd X. alatt.

» és személyzete közötti viszony 
szabályozása 521.

Mezei kár bejelentése 13.
» kártétel tilalma 275.

Mezőőrök részére adott utasítás 316.
Mezőpásztor részéről kár bejentése 13.
Mezőrendészeti intézkedés 142.
Mérték lásd VII. alatt is.

» » X .  alatt is.
Mértéknek hitelesítettnek használata

220 .
Mészárszék lásd X. alatt is.
Mészárszékek számának megállapí

tása 29.
Mészárszékekre felügyelés 12.
Mészárszéktartás joga 444.
Móring haszonélvezete 4.

Móringhoz való jog rendezése 1. 
Munkabér áthágásának büntetése 282. 

» felcsigázásának tilalma 86.
» mérséklése 321.

Munkabére kovácsoknak 279.
> aratóknak 239.
» szőlőmunkásoknak 99.
> szüretelőknek és munkásoknak 

240.
Munkabérszahály aratást illetőleg 156. 
Munkakerülés tilalma 92. 
Munkaszerződés megszegésének kö

vetkezménye 92.
Munkaszünet ünnepeken 90.
Munkás lásd X. alatt is.
Munkások kenyeréről gondoskodás 

351.
» más helyre menésének tilalma 

341.

Naptár (uj) használata 55.
Nemesség lásd V. alatt.
Nemesítés lásd V. alatt.
Nőnek bére szőlőmunkáért 99. 
Nőtlenek dorbézolásának büntetése 92.

» megrendszabályozása 189. 
Nyelvváltság 447.

> dija 98.
Nyereségre borvásárlás tilalma 231.

> összevásárlás tilalma 580.
» vásárlás tilalma 210.

Nyereszkedésre vásárlás megszorítása 
401.

Okmány iratás díja 150.
Okmányok megőrzése 432. 
Oldalrokonok öröklése szerzett javak

ban 296. 420.
Osztály bejelentése 216.
Osztálylevél díja 215.
Osztály ország törvényei szerint 215. 
Osztálynak tanács előtt megejtése 423. 
Osztozás piaczi jövedelemben 548.

Öröklés házastársak között 4.
» szabályozása 126.

Öröklése leányágiaknak 215.
oldalrokonoknak szerzemény i 
javakban 420.

» városi fiscusnak 215.
Örökség után idegenektől fizetendő 

illeték 307.
Örökségek szabályozásának szüksége 

159.



MUTATÓ. XY

Örökségeladás bíró előtt 4.
» szabályozása 1.

Örökséglevél díja 215.
» kiadása 147.

Örökségről leltár készítése 519. 
Örökségvásárlásnál városiak elsőbb

sége 170.
Örökösök osztozása tanács közbejötté

vel 425.
Öröklés bevezetése jegyzőkönyvbe 223. 
Örökvallás biró előtt 209.

» házastársak között 216,
» illetéke 545.
» ország törvénye szerint 216. 

Oriikvallási levelek szövege 239.
Örök vallások bejelentése 308.

» hatóság előtt 554.
* jegyzőkönyvbe iktatása 568. 

Örökvallólevelek pecsét alatt kiadása 
503.

» pecséttel ellátása 558. 
Örökvallólevél díjának megosztása 

540.
Ősi javakról való rendelkezésben tör

vényekhez alkalmazkodás 215. 
Összeírása statútumoknak 131. 
Özvegyasszony hozománya uj házas

ság esetében 2.
Özvegyek házának eladása 40.

» házukban férfit tartsanak 40.
» uj házasságának bejelentése

549.
Özvegyeknek, tanácsoséinak adómen

tessége 310.
Özvegyekről gondoskodás 479.

Parlagon hagyott szőllő kicserélése 
203.

Pásztordíj kivetése 458.
Pecsét lásd III . alatt.
Pénz lefoglalása kártyázóktól 340.

» után adózás 192.
Pénzzel való megváltása fuvarozásnak 

386.
Piaczi vám fa után 216. 
Privilégiumok megtartása 81. 
Puszták miveltetése 116.

Rákászat tilalma 213.
Reggeli ajándék lásd moring alatt. 
Rendelkezés a javakról az ország 

törvényei szerint 215.
» ősi javakról 264.

Rét lásd X. alatt is.
Rétek eladásának telekkönyvezése 10.

Rétkiosztás polgárok közt 428.
Robot lásd V ili . alatt is.

» munka teljesitése 288.
» szabályozása 97. 145.
» teljesítésre szoritás 107.

Rokonok előjoga cserénél 2.
» elővásárlásának védelme 335.
» elővásárlási joga ingatlant ille

tőleg 67.
» elővásárlási jogának kijátszása 

309.
» joga hozományra 2.
» kizárása büntetésből elveszített

javakból 1.
» megkinálása örökség cseréje

esetében 2.
» megkinálása örökvalláskor 223. 
» megkinálásának módja 304.
» tanácsba bevitelének tilalma

69.
» visszaváltási joga kegyes czélu 

hagyományokat illetőleg 405.
Rokonoknak tanácsosokul meg nem 

választása 535.
Rokonság a tanácsban 32.

» mint akadály tanácsos válasz
tásnál 394.

Roszhiszemüleg szerzett birtok le
foglalása 406.

Sógorok együttes jelenléte a tanács
ban 32.

Sör lásd X. alatt is.
Sörmérés tilalma 318.

» után illeték fizetés 20.
Statutum kidobolása 375.

» verekedők ellen 180.
Statútumok alkotásának elrendelése 

126.
» évenként felolvasása 575.
» jegyzőkönyvbe iktatása 76.
> megtartása 81. 534.
» összeírása 131.

Szabad földek foglalása elleni intéz
kedés 117.

» rendelkezés városi ingatlannal
405.

Szabályozása mester és legény közti 
viszonynak 521.

Számadás kötelessége gyámoknak 392.
Szántóföld lásd X. alatt is.
Személyes szabadság oltalma 493.
Személyi illetőség 196.
Szerencsejáték tilalma 208. 550.
Szerzeményi javakban háramlási jog 

296.



XVI MUTATÓ.

Szerzeményi javakban öröklése oldal
rokonoknak 420.

Szerzett javakról való rendezésben 
törvényhez alkalmazkodás 215.

Szerződés megtartása 479.
Szerződések bejegyzése földkönyvbe 

96.
» jegyzőkönyvbe vezetése 358.
» szabályozásának elrendelése

126.
Széktörés díja 98.

> tilalma 215.
Széksértéstől tartózkodás 504.
Szokások följegyzése városi könyvbe

154.
Szolgalomszerzés megelőzése 196.
Szolgák lásd X. alatt is.

> felpénze 86.
Szolgálatban nem állók büntetése 284.
Szolgálatból kilépés ideje 452.
Szolgálati idő kezdete 337.
Szolgálatnélküliek kiutasitása 248.
Szomszéd lásd X. alatt is.

» elővételi joga földekre nézve
581.

» kára nélkül való szántás 368.
» kibeoslési joga 389.
» megkárosításának megelőzése

221.
» megkárosításának tilalma 216.
» tanúsága zálogbejegyzésnél 11.

Szomszédok előjoga kijátszásának ti
lalma 309.

» elővásárlási joga 67. 430.
> » jogának védelme 335.
» értesítése kutbezárásról 530.
» megkinálása 209.
» » örökv állásnál 223.
» megkinálásának módja 304.

Szőlő lásd X. alatt is.
» adásvétele polgármester tud

tával 142.
Szőlők eladásának bevezetése telek

könyvbe 10.
Szőlőművelés elmulasztásának bünte

tése 198.
Szőlővásárlás telekkönyvi hatóság 

tudtával 457.
Születési bizonyítvány szükségtelen

sége 307.

Taksája sírhelyeknek 449.
Talált dolgok beszolgáltatása 448.
Tárnokjog szerint való felebbezés 215.
Tárnokjoghoz való alkalmazkodás kö

telessége 219.

Társaság borkereskedes czeljaból 3/6. 
Társaságban való husvágás tilalma 

262.
Társaságkötés idegenekkel 301.
Telek háztól külön eladásának ti

lalma 96.
Telekeladás bejelentése 444. 
Telekkönyv lásd földkönyv is. 
Telekkönyvbe iktatása telekvásár

nak 10.
Telekkönyvi hatóság tudtára adása 

szőlővásárlásnak 457. 
Testvérek öröklése 296.
Tévedés mentségének kizárása 546. 
Tilalma erdővágásnak 391.

» sör és pálinka vásárlásnak 338. 
Tilalmas erdő felszabadítása 117.

» erdőből fát hordók büntetése 
345.

» helyek 142.
» helyen talált marhák behaj

tása 310.
» parlag 127.
» rétek 127.

Tilalmasban találás büntetése 116. 
Tilalom lásd V II. alatt is.

» alá helyezése rétnek 209.
» » > füzesnek 131.
» » > szőlőhegynek s

kertnek 209.
Tiszta adósságnál városi bíróság ha

tásköre 267.
Titkos koresmárlás büntetése 190. 
Tized lásd dézsma is.

> borban 394.
Tizedelő mértéke 13.
Tizedfizetés borból 75.
Tizedszedők rendszabályozása 31. 
Tizedvásárlás tilalma 9.
Tőkék betáblázásának díja 461.

> után fizetendő kamat 411. 
Tudomáslevél díja 215.
Tulajdon elvesztése szőlő parlagon 

hagyása miatt 281.
» korlátozása 33.
» osztottságának tilalma ingat

lanra nézve 96.
» szerzése elfoglalt földekre 279. 

Tulajdonjogból kirekesztése idegen
nek 282.

Tulajdonos változásának bejegyzése 
földkönyvbe 96.

Tulajdonosnak lopott dolog vissza
adása 511.

Tulajdonszerzés irtványokra 279. 
Tutor lásd gyám alatt.



MUTATÓ. XVII

Udvartelek után adózás 193. 
Uratlan javakról intézkedés 393. 
Urbárium elkészítése 299.
Ut lásd X. alatt is.

» helyreigazítása 9. 
Uttilalom 11.
Uzsorás adás-vevés tilalma 571.

Ügyész lásd IV. alatt. 
Ügyvéd lásd III . alatt.

Vadászat idejének megállapítása 447. 
» időtöltésből 295.
> korlátozása 183.
» szabályozása 229.
> tilalma 213. 284. 549.
» » polgárokra nézve 444.
» » ünnepeken 450.

Vadászati rend kihirdetése 453. 
Vadászattól eltiltása idegeneknek 544, 
Vagyon lásd X. alaft is.
Vagyonhoz arányosított polgársági 

. díj 347.
Vagyonösszeirás elrendelése 508. 
Vám kivitt marhák után 499.

» őrlés után 228.
Vámlevél díja 98.
Vámok felhasználása 405. 
Vámszabályozás 3.
Vámszabályzat 501.
Városi javak eladásának módozatai 

570. 571.
> vagyonról rendelkezés korlá

tozása 556.
Vásár lásd X. alatt.
Vásárlás a város kapui alatt tilos 91. 

» tilalma 53.
» » gabonára nézve 36.
» » más ember' részére 383.
» » zsidók részére 13.
» utczákon 91.

Vásárlása fának 532.
Vásárlási joga vendéglősöknek 51. 
Végrendelet dijának mérséklése 160. 

» érvényességének feltétele a ha
gyományozás 349.

> készítése alkalmas egyének ut
ján 292.

» kihirdetése 303. 381.
» nélküli öröklés 420.
» szabályozása 159. 

Végrendeletek idején való kihirde
tése 395.

» jegyzőkönyvbe vezetése 358.

Végrendeletek kellékei 554.
» szó szerint megtartása 309.
» tétele törvény és szokás sze

rint 206.
Végrendeletekre vonatkozó szabályok 

készítése 126.
Végrendeletileg papoknak hagyott 

ingatlanok eladása 14. 
Végrendeletkihirdetés díja 514. 
Végrendeletmásolás díja 514. 
Végrendelettételre kiküldés 540. 
Végrendelkezés korlátozása 239.

» ország törvényei szerint 215.
» ősi javakról 264.

Végrendelkezések kegyes ozélokra 308. 
Végrendelkezési képesség 49.
Vételár fizetésének ideje ingatlan el

adásánál 530.
» mérséklése 525.

Violentia lásd hatalmaskodás 208. 
Visszaadása elfoglalt földnek 224. 
Visszaváltása eladott földnek 461. 
Visszavásárlása papoknak hagyott 

javaknak 14.

Zálog átadása hegymesternek 176.
» eladása 185.
» » ki nem váltás idején421.

Zálogba adása ingatlannak idegen 
részére tilalmas 224.

Zálogba adása ingatlannak polgárok 
részére 273.

» vetett földek elvétele 387. 
Zálogbaadás lásd »elzálogosítás« is.

» korlátolása 213. 
Zálogbejegyzés zsidó biró részéről 11. 
Záloggal terhelt házakra hitelező 

joga 538.
Zálogolás adóhátralékért 149.

» adószedők részéről 185.
» alól mentesség 176.
» kártételért 289.
» kertben okozott kár esetében 

94.
» piaczi rend áthágásáért 553.
» szőlőkben talált marhák után

83.
» szőlőkár esetén 274.
» szőlőszakitásért 176.
» tilalomrontás esetén 316.
» tilos halászás miatt 59.
» » makkolás miatt 290.

Zálogolása rétekben kárt okozóknak
110.

Zálogos földek eladásának tilalma 555.
IIC orpus S ta tu to ru m . V.



XVIII MUTATÓ.

Zálogos levél díja 215. 
Zsellérbefogadás tilalma 92. 
Zsellérek eltiltása borméréstől 179. 

» » vidéki munkától 186.

Zsellérek esküre kötelezése 169.
» kezessége 184.
» munkája takarás körül 132. 

Zsellér helyett gazda adózása.

II . B ü n te tő jo g .

Agyonütés bírsága biró részére 5. 
Akasztófa lásd III. alatt. 
Áskálódok büntetése 214.

Becstelenités 511.
» büntetése 545.

Becsületsértés büntetése 545.
» tilalma 216.

Birság lásd I. alatt is.
» templom szükségére fordítása 

414.
Birsága boszumondásnak 168.

» marha visszatartásának 167.
» szökött embernek 168.

Bírságok megosztása 319. 
Bírságokról számadás 513.
Bírságolás jogának korlátolása 19. 
Bírságolása tanácsosoknak 505. 
Bírságolási hatalma hadnagynak 161.

» » városi szószóló
nak 82.

» joga hegymesternek 210.
Boszumondás birsága 168.
Börtön lásd III. alatt.
Bűnösök megbüntetése 155.
Büntetés : adó kétszeresének fizetése 

48.
» áristomba zárás 355. 502. 556.
» áruk elkobzása 54.
» becsületvesztés 182.
» borelvétele 151. 184.
» bornak edényestül elvétele 213.
» botozás 232. 328. 458. 487.

547.
» confiscatio 582.
» edényeltörés 151.
» elkobzás 19. 285.
» elzárás toronyba 19.
» fegyver elvétele 169.
» fogság 228. 293.
» házelkobzása 329.
» házból kibecsülés 130.
» hivatalvesztés 216.
» kalodába zárás 285.
» keresztre húzás 283.
» kémények lerontása 261.

Büntetés: kézi kalodába tevés 149. 
» kézvesztés 181.
» kitiltás a városból paráznaság

miatt 257.
» kizárás polgárok közül 505.
» községből kizárás 177.
» ló, szekér elvétele 116.
» megcsapatás 460.
» megfürösztés 515.
» megvesszőzés 191.
» örökségvesztés 152.
» pálczázás 539.
» pellengérbe tevés 90. 95. 191.

208. 209.'268.
» pénzben 29. 97. 141. 211.
» pénzelvétel 91.
» polgárjog elvétele 192.
» polgárjogtól megfosztás 113.
» puska elvétele 214.
» ruha elvétele 214.
» sánczmunka 512.
» tanácsból kizárás 177.
» testi 92. 141.
» tisztesség vesztés 151.
» tisztségtől megfosztás 505.
» vagyoni 77.
» várfogság 512.
» városból kitiltás 95. 130. 259.
» vett áruk elkobzása 401.
» viaszgyertyában 471.

Büntetés elrettentés ezéljából 95.
» felvétele a tanácsházba meg

nem jelenőkön 201.
» megkettőzése 212.
» megváltása készpénzzel 511.
» túlszigorának tilalma 70.
» vagyoni állapot szerint 294.

Büntetése becsületsértésnek 98.
» borbehozásnak 579.
» éjjeli kóborlóknak 502.
» hamis mértékkel mérőknek

162.
» hanyag tanácsosoknak 84.
» széktörésnek 98.
» titoktartás megszegésének 177.
» tűzkárt okozónak 294.
» város ellen szegülőnek 509.



MUTATÓ. XIX

Büntetések végrehajtásának meg
hagyása 304.

Büntetésnek, pénzbelinek, átváltoz
tatása 149.

Büntetéspénz el nem engedése 533. 
» felszedése 533.
» hovaforditása 181.
» megoszlása 43. 56. 540.

Büntetéspénzek beszolgáltatása 77.
» megosztása biró és város közt 

528.
» megszabása 567.

Büntető hatalma főbírónak 482,
> » jegyzőnek 43.
» hatalommal felruházása hegy

mesternek 205.
Bűntény: fajtalanság 89.

» gyilkosság 304.
» házasságtörés 304.
» Istenkáromlás 97. 328,
» paráznaság 257.

Bűntény miatt elvesztett javakból 
kizárása rokonoknak 1. 

Bűnténytől elrettentés 304.

Csalás büntetése adás-vevésnél 54. 
Csalástól tartózkodás 90. 
Csempészet lásd V II. alatt is. 
Csempészet tilalma 5.
Csonkítás büntetése 181.

Deres eltörlése 511. 
» készítése 548.

Elkobzása roszhiszemüleg vásárolt 
földeknek 406.

Fajtalanság lásd VII. alatt is.
» büntetése 89.

Fogház lásd III . alatt.
Fogságba vetés korlátolása 498.

» zárásnál óvatosság 39. 
Fogságra vetettek fizetési kötelessége 

253.
Főváltság közczélra fordítása 158.

Gonosztevők kalodába tevése 431.
» üldözése 456.

Gonosztevőktől elkülönítése elzárandó 
polgároknak 158.

Gyanúsítás büntetése 113.

Hamis esküvőkként való büntetése 
kihágást elkövetőknek 394. 

Házasságtörés tilalma 89.
Hóhér lásd III. alatt.

Kalodába helyezés előföltétele 443. 
Katonaszökevény följelentőjének ju

talma 513.
Káromkodás lásd IX. alatt is.

» mint bűntény 393.
» büntetése 141. 182. 207.
» elleni intézkedés 189.
» föl nem jelentésének bünte

tése 207.
» tilalma 89. 261.
» » é s  büntetése 219.

Káromkodók megbüntetése 16. 
Káromlás büntetése 346.
Kék mutatás birsága 168.
Kézvesztés váltsága 181. 
Kurválkodás büntetése 89.
Kihágás: kurválkodás 304.

» varázslás 304.
Kihágást elkövetők, mint hamis es

küvők 394.
Kirekesztés liusvágástól 29.

Lefoglalása kártyások pénzének 340. 
Letartóztatottak biró kézbe adása 

168.
Levonás tiszti fizetésből 22.
Lélekkel szitkozódás büntetése 187. 
Lopás büntetése 282.

» vásár esetén 511.

Megfosztás tisztségtől 18.

Paráznaság büntetése 257. 427. 
Pénzbüntés beszolgáltatása városi ka

marába 39.
Pénzbüntetése engedetlen tanácsosok

nak 25.

Sebzés büntetése 181.
Sebzésért fizetendő birság biró ré

szére 5.
Szitkozódás büntetése 149. 388. 
Szökés lásd VII. alatt.
Szökött ember magánál tartásának 

birsága 168.
II*



XX MTJTATÓ.

Tolvajok elfogása 316.
» ellen óvakodás 267.
» üldözése 267.

Tolvajoktól ingóság elvétele 316. 
Toronyba zárásnál óvatosság 39.

> zárás rendezése 9.

Verekedők ellen alkotott statutum 
180.

Verés büntetése 180.
Veréssel okozott sérelem 511. 
Vérbirság nagysága 168.
Vérontás büntetése 511.

I I I .  E ljá rá s .

(Büntető, peres, polgári, perenkivüli.)

Akasztófa felállítása 416.
Alperesi eskü 7.

Behajtása hátralékos adóknak 107.
» városi adósságoknak 119.

Bírói szemle díjának előlegezése 525. 
Birósági kézbesítés 48.
Bizonyítása bér iránti igénynek 2. 
Bizonyító levelek kiadása 548. 
Bizonyságlevél dija 215.
Börtönbe zárás 19.

Egyesség esetén biró díja beszedése 
167.

Elfogatás lásd VII. alatt.
Eljárás polgárok ügyeiben 17. 
Elmarasztalás díjának fölvétele 167. 
Eltiltás marhakereskedéstől 29. 
Elzárás toronyba 19.
Elzárásnál óvatosság 39.
Eskü lásd IV. alatt is.
Eskübér igénylése esetében 2.
Esküje tanuknak 7.
Esküvel kötelezettek tanácsba nem 

választása 394.
» való bizonyítás 185.

Érdekeltség esetében helyettesítés442.
» kizárása 585.

Érvényesítése bérkövetelésnek 2.

Felebbezés a tárnokszékre 215.
» uriszékhez 444.

Felebbviteí birtokon belől 577. 
Felek előleges jelentkezése tárgya

lásra 97.
Felhajtása adósságnak ország tör

vénye szerint 216.
Feljelentő díja 56.

» dija szökött katonáról 513.

Figyelmeztetések díja 328.
Fogház építése 206.

» helység polgárok számára 510. 
Fogság lásd II. alatt.

Halasztásadás tilalma 233.
Halálra Ítélt váltságdíjának hovafor- 

ditása 158.
Hatásköre jegyzőnek 535.

» városi bíróságnak 237.
» » bizottságnak 578.

Hóhér alkalmazása dög kivitelére 413. 
» bére 455.
» részére lakás jelölés 145.

Idézés biró részéről 167.
» díja 167.
» számadás tételre 163.

Idézése feleknek mérsékelt számban 
313.

Idézésre meg nem jelenés birsága 202. 
» > » » büntetése

406. 438.
Idézőlevél kivételének díja 215. 
Igazságszolgáltatás pártatlansága 13.

» városi biró előtt 237.
Illetékes bíróság mellőzésének bün

tetése 505.
Illetékesség megállapítása 196. 
írásban benyújtása panaszos ügynek 

528.
ítélet hirdetéséhez felek idézése 577. 

» lefordítása hazai nyelvre 577. 
» hozatal szótöbbséggel 577.
» levél kivétele 215. 

ítélő levelek kiadása 548.

Jegyzőkönyv lásd IV. alatt. 
Jelentéstétel káros dolgokról 532, 

» kiküldésekről 532.



MUTATO. XXI

Jelentéstétel végrehajásokról 216.
» tételek kiadása 560. 

Joghatóság alá tartozás 338.

Kereset beadása 215.
» elévülése egy év alatt 335. 

Képviselet lásd I. alatt.
Kérvények czimlapja 539.
Kiadása bevallási leveleknek 447.

» jelentéstételnek 560. 
Kiadványok díja 328.
Kifogásokkal ki nem nyújtása pe

reknek 403.
Kiküldetés esetébe napidíj előre fize

tése 525.
Kiküldés mellett végrehajtás 216. 
Kiküldetés tanácsból 542. 
Kiküldetések rendezése 540. 
Kiküldetéseknél írnokok alkalmazása 

405.
Kiküldő levelek kiállítása 532.

» levél szerkesztése 252.
Kizárás a tanácsból 18.
Költség hordozása a perben 202. 
Küldésre alkalmazottak 442.

Letartóztatás előföltétele 510. 
Letartóztatottak elbocsátása kezesség 

mellett 168.
Levelek kiállítása után jegyzők díja 

503.

Makacsok büntetése 438.
Makacsság » 406.
Meg nem jelenés büntetése 207. 
Megjelenés lásd IV. alatt.

» hadnagy idézésére 169.
» kötelessége biró idézésére 141.

Nyomozása gonosztevőknek 304.

Okmány lásd I. és IV. alatt is.
» kiadásdíja 328.

Panaszemelés díja 340.
> tilalma vasárnap 97.

Panaszok írásban beadása 528. 
Páradás díja 233.
Párvétel ideje 233.
Pecsét alatt kiadása ügyvédi meg

hatalmazásnak 98.

Pecsét használata 492.
Pecsétért fizetendő díj 215.
Pecséttel ellátása örökvalló levelek

nek 558.
Per gyorsítása 546.

» tárgyának értéke szerinti ha
táskör 549.

Perben huzavonás kizárása 403.
» ügyvédi képviselet 215. 

Perbeszéd ideje érdemben 233. 
Peregyezség díja 202.
Perek felolvasása 577.

» gyors ellátása 565.
Peresfelck egymást ócsárlásának ti

lalma 97.
» idézése itéletkimondásáboz 577.
» részéről fizetendő díj 148.

Peresügy védelme elvállalásának ti
lalma 328.

Peresügyben jegyző sportulája 551. 
Peresügyek ellátási rendje 578. 
Perhaladék díja 202.
Perilletmény megtérítése 548.

» szedése 546.
Periratok kiadásának tilalma 546.

» ki nem adása 552. 584. 
Perrend elkészitése 126.
Pervesztesfél költséghordozása 202.

Revíziók ideje 442.

Sommás eljárás 549.
» > apró ügyekben 443.

Sorrendje peres ügyeknek 578. 
Szembesítés 577.

Tanuvallatás sorrendje 540.
Tanuk esküje 7.

» szembesítése vádlottal 577.
Tanuvallatásnál alkalmazandó köze

gek 443.
Tárgyalás lásd IV. alatt is.
Tárgyalási napok 47.
Tárgyalásra idézése feleknek mérsé

kelt számban 313.
Tárnokszék lásd IV. alatt is.

» elé felebbezés kizárása 549.
Tisztitó eskü 7. 185.
Toronyba zárás lásd II. alatt.
Törvény elé idézése birtokos ember

nek 443.
Törvénykezés magyar és német nyel

ven 67.



XXII MUTATO.

Törvénykezés idején ebédadás 202. 
Törvénykezési könyv vezetése 19. 
Törvény szünet aratás idején 325. 
Törvénytartás díja 448.

Ügyvéd felvétele város részére 513.
» utján perlekedés 215. 

Ügyvédek eltiltása sarczolástól 84.
» részéről árvák pénzének fel

vétele 305.
» részéről beadványok signálása 

539.
Ügyédkedés 66.
Ügyvédvallás díja 98.

Vádlott esküje 7.
» szembesítése tanukkal 577. 

Városi pecsét biztonságban tartása 
492.

Védelemtől eltiltása tanácsosoknak 
328.

Végrehajtás adó nem fizetése miatt 
421.

» adósságért 168.
» bejelentése árvavagyon kezelő

jének 556.
Végrehajtás kapitány utján 529.

» napjának kitűzése 577.
Végrehajtása büntetésnek 304.
Végrehajtási díj előlegezése 525.
Végrehajtáskor városszolgák puska

porpénze 481.
Végrehajtásról jelentéstétel 577.
Végrehajtásra kiküldése tanácsosnak 

577.
Végrehajtó napidíja 476.

Zugirászat tilalma 553.

IV . A lk o tm án y , k ö z ig a z g a tás i szervezet, tö rv én y h o zó , 
b iró i és v é g re h a jtó  h a ta lo m .

Árva jegyzőkönyvek elrendelése 253. 
Arvakönyv készítése 333.
Árvaszéki hivatal felállítása 393. 411.

Bejelentése végrendeleteknek és örök
vallásoknak 308.

Bejelentést lásd III. alatt.
Beszámolás birói tisztről 251.
Biró beavatkozásának kizárása bün

tetésnél 533.
» bírságolási hatalmának korlá

tozása 19.
» díja elmarasztalásoknál 167.
» » pecsét után 215.
» előtt ingatlanok adás-vevése 4.
» » jelentkezése szőlőpász

tornak 177.
» előtt megjelenés kötelessége

141.
» eltiltása pénzkiutalástól 431.
» esküje tisztujitáskor 541.
» és esküdt közt megosztandó

büntetéspénzek 442.
» failletménye 251.
» felelősségre vonása 180.
» fizetése 540.
» halilletménvének beszüntetése

354.
» illetménye büntetéspénzből 528.
» » csíkból 168.

Biró iránti engedelmessége tisztvi
selőknek 75.

» iránti tisztelet 167.
» mentessége katonatart ástól 400.
» nevének bejegyzése a kiküldő

levélbe 252.
» parancsára megjelenés 229.
» » meg nem jelenő bünte

tése 207.
» része büntetéspénzből 181.
» » szóló utasítás felolva

sása 482.
» részéről megállapítása a szőlő

munka időnek 186.
» számadásának ideje 251.
» tisztségének tartama 65.
» tudtával történő borbehozás 49.
» után kardhordozás jelvénye 39.
» végzése ellen vétők büntetése

163.
Birói hatósága puskamesternek 42.

» szolga tartása 43.
» » elbocsátása 44.

Bírónál bormérés bejelentése 49.
Bíróság előtt a felek ócsárlásának 

tilalma 97.
» hatásköre tiszta adósság ügyek

ben 267.
Bíróságnál bej elentése az utazásnak 96.
Bíróságról lemondás 513.
Bírót gyalázók büntetése 447.



MUTATÓ. XXIII

Bírót illető bírság agyonütés esetén 5. 
Bírótól elvonása a rétliasználatnak 249.

» idézettek megjelenése 167. 
Bíróvá választott eskütétele 39. 
Biróválasztás ideje 261. 513. 
Bizottság kiküldése borvásárlás ügy

ben 389.
Bizottságok napja 577.
Bormesterek szolgálati ideje 129.

Egyenlő bánásmód a polgárokkal 100. 
Egyenlőség közterhek tekintetében 22. 
Elboesátólevél felmutatása 230. 
Ellátása közügyeknek 534.
Ellenőr alkalmazása 16.
Előadása az ügyeknek a tanácsban 81. 
Előadói tisztség közgyűléseken 577. 
Erdőmester kötelessége 83.
Esketése bormestereknek 180.
Eskü lásd III . alatt is.

» hű megtartásának kötelessége
424.

Esküdtek becslésének dija 443.
» jövedelmének felosztása 438.
» megjelenési kötelessége 186.

371.
» adójának elengedése 443.

Esküje határőröknek 317.
» polgárnak 5. 579.
» tanácsosoknak és ülnököknek 6.
» városbirónak 39.

Eskütétele pénztárnoknak 398.
» polgárok gyermekeinek 119.
» gyógyszerészeknek 154.
» őrmesternek 89.

Eskütételre kötelezés polgárjog meg
szerzése esetén 25. 140. 

Esküvel kötelezés egymásközt 185.

Érdekeltség okán távozás az ülésből 
532.

Faluk grófja 9.
Felügyelet lásd VII. alatt is. 
Felügyelők kirendelése erdővágáshoz 

396.
Fertálymester kötelessége 83. 214. 
Fiscus lásd I. alatt.
Formund lásd szószóló.
Főbíró hatalmának megszorítása 482. 

» helyettesítése 442.
» megjelenése vármegyegyiilésen

483.
» mint előadó 577.

Gabonakimérő kötelessége 84.
Gróf, falu elöljárója 9.
Grófok kötelessége jobbágyok robotja 

tekintetében 107.
Gyülekezés lásd V II. alatt is.
Gyülekezések tilalma 505.
Gyűlés napja és órája 442.

» tagjainak szólásszabadsága 51.
Gyűlésbe hívása városi képviselők

nek 66.
Gyűlésben becsmérlők büntetése 545.
Gyűlésből elmaradás büntetése 18.

484.
» kizárás titoksértés miatt 51.
» távozása érdekelt tanácsosnak 

532.
Gyűlésen polgárok megjelenése 36.

» pontos megjelenése esküdtek
nek 371.

Gyüléstartás meghívás nélkül 533.
> napj ai 389.

Hadnagy adómentessége 459.
» bírságolási hatalma 161.
> idézésére megjelenés 169.
» tiszti teendői 168.

Hajdú lásd VII. alatt is.
Hajdúk adómentessége 472.

» ruházata 547.
Határozatok felolvasása 540.

» figyelembevétele 63.
» jegyzőkönyvbe vezetése' 577. 

Hatóság ajánlata nemesítés esetében 
206'

» ellen áskálódok büntetése 214.
» előtt adás-vevése örökségnek I.
» és szószóló közötti egyetértés 81.
» iránti kötelesség 6.
» kísérete tanácsházra 187.
» megalakítása 14.
» nemesek fölött 216. 

Hegybiróság 225.
Hegymester lásd X. alatt is. 
Hegymesternek bírságolási hatalma 

210 .

» kiszolgáltatandó zálog 176.
Helyettesítés őrállásban 85. 
Helyettesítése főbírónak 442.

» távolmaradó esküdteknek 186.
Helytartótanácshoz felküldése szám

adásoknak 573.
Hivatalban eljárás kötelessége 206. 
Hivatalnokok alkalmazása közönség 

tudtával 311.
» nyilvántartása 308.
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H ivatalnokok részére szóló utasítások 
bejegyzése 308.

Hivatalok váltakozó betöltése vallás
felekezetek szerint 308.

Index-készités 404. 
írnok díja polgárok felvétele után

485.
» illetménye ügyvédi meghatal

mazás kiadása esetében 98.
» alkalmazása kiküldéseknél 405. 

Irodahelyiség berendezése 388.
Irodai díjak 514.
ítélőszék tartásának napja 577.

Jegyző büntető hatásköre 43.
» díja betáblázás után 531.
» » kiadványok után 540.
» » levelek kiadásáért 215.
» » okmányok kiadása után

503.
» » telekkönyvi bejegyzés

ért 10.
» díjának mérséklése 160.
» failletménye 251.
> fizetése 354.
» illetménye 567.
» » polgárnak felvétele után

481.
Jegyző, könyvvitele 76.

» részére díjszabás 71.
» részéről útlevél kiállitása 324.
> sportulája peresügyben 551.
» szavazati joga tanácskozáson

565.
Jegyzőkönyvbe vezetése határozatok

nak 577.
» vezetése jelentéseknek 358.

Jegyzőkönyvek felolvasása 576.
» magyar nyelven vezetése 542.
» nyelve 542.
» vezetésének ipódja 565.

Jegyzőkönyvvezetés 542.
Jegyzőnél elhelyezése pecsétnek 503. 

» jelentkezés ingatlan vásárlása
kor 142.

Jegyzőtől kivétele itéletlev élnek 215. 
Jelölés kapitányi tisztségre 437. 
Jelölése helyettes bírónak 541.

К apitányfizetésről gondoskodás. 
Kapitányi tisztségre jelölés 437. 
Kapuőr lásd V II. alatt is.

Kapuőr esküje 8.
Képviselők failletménye 65.

» nemkülönböző nemzetiségekből 
543.

» tanácskozásra behívása 66. 
Képviselőtestület meghallgatása 158.

» tudtával építkezés 44. 
Kiküldöttek jelentésének jegyző

könyvbe vezetése 358.
Király ellen áskálódás büntetése 

214.
» iránti hűség 219.

Királyi üzenetek közzététele 17. 
Kiváltság lásd I. alatt is. 
Kiváltságok felolvasása 20.

» megerősítésének sürgetése 134. 
Követküldés 163.
Követség Bécsben 96.
Követségben járók számadási köte

lessége 443.
Közgyűlés összehívása 577. 
Közgyűlések idejének meghatározása 

369.
» napjai 389.

Közgyűléseken helyettesítése tiszt
viselőknek 186.

Közjó fölibe helyezése magánérde
keknek 406.

Község ingóiról leltár felvétele 354. 
Kutmester kötelessége 84.
Küldöttek jelenléte tanácsülésen 533. 
Külső tanács kiegészítése halál ese

tén 498.
» » tagjainak adókedvezmé

nye 503.

Lakosság összeírása 299. 
Lajstrom-készités árvák vagyonáról 

302.
Lajstromok készítése 377. 
Lajstromvezetés élőfogatokról 533. 
Lemondás ideje 573.
Levéltárba helyezése okmányoknak 

532.
Levéltár berendezése 445.

Megjelenés lásd I I I . alatt is.
» a tanácsban 106. 

Megjelenésben mulasztás büntetése 
84.

» késedelmezés tilalma 32. 
Megye illetékessége 196.
Mentsége tanács előtt meg nem jele

nésnek 476.
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if évsor felöl'vasás tanácsülésen 112. 
333.

Nyilvántartása fiscusra hárult javak
nak 307.

Nyilvántartási lajstroma hivatalno
koknak 308.

Okmány lásd III. alatt is.
Okmányok elhelyezésére irodahelyiség 

388.
Osztályozása házaknak 537.

Összeírása város lakóinak 338.

Pecsét elhelyezése jegyzőnél 503.
Pénztárnok eskütétele 398.

» jövedelme mustból 286.
» mentessége katonatartástól 454. 
» salariuma 328.
» számadási kötelessége 82.

Pénztárnoki ebéd megszüntetése 269. 
» számadás helypénzekről 257.

Polgár — polgárság lásd V. alatt is.
Polgármester borárulása 366.

» engedélye nélkül távolmara
dás tilalma 18.

» tiszte 23.
» tisztségének tartama 65.
» után kardhordozás jelvényül 39.
» iránt engedelmesség 61. 578.
» » engedetlenkedők bünte

tése 120.
Polgármesternek járó birságrész 30. 

» járó nyelv 123.
» tartozó engedelmesség tisztvi

selők részéről 75.
» tartozó hűség 6.

Polgármesternél bejelentése ácsmester 
hiányának 38.

» elhelyezése kapukulcsoknak 34.
Polgárok bevétele születési bizonyít

vány alapján 55.
» bormérés joga 569.
» eltiltása csempészéstől 5.
» eskümintája 579.
» gyűlésen megjelenése 36.
» közé felvétel feltételei 192. 214.

323. 325. 570. 578.
» között elsőbbség 150.
» közül kizárás 505.
» kötelessége 578.
» utólagos felesketése 54.
» védelme iparosok zsarolása

ellen 120.

Polgárság megszerzése 25.
» » földesur elbocsátó

levele mellett 230. 
» » díja 347. 403. 485.

511.
» őrködési kötelessége 142. 

Postaló beszerzése 13.

Szabadalmak épségben tartása 16.
Szabadságolása tanácsosnak 532.
Szabadvajda piaczi jövedelme 548.
Szavazatok közlése külső tanácsosai 

510.
Szavazás módja tisztujitáskor 561.

» tanácsülésben 541.
Számadás lásd VIII. alatt.
Szólás szabadsága gyűlésen 51.
Szószóló bírságolási hatalma 82.

» egyetértése tanácsosokkal 81.
» ellenőrzési kötelessége adóki

vetésnél 81.
» kötelessége 80.
» mint előadó 81.
» titoktartási kötelessége 81.

Szószólók választása 279.
Statutum lásd I. alatt.

Tanács adómentessége 310.
» előtt felolvasása bizonyság le

vélnek 549.
» előtt megjelenés kötelessége

476.
» előtt ócsárlás tilalma 97.
» és község között ellentét ese

tében közbenjárás 80.
» fa vágási jogának korlátozása

178.
» határozata ellen cselekvők bün

tetése 163.
» illetmányebüntetéspónzből287.
» kiegészitése 466.
» része elmarasztalás díjából 108.
» részéről helybenhagyás czch-

mesterekre nézve 167.
» székei a templomban 244.
» tekintélyének megőrzése 398.

Tanácsba felvétele rokonoknak 69.
» felvételtől szolgálatban levők

nek eltiltása 387.
» idézettek meg nem jelenésé

nek büntetése 162.
Tanácsban fegyver nélkül megjele

nés 333.
» ifjú képviselők megjelenése 268.
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Tanácsban pontos megjelenés köte
lessége 32.

» rokonok jelenléte 32.
» sógorság 32.
» történtek titokban tartása 177.

Tanácsbeliek failletménye 251. 
Tanácsból elmaradás mentsége 332r 

» elmaradók büntetésének fel
vétele 201.

» kitiltása oda nem tartozóknak 
542.

» kizárás 18.
» » enyhítése 20.

Tanácsházban bocskorban megjelenés 
tilalma 505.

Tanácsházra hívottak engedetlensé
gének büntetése 120. 

Tanácskozás nyilvánossága 557.
> sorrendje 577.

Tanácskozások évnegyedenként 60. 
Tanácsnak teendő jelentések 216.

» tett jelentések kiadása 560. 
Tanácsnál kegyes hagyományok be

jelentése 308.
Tanácsosi tisztség akadálya 394. 
Tanácsos kiküldése végrehajtásra 577.

» mint ügyvéd 66. 328.
Tanácsosok büntetése hanyag meg

jelenésért 84.
» egybegyülekezése 483.
» egyetértése 398.
» engedelmessége polgármester

iránt 25. 75.
» engedelmességre szorítása 61.
» esküje 6.
» fizetése 328.
» fizetésjavitása 488.
» gondoskodása kapuzárásról 33.
» gyűlésen meghivás nélkül meg

jelenése 533.
» jelenléte tűzoltásnál 470.
» katonaszállásolási terhének vi

selése 417.
» kimaradásának tilalma 6.
» külön helyisége 510.
» megbírságolása 505.
» megjelenése kapuzáráshoz 277.
» megszorítása favágás tekinte

tében 101.
» mentessége közterhekről 22.
» mint előadók 577.
» özvegyeinek adómentessége

311.
» pontossága megjelenésben 106.
» részrehaj latlansága 6.
» teherviselése szükség esetén 30.

Tanácsosok tisztség halmozásának 
tilalma 23.

Tanácsosok titoktartása 6.
» ülésen megjelenése 532.
» választása 14.
» választásánál követendő eljá- 

rás 365.
Tanácsossá választás korlátozása 394. 
Tanácsot gyalázók büntetése 447. 
Tanácsülés idejének meghatározása 

389. 576.
Tanácsülések szünetelése 325. 
Tanácsülésen későn megjelenők bün

tetése 551.
Tanácsi végzések megtartása 167. 
Tárgyalása városi ügyeknek 459. 
Tárnokszék lásd III . alatt is. 
Tárnokszékre felebbezés 215.
Tilalmi eskü 7.
Tisztek fegyveresen megjelenése 72.

> irányában tartozó tisztelet 319. 
» számadási kötelessége 9.

Tiszteletadás tanácsok között 510. 
Tiszti eskü mintája 161.
Tisztség halmozásának tilalma 23. 

535.
Tisztség hatalmi jelvénye a kard 39. 

» tartama 65. 303.
» vállalás tilalma uraságoknál

344.
Tisztségről lemondás 561. 
Tisztségviseléstől eltiltása a kapuőr

nek 17.
Tisztségtől megfosztás 18.
Tisztujitás ideje 122.

» módja 541.
» szabályozása 535.
> isteni tisztelettel 165. 561.

Tisztujitási lakomára faluk adózása
140.

Tisztviselő helyettesítése városi köz
gyűlésen 186.

> adómentességének tartama 504. 
Tisztviselők büntetése statútumok meg

nem tartása miatt 534.
» egyenetlenségének büntetésel8.
> eltiltása magánszolgálattól 557. 
» gyűlésen megjelenése 18.

hűséges eljárása 206. 216.
» jogarral templombamenése 191. 
» kövezetvámtól mentessége 498.
» rágalmazóinak büntetése 163.

206.
» rendelkezése város vagyonáról 

557.
» része büntetéspénzekből 29. 39.
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Tisztviselők részére utasítás 343.
> választásának ideje 36.

Titkos tanácskozások tilalma 567. 
Titoktartás 6. 126. 144. 177. 392. 424.

» megszegésének büntetése 51. 
182. 505.

» kötelessége szószólónak 81. 
Tizedesek engedelmessége 169. 214.

> közrendészeti teendője 214. 
Törvényszék meggyalázásának ti

lalma 215.
Törvényszéki szolga díjazása 166.

» » magatartása 114.

Uriszékhez felebbezés 444.
Utasítás mezőőrök részére 316.

» tisztviselők számára 343. 
Utasítások felolvasása 482.

» lajstromba Írása 308.

Ügyek ellátási rendje 534.
Ügyész félfogadása 434. 487.

» kirendelése 487.
» kötelessége 395.

Ülésben megjelenés kötelessége 25. 75. 
» meg nem jelenők büntetése 22. 

82. 438.
» tisztességes ruhában megjele

nése 583.
Ülnökök esküje 6.

» fizetése 22.
» kötelessége 6.
» mentessége közterhek alól 22.
» titoktartása 6.

Vajda kirendelése szemlére 238. 533. 
» választás 497.
» számadása 443.

Választása bormestereknek 151.
» hatóságnak 14.
» városi szószólónak 279.

Választási jog megszorítása 365.
Választásnál felügyelet 82.

V. R en d i és nem :

Czigányok adózása dohányzás után 403. 
> elleni intézkedés 250.
» eltiltása lóvásárlástól 553.
» kitiltása 321.

Horvát katonák ellátása 209.
Horvátoktól kenyér behozása 363.

Választások ideje 36.
Választásra kötelezése polgároknak 

513.
Vármegye gyűlésén főbíró megjele

nése 483.
Városatyák meghallgatása 161.

» választása 185.
Városbiró büntető hatalma 39.
Város czimerének megváltoztatása 

155.
» földjeinek bevétele 167.
» hadnagyának közreműködése 

adóhátralék behajtásánál 117. 
» házához tartozó földek 167.
» házán statútumok felolvasása

81.
» illetékessége 196.
» kiváltságai megerősítésének

szorgalmazása 134.
» kegyúri joga 312.
» negyedek szerinti bormérés 115.
» régi szokásainak és szabadal

mainak megtartása 315.
» részére adósság megfizetése 12.
» > fogattartás Í6.
» szabadalmainak kikeresése 112.
» szolga díja idézésért 167.
» vagyonáról rendelkezés tilalma

532.
Városi könyv készítése 154.

» pénztárnok bormérési joga 366.
» polgárok elsőbbsége örökség

vásárlásban 170.
» polgárság közé felvétel módja

420.
> szabadalmak épentartása 16.

Városszolga illetménye birságból 19. 
Városszolgák bére 17. 251.

» felügyelete 32.
» puskapor-pénze 481.

Városszolgának tartozó engedelmes
ség 169.

Városbirák lásd X. alatt is.
» teendője 169.

Városbirót illető árulópénz 169.

e tisé g i v iszonyok.

Horvátoknak polgárság közé be nem 
vétele 109.

Idegen lásd I. alatt is.
» befogadásának tilalma 277.
» » előföltótelei
» beszállásának bejelentése 382.
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Idegen munkások használatának 
tilalma 28рт

» részére ingatlan eladása bíró 
hírével 2J4>.

» részére zálogbaadása földnek
tilos jíHS.

» süveggyártók kereskedésének
megszorítása 365.

Idegenek adózása hajók után 402.
» áruinak bejelentése 91.
» be nem bocsátása városba 3951
» bejelentése 549.
» elővásárlásának megtiltása 529. 
» » meggátlása 14.
» elszállásolásának tilalma 34.
» eltiltása borméréstől 29&Г
» házalásának tilalma 199.
» számára való liázeladás módja

» szemmeltartása 8.
» taxája 34&'"
» vásárlásának tilalma zászló ki

tűzése előtt 53.
Idegenekkel kereskedelmi társaságba- 

lépés tilalma 5.
Idegeneknek kereskedése halakkal 78.
Idegeneknél vinczellérség vállalásá

nak tilalma 92.
Idegenektől mészért szedendő illeték

10.
» vásárpénz szedése 14.

Idegennek kereskedése hordókkal 74. 
» eltiltása halászástól 2 ö ^
» » italméréstől 2131”
» » kenyér behozatalától

258. -
» » vadászástól 295.
» kirekesztése szőllőtartásból

292.
» legeltetése hatóság engedélyé

vel 3jl0.
» polgárdija 4J>3.
» toronyba bocsátása 40.

Idegentől szedett akolópénz 274.

Jobbágy lásd I. alatt is.
» borelővásárlásának tilalma 91.

Jobbágyok ellátása védelmi eszkö
zökkel 33. «.

» felhasználása városi földek mű
velésére 104.

» kötelezése város szőllőjének 
művelésére 108.

э megintése adófizetésre 380. —
» robotolása 107. —

Krajnai kereskedők összeírása 544.

Magyar háztulajdonosok adózása 44. 
» mester stólája 465.
» nyelv használatának megszorí

tása 67.
» papok házvásárlásának meg

szorítása 68.
Magyarok ellátása átutazáskor 70.

» eltiltása házak vételétől 36.
» faizási joga 71.
» házában való lakás 40.
» kirekesztése erdő használatá

ból 72.
» kitelepítése városi szőllőkből

35.
» mentessége közterhek alól vá

rosban 36.
» részére prédikálás helye 40.
» » prédikátorról gondosko

dás 40.
» városbabocsátásának korláto

zása 36.
Magyaroknak városban szállásadás 

tilalma 35.
Mágnásoknál tisztségvállalás tilalma 

344.

Nemes polgárok adózása 77.
» » engedelmessége 77.

Nemesek alárendelése városi hatóság- 
» nak 216. -
» alávetése városi terheknek 518.
» földvásárlása 550.
» házának lakása vagy eladása

33.
» házvásárlási jogának feltétele 

518.
» hozzájárulása ut készítéséhez

509.
» kizárása városi kapitányi hiva

talból 437.
» közteherviselése 550.”
» mentessége akolópénztől 273.
» » vásárvám alól 485.

Nemesektől fizetendő legeltetési dij 
583.

Nemesítés városi hatóság ajánlatával“  
216.

Nemessége polgároknak 77,- 
Német mester stólája 465.

» nyelv használata törvénykezés
ben 67.

» tanító alkalmazása 62. 77.
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Német tanító részére iskolahelyiség 
kijelölése 106.

Németek részére prédikáczió helye 40.

Parasztok adózása ingatlanok után 
296.

Parasztnak elzálogitott földek elvétele 
388.

Polgár lásd IV. alatt is.
» elzárása toronyban 19.
» esküje 5. .
» fiának polgárjogi taxája IHR.
» személyes szabadsága 493.
» visszaváltási joga 296.
» honvédelmi kötelessége 579. 

Polgárdij felemelése 508.
» felszedése íü*.
» fizetés, mint előfeltétele czéhbe 

felvételnek 52Í 
» rendeltetése 475.
» lefizetése 255.

Polgárdija idegeneknek 4>>3.
Polgári eskü tétele 119.

» » minta 336. 348. /
» esküre kötelezés 140. 240.
» hit ellen vétők hiegbüntetése

214.
Polgári jogot nem élvezők kirekesz

tése 34.
Polgárjog élvezésének feltétele 456. 

» megszerzésének módja ^5. 441. 
» megszerzése dij nélkül 348.
» » városi ingatlant .nélkü

lözők részéről 3 Í1.
» megszerzésének szabályozása

314.
» megszerzésére reászoritás 2J0é

Polgárjoggal visszaélés büntetése 345. 
Polgárjogot kérők megvizsgálása^43. 

» megszerezni vonakodók meg
szorítása 292.

» nélkülözőktől kert elvétele 62.
Polgárlevél megszerzése 3£8f 
Polgárok bormérési joga""160.

» bormérési jogának meghatáro
zása 569.

» elővásárlása magyarok előtt 68.
» elővásárlási joga ingatlanokra

67.
» . x engedelmességre szorítása 24J.
» fegyveres készenléte 142.
» fegyverrel ellátása 31.
» fogságba zárása 19.
» gyermekeinek eskütételi köte

lezettsége 108.

Polgárok gyermekeinek jogi helyzete 
272.

> gyermekei születéslevelének be 
nem kívánása 307.

» havi készletének megszemlélése 
30.

» házadójának mennyisége 52.
» házában kapitányviz készen- 

tartása 184.
» kötelezése házszerzésre 286.
» közé horvátoknak be nem vé

tele 109.
» közmunkára menése 322.
» közt föld kiosztása 384. 543.
» különzárása gonosztevőktől 158.
» megjelenése polgármester meg

hívására 112.
» nemességének meghagyása 77.
» névsorának felolvasása 112.
» részére eladandó áruczikkek

101.
» számára külön fogház 510.
» tulszigoru büntetésének tilalma

70.
» ügyeiben való eljárás 17.

Polgárokkal egyenlő elbánás meg
hagyása 100.

» méltányos bánásmód 43.
Polgárpénz alól felmentés 501.

» beszedése 538.
» mennyisége 501.

liáczok távoltartása a várostól 485.

Tótoktól szeszes italok vásárlásának 
tilalma 338.

Törökök elleni óvintézkedések 23.
» számára gabonavásárlás ti

lalma 36.

Zsidó temető megszüntetése 27.
Zsidók be nem bocsátása 472.

» befogadásának büntetése 580.
» bejövetelének korlátozása 278.
» dohányadója 403.
» elleni intézkedés 20.
» elszállásolásának tilalma 34.
» eltiltása boltnyitástól 431.
» » posztóvásárlástól 13.
» fürdésének rendezése 17.
» házalásának beszüntetése 139.
» javai befogadásának tilalma34.
» » eladásának közvetítése

27.
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Zsidók kitiltása 461.
» korcsmákra szorítása 264.
»■ korlátozása kereskedésben 314.
> külvárosba szorítása 20.
» nem tűrése 517.
» otthon tartózkodása ünnepe

ken 14.

Zsidók öltözködése 14.
» templomának kisajátítása 27.
» város falain kívül szorítása 27.

Zsidóknak eladandó zálog 421.
» éjjeli szállása 523.

Zsidóktól kölcsönvétel módja 11.
» város megszabadítása 321.

V I. H ad ü g y .

Ágyulövéssel tűzjelzés 468.

Bástyák jókarbantartása 15. 85.
» tisztántartása 555.

Beszállásolás terhének viselése 417.

Csákányhordás tilalma 43.

Dobolás lásd VII. alatt.
Dobos kötelessége 259.

» választása 238.
Dragonyos-lovak szénával ellátása 399.

Ellenség ellen védekezés 31.
» » óvintézkedések 23.
» elől elbuvás tilalma 158.
» » elszökés büntetése 259.

Ellenségről hiradás 158.
Ezred dolgában járó zsidók bebocsá

tása 517.

Fegyver lásd VII. alatt is.
» elvétele polgároktól 387.
» hordás tilalma 474.

Fegyverek beszerzése 16. 157.
Fegyveres készenlét 164.
Fegyverrekelés adott jelre 379.
Fegyverrel ellátása a polgároknak 31. 

» ellátva megjelenése tisztek
nek 72.

» készenléte polgároknak 142.
Fegyvertárba helyezése polgárok fegy

vereinek 387.

Golyó készletben tartása 31.

Hadi készlet számbavétele 30.
» készültség elrendelése 277.
» lovak árának megtérítése 72.
» őrködés rendezése 259.
> szemle tartása 30. 123.
» szerek beszerzése 16.

Hadi szerek készletben tartása 23. 
Hajdú lásd VII. alatt. 
Háboruveszély elleni intézkedés 66.

Kapitány lásd IV. és V II. alatt is. 
Kardhordás a polgármester után 39. 
Katonaadó külön kezelése 563. 
Katonaszállásolás alól való mentes

sége pénztárnoknak 454.
» terhe 508.

Katonaszolgák napi ellátása 204. 
Katonaszökevények büntetése 512. 
Katonaszöktetés büntetése 512. 
Katonatartás 449.

» szabályozása 417.
» alól mentessége a bírónak 408.

Katonatisztek ellátása 204.
Katonai előfogatok 495.

» segédlet kéményvizsgálatnál
499.

Katonák dija őrségen 499.
» ellátása 204.
> erdőbe bocsátásának tilalma 

265.
» elszállásolása 417.
» fosztogatástól való eltiltása 205.
» házalásának tilalma 140.
» lövöldözéstől eltiltása 205.
» részére bor szedése 316.

> » » hitelbeadása 449.
Katonáktól okozott kár hordozása 163. 
Kén készletben tartása 31.
Kőfal lásd VII. alatt is.
Kőfalak helyrehozása 115.

» jókarban tartása 85. 256.
Kuruczok elleni óvintézkedések 377.

Lőpor készletben tartása 31.
» pénz beszedése 124.

Lőszerek gondozása 85.
Lövöldözés lásd VII. alatt.

Mozsárágyu-lövés tűzjelzésre 468.
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Ostrom esetére élelmi szerekről gon
doskodás 24.

Polgár fegyveres szolgálata 678. 
Polgári sereg felállítása 573. 
Puskamester bírósága 42.

» félfogadása 41.
» fizetése 42.
» kimaradásának tilalma 42.
» teendői 42.

Puskamüves iránti intézkedés 9.
» rendreutasítása 123. 

Puskapor-pénze városszolgáknak 481.

Sánczok jókarban tartása 15. 85. 
Serét készletben tartása 31. 
Szemletartás 164. 238.
Szurok készletben tartása 31.

V II. Köz:

Árkok rendbentartása 26.
» tisztántartása 94.

Árok ásása döglött állatok számára 
467.

Rakterek kötelessége 544.
Bábák kötelessége gyermekek bejelen

tése körül 56.
» kötelessége keresztelés körül

56.
Bebocsátása zsidóknak a városba 

278.
Becsempészett bor eladásának bün

tetése 91.
Befogadása idegennek biró hírével 

426.
Bejelentése építkezésnek 54i.

» gyermekek születésének 56.
» halálesetnek 259.
» idegennek 300.
» idegen szállónak 382.
» lakásba fogadottnak 207.
» mestereknek 538.
» mesterlegények jövésének és

távozásának 536.
» zsellérházba fogadásnak 92.

Bekerítése temetőnek 254.
Betegek javára kecsketartás 217.

» részére bor adása 207.
> » borkimérés ünnepnapon

90.
» > sörvétel 129.

'risztektől fizetendő előfogat-illeték 
531.

Tizedes lásd IV. alatt.

Várból sörvásárlás tilalma 129. 
Veszedelem lásd VII. alatt. 
Védekezés ellenség ellen 31. 
Védelmi eszközökkel való ellátása 

jobbágyoknak 33.
Védfalak felépítése 392.
Vészlétrák gondozása 85. 
Vigyázóhelyek 259.

/ászlók városházánál tartása 573. 
Zászlótartó választása 238.
Zászlóval jelzése néptömeg közeled

tének 45.

Betegek számára bormérés prédiká- 
czió alatt 220.

Betegség elleni óvakodás 19. 395. 
Betegségek megelőzése 321.
Bécsbe utazás bejelentése 96. 
Billiardjáték tilalma 585. 
Biztonságban tartása utazóknak 138. 
Borbélyok eltiltása gyógyítástól 463. 

» helye körmenetek alkalmával 
'356.

» sebkezelése 104.
» tanácskozásra egybehivása 104. 

Borivás korlátozása 130.
» tilalma 255.

Bormesterek választása 151. 
Borvizsgálók szolgálati ideje 135.

Czédulaváltás 544.
Csatornák tisztántartása 227. 332. 429. 
Csavargók elfogása 317. 483.

» szállásba fogadásának tilalma 
484.

Csempészet lásd II. alatt is.
» büntetése 402.

Csendháboritás büntetése 92.
» elleni óvóintézkedések 395.
» éj idején 169.

Csontoknak egy helyre gyűjtése teme
tőkben 178.

Csőcselék ellenőrzése 326.
» házalásának beszüntetése 140. 

Csődület elleni óvóintézkedés 20.
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Darabantok beállítása 148.
Dobolás eltiltása 134.
Dobolással tűzjelzés 438.
Dohányzás be nem jelentésének bün

tetése 422.
» büntetése 460. 462. 487. 547.
» megszorítása 455.
» tilalma 375. 414.

Dorbézolás tilalma 91. 92. 317. 399. 
Dög elásása 467. 538.
Dög kihordása hóhér által 413.

» kihordásától járó díj 413. 
Döglött állatok eltakarítása 291.

» » kivitele városból 94.

Egészségi tekintetből kecsketartás 231. 
Elásása dögnek 538.
Elbuvás ellenség elől 158.
Elcsalása munkásoknak 92. 
Elcsalogatása mesterlegényeknek 536. 
Elfogatása veszekedőknek 275. 
Elfogása gyanús személyeknek 526. 
Ellenőrzése az őröknek 484.

» borcsapolásnak 15.
» szappanosoknak 74.
» vágómarhák egészséges voltá

nak 82.
Ellenszegülők büntetése 509. 
Előbástya kiigazítása 115.
Előleges bejelentése szállásbafogadás- 

nak 537.
Elszállásolása idegennek 455.

» tanulóknak 433.
Eltiltása katonáknak lövöldözéstől 

205.
» külön csorda tartásának 119. 
> vendég zsarolásának.

Eljárás lásd III. alatt is.
Elzárása kijárásoknak 28. 
Engedelmesség hegymesterek iránt 

282.
Engedelmessége nemes polgároknak 

77.
Engedetlenkedők büntetése 206.
Esti harangozás 15.
Égés bejelentése 41. 226.

» » bírónál 211.
» esetén oltás kötelessége 93.
» esetére viz készentartása 93.

Égő gyertyával szabadban járás ti
lalma 93.

Éjjel elfogottak átadása biró kezéhez 
168.

» érkező szekerek megvizsgálása 
400.

Éjjel járás lámpással 184.
Éjjeli ezirkálás 407.

» csendháboritás büntetése 169 
» > megelőzése 246.
» » tilalma 395.
» dorbézolás tilalma 550.
» kimaradása puskamesternek 42
» kimaradásnak tilalma 45.
» kóborlás tilalma 172.
» lárma megtiltása 88.
» őr kötelessége 331.
» őrködés ünnepeken 391.
» őrök kirendelése 34.
» őrökre felügyelet 87.
» őrzés elmulasztásának bünte

tése 197.
» őrzés rendezése 56.
» őrzése kapuknak 260.

Építés lásd X. alatt is.
» bejelentése 373.
» községi képviselet tudtával 44. 
í  városi engedélylyel 490.

Fajtalankodás gátlása 293. 
Fajtalanság lásd II. alatt is.
Falak rongálásának tilalma 256. 
Fegyver lásd VI. alatt is.
Fegyver elvitele 181.
Fegyverrel korcsmába menés tilalma 

92.
» szolgáját megverő gazdának 

büntetése 180.
Fegyvertartás őrszolgálat czéljából

210.
Feljelentése veszedelmes dolgoknak 

578.
Fellázitása munkásoknak 92. 
Felügyelet lásd IY . alatt is.

» a választás rendjére 82.
» csaplárosokra 117.
» mértékekre 19.
» mészárszékekre 12.
» kapuőrzésre 28.
» városszolgákra 32.

Felügyeleti kötelessége hegymester
nek 83.

Felügyelés vendéglősökre 51. 
Felvigyázók tűzoltó-szereket illetőleg 

295.
Fertálymesterek hatásköre 431.

» » kötelessége 391.
Fényűzés elleni intézkedés 155.

» korlátozása 365. 379.
» megszorítása 195.
> tilalma 244.



мтгтлтб. хххш
Férfiszemély tartása özvegyeknek. 
Fosztogatástól tartózkodás 205.
Főzés eltiltása piaczon 493.
Fürdetés díja 166.
Fürdetők díjának megállapitása 182. 
Fürdése zsidóknak 17.

Gonosztevők lásd II. alatt. 
Gorombáskodás tilalma 51.
Gőzfürdő díja 182.
Gyanús egyének bebocsátásának ti

lalma 295.
» egyének elleni óvakodás 28.
» emberek szemmeltartása 8.
» emberekért felelősség 338.
» személyek be' nem bocsátása

201 .

» személyek bejelentése 549.
» » elfogatása 526.
» » eltávolítása korcsmából

399.
» személyek megvizsgálása 407.

Gyermekágyasok számára borkimérés 
ünnepen 90.

Gyertya lásd X. alatt is.
Gyertyával járás büntetése 187. 
Gyógyszerek árszabálya 179. 
Gyógyszerekkel ellátása szegény be

tegeknek 382.
Gyógyszerész elbocsátása 120.

» esküre kötelezése 154.
» felmentése 110.

Gyógyszerészek rendszabályozása 463. 
Gyógyszertár kellő felszerelése 154. 
Gyógyszertári árak 384.
Gyülekezés lásd IV. alatt is. 
Gyülekezések tilalma 542.

Hajdú lásd IV. alatt is.
Hajdúk eltiltása birkatartástól 145. 

» fizetése 265. 436.
» felett felügyelet gyakorlása

374.
» havi fizetése 374.

Hajnyirás díja 182.
Hamisított bor árulásának tilalma 

396.
Hamis mérték birsága 162.

» » használatának büntetése
208.

» mérték használásának tilalma
12.

Hamis röf bejelentése 169.
Hamunak házak elé öntése 13.

Harang félreverése tűz esetén 89. 
Harangozás lásd IX. alatt is. 
Harangozás után magánhelyeken fen- 

maradás megengedése 39.
Ház lásd I. alatt is.
Ház fedése cseréppel 542.
Házalás tilalma 245.
Házalók kiutasítása 246.
Házfedél lebontása tűz esetén 469. 
Hely kijelölése disznók számára 189. 
Híd lásd X. alatt is.

» jókarban tartása 26. 
Hitelesített mérték használata 141. 

» mértékkel való eladása bor
nak 50.

Hitelesítése mértékeknek 15.
Horvát czipészek részvétele tűzoltás

ban 473.
Hús melegen árulásának tilalma 136. 
Húslátók 12.

> fizetése 497.
» jelenlétében marhák levágása

258.
» kirendelése 19.
> mellé polgárok kirendelése 29.

Idegen lásd V. alatt is.
Idegen befogadása biró hírével 426.

» befogadásának tilalma 220.
Idegenek bejelentése 141.
Idővész alkalmával harangozás 493. 
Igaz mértékkel való bormérés 130. 
Ispotály lásd »Kórház« is.
Ispotály részére adandó áruczikkek 

571.
Istállóban dohányzás tilalma 473. 
Iszákosság tilalma 550.

Járdaadó 415.
Járdák kiigazítása 429.
Járvány ellen védekezés 384.
Játék tilalma 91. 400.
Játékosok büntetése 91.
Jelentkezési kötelessége őröknek 88. 
Jelzése hús árának táblán 86. 
Jövevények befogadása zsellér há

zába 184.

Kapitány lásd VI. alatt is. 
Kapitány hírével szállásadás 526.

» mint bírósági végrehajtó 529.
» viztartás 184.

Kapukulcsok őrzése 34.
C orpus S ta tu to ru m . V. i n
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Kapunyitás feltételei 96.
Kapunyitásnál őrök jelenlétének kö

telessége 88.
Kapuőr lásd IV. alatt is.
Kapuőr eltiltása más tisztség viselé

sétől 17.
Kapuőr ruházata 547.
Kapuőrök alkalmazása 121. 206.

» ellátása 258.
» havi fizetése 390.
» heti fizetése 369.

Kapuőrzés 11.
» kötelessége 210.
» személyesen 224.

Kapuzárás és nyitás ideje 363.
Kapuzárásnál tanácstag jelenléte 277.
Kapuzárásra felügyelet 88.
Kapuzárásról gondoskodás 33. 233.
Kapuk bezárása 246.

» éjjel zárvatartása 178.
» éjjeli őrzése 260.
» megcsinálása 131.
> mellett dohányzás tilalma 473.
» őrzése darabantokkal 148.
» őrzésének módja 30.

Kádakkal ellátása utczai kutaknak 
469.

Kártyajáték tilalma 221.
Kártyások kinyomozása 340.
Kártyázás tilalma 208. 550.
Kerítések megcsinálása 208.
Kertelés elhordásának tilalma 250.
Kéményseprők tűzoltásnál 469.
Kéménytisztogatás megakadályozásá

nak büntetése 439.
Kémények ellenőrzése 261. 275. 383. 

» kőből való építése 329.
» megigazitása 383.
» megvizsgálása 136. 214.
» negyedévenként való megvizs

gálása 230.
» seprése 93.
» vizsgálásának módja 499.

Kéményekre felügyelet 208.
Kéményvizsgálás díj nélkül 477.
Késő megjelenés büntetése 551.
Kiáltozás éjjel 88.
Kihágás bejelentése bírónál 176.
Kihirdetése szüretelés idejének 268.
Kijátszása idegen bor behozatalának 

434.
Kijelölése temetkezési helynek 57.
Kiszolgáltatása szőlőkben kihágást 

elkövetőknek 176.
Kóbor kutyák befogása 413.
Kóborlók büntetése 556.

Kóborlók elleni rendszabás 501.
* szemmeltartása 413. 

Koczkajáték tilalma 208. 222. 
Koczkajátékosok kinyomozása 340. 
Koldulás tilalma szüret idején 544. 
Koldusok be nem bocsájtása 522.

» eltolonczozása 522.
» jelvénynyel ellátása 522.
» megvizsgálása 407.
» szemmeltartása 424.

Koporsók árának mérséklése 178.
» díja 174.

Korcsma titokbantartásának bünte
tése 190.

Korcsmái záróra 15. 130. 246. 502. 
Korcsmába járás tilalma 147.

» járástól eltiltása toronyőrnek 
28.

» menés fegyverrel 92. 
Korcsmából kiűzése csavargóknak 

502.
Korcsmába bocsátása zsidóknak 264. 
Korcsmákon kivül harangozás idején 

túl tartózkodóknak büntetlen
sége 39.

Korcsmáros felelősségrevonása kár- 
tyázókért 340.

» figyelmeztetésére nem hallga
tók büntetése 92. 

Korcsmárosok zabvásárlása 50. 
Korcsmázás tilalma 162.
Kórház lásd ispotály alatt is. 
Kórház javára teendő hagyomány 349.

» részére gabona elkobzása 255. 
Kórházbaadása zsemlyéknek 15. 
Kórházba felvétel szabályozása 450. 
Kórházban istentisztelet tartása 153. 
Kórházi számadások benyújtása 114. 
Kórházigazgatók kirendelése 381. 
Kórházjavak felhasználása 157. 
Kórházmester tejilletménye 65. 
Kórháztisztek számadása 16.
Kőfal lásd VI. alatt is.
Kőfal építésére való adózás 146. 
Köpölyözés díja 166. 182.
Körfalak fentartására adózás 17. 
Kövezet jókarban tartása 571.

» kiigazítása 359.
Kövezés díja 491.
Kövezése utczáknak 20. 
Közbiztonsági intézkedés 196. 
Közcsendháboritás ellen intézkedés 

427.
Közrendészet szabályozása 84. 
Közrendről gondoskodás kötelességbe

20.
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Köztisztaság ellen vétők büntetése 
555.

Köztisztaságról gondoskodás 571. 
Közzététele dohányzás tilalmának 

547.
Kurjongatás tilalma 477.
Kurvafiak megadóztatása 427. 
Kurvatartás tilalma 191.
Kurvák bejelentése 382.

» elleni intézkedés 320.
» kitiltása 427.
» összeírása 427.

Kurválkodás elleni intézkedés 304. 
Kutaknál való mosás és surlás ti

lalma 94.
Kiirtjelzés, háromszoros 45.

» toronyőr által 41.

Lakmározástól eltiltása toronyőrnek 
28.

Lámpás használata éjjel 184. 
Lámpással járás este 526.

» jelzése tűznek 467.
Lármázás tűzvész alkalmával 467. 
Lebontása házfedélnek tűzvész idején 

469.
Lelövése szőlőben talált marhának 

177.
Letartóztatás lásd III . alatt. 
Levágandó disznók megvizsgálása 462. 
Lövészek ünnepélye 146.
Lövőhely beszüntetése 200. 
Lövöldözés büntetése 169. 414.

» tilalma 93. 212. 226. 391.
» » menyegzőkor 477.
» » városban 184.

Lövöldözéstől eltiltása diákoknak 512.

Megvizsgálása élelmi szereknek 82. 
» kéményeknek 136.
» levágandó disznóknak 462.
» szekereknek 400.
» tüzoltószereknek 468.
» vágómarháknak 15. 29. 136.

Menedéklevél lásd I. alatt. 
Menlevelek kiállítása 324.
Mezőőrök kirendelése 131.
Mérték lásd I. alatt is.
Mértékek ellenőrzése 82. 
Mértékvizsgálók kirendelése 506. 
Mosás tilalma közkutaknál 94.

Nyitvatartása mészárszéknek 437.

Oltás kötelessége tűzkár esetén 211.
212 .

Óra felhúzása 45.
Óraigazitás díjazása 41.
Órakikiáltás 28.

» meghatározott helyen 88. 
Órakikiáltók kötelessége 88.
Órának rendbentartása 41. 
Országutak jókarbantartása 412. 
Orvos díja 61.
Orvos félfogadása 494..

» meghívása 200.
Orvosi illetmény megszüntetése 409. 
Orvosnak lakás kijelölése 145. 
Orvosok szaporítása 161.
Orvossággal ellátása szegényeknek 

381.
Ostorcsattogtatás megtiltása 422. 
Ovóintézkedés elővásárlás ellen 284. 

» gyanús személyek ellen 28.

Öltözet lásd X. alatt is.
Öltözködése zsidóknak 14.

Or lásd »strázsa« is.
Őrállásban való mulasztás büntetése 

97.
Orcsapat kirendelése 56.
Orcsapatok kiküldése vasárnapon 

166.
» kirendelése ünnepnapokon 173.

Őrjárat kirendelése 462.
Őrködés polgári kötelessége 142. 
Őrmester eskütétele 89.

» felügyelése éjjeli őrökre 87.
Őrök alkalmazása külső kapuknál 114.

» állítása kuruezok ellen 397.
» beállítása 79.
» díja vásárkor elkövetett lopás

esetében 511.
» ébrenléte 89.
» évi fizetése 483.
» felett gyakorlandó felügyelet

484.
» felváltása 483.
» fizetésére adókivetés 79. 114.
» heti fizetése 369.
» jelenléte kapunyitásnál 88.
» jelentkezési kötelessége őrmes

ternél 88.
» kötelessége 275. 276.

Őrökül fogadott legények havi fize
tése 370.

Őrségre alkalmazottnak napidija 499.
III*
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Őrszobák megigazitása 114. 
Őrszolgálat alól mentesség 22.

» személyes teljesítése 168.
» teljesítése 289.

Őrszolgálatból kizárása gyermekek
nek 86.

Őrtálló helyettesítése 85.
Őrzése kapunak 11.
Őrzésre jeladás harang-szóval 68. 
Ösvényről eltávolítása szőlőfürtök

nek 176.
Összeírás lásd V III. alatt is. 
Összeírása krajnai kereskedőknek 544. 

» város lakóinak 300.

Pásztor lásd X. alatt.
Perzselése disznóknak 392.
Pestis idején városban való elteme

tés tilalma 181.
Pipások összeírása 515.
Pipázás tilalma 408.
Puska elvétele 415.,
Puskamester lásd VI. alatt. 
Puskások kirendelése tolvajok ellen 

267.

Ragályos marhabetegség ellen intéz
kedés 386.

Rács kiigazítása 115.
Rácsokkal ellátása ablakoknak 30. 
Rendőri intézkedések kuruczok ellen 

377.
Rendőrök figyelmeztetése 178. 
Rendre való felügyelés vásár alatt 553.

» utasítása puskamüvesnek 123. 
Rendszabály kóborlók ellen 501. 
Rendszabálya mészárosoknak 60. 
Rendszabályozása ezipészeknek 69.

» mészárosoknak 71. 242.
» nőtlen legényeknek 189.
» szőlőmunkásoknak 247. 

Rendtartás favágásban 80.
Részeg hajdúk tömlöczbe vetése 374. 
Részegeskedés tilalma 317. 
Ruhailletmény toronyőrök számára72. 
Ruházat a hajdúk részére 436. 
Ruházkodás szabályozása 379. 
Ruházkodási szabályzat kihirdetése 

200 .

Sebek bekötése borbélyok részéről 104. 
Sebészek ozéhének zászlója körmene

tek alkalmával 356.

Segítség nyújtása égés esetén 93. 
Seprés a házak előtt 14.

» elmulasztásának büntetése 19. 
Sétaközben fegyverhordás tilalma 18]. 
Sir lásd XI. alatt is.
Sirásás díja 174.
Sirásásra felügyelet 207.
Sirásó fizetése 165.

» zsarolásának tilalma 178. 
Strázsa lásd »Őr« alatt is.
Strázsa díjának befizetése 391. 
Suhanczok kitiltása szőlőből 177. 
Szalmával való tüzelés tilalma 500. 
Szállás adása idegeneknek kapitány 

hírével 526.
» adása magyarok részére 35. 

Szállásba való befogadás bejelentése 
537.

Szánkázás ideje 477.
Szegény betegek ellátása szalmazsák

kal 385.
Szegények ellátása orvossággal 385. 
Szemét eltakarítása a házak elől 93. 
Szemét ház elé való öntésének ti

lalma 13.
» kidobásának tilalma 504.
» kihányásának büntetése 162. 
» kihordása 14. 26. 113. 321. 

Szemétkihordás elmulasztásának bün
tetése 19.

» elrendelése 280. 
Szemétlerakóhely kijelölése 12. 
Szökevény polgárok megbüntetése 108. 
Szökés büntetése 289.

» idegen helyre bormérés czéljó
ból 243.

Születési bizonyítvány mellett fel
vétele polgárnak 55.

Táncz tilalma 399.
Táncztól való eltiltása szőlőpásztor

nak 176.
Temetés lásd IX. alatt is.

» pestis idején 181.
Temetési díj 58.

» díjak szabályozása 65. 
Temetkezés lásd IX. alatt..
Temető megszüntetése 27.
Tilalma csákány hordásának 43.

» polgárok tulszigoru megbünte
tésének 50.

» szőlőkön való átjárásnak 198. 
Tilalom lásd I. alatt is.
Tisztaság ellen vétők büntetése 504. 
Tisztaságról való intézkedés 297.
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Tisztántartása házak előtti térnek 93. 
» város utczáinak 9. 26. 35. 451.

Tiszteletadás városi tisztek részére 
332.

Tizedes lásd IY. alatt.
Toronyba bocsátás tilalma 45.
Toronykapu jókarban tartása 31.
Toronyőr díja 41.

» ellátása 46.
» ellenőrzése 23.
» ismételt félfogadása 40.
». korcsmától való eltiltása 28.
» kötelessége 44.
» lakása 40.
» távolmaradása engedélylyel 41. 
» teendői 441.
» vasárnapi trombitálása 85.

Toronyőrök számának leszállítása 72.
Tömlők beszerzése tűzvész idejére 

360.
Trombitával jelzése tűznek 468.
Tűz ellen óvakodás 261. 341.

» » védekezés 221.
Tűz elleni intézkedés 93. 141.
Tüzfeeskendő készentartása 469.
Tűzfecskendők beszerzése 360.
Tűzhely jókarban tartása 426.
Tűzhelyek megvizsgálása 214. 230.
Tűzhordás fazékban 274.
Tűzjelzés 467.

» lámpával 45.
» lármával, kopogással 89.

Tűzkár elleni védekezés 173.
» okozása esetében birság fize

tése 339.
» okozóinak büntetése 294.

Tűzkárosultak köztehermentessége 47.
Tűzoltás kötelessége 227. 390.
Tűzoltáshoz kényszerítés veréssel 473.
Tűzoltásnál megjelenés kötelessége 

49. 275. 492.
Tűzoltásnál mesteremberek részvétele 

473.
Tűzoltásra alkalmazása ácsoknak 469.
Tűzoltó-csapatok beosztása 469.

» eszközök beszerzése 146. 568.
* eszközökre való adózás 415.
» kannák beszerzése 456.
» készletek megvizsgálása 468.
» szabályzat 467.
» szerek beszerzése 353.
» » készletben tartása 295.
» » megvizsgálása 569.
» » rendbentartása 172.

Tűzőrük rendelése 341.
Tűzrakás erdőben 211.

Tűzrakás tilalma erdőben 138. 226. 
» » szőlőhegyen 351.

Tűzrendőri vizsgálat 184.
Tűzszerektől való eltiltása ökörpász

tornak 184.
Tűztartó helyekre való felügyelet 208.
Tűzveszély elhárítása 407.

» ellen óvakodás 256.
Tűzvész esetében szenvedett kár meg

térítése 190.
» helyén tanácsosok megjelenése 

470.
» idején harang félreverése 89.
» jelzése harangszóval 379.
» megelőzése 20.
» miatt károsodottnak kártalaní

tása 469.
Tűzzel okozott kárért való felelősség 

213.

Út lásd X. alatt is.
Utak kellő szélességben tartása 118. 
Utasitás húslátó részére 496.
Utasok számára bormérés ünnepe

ken 90.
Utazás bejelentése városi bírónál 363. 
Utászok kirendelése 254.
Utczai kutak rendbentartása 469. 
Utczák biztonságban tartása 138. 
Utczák és csatornák tisztántartása 332. 

» szabadontartása 94.
» tisztántartása 14. 131. 451.
» tisztántartására való intézke

dés 26.
Utczákon való lövöldözés tilalma 93.

» való vásárlás tilalma 91. 
Útlevél mellett való bebocsátás a 

városba 407. 472.
Utón járók részére bor adása 207.

Varázslás elleni intézkedés 304. 
Yásárfelügyelők kirendelése 418. 
Vedrek készentartása 146.
Vendég bejelentése hadnagynak 184. 
Vendégek sarczolásának tilalma 50. 
Vendégeskedés tilalma 176. 
Veszedelmes ablakok elzárása 28. 
Veszekedések megelőzése 474. 
Veszekedők elfogása 275. 
Viszálykodás elintézése 5. 
Visszaélések mértékkel 51.
Vízfolyás tisztántartása 212. 
Vizhordás tűzoltáshoz.
Viztartás égés esetére 93.
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Zajongás eltiltása 34.
Záróra megállapítása 446.

» italmérésnél 208. 220.
» korcsmákban 16.
» után kimaradottaknak 

kesztése 252.
kire-

Zárórán túl fenmaradás tilalma 91. 
Zászlóval jelzése tűznek 467.
Zenélés vasárnapon 126.
Zenélők évi díja 455.
Zenélőknek, idegeneknek, kitiltása 

127.

V II I . Adó és pénzügy , k ö zm u n k a  s eg y éb  sz o lg á lta tá so k .

Adó állatok után 410.
» eladott fa után 400.
> fizetése házbér után 169.
» » ingatlan vétele esetében

269.
» házak után 289.
» kétszeres fizetése 197.
» malomkerék után 410.
> méhsör után 506.
» méltányos kiigazítása 309.
» polgárok háza után 53.
» zsellér helyett gazdától 581.
» befizetésének ideje 101.121.197. 

Adóbeszedésért felelősség 278. 
Adóbeszedés lakóktól 500. 
Adóelengedés 47.

» külső tanyásokra nézve 503.
Adófelhajtás 211.
Adófizetés kötelessége 211. 
Adófizetésre időhaladék adása 107. 
Adóhátralékok behajtása 107. 117. 
Adóhátralék behajtása szüretkor 342. 

371.
Adóhátralékosok bezárása 355.

> elleni intézkedés 145.
Adóintés 386.
Adója bormérésnek 53.

» halkereskedőknek 260.
» kereskedőknek 53.

Adójövedelmekről évi számadás 510. 
Adókedvezmény esküdtekre nézve 443. 
Adókirovás czéljából házak osztályo

zása 537.
» vetésekre 408.

Adókivetés házak után őrök fizetésére 
79. 114.

» módja 564.
» tehetség szerint 81.

Adók mérséklése 406.
Adóleengedés tilalma 442. 
Adómentesség 270.

» állatok után 408.
» kiírása 324.
» tartama tisztviselőkre nézve 

504.

Adómentessége lakóháznak 310.
» lelkészeknek 151.
» tanácsnak 310.
» tanácsosok özvegyének 311.
» tűzkárosultaknak 47.
» uj szőlőknek 405.
» városszolgáknak 472.

Adónak késedelem nélkül való be
fizetése 225.

Adónyugtat vány 122.
Adóosztályok megállapítása 402.
Adóra ingatlanok összeírása 370.
Adószedők zálogolási joga 185.
Adóteher mérséklése 439.
Adót nem fizetők eltiltása marha

legeltetéstől 287.
Adóval hátralékosok megzálogolása 

149.
Adóvégrehajtás 421.
Adózás árvavagyon után 192.

» czéljára földek összeírása 335. 
» dohányzás után 403.
» föld után 521.
» hajózás után 402.
» járdára 415.
» kőfalépitésre 146.
» körfalak fentartására 17.

Adóztatás kurvatartásért 427.
Adózás temetőre 584.

» templom javára italmérés után 
435.

» tűzoltószerekre 415.
» városi alkalmazottak fizetésére 

401.
Adózása czéheknek 16.

» házasságra lépettnek 193.
» jobbágyoknak 386.
» kereskedőknek 583.
» magánosoknak 482.
» nemes polgároknak 77.
» parasztoknak városi ingatlan 

után 296.
» sütőknek 507.

Adózási kötelezettsége bérlőknek 31. 
» osztályozás 408.
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Akoló-díj 477.
» pénz beszedése 273.
» » biztosítása 338.
» » idegen bor után 373.

Alamizsnapénz befizetése 268.

Beszállásolás lásd VI. alatt.

Deperdita 533.
» fedezése 564.

Díj lásd I. alatt.
Díja mértékhitelesitósnek 23.

* polgárságba fölvételnek 323. 
Díjfizetés czéhszabályok kihirdetéséért 

327.

Ellátása toronyőrnek 46.
Ellenőrzése adó helyes kivetésének 81. 
Előfogatok díja 389. 531.

» rendezése 408.
» terhének viselése 508. 

Előfogatokról lajstromvezetés 533. 
Elszámolás helypénzekről 257.

» perselypénzekkel 134.

Failletmény lásd X. alatt is.
Failletménye adózó jobbágynak 65. 

» polgároknak 65.
» városi képviselőknek 65.

Felmentés polgárpénz fizetése alól 
501.

Fizetés lásd I. alatt is.
Fizetésből levonás 484.
Fizetése húslátónak 497.

» kapuőröknek 390.
» mezőőröknek 317.
» őröknek 483.
» ülnököknek 22.

Fizetésjavitása hajdúknak 265.
Fuvarozás pénzzel megváltása 386. 

» szabályozása 380.
» teljesítése 424.
» téglaégetésre 362.

Harminczad lásd 1. alatt is.
» fizetése 378.
» fizetés alól mentesség 16.
» » biztosítása 21Í.
» kikerülés tilalma 238.

Harminczadosok elleni védelem 15. 
Házadó-kiszabás 53.
Házadó-kivetés 410.

Házadó megállapítása 402.
» mennyisége 406.

Házi pénztár külön kezelése 563. 
Hegypénz fizetése 281.
Hegy vám-fizetés módja 268. 
Hegyvámszedő biztosok 343. 
Helypénz lásd I. alatt is.

* fizetése heti vásárok alkalmá
val 257.

» nagysága 300.
» szedés vásár idején 280. 486. 

Huszad hegymester részére 282.

Illeték bor után 21. 249. 523.
» disznóhús-árulásért 381.
» húsvágás után 359.
» mész után 10. 25.
» szedése városból kivitt örökség 

után 307.
» fizetés akolásért 477.
» » bor után 48.
» » sörmérés irtán 20.
» fizetésre kötelezés 143. 

Illetmény peres eljárásban 551. 
Illetménye karmesternek 481.

» plébánosnak 17.
» városi bírónak halban, rákban 

354.

Jövedelemben osztozás 518. 
.Jövedelemből levonás meg nem jele

nés miatt 438.
Jövedelmek beszedése 251.

» felosztása 438.

Katonaszállásolás lásd VI. alatt. 
Katonatartás nemesek részéről 518. 
Kereseti adója kapásoknak 409. 
Kiadások község tudtával 368.
Kis adó alól mentesség 472. 
Kivetése adónak mindenki tehetsége 

szerint 81.
Költség esinálása község tudtával 366. 
Kövezetvám-mentesség 498. 
Közmunka falépitéshez 173.

> hídépítésnél 479.
» malomépités czéljából 330.
» teljesítése czinterem építésére 

190.
» végzése 131.

Közmunkára menés 322.
Közterhek alá vetése kegyesczélu 

hagyományoknak 417.
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Közterhek alól mentessége magyarok
nak 36.

» egyenlő hordozása 22.
» viselése nagy szükség idején 30.

Lóadó behajtása 71.

Mártonnapi adó befizetése 48. 
Mentesség kövezetvám alól 498.

» vásárvám alól 485.
Mentessége hadnagyoknak 459. 
Mérés díjának beszedése 273.

Nyugtatvány adófizetésről 122.

Őrzési adó kivetése 110.
Összeírás lásd VII. alatt is. 
Összeírása vagyonnak adózás czéljá- 

ból 508.

Pajtáspénz befizetése 111.
» beszedése 120.

Perselypénz lásd VIII. alatt.
Pénz lásd I. alatt is.
Pénzkezelés szabályozása 562. 563. 
Pénzkiutalás tanács részéről 431. 
Pénztárnok lásd IV. alatt.
Piaczi vám lásd I. alatt.
Portio lásd Adó.

» fizetése dohányzás után 403. 
» mérséklése 406.

Robot lásd I. alatt is.
» alól mentesség 22. 47.
» fahordásra 448.
» nem teljesítésének büntetése 

198.
» szabályozása 58.
» teljesítése udvarhely után 193.
» teljesítésének rendje 122.

Robotra szorítása magyar házbirtoko
soknak 44.

Saliarium tanácsosnak, pénztárosnak 
328.

Sókamara fentartása 16.
Sportula lásd illetmény.
Szállásadás katonáknak nemesek ré

széről 518.
Számadás bemutatása árvavagyonról 

305.
* előfogatra szolgáló pénzekről 

380.
» kimért borról 179.
» pénztárak részéről 251.
» jövedelmekről 510.
» végett idézésre megjelenés kö

telessége 163.
Számadási kötelessége pénztárosnak 

82.
Számadása tiszteknek 9. 16.

» vagyonkezelőknek 299.
» vásárbiráknak 533.

Számadások beadás-ideje 306.
» bevétele 114.
» felolvasásának ideje 585.
» felterjesztése 572.
» könyvbe vezetése 552.

Számadástétel egyházi javakról 309.
Számadásvizsgálathoz alkalmazandó 

közegek 442.
Számadótiszt felelőssége 525.
Szántás mint közmunka 328.
Szolgálatban tönkrement lóért kár

térítés nem jár 1.

Taksa lásd I. alatt is.
Taksája favágóknak 348.

» idegeneknek 348.
Teherviselés mint polgárjog előföl- 

tétele 456.
» nemesek részéről 518.

Vám lásd I. alatt is.
» fizetése vásár idején 485. 

Vásáradó lásd X. alatt.

IX . E gyház, v a llá s  és isko la .

Alamizsnakönyvbe bejegyzés 249. 
Alamizsnapénz befizetése 258. 
Alapítvány rendelkezéseinek teljesí

tése 24.
Ajtatos hagyományok kezelése 566.

Barátok kötelezése utcza tisztántar
tására 297.

Böjt idején húslátók kirendelése 19. 
Böjtölés elrendelése 192.
Bucsutartás ideje 186.
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Czinteremépitéshez közmunka 190.
Csornai prépost háza eladása uj la

kása 47.

l)ézma lásd I. alatt.
Diákok beszállásolása biró tudtával 

433.
» eltiltása lövöldözéstől 512.

Dominicanusok legeltetésének meg
szorítása 313.

Egyházfi koldulásának megszorítása 
544.

Egyházgondnok választása 24.
Egyházi adózás mustban 286.

» fekvők mivelése 24.
» javadalmak felhasználása 157. 
» » használatra bocsátása

106.
» javak bevonása ostrom eseté

ben élelem biztosítására 24.
» javakról évi számadás 309.
» pénzek gondozása 572.
» számadások beadása 114.
» tisztek számadása 16.
» tisztség betöltése 297.
» zenéről gondoskodás 126.

Egyház részére birság 414.
Epistola olvasása 163.
Erkölcsös életről gondoskodás 561.

» magaviseletről gondoskodás
561.

Esketés után járó stóladij 243.
Eskütételi kötelesség 106.
Esti harangozás tartama 519.
Evangélikus alapítványok tisztázása 

292.
» egyház részére adózás 286.

Evang. pap fizetése 245.
Evangélisták templomába pápisták 

be nem bocsátása 201.
Evangeliumolvasás cselédek számára 

163.
Éneklés templomban 105.

Ferenczrendi barátok miseszolgálta
tása 455.

Festőművészek és szobrászok fegyver- 
viselése 474.

(lörögszertartásnak helyzete városban 
536.

Gyakorlatok kijavítása 188.
Gyászmiséért fizetendő díj 352.
Gymnasiumról gondoskodás 187.

Halottvirrasztás díja 352.
Harang félreverése 468.
Harangozás lásd V II. alatt is.

> díja 165. 203. 259. 465.
520.

*• fizetés mellett 290.
» jég ellen 493.

Harangozó koldulása szüretkor. 
Házitanitó tartása 133. 
Helvéthitvallásu tanácsosok válasz

tása 497.
Húsvéti istentiszteletek 164.

» lövöldözés tilalma 93.

Imádkozás reggeli harangozáskor 90.
Imádság idején vásárlás tilalma 69.
Iskola czéljára. czéhjavak felhaszná

lása 154.
> felállítása 69.

Iskolaajtók bezárása 188.
Iskolaföldek város használatára for

dítása 167.
Iskolahelyiség német tanító részére 

106.
Iskolai fegyelem fenntartása 124. 

133.
» javadalmak értékesítése 157. 
» vizsgálatok tartása 133.

Iskolalátogatás 125.
Iskolamesterek megjelenése zenekar

ban 481.
Iskolaszolga felügyelési kötelessége 

154.
Iskolatörvények felolvasása 188.
Iskolák ellátása tanerőkkel 102.

» rendes látogatása 174.
Iskolákra gondviselés 118.
Iskolákról gondoskodás 187.
Iskolázás ideje 157.
Isten áldásának kikérése 144.
Istentisztelet alatt bormérés tilalma 

141.
» tisztelet alatt cselédfogadásért 

kijárás tilalma 191.
» tisztelet alatt szőlőben tartóz

kodás tilalma 142.
» tisztelet tartása kórházakban

153.
» tisztelettel kapcsolatos tiszt-

ujitás 122.
Istenkáromlás büntetése 16. 89. 155. 

328.
» elleni óvóintézkedések 189.
» tilalma 182.
» » bíróság előtt 97.
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Javadalom használatba vétele 106. 
Jezsuiták birkatartástól eltiltása 271. 

» eltiltása szinbáztartástól 299. 
» hozzájárulása tüzoltószerek be

szerzéséhez 415.
*• juh tartása konyhaszükségletre 

276.
Jezsuitáktól tartózkodás 236.

Karácsonyi lövöldözés tilalma 93. 
Karácsonykor borravaló 45.

» toronyőrnek ruhaadás 41. 
Karmeliták miseszolgáltatása 455. 
Karmester illetménye 481. 
Karzenészek illetménye 481. 
Katholikus tanácsosok választása 497. 
Katholikusok előjogai 585. 
Kálvinisták kitiltása 461.
Kántor fel nem vétele polgárok közé 

541.
» fizetésébe adózás 401.
» jövedelme 352.

Káplánok díja vallástanitásért 583. 
Káptalan adózása tűzoltó-szerekre 415. 
Káromlás tilalma 448.
Káromkodás lásd II. alatt is.

» büntetése 161.
» tilalma 279.

Kátéolvasás és tanítás 105.
Kegyes hagyományok létesítése 292. 

» » ügyének sürgetése 358.
» » védelme 303.

Kegyurasága városnak 312. 
Keresztelése gyermekeknek 56. 
Keresztelési stóladij 243.
Keresztény iskola felállítása 69. 
Kiképzése tanulóifjúságnak 188. 
Kikérdezése tanulóknak a prédiká- 

czióból 133.
Kolduló barátok büntetése katona- 

szöktetés esetén 513. 
Körmenetben részvétel kötelessége 

350.
» sebészek helye 356.

Latin tanító kötelessége 105.
Lelkész elbocsátása 170.

» kötelességének megszabása 69. 
» külvárosba kirendelése 153. 

Lelkészek felmentése polgári terhek 
alól 151.

Lelkészi tisztség betöltése 171. 
Lelkészlakról gondoskodás 118. 
Lelkésznek járó illetmény 243.

Lelkésznek való felmondás ideje 170. 
Lelkészről gondoskodás 61.
Lélekkel szitkozódás büntetése 185. 
Litániaéneklés módja 171. 
Lutheránus tanácsosok választása 497.

» valláshoz ragaszkodás 102. 
Lutheránusok meg nem tűrése 461. 

» megjelenése körmenetben 470.

Magániskolák beszüntetése 133. 
Misehallgatás 36.
Misemondás 24.
Miseszolgáltatás esőzés megszűnéséért 

455.
» takácsczéh részéről 527.
» tisztujitáskor 541.

Misével való temetés 465.

Órakezelő részére adózás 401. 
Orgonista díja 139.

» jövedelme 352.
» részére adózás 401. 

Ostyáért járó díj 352.

Pap halászattól eltiltása 59.
» részére lakásjelölés 145.
» rét- és földilletménye 139.

Papi állás méltó személylyel be
töltése 200.

» javadalom adományozása 154.
» jövedelemről gondoskodás 132.
» teendők beosztása 164.

Papiak jókarhan tartása 24.
Papiakban tanulók élelmezésének 

megszüntetése 49.
Papok alkalmazásánál óvatosság 159. 

» borbehozása 569.
» eltiltása gorombáskodástól 159.
» illetménye 13.
» külön csorda tartásának ti

lalma 76.
Papok részére hagyott javak vissza

vásárlása 14.
» temetési stólája 65.

Papoktól borvásárlás eltiltása 71.
Papság büntetése katonaszöktetés ese

tén 513.
» eltiltása csemeték vágásától 76. 
» » idegen bor kimérésétől

14.
Pápisták kirekesztése Űrnapján 203. 

» kizárása evangélikus templom
ból 201.
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Perselypénz hová fordítása 132.
Perselypénzről elszámolás 134.
Plébános díja gyászmiséért 352.

» illetménye 17.
» meghívása 342.
» részére adózás 401. 402.
» temetési díja 58.

Plébánosi javadalom adományozása 
312.

» kötelességek teljesítése 24.
Prédikálás helyének kijelölése ma

gyarok számára 40.
» szabályozása 132.

Prédikáezió alatt bormérés tilalma 
207.

a> tartása tisztujitáskor 165.
» városon kívül 40.

Prédikácziók tartása vasárnap dél
után 145.

Prédikáezióból való kikérdezés 133.
Prédikátor beállításának elrendelése 

103.
» tartás magyarok részére 40.

Prépost kötelezése egyházi teendők 
teljesítésére 24.

I ’róba-prédikácziótartás 145.
Protestáns papról gondoskodás 24.
Pünköstkor hús ára 12.
Püspök részéről lelkész engedélyezése 

64.
Püspökséget nem illető háramlás 

városi területen 524.

Rektornak tartozó engedelmesség 124. 
Rektornál jelentkezése tanulóknak 

133.

Segédtanítók alkalmazása latin tanító 
mellé 105.

Szeminárium gondozása 187.
Sir lásl V II. alatt is.
Sirásás díja 398. 523.
Sírhelyek taksája 449.
Stóla megosztása 352.

» szabályozása 68.
Stóladíj 465.

» temetésért 165.
Stóladíja lelkésznek 243.

» tanítónak 291.
Szitkozódás büntetése 388.
Szobrászok fegyverviselése 474. 
Szombat délutáni istentisztelet 201. 
Szombati hegymunka korlátolása 210. 
Szombatnapi munkaidő 225.

Szombatnapi szőlőmunka tartama 143. 
Szószékről hirdetése fényüzési tilalom

nak 244.

Tanidő megállapítása 172.
Tanítása ifjúságnak 77.
Tanító alkalmazása 61.
Tanítók eltiltása borárulástól 153.

» figyelmeztetése kötelességük 
teljesítésére 124.

» fizetése 368.
» stóladíja 291.

Tanitósegédek alkalmazása 77.
Tanpénz latin iskolában 105.
Tantárgyak megjelölése 188.
Tanulóifjúság gyakorlása szónoklat

ban 188.
Tanulók bennlakása 188.

» eltiltása fegyverhordástól 395. 
> élelmezése 49.
» énekre tanítása 188.
» jelentkezése rektornál 133.
» megjutalmazása 188.
» szorgalomra buzdítása 133.

Tanulókra felügyelet 154. 584.
Temetés lásd V II. alatt is.

» díja 352.
» énekléssel 235.
» halotti énekkel 263.

Temetési díj szabályozása 65.
» stóladíj 243.

Temetkezési díjjal visszaélés meg
szüntetése 159.

» stóla 165.
Temetkezésről intézkedés 64.
Temető lásd VII. alatt is.

» bekerítése 254.
» kijelölése 57.

Temetőben csontok eltakarítása 178.
Temetődiákok díja 352.
Temetőre adózás 584.
Templom átalakítása 172.

» javára adózás italmérés után
435.

» kincseinek megőrzése. 425.
Templomba gyülekezés tisztujitás 

alkalmával 561.
» menetele megválasztott tiszt

viselőknek 191.
Templomban eskütétele bírónak 541. 

» gyermekek helye 128.
» helyek kijelölése 552.
» idegenek helye 171.
» ifjúság részére hely berende

zése 133.
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Templomban ülőhelyek rendezése 194.
Templomhoz beszolgáltatása 448.
Templomi ülőhelyek kiosztása 244.
Templomok ellátása arravaló erőkkel

102.
Templomokban litánia éneklésének 

módja 171.
Templomokra gondviselés 118.
Tized lásd »dézma» I. alatt.

Újévkor borravaló toronyőrnek 45.
Urjövet mint adókivetési idő 122.
Űrnapján be nem bocsátása pápis

táknak a városba 203.

Ünnep megszegésének büntetése 185. 
» megszentelése 427.

Ünnepeken boltok zárvatartása 349. 
» hűsvágás tilalma 390.
» lövöldözés tilalma 93. 391.
» magyarok be nem bocsátása

városba 36.
__ »• prédikácziótartás 163.
Ünnepen billardjáték tilalma 585.

» bormérés tilalma 90.
» mosás tilalma 250.
» vásárbetiltás 390.
» vásárra indulás tilalma 654.

Ünnepi munkaszünet 90. 236.
Ünnepnap kereskedés szünetelése 390.
Ünnepnapi boltzárás 173.

» éneklések díja 352.
» munka büntetése 282.
» munkaszünet 90.

Ünnepnapokon polgármester kardot 
viseljen 39.

» vadászat tilalma 450.
» zsidók otthon tartózkodása 14.

I ’nnepnapon panaszemelés tilalma 97.

Vallás tekintetbevétele külső taná
csosoknál 497.

Vallás tekintetbevétele tisztségek be
töltésénél 443.

» viszonosságaborbiróságnál443.
Vallásegyenlőség hivatalok betöltésé

nél 308.
Vallási gyakorlatok tartásának meg

hagyása 103.
Vallásos érzület terjesztése 102.
Vallásosság előmozdítása tanács ré 

széről 560.
Vallásosságban jó példaadás 560.
Vallásszabadgyakorlat adatai össze

írása 152.
Vallástanitásról gondoskodás 583.
Vasár- és ünnepnapok megszentelése 

301.
» és ünnepnapokon őrcsapatok

tartása 173.
» és ünnepnapokon trombitálás

85.
» és ünnepnapokon ügyek elin

tézése 19. 21.
» és ünnepnapon boltok zárása

rendes ideje 90.
Vasárnap bormérés tilalma 90.

» délutáni prédikáczió 145.
» húsvágás szünetelése 390.
» szentségtelenités tilalma 183.
» szőlőhegyremenés tilalma 209.
» teherszállítás tilalma 254.

Vasárnapi munka tilalma 212. 227. 
» őrcsapatok kirendelése 166.

Vasárnapokon boltok zárva tartása 
173.

» isten igéjének hirdetése 163.
> panaszemelés tilalma 97.
» zsidók otthontartózkodása 14.

Vizsgálatok rendes tartása 187.

Zarándoklók megvizsgálása 407. 
Zenészek szolgálatvállalása 531. 
Zsinagóga kisajátítása 27.

X. G azdaság , ip a r , ke resk ed és.

Ablakoknak rácscsal ellátása 30. 
Abrak ellenőrzése 533. 
Abroncsozás díja 102.
Agyagásás tilalma 211. 
Akómérték 129.
Akók használata 117.
Akolás díja 98- 
Akolása boroknak 376.

Akolómester választása 234. 
Aprómarhák legelőn tartása 53. 
Aratás idején gabonabehozatal ti

lalma 407.
» idején szőlőmunkától eltiltás 

285.
Aratási munkabér szabályozása 156. 

» törvényszünet 325.
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Aratásra kimenés tilalmának közzé
tétele 454.

» menés idegen helyekre 149. 
Aratóbér meghatározása 150.
Aratók bére 255.

» bérszabása 239.
» városból távozásának tilalma 

341.
Aratókról gondoskodás 491. 
Aratórész 299. 324.

» nagysága 242.
Asztalosok a tűzoltásnál 473.

» zsarolásának tilalma 178.

Acslegények elcsábításának tilalma 
37.

» félfogadása 37.
» munkájának igénybevétele 38. 

Ácsmunkák bérének mérséklése 321. 
Ácsok bevonása tűzoltáshoz 469.

» idegenek, félfogadásának ti
lalma 37.

» közreműködése tűzoltásnál 473. 
> rendszabása 79.

Ágyneműnek, olcsónak, vásárlása ti
los 473.

Állatok vámja 3.
Álláspónz vásár alkalmával 169. 
Árkon marhatartás tilalma 138. 
Árkok tisztántartása 94.

» megcsinálása 136. 
Árszabályozás lásd I. alatt is. 
Árszabályozása lábbelieknek 75. 
Áruczikkek illő árban adása 54. 
Áruczikkek vámja lásd I. alatt. 
Áruk eltitkolásának büntetése 225. 

» külföldről hozottak, bejelen
tése 225.

Árulópénz vásárbiró részére 169. 
Áruraktár-tartás tilalma 211.

Baromfi eladása 539.
» -tartás korlátozása 232. 

Bárányhús ára 128.
Bárányok adása tisztujitási lakomára

140.
» eltávolítása 517.

Betelepítése szőlőknek 529.
Béresek kihágásának büntetése 539. 
Bikakiverés tilalma 448.
Bikapénz szedése 507.
Birkák tartásától eltiltása hajdúk

nak 145.
Bocskorban megjelenés tilalma 505.

Bodnárművek ára 360.
Bognárok a tűzoltásnál 473.
Boltok bezárása vasár- és ünnep

napokon 301.
Boltok nyitvatartásának ideje 90.

» zárvatartása ünnepeken 173. 
349.

Bolttartástól zsidók eltiltása 431. 
Bor lásd I. alatt is.

» ára 242. 340.
» árának megállapitása 265.
» árulásának rendje 151.
» árulására jogosítottak 179.
» becsempészése ellen óvakodás 

79.
» becsempészésének tilalma 91. 
» behozatala 523.
» eladása hadsereg részére 376.
» hitelbe adásának korlátozása

90.
» hitelben eladása katonáknak

449.
» kimérésének ideje 42.
» lehúzása kis hordókba 242.
» mérsékelt áron adása város

szükségére 49.
> (idegen) raktározásának ti

lalma 428.
» és sörvásárlás tilalma szabad

udvaroktól 289.
» vámja 3.
» vétele korcsmáriásra tilos 208.
» -adásvételtől eltiltása tanítók

nak 153.
Borakolás ellenőrzése 179.
Borárulás társaságban 376.
Borárulás város részéről 129. 370. 
Borbehozatal háziszükségletre 424.

» kiváltsága 344.
» korlátozása 15.
» ellenőrzése 327.
» ideje 141.
» megengedése 397.
» tilalma 51. 70. 120. 266. 569.
» tilalmának kijátszása 434.

Borbevásárlás ideje 49.
Borból, idegenekéből, akolópénz sze

dése 373.
» tized fizetése 75.

Borcsapolás ellenőrzése 15.
Boreladás biró tudtával 332.

» hitelesített mértékkel 50.
» idegenekkel társaságban 301.
» megrendelése 71.

Borelárusitók kirendelése 370. 
Borhamisítás tilalma 396.
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Borilleték-fizetés 48.
Borivás szabadságának megszorítása 

247.
Borjúhús ára 128. 262.
Borjuk szolgáltatása tisztujitási lako

mára 140.
Borjuknak csordába hajtása 568. 
Borkereskedők pinczébe eresztésének 

tilalma 292.
Borkivitel szabályozása 122. 
Borkorcsolyások munkadíja 285. 
Borlehuzás 83.

» akónkint 243.
» biró tudtával 49.

Borlerakás tilalma 351.
Borletétel tilalma 54.
Bormesterek megesketése 180.

» választása 116.
Bormérés ellen vétők büntetése 43. 

» helyének megszorítása 51.
» hitelesített mértékkel 141.
» idejének megállapítása 53.
» szabályozása 63. 375.
» tilalma istentisztelet idején

141.
» tilalma vasár- és ünnepnapo

kon 90.
» után fizetendő adó 53.
» vásár idején 43.

Bormérése városi szakácsnak 50. 
Bormérési joga polgármesternek és 

pénztárosnak 366.
Borméréstől eltiltás 109.

» eltiltása polgárjogot nem szer
zőknek 292.

Bormérték hitelesítése 15.
Bornak dézmálás alá bocsátása 265. 

» (idegennek) behozási tilalma
369.

» pintenként idegen részére való
eladása tilos 293.

Borok bejelentése 374.
» összeírása 341.

Borral való kereskedés városon kívül 
416.

» való lerovása adósságnak 412.
Borravaló toronyőr részére 45.
Bort drágán árulók büntetése 149. 
Borvásárlásban visszaélők büntetése 

130.
Borvásárlásra biztosok kiküldése 

389.
Borvásárlókkal tisztességes bánás

mód 84.
Borvétel papságtól 71.
Borvonók bére 285.

Bőrnek városi polgárok részére el
adása 101.

Bőrök eladása polgárok számára 75. 
Búza vásár-vám 98.

Czégér lásd I. alatt.
Czéh lásd I. alatt is.
Czéhbeliek helye a templomban 552. 

» házasságonkivüli élésének sza
badsága 518.

Czéhpénzek felhasználása iskolai czé- 
lokra 159.

Czéhmesterek meghagyása 167. 
Czéhtársak viszályainak elintézése 578. 
Czipészek eltiltása erdő károsításától 

184.
» rendszabályozása árak tekin

tetében 69.
» részére árszabás 87.
» szabályozása 72.
» védelme harminczadosok ellen

15.
Czipósütés szabályozása 247.
Czipót rosszul sütők büntetése 517. 
Czipők ára 73. 75.
Csapiárokra felügyelet 117.
Csapók részvétele tűzoltásnál 473. 
Cseléd lásd I. alatt is.
Cseléd felelősségrevonása 494. 
Cselédek eltiltása vasárnapi munká

tól 227.
Cselédfogadás ideje 337.
Cserzők eltiltása szűcs- és szabó

munkáktól 385.
Cséplés bére 242.
Cséplőrész 283.
Csík eladása 464.
Csíkeladás vámja 168.
Csikók csordába hajtása 558. 
Csizmapatkolástól eltiltás 204. 
Csizmák ára 73. 75. 87.
Csizmadiák részvétele tűzoltásban 473. 
Csorda — barom —■ őrzése 132.

» külön tartás tilalma 71. 119.
» -tartás 12.

Csordábaadása marháknak 94. 
Csőszházak megigazitása 121. 
Csőszöktől behajtott marhák elvéte

lének tilalma 298.
Csuha ára 54. 322.

Kézma lásd I. alatt.
Disznó perzselésének ideje 392. 
Disznóhús ára 262.



MUTATÓ. XL VII

Disznó vágásának eltiltása 101. 
Disznók számára helyjelölés 189. 
Disznóölés ideje 422.
Disznótartás korlátozása 224.

» tilalma 17.
Dohányárulás fentartása város szá

mára 506.

Ebédadás beszüntetése 269.
» biró részéről 202.

Eczet behozatala 399.
Elvetett mag megtérítése 388.
Erdei kártételért zálogolás 274. 289.
Erdő lásd I. alatt is.

» kímélése 76. 79. 80.
» neveléséről való gondoskodás

212 .
Erdőben, nádasban favágás tilalma 

391.
» tűzgyújtás tilalma 226.

Erdőből — tilalmasból — fát hordók 
büntetése 345.

Erdőesőszök kirendelése 575.
Erdőkben vesszők vágásának tilalma 

229.
Erdőkerülők teendője 80.
Erdőnek tilalom alól felszabadítása 

117.
Erdőőrök szolgálati idejének kezdete 

464.
» teendője 147.

Erdőpusztitás tilalma 505.
Égett bor után fizetendő adó 402.
Elelmiczikkek vámja 3.

» drágasága esetén intézkedés 
418.

Élelmiszerek elővásárlásának tilalma
142.

» titokban vásárlásának tilalma 
383.

Élelmiszerekkel kereskedés tilalma
210.

Építés lásd I. és VII. alatt is.
Építkezés katonaelszállásolás ezéljaira 

417.
Eteladás napszámosoknak 48.
Étkezőedények beszerzése 148.

Fa árának meghatározása 532.
» eladása esetén piaczi vám 216.
> eladásától eltiltása erdőőrök

nek 148.
» hazahordásának tilalma 500.
» után adózás 401.

Fahántás tilalma 184.
Fahordás bejelentése 362.

» czédula mellett 265.
Fahordástól eltiltása cselédeknek 356.
Failletmény lásd V III. alatt is.

» házatlanok részére 451.
» mennyisége 116.

Fakészletről gondoskodás 419.
Favágás betiltása 275.

» korlátozása 101. 
s> megszorítása 95.
» mértékét meg nem tartók bün

tetése 65.
» rendezése 80.
» dijának felemelése 509.

Favágásra czédula váltás 209.
Favágók taxája 348.
Faggyú ára 60. 100. 101.

» árának meghatározása 74.
» árszabása 430.
» eladása városi polgárok részére 

75. 101.
» vámja 3.
» -kivitel tilalma 331.

Fák fentartása 550.
Férgek pusztítása 559.
Fogattartás város részére 16.
Fonalbehozás tilalma 473.
Földek szántásáról való gondoskodás 

104.
Földművelés czéljából földkiosztás 

545.
Fuvarozás lásd V III. alatt.
Fűkaszálás tilalma 463.
Füzesnek tilalom alá helyezése 131.

Gabona drágasága ellen intézkedés 86. 
j> harminczadmentessége 16.
» adósság felhajtása 107.
» árának drágítása ellen intéz

kedés 36.
» illetménye szőlőmíveseknek 99. 
» kimérésének ellenőrzése 53.
» vásárlásának ideje 127.
» » tilalma idegenek részére

36.
Gabonának vásárbavitele 12. 
Galambfogás tilalma 230.
Galambok elszaporodásának gátlása 

440.
Galambok lövésének tilalma 214. 
Gazda lásd I. alatt is.

» büntetése szolgája veréséért 
180.

» felelőssége szolgáért 185.



XLVITI m u t a t ó .

Gazdagnak büntetése bíróság előtt 
káromlás esetében 97.

Gazdasági munka városon kívül 452.
Gát kiigazítása 71.
Gerencsérek befogadása 421.
Gyalogutak jókarban tartása 141.
Gyepű helyreállítás 218.
Gyepük megcsinálása 206.
Gyertya lásd VII. alatt is.

» ára 74. 320.
» árszabása 430.
» -öntés szabályozása 267.

Gyertyák árának megállapítása 87. 
» eladása városi polgároknak 101
» idegenek részére eladásának

tilalma 73.
Gyertyával való kereskedés 180.
Gyümölcsfa-levágás tilalma 209.

» lopásának büntetése 282.
Gyümölcsfák kivágásának tilalma 

505.
Gyümölcsszakitás megengedése ide

gen részére 176.

Hajó után adózás 402.
Hal átutazó magyarok részére 70. 
Halak ára 322.

» árulása 53. 54. 110.
» hetenkénti megvizsgálása 15.
» vámja 3.

Halakkal kereskedése idegeneknek 
78.

Halárak felcsigázásának megelőzése 
44.

Halárulás szabályozása 134.
Halászat lásd I. alatt is.
Halászat korlátozása 212.
Halászok rendszabályozása 44. 
Halkereskedés szabályozása 450. 
Halkereskedők vásáradója 260. 
ITaraszton marhák legeltetésének ti

lalma 136.
Harcsa ára 54.
Használata idegen bornak 21.
Háj vámja 3.
Ház lásd I. alatt is.

» elővásárlási joga polgároknak
68.

Házai nemeseknek a városokban 33. 
Házalással kereskedés tilalma 139. 
Házfedők részvétele tűzoltásban 474. 
Házigazdának liszttel való ellátása 

138.
Háztól telek elszakitásának tilalma 

56.

Hegybiróság lásd IV. alatt. 
Hegymester lásd IV. alatt.

*■ bírságolási hatalma 205.
» felügyeleti kötelessége 83. 

Hegymesterek iránt engedelmesség 
282.

Hentesek bebocsátása 367.
Hetivásár alkalmával fizetendő hely

pénz 257.
Hetivásárokon gabonaeladás korláto

zása 36.
» házalás 139.
» elővásárlás tilalma 91. 

Hetivásártartás 17.
Hid lásd I. alatt is.
Hidak jókarban tartása 113. 
Hídépítésnél teljesítendő közmunka 

479.
Hitelesített mértékek használása 234. 
Hordás kötelessége 127.
Hordó megabroncsozásának díja 102.

» eladás megszorítása 189. 
Hordók adásvevése 55.

» árának megszabása 102.
» bélyegzésével visszaélés tilalma 

428.
» piaczon való megvizsgálása 74.
» városon kívül eladásának ti

lalma 102.
Hús lásd I. alatt is.

» ára 12. 155. 247.
» árának jelzése táblán 86.
» » megállapítása 100.
» minősége 242.
» -készletről gondoskodás 331. 

Húslátók kötelessége 82.
Húslátónak szóló utasítás 496. 
Húsmérték hitelesítése 15.
Húsvágás bejelentése mészárosnál524. 

» jogának elvonása 29.
» rendezése 262.
» szünetelése ünnepnapokon 390.

Idegen áruczikkek bejelentése 143. 
» bor árulásának büntetése 151.
» » behozatalának büntetése

579.
» bor behozatalának szabályozása

21.
» bor használata 21.
» » kimérésének tilalma 213.

Ingatlan lásd I. alatt.
Iparczikkek árának túlnemliajtása 

227.
> vámja 3.



MUTATO. XLIX

Iparosok adófizetése 273.
» munkakörének megszabása 616.
» rendtartásának elkészítése 112.
» visszaéléseinek megbüntetése

15.
Ipartól eltiltása czéhen kivül állók

nak 611.
» megfosztás 245.

Iparűzés felfüggesztése 522.
Irtvány lásd I. alatt.
Istálló lásd V II. alatt.
Italmérés lásd I. alatt is.

Jégverés ellen harangozás 493. 
Jobbágy lásd I. és V. alatt is.

» távozása idegen helyre ivás 
czéljából 243.

Jobbágyok részére boreladás korláto
lása 293.

Jószág lásd I. alatt is.
» tilalom alatt tartása 107. 

Juhászok juharnak száma 559.
Juhok be nem bocsátása szőlőkbe 

372.
» eltávolítása 250.

Juhtartás megszorítása 495. 539.
» tilalma 581.

Juh tartása jezsuitáknak 271.

Kanászok mellé embernek rendelése 
254.

Kapások bérmérséklése 71.
» borárulása 217.
» kereseti adója 409.
» munkabére 210.
» napi bére 74. 142.

Karók kivételének tilalma 223. 
Kaszások díja 329.
Kádármunka szabályozása 183. 
Kádárok elővásárlásának tilalma 55. 

» — idegenek — kereskedése
hordókkal 74.

» munkabére 240.
Kecske eladásának kötelessége 279. 

» -tartás korlátozása 217. 231.
250. 495.

» -tartás szabályozása 143, 226.
» » tilalma 211. 323. 581.

Kecskéktől okozott kár megtérítése 
142.

Kenderkaszálás dija 242, 248. 
Kenyeresboltok megvizsgálása 352. 
Kenyér ára és súlya 241.

> befogadása horvátoktól 363.

Kenyér súlyának megtartása 125.
» árulása után piaczi vám 507. 
» árulásának ideje 420.
» behozásának tilalma 258.
» -látók kötelessége 82.
» -sütés szabályozása 357.

Kepék közt legeltetés tilalma 504. 
Kereskedelem lásd I. alatt is. 
Kereskedés borral a városon kivül 

tilos 416.
» megengedésének feltétele 347.
» megkezdésének előfeltétele 578.

Kereskedése zsidóknak 431. 
Kereskedők adója 53.

» adózása 583.
» idegenek, áruinak bejelentése

143.
» visszaéléseinek büntetése 15.

Kereskedőkkel összejátszás tilalma 
292.

Kerékgyártók részvétele tűzoltásban 
473.

Kert lásd I. alatt.
Kertelések megigazitása 136.
Kerti épületek felhasználása 437. 
Kézművesek munkaváltoztatása 509. 

» városból távozásának tilalma
341.

Kifli nagyságának megállapítása 129. 
Kikötők használatáért adózás 402. 
Kimérhető bor mennyisége 42.
Kofák árulás-ideje 50.

» eltiltása nyereségre vásárlás
tól 580.

» eltiltása piaczon való főzéstől 
493.

» illetékfizetése 381.
Korcsma lásd V II. alatt. 
Kovácsmunka bére 330.
Kovácsok eltiltása csizmapatkolástól 

204.
» munkájának bére 279. 

Kovácsoknak megengedett munka 
516.

Közhidak kiigazítása 121.
Kőművesek közreműködése kémény- 

vizsgálatnál 499.
» szorítása munkabérek megtar

tására 79.
» teendője tűzoltásnál 473. 

Kőművesmunkák béreinek mérsék
lése 321.

Kősó árának megállapitása 388. 
Kővágóhely kijelölése 505.
Kövek (mesgye) felvetésének tilalma

211 .

C orpus S ta tu to ru m . V. ív



L MUTATÓ.

Közerdő használatától eltiltása ma
gyaroknak 72.

Kufárok elővásárlási jogának tilalma 
401.

Kutak igazitása 123.
Külföldről hozott áruk bejelentése 

bírónál 225.

Laczikonyhák bérbe adása 574. 
Lakatosok részvéte tűzoltásban 473. 
Lakatosoknak megengedett munka 

516.
Lakás lásd I. alatt.
Legelő lásd I. alatt.
Legelők használata magyarok részé

ről 36.
Legelőről kitiltása marháknak 435. 
Legeltetés korlátozása 580. 
Legeltetési díj 507.
Legeltetéstől eltiltás 436.
Legények félfogadása 37. 
Lencsekaszálás munkadíja 242. 248. 
Libákon túladás 323.
Liszt eladása helybelieknek 475.

» vitele vásárra 12.
» -drágaság megelőzése 86.
» -mérés ellenőrzése 290. 293.

297.
Liszttel ellátásról való gondoskodás 

138.
Lisztvásárlás korlátozása 14.
Lovak kötvetartása 162.

» után adó beszedése 71.
Ludak házban tartása 231.

» vetemények közül kitiltása 504. 
Ludtartás korlátozása 218.

Majorban lakók adózása 31.
Majorok eladásának elrendelése 33. 
Makkoltatás lásd I. alatt.

» díja 445.
Makkolástól eltiltás 436.
Makkszedés szabályozása 496.

» tilalma 213. 254. 290. 370. 
Malmok közt való halászás tilalma 

212. 227.
Malom lásd I. alatt.

» -építés 125.
> -építéshez hozzájárulás 330.
» részére viz beeresztése 109.
» -bérek után fizetendő adó 410. 

Marha agyonverésének joga 211.
» kifogásának tilalma erdőben 

546.

Marha különtartása 239.
» lerakása biró hirével 211.
» visszatartásának birsága 167.
> -betegség elleni intézkedés 385.
» -hús ára 128.
» » árának megszabása 101.
> » árulása mészárszékben

29.
» -kereskedéstől eltiltás 29.
» -kihajtás ideje 280.
» -kivitel tilalma 331.
» -legeltetésből kizárása adót

nem fizetőknek 287.
» -tartás tilalma 231.
» » » birtoktalanokra

nézve 218.
Marhavásár-tartás 9.
Marhavásár-vám 98.
Marhák be nem bocsátása kepék 

közé 504.
» behajtása tilalmas helyről 316.
> csordában tartása 490.
» eladása mészárosoknak 29.
» itatása 373.
» kihajtásának szabályozása 268.
> külön legeltetésének tilalma 94.
> okozta kár megtérítése 94.
» őrizet alatt tartása 433.
» részére legelők kijelölése 322.
» szőlőben tartásának tilalma

222.
* után fizetendő vám 466.
» » kártétel miatt fizetendő

birs ág 319.
Marháknak közcsordába hajtása 142. 
Marhától okozott kár megtérítése 209. 
Mesgyekövek feldöntésének tilalma 

211 .

Mester lásd I. alatt is.
Mesterek bejelentése tanácsnak 558. 

» joga és kötelessége 38.
» zsarolása elleni intézkedés 212.

Mesteremberek eltiltása ünnepnapi 
munkától 212.

» zsarolása elleni megóvása pol
gároknak 120.

Mesterlegény elcsalogatásának ti
lalma 536.

Mesterlegények díjának meghatáro
zása 361.

» eltiltása fegyverrel járástól 395.
» » fegyverviseléstől 474.
» távozásának bejelentése 536.

Mesterlegényekről gondoskodás 479. 
Mesterségbitorlás tilalma 549.
Mezei őrök rendbentartása 28.



MUTATÓ. LI

Mezőkön róhatlan utak tilalma 11. 
Mezőőrök fizetése 317.
Mezőpásztor hajtópénze 27. 
Mezőpásztorok adómentessége 472.

» felügyelése város földjeire és 
rétjeire 110.

» mellé segédek kirendelése 160. 
» tartozásának felhajtása 109.
» teendője 80.
» lótartási kötelezettsége 109.

Mérczepénz-szedés eltiltása 527. 
Mérés eszközlése 53.
Mérték lásd I. alatt is.

» hitelesítése 17. 23.
» hitelesítésnek díjazása 23.
» (városi) használata 96.

Mértékek használata 12. 117.
» megvizsgálása 578.
» megvizsgálásának ideje 571. 

Mértékekkel való visszaélés 51. 
Mértékekre felügyelet 19.
Mértékkel való csalás tilalma 91.

» visszaélés büntetése 208. 
Mértéknek, réginek használata 9. 
Mészárosbehivás más helyről 239. 
Mészárosok adója 402.

» elleni panaszok 29.
» felvétele 100.
» gorombaságának tilalma 51.
» rendszabályozása 60. 71. 242. 
» vidékiek, húsárulása 12. 

Mészárosról gondoskodás 117. 
Mészárosoktól fizetendő illeték 506. 
Mészárszék lásd I. alatt is. 
Mészárszékben hús árának táblán 

való jelzése 86.
Mészárszékek nyitvatartása 437. 
Mészégető kemenczék felállítása 505. 
Mész kimérőjének díja 99.
Mész után járó illetmény 25.
Mészért fizetendő illeték 10.
Mésznek ára 165.
Mész vámja 3.
Mézeskalácsosok árulási joga 400. 
Mívelése város szőlőinek 212. 
Miveslegények eltiltása vidéken tel

jesítendő munkától 186.
Molnár felesketése 212.
Molnárok eltiltása idegen gabna őr

lésétől 474.
» rendszabályozása 515.

Mosás tilalma prédikáczió idején 250. 
Munka teljesítése gazda részéről 92.

» -idő meghatározása 225. 
Munkára idegenbemenés tilalma 149.

» kimenetel város területéről 471.

Munkára városból kimenés tilalma 514. 
Munkás lásd I. a latt is.

» dija aratás befejezésével 150. 
Munkások bére 210.

» elcsalogatásának büntetése 92. 
» » tilalma 86.
» lázitásának tilalma 92.
» máshoz szerződésének bünte

tése 92.
» megszorítása 514.

Must becsempészésének büntetése 91. 
» felett őrködés 286.
» vásárlása 42.
» -behozatal 478.

Művelése szőlőnek 198.

Napszám mennyiségének megtartása 
74.

Napszámos eltiltása ivástól 243. 
Napszámosok bére 48. 135. 248.

» bérének át nem hágása 224. 
» elszegődésének tilalma 92. 

Napszámosoknak ételadás 48. 
Napszámra aratók bére 248.
Nyelvből polgármestert illető rész 123. 
Nyereség, nyerészkedés, lásd I.alatt is. 
Nyerészkedés korlátolása 555. 
Nyúlbőr vámja 3.

Ócska ruhanemüek vásárlásának ti
lalma 473.

Országutak lásd VII. alatt.

Öltözete hajdúknak 547.
Őrlés czédula mellett 521.

» díjának meghatározása 228. 
Őrlési illetmény 358.
Őrlésre gabnaszállitás díja 339. 
Őrzése marháknak 356.

Parlag tilalom alatt tartása 127. 
Parlagon hagyott földből kibecsülés 

389.
Patakban halászás 12.
Pálinka becsempészésének büntetése 

402.
» után adózás 402.
» vásárlásának tilalma 338.
> égetés fentartása város részére 

506.
Pásztorok eltiltása lótartástól 252.

» » taplóhasználattól
184.

Pásztorpénzek összegyűjtése 419.
IV*



LII MUTATÓ.

Perecz nagysága és ára 445.
Pékek árulóhelye 487.

» elővásárlásának megszüntetése 
71.

» lisztvásárlása 14.
» rendszabályozása 59.
» részéről sütendő zsemlye súlya 

50. 52.
» visszaélései 125.

Piacz ellátása halakkal 347.
Piaczi jövedelem megosztása 548. 
Pinczebérlés megengedése 435. 
Portékák behozatalának bejelentése 

378.
Posztó vámja 3.

» vásárlása zsidók részéről 13. 
Potyka ára 322.
Présház jókarbahozása 206.
Puszták lásd I. alatt.
Puttonyhordó bére 238.

Rákászat lásd I. alatt is.
» mint regále 360.

Rét lásd I. alatt is.
» tilalom alatt tartása 127.
» » alá helyezése 209. 319.

Rétekben kártokozók megzálogolása
110.

Réteken átverés tilalma 11.
» legeltetés tilalmh 206. 

Réthasználatnak a bírótól való el
vétele 249.

Rétpénz fizetése 500.
Robot lásd I. alatt.
Rőfök hitelesítése 17.
Ruha lásd VII. alatt.

Saját bor ivása 147.
Sajteladás fentartása 506.
Sajtoló bére 238.
Sátorátengedés vásár idején 510.
Seprőbecsempészés tilalma 91.
Sertések tartásának módja 503.
Só ára 323. 372. 453.

» árának megállapítása 270.
» » meghatározása 262.
» vámja 3.
» adás tilalma 138.
» árulás korlátolása 294.
» eladás fentartása 506.
» pénzek felhajtása 306.

Sóval kereskedés 180.
Sör lásd I. alatt is.

» ára 325. 340.

Sör árának leszállítása 470.
> » meghatározása 376.
» eladási helyei 430.
» elővásárlásának tilalma 338.
» mérésének megszorítása 318.
» vásárlásának szabályozása 129.
» vétele beteg számára 129.
» -behozás tilalma 285.
» -főzésről lajstrom vezetése 423.

Súlya zsemlének 52.
Súrlás tilalma kutaknál 94,
Sütemények ára 241.

» súlya és ára 135.
Süveggyártók védelme 355.
Szabad idő megkimélése 246.
Szabó eltiltása szücsmunkától 385.
Szabók közreműködése tűzoltásnál 

473.
Szakmánymunkások kötelessége 211.
Szakmányosok bére 248.
Szalmazsákkal ellátása szegény beteg

nek 385.
Szalonnaeladás fentartása 506.
Szappan ára 320.

» és gyertya ára 326.
» és gyertyaárulás szabályozása 

494.
Szappanosok figyelemmel kisérése 74. 

76.
Szarkák pusztításának díja 473.
Szállás-adó lásd V II. alatt.
Szántás szomszéd kára nélkül 368.
Szántásra kötelezése polgároknak 329.
Szántó- és rétilletménye papnak 139. 

» földek kiosztása polgárok közt 
543.

Szárnyasok vámja 3.
Szegény büntetése káromkodásért 97.
Szekerek megvizsgálása borbehozatal 

ellen 400.
Szekér után fizetendő vásárvám 98 

» -vám 3.
Széna városba vitele 231.
Szénagyüjtők bére 329.
Szénahordás 482.
Szénával való ellátás 399.
Szíjgyártók részvétele tűzoltásban 473.
Szolga lásd I. alatt is.
Szolgának, urára támadónak, bünte

tése 181.
» szolgálaton kivül állónak, ki

tiltása 248.
Szomszéd lásd I. alatt is.

» borvásárlási joga 197.
Szőlő lásd I. alatt is.

> (városi) megmunkálása 228.



MUTATÓ. L ili

Szőlő megmunkálásának kötelessége 
281.

» -szedés megengedése terhes
asszonyok részére 176.

» után adózása árváknak 192.
» árkok felhányása 282.

Szőlőbe menés istentisztelet idején 
142.

Szőlőben, idegenben, legeltetés ti
lalma 479.

» kihágást elkövetők kiszolgál
tatása 176.

» tűzrakás titalma 351.
» való legeltetés tilalma 198.

Szőlőeladásnál szomszédok megkiná- 
lása 281.

Szőlőfürtök ajándékozásának tilalma 
176.

» eltakarítása 176.
Szőlőgazdák adóhátralékának besze

dése 342.
Szőlőhegy tilalom alá helyezése 209.
Szőlőhegyben kártételen kapott ember 

büntetése 225.
» égetés tilalma 213.

Szőlőirtás büntetése 529.
Szőlők beépítése 529.

» elidegenítésének bejegyzése 
földkönyvbe 96.

» ideiglenes adómentessége 405.
Szőlőkaró-lopás büntetése 209.
Szőlőkarók védelme 142.
Szőlőkben marhatartás tilalma 83. 

222. 264.
» határjelek állitása szomszéd

tudtával 226.
Szőlőkön átjárás tilalma 198.
Szőlőkertből kiűzése marháknak 177.
Szőlőkertek tisztántartása 115.
Szőlőmunka betiltása aratás idején 

285.
> díja 240.
» ideje 143.
» idejének megállapítása 186.

210. 282.
> megkezdésének kötelessége 204.

Szőlőmunkára felügyelet 233.
» kötelezése szőlőt biró jobbágy

nak 108.
Szőlőmunkásnő bére 99.
Szőlőmunkások bére 149. 437.

» bormérésének ideje 231.
Szőlőmunkások felügyelése 225.

» gabonailletménye 94.
» napi bére 282.
» napszáma 69. 478.

Szőlőmunkások rendszabályozása 247. 
Szőlőnek kicserélése 203.
Szőlőpászt or j elentkezése biró előtt 177.

> kihágásának büntetése 176.
» kötelezése kártérítésre 177.
» bére 478. 509.
» eskümintája 175.
> fizetése 516.

Szőlőszakitás joga idegennek 176. 
Szőlőszedő bére 238.
Szőlőt leszakitónak megzálogolása 176. 
Szőlőtőkék behozatalának tilalma 274. 
Szőlővessző fel nem használása 229.

» hazavitelének tilalma 213. 
Szövet vámja 3.
Szűcsmesterek eltiltása szabómunká

tól 385.
Szűcsök részvétele tűzoltásnál 473. 
Szüret alkalmával igásmarhák ki- 

eresztésének tilalma 218.
» idejének kitűzése 238.
> » közzététele 268.
» megengedése 478.

Szüretelés előtt fizetendő adóhátralék 
371.

Szüretelési munkabér 240.
Szüretelők munkadíja 433. 
Szürvásárlás szabályozása 480.

Takarási munka végzése 132. 
Takácsczéh miseszolgáltatása 527. 
Talpak utáni adózás 402. 
Teherhordás tilalma üimepnapokon 

254.
Tehén- és disznótartás tilalma város

szolgáknak 17.
Tehénhús ára 262.
Tej kórházmester részére 65.
Telek lásd I. alatt.
Tenyészmén beszerzése 112.
Tégla ára 415. 585.
Téglaégetés czéljából fahordás 362.

» díja 165.
Tized lásd I. alatt.
Töltés helyreállítása iránti kötele

zettség 138.
Tüzifahordás tilalma 142.
Tyúkászok 539.

Uj bor eladásának tilalma 192.
Út lásd L alatt is.
Útcsinálás hegymester hírével 282.

» kötelessége 212.
Útcsinálásnál szőlővesszők felhaszná

lása 229.



LIV MUTATO.

Utak eltiltása 11.
» helyreállítása 136.
» igazítása czéljából vámok fel-

használása 405.
» jókarhantartása a szántófölde

ken 227.
Utigazitáshoz hozzájárulás 298. 
Uzsora napszámosoknak 69.
Urühús ára 201.

Vadak elővásárlásának tilalma 397. 
Vadászat lásd I. alatt.
Vagyon lásd I. alatt is.
Vagyont kezelők számadási köteles

sége 293.
Vajeladás fentartása 506.
Vajda lásd IV. alatt.
Vágómarhák arra valóságának meg

vizsgálása 15. 29. 82. 136. 
Város szőlőjének művelése 212. 
Városi szőlők munkálása 123.

» szakács bormérése 50.
Vásár idején bormérés 43.

» » helypénz szedése 280.
486.

> óráinak meghatározása 134.
» rendje 523.
» tartama 486.

Vásáradó szabályozása 485. 
Vásárbirák lásd IV. alatt is.

» számadási kötelessége 443. 532. 
Vásárfelügyelők eltiltása birságsze- 

déstől 490.
» kirendelése 284. 486.

Vásári rend ellen vétők büntetése 418. 
vásarjog bérbeadása 454. 
Vásárjövedelem hováforditása 193.

> szabályozása 480.
Vásárkor zászlókitüzés 12. 14. 285. 
Vásárlevél beszerzése 401.

» díja 215.
Vásárlók házbavitelének tilalma 258. 
Vásáron szemétdíj-fizetés 169. 
Vásárpénz-szedés idegenektől 14. 
Vásárra indulás ideje 554.

Adler György 40. 
Ábel János 423. 
Achilles 396.
Agáts 147.
Aghfalva község 11. 
Ambrózy Mihály 484.

Vásárra vitele gabonának 12. 
Vásárügy rendezése 412.
Vásárvám 98.
Vásárvám mennyisége 168. 
Vásárvám-jövedelmek 506. 
Vásárzászló kitűzése 285.
Vászon behozatalának tilalma 473. 
Vászonfehérités helye 375. 
Vászonnemüek vámja 3.
Vendéglősök eltiltása vendég zsaro

lásától 55.
» zabvásárlásának szabályozása

51.
» felügyelése 51.

Venyigék hordása más szőlőből 142. 
Verebek pusztítása 473. 
Veteményesbe bocsátása ludaknak 

504.
Veteményes kerteken való átjárás 208. 
Vetés bejelentése 128.

» elfoglalása város számára 199.
» közelében legeltetés tilalma

208.
» után adózás 408.
» között marhaőrzés tilalma 287.

Viasz vámja 3.
Vinczellérek bére 48.

» ellenőrzése 214.
Vinczellérség elvállalásának tilalma 

92.
Viz beeresztése malom számára 109. 

Zab vámja 3.
Zabvásárlás joga vendéglősöknek 51. 
Zászlókitüzés előtt vásárlás tilalma 53. 
Zöldfa-behozás tilalma 274.
Zöldség utáni piaezi vám 507. 
Zsellér lásd I. alatt.
Zsemle ára 415.

» » é s  súlya 241.
» nagysága 100.
» súlya 14. 50. 52. 59.
» súlyának míegállapítása 129.

Zsindelylyel fedése háznak 542.
Zsir kórházmester részére 65.

Arlhoffer János 483. 
Artner Lipót 381.

» Vilmos 311.

Babutits József 486. 
Bahos György 205.

X I. N o m e n c la tu ra .



MUTATÓ.

Balf 166. 11.
Baráth Ádám 301. 
Barbul Péter 129. 
Barics Simon 160. 
Bánfáivá község 11. 
Beck Tamás 450. 
Bellám Ferencz 46. 
Beheim Jakab 11. 
Berkes László 499. 
Borbél István 151. 
Bors Benedek 14. 
Boshy Mihály 279. 
Böröczky György 238.

Contz mester 37.
Czéh Miklós 204. 
Cziráky György 33. 
Csarits Simon 151. 
Csemeteyné 119. 
Cserjéságh Ferencz 205. 
Csikány Mihály 339. 
Csizmazia György 190. 
Csontos János 483. 
Csömötényi 130.

Danapf Sámuel 451. 
Deák Pál 44.
Döller Péter Miksa 491. 
Dúsíts Balázs 412.

Eisner Balázs 100. 
Eriz Márton 415. 
Érte György 370. 
Eötvös István 130. 
Eyserler György 173. 
Eysner György 11.

Fantor Richard 412.
Fant Richard 418.
Farkas 9.
Farkas Tamás 11.
Fazekas Takács János 497. 
Ferber Mihály 294.
Fischer Lajos 14.

» Péter 14.
Fleischhagker Péter 11. 14. 
Florhammer 147.
Fodor Ferencz 484. 519. 526. 

» György 406.
» István 512.

Fördős Kristóf 339.
Führer 59.

Geles György 238. 
Genselius Kristóf 170. 
Gering 59. 68.
Glik Antal 484. 
Grabaritsch István 381. 
Graf Bernát 33.
Graff Péter 24.
Grazer Kristóf 14.
Gróff Bernát 47.
Gyuri János 294.

Hackelberger Miklós 423. 
Hackstock Kristóf 284. 
Hagius dános 170.
Hajdú Péter 137.
Hauer Jakab 412.
Harka község 11.
Hattya István 288.
Hauser Tamás 173.
Heisler Tisler Ferencz 497. 
Hemler György 418.
Herits Mihály 279.
Heős Imre 339.
Hes János 234.
Iliersch Jeromos 14. 11. 
Hoff er Pál 486.
Horváth Mihály 497.

» Zsigmond 474.

István deák 129. 
Iván Mihály 11. 14.

Jaan Antal 499.
Jáky Ferencz 339.
Josephi János György 500.

Kajdi Adám 497.
Kapster 370.
Karner József 485.
Kazó István 497.
Káról István 47.
Keiser János 517. 
Kerkápolyi István 339. 
Kéthely 285. 
lvhasler Mihály 11.
Khern Mihály 173.
Király Mihály 497. 
Kirkmayer Sámuel 436. 
Kisházi 267.
Kis János 518.

» Pál 497.
» Péter 497.

L V



LYI MUTATO.

Klausz Ignácz 57(1 
Klocz József 516.
Klein Menyhárt 62.
Klimpa község 11.
Knolt János 496.
Kolb Gáspár 14.
Koch György 560.
Kolczer J ános 279.
Kópháza község 11.
Kovács György 180. 
Kramberger polgármester 9. 
Krämer Gáspár 9.

» Ferenezné 71. 
Kremnitzer Ezsaiás 60. 
Kronperger 11.
Kulcsár Balázs 234. 
Kutszegi Pál 497.

Lada Ferencz 512.
Lancsich Mihály 257. 
Langecker Tamás 411. 
Lang Farkas 11. 49.
Laung György 49.

» Zakariás 39.
Lechner József 412.
Lederer János 14.
Léchner József 418. 
Lépesfalva község 11. 
Lubrecht gróf 435.
Luczár István 130.

Maris 44.
Markhó Károly 108.
Marton Gergely 279.
Matheis György Frigyes 450. 
Mattheus mester 37.
Mayer Károly 486.
Mazek Jakab 376.
Márton deák 130.
Medgyes község 11.
Meier Mihály 11.
Mester Bálint 113.
Mészáros Miklós 116. 
Miskolczy Ferencz 499. 
Mockh Márton 17. 
Mogyoróssy József 499. 
Móricz Imre 330.

Nagy Benedek 339.
Nagy Gombkötő András 518. 
Nagy János 109. 147. 492. 
Nádasdy 64.
Nádassy gróf 409.
Nätel báró 305.

Neupauer Bálint 497.
Nettel Lipót 302.
Német Pál 267.
Nosting 59.
Nussbaum 114. 
Nyeregszijjártó György 339.

Ofner Bertalan 14.

Pap Márton 180.
Par János 430.
Paraghi János 474. 492. 
Parongarten György 11. 
Pauer János 59.
Paur János 111. 120.
Pál deák 116.
Pápay Imre 60.
Pápai Mihály 370. 
Pecsenyéd 173.
Pegh János 14.
Peiren Jakab 284. 
Pencher Miklós 196. 
Perczell Tamás 442. 
Perintuj falvi 130.
Pets Mátyás 505.
Péter János 480.
Péter Károly 33.
Phister János 60. 
Pleswetter Osváld 11. 
Plich Antal 512.
Plöczl 59.
Prunner György 59. 
Prutz Mihok 267. 
Puellendorfer Mihály 14. 
Puszta Ferencz 480.

Raditskovits György 484. 
Radl Tóbiás 135.
Rädl János Gellért 370. 
Ried 357.
Riemer Péter 33.
Rigmer Yitus 11.
Rodler 370.
Roziéi Mózes 497.

Sailer Istók 147.
Sághi Ferencz 64. 
Sárkány 44.
Sárkány M. Mihály 360. 
Sárvári Pál 497.
Schaltz 179.
Schaffer Jakab 284. 
Schell Márton 357. 418.



MUTATÓ. LVII

Schemperger Tóbiás 870. 
Schinigin József 492. 
Sehnaider Pál 484. 
Schneider Tóbiás 451. 
Schneller Imre Mihály 59. 
Schneller Mihály 284. 
Schopf János 522.
Schötl Mátyás 438.
Schöttl Mihály 11. 
Schubertheisz Pál 170. 
Schuster Farkas 9. 
Schutzner Pál 35.
Schützen János 14.
Sebesi István 282.
Sendli András 376.
Sighardt Kristóf 33.
Sighart Márton 11. 14. 33. 
Sighart Ulrik 33.
Smitt Kolompár József 469. 
Sneider Péter 11.
Soos Ferencz 44.
Spilber Pál 14.
Spittinger 57.
Stahler József 560.
Sztapák Márton 499. 
Stegalsbacher Boldizsár 14. 
Steiner Ádám 411.
Steiner Lenárt 9.
Straszer János 450. 
Siebenbürger Jakab 12. 
Swingenhamer Bálint 11. 
Szabadhegy 281. 489.
Szabó György 129.
Szabó János 323.
Szalai György 476. 486. 
Széli Mihály 459.
Szíjártó Gergely 497. 
Szocsker Benedek 438.
Sz5ts Pál 339.
Szőny Márton 281.
Sztenyky György 339.
Szüts György 436.

Takács János 330.
Tar István 193. 
Tascher János 360. 
Tasy János 553. 
Techer Farkas 58. 
Tibolt Zsigmond 440. 
Tober Márton 436. 
Tóth István 486. 
Töldtl Mihály 47. 
Treussel 71.
Trasner 494.
Türgler József 484.

Unger Ádám 147.

Varasdy Imre 513. 
Vargha János 267. 
Varjú Péter 497. 
Vaszari György 497 
Violand József 585. 
Vissi István 459. 
Vörös Ferencz 576.

W ágner István 26. 
"VValtin mester 37. 
Weinangl Urbán 44. 
Weingruber János 402. 
Weligrand Pál 487. 
Wielland Sebald 41. 
"YVissi Lőrincz 486. 
Wolfart Kristóf 100. 
Wolf Pál 60.

Zimmermann Károly 37. 
Zilli János 47.
Zok Péter 204.
Zossoch György 100. 
Zsarnóczy János 552.



В ) Városi törvényhatóságok szerint.

Győr : 98. 161. 193. 204. 281. 300. 345. 347. 415. 420. 422. 426. 430.
434. 438. 447. 456. 459. 466. 471. 476. 479. 484. 485. 487.
491. 494. 496. 498. 499. 501. 522. 528.

Kismarton : 82. 530. 545. 559.
Komárom : 64. 80. 87. Щ  104. 150. 273. 288. 298. 299. 301. 323. 325.

331. 33& 339. 346. 349. 351. 356. 371. 373. 375. 379. 382.
395. 400. 407. 413. 414. 434. 436. 437. 449. 453. 455. 457. 
475. 477. 529. 534. 537. 541. 545. 546. 548. 550. 556. 559. 
581. 582.

Kőszeg: 48. 49. 128. 141. 148. 175. 181. 183. 184. 196. 204. 205. 207.
219. 237. 252. 253. 259. 260. 265. 266. 268. 277. 278. 285.
287. 298. 299. 315. 320. 330. 341. 345. 349. 351. 355. 358.
360. 361. 363. 367. 369. 374. 377. 380. 385. 388. 390. 391.
396. 398. 403. 406. 408. 425. 429. 436. 439. 445. 447. 454.
459. 463. 464. 465. 467. 470. 471. 483. 493. 498. 512. 526.
530. 531. 539. 547. 549. 558. 579.

Magyar-Óvár : 52. 246. 255. 257. 260. 264. 273. 275. 279. 280. 283. 288.
291. 294. 386. 387. 399. 446. 461. 463. 475. 476. 490. 495.
500. 509. 515. 517. 519. 520. 524. 525. 538. 555. 558.

Pécs: 372. 385. 397. 420. 424. 432. 443. 485. 486. 490. 505. 510. 518.
524. 541. 545. 560. 576. 578.

Buszt: 149. 151. 186. 192. 195. 197. 198. 201. 205. 233. 239. 242. 245.
247. 248. 249. 250. 252. 254. 255. 258. 259. 272. 274. 280.
283. 285. 287. 290. 295. 322. 331. 332. 336. 337. 340. 356.
357. 359. 363. 368. 369. 375. 384. 385. 386. 388. 390. 391.
392. 399. 403. 422. 432. 452. 466. 472. 478.

Sopron: 1. 3. 4. 9. 10. 11. 13. 16. 18. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 29. 30. 32.
33. 37. 38. 39. 40. 42. 43. 44. 46. 47. 49. 50. 51. 54. 55. 
56. 57. 58. 59. 61. 63. 64. 65. 66. 68. 69. 70. 72. 73. 75. 
76. 77. 79. 84. 87. 99. 100. 101. 102. 105. 118. 124. 127. 
128. 129. 131. 132. 138. 139. 143. 145. 146. 148. 151. 152. 
156. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 170. 174. 177. 181. 183. 
>87. 191. 194. 196. 199. 203. 234. 241. 244. 245. 248. 249. 
252. 254. 256. 263. 267. 269. 271. 275. 278. 284. 290. 291. 
295. 298. 301. 304. 310. 314. 318. 320. 326. 332. 343. 350.



MUTATÓ. LIX

352. 357. 359. 364. 368. 377. 381. 384. 386. 388. 393. 397.
403. 410. 416. 423. 427. 437. 439. 440. 445. 446. 450. 453.
456. 466. 482. 514. 525. 536. 557.

Székesfehérvár: 322. 324. 327. 337. 341. 448. 452. 454. 456. 457. 458.
460. 462. 471. 473. 477. 481. 486. 487. 491. 494. 511. 514.
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Sopron városi statútumok.

Anno dom(in)i1 Millesimo tricentesimo nonagesimo p(ri)mo 
nóta daz die purger ze Ödenburkh der gantz rat in dem rat 
derfunden habet:

I.
Nota daz der rat ze Odenburkh derfunden hat ob daz 

ist daz ayn Richter ayn ros in der vorgenann(ten) Statt dinst ze 
tod reyt, daz ist man nicht pflichtig noch schuldig ze geben.

II.
Von purchrecht aufnehmen: Nota daz die purger der 

gantz rat derfunden habent, wer der ist, der erb verchawft 
da purchrecht aus ist, der sol daz auffgeben vor den purch 
Herren, vnd der da cliawft, der sol ez auf nehmen auch vor dem 
purg Herren, wer des nicht entiit, so war der verchauf nichts.

III.
Von Morgengab einer Frawu ob ein man feit in  uner

ber sach.
Nota mein Herrn di purg(er) der gantz rat habent der

funden oh ein man morgengabt seinem weih und czaygt ir 
darüb(er) erb aivz2 is t: daz der man feit in ein sach die 
unerber ist, damit er verwürcht seinem guetern erbgutern un(d) 
varendgutern, so mag ein rieht3 ze den gütern da die mor
gengab aufleit und darauf ir die morgengab geczaigt ist wor
den, nicht zu gegreyffen, dann es sein dieselben guter der

1 Az eredetiben a szokásos rövidítések következtében kimaradt 
szótagok itt zárjelek közt állanak.

3 Aivz =  ausz.
3 Rieht =  Recht.

1391.
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Frawen leibgeding uncz an íren tód. aber ayn Richt(er) sol 
darauf rügen all iar, und mügén di selben erbguter auf des 
manns Frewntschaft fiirbaz nicht mer chomen.

IV.
Von Wegsl.1
Nota mein Herren die purg(er) habent derfunden der 

inner Rat und der awzzer Rat ob daz ist daz ayn man aynen 
wegsl tüt mit eim erb und der ander man mit im wegslt, mit 
varunder Hab ist daz der man der mit dem erb gewegselt 
bat, einen frewnt bat der in den wegsl treten wil der mag 
daz mit recht wol getun und sol dem mann solche Hab und 
alsvil gehn umb daz erb als im ener man darumb geben het 
und mit im gewegslt. Aber wegsein zwen mit einander mit 
erb und ob Halt ayner dem andern varundgüt auf gibt zu 
dem erb, so sol man dim wegsl zu bayder seitt die frwntschaft 
anpieten.

V.
Vo(n) Heiretgut(e)n.
Ist daz aber ayn WItib nymt aynn man und hat nicht 

cilinder, und bringt erbgut und varund Hab in sein gwalt, 
und geet auch ab inner iares vrist mit dem tod an erben, so 
choment die erbgüter auch Hinwid(er) an die nägsten frewnt, 
ab(er) di varund hab ist des manns, Schaft si im aber dem 
mann die erbgüter und ob sie getailt sind vor, so bleiben t 
für dem mann und d(er) gelter ist nächst(er) gerb.

VI.
Von derörnchtem Lon.
Nota mein Hern die purg(er) zu Odenburch habent der

funden in dem R at: daz yederman der ze chlag chümt umb 
derörncliten Lon der sol daz tün inner iars frist, und bestät 
dann sein derörncliten lon mit sein trewen an tail. Lezzt aber 
er ez sten übers iar, und wil dan aynen chlagen umb derörnch- 
ten Lon, so sol er darüber dann drey stund fürpieten und 
sol dann der chlager sein derönchten lon bestäten mit dem 
ayd und mit fäl.

Eredetije az 1391—1495. jegyzőkönyvben iapsz. nélkül. Nyomta
tásban megjelent a Sopron város monographiája számára egybeállított 
gyűjtemény II. kötetében 1. I.

1 Wegsl =  Wechsel (csere).
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1394.
Sopron városi statutum.

»Anno domini M° ССС° LX X X X IIII0 in medio XLme 1 
daz mein Herren Habent lazzen beschreiben der mawtt recht 
ze Odenburg am Chräwtzhof waz man von yedem ding ze 
mawtt sol geben:

»Item von aim tiich von Briigssl 16 Denar, it. von eim 
welchischen tiich 24 Den., it. von eim langen oder eim chur- 
tzen von Löten 12 Den., it. von eim cholnischen tiich 11 Den., 
it. vo aym tuch vo Polan 3 Den., it. vo aym vo pehem daz 
grob ist 2 Den., it. von eim lödén D/г Den., it. von aym 
pbunt Chram gwant 3 Den., it von aym Stückch yoltzsch 2 
Den., it. von aym parchant 2 Den., it. von ayner Tuen Häring 
4 Den., it. von aym ross 6 Den., it. von aym ogssen 3 Den., 
it. von aym schoff х/г Den., it. von ayner gayzz 1 2 Ч2 Den., it. 
von aym Swein 1 Den., it. von aym Awntzen wagen geloden 
mit gesaltzen Yischen 12 Den., it. von aym deygslwagen mit 
gesaltzen YischenT geladen 24 Den., it. von aym wagen geladen 
mit lebuntigen Vischen er für vil oder wenig 2 Den. und 2 
Visch, it. von aym wagen geladen mit waytz oder Habern 12 
Den., it. von eim Juden 2 Den., it. von eim Fragner, der Hüner 
fürt oder andre Ding 2 Den. und 2 Hüner, it. von aym Hun
dert ogssen Hawt 12 Den., it. von aym Hundert schof Hawt 
3 Den., it. vom aym Hundert Hasenpalg oder ander chlain 
palgech 21/г Den., it. von aym Centner wagss 6 Den., it. von 
aym Centner Smer oder Unslid 3 Den., it. von aym Emmer 
Honig 4 Den., von aym püsem gesnitens gwant 2 Den., it. von 
ayner Chüffen weins 12 Den., it von aym wagen Saltz, er für 
vil oder wenig 1 Chüffel Saltz.

So nimmt man yedem geladen oder gevazzten wagen [swaz 
der fürt 2 Den. zu wagen (mäwt)] die sol der geben des der 
wagen ist, so gibt ayn lere wagen nichts. Die vorgenannte 2 
Den. wagen mäwt, und ross mäwt am Jahrmarcht und sust 
in der wochen gibt man allez Halbst dem Tomvertl bei dem 
Hinttern tor.

Eredetije Sopron város levéltárában: »Protocollum ab anno 1391. 
usque annum 1495. in quo vectigal de Creutzhof et jus teloniale Sopro- 
niense de anno 1394. conspicitur ; in quo porro antiqua statuta, testamenta 
et Beneficiatorum Reversales, nec non complurium brevium Litium  
Decisiones comprehenduntur.« Ladula IX . et G. lapszám nélkül L. id. 
gyűjt. 2. I.

1 Vagyis Márczius 25.
2 Gayzz =  kecske.

1*
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1402.
Sopron városi statutum.

Anno 1402.

»Nota mein Herrn di purger Habent derfunden, und ist 
der stat Recht von alther gewesen, ob ayn man gibt anz sein 
töchter aynem mann und gibt zu ir erbgüter oder varend- 
güter und ob die tochter ab geet ynne jaresfrist mit dem tod 
an erben oder der mann abgeet so sol der lebuntigen alle 
varundhab sein und sol da von gelten und ob ayns dem andern 
gemorgengabt hat, daz sol ym auch uncz 1 an seynen tod pelei
ben, ist aber daz sie erben mit einander, hinten daz da Leib
erben sein, da sol ez pey peleiben.2

Eredetije Sopron város levéltárában, prot. 1391—1495. lapsz. nélkül. 
L. id. gyűjt. 2.

1403.
Sopron városi statútumok.

I.
Anno 1403. Fabiani et Sebastiane
Item das mein Heren der Rat mitsampt den vyr und- 

zwanzigen und mit der gmayn derffunden haben ze dem Rech
ten ob daz wer daz ain man von dem andern chauffet erb
guter wie die genant sein vil oder wenig, so sol der Hingeber 
und der chauffer baid ze dem richter gen und den cliauf ver
schreiben lazzen yeder mit zwen phennigen ze gezeugnuss und 
ze ainer gedachtnuss das der Hingeber dem chauffer daz selb 
ei’b sichern und vreyen sol iar und tag als von alters her der 
Statt recht gewesen ist ze Odenburg. Und ob das wer, das 
yemand, ez wer Kristen oder iuden, nach Jares frist meldung 
und manung tet hinz dem verchaufften erb, ez wer mit briefen 
oder an brief und er doch des chauffes verstät hat und chain 
meldung getan hatt und doch in dem Land gesessen ist, der 
selbig mag der brif noch der manung nicht genisen: wenn er 
des chaufes verstat hatt, und ze lang geswiegen.

II.
Item nota das mein Heren der Rat mitsampt den vir 

undzwanzigen und mit der gmain derffunden haben ze dem

1 Uncz =  bis.
2 Pey peleiben =  beibleiben.
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rechten oh aiu inan den andern slug zu tod oder verwundet 
derselbig der den todslag tuet oder das wunden, der ist wan- 
delfellig dem Statrichter als der Statrecht ist, der die zeit 
Statrichter ist, diweil und der todslag oder das wunten geshicht, 
und die wandel sullen des richter sein, oh das wer, das ain 
ander richter gesazt wurd und erwelt, so sullen doch di wan
del gefallen dem richter bey des Zeiten der todslag oder dye 
wunten geschehen synd.

Eredetije Sopron város levéltárában, prot. 1391—1495. lapsz. nél
kül. L. id. gyűjt. 2. és 3. I.

1437—1530.1

Aull was Fürhalltung und articklein burger zu Odenburg 
seinen bürgerlichen Aidt thun solle:

1. Ir werdet schweren zu Gott einen Aydt, das Ir dem 
Hungrischen Kunig alls rechten Erbherren, und den Herren 
Bürgermeister, Richter und Bat der Stat alhie zu Odenburg, 
getreu, gewertig und gehorsam sein, Ir gebott, verbott und 
Ordnung hallten Irer Herren und gemeiner Stat frommen, Eer 
und nutz, so vil imer möglich, fürdern, und gleichermassen, 
wo Ir etwas erfürt, das zu ainicherlai schaden nachtaill oder 
unlob raichen möchte, daselb getreulich und fürderlich anzai- 
gen, auch derhalben Warnung und Wendung thun wollet.

Daneben, das Ir auch gemainer Stat Freyhaitten an den 
meuthen und drewssigisten nit missbrauchen, auch alemandt» 
der mit bürgerlichen Freyhaitten begabt, sein mauttmessige 
und zollpaarn waar, phembert und khauffmanschafft mit oder 
neben euren gütern, undter dem Schein ermeltter gemainer 
Stat freyhaitten, es sey mit Verleihung des Statzaichen oder 
in all ander Wege durchschwerzen hellfen, oder dergstalt Hand- 
gesellschafft mit andern so alhie nit burger sein, halten wollet.

2. Ob Ir mit yemandt in viderwillen, uneinigkhaitt oder 
khrieg, wie oder wo sich das zuetrüge khomen würdet, so sol
let Ir derhalben vor aynes yeden ordentlichen obrikhaitt Beeilt 
nemen und geben, und der Herrschafft auch gemainer Stat 
zu nachtaill nichts tettliclis fürnemen.

3. Wofern Ir aber zu den Herrn Bürgermeister, Rich
ter, Bat oder gemainer Stat etwas sprucli zu haben vermaint,

1 Az itt következő eskütételi szabályok és eskümiuták az eredetiben 
nincsenek évszámmal ellátva, de mivel azok az 1437—1530. jegyzőkönyv
hez vannak függelékül csatolva, legczélszerűbbnek tartottuk azokat az 
ez időközben kelt statútumok közé sorolni.
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solch spruch sollet Ir  auch nit anders, dann wie, an den orten 
dahin sy gestreitt und an mittl gehörig sein auffüren und 
richtig machen.

4. Das Ir Euch, dieweill Ir der bürgerlichen phlicht nit 
beinüssigt, khainen andern Schirmherrn, dann die obrikhaitt 
allhie, suchen noch annemen, und wann Ir oder ain yeder, 
innhalt seiner getlianen Phlicht, sich von hinnen wekhzuthun, 
Vorhabens seitt alsdann zuvor in versamblten Patte Urlaub 
erfordern und nemen, auch sonsten gemainiklich und sonder
lich alles das Handeln thun und lassen wollet, das ain getreuer, 
Erberer Burgersmann seiner obrikhaitt und gemeiner Stat von 
Rechts und gwonhaitt wegen schuldig ist, ongeferden.

Hernach vollgt der Aydt: »Ich N. schwer zu Gott 
ainen Aydt, das Ich dasjenige, so mir yetzo fürgelesen worden, 
in allen seinen Puncten und artickln, bei der straff des niain- 
aydts getreulich, straff und unverbrüchlich hallten, demselben 
in albeg nachkhomen und geleben wolle, treulich und ungefer- 
lich. Alls war mir der allmechtig Gott helfe. Amen.«

Rattgeber und Beysitzer Aydt.
Ir  werdet schweren zu Gott ainen Aydt, das Ir dem 

Herrn Bürgermeister in Namen der kuniglichen M. zu Hun
gern und unsers allergnedigisten Herrn, auch dem gerichts
zwang und gemainer stat allhie zu Odenburg, getreu und 
gewärtig sein, Iren frommen, Eer und gemainen nutz fürdeni, 
betrachten und rathen, daneben auch Iren schaden und unelir, 
nach Euerm verstandt und sovit möglich warnen und wenden 
wellet.

Wenn und so offt Ihr auch von den Herrn Bürgermei
ster, gerichts, Rats oder gemainer stat notturfft halben erforder 
werdet, das Ir gehorsamblich erscheinen und on wahrhaft nott, 
oder ander redlich Ursachen, und erlaubnuss, khainswegs aus
sen beleiben wollet. Daneben sollet Ir schweren, umb was 
Sachen Ir  im statt oder gericht gefragt werdet, es belange 
leib, leben, eer, guetter, hier inn nichts ausgeschlossen, das 
Ir gleich dem armen alls dem reichen on alle ansehung der 
Personen nach gemainen geschriben oder sonst gebreuchigen 
Rechten, auch erbern leidlichen gewonhaitten, gesatzen, frey- 
haitten und Ordnungen der stat allhie zu Ödenburg oder sonst 
Euere Höchsten und Pesten verstanndte getreulich ratten und 
urtaillen, und darinn gar nit ansehen, noch Euch von dem 
Rechten abwendig machen lassen, khainerlay Freundschafft, 
mitt gab oder schenkhung dabey, was in gericht oder Rat 
gehandelt, geurtaillt oder berattslagt würdet, dasselh on vor-
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geenden Beuellg1 niemandts öffnen, noch yemand darinnen 
warnen, auch Eures mittheysitzers reden, so im Kat beschehen, 
lchainem ausserhalb des Kats anzaigen, sond Euer leben
lang in gehaimb und verschwigen halten, auch der urtl und 
vollg, so dem Rechten auch den erhern gewonhaitten und 
Ordnungen am gemässesten, allzeit anhangen, und dieselb on 
sonder hoch, gutt und vernünfftig Ursachen anzufechten und 
zu widerstrebten, nit undernemen, haimlich noch offenlich, 
hienehen, das Ir aingikhaitt fridt und Recht, nach Euren 
besten Vermögen machen, vollziehen und handthaben liellfen, 
auch gemeiniklich alles anders, das getreuen und auffrichtigen 
beisitzern, urtaillen, und Rathgeben von gewonhaitt oder Rechts
wegen gehört, handeln und halten wollet, treulich und unge- 
ferlich.

Zeugen A ydt:
Ich N. schwer zu Gott einen Aydt, das Ich in der Sach, 

darumben Ich zu einen Zeugen fürgestellt, und gefragt würde, 
ein gantze lautiere warhaitt sagen will, so vili mir derhalben 
khundt und wissen ist, und darinn nichts verheilen, noch khain 
unwarhaitt undtermischen, weder aus feindtschafft, freund
schafft, oder umb eigens nutz willen, auch weder von lieb, neidt, 
forcht, gab, noch ainicherlay anderer Sachen wegen, auch solche 
mein Sach niemandt eröffnen, biss die rechtlich eröffnet wür
det, treulich und ungeverlich. Alls war mir der allmechtig Gott 
helfe. Amen.

Forma des Aydts, so auf f  ein у eg eben verpehd2 gethan 
werden solle:

Ich N. gelob und schwer zu Gott aynen Aydt, das Ich 
alles das, so in diser veschreibung begriffen, und mir yetz für
gelesen ist worden, getreulich und unverbrüchlich halten, auch 
dawider khains wegs handeln wolle. Wo es aber beschahe, so 
soll mit mir dermassen fürgefaren werden, wie soleche Ver
schreibung innen heit, treulich on geferden. Allso hellf mir 
Gott und die Heiligen Evangelia. Amen.

Forma Juramenti in causa ambigua et obscura, que 
testibus aut certis documentis et praesumtionibus probare non 
potest pro reo:

Ich N. schwer zu Gott einen Aydt, das Ich in der suchen, 
darinnen Ich von meiner widerparthei hinzugepen, in ein 
inzicht gefasst und beklagt worden bin, gantz unschuldig, und

1 Beuellg =  Befehl.
2 Verpehd =  Verbot.
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das ich aller fürgewendter Handlung khain wissen hab, auch 
derselben wider Gott, Eer und Recht beschuldigt würde, allso 
hellf mir der ewig allwissendt Gott. Amen.

Thorsteer Aydt.
Die thorsteer sollen schweren, das sy all morgen so 

man auffsperrt mit irer wer1 hei dem thor vorhanden sein, 
und on willen oder erlauhnuss des Herrn Bugermeisters khai- 
nes wegs aussen beleihen und darnach den ganzen tag, biss 
man wider zuesperrt, des thors treulich warten, und das- 
selb Höchstes vleiss verwachten, auch ir vleissig auffsehen 
haben wellen, damit nit verdächtlich leutt in die Stat khomen 
sondern wo yemandt in die Stat gehen wollte oder darein begerte, 
die sy für arckwänig ansehen, demselben sollen sy seines wesen, 
wandl und thuns befragen und sonderliclf ob er yemandt 
bekhannten in der Stat, oder was er sonsten darinnen zu 
thun habe, wo aber yemandt nit bekhannt leutt darinnen hette, 
und doch in die Stat begerte, und verdächtlichen beschaidt für
gebe, derselb soll zu dem Herrn Bürgermaister oder Richter 
gefürt, und daselbs gerechtfertigt werden. Welcher thorsteer 
aber, morgens so man auffsperrt nit vorhanden sein würde, 
der soll dem Herrn Bürgermaister 4 Kreitz zu straff verfal
len sein, sy sollen auch sonst den ganzen tag mit auff und 
zuetliuen des Gattern gewertig und vleissig seyn dermassen 
das sy zu winterzeitt nit vili in der Stube nebeneinander 
sitzen, und das thor bloss steen lassen, doch soll jedem im tag 
ein stundt, seiner notturfft nach, von dem thor weg zu gehen 
erlaubt sein, aber das die andern all bey dem thor vorhanden 
und khain mall zween oder mer mer on sonder bevellch oder 
erlaubnuss miteinander abwesig seien. Item die thorsperr sol
len auch eben acht haben, wenn frembdt leutt einreitten, oder 
so der thuerner anplasst, dass sy mit irer wern besser dann 
sonst im tag gefasst sein, dabey in albeg gemeiner Stat nur 
nutz und fromen fürdern und betrachten; auch derselben 
uneere und schaden warnen und wenden, und sonsten alles 
das thun und handeln, was irem dienst und aufrichtigen 
getreuen thordienern gebürt und zuesteet, auch inen von dem 
Herrn Bürgermaister oder Richter nach gelegenhaitt und Ver
änderung der Zeith bevollhen würdet, darauff inen den Aydt 
mit aufgereckhhten fingern zu schweren, wi hie oben am andern 
Blatt verseimben, fürzuhalten.

Eredetije Sopron város levéltárában. Lad. VIII. et H. Fase. VI. 
Nro 252. L. id. gyűjt. 12. s köv. II.

1 Wer =  Gewer.



VÁROSI STATÚTUMOK. 9

1446.
Sopron városi statutum.

»In den alten Rat zu erfüllung für die zwen Herrn, so 
abgeen sein erwellt: Caspar Khrammer 9 Stirn, Varkasch 6 
Stirn, Steiner Lenhart 9 Stirn, Wolfgang Schuster 7 Stirn.

»Begern : Item. Die Ehrbar Gemein begert, das ein jeder 
Ambtmann soll Raitumb thain und zu vordrist der alt Bür
germeister Khramberger, wann sy wollen wissen wohin Gemai- 
ner stat gelt körnen sey.«

Item. Das man das Hinder Tor auf thu und den Viech 
Markht hynden lialde.

Item. Ob sich Jemand ein Erbar gesessener man gegn 
der Herrn einen oder seinen Nachbar vergisst, soll nit in 
ersten in der Wachstuben gefangen noch in den Thurm gelegt, 
sonder im Rathaws, als in andern Steten gewonheit ist, gelial- 
den werden, und sein Recht soll im zugeben werden, das er 
mit dem Wanndln etwan überschätzt, sonder die Herrn solln 
solliches erkliennen und aussprechen.

Item. Begert die Gemein dem Pugssenmaister erlaubnis 
zu geben, nachdem er müed . . . .  ist und man seyn nit bedarf 
und seyn sold soll in ander notdurfft gemainer Stat gepränckht 
werden, wann der Zyngiesser will den Zewg warten und er 
soll von gemainer Stat gefreyt werden.

Item. Die Prukh bey dem Saffrangern und die \Vreg in 
der Potschargassen gemacht werden.

Item. Die Dörffer, so zu der Stat gehörig, soll nit ein 
jedes ein besondern grafen haben, sonder die Herrn gemaink- 
lich, damit mit Robait und andern notdurfften zu schaffen 
haben, und was da von Rait und Zynns gefallen, soll den 
Herrn in die Khamer zu Gemeiner Stat notdurfften angelegt 
werden und solle ein Über-Reit darzu haben, der im zu Robait- 
ten und andere notdurfft ansagen soll.

Item. Der Zierkendorffer soll erlegen das gellt, so er zu 
Sand Mieliell schuldig ist und dasselb einem Kirchmaister 
erlegen.

Item. Das khein Bürger im Rat noch in der Gemein bey 
V erm eidung seines Halss den Zehent khawf noch an stek loss, 
wenn es vor allter nit her khomen ist.

Item. Die Gemein begert die allt Wag so vor Allter ist 
herkhomen, wider einmal zu haben und nit anders.

Item. Die Herrn soll’n zu der bügsen ein andern ordnen
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und niit im Schaffen, das das Volkh an den Markt durch in 
nit beschwert soll werden.

Item. Der Gemain ist warlich zugesagt wie vormalns 
Zehentwein verkhawfft sein worden das docli wider alts ber
kemen ist, Ewr Weishait seins darob das solches fiirbas nit 
mer beschehe.

Ewr. Weishait für die Erbar Gemein des solle ir betrach- 
tung in khrafft gehalden und ir darinnen nit gespart werden.

Eredetije Sopron város levéltárában őrzött községi hézagos jegyző
könyvben. Ladula XXX.  et ЕЕ . Fase. 1. Nro 1. Kézirat gyanánt nyomt. 
megjelent a Sopron város monoyraphiája számára helyreállított adat
gyűjtemény 1. lap.

1492.
Sopron városi statutumoh.

I.

»Item vermerck das mein Herrn von wegen dicz gegen
wärtigen grundpuchs ein solche Ordnung gemacht haben, das 
ein Jeder verkaufter, es sai Häuser, Weingarten oder wisen, 
was er vermaint in das grundpuch zu fertigen, sol er von 
ayner yeden post geben 32 denar, und von demselbigen gelde 
sol der Statschreiber nemen 16 den. und gemeine Stat 16 den.

Item, welcher sich aufschreiben last der sol geben vors 
aufschreiben 8 denar, und sol der Statschreiber von demsel
bigen gelde nemen 4 den. und gemaine Stat 4 den. und das 
aufschreibgeld sol geben der kauffer.«

Eredetije Sopron város levéltárában. Prot. NB. ab anno 149Ü. 
usque 1543. lapsz. nélkül; a kötés belső borítékán. L. id. gyűjt. 11. к. 6. I.

II.

Item, der Thorwarth beim Hindernthor sol von aim niutli 
Kalich 1 von aim hirigen nemen 12 den. und vom Frembden 
13 den. ze messen und nicht mer. Actum am Samstag nach 
Ostern, anno domini 1492.

Ered. и. о.

1 Kalieh =  Kalk.
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1497.
Sopron városi statutum.

»Anno domini • 1497 am Mitichen nach Bonifaz haben 
meine Herren des Rats aigentlich betracht, so ein Hiriger von 
einem Juden geeilt entnemen 1 will, soll er thun mit wissen sei
ner Hawsfrau oder seines nachbern, dessgeleichen ein fremb- 
der soll von sein Nachbern oder von dem Richter, da er woh
net, khundtschafft fürbringen, das er daselbs sitzlich sey. Auch 
soll der Judenrichter kainem kain Erebphandt einschreiben, 
ausgenomen derselb bring dann von seinen naclibern oder 
Richter genugsam khundschafft, das es sein und nit eines 
andern sey.«

Eredetije Sopron város levélt, prot. NB. 1492—154S. L. id. gyűjt.
II. к. 10. 1.

1507.
Sopron városi statutum.

»Vermerkht die Betrachtung und Erlösung der Erbarn 
Gemain zu Edenburg nach dem Suntag Sannd Margstag 
Anno 1507.

Herr Bürgermaister Valentin Swingenhamer, Graff2 zu 
Agendorff; Herr Richter Peter Fleischagker, Graff zu Klin- 
genpach; Herr Jerg Eysner, Graff zuHarka; Herr Varkasch 
Thomesch, Graff zum Wolfs; Herr Michl Schöttl, Graff zu 
Wanndorff; Herr Jerg von Pawngart’n, Graff zu Kollnhoff; 
Herr Khronnperger, Graff zu Medwiscli; Herr Jacob Beheim; 
Herr Yban Michl.

Item in die wall für Michl Khäsler: Oswald Plesweter; 
für Lang Wolfgang: Meier Michl; für Peter Sneider: Veit 
Rymer; für Mert Sighart: Hieronymus Hiers.

Item. Das Hynd’r Tor soll man offen Imiden und woll 
behüeten.

Item. All New und ungewendlicli weg sy sein auff agkern 
oder wisen soll’n alle verboten und wandtsellig sein. Sondern

1 Entnemen =  kölcsön venni.
2 Graf-пак nevezték a Sopron városhoz tartozott úrbéres községek

nek földesúri és közigazgatási főnökeit. E községek voltak: Ághfalva 
(Agendorf). Harka (Harkau), B alf (St. Wolfgang), Klimpa (Klingenbach), 
Kópháza (Kolbenhof), Bánfalva (Bonndorf), Medgyes (Medwisch), Lépes
falva (Luiperpaeh, Luipoldstadt) ugyanannyi gráffal az élén.
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die alten Rechten weg die von Allter gemacht sain soll man 
far’n, Reyt’n, gen und Rais’n, und welher vor seinem Erb’n 
Weingart’n agkern oder wisen etwas zu wenden hat das soll 
er thain und pessern.

Item. Vor jedem Tor soll’n die Herrn ain Zaichen machen 
lassen, das man den Mist dafür filer und welcher innerhalben 
den mist nyderschüt soll man straffen und wandeln...

Item. Das ain jeder sein viech für die Hert lass treybn 
bey dem gross wandl...

Item. Dass die Päch oberhalb der Stat und underhalb 
des Teicht frey sein den hierigen zu vischen.

Item. Was man gen Markh her bringt, es sey viech 
Traid, mell oder was das sey, soll man bringen an den Markh 
wie vor Allter herkhomen ist und nämlich das Traid und 
mell soll man nit haymblich iu den Heiisern verkawffen und 
aufmessen, wenn man aber darüber erfert, soll man straffen 
und dasselh meell nemen und man soll das fanndl all Markh- 
tag aufsteckhen nach allter gewonhait.

Item. Wag und Mass soll man hald’n allenthalben wie 
von Allter hergekhomen ist, welcher aber ungerechte wag oder 
mass braucht, soll man straffen nendi ch bei den Briestern soll 
man aufsehen auff die wein mass.

Item. Das alle, die Gemainer Stat schuldig sein es sein 
Reich oder Arm geistlich oder weltlich bezallen, und das man 
all Ausstand einhringen. Es will die Gemain in khamer anslag gen.

Item. Das man die Sailmass ans taill auff wisen und 
ägkern nemlich, auff den unden und allen enden, wenn es 
geschiecht deshalbn grosser khrieg und das man im nemlich 
nachkhüm auff das Jare will die gemain also liab’n.

Item. Als Herr Jacob Sübenbürger in das Zygat etlich 
mutt Khalich von Gemeiner Stat geb‘11 hat und darumb Traid 
genomen. Soll der gewynn von demselben Traid billich Gemai
ner Stat gefallen.

Item. Ein Phundt Siedfleisch soll man umpt auff Pfing
sten geben umb 4 denar, aber darnach per 3 denar und das 
Braten per 4 denar und das die beschawherrn darob sein, 
das man guet ogsen slack und das man under den Pennkhen 
Recht gewicht habe.

Item. Es soll hereinfar’n ein yedlich Geyfleischagker und 
faill haben guet fleisch und auff die rechte Zeit wi von All- 
ters ist herkhomen.

Item. Die Fleischagker solhn ihren Pennkhen steen und 
nit den geyfleischagkern über, damit sy sich nit selbs aus jed
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gerechtigkait erheben, item sy soll’en auch den geyfleischag- / 
kern ihre Plöcher mit frid und ungeirt lassen.

Item. Ein yeder Yeldhiietter, so er siecht, das einem 
gemainen mann schaden geschieht, soll er denselben ansagen, 
damit im sein scbad’n beschawt und bezallt werde, und sol 
nit alein sein wandl’n davon nemen und den, so den schad’n 
thut, freylassen, und die Herrn soll’n ein yeden veldhüetter 
das einpilden und sero dahin balden, das solch’s gebalten werde.

Item. Das man kliein Mist noch Aschen für die Heüser 
schiit, wer solches thut, soll des Wanndl’n verfallen sein.

Item. Die Gemein will habn, das man den Juden in 
kheinerley weg soll gestatten, das sie ganze tueclier und loden 
sollen khawffen und Sneiderwerkh arbeitten, wann die Sneider 
grossen mangl und schadn dadurch leid’n müessen.

Item. Die Gemein hat nemlich betracht und will liab’n, 
das man ein yeden mann, sey Reich oder Arm treulichen 
verhelften soll, wens er Recht habe, und in kliainerley weg 
nymands verkhürzen, damit die gerechtigkait einen fürgang habe.

Item. Die Gemein will haben, dass den Sachen werd nach
gangen, es sey zu unseren Herrn Kunig oder Bischövn miien 
und Raissen soll, damit die Zynns so man den Briestem soll 
dienen und geben, damit dieselben Dienst halb herabgenomen, 
damit die Armuet nit also verdüerb und beswert würd und 
gemeine Stat nit also geödt werde.

Item. Die Gmein will annoch haben, damit die Herrn:
schawn soll’n, das die alte Thurmwag ......  genomen und
gehald’n werde.

Item. Man soll kheinem Zehentner mer gestatten in 
kheinerlei wag, damit er ein gemainen mann mer soll ansiahen 
Zehent, wann er im Kheller hat, sonder die Herrn soll’n 
abgehen und solches weiter anbringen.

Item. Die Gmein will hab’n, damit man ein Boten Ross 
soll khawffen und Gmeine Stat ein eigne bot’n Post habe, 
damit einen gemeinen man sein Ross nit Verderb und zu 
schad’n bringe.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et ЕЕ. Fase. 1. 
nijomt. megjelent az id. forrásgyűjt. 2. I.

1523.
Sopron városi statutum.

Fürnemen und Betrachtung einer Ersam’n Gemain in 
äufung gemaines nutzes anno 1500 im dreiundzwainzigsten J. 
Beschehen am Samstag sand margsten tag.
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Benennung und Wellung des Magistrat, und eines Bats:
Bürgermeister Peter Eleischagker. Statrichter Martin 

Sighart. "Christof Grazer. Micld Iwan. Barthme Ofner, Michl 
Puellendorfer, Peter Vischer. Hieronym Hierscli, Hanns Schützen, 
Hanns Lederer, Baldasser Stegersbacher, Benedicz Bors.

Die hernachnannten sein in wall zu Ratherrn fürge
nommen :

Casper Kholb, Hanns Pegh, Ludwig Vischer, Paul Spil- 
ber, diese sollen nach gut bedüngkhen eines Ersamen Raths 
ernannt und fürgenommen sein, ob ein Ersam Rath etwa findt 
ein in die Gemein, die hie nit fürgenommen, mögen sie erkhiesen.

Die Grundterbstügkh, so durch testament oder ander 
weg der geistlichait auch Zechen geschafft und geordnet wer
den. sollen dieselbn grundt und erbstiigkh durch einen ersamn 
Rat geschätzt und wider in die Gemain verkliaufft werdn.

Ain Gemain hat fürgenommen, das man die gassen und 
mörin, soll sauber haltn und khein bürger gestatten am sei
nem hauss, weder bey tag, noch nächtlicher weyl, über die 
fenster ausgiessen lassen, die mörinräimen vergätern, damit 
das Regenwasser seinen auslauff gehaben mög; ein jeder bür
ger soll vor seinem hauss all sanibstag das khot und mist 
aufkheren und aufs längst in einem monat ausführen lassen.

Ain Gemain will, das der Margkhtrichter von den främb- 
den so ihre phembert hieher führen, das Margkhtgellt neme 
und von den inwonern was bis in Zehen pfenig werd ist auch 
den Margkhtpfenig nemen, aber nicht darhinder.

Die Juden sollen sich zu heiligen tagen als an Sonn
tagen, unserer Frauen und Zwölffpoten tagen anhaimbs ent
halten und vor Herren singen nicht herfiir geen und für- 
khäuffen und sich in Klaidung als Juden halten sollen, damit 
man den Christen und Juden erkhentniss habe.

Ain Gemain wil auch das man das Eändl an den markh- 
tagen soll aufstegkhen, dass bis an neun ur bangen lassen, 
und ein gericht selbst darzuesehe, damit die frembden nit 
fürkhauffen, derweil das fändl nit abgenommen ist, wer aber 
an solchen fürkhauf ergriffen, soll ime dasselb khaufguet genom
men werden. Und die mitlpächen sollen zu einemal über zweu 
metzen mell nit khauffen, damit der gemain arme man auch 
mit mell versehen werd; und wo man in den vorstäten und 
in gassen ausser des Rechten und gewonndlichen Margkhts 
khauft, soll ein gericht nicht gestatten und dasselb kaufgut 
nemen. Demnach ein Ersamer Rat den statbeckhen gewicht 
und Mass zu semmelbachen bestimbt, was ir gutbedüngkhen 
das man wagmeister setzet, die albeg in einem monat die
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Semmel wegen, wann siy die vierzehn lot nit halten, soll manns 
ins Spital nemen.

Ain gemain ist durch ir Hauswirtinen und Dinstboten 
bericht, das die Fleischagkherknecht under Zeiten tibi han
deln und ihre eren ser verletzen, demnach ist ir ernstlich 
maynung, das ain gericht das Fleischgewicht und Weinmass 
verzimenten solle on alles verziehen und bei den Maistern der 
Fleischagkher darob sein, damit füran nymand beswert werde 
und der gemain nutz nach verstand der Herrn beschimbt 
werde, dergleichen den khaufleuten und Khramern, das sy 
gerechte gute pfembert bringen die mit gemussth, damit der 
gemain man nit betrogen werde, man sol auch denselben ihr 
gewicht Überwegen.

Item. Die Gemain wil noch, ob jemand der obgeschrie
benen Gewerbs und Handelsleut ungerecht erfunden, der oder 
die sollen gestrafft werden und nicht wie vornach gelassen' 
werden.

Item. Die Fleischagkher sollen auch das pfunt Rindfleisch 
hintz auf Phingsten umb vier pfennig verkauften und nit län
ger, zwischen der Herrn mitte sollen zwen füergenommen wer
den zu Bschauherrn die die Schlachogsen und Viesch wöchent
lich beschauen, damit gemaine stat mit fleisch und viesch 
versehen sei.

Ain gemain wil das man khain Khaufwein von oben 
herab aus Märtersdorf und den Dörflern bey Oedenburger 
grund zufüiren von Hungernwärtz gestatten solle.

Den maistern der Schüester sol ain Ersamer Rat hilf- 
lich sein gegen den Draissigern wann sy sein von leder, das 
sy zu notdürfft gemainer Stat kauften und herfueren zu draissi- 
gen nichts schuldig, desgleichen von allem Holz wer kh ist 
gemaine stat für al draissigist von khöniglichen nit gefreit, 
wo aber die Dreissiger nit darin gewilligen wollten, so sol 
man solcher an ainen Landsperson langen lassen.

Aine ersame gemain begert das ain Ers. Rat und Ambt- 
leut die arme gemain vor den Zehentwein bass in huet halte 
und selbs in die kheller geen und ausiahen, damit man nit 
so gar auf den nägl anslag, wann ain gemain ist eingedenkh, 
das man auf das lanng bekallten und ausnemen des Zehends 
etwan nur den 12 oder 13 Eimer angeslagen hat.

Das man die Pierglogkh umb 8 ur laut und in den 
Weinhäusern über neun ur in nächtlicherweil nymand sein lasse.

Item. Das man die Zwinger und mauern in guet bau 
bring und bessere, die Bastaien decli und die statmauer auch 
das Gschos zurichten und ordnen lasse.
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Item. Das man die gotlesterer und andere unchristliche 
Übeltäter nach aines ersamen Eats gutbedunkhen straffe und 
nymand darinn übersehe.

Item. Das man in die stat, yorstat und Dörffern für 
sich selbs und iren gesinde gebeut sich mit wör und allen 
notdurfft zu versehen.

Sich bevillcht ain Gemain ainem ersamen Eate mit beger 
dass so man verschinner Ja r fürgenommen hat darob zuhall
ten zumall die Zufürderung dinslich sein des gemainen nutz 
wie dann die schrifft verfasst und vor äugen sein, auch sambt- 
den so anhaim erlösst und betracht ist worden.

JEredetije Sopron város levéltárában külön okmányon. (Ladula 
XXX.  et ЕЕ. Fase. 1. Num. 2.) Számos hibával és kihagyásokkal nyom
tatásban megjelent Sopron sz. kir. város monographiájóhoz 1890-ben 
kiadott forrásanyaggyüjt. 4—6. lapján.

1524.
Sopron városi statutum.

Betrachtung gemaines nutzes und waale aines Eats und 
Peisitzern zu Odenburg geschehen nach löblicher gewonhait an 
sand Marten tag Anno 1524.

Item: Ain gemain begerr dass man Ire freihaiten nider- 
lag, soll confirmiren und bestatten lassn.

Item: Was die Handwerchsleut als schuster, tischler, 
fschmid und was die inwoner von traid anpauen, herzue furen, 
oder das traid liinauss gen Wienn, sollen nit dreissig geben; 

i so offt man ainen neuen dreissiger aüsetzt das man im gemai
ner Stat fraihait und Gewonhait furhallt.

Item: Gemain wil dass man von allen embtern bei gemainer 
Stat von Cammermaisterambt, Kirchambtern und Spitalambtern 
järlicb Eaitung geben solle, und dass man ainen gegenschreiber 
zumb Cammermaisterambt setze. Soll vollgezogen werden.

Item: Gemain begere dass die Zechen Bruderschafft 
järlich auch mit gemainer Stat in Steuer und in andern gebur- 
lich wege mitleiden tragen nach erkanntnuss der Herrn. Soll 
zugleich vollgezogen werden.

Item: Begert das man bei gemainer Stat 6 schöne Eos 
auf ain Zug mittelst wagen und geschir mit einem degthen 
koblwagen und aller nothdurfft und die soll nymand zu seiner 
eigenen nutz, der sey wer er sey brauchen. Bestellen solle.

Item: Die Gemain begehrt, dass die Salzkammer bei 
gern. Stadtverbleibe, und dass man es nicht mit Eobott, son
dern mit ziemlichen Lohn führen solle.
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Item: Ain Gemain begere, dass man in der Bristerschafft 
und bey Zechen bandeln solle von der Zinns wegen dass sy 
nuferon von 20 fl. den. ain fl. zu Zins nemen sollen und nit mer.

Item: Die offen wochenmargkht sol man undter dem 
fadlein nach gewonhait und freihait gemainer stat wöchent
lich hallten und die furkauf verpüten und die Gewfleischak- 
ker wieder heim farén sollen und das soll öffentlich gerufft 
werden.

Item: Ain Gern ain hegert dass nemlich ein gewicht zimen- 
ten soll, bei allen die mit mass ellen und gewicht umgehen.

Item: Ain Gemain begert das ein jeder torwart nit mit 
ander ambten beladen, sondern alain dem tor warten solle, 
vaszzieherambt und anders so die torwart Innhaben, sol man 
andern eingeben und die graben allzeit verslossen sein.

Item: Man sol jerlich aufgeben und zu gemainem nutz 
an graben und stat mauern 1 D. flor. anlegen wo solches am 
nötesten ist.

Item: Ain gemain wil den Hannsen statdiener und 
trompeter lenung bei dem dinst nit gehabt haben, und wellen 
entlieh dass sich ain jeder diener an seinem Jarsold begnü
gen lassen sol, und nit zimlich dass ain diener von seinen 
Herrn wandl emphahen, darumb sol kain diener hinfuran wandl 
von den purgern nemen, auch nit kulié noch Saw hallten, und 
nicht mer sol man Im tinién mit Bobat als dass man in 
beholtzen sol.

Item: Dass man die burger umb ir verhanndlung bür
gerlicher saclien bürgerlich gefanngkhnussen solle und mit 
dem wandl nemen sol sich jedes gerieht nach vermögen des 
Barmeten püchlein hallten das in dem Bathausz ligt. Soll 
gehallten werden.

Item: Dasz sich die Juden (wi es dann eemaln fürge- 
nommen) in dem gemainen Statbad nit baden sollen, und 
das pad sol man notdürfftig mit pau versehen und pauen. 
Sollen nit baden.

Item: Zins ausz dem Teucht so man von den agkern 
daselbst dem Hechten pharrer geben musz, sol man zu gemei
ner Stat einnemen, wann die grundt gelegen zu gemainen Stat.

Item: Wasz ain Gemain in verganngen X X III Ja r fur- 
genommen innhallt desselben Briefs sol auch volzogen werden 
nemblich von der haimlichen gemach von mörin wegen. Soll 
vollgezogen werden.

Item: Ain Gemain begert dasz man alle potschafften 
zu undt von königlicher Majestät von wegen gemainer Stat

Corpus Statutorum . V. 2
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Inen auch eröffnen und hören lassen solle. Sol noch also 
gehallten werden.

Item: Ain gantze (remain hegem an einen Ersamen 
Rate bei solchem Inen filmemben beleiben und dasselb voll
zogen werde unst allem zu gemainem nutz dinstlich.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et Fase. 1. 
Num. 3. külön окт.

1527.
Sopron városi statútum.

Ain G-emain bégért dass ain Rat auf der Magistraten 
und Amtsleuten beruf zusammenfordert bei Tag und nacht 
gehorsamen sollen und ohne Erlaubniss des Bürgermeisters 
keiner aussenbleibe, oder ohne grosse Noth, und dass sie in 
allen Dingen getreulich einträchtig, vernünftig nach ihrem 
besten und höchsten Verstand miteinander und nit unterein
ander rathschlagen von allen Sachen, alle Uneinigkeit und 
Groll ausgeschlagen, welcher aber dem nicht geleben, den will 
eine Gemein entsetzen und gebührlichen darzue straffen lassen.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et ЕЕ. Fase. 1. 
Hibásan közölve az id. forrásanyag gyűjt. 8. I.

1528.
Sopron városi statutum.

Eine Ehrsame Gemein hat beide alte Amtsleute dieses 
Jahr aus dem Rath gethan, um der Ursach willen, dass sie 
im Jahr herum zu mehrerenmalen gegen einander auf gestan
den, mit Worten gegeneinander vertrust und in Uneinigkeit 
gelebt haben, und dieweilen solches Ein Rath zwischen ihnen 
geduldet; Wollen Ein Gemein ferner diesem nicht Zusehen, 
und begehen alsofft Zween im Rath mit Worten stössig oder 
strittig werden, solle der Magistrat, diese Zween von der Stunde 
an, aus dem Rath für die Thür schaffen, und nicht abgehen 
lassen, sondern stracks darauf erkennen, welcher schuldig, so 
gestrafft werden, und alsbald wieder zu guten Freunden spre
chen, und solle fiiern (fernerhin) keine Feindschafft heim
lichen wieder im Rath und zwischen den Geschwornen erwach
sen lassen.1

’ A tanácsból való kizárás már a következő 1529. évi statutum 
első pontjában szelidíttetett.
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Item. Richters Instruction wandl halben.
Lassens eine ersame Gemain bei der erlösung aines ersa- 

men Rat beleihen damit ein Richter keinen Burger über 1. den. 
macht hab zu wandln für sich und den dienern. Was in grosse 
Wandln ist, sol ein Rat dem gericht erkhennen und der 
Cammer daneben, dass Ir  damit man die Statdiener und 
Gerichtspersonen dest leichter underhalten mug; es sol auch 
der Statdiener und fronpot keinen purger seines Gefallens umb 
ubertrettung wandln.

Item. In Suntagen und Feiertagen, wan dem Stadtma
gistrat im Verhör, und Sachen in ander weg fürfallen, sol
len sie dieselben Sachen und Verhör im Beisein etlicher des 
Rats handeln und sunderlich dazu erfordern, wie es ein Gemein 
vormals auch betrachtet haben, damit keinem armen man zu 
kurz beschehe. Und ein Richter ain eigens Gerichtshuch haben, 
darein er alle Sachen, so vor sein gehandelt zu künftig gedäch- 
niss einschreiben sol.1

Item. In andern Sachen mag ain Gericht von den Herrn 
des Rats guet instruction nemen und nach guten leidlichen 
und vernünftigen handlen und procediren meniglich in und 
ausser Rat mit guten Bescheid abfertigen.

Item. Wann ein Bürger oder Mitwoner über bürger
liche Sachen gefangen, soll man den auf den Thurm wo der 
Thurner hei Tag wohnet, schaffen. Wird aber Einer in causa 
criminali gefangkhtnusst, der oder diese mag Gericht in die 
Schergstuben, und andere Gefanghkniss legen und bewahren.

Item. Ein Gemain begert das man die Stat, vorstat und 
den pach bei dem Spital soll sauber und rein hallten, ain 
jeder seinen Mist vor dem Hauss inn hof lassen klieren oder 
tragen und aussern soll lassen, wer darwider handelt soll dem 
Gericht wandelpar sein umb 25. den, dem frompoten 12. den.

Item. A in Gemain will haben, dass man Jerlich und1 
zu den Quattembern, zu den zweien Beschauherrn des Raths, 
zween aus der Gemein und aussern Rath zu Jenen nehmen, 
und alle Monat bei allen denen, so mit Gewicht, Maass, Wag 
und Elle handlen, fleissig Einsehung thun und beschauen, und 
das Fleisch mit Fleiss wöchentlich und täglich beschauen, wel
ches anliegt, beinbrüchig, wurmig oder andere Mängel hat, 
darnach zu sehen oder gar zu verbieten, damit männiglich 
gewarnt sei und Niemand unwissend Krankheit uberkhumb.

Item. Wird der Magistrat' angegangen, denen, welche

1 Lásd ismétlését a 1529. évi stat, utolsó pontjában.
2*
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Bier Schänken oder geschänkt haben, eine angemessene Zahlung 
für die Stadtkammerkasse aufzuerlegen.

Item. Es bittet eine Ehrsame Gemein die Herren Amts
leute und Einen Ehrsamen Bath, Sie wollen getreulich gemei
nen Nutzen handeln in der Güte und mit Kecht, dem Armen 
ebenso wie dem Beichen, und alles dasjenige thun, das guten, 
getreuen Vorgehen zugehört, in Brünsten, Auflaufen und 
Bumoren gute Ordnung aufrichten bei Einer Bürgerschaft, 
und sonst gute Fürsehung thun, ob Unfried entstehen wollt, 
dass man gespeist werde bei jle r Stadt, und mit Kriegszeug 
fertig und befreit sey.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et ЕЕ . Fase. 1. 
Részben nyomt. megjelent az id. adat. gyűjt. 8—10. I.

1529.
Sopron városi statutum.

Ain ersame Gemain lässt bleiben was feerdt gemacht 
worden ist, ob Zween im Bat uneinig werden, die sol man 
nicht ah dem Bathaus abgehen lassen, sondern zufrieden machen, 
und sollen khein Uneinigkeit im Bat leiden.1

Item. Ain ersame Gemain hat betracht, dass man alle 
Jahr vor Bat und Gemain verlesen sol alle Freiheit, so die 
Stadt Oedenburg hat, damit der gemaine man sich auch dar
nach zuhalten wisse.

Item. Mer hat petracht ain ersame gemain, dass man 
die Stadt allenthalben pflastern sol und ain jeder vor seinem 
Haus dem Pflastermaister den sold geben und von gemainer 
Stadt sol man dazu fure allen Zeug und Zugehör.

Item. Ain ersame Gemain ist des "Willens, dass die Juden 
weder wissen noch hören wollen. Ob aber ainer oder mehrere 
unter uns wäer, die unter ainer ersamen Gemain den Juden 
wolten zulegen, die sollen gesclitraft werden nach Bat einer 
ersamen Bats und Gemainde. Auch ist einer ganzen ersam 
Gemain endlicher Beschluss, dass sie wider die Juden stehen 
wollen.

Item. Man sol den Juden in der Vorstadt ain Haus 
gehen zur Herherg und vor dem Bichter handeln gegen wen 
sie zu handeln haben und sonst in andre Häuser kein Juden 
einzugehen, das bitten wir eure waisheit als die fürgeher

1 V. ö. az előző évi stat. 1. pontjával.
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dieser löblichen freistadt Oedenburg mit sammen uns darin 
Hiilf zu tinin, wen wer wir wollen endlich kheinen Juden 
mit wissen in der Stadt haben. *

Item. An Sonntagen und Feiertagen, wen der Stadtma
gistrat mit verhör und Sachen in andern weg vorfallen, sollen 
sie dieselben Sachen und Verhör, im Beisein etlicher der Bats 
handeln und dazu erfordern, damit keinem armen man zu 
kurz geschehe, und ein Richter ein eigenes Gerichtsbuch haben 
darein er alle Sachen schreiben sol zu kliunftigen Gedächniss.1

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et ЕЕ. Fase. 1. 
Nyomt. megjelent id. adat. gyűjt. 10. és 11.1.

1530.
Sopron városi statutum.

1. Betrachtung und Erlösung Einer Ehrsamen Gemeinde, 
und Erwählung Eines Ehrsamen Raths, zu Aufenthalt und 
Nutz gemeiner Stadt allhier zu Oedenburg, nach löblicher 
Gewonheit, auf den Tag Marci des Evangelisten in dem Tau
sendfünf hundert und dreissigsten Jahr.

2. Ist der Gemein Wille, dass diejenigen, so nicht zu 
Gemeinne-Stadt gehören, fremd Wein allher geführt, diesel
ben, wie sie verzeichnet und aufgeschrieben werden, zu besich
tigen und sich dess erinnern, ob solch Wein hier verkünnert 
oder ausgeschänkt wären worden, ein ziemlich Gab oder Steuer 
darauf mit Eines Ehrsamen Raths Erkenntniss schlagen, doch 
so solches mit Wissen und Willen der Amtsleut gesehen, so 
nicht, der wird darumben rechtfertigen, damit so die Gemeinn- 
Stadt gemessen Mitleid auch zu haben.

3. Ob einer aber solche fremde Weine gekauft hätte, oder 
kaufen würde, oder hier gewachsen Wein auszuleutgeben, soll 
solcher Wein aus keinem Viertl geführt werden, sondern ein 
Jeder in seinem Viertl sich desselben gebrauchen, nach alter 
Gewohnheit, Niemand ausgenommen. Damit dass nicht gemeine; 
Stadt an einem Ort aufneme, am andern Theil verderbe, und 
gleich betrogen werde. Auf Solches sollen die Magistrat ein 
treuliches Aufsehen thun, und ernstlich gegen denen, so Solches j 
übertreten, thun.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et ЕЕ. Fase. 1. 
Nyomt. megjelent az id. adat. gyűjt. 12. 1.

1 Ismétlése az előző évi stat. 3-ik pontjának.
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1531.
*

Sopron városi statutum.
1. Ein Gemein setzt, ordent und will, dass nun fürbass die 

Herrn Beisitzer und Rathgeber, Robott, Wacht und Thorhüt 
vor ihren Häusern, darinnen sie mit eignen rugken (Rücken) 
sitzen, frei seyn sollen. Aber vor ihren Häusern, Meierhöfen 
und andern Gütern, soll ihnen jährlich ihre Steuer angeschla
gen, eingesagt und darob seyn, dass sie die jährlichen Steuern 
geben sollen, und ob Einer viel Häuser und Meyerhöf besüsse, 
es war in der Stadt oder vor der Stadt, der soll vor jedem 
insonderheit rohotten, wachten, thorstehen, so oft es der Reihe 
nach an ihn kommt. Allein mit dem Haus, darin er sitzt 
mit eignen Rücken, soll er robott-, wacht- und thorstehn frei 
seyn. Wie oben gemeldt ist, und dass die Amtleut und Steuer
herrn in Aufmerken haben, damit die Rathsherren jährlich ihr 
angeschlagen Steuer ausrichten, und keinem nachgelassen soll 
werden, desselben Gleichen, dass sie ihre ordentlichen Robot- 
ten vor ihren Mayerhöfen und den andern Häusern ausrich
ten, als oft als der gemeine Bürger, und dass ihren Keine 
dabei verschonnt werden solle. Wenn die Gemein ist arm und 
Noth vorhanden, dass man bürgerliche Beschwerden gleich 
trage, so kann der Arme neben dem Reichen bleiben. Und 
dass es einen Bestand hat in künftigen Zeiten.

2. Dann für ihre Versäumniss, genügende Mühe und Arbeit, 
auch um den Ehrensitz, dass sie im Rath sitzen, gemeinne Nutzen 
helfen fördern, verordnet eine Gemein ihrer jedem Beisitzer 
jährlich drei ungarische Gulden.

3. Alle die Beisitzer, Rathgeber, so auf Begehren der 
Herren Stadtamtsleut an den gewöhnlichen Rechttägen, und 
sonst wenn Sachen fürfallen, erfordert, ungehorsam seyn, ohne 
Erlaubniss und ehrenhaften Nothwendigkeit aussen bleiben, 
sollen gestraft werden, und solche Pön und Straf von ihnen 
genommen werden, oder ihnen abgezogen werden von ihrer 
jährlichen Portion.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et ЕЕ. Fase. 1. 
Nyomt. megjelent id. adat. gyűjt. 12. és 13. I.



VÁROSI STATÚTUMOK. 23

1532.
Sopron városi statutum.1

1. Der Herr Bürgermeister, und alle künftigen Bürger
meister, sollen allein dem Bürgermeisteramt obliegen und auf
warten. Ander Ämter von ihm ablegen, deren Raitung geben, 
und mit Willen der Schöpfern auf ander taugliche Ratlisper- 
sonen legen, und ob solches den Schöpfen zu schwa (schwer), 
mögen die Herren etliche Amtleute in Gemeine, doch taug
liche Männer und Bürger stellen.

2. Es soll kein Rathsher neben seinem Rathsherm-Amt, 
mehr als ein Amt haben und verwesen.

3. Es solle jährlich ein geschworner Zimentierer auf
genommen werden, der zu jeder Zeit, besonders aber zu den 
vier Jahrmärkten den Gewerbsleuten Elle Mass und Gewicht 
abwiegen und messen thun, auch der Stadt Zeichen darauf 
lege, darum soll ihm Ein Rath ein ziemlich Besoldung setzen ] 
und zuerkennen, so wie man dieses andern Orts hält.

4. Die Herren sollen Fürsorge tragen auf künftig Unge- 
fäll und Kriegsläufte, dass gemeine Stadt nach allem ihrem 
Vermögen, Pulver, Pech, Flachs, Salz, Holz, Kohlen, Mehl, 
Getreide und ander Zeug zum Widerstand gegen die Ungläu
bigen bestellen lasse. Die Wehre bei der Stadt, mit Schanz
körben und Schanzen, verborgen Gänge vom obern in den 
untern Graben, mit dem Schutt zumachen. Geschütz fassen 
lassen und alles Andre thun, das hiezu gehört, und fleissigen 
Haushältern zu thun gebührt, an den Eckhäusern der Stadt 
zu machen.

5. Die in der Vorstadt nach dem Holzmarkt, die drei 
Thöre und im Bach, auch den Graben hinter den Gärten, 
einem jeden Bürger aufliegende Steuer sein entlang gut zu 
machen und zu räumen.

6. Ein Gemein hat erwegen, dass solch ihr Fürnehmen, 
mit leeren Beutel nicht mag erzeugt und vollzogen werden: 
Und besonders ob die Ungläubigen, was Gott verhüten wolle, 
dies Land überziehen und verderben, die Städte und Land 
zu belegen und umgeben würden, dass auch viel arme Bür
ger, ledig Leut, Manns und Frauenspersonen bei dieser Stadt 
wohnen, und gar keinen Vorrath zu bestellen und fürzukaufen

1 Ez évtől az 1536-ig terjedő időről szóló jegyzőkönyvekbe iktatott 
statútumok uj intézkedéseket nem tartalmaznak, hanem az előző évieket 
szórványosan ismétlik.
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haben, die im Streif- und Überzug der Feind, Hungers mussten 
verderben, oder aber in anderer Leute Gut einfallen, die mit 
Gewalt von ihnen und aus ihren Händen zu nehmen. Damit 
aber die Gemeindebetrachtung vollzogen, und die armen Brü
der und Schwestern aus Hungersnoth nicht verderben, und 
sonsten bei Gemeiner Stadt nicht anders vorhanden, damit 
solche Ding erzeugt, bestellt und eingekauft wurden; So ist 
ihr gut Bedimken, und einhellig Ansinnen an die Herren, 
die wollten etlich Zech- und Kirchgut, so man dennoch wohl 
gratis mag und übrig da liegen, zu solchen Sachen, als Pro
viant, Mehl, Getreid, Pulver und andere Unterhalt verkümern, 
und der Stadt und armen Gemein Nothdurft damit ausrich- 
ten, damit die armen Seelen der Bruder und Schwestern 
nicht also elendiglich verderben, wie zuvor auch geschehen ist.

7. Dass ein Ehrsamer Rath mit dem Pfarrer verfüge, 
damit er einen ehrbaren, getreuen Prediger, der dem Evan- 
gelio nicht widerwärtig, halte, wie er zu thun schuldig ist.

Mit dem rechten Pfarrer zu handeln, damit er den Pfarr- 
hof nicht also niedergehen lasse, sondern baulich halte, samt 
Weingärten und Zugehör.

Eredetije Sopron város levélt. Lndula XXX.  et ЕЕ. Fase. 1. 
Nyomt. megjelent id. adat. gyűjt. 13. I.

1535.
Sopron városi statutum.

1. Anheut den 15. tag des monats Dezembris anno domini 
1535 ist Peter Graff zu einem kirichvatter durch einen ehr
samen Rath verordnet worden. Ueber die zwey virtl Weingärten 
im Englisch, so zu sannt Johanns khirchen gestifft sein, also 
dass er gemellte Weingärten mit vleiss und treulich erpauen 
und versehen auch Jerlich solches Pauss (Baues) und der 
Fechsung aufrichtige gute Rechnung thun sol, und davon ver
richten, lassen wöchentlich ain mess und was sich zu verrich
ten, inhallt der stifft gebürt, angeordt.

Eredetije Sopron város levélt. Lad. IX . et J. Nro 4. prot. judi- 
ciarum ex 1533—1565. L. id. gyűjt. II. к. 19. 1.

1536.
Sopron városi statutum.

1. Die Herren sollen auch mit dem Herrn Pfarrer und 
Probst verfügen, damit die Herren Beneficiaten, was ihnen zu
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dem gestifteten und aufgerichteten Gottesdienst auszurichten 
gebührt, dasselbe nicht mit Nachlässigkeit, wie zum Theil 
gespürt wird, geschehe.

2. Es sind auch Beschwerden vorgekommen, dass die 
Thorwärtl (Thorwächter) eine Zeit hindurch wider alles Her
kommen, von den hiesigen Bürgern für einen Metzen Kalk 
zu messen einen Pfennig nehmen; dieser wegen begehrt eine 
Ehrsame Gemeinde, dass die Herren hifur jedem Thorwärtl 
verfügen sollen, dass dieselben von keinem hiesigen Bürger, 
von einem Metzen Kalk zu messen, mehr nehmen sollen, denn 
einen Halbling, von einem Auswärtigen einen Pfenning. Wo 
aber ein Thorwärtl einem hiesigen Bürger den Kalk auf den 
Wagen trüge, soll ihm auch von einem Metzen ein Pfenning 
gegeben werden.

Und wer hiefür von andern Orten hieher kommt, und 
ein Bürger zu werden begehrt, soll in drei vier Zehen Tagen 
seinen bürgerlichen Eid, und was sich gebührt tliun. Wenn 
aber etlich ein Zeitlang, hier gesessen, sich bürgerlichen Frei
heiten gebraucht und keine Eidespthcht bisher getlian, sollen 
aufs Eheste zur Ablegung der Eidespflicht, wess Standes sie 
auch seyn mögen, verhalten werden, damit gemeine Stadt wisse, 
wer Bürger ist.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et EE . Nyomt. 
megjelent az idézett adatgyűjtemény 16. I.

1537.
Sopron városi statutum.

1. Und nachdem das verschinene Jahr viel Ungehorsam 
etlicher Rathsherren gespürt worden, ist Einer Ehrsamen 
Gemein Meinung, dass die Herren Amtleut, welchen das nach 
altem Herkommen gebührt, hinfüran die ungehorsamen Rat
herren, nach Gelegenheit jedes Ungehorsam, nit allein mit 
bürgerlicher Straf, sondern auch um Geld strafen sollen, 
damit solcher Ungehorsam abgestellt werde, und ein jeder zu 
furgenommener Stunde in dem Rath erscheine.

2. Ferner ist ainer Ehrsamen Gemein Bitten und Begeh
ren, dass man mit jedem Viertl der Vorstadt mit Ernst ver
schaffe, dass sie die Passen und ausgeführten Wege hei den 
Thören, in den Gassen und anderswo, maciién und verbessern, 
und zuvor dass die Reihen zumal in der Potschagasse, auch 
andern Gassen nicht verbaut, sondern geräumt werden, damit
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das Wasser seinen Ausfall haben mag, und die Gassen desto 
sauberer bleiben; Es soll auch weder Mist noch Kotli in der 
Stadt und Vorstadt vor dann Häuser geschlagen, sondern 
ausgeführt werden, wie den solcher Unlust in der Neugasse 
bei etlichen Häusern, auch bei dem vordern Thor, und an 
andern Orten gesehen "wird. Dabei soll man verbieten, den 
Mist oder Kotli nicht zunächst bei den Thoren abzulegen 
und den Weg hiedurch verpösern, wie bei dem Schreper- und 
Potschathor geschieht, sondern Mist und Koth soll an aus
gezeigte, gewöhnliche Ort geführt werden, das Brückel bei 
den dreien Kreuzen. Die Übertretenden sollen mit Ernst 
gestraft werden.

3. Der Graben hinter der Häuser von dem hinternthor 
bis an die Spitalprücken ist zum Theil durch etliche Inwo- 
ner der Heusser an demselben ort dermassen verthuet worden, 
dass man ebensfuess darüber gehen mag: dadurch in diesen 
gefährlichen Leuffen gemeiner Stadt grossen Nachtheil ersteen 
mocht. Demnach ist ainer Gemein Maiming, dass die Herren 
solchen Graben besichtigen lassen und hinter welchem Haus 
derselbe Graben verwarfen befunden wird, soll mit dem Inha
ber desselben Hauses deen zu räumen mit ernst verschafft 
und hinfiir an die Verwerfung bei Straf verpoten werden.

4. Aine ersame Gemain acht in diesen leuften, das hoch 
von notten sey, dass die Thor bei der Schlachprücken, Spital
prücken und Steinthor sollen nothdürftiglich mit Graben und 
prücken verwahrt werden, dar durch neben Verwahrung der 
Thiirleins im Thor zunächst dem Graben und gänzlicher Ver- 
stahung des gasslains neben des Stephan Wagner gemainer 
Statt groser frommen und errettung leib, guts und viehs in 
diesen leuffen Vorbehalten werden mag, demnach die Herrn 
irem Gutt bedenkhen nacli sich und andere zu verwaren 
höchst tleissig bedacht sein und diesen Artikel furnemen sollen.

5. Nachdem auch die Juden nur mit schwerer Müh’, 
und mit grossen Unkosten sind ausgetrieben worden, und ver- 
muthlich gemeiner Stadt Oedenburg nicht die geringsten Feind 
in Betrachtung ihrer Vertreibung geworden sind, dadurch 
und dieweil sie zu den Türken, und andere Orten, so der 
Christenheit zuwider und Verächter sind, ausgestreut, und wo 
der Türk ins Land komme, Verrätherei und Verderben Gemei
ner Stadt durch Beherbergung derselben erwachsen möchte, 
und aber sie. die Juden, nicht durch dis Wenigsten innen 
und ausserhalb des Ratbs, in der Statt mit iren Personen 
und Gütern beherbergt und unterweilen ein gute Zeit ihre 
Güter zu vertreiben, in der Statt aufgehalten werden, auch
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ander ihnen ihre Güter zu verkhomerni ausserhalb gemeiner 
Jahrmärkte, was doch keinem ausländischen Christen gestattet 
wird, behilflich seyn sollen. Ist ainer Ehrsamen Gemain ain- 
hellige Maiming, dass die Herren Ambleut und ain Ehrsamer 
Rath ernstlich und fleissig Einsehung thun, damit dess’ Abstel
lung beschehe, und die Juden in der Statt, innerhalb der 
Statt, innerhalb der Mauer hienfuran ferrer kain Nacht 
beherbergt werden sollen. Wo aber hochs oder niedere Stands, 
in der Stadt wohnhaft, dawider handlet, der soll derohalben 
schwerlich von denen Herren Amtleuten und dem übrigen 
Theil des Ratts, die hiergen nicht begriffen, gestraft werden, 
damit Gemeiner-Statt Ehr und Fromösm erbalten, und mit 
Verwandten indessentlichen derselben, aib ihren Freiheiten 
keine Schmälerung geschehe. Wo auch Judengüter, so allhier 
bei Gemeiner-Stadt ausserhalb der gewöhnlichen Jahrmärkte 
enthalten, und durch Mittl der liiigen Bürger verkauft wur
den, erfahren, sollen alsdann dieselben Güter an als Mittel 
genommen, und den Juden verwandter HandelsbiiT*rw^jiaeli 
höchster Ungnade gestraft werden.

Dann der Juden Synagog halber soll ain Ehrsamer Ratt 
auf eigentliche Beherzigung der Gemain, dieselbe Synagog 
durch auswendig unparteiische Werkleute schätzen, und die
selbe alsdann abbrechen, und zu Gemeiner Statt Nutz anpauen 
lassen. Wo aber mit den Juden ausserhalb Schätzung und 
Abbrechung ermellte Synagog kaufweise auf genugsam Ver
sicherung möcht durch Mittel gehandelt werden, ist aine Ehr
same Gemein auch nit wider.

Der Juden Begräbniss sammt derselben Zugehorung soll 
mit einhelliger Betrachtung der Gemain geöffnet, und ganz 
öde und frei gelegt werden. Wo aber hierinnen mit Kauf 
gehandelt werden möchte, wurden ungezweifelt Kaufleut gefun
den. Versieht sich die Gemain hierauf, ain Ehrsamer Ratt 
werde diese nothdürftige Betrachtung der Juden halber meh
rere Verrath zuvorzukommen unabgeschlagen vollziehen.

7. Nachdem durch fremde, herkommende Bürger, die 
zum Theil liier wohnen, zum taill ihnen Meierhöff in der 
Stadt machen, vili Gemainer Statt zu besorgen, hat ain Ehr
same Gemain betracht, und begehrt endlich vollzogen zu wer
den, dass hiinfuran keine Behausung in der Statt soll gekhauft 
oder verkauft werden, on allain es werde vomalls ainem Ehr
samen Ratt angezaiget, und beschalle mit desselben vorwissen 
und Bewilligung, wer aber hinwiderhandeln würde, soll nach 
Erkentnus samt denen so dabei sein gestraft werden.

8. Die Herren sollen für künftigen Unratt zu verhüe-
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ten, bei denen Stattburgern, so Ausgang auff die Stadtmauer 
und in den Zwinger haben, Einseliung tliun, damit dieselben 
gefährlichen Fenster oder Ausgänge gewisslich an allen Orten, 
wo die seien vermacht oder verwahrt werden, damit Niemand 
so dess’ ЛУ issen hätt, argkwenig zu handeln Ursach geben 
werde. — So werden auch in den Zwingern mit Zuchten 
Schwein und ander Viehes enthalten, weil dadurch grosser 
Unlust enstelt, soll bei den thorwärteln und andern so das 
thun abgestellt werden.

9. Diese jetz schwebenden Luf und Prackticken erhei
schen dass die Herren Ambtsleut ihr hochfleissig Acht und 
aufsehen auff die Thorwarth und den Thürmer haben sollen, 
di weil viel Nachlässigkeit, Unfleiss und gefährliche Handlung 
bei ihnen gespürt wird, dardurch gemainer Statt nach der 
Zeit gelegenheit viel Unraths erwachsen mochte und nemblich 
dass die Thorwartl angedingt Wacht heben sollen, derhalben 
sy andern Statburgern anstat der gedingten ansagen mögen 
und die ongedingten Furgeen, vielleicht auch zu Zeitten die 
Wacht gar nit oder schlechtlich bestehen wirdt, gleicliermas- 
sen dem türmer auserhalb des Thurms in die leuttheuser und 
andern Orten zu spaziren nit gestatten, sonder ime sol des 
Thurms zu warten aufgelegt und daneben verpotten werden, dass 
er nit Frembde herkommende personell in den Thurm hinauff 
füre und jianckhott mit Inen hallt, wie denn vielseitig naclit- 
licherweil dieses Jars beschehen ist, darauss will zu besorgen, 
derhalben die Herrn Ambtleut der benannten diener halben 
ernstlich ainsehen sollten; gleicherweise mit den Felddienern 
verschaffen dass sie Iren dinst auch nicht so lässig alls woll 
am tag ist auswarten, sondern mit dem Nach trichtern hallten 
und andern írem dinst gebürent Heiss haben.

Es sollen aber auch die Ambtleutt in diesen Zeitten die 
Wacht oftmals beseen und ubergeben oder andern zu thun 
bewelchen.

10. Die Leut in der Neugass beschweren sich, dieweil 
sie sowol als andere ihre Wacht verrichten, dass in derselben 
Gasse kein Ur geruefft werde begerendt den umbrueifern auch 
in der neue gassen die Ur auszuschreien auffzuladen.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula X X X .  et ЕЕ. Fase. 1. 
Hibásan és kihagyásokkal megjeleni nyomt. az idézett adatgyűjtemény 
18— 19. I.
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1538.

Sopron városi statutum.
1. Eine Ehrsame Gemeinde hat sicli nun seit vielen 

.1 ahren her beschwert über die Fleischhauer, aber derselben 
Beschwerden, nit weiss man aus was Ursachen, gegen jene 
kein Wendung geschehen, sondern jährlich neue solche Beschwer
den erstehen, was jeder männiglich allhier zu grosser Last 
und Nachtheil reichen thut, demnach hat aine Ehrsame 
Gemain, einem sonder hohen Verdruss an dieser Unabstellung, 
und bitten nit allein, sondern begehren ernstlich an ainem 
Ehrsamen Itatt, nachdem derselbe in allweg gemeinen Nutzen 
betrachten und fürnehmen soll, dass die Meister Fleischhacker- 
Handwerks, damit doch einmal solche Beschwerden abgestellt 
und die Fleischhacker nit ein ganz gemeine Statt verhoben, 
und gleichalls mit ihrem Trutz pochen wollen, allweg an zimb- 
liclien Tagen vier Pänkchen darinnen Bindernfleisch gehackt 
werde von denen, so des am pesten vermögen, offen halten, 
und die andern Meister sich auch mit den andern Fleisch
hackern der Gebühr nach zu gnugsamer Nothdurft halten sol
len, welcher sich aber des zu verwidern unterstünde, dem soll 
hinfuran allhier zu Oedenburg ewiglicli nitt allein das Fleisch
hacken, sondern auch der Handel mit allerlei Vieh zu trei
ben verpotten seyn. Entgegen sollen alle Bürger, Niemand 
allhier ausgeschlossen, so mit Vieh handeln, wo sie Vieh hieher 
bringen, dasselbe den hiesigen Fleischhackern anfaillen, und 
dasselbe zu zimblichen Werth in kauf folgen lassen. Wo aber 
demand überfahren würde, der Einen mit seinen Überpietten, 
von einem ziemlichen Kauf abwenden wollte, und doch nach
folgend den Ausländern allhie oder anderswo geringer verkaufet, 
der sol erstlich am Leih und nichts weniger am Gut x fl. 
gestraft werden und die Strafe soll der dritte Theil Gemei- 
ner-Statt, die zwei Theile den Herren Ambtleuten zu gleichen 
Thail folgen.

2. Die Fleischhacker sollen auch hinforan dahin gehallten 
werden, dass sie nitt das schlechte, ausgeschossene Vieh 
schlachten und verkaufen, sondern Gemeine-Statt mit gutem 
Fleisch versehen, derohalber begehrt ain Ehrsame Gemain, 
nachdem diese dar hierin, viel Mangel gespürt ist worden, 
dass aus den Vierundzwanzigern der Gemain, ainer oder Zwen 
verordnet werden, die zusammt den zweien Beschauherrn des 
Raths, solch Vieh, so man schlachten will, besehen, und wo
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es sich zutrüge, dass solche Beschauherren aus Rath und 
Gemain, hierin fahrlässig sein und untauglich Vieh zu schlach
ten gestatten würden, so soll der Herr Bürgermeister nicht 
allein die Fleischhackher sondern auch die verordneten Beschau
herrn darum strafen, welcher Strafe der drittheil ihnen, dem 
Herrn Bürgermeister, das Übrige Gemeiner-Stadt volgen soll.

3. Ain Ehrsamer Ratt soll auch gedacht seyn, damit 
die Bürgerschaft gemustert, und eine jede Mannsperson nach 
ihrem Vermögen mit Harnisch, Püchsen und anderer guten 
Wehr versehen sey und vor Hand hab sich der in eraischung 
der notturft wissen zu gebrauchen.

4. Angesehen gemainer Statt nutz und Wollfart die Tlior- 
huet betreffent ist ain ersame Gemain Zwischpaltig gewesen 
und nemblich so ist mit der mereren volg gedachter Gemain 
furgenommen und betracht worden, das in Bedenchung ainem 
neuen Auslass aufzurichten nit an nemblich und gemainer 
Statt zueträglicli sein wolle das eigen Thorhuetter bestellt 
und versohlet, werden, sondern der merentheillger Gemain bewil
ligt und erpeut sich, alls offts in aigner person die Thor zu ver
sehen, allso das Rottmaister allbig auff Zehenhurger gemacht 
und beschrieben werde und sie die burger allbeg in aigner 
person Thorhuetten sollen vorbehallten das den Zweien Thor- 
wärtln ihre gewöhnliche zwei Ion von kranken oder abwesi- 
gen Bürger auch Wittiben erfolgen und die Thor dermassen 
verhuett werden sollen, dem Herrn Burgermaister der unge
horsamen Straff für gesetzt.

5. Es wird auch in Erinnerung gbracht, dass die Thürln 
und Fenster in der Stattmauer, wie in werdtiger Betrachtung 
begriffen, aber unvollzogen geblieben mit aisernem Gitter und 
sonst nottürftig verwahrt werden sollen.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et ЕЕ. Fase. 1. 
Kézirat gyanánt nyomt. az idézett forrásgyűjteményben, de hiányosan 
jelent meg.

1539.
Sopron városi statutum.

1. Der Rathsherren Steuer, Robott, Wacht und Thor
stehen belangend, lässt es Eine Ehrsame Gemeinde bleiben 
(verbleiben), wie von Alters herkommen ist, doch in der Beschei
denheit, dass sie nicht zweifeln, hegehre auch, dass wo sich 
grosse Beschwerden oder Noth auf die Stadt erheben, dass 
ihre Herren auch Mitleiden tragen, und sich nach ihrem Ver-
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mögen angreifen sollen. Welche Herren, aber mehr den ein 
Haus und Meierhof haben, die sollen gleich andern Bürgern 
von solchen übrigen Häusern und Meierhöfen, nach Gelegen
heit derselben Gemeiner Stadt Noth und Obliegen mit Steuer, 
Bobott, Wacht und Thorstehen tragen helfen und Mitleidung 
haben. Es soll auch kein Mitwoliner oder Bürger, so in eines 
Herren freien Meierhof wohnhaft ist, der Steuer oder derglei
chen Mitleidung frei und bemlissiget seyn.

2. Sich haben auch dies Jars durch die Zehenter in an- 
schlagung des Zehends an vilen Orten, wider den alten Gebrauch, 
grosse Beschwernus zuetragen: deshalben bittet aine Gemain 
ainen Ehrsamen Batt, dass man die Freiheiten und Briefe 
über den Anschlag des Zehends lautend, besehen, und wo 
möglich, oder wo was zu Abstellung solcher Beschwerden darin 
befunden würde, Wendung derselben gegen den Zehendner 
oder in andern Weg, wie sie zu thun wohl wissen, verfügen 
sollen.

3. Und nachdem sich in diesen gefährlichen Zeiten vil sellt- 
sam Pracktiken zutragen möchten, so acht aine Ehrsame Gemain 
ganz für nothwendig, dass Wege gesucht und fürgenommen 
werden, dass zuvor aus der Vorstadt, von der Schlachtbrücke 
bis zu dem Steinthor nach längs, und bei Unterlass, mit Grä
ben und Zäunen zu der Wehre soll, wie im Bath am besten 
befunden wird, verwahrt werden, als mit Inhabern derselben 
Häuser, Bobottern, und andern Helfungen,

4. So wird auch dr-ch aine Ehrsame Gemain gemerkt, 
dass die Möring bei dem hintern Thor nicht wohl verwahrt, 
auch oft unbeschlossen, eine gute Zeit hindurch offen steht, 
dabei das Thorstübl daselbst gar mit schlechten gatern auch 
das thor an ime selbst nit Vest woll verwart sei, deswegen, 
ain Ehrsamer Bath wolle gemeiner Stadt Schaden zu verhü
ten, hierein schnelle Abhilfe thun.

5. Sodan diese Zeit ervordert, dass ein jeder zu Gegen
wehre der Feinde, ob sich eilend Notli zutrüge, mit guter 
Büstung zu der Gegenwehr Taugliche, wohl gefasst seyn solle 
so ist ainer Gemain Begehren, dass man Jedem sein taugliche 
Wehr zu haben auferlege, oder wo das Vermögen vor zu kau
fen nicht vorhanden so soll gemeiner Stadt Wehre, den Abgang 
zu erstatten, so viel möglich Jeder mit der Zeit um sein eigen 
Geld zu bezahlen erkaufen.

6. Dabei soll ein Ehrsamer Bath darauf gedacht seyn, 
damit gemeine Stadt, so viel Vermögens vorhanden, mit Muni
tion gegen den Feind, als Pulver, Blei, Kugel, Schwefel, Pech 
und anderem in Bereitschaft komme.



VÁROSI STATÚTUMOK.

7. Die Herren Stadt Ambttleut sollen gute Aufsicht 
halten auf alle Stadtdiener, damit diese ihres Dienstes wohl 
warten mögen, in Sonderheit auf den Thürmer, welcher fleissig 
seyn soll, nachdem an der Wacht auf dem Thurm, zu Ver
hütung gemeiner Stadt Schaden viel gelegen.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et Е Е . Fase. 1. 
Nyomt. megjelent az idézett adat. gyűjt. 22—23. I.
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1542.
Sopron városi statutum.

1. Nachdem auch in diesen gefärlichen Leuffen vonnöt- 
ten, dass man personen im Katt hab, die zu gebrauchen seyen 
und aber zum taill mangl an solchen personen gespürt wir- 
det sonderlich wo der Brauch so ein Zeitt lang genugsam 
missbrauchig gehalten worden, noch seinen furgang haben solle; 
So sieht ain ersame gemein für gut an, achten auch dass 
solch ir Grutbedünkhen wider die herren und ainen gemeinen 
nutz nit seyn werde. Dass hinfüran auch die, so zum taill 
Schwager und Freundt aber zusammen nit erben mögen neben
einander im ratt sitzen sollen, dabei dass die liandwerker, so 
darzuetauglich, aber eine zeitlang aus vermeinten und gering
schätzigen Ursachen ausgeschlossen worden, auch in den Ratt 
genommen werden. Wie dann diese Article halben an andern 
Orten, nit allein in grossen haubt und sonstigen gemeinen 
Stätten und Communen, sondern auch in königlichen und fürst
lichen regimenter gebreuchlich, und gesehen wird.

2. Etlich aus der gemeine beschweren sich über der 
Rattsherren nachlässigkeit, nemblich wo jemandt vor ainem 
Ersamen Ratt zu handeln hat, dass die partheien oftmals 
eine stundt oder zwei wo dann der Ratt versammelt wirdt 
und sie fürkommen mögen, warten müssen, der ursach, schwer
lich vormund oder Beistand überkommen werden dann niemandt 
seine Geschäft oder arbeit so lange Zeit gern verseumt; dero- 
lialben acht aine Gemein nit one nőtt seyn, dass der Herr 
Bürgermeister diejenigen, so ohne sein Wissen und Bewilligung 
an einem Ratttag gar aussen bleiben, oder so langsam kom
men, nach einer oder zwei Vermahnungen allbegen um ein 
entgellt straffen, und also zu besseren gehorsam, und mehrer 
förderung gemeiner Statt, oder der Partheien handlungen brin
gen solle.

3. Ain Ehrsame Gemein acht für beschwerlich, dass
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weiland Herrn Martin Sighardten, Ullrich Sighardten, Peter 
Riemer, Christof Sighardten Behausungen nachert ganz öde, 
und on tauglich, auch bürgerlich Inwohner seyn, dadurch die 
Mannschaft geschwächt wird, darzue, so haben die Edelleutt 
als Karol Peter, Graf Bernhard, Georg Cziriaky in der Stadt 
und ander in der Vorstadt heuser, darin auch Niemand per
sönlich sesshaft, und allein zu meierhöfen gebraucht werden, 
das wider einen Geinen-nutz alt Herkommen und der Stadt 
Freiheiten ist, die vermögen, dass ein jeder inner jaresfriest 
seine Behausund allliie mit eignen ruckhen besitzen, oder ver
kaufen solle. Derhalben ain Ersamer Ratt hierin zu Wolfart 
Gemeinen Statt nach gelegenheitt gute Einsehung und abstel- 
lung tliun solle.

4. Die zwölf Herren des Rathes sollen abwechselnd von 
Monatli zu Monath, oder von Woche zu woche die Th or sperre 
besorgen.

5. Die Thorwache, Thurmwache und Feuerwache, ebenso 
die Bewaffnung der Bürgerschaft in der Stadt und der Hol
den auf den Dorfschaften, wurd als ständige Sicherheits und 
Vorsichtsmassregel gehandhaht.

Daneben soll Ein Ehrsamer Ratt Einsehung tliun, damit 
die Bürgerschaft, auch die Holden auf den Dörfern allweg mit 
guter Wehr gefasst seien, und die Lehne-Wehr abgestellt werde.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et ЕЕ. Fase. 1. 
Nyomt. megjelent az idézett adatgyűjt. 24. I.

1543.
Sopron városi statutum.

1. Die 1543-er Betrachtung hält auch nicht für gut, 
dass sonderlich in der Schmiedgasse, als nemlich von der Schlacht
brücke bis zum Steinthor die Stadtbürger Meierhöfe haben 
sollen; Sondern welche der orten Meierhöfe haben, und solche 
nicht mit eignen Rücken besitzen mögen, sollen dieselben ver
kaufen in ziemlichen Werth, damit sie Kaufleut darum haben 
mögen: desshalben Ein Ehrsamer Rath mit Schätzung und in 
andern gelegen Wegen Fürsehung tliun wolle, damit in der 
äussern Vorstadt Meierhöfe genug zu bekommen, und an 
diesem Ort, so zunächst der Stadt gelegen, die Mannschaft 
vonnöthen.

2. Das auf und zusperren des Statthoi’es betreffendt ist 
ainer Gemein endliche Mainung, nachdem dieses Jar vil selt-

3C orpus S ta tu to ru m . V.
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sam, geschwind, auch geschwärlich Kriegsleuff zu besorgen, dass 
der Herr Bürgermeister selber solches, wie vormall gebräuchig 
gewesen, soll auf und zusperren, und die Schlüssel beihändig 
(bei sich, in seiner Aufbewahrung) behalten, doch so ist aine 
gemain nit dawider, dass gemeldeter Herr Bürgermeister, so 
es friedlich und nichts solideres zu besorgen, zu Zeiten ainen 
aus den jüngeren Ratsherrn, oder den Vierundz wanzigern in 
der Statt mag zum aufsperren und zusperren gebrauchen der 
ihm dann hierinnen gehorsamen soll, doch dass er nächtlich 
die Scldiissel bei Händen hallte.

3. Ain Ersame Gemein hat vormalls betracht, dass die 
Juden in der Statt weder mit iren Personen, noch gütern 
sollen beherbergt werden, so wird aber bishero kein wenndung 
gespürt, und es ist wissentlich dass die Juden zum grossen 
Nachtheil der Bürgerschaft heimlich ihre handtirung bei der 
statt üben, demnach und mehreren Unrath, als feuer, verrä- 
therei, auskundschaften und ander Ding mer zu verhüten, will 
aine Ersame gemain die Herrn besonders Üeiss ermant haben, 
dass Ire herrlichkeiten bei den Bürgern in der Statt und vor
statt, mit ernstlicher straff darob seyn wollen, damit Niemandt 
einichem Juden seine Güter, damit er allhie seine Handtirung 
treibt, beherbergen solle, dabei den stattbürgern inner und 
ausser Batts ernstlich verbietten, damit sie keinem J uden über 
Nacht Herberg geben, welcher das aber hierüber thun wür
det, soll über die erst Warnung und Yerpott darnach schwer- 
lichen Leib und Gut gestraft werden. Wollen sonderlich diesem 
Artikel nachzuleben die Herren Amttleut ermant haben.

4. Die jetzigen Leuff erfordern, dass die nachtwache vor
dem thor, mer dann ein zeitlang beschehen, soll besetzt seyn, dero- 
lialben achten die Vierundzwanziger in der Vorstatt zusammt 
der Gemein beschwerlich, und gemeiner Wohlfahrt nit zuträg
lich, dass ein Vierundzwanziger allein selb ander angezeigte 
nachtwacht verrichten solle. Sieht hierauf ein Ersame gemein 
für guet an, dass nächtlich einem Vierundzwanziger zwei Bür
ger zu der nachtwacht zugegeben werden, das mer zu Nutz 
gemeiner Statt gereichen mag, als zum taill die schläfrige 
Wacht im stattgraben.

5. Hineben sollen die Herren gedacht seyn, damit in der 
statt mer die Bürger, in der vorstatt und auf gemeiner-Statt 
Dörffern mit iren Gütern vor Andern beherbergt werden, und 
keinem, ausserhalb was Notturfft der Speis’ betreffend ist, ein
zig geringgiltig Sachen, wie oft vormals beschehen, in die Statt 
hereingelassen werden. Derowegen ein Ersamer ratt sonderlich
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Ordnung fürnemen, auch den Stattbürgern befellen solle, 
damit niemandt so kein Bürger, noch gemeiner-Statt Unter- 
than, ohne vorwissen der Obrigkeit, und ohne sonderlicher 
Ursach beherbergt werde, wollen aber der Nott hierinen kein 
Gesetz geben haben.

6. Ain Ersame Gemein acht auch, nit an nott sein, dass 
es nit in diesen gefährlichen Zeitleuffen, die Vorstatt von der 
Slachbrückhen bis zum Steinthor wolle verwart und befestigt 
werden, mit aufgezogener priicken graben, zeinen, Bollwercken, 
Schutt, und in all andern Wegen, so zur Wolfart und besetzung 
gemeiner Statt dienlich, damit ob yeder Feindt Einfall zu 
thun fürnäme, dass ime zu widersteen und das Volkli zu erret
ten, desto stattlichere sclratzung und Abtrettung gehabt wer
den möchte. Dienweill ye diese geferliche leuff eraischen, dass 
die Bürgerschafft auch Bauernschaffe gemeiner-Statt zuege- 
hörig, mit der Wehre wohlgefasst seyn. Derhalben ist Einer 
gemain Gutbedunkken, dass auffs fürderlichst Musterung und 
Beschreibung der Bürger auch Fursehung beschehe, damit 
ein yeder mit guter eigener Wehre gefasst sey, daneben Befel 
gegeben werde, damit sich ein yeder mit Hausnottdurfft ver
sehe, und mit Proviandt nit allein auf sich, sondern auch auf 
harig Belagerung nach Vermögen Fursehung thuen, darin 
sich Ein Ersamer Ratt woll mit guter und nottwendiger Ord
nung wird wissen zu halten. — Daneben sieht die gemeinde 
nit für nottwendig an, dass die Untertlianen gemeiner-Statt 
zugehörig, ir getraide und anderes, so sie nit bedürftig, nit 
in die Vorstatt oder ander Ort, sondern hieher zu der Statt 
umb zimlichen pfennig zu verkauften fueren sollen bei leib und 
guett straff, das ainen yeden aigen soll bevolhen werden.

7. Es sieht auch Eine Ehrbare Gemeinde nicht für gut 
an, und ganz gefährlich seyn, dass den hieherkommenden Frem
den Hungarn, Papaern und Andern in der Stadt Herberge 
gegeben werde, so doch in der Vorstadt Herbergen genug 
sind. Setzen und wollen hiemit Einen Ehrsamen Rath treulich 
ermahnt haben, dass die Stadtbürger all erfordert und denen- 
selben'bei Strafe aufgeboten werde solle, damit Keiner einem 
Hungarn in der Stadt Herberg gebe, und welche Herberg 
vormals hatten, die sollen mit der Zeit, wenn ihr Bestand 
zu Ende ist, abgeschoben, und sonderlich sollen die Hungarn 
in weiland Paul Schutzners Haus ausgeschafft werden, ohne 
allen Verzug, indem zu besorgen, dass sich Prakticken durch 
die fremden Hungarn erheben möchten, dass sie viel gelegener, 
so sie in der Stadt wohnhaft, denn in der Vorstadt bekom
men mögen. Hinneben soll auch Fürsehung geschehen, damit

3*
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die fremden Hungarn auch mit Käufen der Häuser in der 
Stadt nicht zugelassen werden.1

8. Dahei ist augenscheinlich, dass an der Feiertagen 
unter Singerzeit vielmehr Hungarn als deutsche in der Stadt 
bleiben; demnach soll Ein Ehrsammer Rath Einsehung thun, 
damit entweder der Kirchendienst herein in die Stadt geleget, 
oder bei den Thören verhütet werde, dass an den Feiertagen 
vor Abschluss des Kirchenganges kein fremder Hungar in die 
Stadt gelassen werde, indem sie auch bei St. Johannes wohl 
Messe hören mögen.

9. Die Papaer und auch andern aus der untern Gegend, 
pflegen in der Stadt, namentlich auf den Wocheninärkten, 
und auf den Dörfern Getreide aufzukaufen, und den Türken 
auszuliefern, was noch ausser der stratugischen Unzulässigkeit, 
die Verteuerung des Getreides, ja die К о tillage der Stadt 
und ihrer Ortschaften zur Folge hat. Es ist demnach dieser 
Getreide Aufkauf auf den städtischen Wochenmärkten, sowie 
in der Stadt und auf denen der städt. Jurisdicktion unter
geordneten Ortschaften strenge zu verbieten und solches Ver
bot genau zu überwachen.

10. Hinneben tragen die fremden, noch aussässigen Ungarn 
mit Gemeiner-Stadt kein Mitleiden, gemessen aber nichts weni
ger die Weide mit Schmälerung gemeiner Stadt Halt und 
Viehes, desswegen hierüber Einsehung, entweder mit Steuer 
oder Abstellung der Weide beschehen solle. Sonderlich aber 
halten sie zu Zeiten an vielen verbotenen Orten, und das nach 
ihrer Gelegenheit heimlich.

11. Wofern hiefüro Einer Ehrbaren Gemeinde zusammen
zukommen angesetzt, und vormals der Brauch ein Zeitlang 
gewesst ist, dass alle haussässigen Bürger hätten erscheinen sol
len, darin aber nun etlich Jahr grosser Mangel und Nachlässig
keit gespürt worden, demnach hat sich eine ehrsamme Gemeinde 
vorgenommen, setzen und wollen auch dass Solches nun hiefüro 
soll ämtlich gehalten werden, dass fernerhin wo vonnöthen 
Eine Gemein zu versammeln, daneben auch zu Erwählung der 
Amtsleut am St. Georgentag und am St. Marxtag zu der 
Betrachtung den Stadtbürgen allen und in der Vorstadt allein 
den Vierundzwanzigern deren ein Jeder drei der Fürnehmsten 
und Verständigsten in seiner Ansag mit ihre berufen, ange
sagt werden solle, die sich alle bei abgesetzter Strafe gehor-

V. ö. alább az 1546. évi stat. 2. pontjával.
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sam erzeigen, und ohne Vorwissen des Herrn Bürgermeister 
mit Mühe aussenhleiben sollen.1

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula X X X .  et ЕЕ. Fase. 1. 
Nyomtatásban а 6. pontban némi kihagyásokkal megjelent az idézett 
adat gyűjt. 25—27. I.

1543.
Sopron városi statutum.

Der Zimmerleutt Hanwerch und Ordnung betreffent. In 
den Spern und Irrungen zwischen Meister Contz an Carl Zim
merman, Gmainer Statt Ödenburg Stattmeister, unnd Mattheu- 
sen, auch Valtin gleichermassen gemelts Hanndtwerchs mai- 
stern, geballten, geben die Herren Burgermaistei', Bichter und 
Bäte nebennannter Statt Ödenburg disen Abschidt und Ord
nung das nun hiefiir an ein yeder der gedachten Maistern, 
allerley gesellen unnd gesinde so sollcli Handtwerch arbeitten 
kbönnen aufnemen und fürdeni mag, doch umb gleicherley 
und dergestalt, das khainer dem anndern mit erstaigerung des 
gewöndlichen Ions sein gesinnd an sicli ziehen, raitzen oder 
abreden solle, bey straff der Verbrechenden, wellche straff, 
wofür die Hanndtwerchsgenossen sich derhalben nit verainen 
möchten, oder unndter einannder vollg betten, in aines yeden 
Herrn burgermaisters erkanntnuss steen solle, doch wo ein 
maister einen pollier hette, dem soll sein vortaill, nach Hanndt- 
werchsgehrauch, hiedurch nit aufgehebt noch verbotten sein.

Item. Allen andern Zimerleutten, ausserhalb erwenter 
dreier maister, oder anderer, so noch villeicht mit der Zeit

1 A következő 1544. évben mindezek a liatározmányok újból föl 
vannak sorolva, a következő záradékkal:

»Sonsten all ander nothwendig Sachen und Artikel, so hieher 
nicht begriffen, noch sonderlich erklärt worden, der halbe durch das 
ganze Jahr nach Gelegenheit und Veränderung der Zeit, als nämlich 
mit Eleischhackern. Bäckern, Schneidern, Schuestern, Schmieder, Sche
rern, Hauern. Bauerleuten, Fischern, Gewicht Mass und allen andern 
Sachen, sozu Hinlegung Gemeiner-Stadt Beschwerden, dienstlich gute 
Ordnung und Einsehung fürgenommen werden solle. Will Eine Gemeinde 
Einem Ehrsammen Rath, denen Solches von Amtswegen zu thun gebehrt, 
in desselben höheren Verstand und Fleiss gesetzt und demselben treu
lich befohlen haben. Sonder Zweifel, Ihre Herrlichkeiten werden nach 
Verfallenheit der Läuf und Beschwerden, wohl was ihrem Amt gemäss, 
und gemeinem Nutzen fürträglich ist, vorzunehmen, zu ordnen und zu 
handeln wissen, daneben sich die Gemein getreulich zu halten, und was 
fruchtbarlich gehandelt und fürgenommen, wieder handhaben zu helfen, 
hiemit ungesparts Leibs und Guts erbeten haben will.«
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Maister werden möchten, soll In der Statt Ödenburg ainichen 
Bestanndt aufzunehmen verhütten sein. Doch wo yemandt 
Zimmerleutt zu seinem pau bedürftig und die in der Statt 
nit bekhomen möchte, so sollen er das dem Herren Burger- 
maister anzaigen, wo er aber hierüber die auch nit erlanngen 
möchte, so mag er ausserhalb der Statt annder nemen, doch 
nur zu derselben arbeitt.

Item. Wo yemandt In der Statt gering oder Hetz arbaitt 
hätte darzu er Zimmerleutte bedurfftig, unnd von ainem 
Maister ainen oder zween gesellen zu sollcher arbaitt, ausser
halb des maisters begeret, dem sollen sy es vergönnen und 
statthun und sich des on gnugsam Ursachen, mit nichts verleiden.

Item. Wofern Gmainer Statt sonnder nottwendig arbait- 
ten furfiellen, so mag ein Stattmaister die anndern Maister 
und gesellen zum taill oder gar nach gelegenliaitt, oder wo 
die arbaitt so gar geetig auch die Müllner so des Zimern 
khundig, doch albeg mit vorwissen des Herren Bürg er maister 
oder Statt Camrer, zu sollcher arbaitt erfordern, darinnen 
ime die anndern Meister und gesellen, auch die Mulleer gehor
sam und gewertig sein, und sich des khainswegs äussern sol
len, aber zu den arbaitten so gemellter Stattmaister, alls der 
sein Jerliche Provision und bestellung halt, mit seinen gesellen 
verrichten und fertigen khan, soll er die anndern zu erfordern 
nit maciit haben, und sonderlich, wo er seiner gesellen ettlich 
oder gar in seinen bestännden wollt arbaitten lassen, und die 
anndern Maister so nit vorwissen haben, zu gemainer Statt 
arbaitt zu berueffen und zu gebrauchen fürnemen wollte.

Item. Dann mit der schaitten so von dem Holz an 
gemainer Statt arbeit aufkhomen, wofern die anndern Maister 
und gesellen, auch n it dem Stattmaister arbaitten würden, 
wo sich derlialben wie hievor beschehen, strittigkeiten erhueben, 
soll es yederzeitt nach erkhanntnuss des Herren Burgermaister 
oder wo der nit vorhannden, _ des Herrn Sttatkämrers gehallten 
werden, on geferdn. Actum Ödenburg auf dem Batliauss 15 
die Juny Anno Domini 1543.

Eredetije Sopron város levélt. Prot. 1533—1565. L. idézett gyűjt. 
II. k. 21. I.

1545.
Sopron városi statutum.

Ein erbare gemeinde sah für guet an, dass liinfuran 
allbeg, der so erstlich zu einem Richter erwellt wirden, wi an
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andere orten der gebrauch und die rechte ordnen, vor Katt 
und gemein einen richteraidt tinin, daneben der Herr Bürger
meister und sonderlich der richter, wo nicht täglich, doch 
allbeg an den feiertagen sich Inen das Schwerdt nachtragen 
lassen, und sich also ihren ämtern gemäss, dass sie hiedurch 
in höherer achtung furnemblich von den frembden gehallten 
wurden, hallten sollen.1

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et EE. Ease. 1. 
Nyomt. megj. id. adatgyüjt. 28. 1.

1546.
Sopron városi statutum.

1. Eines Stattrichters straff halben setzt und will ain 
Erbare gemein, dass ein Richter nicht höher denn (wie vornialls 
offt beschlossen und ratifizirt) über einen Gulden zu straffen 
haben solle, was aber hierüber zu straffen und wichtig liand- 
lung seyn, soll nach gemeinen brauch in gemeine-Stattkam- 
mer gestrafft, und den herren Ambtleuten innhaltlich der 
verdigen Betrachtung, der drittaill darauf erfolgen. Gleicher
massen sollen die herren Ambtleut die Bürgerschafft nit so 
unbedacht, und on Erkhenntnusz eines Ersamen Ratts sonder
lich so nit Malefizsachen mittlaufen, in die Kotterl oder Thurm 
verschaffen, sondern sich hierin der rechtlichen Beschaidenhaitt 
hallten. Auch soll sich sonderlich, der Herr Richter die Bür
gerschafft so über die glockenzeit in iren oder andern heusern 
so nicht Leutheuser, auff seyn, und nicht spielen, noch son
sten Unzucht üben, aufzuheben oder sonsten zu straffen ent- 
hallten.2

2. Die Ungarn, so nicht hier wohnen, auch der grossen 
Häuser halber, so die Wittween innehaben, bittet aine Ersame 
gemain, dass ernstliche Einsehung beschuhen solle, damit die

1 Csaknem szóról-szóra megújítják mint ősrégi szokást 1661-ben 
az ez évi jegyzőkönyv következő szavai:

Die ehrsammen Vierundzwanziger. Stadtbürger und Gemein, 
haben mit einträchtiger Meinung und Willen beschlossen demnach von 
Alters her eine löbliche und ehrliche Gewohnheit gewesen, dass allweg 
ein Bürgermeister und Richter, zu Lob und Ansehen des Amtes, jeglich 
seinen Schwerdträger nach sich gehen gehabt. Derohalben Eure Herr
lichkeiten wollen solchem alten löblichen Herkommen nach leben, damit 
solche Obrigkeiten auch von fremden Herren und Leuten so hieher 
kommen erkannt werden. V. ö. alább e város 1597. évi stat.

■ Ismétlését lásd az 1547. évi következő Statut. 2. pontjában.
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Ungarn entweder ihre Häuser besitzen (bewohnen), oder ver
möge gemainer-Statt freiheiten verkaufen, und dass die W itt
iben so grosse Häuser haben, dieselben hingeben, und sich 
mit Herbergen betragen sollen, damit die Mannschaft in der 
Statt gemert werde, dann woll dermassen vermögig Bürger 
in der Vorstatt befunden werden, dass sie Häuser in der Statt 
zu behalten haben, dieselben sollen alten Gebrauch nach in 
die Statt erfordert werden. Mit den Wittiben soll gehandelt 
werden, dass eine yede eine Mannsperson im Hause habe, oder 
dass si die Häuser verkaufen.1

3. Es hält aine Ersame gemain auch nicht für gut, 
dass das ungarische Volk soll mit Trennung des Weges zu 
der Seligkeit unterwiesen werden: dass die Predigt an den 
Feiertagen den Ungarn in der Statt und den deutschen bei 
St. Michel soll gelialten werden. Dadurch nachdem der frem
den Ungarn, zu Zeiten eine grosse Anzal Zusammenkommen, 
deren vielleicht auch etlicli den Türken zugesagt seyn möch
ten, ist in diesen Läuffen viel zu bedenken und zu besorgen. 
Hierauf ihr Bitten, dass Ein Ehrsamer Ratt Wege fürnehme 
damit das ungarische Volk mit Predigern versehen werde, 
und solche Predigten ausserhalb der Statt gehalten werden 
sollen.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et Е Е . Fase. 1. Nyomt. 
megj. az id. adatgyüjt. 29—30. I.

1546.
Sopron városi statútumok.

I.

T h u r n e r s  B e s t a l l u n g .
Anheut den 6. Tag Aprilis Anno D. 1546 ist Georg 

Adler durch die Herrn Burgermaister, Richter, und Rathe 
der Statt alhir zu Odenburg von Neuem zu ainem thurner 
nachvolgund Bescliaidenhait bestellt und aufgenumen worden. 
Namblich dass er nun liinfüran Tag und nacht in dem Stat- 
thurm sein whonung haben, aber allain die tagwacht zu verrich
ten, daneben morgens und abents, dem vorgehallten gebrauch 
nach zu Drumetten auch die Ein- durch- oder fürreittenden, 
wo der aine anzall, anczuplassen schuldig sein solle, zu dem

1 V. ö. előbb az 1543. évi stat. 7. pontjával.
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ist auch beredt worden, das er der Whr vleissig wartten, dieselb 
richten, und darbey auf das fern-, wo sich etwa in der Statt 
oder Vorstatt ein Prunst erheben würde, mit dem glockgenstraich 
und feuerfann höchste vleis auffsechen und acht haben, und 
in albeg obgedachter Herren und gemainer Statt ehre, Nutz 
und frumen betrachten und fördern auch iren schaden und 
Unehre verhuetten, warnen und wennden, und sonnsten seinen 
pesten Vermögen, alles des hanndien, tliun und lassen solle, 
das ainem getreuen frumen aufrichtigen thurner zuesteet und 
gebuert, Er soll auch khain Nacht ausserhalb vorwissen und 
erlaubnus Jeder Zeit aines Burgermaisters ausserhalb der Statt 
beleiben auch heim tag on sonder noth die leng aus dem thurm 
nit abwessig sein, das alles und jedes benendter Georg unver- 
prüchlich zu hallten und getreulich zu verpringen bey seinen 
Ehren und treuen, mit mundt und Handt zuegesagt und ange
loht, Entgegen ist Ime zu Besoldung zuegesagt worden, nämb- 
licli von wegen des Drummettens, (wie obsteet) dieweil er nur 
allain pläst wöchentlich Sechs Schillinge, Wann er aber selb- 
annder zu plassen ansachen wirdt, wöchentlich 1 Schilling 
zusambt der beheitzung deren er im thurm Notturfftig ist, 
aus solcher seiner besoldung hat er wöchentlich 2 Schilling 
abgehen zulass versprochen, so lang und vil bis er die schuldt, 
so ime von Gemeiner Statt fürgestreckht worden (wie in den 
Ohamer Registern befund wirdt) gar abczallt und Enndtricht, 
so das beschechen, soll ime alsdann angezaigte Besoldung 
Völligelich bezallt, und von wegen des Uhrrichtens Järlich 
zehen metzen schweres traidts, und des anschlachens halben, 
so offt sich ain Prunst erhebt und er anschlachen wirdet, albeg 
ain Phundt Phennig zu sambt ainem Hoffkhlaidt Jährlich auf 
weinnachten gereicht und gegeben werden, treulich und unge- 
ferlich. Actum Odenburg die et anno ut supra.

II.
P u c h s e n m a i s t e r s  B e s t e l h r i e f f .

Wir, der Burgermaister, Richter und Rat der Statt 
Ödenburg Bekhennen liiemit vor menigelich, das wir den erbarn 
meister Seballden Wiellannd von Nürnberg zu unser und gemei
ner Statt Püchsenmaister, auf ain ganntz Ja r bestellt und 
aufgenomen haben, dergestallt, das er das geschütz klain und 
gross so ime undergeben und aufgezaigt wirdt, alls offt der 
von nötten ist, mit vleiss rainigen, allzeit zum schiessen auf 
bevelh beraitt haben, auch des pulver und annderer notturfft 
warten, hieneben allerding sein vleissig acht auf die munition
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und Zeug haben, und was für abganng odei' gebrechen gespürt, 
die Herren Ambtleutt derhalben anmanen solle, sich auch auf 
unnser ordenlich bevelh zu fridlichen oder unfridlichen Zeit- 
ten, so offt des begert, oder die notturfft erfordern wirdet, 
mit schiessen, mit Feurwerch machen, und im all ander gebiir- 
lich wegn, ge wertig und gehorsam erzeigen, und gebrauchen 
lassen, und allerdings unnser und gemeiner Statt nutz und 
frommen fürdern, auch iren schaden warnen und wenden, und 
sonnsten nach seinem besten vermögen, alles des Hanndln und 
tliun, das ainem frommen, getreuen Püchsenmaister von er’n und 
rechts wegen zu tinin gebürt, Er soll auch On vorwissen unnd 
erlaubnuss yeder Zeit eines Burgermaisters lenger denn über 
nacht, ausserhalb der Statt oder vorstatt nit beleiben, biene
ben umb all stritt und Widerwillen vor unnser Recht geben 
nemen, entgegen haben wir ime das gantz Jar lanng von dato 
anzuraitten für sein Bestellung und Besolldung, zubezallen 
benenntlicli 40 fl. dabey mit Herberg und Holtz zu jersehen, 
auch wo die Feindt sich für die Statt alhir zu Odenburg 
legen, monatlich 8 fl., wo er aber in das Fellde geschickht 
würde, monatlich 12 fl. vom tag des auszugs an zu verrech
nen, zugeben, zuegesagt, tliun das auch hiemit wissenlieh in 
Krafft diss brieffs, sonnsten soll er khainerley aufordrung zu 
uns und gmainer Statt haben, das alles und yedes (wie obsteet) 
benennter Seballd getreulich zu hallten, ainen leiblichen Bidt 
zu gott mit aufgeregkhten Fingern (wie gebräuchig) geschwo
ren liatt. Treulich angeferdt, zu Urkhundt mit unnser und 
gmainer Statt kleinerem Insigl verfertigt. Beschehen und geben 
zu Odenburg den ersten tag des Monats August 1546.

Eredetije Sopron város levélt. Prot. 1833—1565. Lásd idézett gyűjt. 
II. köt. 22. I.

1547.
Sopron városi statutum.

1. Wie von alter herkhommen, so sollen die herren Ambt- 
leute Aufmerkung haben lassen, damit khein Most von ainem 
Stadtviertel in andere auffgelenhaitt des leutgebens gelesen 
werde, doch soll einem yeden in der vorstatt erlaubt seyn, bis 
auf Martini allenthalben zu khauffen und was allso im Zehent 
begriffen, mag allzeit verleutgebt werden, was aber nach ange
schlagen Zehent verkhauft wirdt soll ein yeder, wenn er den 
Zeiger einzieht, demnach innerhalb vierzehn Tagen, nit mer 
leutgeben, und auch nit mehr, dann ain Yasz. Hoch die Jahr-
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m a rk ta g e  ausgeschlossen, d a ra n  ein y ed er zw en ta g  e in a n n d e r 
leu tg eb en  m a g ; den v erb rech en d en  zu s tra ff  au fg ese tz t beden  
h e rre n  am b tle y te n  a lbeg  1 fl. hungrisch .

2. E in  S ta d tr ic h te r  (w ie d a n n  vor e tlich en  J a h r e n  besch los
sen w orden), soll in  den a lle r  h öchsten  G eric h tsh a n d e ln , so vor 
ih n  kom m en, n ic h t höher, d enn  um  1 fl. zu s tra fe n  h ab en , 
sich au ch  in sch lech ten  H ä n d e ln , m it d e r  G e ld s tra f , d e r  B il
lig k e it gem äss ha lten , u n d  die a rm e  B ü rg e rsc h a ft, so sich  zu 
Z e ite n  aus an g e b o rn e r m en sch lich er G eb rech lich k e it ü b e rs ieh t, 
n i t  all weg, (w ie zum  T h e il geschehen) so hoch beschw eren , 
w as ab e r  von H a n d lu n g e n  vorfa llen , die b illig  h ö h e r d enn  u m  
1 fl. zu  s tra fe n  seyn, sollen in  gem eine S ta d tk a m m e r g e s tra f t  
u n d  den H e rre n  A m ts le u te n  n a c h  G elegenheit d e r  v e rb rech en 
den  P e rso n en  oder d e r  F ä ll , d e r  d r i t t th e i l  von solchem  S tr a f 
geld  ge re ich t w erden. A u c h  m it d iesem  A n h a n g , dass die H e r 
ren  A m ts le u t die B ü rg e rsc h a ft, sonderlich  die so n ic h ts  so n d er 
H ochs, T h ä tlic h s  oder M alefizisch  v e ru rsa c h t, n it  so gäh- 
lings u n d  so beschw erlich , w ie zu  Z e iten  geschehen, in  die 
K o t te r l  oder T h u rm  verschaffen, sondern  sich h ie rin  d e r g eb ü h 
re n d e n  B escheidenheit gem äss erzeigen, dabei solle sich d e r  
H e r r  R ic h te r  in n e rh a lb  d e r w erd tig en  B e tra c h tu n g , die B ü r 
g ersch aft, so ü b e r  die Z e it d e r  v e r lä u tte n  G locken , in  ih re n  
oder a n d e rn  H ä u se rn , so n ic h t L e u th ä u se r  sind , bei e in a n d e r 
sitzen , u n d  n ic h t  spielen oder so n sten  a n d e r s tra fm äss ig  U n z u c h t 
üben , au fzuheben  oder zu s tra fe n  e n th a lte n .1

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et ЕЕ. Fase. 1. 
Nyonit. megjelent az idézett adatgyüjt. 30—31. I.

1 548.
Sopron városi statutum.

E s  w ird t gespuert, das d u rc h  die m erd erisch  were die 
Z a k a n  g en an n t, vili n a c h ta ill u n d  m uetw illen  e rs tee t, desha.l- 
ben  b i t t  a in  e rb a re  gem ain, d iw eill sy so gem ain  w erden, d as  
so n n d erlich  bei d en  hieigen od er so e ttlic h  Z e i t t  a lh ie  in  
a r b a i t t  sein, solch were offenlich a u c h  die tü rk isc h e n  h ack h en  
beim  w ein  zu  tra g e n  a b g este llt w erden , wie d a n n  a in  e rsam er 
R a t  h ie rin n en  w oll w ird t O rdnung zu tliu n  w issen.

Item. H em  G e ric h tsd ie n e r soll d an n  noch  e ingebunden  
u n d  bevollen w erden , das e r sich  gegen d er B u rg e rsc h a fft a ls

1 V. ö. az előző 1540. évi stat. 1. pontjával.
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ain diener und nit so herschieb alls ye gespuert wirdet, hall
ten wolle, dann vili mangel an Ine gespurt, die aber der lierr 
Richter durch das Jar woll ahnemen khan und abstellen solle.

Item. Ein Erbare Gemain bégért, wie auch vormals zu 
mererenmalen betracht und begert worden, dass wo ein lioch- 
gulltig Gebäu, es sey an deichzer, Pasteien, oder in ander 
wege soll furgenommen werden, dass solches demnach mit 
fürwissen der Vierundz wanziger, und den Yornemsten der 
gemain, erstlich beratslagt und beschehen solle.

Die Eischer werden verhalten gute Waare auf den Markt 
zu bringen, indem bemerkt worden, dass dieselben die besse
ren Eische ausserhalb des Marktes und unter der Hand ver
kaufen. Ebenso wird den Fischern untersagt, die Fische von 
Markt zurück, und in den Einsetzen zu halten, um durch 
dieses Zürucklialten die Preise steigern zu können.

Item. Einer Gemein ist hochbeschwerlich, dieweil sie all 
Robott verrichten sollen, und weder Soós Ferencz, Maris, 
Sárkány, Paul Diák, und sonsten die Hungarn, so grosse 
Häuser und viele giiter allhier haben, wenn ihnen gleich die 
Robotten angesagt werden, an kein Robott schicken und der
weil erwähnte Herren auch Bürger, und bürgerlicher Freihei
ten sich gebrauchen; So ist zu bitten, dass sie auch zu Robott, 
und gebührlicher Gleichheit gehalten werden. Dem Sárkány 
soll nemlich befohlen werden, dass er in Gemeiner-Stadt 
Gehölze nicht wie bisher geschehen tliun.1

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et ЕЕ . Fase. 1. 
Az első két pont alatti liatározmány kivételével nyomt. kézirat gyanánt 
megj. az idézett adatgyüjt. 32. I.

1549.
Sopron városi statutum.

Anheut den Achten tag des monats Aprilis anno domini 
1549 ist durch die.. Herren Burgermaister, Richter und Rath 
der Stat alhir zu Odenburg Vrbann Weinanngl von Salzpurg 
zu ainem Thurner, auf ain gancz Jar, so sich auf hierist 
khumenden St. Georgentag anfanchen soll, bestellt und auf- 
genumen worden. Nämblichen das er nun hinfüran selb vier
ter so des Plasen khundig in dem Statthurn alhir wonn-

: A városi közterhek hordozásához járulni vonakodó birtokos magyar 
nemesekre vonatkozó eme pontot v, ö. e város 1549. évi stat. 1. és 2. 
pontjával,
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hafft sein, und denselben nachvolgendermassen versed) en solle. 
Erstlichen das Er selb vierter wie obsteet, Morgens, Mittags 
und Abennts, alls offt nach gelegenheit der Zeit oder wie 
er sich an ainem Jeden Herrn Burgermaister erkhundigen 
mag, herein in die Stat, und darnach hinaus gegen die vor
statt plasen, unnd solich Plasen allerwegen dreyinall repe- 
tiren solle, darneben solle der Thurner zusambt seinen ver
wandten, die tag und Nacht wacht alle stundt mit der Drumet- 
ten hören lassen, und die Stat auch vorstat, von wegen des 
Feuers zum offternmall woll übersehen, darneben die Ein- durch- 
oder fürreittend, wo deren sondlich über drey sein, mit der 
Trumeten anplasen und zellen, auch wo ain mächtiger Herr, 
ein- oder durchreitten, und in die inner Yorstatt khumen 
würde, sich alsdann mit vier stimmen hören lassen. Dagegen 
innen soliche oder anndre Herren mit ihren Instrumenten, 
doch albegen mit Yorwissen aines Burgermaisters, und mit 
Yorgehender wacht in dem thurm, das mit ainem thorhüetter 
wol bescheclien, mag, umb ain trinckhgellt anzulangen unver- 
wehrt werden solle.

Item : gemeltem Thuerner und seinen zuegewanndten, 
soll auch zu den Weihenachten mit iren Instrumenten umb 
das Neu Jar, oder auf Hochzeitten, doch auch mit Versechung 
der Wacht, und mit Yorwissen eines Herren Burgermaisters, 
wie vermeldt, umb ain trinckhgellt zugheen, bevorsteen.

Item : wo ein grosser Hauffen volckhs ein- oder fiirreit- 
ten würde, so sollen sie neben dem aufblassen auch den Fan- 
nen mit rot und weiss, gegen den ortt da er heerkhumbt, 
aufsteckhen und sechen lassen. Item : wo sich etwa in der 
Statt oder Yorstatt ein Prunst erhebt, so sollen sie mit dem 
anschlachen nit säumbig sein, und bey dem tag den feuerfann 
so gar Pott, gegen den ortt der Statt, wo sich die Prunst 
erhebt, und bey der Nacht die latern, so darzun verordnet, 
mit ainem darinnen prinnenden Kherzenlieeht, damit man 
sich zu rettung solicher Prunst, dess fürdlicher zu schickhen 
weiss, aufsteckhen. Item: der Uhr sollen sie vleissig wartten, 
und dieselb so offt es Nott thuett, aufziehen und richten, 
oder was daran mangelt anzaigen. Item : sie sollen auch das 
Weinrueffen auf dem thurm verrichten, und ainen Jeden Wein, 
dem alten Gebrauch nach, zwaymall herein in die Statt, und 
zwaymall hinaus gegen der Vorstatt rueffen. Item: Khainer 
soll aus dem thurm on sondern vorwissen und erlaubnus aines 
Herrn Burgermaisters über nacht aussen beleiben. Es sollen 
auch über zwen auf ainmall, aus dem thurm nit herabghen, 
und abwesig sein, darneben niemanndt frembden, so in den
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thuerm nit gehörig on erlaubims hinauf lassen oder füren, 
und sonnsten in albeg obgedachter Herrn Burgermaister, Rich
ter, und Rathe auch gemainer Statt Ehrnucz, und frumben 
betrachten und fürdeni, auch iren schaden und imehr verhuett, 
warnen und wendten, sonnsten auch nach iren pesten Vermü- 
gen, alles das Hanndien, thuen und lassen sollen, das getreuen- 
fromben, aufrichtigen thurnern zuesteet und gebürt, derhalben 
sie dann Jederzeit nach gelegenliait von ainem Herren Bur
germaister guette undricht und beschaidt empfanchen werden, 
Enndtgegen is vorgemeltem thurner auf sich und seine drej Ver
wandten zu besoldung aus gemainer Statt Ghanaer zu raichen 
bestimbt und zuegesagt worden benanndtlich 2 tl. 4. sch. d. 
und Järlich auf Weinnachten zu ainem Hofkhlaidt, Jedem 
ain lindischer rockh zusambtd behülczung, der sie Im thuern 
Notturfftig sein, Item von dem anschlachen, alls offt sich ain 
Prunst erhebt albeg 1. tl. d.

Item: Von der Uhr zu richten, und derselben zu wart- 
ten zehen meczen schwäres getraidts, item: Von ainem Jeden 
Wein auszurueffen 2 Den. und das Nachtliecht wie vormalls 
gebreuchig, damit sollen sie obverschribens Ires dienstes gännz- 
lichen vergnüegt sein, unnd demselben getreulich, auch wie 
sich gebürt auswartten, das obbenanndter Urhann Weinanngl 
mit Mundt und Hanndt, für sich und seine zuegewendten, 
müglichs Yleis zuthuen und zu volcziechn ainen leiblichen 
Aidt zu Gott geschworen, treulich und ungeferlich. Actum 
die et anno ut supra.

Eredetije Sopron város levált. Prot. 1533—1565. L. id. gyűjt. 
II. к. 23. 1.

1549.
Sopron városi statutum.

1. E in e r  G em ein  is t  hochbeschw erlich , d iew eil sie alle  
R o b o tt v e rr ic h te n  sollen, u n d  w eder Soós F e re n c z , M aris, S á r 
kány , P a u l  D iák , E ra n z  B eham  u n d  so n s te n  die H u n g a rn , 
so grosse H ä u se r  u n d  viel G ü te r  a llh ie r h a b e n , w ann  ihnen  
gleich R o b o tte n  an g esag t w erden, N ie m a n d e n  z u r  R o b o tt 
schiken, u n d  diew eil e rw ä h n te  H e rre n  a u c h  B u rg e r  und  b ü r 
gerlicher F re ih e ite n  sich bedienen, so is t  ih r  B it te n , dass diese 
auch  zu R o b o tt u n d  g e b ü rlic h  G le ich h e it g e h a lte n  am  S t. 
M a rx ta g  (wie a n d re  B ü rg e r  in  der S ta d t)  G em ein -N u tz  zu 
b e tra c h te n  helfen  sollen, e rfo rd e r t u n d  zu  e rsch e in en  gehalten  
werden.
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2. Die Ehrsame Gemeinde bittet und begehrt, dass Ein 
Ehrsamer Rath daroh seyn wolle, damit die Ungarn, so Häu
ser in der Stadt haben, als Károll István, Bernhard Grófi 
der Probst von Csorna und Zilly János ihre Häuser inson- 
ders persönlich besitzen oder verkaufen sollen. Gleichermassen 
haben zwei Ungarn in der Vorstadt, mit Namen Albrecht 
(Béla) und Michael ein Behausung daselbst gelegen, die sie 
mit eigene Rücken nicht besitzen, sondern seit dieser Zeit zu 
Peschendorf wohnhaft; und dieweil jetzt Kaufleut darum vorhan
den. sollen dieselben zwei Ungarn solche Behausung zu ver
kaufen, oder mit eigenen Rücken zu besitzen gehalten werden.1

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et ЕЕ. Fase. 1. 
kézirat gyanánt nyomt. megj. id. adatgyűjt. 33. I.

1552.
Sopron városi statutum.

Der Präntler A bschi dt.
An heut dato sindt die Pränntler aus der Schlipper

gassen vor ainem Ersamen Rathe erschinen, und Michel Töldtl 
alls erbettner vormundt diemuetigelich angebracht und gebet- 
ten, inen den Pränndtlern umb den genomben Schaden gnad, 
freiheit und ergeczligkheit mitczutaillen. Dieweill dann gemel- 
ter Pränntler schaden also im Augenschein lautter befunden 
worden, so haben darauf die Herrn Bürgermeister, Richter 
und Räthe gemelten Pranntlern sovil bewilligt, das die so 
durch das feuer schaden genommen, von dato der besche- 
henen Prunst biss zum aussgang aines volkhomen Jars, die 
wacht, Robot und Steur auch annder gewöndlichen mitleiden 
allenthalben exemp und frei sein sollen. Was aber der ande
ren mitburger schaden betrifft, denen allein die Dächer oder 
annder gebäu abgestossen worden, und an guet nichts ver- 
brunnen, soll denselben die angeschlagen Steur dies Jars zu 
erstattung irer schaden, auch nachgelassen sein. Und sollen 
hinfüran wie zuvor mit gemainer Stat in allen Sachen mit
leiden tragen. Actum am Ersten tag Augusti anno 1552.

Eredetije Sopron város levélt. Prot. 1533—1565. Lásd idézett 
gyűjt. II. k. 23. I.

' V. ö. e város 1548. évi előző és 1597. évi követk. statútumával.
Jegyzet. A város jegyzőkönyvei 1551 -1579-ig hiányozván, az idő

közben kelt statútumok ismeretlenek.
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1574.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Decretum per senatum 9. die Februarii anni 1574.

Welcher Günser über ein andern Günser, in Gerichts 
Sachen ein brief bringt, derselbige potli soll die antwordt schul
dig sein wiederumb hirznbringen.

Eredetije Kdszegh város levéltárában. Prot, fragm. 1573—1575. 
lapszám nélkül.

II.
Decretum per senatum den 7. Martii.

Ist von denen fürsichtigen Ehrsamen und weisen hernn 
N. Richter auch innern unnd eisern Rath allliir einhellikg
lich beratschlagt und verordnet worden: dasz hernach auf das 
1574 Jar khein herr Purger, noch weinzierdl einem tagwer- 
cker nit mer den S. den. 1. unnd zu mittag essen nach iedes 
vermögen unnd jedem ein halbs seitl wein geben solle bey unab- 
lasslicher straff 5. flor. darauf wirdt herr Richter sein fleissi- 
ges nachsehen haben.

Eredetije ugyanott.

III.
Decretum per totam communitatem 25. Aprilis 1574.

Verner ist beschlossen das, Jeden dem Wochenpfenning 
von Martini auff ein Jar lang dem H. Richter in dass Haus 
über antwordte unnd Zu haus tragen solle. Welcher aber 
hierin nachlässig sein würde, der soll zur straff dasselhig top
péit bezahlen gleichsfalls, dem traytzeliendt zu seinem tag 
einfach oder toplet.

Eredetije ugyanott.

1576.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Anno 1576. den 30. Octobris.

Ist auch geschlossen worden, das alle austendige Zapfen- 
masz sell in most oder gelt gewissentlich eingenomen werden 
jedes eimers per 25. den.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1572—1595. рад. 8.
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II.
D ass  wein h in  u n n d  h e r r  von einem  g a n tn e r  auff den  

a n d e rn  n i t  zu g e s ta tte n , wie es zuvo r gepreich ig  gew esen ist. 
Eredetije ugyanott pag. 10.

1577.
Sopron városi statutum.

1577 den anndern tag January erschin Wolfganng Lanng 
und umb seines verstorbenen Sohnes Georgen Lanngen Testa
mentes Confirmation angeruffen, welches die befreundte wider- 
spruch weilten er nicht vogtbar gewest, und noch nichts under 
hennden gehabt. Verabschiedt, weillen den befreundten in dem 
Testament nichts benőmen, sonnder dem Vatter nur auf leben- 
lanng verschafft, demnach solle das Testament bey seinen 
Crefften (Kräften) bleiben, verner ist in dem Rath beschlossen 
worden, das ein Khnab mit Achtzehen, ein Maidlain aber 
mit fünfzehen Jaren ain ordentlich Testament thuen muege.

Eredetije Sopron város levélt. Prot. 1533—1565. Lásd id. gyűjt.
II. köt. 24. I.

1578.
Sopron városi statutum.

Den 19. Decembris.
A n h e u t is t  von m u n d t zu  m u n d t beschlossen w orden, 

dass das  schuelgesind t w egen m e h re re r  a in ig k h e itt u n d  o rd - 
d u n g  in  d e r  schuel n ic h t  m eher in  den  P fa rrh o ffe  essen solle, 
sonder a in  E rsa m e r  R a th  w ohe d ass C ostgelt se lb st bezallen  
und  n ach  gelegenheit m it dem  sch u e lg esin d t abkhom m en.
. Eredetije Sopron város levéltárában. Prot. Judiciarium 1575—1583. 
(Lad. IX . et J. nov. 6.)

1579.
Kőszeg városi statutum.

Anno 1579. den 6 tag Novembris.
Ist von einem Ehrsamen Rath unnd den 24 man das 

bis auff Weinachten jeder burgersman allliier zuegeben, wein 
herein zu khauffen. Doch, das dieselben, bey verlierung des 
weins, ohne Vorwissen und Verschreibung des herrn Richters 
nie abziehen solle. Auch dieselbigen, weil günser gepeu zu 
leitgeben is t: ohn herrn Richters vorwissen nit leitgeben solle. 
Ist gemeine statt notturfftig, sollen die gemeine statt umb

4C orpus S ta tu to ru m . V.
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billige gelt gegeben werden. Soll auch klieineni khein wein 
fremden ohne verwilligung hingeben. Es soll ohn anprente 
massen auch nit leitgeben jeder mit raithung der Zapfenmasz 
treulich umbgehen.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1572—1595. рад. 71.

1579.
Sopron városi statutum.

Decz. 7.
Der Eradtschlerin erlaubt worden, dass sie umb drey 

Uhr nachmittag mügén wiederumben in der Vorstadt faill 
haben, bis auf Invocavit.

Eredetije Sopron város levélt. Prot. 1523—1565. L. idézett gyűjt. 
II. k. 32. I.

1580.
Sopron városi statútumok.

I.
Jan. 29.

Die Peckhen erschienen und sich beschwert, sie khönnen 
nicht neun Lott Semel umb ain pfenning pachen, bitten der- 
wegen ein nachsehen zuthun, Verabschiedt: sie haben sie zuvor 
erboten, neun Lott zu pachen, dabey soll es noch bleiben.

Eredetije Sopron város levélt. Prot. 1575—1583. Lad. IX. et J. 
L. id. gyűjt. II. к. 32. 1.

II.
Den 7. September.

Den Gastgebern bewilliget, umb neuen Habern zu khauf- 
fen. Item sie sollen die gest nicht beschweren. Der Stattkoch 
soll umb zwee Pfennig teuerer leutgeben als die andern.

Eredetije ugyanott.

1580.
Sopron városi statutum.

1. Ob gleichwoll altem löblichen geprauch nach, auch 
vermög der königlichen freiheiten auf St. Marxentag villerlei 
in geheimb gehandlet worden, so ist doch solliche gehaimb 
zum thaill durch etlich Personen aispalt offenbart und aus
geschwätzt worden, denselben aber zuvorzukommen so will 
ein ganze Ersame gemain durchaus, wen Einer oder Mehr 
erfahren, der solche gehaimbnüsse auspraith, und nicht bei sich
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verschwiegen liebelt, der solle zu ewigen Zeitben nicht mehr 
zue der gemain genommen sondern allerdings ausgeschlossen 
seyn. Und wen einer gleich derowegen, was er zu nutz bei 
solchen Zusammenkhunfft auf dem Rathhausz geredt hat, 
beclagt wurde, solle derselbe antworth zue geben nicht schul
dig seyn, noch ein Zeuge derowegen verhört werden damit 
ein yeder frei zu reden habe.

2. Der Herr Statricliter soll nicht allein auf die Fleisch- 
ackher, sondern auch auf die Gastgeber guthe Achtung geben 
und öffter zu sehen haben, damit nicht die Bürgerschaft, noch 
andere durch sy mit Maass und Gewicht beschwerdt werden, 
und dass die Fleischakher mit guthem Fleisch als viel mög
lich versehen seyn, auch dass ihr gesinde die Bürgerschafft 
nicht also wie bishero beschehen ausschelte und mit bösen 
AUorten abfertigen.

3. Es ist gleichwoll betracht worden dass man kheinen 
Wein von einem Stadtvirttl in das andere verkauften solle 
auch nicht destoweniger welle ein ersamer Rath darob hand 
haben, und sonderlich wen einer oder mehr betretten die den 
Wein aus den Dorffern khaufenweisz in Lageln hereintragen 
und ausleittgeben, dass dieselben genugsamb gestrafft verden.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et ЕЕ. Fase. 1. 
Nro 3. Kézirat gyanánt nyomt. hibásan megj. az id. adatgyűjt. 34. 1.

1581.
Sopron városi statútumok.

I.
Den 9. Juni. Das Gastgeben fürkhomen angeczaigt, es 

wäre inen ungeferlich vor ainem Jar aufferlegt worden, sy sol
len sich des Habernseinkhauffens an den AVochenmarckhten 
genczlich enthalten, oder zu solche stundt geseezt worden, da 
khainer mehr vorhanden, welches inen beschwarlich in beden- 
khung das sy auch Burger und ohnediess mit den gesten grosse 
muehe haben müssen und dieselben nicht bewiertten khönnen, 
welches inen zu schaden und gemain er Stat zu Spott khome, 
so hab ain gancze gemain khain clag wider sy. Yerabschiedt: 
Es soll bewilliget sein, doch das sy auf den Placz khauffen 
und nicht so anplaczen, item do ain Burger ain oder zween 
meczen bedurfft, sollen sy ime solche wiederfahren lassen, dessen 
sy sich alles erboten.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula IX. et J. Prot, judiciarium  
Nro 6. 1575—1583. L. id. gyűjt. II . к. 35. 1.
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II.
Den 7. Julius. Die Peckhen erschienen und gebeten, 

weillen das Traitt werde hoffentlich wollfail werden, das man 
inen wollt ein Gewicht setzen, das sie dennoch darbey blei
ben khönnen, und das ein Ordnung zwischen Inen gehalten, 
und die allein gestrafft werden, die sie beschulden und nicht 
alle miteinander, ist Inen acht Lott bewilliget worden, auf 
eines Bahts wolgefallen, doch das schön weiss und ausgebachen 
sein und lautter Pfemrert Semmel.

Eredetije ugyanott.
III.

Den 10 Julius sein die Peckhen erschienen und weillen 
sie eines Ersamen itahts Gebott veracht, und geschworen, sie 
wolln das Gewicht so Inen auferlegt, nicht pachen, demnach 
sollen dieselben, sovil Irer zusammen geschworen, zu undterst 
in den Thurn bis auff weitern Beschaidt gehen, die andern 
aber sollen unterdessen gute Achtung gehen, damit bei der 
Statt an Semeln khein Abgang sey.

Eredetije ugyanott.

IV.
Den 24. Julius. Die Peckhen erschienen und anfängli

chen gebeten, nachdem Abgang gewesen an den Semmeln, man 
wollte Inen solches in Argem nicht zumessen, es sey des Was
sers in der Türr schuldt. Zum andern nachdem das Trait 
nicht ahschlagen wollen, sy aber nicht wenig Verlust ein Zeit 
lang gebeten, bitten sy Inen das Gewicht zu ringern. Ist Inen 
sieben Lott gelassen, das sy die weiss haben und recht aus- 
gebaehen sein, man werde bey ainem laden ein Gewicht und 
Wag auf richten, darumben soll sy ain Jeder vor Schaden hüet- 
ten. Doch ist Inen hestlich auf Ir bodies bitten auf vierzehen 
Tag sechs Lott bewilliget worden.

Eredetije ugyanott.

1581.
Magyaróvár városi statutumoJc.

A n s c h l a g  d e r  S t e u e r .
I.

D u rc h  R ich te r, B a th  un n d  G em ain  is t  beschlossen u n n d  
gem ach t w ordenn , das ein  J e d e r  B u rg e r  von seinem  H a u s  das 
J a r  B a ich en  u n n d  S te u r geben solle v ier g u ld en  hungerisch .
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Innbesonderheit aber die kbauffleuth voim Irem liandi 
zehen guldenn hungerisch.

Item, wer leutgebt, vonn einem Einer Wein acht Pfen
nig hungerisch, unnd von ainem Emer, ^  undern Raiffen ver- 
khaufft wierdet, vier Pfennig hungerisch.

Die Söldner unnd Inwonner aber sollen Ire Gaben wie 
hievor enttrichtenn.

Eredetije Magyaróvár levéltárában. Prot. 1581—1582. föl. 4.1

II .
An heut dato haben Herr Richter unnd Rath, mit bewil- 

ligung einer gannzen Gemain die Wein auf die Gemain gehö
rig, von Micheli negst khument ann zu Leutgeben beschlos
sen. Actum den Neunzehenndten May. Anno 81.

Eredetije w. o. fol. 26.

III.
Auf Bevelch unnd verornndtnung herrn haubtmannsz.
Ist einer gannzen Gemain durch herrn Richter liiemit 

eingesagt unnd anzaigt worden, Alles klein viech durchausz 
nit mer wie bisliero weeder Inner noch auszer dem weiszen 
Kreuz, sonndern hinfüran bey Straff auf der haydt neben 
annderm Viech zu halten; darnach Sich nunmer ein Jeder zu 
richtenn unnd vorwarnet schaden zu verhietten wissen wierdte. 
Actum denn 14. August, anno 81.

Eredetije и. о. fol. 43.

IV.
An heut dato. Haben Richter und Rath vermöge unnd 

Inhalt Gemainer stat freyheiten unnd Privilegien, vollgendte 
Orndtnung zu halten, unnd also Menigelichen zum wissen unnd 
Erinnerung, damit mann sich darnach zu richten hette ann- 
zusclilagen verlassen unnd beschlossen worden.

Nemblich unnd Erstlichenn, so sollte kliain auszwendi- 
ger niclite, es sei was es welle, bey verlierung desselben, vor 
abwerffung des ornndtlichen Falms khauffen.

Das erkliauffte Trait, Gersten, habern unnd anndersz 
dergleiclienn solle alles durch denn hierzu geschwornnen unnd 
bestelten Messer vleiszig ab unnd auszgemessen werden.

Die so Fisch herbringenn, solle ein Jeder aufs wenigste 
darvon für Sechs schilling guette lebendige unnd frische Fisch

1 Csaknem szóról szóra megújították 1582-ben
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au f d enn  M a rc k h t b ringenn , bey v erlie ru n g  desselben  w agen 
m it  F ise b . U n n d  w ann einer a n n  denn  F isch en  beschw erth , 
u n n d  Im e  die u b e rb o tte n n  w ü rd en n , so m ag e in e r  die oder 
d ennse lben  F isc h  ziyn o rn n d tlic h  b en an n ten  M a rc k h tr ic h te r  
W agen  wegen lassen u n n d  n a c h  dem  P fu n d t  au sz  za llen  wie 
je tz t  volget.

K liä rp ffenn  a in  P fu n d t  p e r  v ie r P fen n ig  h u n g e risch .
H ä c h te n n  a in  P fu n d t  p e r  fun ff P fen n ig  b u n g erisch .
S chaiden  a in  P fu n d t  p e r v ie r P fen n ig  h u n g e risch .
B ra tfisch  a in  P fu n d t  p e r v ie r P fen n ig  h u n g e risch .

K h a in  auszw end iger so lte  in  d e r W o ch en  au sze r desz 
o rn n d lic h  u n n d  w issend tlichen  W o c h e n m a rc k h t k h a in e n  W agen 
n i t  F isch k h äu ffen  es sey u n n d  geschehe  d an n  vonn e inem  B u rg e r.

D ie  frem b d ten  sollen a u c h  w eeder um b W e in , Y isch, 
O xen  oder a n n d e r V iech  au sze r d e r  p reuch igen  J a r m ä r c k h t  
u n n d e r  A lte n b u rg  n i t  ra isenn , so n n d e rn  solliches la u t  ober- 
n e n te n  unnsern  B e e ilte r  a lh ir  e rw a rte n .

Sie sollen au ch  k h a in  vasz W e in  bey einem  In w o n n e r 
n iderlegenn , es sey d a n n  sach, d as  sy’s einem A lte n b u rg e r  zu 
khau ffen  gebenn.

S chlieszlichen so solte  a lles  dasjenige, es sein  w ahrn , 
G a ttu n g e n , K h ü c h l speisen u n n d  an d e rs  nach  r e c h te r  M asz, 
E in , G ew ich t oder von d er h a n n d t, w ie J e d e s  h in g eb en  w ier- 
d e t nacli C h ris tlichen  G ew in u n n d  pillichen  d in g en  verkhau fft 
w erden . U n n d t der J e m a n d t, es sei m it v e rk h au ffen  oder 
e rkhau ffen  disem  zuw ider, wie das  were, m it b e tru g  erfunden  
w urde , der solle m it n em b u n g  dessen, d a rm it e r  b e trü g lich en  
g e h a n n d le t u n n d  sonnsten  nach  N o ttu r f f t  der P i l l ic h k a i t  E rn n -  
s tlic h e n  gestra fft w erdenn . A c tu m  d e n n  N eu n zeh en d en n  S ep tem 
b e r  anno  a inundachzigest.

Eredetije и. о. fői. 47—49.

1582.
Sopron városi statutum.

E in  ersam er B a th  wolle n och  die B ü rg e r, w elche n ich t 
geschw oren haben , au ch  in  d e r  V o rs ta d t  e rfo rd e rn  u n d  ihnen  
das ju ra m e n t fu e rh a lten .

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladnia XXX.  et ЕЕ. Fase. 
1. Nro 3.
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1582.
Sopron városi statutum.

Den 13. Augustus. Die Pindter samentlich erfordert 
und inen angezaigt worden : Nachdem man in erfahrung khomen 
dass sie mit den Yässern ein fürkhauf treiben undt dieselben 
bey andern maistern in acht raiffen abgepunden fürkhaufen, 
dadurch die Bürgerschaft beschwert, ist inen derwegen aufer
legt worden dass sie solches hinfüro mit dem wenigisten 
nicht thain sollen, bei straff an leib und guett, dass sie auch 
hinfür khain Vass an frembde Ort verkhauffen, so überlegt, 
die clain Pandt aber muegen sie geben, wohin sie wollen, dass 
sie auch einem jeden Burgersman, er khaufe die Vass wo er 
woll schuldig sein sollen darzue Zusehen und do es zu bessern, 
dasselb bessern. Wird ainer solches nit thain und geschieht 
darüber ainem Burgersmann ainn schaden, soll er genugsamb 
darumben gestraft werden.

Eredetije Sopron város levéltárában. Lad. IX . et J. Nro 6. Prot, 
jud. 1575—1583. L. id. gyűjt. II. к. 38. 1.

1583.
Sopron városi statutum.

In aufnembung der Bürger welle ein ersamber Rath 
kheinen auszer seines geburts briff und Abschiedt bei oder 
auffnemen.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et ЕЕ. Fase. 
I. Nro 3.

1584.
Sopron városi statútumok.

I.
Den 24. Junius.

Nach dem alten Calender ist der neue Calender auff 
ernstlichen Majestaets Bevelch angenolmien worden.

Eredetije Sopron város levéltárában. Prot. jud. 1583—1585. Lásd 
id. gyűjt. II. köt. 41. I.

II.
Den 17. Dezember.

Die Gastgeber erfordert und inen fürgehalten worden: 
warumb sie die leutt so hoch beschwaren, daneben inen ernst
lich aufgetragen, dass sie sich hinfüro dessen enthalten.

Eredetije и. о.
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1585.
Sopron városi statútumok.

I.
Den 7. Majus ist durch einen Ehrs. Ruht neben den 

Herrn Vierundzwainzigern dieser Beschluss wegen der Nacht
wach gemacht worden: das ein Ersamer Raht der Zeit anfan
gen sollen und Jeder ein Nacht in der Vorstadt sein, dar
nach sollen anfangen die Vierundzwainziger in der Stadt, 
wie sie nacheinander beschrieben seindt, auch Jeder ein Nacht 
und hernaclier der Stadthauptman, Fendrich und ire Leut- 
tenambt, auch die vier Wacht in aister ein Jeder ein Nacht, 
und damit gemainer Stadt, Unkosten gemindert würde und 
die derowegen auffgenohmenen Thorkhnecht möchten abge
schafft werden, sollen alle Nacht zween Burger in der Stadt, 
und zween in der Vorstadt neben des Richters Diener mit
gehen, doch do ettwas gefährliches zu besorgen, solle, Jedem 
ein halbe oder gantze Rott zuegeordnet werden. Wegen der 
Straff welche wegen der Eingebrachten fallen möchten, sollen 
dieselben dem Herren Richter angezaigt und ordenlich clagt wer
den, und was einen hungarischen Gulden oder1 weniger betrifft, 
soll die Straff halbe des Richters und halbe des, so im einge
bracht, sein, was aber über einen hungarischen Gulden fallen 
würde, soll der dritt thail dessen, der sie eingebracht, sein, die 
üherigen zween thaill aber in gemainer Stadt Cammer fallen.

Eredetije Sopron város levéltárában. Lad. IX . et J. Nro 7. Prot. 
1S83—1586. Lásd idézett gyűjt. II. к. 43. 1.

II .
Den 2. September.

Die Hebammen erfordert und inen ernstlich auferlegt 
worden, dass sie Irer f. D.1 Bereich nachkommen die khind- 
lein allhie zu der Tauff, und nicht auf die Törfer bringen sollen.

Eredetije и. о.

1586.
Sopron városi statutum.

Den 25. Januarius.
Den Hebammen auferlegt worden, das sie wöchentlich 

anzaigen sollen, wo sie Chinder gelediget.
Eredetije Sopron város levélt. Prot. 1583—1586. Lásd id. gyűjt. 

II. к. 45. 1.

1 Г. D. =  fürstliche Durchlaucht.
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1587.
Sopron városi statutum.

Dieweil einer ersamen Bürgerschaft das Begrebnuss Ihrer 
Kinder auf dem Kirchhoff versagt und abgeschnitten, und 
aber dieselben soweitt hinaus bis gegen Neckenmarkt zu fuhren 
Ihnen sehr beschwerlich, bit sie ein ersamer Bath wolle etwa 
ein stucli Erd zu einer Begrabnus designiren und dazu etliche 
aus der gemein und Vierundzwanzigern zu Hilft nemen.1

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et ЕЕ. Fase. 
I. Nro 3.

1588.
Sopron városi statutum.

Ein ersame gemein kommt in Erfarung, dass sich Herr 
Spillinger mit der Begrebnuss der abgestorbnen sehr wider- 
spänig und beschwerlich verheilt. Ein ersamer Rath wolle mit 
ime handlen dass er ein arme Burgerschafft nicht so sehr 
beschweren wolle und auff mittel gedenken, wo etwa ein 
Gottesacker ausgezeigt und ordentlich gemacht werden mechte.2

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et ЕЕ. Fase. 
I. Nro 3.

1589.
Sopron városi statutum.

Den 24. November. Die Arme Hoffstättler zum Wolffs 
sich beclagt wie wann einer nit zur Robatli komme, er umb 
zehen Kreuzer gestrafft, und so ein Pfennig abgehe, das el
ein Kreuzer dafür geben müsse. Sie müessen Hew, Holcz, 
Kalehoffen und anders füren ausser des ackhern, ytz musten 
sie drei Anschnitt zalen, so sie doch vorhin nur zween halt. 
Bitten, ein Mittel fürzunehmen, damit ein Ordnung gemacht 
werde, und der Reiche den Armen übertrage, Richter sambt 
seinen Geschwornen daselbst anczaigt, wie so man inen ansagt. 
Und daczu nur halbenthaill allczait, das sie nit erscheinen, 
man gebe darnach des Richters Unfleiss die Schuld! Im Schnitt 
ziehen sie ins Ungcrland, bleiben nur zwee dahaimb, dessen

1 A reformatio meghonosodásával szemben tanúsított visszatorlás 
és türelmetlenség tette szükségessé az új temető hely kijelölésére vonat
kozó intézkedést. У. ö. a következő évi határozattal.

2 У. ö. e város előző évi (1587) statútumával és utóbb az 1592. 
évi 2-ik ponttal.
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sich die Grcmain beschwert und beschlossen, das ainer und) 
zehen Kreuzer soll gestrafft werden, haben sich darauf! erpot- 
ten, man soll inen die Straff nachlassen, sie wollen gehorsamer 
sein, welches beschehen. Was den anschnit anbelangt, stehe 
es bey einem Ersamen Halit, ob man es wolle zugeben, sey 
mit den Feldtdienern beweisslichen, wie unfleissig sie sein, was 
einer in einem halben Tag verrichten khan, das er ein ganzen 
Tag darzu braucht, betten sie nit versehen, das man mit sol
chen Ungrundt und Ungleichheit sollte fürkhommen. Replicat 
Nastinger: yedermann were wolbewusst, wie sie sich zum Wolffs 
nit erhalten khönnen. Darumb zögen sie ins Ungerlandt. Bitt 
nochmaln ein Ordnung anczurichten. Seye beschwärlich, das 
ein Hoffstättler soviel robotten soll, alss ein ander Pauer. 
Kechst habe sich Wolff Teckher verneinen lassen: sie sollten 
sich schämen, das sie mit solchen Worten sollen fürkhommen. 
Der Troisel aber, sie wollen mit inen handlen, das sie sich 
hinder den Ohren müssten juckhen. Ist verabscliiedt: Man 
befinde aus allerhand Umbstenden, das der Hoffstättler dem 
Pauern nit könne gleich sein. Soviel nun das Schneiden und 
Heufangen anbelangt, diesse baide Stück sollen die Hoffstätt
ler sambt den Pauern, wie zuvor bescheben, zugleich verrich
ten, aber das Traidt soll der Pauer fassen, die Hoffstädtler 
schobern und ablehren, dessgleichen sollen die Bauern das Heu 
auch ablehren. Was das Holcz betrifft dasselbig sollen die 
Hoffstättler hackhen und die Bauern ihren, auff und ablehren. 
Der Kriegsleut halben sollen die Hoffstättler auch befreyt 
sein, ausgenommen,, so man von Hauss zu Hauss einsagt. 
Aber in den Hoff und Pfarrweingarten soll der Hoffstättler 
und der Bauer gleiche Bürden tragen. Den Ungehorsam derer, 
so nit fleissig roboten, oder gar nit darczu khommen, soll der 
Richter bei dem gebreuchigen Prenfall der zehen Kreuczer zu 
straffen macht haben, das letztlich beide Partheien dissen 
Abschiedt nachkliommen und sich gegen einander friedlich 
und ainig verhalten wollen.

Eredetije Sopron város levélt. Lad. IX . et J. nov. 8. Prot. jud. 
1589—1590. L. id. gyűjt. II. к. 47. 1.

1590.
Sopron városi statutum.

1. Ein Ersamer Rath wolle mit dem Herrn Pfarrherrn 
aufs Beste handeln, damit wegen der Absterbenden eine gewisse 
Tax gemacht und genommen werden möchte, und eine arme
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Bürgerschafft nicht so sehr beschwere. Sonsten ist auch Eine 
Ersame Gemein allerdings dazu entschlossen, und will einen 
Gottesacker zu richten lassen, oder aber keinem die Begräb- 
niss abschlagen. Nach von den jimgern Kindern und Anderen 
ohne Unterschied, dess zuvor nicht gebräucliig gewesen, so 
viel Gelds begehre und einnehme, und wann ihme so grosse 
Beschwör und Aussaugung gestattet wurde, konte Ein Ehrsame 
Gemein nicht so grosse Steier künftig geben, und zu dieser 
Handlung sejn zu einem Afschluss verordnet: Herr Gering, 
Herr Führer, Herr Artner, Georg Prunner, Herr Emerich 
Michael Schneller, Hanns Pauer, Plöchl und Herr Nosting etc.

2. Den Pfaffen soll man oberhalb des Teichts zu fischen 
verbietten, oder man werde sie pfentten, weillen aucli sollches 
der Bürgerschafft verboten.

3. Eine Ersame Gemein spurt und merckt, dass Ein 
Ersamer Rath bishero die Betrachtungen allererst zwei oder 
drei Tage vor Ausgang des Jahres gegen Georgi zu übersehen 
unndt zu beratschlagen im Gebrauch hat gehabt, dadurch dann 
nicht wenig verabsaumbt worden. Will demnach Eine Ersame 
Gemein, dass alle unndt jährliche Betrachtungen, alsbalt der 
Rath besetzt, unndt offt im Jahr übersehen, deliberirt und 
darnach gehandlet werde.1

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et Е Е . Fase. 1. 
Nro 3. Kézirat gyanánt nyomt. megj. id. adatgynjt. 38. 1.

1591.
Sopron városi statútumok.

I.
D en 22. F e b ru a r i i . Die P eck h en  ab erm alen  u m b  ringe- 

ru n g  des gew ich ts in  hedencken , dass das t ra id  y tz  u n d  ü b e ra ll 
au ffsch lech t, gebeten . V e ra b s c h ie d t : E in  E rsa m e r  R a h t  wolle 
inen a c h t  lo t t  zu bach en  v erg ü n stig en , doch dass sie  auch  
p fen m v erth  sem m el, e ine  um b v ie r lo t t  b a c h e n ; d ass  sie d a r 
neben  u m b  keine r in g e ru n g  des gew ichts, w enn  d e r  M etzen  
schon a u f  zwey ta lle r  käm e, sollen a n h a lte n , sicli a u c h  befleissen, 
dass sie d as  b ro t  schön und  g u t  b a c h e n ; le tz tlic h  so llen  sie 
auch  des rock h en  w egen ffeissiger sein.

1 A statútumok »Betrachtungen« elnevezése alatt, mint a városi 
közönség nézetei, akarata, kérése, véleménye, kerültek a tanács végre
hajtása alá, mit ha ez nem eszközölt, vag}r a végrehajtás akadályairól 
jelentést nem tett, azok megismételtettek.
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II.

Den 8. Martii. Die drey Maister des Fleischhackerhand- 
werclis mit Namen Esaias Kremnitzer, Paul Wolff und Hanns 
Pfister, so voriges dar auch Fleisch gehackt, durch den Eme- 
rich Pápay fürbringen lassen, wie sie willens, gleich wie vori
ges dar sich wieder umb das Fleischhacken, ein yeder inson
derheit umb ein banck anzunehmen, doch bitten sie, weil ja 
alle ding, und das vieh ytzund gar theuer, man wollte inen 
vergünstigen: wie dann zuvor auch bräuchlich gewesen, dass 
sie das pfund Fleisch von dohannis bis a uff Martini umb sechs 
pfenning, die andere Zeit aber von Martini bis wieder auf 
dohannis umb sieben pfenning geben möchten, darneben dass 
ein Ersamer Bäht den geymarkt des schweinern Fleisch hal
ben wolle abstellen und zulassen, dass sie dem Herrn Bichter 
ein genanntes für die Zungen möchten geben. Letztlich sey 
inen nit zu thun, dass sie wie bis anhero den Centner Inslitt 
nur umb vier taller sollten geben. Begern inen zu erlau
ben dass sie den innwonern und bürgern, ausser denen, die 
damit handlen, den Centner um vier taller, den auslendern 
aber um fünfthalben taller geben mögen. Verabschiedt: Ein 
Ersamer Bald hab das alles, was man inen voriges dar ange- 
zaigt, geleistet, sie Wisen, Zins, Steuer und Bobatli frei gehal
ten, sie aber seyen dem im wenigsten, nit was sie angelobt 
und versprochen, nachkommen, denn sie haben nie oder ya 
gar selten gut fleisch gehabt: sie haben nur das schlechte 
Vieh, so die Welschen ausgeschossen, und vTie man pflegt, 
von der dungfrau seiden kaufft, das ungerfleiscli haben sie 
selten gehabt, aber das Castraunen gar schlecht; item das Kalb
fleisch, das man doch gar nit, oder ja gar selten bey inen 
finde, geben sie von der Hand und nit nach dem gewicht weg. 
Desshalben ein Ersamer Bäht wol verursacht wäre, sie in hohe 
Straff zu nehmen. Mit dem schweinern Fleisch hab es ein solche 
gestalt, dass den burgersleuten nie gewehrt gewesen, auch noch 
nit sein kann, dass sie nit die hämmern, schultern, köpft, 
würst, bluntzen hetten dürffen fail haben und verkauften; aber 
sie haben bis anhero kains gehabt, und sie selbsten haben 
es auff dem marckt kaufft. So sie aber die bürgerschafft 
damit auch versehen werden, wolle man es einstellen, wegen 
der Zungen mögen sie mit kiinfftigen Herrn Bichter hand
len. Das Inslitt betreffend, wolle ein Ersamer Ballt inen zu 
geben und bewilligen, dass sie den bürgern den Centner umb 
vier taller und höher nit, den auslendern aber umb fünfthal
ben taller geben mögen, doch dass sie vor allen dingen die
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allhisige burgerschafft zuvor mit Inslitt genugsam versehen, 
und so sie die burgerschafft, wie gemeldt, genugsam versehen, 
alsdann wolle man inen erlauben, den frembden solches, wie 
gemeldt, um fünfthalben taller zu verkauften. Wo es aber nit 
bescliehen, und sie contrawant mit frembden treiben, und die 
burgerschafft allhie hintansetzen würden, und clag deswegen 
fürkommen sollte, werde man sie alles ernst straffen. Letzt
lich wolle man inen auch irem begern nachzugeben, dass sie 
das pfund Fleisch von Johannis bis auff Martin umb sechs 
pfenning, die die andere Zeit aber umb sieben pfenning geben 
mögen, doch dass sie gemaine Statt mit gutem Fleisch ver
sorgen. Welchem Abschied die obgenannten drey Maister mit 
Mund und Hand nachzukommen sich erpoten.

Eredetije Sopron város levélt. Prot. X I. de anno 1591. Lásd id. 
gyűjt. II. к. 64. 1.

III.
Den 8. May. Auff diesen tag ist in senatu beschlossen 

worden: Man wolle dem Medico Doctori, so sich angemeldt, 
järlichen zwanzig klaffter Holz und ain Zimmer von gemainer 
Statt geben. So man seinen Heiss spüre, könne man ime alle
zeit mer Holz zu den zwanzig klafftern bewilligen.

Eredetije и. о.

1591.
Sopron városi statútumok.

I.
1. Einer Ersamen Gemein kommt beschwerlich vor, dass 

die Herren Rathspersonen sich gegen der Obrigkeit des Herrn 
Bürgermeisters und Herrn Stadtrichters eussern und entschlies- 
sen, wenn sie erfordert werden, demwegen bitt Eine Ersame 
Gemein, die Herren Rathspersonen wollen hiefüro den Gehor
sam zu leisten besser erwegen, bedenken und beflissen seyn: 
Wo aber dieses nicht geschehen würde, wird Herr Bürger
meister und Herr Stadtrichter, wie es voriger Zeit in solchen 
Ungehorsam gehalten worden, billig straff und mittl, nebenst 
Einem Ersamben Rath wissen fürzunehmen, und wolle auch 
Eine Obrigkeit ihres Amtes warnehmen und nicht so gar 
gelinde seyn.

2. Eine arme Ersambe Gemein bittet Einen Ersamben 
Rath, was viel Jahr wir nun so gar lang ohne treuen Lehrer 
und Seelsorger Göttlichen Worts gewesen sindt zu beherzigen. 
Weil aber der liebe Gott selbst befihlet, uns nach dem Reich 
Gottes und seiner Gerechtigkeit zu trachten, so hat Eine
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Ersambe Gemein diess ivóid erwogen, damit aber dieser Sen
tenz werde statt gethan, wollten und sähen sie nichts liebers, 
denn dass die Eime Gottes und sein heiliges Wort zuerst und 
vor allen .Dingen würde befördert. Bitten dem wegen um Got
tes Willen, Ein Ersamber Bath wolle aus väterlichem Herzen 
und Gemüth bedenken, Gottes Wort wiederumben helfen auf
bauen und fortpflanzen, damit ein treuer und reiner Prediger, 
Evangelischer Lehr wieder werde eingesetzt, weil denn bei 
jetzigen Prediger, Gott erbarms, wenig Trost, Kunst und 
Erfahrenheit göttlichen Worts zu spüren, so werden wir sammt 
unserm Weib und unerzogenen Kindern, allein verhindert, 
und zu unserer Seelen Seeligkeit verkürzt.1

3. So kommt Eine Ehrsame Gemein in Ansehung, dass die 
bishero geweste deutsche Schulmeister nicht weiss sie aus was 
Ursachen enturlaubt, daher dann Ein Ehrsamer Bath genug
sam einfach, solche deutsche Schul nach alter Nothdurft wie
der zu besitzen, weil aber Melchior Klein um dieselbe vor 
Einer Ehrsamen Gemein angehalten, und darum gebeten, ver
meint Ein Ehrsame Gemein, es sei ihm solch sein billig Ansu
chen vor allen Andern gar wohl zu vergünstigen. Woll sich 
demnach Ein Ehrsamer Bath bei dem hiesigen Pfarrer bemühen, 
und dahin arbeiten, damit solche deutsche Schule in Bichtig- 
keit gebracht, und dem Klein vor allen Andern, als einem 
Bürgersmann übergeben werde.2 *

Eredetije Sopron város levélt. Ladula X X X .  et ЕЕ. Fase. 1. 
Nro 3. nyomt. megj. w. o. 39—40. I.

II.

1. Die Garten so die Jenigen die nit Bürger, noch bür
gerliche Freiheit haben sollen, ihnen hinweggenohmben Und 
abgestellt werden.

2. Mit den heusern in der Statt, hat es die Gelegenheit, 
dass ettliclie Wittib, etliche öde Heuser, so mit Bürger-Hol
den besetzt, wiederumben etliche, so durch die Burger in der 
Vorstatt erkhaufft, nit besitzen, und ihren Sitz in der Vor
statt halten, darumben bitt ein Ers. Gemein ein Ers. Bath 
werde selbst hierinnen förderliche Ordnung fürnehmen, damit 
ein Gehorsam werde und sich hereinbegeben Und damit die 
Mannschafft der Statt zum nuz undbesten besetzt werde.

1—8 A tanács megjegyzése szerint, úgy a prot. lelkész, mint a
tanitó alkalmazása iránti törekvése a plebánus ellentállásán megtört.
Eredményt 1. 1595. évi stat. 1. pont alább.
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3. Ein Ers. Gemein spürt Und merkht, das Ein Ers. 
Rath bishero die Betrachtungen wenig für ausgang des Jars 
Zu übersehn Und zu beratschlagen in brauch gehallt, dardurch 
dann nit wenig verabseumt worden, Will demnach ein Ers. 
Gemein dass järlich in Vier Wochen nach Georgi ihre Betrach
tung im Beiseyn der Herrn Vierundzwanziger deliberirt Und 
gehandelt werde auch obgedachte alle Raittungen Zurselben 
Zeit in Richtigkheit gebracht werden, Und bitt auch ein Ers. 
Gemein ein Ers. Rath wolle hinfüro alle Betrachtung in mehrer 
Autoriät halten, als bisher beschehen.

Eredetije и. о. Lad. XXX.  et ЕЕ. Faxe. I. Nro 4. Nyomt. u. o. 
65—56. I.

1592.
Sopron városi statutum.

Den 3. Martii. Anheut dato, ist dise Ordnung wegen 
des Leutgeben gemacht, und von einem Ersamen Rath einer 
ganczen gemein fürgehallten worden, dass erstlich ein jeder 
haussgesessner Stättler woll macht habe, in der Yorstatt in 
allen Vierteln zu kliauffen und in sein Hauss zu führen, dieselbe 
auch seiner bessern Gelegenheit zu verkhümmern. Entgegen 
haben auch alle haussässige Vorstättler woll macht in der 
Statt zu kliauffen, und dieselbige erkhaufften ivein in die Yor
statt zu führen und zu versilbern. Wofern aber ein Burger 
ein Hauss in der Statt hatt dessgleichen in der Vorstatt auch 
eins, demselbigen ist unverwert, die wein, so er in seinem 
Hauss in der Statt hatt, in das Hauss in der Vorstatt zu 
führen und daselbsten zu verleutgeben. Dessgleichen hat ein 
Jeder, so in einem Vierteil Hauss gesessen, woll macht in 
demselbigen Vierteil wein zu kliauffen, und denselbigen zu 
verleutgeben. Aber dem, so kein aigen hauss hatt, sondern nur 
ein Inwohner ist, soll solches, ob er gleih ein Burger] wäre, abge
schlagen sein. Im Fall aber Jemandtt in einem Vierteil zu 
seinem guten Freundt in demselbigen Vierteil wein flirte, die 
daselbsten zu verleutgeben, derselbe soll neben dem Verlust 
des weins, so ferne er denselbigen nit vielleicht erkhaufft hette, 
gestraft werden, dem holden oder Innwohner, so ein Burger, 
ist erlaubt, seine aigenthumliche bauwein in seiner berberig 
zu verleutgeben. Aber anderer orten zu khauffen, in sein ber
berig zu führen und hernacher zu verleutgeben verbotten.

Eredetije Sopron város levélt. Prot, ex 1591—1593. lapsz. nélkül. 
L. id. gyűjt. II. k. 72. I.
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1592.
Komárom városi statutum.

Anno 1592. die 25 Semptembris.
Ezt is végezték az uraim Sághi Fcrencz között és az 

felesége között, hogy ha valami eledelre valót szereznek, lisz
tet, búzát, szalonnát, bort és egyebet, valami életre valót, az 
közpénzzel, és ha valamelyiknek, vagy az feleségének holta tör
ténnék, tehát valamit az közpénzből szereznek és valami életre 
való maradna, tehát soha senki egyiket is ne háborgathassa 
és el ne vehesse tőle, se az asszonynak attyafiai az urátul, se 
az Sághy Eerencznek fia az asszonytól, hanem mig benne tart, 
éljenek vele mindegyik fél és másik fél is, egyiktől is.

Eredetije Komárom város levéltárában. Prot. 1587—1080. pag. 85.

1592.
Sopron városi statutum.

1. Eine Ersame Gemein ist ganz gehorsamlich bittend, 
dieweilen Iliro bischöflichen Gnaden anjetzo in dem Lande 
sind, wolle Ein Ersamen Ratt der ersten Artikel, in verd tiger 
einkommenen Betrachtung wegen eines Praedicanten nochmals 
beherzigen, und bei ihren Bischöflichen Gnaden darumben Ansu- 
chung thun, sowohl bei dem Herrn Nádasdy, ob etwan durch 
sein Unterhandlung und Eurbitt ein Praedicant Einer Ehrsa
men Gemeinde zugelassen würde.1

2. Eine Ersame Gemeinde beschwert sich ganz hoch, 
dass Herr Pfarrer Eine arme Bürgerschaft wegen der Begräb- 
niss nicht allein thut beschweren, sondern auch dieselbe ganz 
und gar abschlägt, derowegen ist Eine Ersame Gemein bittend, 
Ein Ersamer Rath wolle solches beherzigen und ein solch 
Mittel fürnehmen, damit ein tauglicher und gewisser Ort bei 
der Schiessstäte, zu einem Gottesacker werde erkieset und ins 
Werk gericht. In Bedenkung weil ohne dem der Freidhof 
allerthalben untergraben, und grosse Gefährlichkeit der Tod- 
tengräber zu gewarten hat. Und wann Ein Ersamer Rath 
dieses in Vergessenheit Hess gerathen, haben ein Herren Vierund- 
zwanziger im Rehmen Einer Ersamer Gemein hiemit so viel 
befeld einen Ersamen Rath desswegen wiederumben zu erinnern2

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et ЕЕ. Fase. 1. Nro
3. N-yomt. u. o. 40. I.

1 X. ö. az előző 1591. évi 2-ik pontjával.
s У. ö. előbb az 1587. évi statútummal.
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1593.
Sopron városi statutum.

Den 8. Februarii. Die Herrn Vierundczwaincziger im 
namen einer ganczen gemein umb ein Hollcz im Dudless walldt 
angehallten. Verabschidt: In ansehung der bösen weg, will ein 
E. Hath jedem Yierundzwaincziger 4 Claffter, jedem Burger 
in der statt drey, jedem Haussäsigen in der Vorstatt 2 und 
jedem steuermässigen hollden ein Claffter bewilligt haben, wer 
aber mer oder grösser Claffter hackhen würde, oder lenger 
Hollcz allss ingemein, soll gestrafft werden, darczu soll man nit 
allein, dass cliftig, sonder auch dass uncliftig Hollcz hackhen, 
allso dass er auff ein Claffter nur 10 Bürdtell hackhen möge.

Eredetije Sopron város levélt. Prot, ex 1591-—1593. L. id. gyűjt.
II. к. 79. 1.

1593.
Sopron városi statutum.

1. Ein Ersame Gemein setzt und will hiemit nochmal
len, dasz er bei Ihrer vorigen betrachtung (darwider ein Ersa- 
mer Bath gleichwol nit gewest) verbleiben soll: Dass die Amps- 
personen als Bürgermeister und Bichter zwei Jar lang die 
bürdt und drüber nicht tragen sollen, sondern hernach geen- 
dert und andere bestellet werden.

2. Wegen des Gottesackbers, dieweilen bishero mit dem 
Herrn Bischoff nichts gewisses hatt können beschlossen wer
den ; nichts desto weniger wolle Ein Ersamer Bath hinferner 
darauf gedacht seyn, dieweil auch fürkommt, dass Herr Pfarrer 
Eine arme Bürgerschafft wegen ihrer Todten der Begrebniss 
halber sehr steigert und überschätzt. Bittet Eine Ersame Gemein 
Ein Ersamer Bath wolle auf Mittel gedacht seyn, wie hierin 
mit Herren Pfarrer ein gewisses und gleiches geld, wegen 
einer alten oder jungen Person, könnte gesetzt werden, zu geben : 
auf das eine arme Bürgerschafft hinfuro (weil die Armut bey 
menniglich ohne dem gross) nit beschwert oder überschätzt werde.

3. Es versteht Eine Ersame Gemein, dass von Michaeli 
bis zu Georgi die Milch und das Schmalz einem Spittalmeister 
soll frei und eigen seyn, so wol auch der Botte Wein: dahero 
wolle Eine Ersame Gemein gerne wissen, wie Ihnen solche 
Freiheit geeignet worden, so doch dieses Alles als ein Almosen 
und allein den Armen, als Gemeiner Stadt Spittal sollte zu

5C orpus S ta tu to ru m . V.
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Guten kommen, und auf sie gewendet, geschweige denn ihnen 
etwas zu entziehen, und ein Spittalmeister seinen nutz (der 
armen aber als ihren schaden und abgang) damit zu schaffen, 
welches Ein Ersame Gemein gar nit für gutt acht, sondern 
vielmehr damit dieses nit passiren werde.

4. Weill all gefährligkhaitt Kriegs halber dieser Zeit zu 
gewarten sei, so bitt Eine Ersame Gemein, dass Ein Ersamer 
ßatli wolle auf einen blattner bedacht einen alher zubringen, 
auf dass ein Bürgerschafft wegen Ihrer rüstung, den mangel 
daran künde wenden lassen, und auf kunfftige Musterung the- 
ten bestehen.

Eine Ersame gemein sieht abermallen, wie vorhin beschehen 
für gutt an, dass Ein Ersamer Bath quartemberlich die lier- 
ren Vierundzwanziger zu sicli berueffete und was Gemeiner 
Stadt nott und obligen, wegen besserung gemeiner Stadt und 
anderer Sachen betreffent mit Ihnen rathschliegen, damit künde 
viel nutz gemeiner Stadt zu Gutten geschafft werden.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et ЕЕ. Fase. 1 Nro 
3. Nyomt. megj. u. o. 42. I.

1594.
Sopron városi statutum.

Den 21. Januarii. Anheut ist von einem Ers. Bath beschlos
sen, wenn eine Bathsperson procuriren will oder einem guten 
Freund dienen, soll er solches mit vorwissen und erlaubniss 
thun, Gott gebe, es sey zuvor gewesen, oder also gehalten 
worden oder nit. Was aber ein Rathsperson für Partheyen 
gehabt, ehe er in Bath kommen, denen mag er hernach so er 
in Bath kommt, wol procuriren.

Eredetije Sopron város levélt. Prot, ex 1594—1596. L. id. gyűjt.
II. к. 82. 1.

1594.
Sopron városi statutuui.

E in e r  E h rsa m b e n  G em ein  is t  fü rk h o m b en  wie das in  H in -  
fa ilu n g  oder V erkau ffung  ligundt, g ru n d t e in  E rs . B a th  sich 
an m asse t als H e tte n  sie d e r session nach  d e r  P r io r i te t  u n d  
fü rg a n g  vor den freunden  u n d  n a c h h a rn  m a c h t Z u  kauften  
w ie d an n  yezo m it den G ä rtn e r isc h e n  g rü n d e n  beschehen, 
also  das n it  a lle in  der f re u n d t U n d  n a c h p a r, sondern  au ch  
dem  so solche g rü n d t versch rieben , ih re  g e rec íitig k h e iten  en t-
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zogen, U n d  ein E rs . H a th  d ieselben a n  sich  genom m en, wel
ches Z w a r  einer E rs . G em ein  ganz beschw erlichen  u n d  frem b d t 
fü rk o m b t u n d  w u n d e rt, wohero doch ein E rs . R a th  solche 
F re y h e ite n  soll U b e rk o m b en  haben, d a n n  sie d iesen  b rau ch  
n ie  g e h ö rt oder e rfa h re n  haben , sondern  soviel ih n e n  w issent, 
von a lte rsh e ro  g eb ra u c h ig  u n d  löblich, a u c h  d a rb ey  verb le i
ben u n d  g eh a lten  w orden , dass in  solchen F ä lle n  d e r  F re u n d t  
z u e rs t n a c h h e r  d e r N a c h b a r  und  n ach  ilim e m en ig lich  der 
B ü rg e rsc h a fft kau ffrec lit g ehab t, es w äre  denn  das d e r  F re u n d t  
n i t  K a u ffe r  seyn w ollte , so h e tte  G em eine S ta d t  von dem  
n a c h p a r  u n d  d er B ü rg e rsc h a fft die n ä c h s te  g e re c h tig k h e it und  
n i t  d e r  R a th  vor d en  n a c h p a rn , bei w elcher ih re r  a lte n  F r e i 
h e it  u n d  g e re c h tig k h e it ein  E rs . G em ein  b e g e h rt u n d  w ill 
sich  dabei h an d z u h a b e n  u n d  neue G ebre iich  u n d  G ew ohnheit 
so w ieder e in  ganze E rsa m b e  gem ein, ih re  K in d e r  u n d  nach- 
k h o m b lin g  s in d  n it  beyzugeben  u n d  zuezulassen  u n d  a lso  einer 
fluech  von den  n ach  köm ling  au f sie erw eckhen . D ero h a lb en  
v ersieh t s ich  ein E rs . G em ein  e in  E rs . R a th  w erde sich  d ieser 
neuen  zugezogenen F r e ih e i t  m assen  u n d  bei a lte m  w olherge- 
w esenen g e b ra u c h  e inem  jeden  seine h a b e n d te  g e rech tig k h e it 
n ach  g ö ttl ic h e r  b illig k h e it gem essen lassen  d a m it Gern. S ta d t  
bei d en  b e n a c h b a r te n  u n d  bey m en ig lich  fü r  d en  segen n it  
den F lu e c h  erlang , d a n n  d er eigen n u tz  n i t  g u e ts  g e than .

F e r n e r  k o m b t a u c h  E in e r  E rsa m b e n  G em ein  beschw er
lichen  fü r , d a s  ein  E r s .  R a th  in  p a r th e ie n  Sachen zw ischen 
d er H ie r ig e n  B ü rg e rsc h a fft fü rn em b lich  n eu lich  angefan g en er 
Z e it, b ey g ib t u n d  z u la ss t in  U n g arisch e r S p ra c h  zu  p ro cu rie - 
ren , Sow ie doch b ishero  viel J a h r  lan g  bey d ieser S ta d t  uns 
U n se re r  T e u tsc h e n  S p ra c h  in  den  R e c h te n  u n d  n i t  d e r  U n g a 
rischen  p ro c e d ir t  u n d  g e b ra u c h t haben , w elches d u rc h  die 
J e n ig e n  d e r  U n g arisch en  S p ra c h  e rk ü n d ig t, a lle in  gegen den 
T e u tsc h e n  angesehen  w ird t, d a m it e in e r den  a n d e rn  seines 
G efallens d rü c k e t  u n d  in  vergebliche U n k o s te n  fü h re t. Sol
ches a b e r  b i t t  e in  E rs . G em ein , dass e in  R a th  h in fü ro  Z w i
schen d e r  a llh ie igen  B ü rg e rsc h a fft n i t  m e h r w erde beigeben, 
so n d ern  w ie von a lte rsh e ro  d e r  T eu tsch en  S p ra c h  n a c h  p ro c e d ir t 
w erde, au ss  a lle rle i b illig  bedenkhen , u n d  fü rn em b lich  d a  m it 
a u c h  a n d e rn  H e rre n  so d e r  u n g arisch en  S p ra c h  n i t  k ü n d ig , 
g le ichsfalls  H e r r  S ta t ts c h re ib e r  verstehen  können , so k a n  die 
sach  w as e in e r  se lbst h ö r t  u n d  v ersteh t, besser erw ogen  u n d  
p ro to c o llire t w erden, das  so n sten  allw eg doppelte  a rb e it  g ib t.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et ЕЕ. Fase. 1. Nro
4. Nyomt. megj. u. o. 57—58. I.

5*
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1595.
Sopron városi statútumok.

I.
Den 1. Februarii. Den Müllnern mit ernst aufferlegt 

worden, damit sie den tarn auff das hochgericht ziehen, wie 
sie zuvor hin in Herrn Gering gerichtsampt auch getlian, und 
dass solchs zwischen hie und freytags beschelie. Wo nit, werde 
man die straff gegen inen fürnemen.

Eredetije Sopron város levélt. Prot, ex 1594—1596. lapsz. nélkül. 
L. id. gyűjt. II. k. 86. I.

II.
Den 23. Juni. Die Уierundzwanziger fürkommen und 

anczaigt, wie sie in Erfahrung kommen, dass ein ungerischer 
praedicant zu Lkitsch der Späthin seligen hauss kauften woll, 
das sey einer Ers. gemain hetrachtung gantz zuwider. Bitten 
sich bey derselbigen hand zu haben und nachzukommen, dann 
sie vil liber mit deutschen burgersleuten die Statt besetzt haben 
wollen, denn die Ungern laisten keinen gehorsam, ob sie schon 
am ersten vil Zusagen, so geschehe es doch nit, wie es die täg
liche erfahrung bisshero mit sich gebracht, und dass sie ainem 
Ers. Rath nur vil zu schaffen machen. Verabschidt: Man habe 
etlicli burgersleut nach Georgii herauff erfordert, dass sie die 
häuser, so lhär1 hierinnen kauften wollten, damit die mann
schafft gesterckt werde. Aber keiner hab sich biss anhero erklärt. 
Es stehe aber den bürgern noch bevor, wann sie das haus laut 
der Schätzung wollen annemen, dass sie die priorität sollen 
haben, nur dass mans bald time, denn man muss gelt haben.

Eredetije и. о.

1595.
Sopron városi statutum.

1. Erstlichen und fürnemblichen wegen unsers christ
lichen und gottseligen Predikanten, den uns der liebe getreue 
Gott und Vater aus göttlicher Lieb und sondern Gnaden 
bescheert und geben hat, darumben wir billig dem allmäch
tigen Gott herzlich danken, und ferner denselben zu erhalten 
bitten sollen und wollen. Bittett Eine Ersame Gemein und

1 Lhär =  leer.
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B ü rg e rsc h a f t u m  G ottes, u n d  u n te rtliä n ig s te s  G eh o rsam s W il 
len, ...................  w ollen d a h in  g esin n t u n d  b e d a c h t seyn auch
au s  vä te rlich em , m itle idenden , ch ris tlich en  H e rz e n  benebens 
E in e r  ganzen  E rsa m e n  B ü rg e rsc h a f t u n d  G em ein  Sorge t r a 
gen  u n d  d a h in  v ä te rlich  g e s in n t seyn, d a m it  derse lb ige  zu 
E rb a u u n g  G o tte s  W o r t  u n d  E h re n  bei u n s e rh a lte n , a u c h  
beerb en s eine ch ris tlich e  S chu l g e s tiit , d a m it u n se re  b lühende 
u n d  h e rg eh en d e  J u g e n d  in  G o tte s fu rc h t, Z u c h t  u n d  L e h re  
e rh a lte n  u n d  auferzogen  w erd e .1

2. E in  E rsa m b e  B ü rg e rsc h a fft s ieh t es a u c h  fü r  g u t  an, 
w eilen  w ir  täg lich en  uns eines ch ris tlich en  geb e tes  g ep rauchen  
d a m it es a b e r  bei uns m it  ch ris tlich en  u n d  g rö sse rn  E ife r  
e rh a lte n , u n d  dem  g e treu en  b a rm h erz ig en  G o t t  d esto  m ehrere  
an g en em b  seyn m öchte, dass fü ro h in  das K h a u ffe n  u n d  V er- 
khau ffen  a u f  dem  M a rk t, so la n g  bis das G e b e t vo rüber, e in 
g e s te llt u n d  v e rb o tte n  w ürde.

W ir d  d er T ag lo h n  d e r  A rb e ite r  in  d en  W e in g ä r te n  
u n d  so n sten  betreffend , a u f  12 D . u n d  die b ish e r  üb lich e  J a u s e  
fe s tg ese tz t, u n d  solches v e r la u tb a r t.

E n tg e g e n  beschw eren  sich  die a rm en  T a g w e rk e r  w ider 
e tlich e  H a n d w e rk e r  und  sonderlichen  w ider die S ch u ste r, wie 
sie m it ih re n  W a a re n  hoch  s te ig en  u n d  schätzen , b i t te t  dero-
w egen E in e  ganze E h rsa m e  G em ein  E w ......... w ollen  dessen
a u c h  im  B e s te n  gedenken.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et ЕЕ. Fase. 1. 
Nro 3. Nyomt. megj. u. o. 44., 45. I.

1596.
Sopron városi statútumok.

I.
1. D ie  H e r re n  Y ie ru n d zw an z ig er u n d  ganze  E h rsa m b e  

G em ain  h a b e n  fü r  g u t  u n d  n o ttw e n d ig  angesehen , d ass fü ro h in  
k lia in  solche n ah en d e  F re u n d sc h a fft, wie b ishero  gew esen in  
den R a th  sollen  zusam m engelassen  w erden, derw egen  auch  
dies J a h r  a in e  solche M u ta tio n  h ie rin n en  beschehen , un n d  
v ers ieh t sich  a in  gannze E h rsa m b e  G em ain , E in  E h rsa m e r  
R a th  w erde solliches selber n i t t  a lle in  fü r  p illic h  c h ris tlich  
u n d  re c h t  e rk h en n en , sondern  w erden  au ch  w illig  u n d  g erhn  
dorbei verb le iben , wo ab er n i t  w erde E in e  E h rsa m e  G em ain

Előzményére v. ö. e város 1591. évi stat. 2. és 3. pontjával.
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dahin verursacht werden, kunfftig der Miieli zu überhehen, 
und Ire habende Freyheaiten also in den Wiündt zu schlagen.

2. Eine Ehrsame Gemein ist wissentlich, dass dies Jahr 
etliche Personen und sonderliche Burgersmänner sein und) 
geringer und schlechter Ursachen willen, etwas hart gestrafft, 
bei der Obrigkhait mit flehen und biten wenig erlangen khen- 
nen, auch nitt angesehen, dass wir Alle, Menschen und ver- 
prechlich zum Thailsz jung, unverständig. Bitt derwegen 
Eine ganze Ehrsamhe Gemain, Ein Ehrsamer Rath wolle fürohin 
gegen ainer armen Bürgerschafft nit also streng, hart und 
unhnegnädig sich erzaigen, sondern mit Ir ain christliches 
Mitleiden haben und tragen, und Ir unns als einer treuher
zigen, väterlichen und christlichen Obrigkhait bevolchen seyn 
lassen. Doch nitt dass Ein Ehrsamer Rath vermainen oder 
gedenkhen wol te, demselben hierinnen Zil, Mass und Ordnung 
fürzuschreiben. Seitemai Eure Herrlichkeiten als Verständigste 
vatterlich beherzigen und erwägen werden, was gegen ainer 
armen Bürgerschafft und Mitglieder zu thun seyn werde.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et ЕЕ. Fase. 1. Nro
3. Nyomt. megj. u. o. 49—SO. I.

II.
1. Die Priesterschaft hat bishero viel Wein von den 

frembden Orten hereingeführt und ausgeleutgebt, welches gemei
ner Stadt nit Zu geringen Schaden und nachtheil gerathen 
thuet, begehrt derowegen ein Ers. Gemein, es wolle ein Ers. 
Rath solches mit ernst verhueten und gar nit zu lassen.

2. Wegen der Verehrungen wolle ein Ers. Rath fürohin 
darauf gedacht sich etwas klueger damit zu erzaigen, und 
nit einem jeden Ungarn, der allhie durchreisen thuet, als 
baldt ein essen Fisch Pf 2 oder 3 werehrt werde, geschweigen 
des Weins, so aus gemeiner Stattkeller khummen thuet, das 
auch derselbige fürohin etwas besser versperter bleibe in Beden- 
kung dass gemeine Statt arm und hei diesen Jahren die 
Ausgaben schier grösser als der Empfang seyn will.

Eredetije и. о. Nyomt. и. о. 59. 1.

1596.
Sopron városi statútumok.

I.
Den 5. Augusti. 1. Der tax halben sey kein gelt bey 

der bürgerschafft vorhanden; man hah dargeliehen, es sey
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habergelt, rossgelt und anders mehr. Man soll die wein ver
kauften oder leitgeben.

2. Rosssteuer und andere raitungen soll man abfordern, 
nur dass man ein gleichheit damit halte, und dass niemand 
ausgeschlossen werde, auch die Rathspersonen nit, und das 
sey einer gemain will und mainung. Die wider die Ordnung 
wegen der hauer liandlen und ihnen zu viel geben, sollen 
gestrafft werden.

3. Wegen der graben, weil itz die arbeit nötig, soll 
mans diesmalen lassen verrauschen.

4. Der burgerschafft soll man verpieten, dass sie bei der 
priesterschafft, wann sie leutgeben, khainen wein holen, und 
hinfüro soll man den geistlichen kliaine wein hereinzuführen 
gestatten.

5. Den Fleischhackern soll man fotzmaul und anders 
einzuhacken nit zulassen, ihren artikelsbrieff auffrichten, die 
fleischbenckh aus der vorstatt herein verschaffen, dessgleichen den 
marekt hereinbringen. Der fürkauff werde draus nur gestärkt.

6. Der mittelbecken fürkauff soll eingestellt sein, und 
dass sie nit vor den becken kauffen, und dass die mittelbecken 
auch zippolten bachen.

7. Dass der Tamm bei der Franz Kramerin Mühl ver
bessert werde.

8. Allen fürkauff bei den frembden und hiesigen einzu
stellen.

9. Die besondere halt abzustellen.
10. Die vertilgten Rondellen in Herrn Treussels Maier

hoff wieder zu bauen, und dass ihme solches aufferlegt werde.
11. D e n  sch u stern  u n d  an d ern  han d  w erkern e in  O rdnung  

zu  m achen.
12. Item dass die frembden Ungern sich gemainer Statt 

wälder gebrauchen.
13. Beschwer wider die feldhüter der äcklier und wisinat 

halber,
14. Dem Stattschreiber ein gewisse tax wie in der Ne li

sta tt. auch gebreuchlicli zu machen, damit sich kein theil zu 
beschw eren , u n d  dass er e in  Schreiber h a lte , dessgleichen den  
procuratorem.

Eredetije Sopron város levélt. Prot, ex 1594—1596. lapsz. nélkül. 
L. id. gyűjt. II. k. 99. I.

II.
Den 13. December. Auff der Thurner supplication geschrie

ben worden: Ein E. R. ist nit bedacht, in bedenkung gemai-
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ner Statt hohen armut die thurner mehr in voriger Anzal zu 
halten, sondern nur ein maister samht ainem gesellen wegen 
der wacht, soferne er will. Für die klaider will man ihnen 
20 denar bewilligen und zulassen, dass sie diese Weihenacht- 
feiertag in den heusern blasen mögen.

Eredetije и. о.

1597.
Sopron városi statutum.

1. Eine Er same Gemein hitt auch, die Herren Ainbt- 
leuth wollen fürohin altem geprauch nach, Ire seittenwehren, 
wann ausgehen bei Inen haben und tragen, damit dieselbigen 
vor andern gemeinen Personen ainzusehen seyn.1

2. Die alher geflohne Ungarn belangende begert Ein 
Ersame Gemein, dass denselbigen aller für kliauff sowohl auch 
gemeiner Statt Waldt dieweil sie nit mitleiden tragen, sollen 
fürohin verbotten und eingestellt werden.2

3. Ein Ersamer Hath wolle dahin gedacht seyn, damit 
denjenigen in der Bürgerschafft Ire ross, so Sy in den Krieg 
dargaben, auch bezalt werden.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et ЕЕ . Fase. 1. Nro
3. Nyomt. megj. u. o. 51—52. I.

1597.
Sopron városi statutum.

Am 20. Dezember. Die meister des Schuhmacherhandwerks 
alle auff das Rathhaus erfordert, und inen in beysein des 
äussern Raths folgende Ordnung gemacht und öffentlich an 
dass Rathhaus angeschlagen worden, mit dieser mündlichen 
verabschidung: Man hab inen ein Ordnung, fast wie sie begert, 
gemacht, damit sie aus dem Geschrei kommen, und vermaine 
man, sie können gar woll darbey bleiben und bestehen, im fall 
sie yemand darüber beschweren würden, wolle man sie nit 
allain an leib und gut sraffen, sondern auch die geyschuster 
passiren lassen, und iren Artikhelsbrieff auffgeben. Die lederer 
woll man auch erfordern.

P u b l ic a t io .
Wir N Bürgermeister, Richter und Ratli der königlichen 

Freystatt Oedenburg in Ungarn, tliun hiemit kund öffentlich,

1 Y. ö. e város 1545. évi statútumával.
s V. ö. e város 1549., 1548. és 1549. évi statútumaival előbb.



VÁROSI STATÚTUMOK. 73

nach d em  offt und v ilfe lt ig e  beschw er ü b er d ie  m eister  des  
Schuhm acherhandw erks a llliie , zu v ersc liid lich en m alen  fü rk om 
m en, das w ir  d em nach  zu erh a ltu n g  g u ter  O rdnung und  poli- 
zey, u n d  d a m it n it  yem an d s w ider d ie b il lig k e it  b esch w ert  
w erde, fo lgen d e Ordnung fürgenom m en, d arn ach  sich  baides  
die kauffer, dan n  auch  d ie  Schuhm acher zu  verh a lten . U n d  
so llen  d ie  Schuhm acher geb en :

Ein guts bar mannsstiffel per 1 Gulden 2 Schilling. 
Ein geringe bar mannoder kniestiffel per 2 fl. Ein weibs bar 
stiffel per 5г/г oder gar 6 Ü. Einem 14 oder 15-järigen Kna
ben ein par stiffel per 5 fl. Ein manns bar gemächt per 8 Gr. 
Ein weiber bar gemächt per 6 oder б'/г Groschen. Ein bar 
niderschuh per 6 Gr. Ein doppelt bar bundschuch per 4 Sch. 
Ein doppelt har laggaienschuh per 8. Gr. Ein ainfachs auf einer 
solen mit nesteln per 7 Gr. Ein ainfachs bar laggaienschschuh 
auff ainer solen olme nesteln per 6*/j Gr. Ein Idains bar stiffel 
einem kimben bay 6 oder 7 Jaren per 6 Gr. Ein bar nider
schuh per 3 Gr.

Befelhen derowegen euch meistern (less schuhmacherhand- 
werks liiemit ernstlich und wollen, dass ihr euch dieser Ord
nung in allem gemäss verhalten, und dawider nit thun, noch 
yemands darüber beschweren wollet. Im fall aber ainer oder 
mehr weder euch frevenlich dawider handlen würde, gegen 
denselbigen müssten wir nit allain von amts und obrigkeit 
wegen, die gebürlicb straff an leib und gut stürmen, sondern 
auch zu andere mittein die man inen den meistern allberait 
fürgehalten, greiffen. Das wir also euch gedachte meister durch 
diss öffentlich Edict, zu ferneren nach rieh tigung erindern, und 
zu urkund genminer Statt Oedenburg klainer Insigl hiefür 
trucken wollen. Actum Oedenburg auff dem Rathhaus den 
20. Decembris Anno 1597.

Eredetije Sopron város levélt. Prot, ex 15i)7. lapszám nélkül. Lásd 
idézett gyűjt. II. k. 111. I.

1598.
Sopron városi statútumok.

I.
Am 26. Januar. Den kertzenmachern fürgehalten wor

den, dass sie der ordentlichen Satzung nit nachkommen, und 
die kertzen auff die frembd geben, die burgerschafft hintan
gesetzt, der Bierleutgeb sagt, er habs den frembden nit ver- 
kaufft, sondern den burgerschafft, er bring sein Inslitt von 
Neunkirchen, Bütten und dergleichen. Verabschied: Sie sollen
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in die frembd gar keine kertzen geben, es sey dann sack, dass 
die burgerschafft zuvor versehen sey, wo nit, sollen sie nach 
Ungnaden gestrafft werden, und das Pfund sollen sie umb 9 
ung. Groschen geben.

Eredetije Sopron város levélt. Prot, ex 1598. lapszám nélkül. Lásd 
idézett gyűjt. II. k. 113. I.

II.
Am 4. März. Die meister des pindterhandwerks fürkom

men, nachdem frembde meister viel Fass herein führen, und 
dieselb nit aufrecht, dass dieselben zuvor auf den platz geführt 
und öffentlich besichtigt werden, wie zu Pressburg und andern 
orten mehr beschiht. Zum andern, dass mans den störern wolle 
einstellen. Verabschied: Die beschau belangend, weil die meister 
allhie die bürgerschafft nit können versorgen, und man von 
frembden kauffen muss, sey solche bewilligt. Wann die meister 
die biirger wegen der scliäffer und sonst befördern, woll man 
die störer abschaffen, denn die meister seyen trutzig, sonder
lich zu lesenszeiten.

Eredetije w. o.
III.

Am 12. März. Einem Hauer soll man des tags samt 
ainer Jausen mehr nit geben als 9 kr., und ainem weib 6 kr. 
AVer darüber tliut oder gibt, der soll, so offt er betreten würdt, 
in die Kammer umb fünpf taller unablässlich gestrafft werden. 
Und bis Sonntag woll mans verruffen lassen.

Eredetije и. о.
IV.

Am 17. April. Die kertzler erfordert worden und ihnen 
fürgehalten, dass sie ein kertzen umb 3 den. geben, deren 
18 auff ein Pfund gehen. War umb sie die armut also beschwe
ren. Responsum: Der Saiffensieder vertheure es, es koste viel 
müh arbeit und gehe in einem Centner wol 15 Pfund ein. 
Item wegen des ganzen taller und dass Herr Dreissiger von 
ihnen das dreissigst begere, und dass das Inslitt sehr auff- 
schlage, und sey itzt in höhern werth als zu zuvor. Verab
schied : Weil sie die kertzen so theuer geben, dass aus dem 
Centner 18 taller kommen, derowegen die Fleischhacker auch 
desto theurer. Derowegen weil sie sich also mit des armen 
manns schwiss bereichern, woll man sie in die verwarung nemen 
bis auft weitern beschaid, und zwar itzt diesmalen die Bier
leutgeber allein, die andern sollen sich hüten und es ihnen eine 
Warnung lassen sein.

Dem Saiffensieder auch fürgehalten worden, dass er kein
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g u te  u n d  gesunde Saiff'en m ache, u n d  das I n s l i t t  v e rth e u e re , 
so ihm e doch au fferleg t w orden , dass e r  kein  I n s l i t t  a llh ie  
soll kauften . Y e ra b sc h ie d : E r  soll sich des In s lit tk a u ffe n s  a l l
hie hey der S t a t t  gänzlich  m essen  und  g erech te  Saiffen m achen , 
oder m a n  w erde es ihm e g änzlich  e instellen .

Eredetije и. о.
У.

Tax der schuster, reformirt den 20- Decembris, anno
1598. Ein guts bar mannstiffel per 1 Thaler 4 Sch. denar. 
Ein geringe bar mann- oder kleinstiffel per 1 Th. 1 Sch. 
denar. Ein bar weibsstiffel per 7 Sch. Einem 14 oder 15 Järi- 
gen Knaben ein bar stiffel per 6 denar. Ein manns bar gemäcbt 
per 9 Groschen. Ein weiber bar gemacht per 7 Groschen. Ein 
doppelt bar bundschuh per 4 Scb. denar. Ein doppelt bar lag- 
gaienschuh per 9 Groschen. Ein einfache auff ainer solen mit 
niseln per 8 Gr. Ein einfachs bar laggaienschuh auff ainer 
solen ohne niseln per 7 Gr. Ein klains bar stiffel ainem kna- 
ben von 6 oder 7 Jaren per 7 Gr. Ein bar niderschüchel per 
3 Groschen.

Eredetije w. o.

1598.
Sopron városi statutum.

1. Eine Ersame Gemein befundt fur noth wendig unnd 
guett, dasz ein ersamer Eattli mit sonderm Vleisz dahin arbeit- 
ten und gedacht sein welle dasz fürohin die Neustädter und 
andere, so Weingärten in unserem Pürgen alliie haben den 
gepürtichen Zehendt von allen Iren alliie erpauten und aus- 
gefurtten Maisch gemeiner Statt bezalen und richtig machen 
sollen.

2. Die Herren Ambtsleutt und Assessoren sollen zu 
rechter Zeit und weil auf das Rathhaus bei ihrer gewöhnlichen 
straff erscheinen, benebens auch will Eine Ersame Gemein 
die Herren Beisitzer des Raths zum freundlichsten vermant 
und gebetten haben, damit sie dem Herrn Bürgermeister und 
Herrn Stadtrichter auf Ir erfordern und begehren, allem willi
gen Gehorsamb besser als bishero beschehen erzaigen und lei
sten, auf dass sie sich bei Einer Ehrsamen Gemein desthal- 
ben, da es sich im Widerspil befundt, nit zu beschweren haben, 
und Eine Ehrsame Gemein nacher denen Herren Ambtleuten 
billigen Beistandt zu thun nit verursacht werden.

3. Die Fleischhacker sollen dahin gehalten werden, dass 
sie ihre Heut und Inschlitt der Bürgerschafft alliie verkhauffen
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timen, wegen gemeine nutz und der Lederer und schuester 
halber.

4. Dem Seiffensieder soll sein liandtwerkh mit mehreren 
eingestellt werden, dann daraus erfolgt ein grosse theuerung 
des Inschlitt, wie er dann seine Seiffen nicht alhie, sondern 
in die Weitt verhandeln thuet, auch wegen seines nutz theu- 
rer das Inschlitt bezalt, damit es den Kerzenmachern, die 
die man doch haben muss nicht zu khommen kann.

5. Ein E. G. sicht auch für guett an, das ain orden- 
liclies Protocoll werde aufgericht, darinen alle Ire Hanndlung 
in Iren Zusammen künfften, so sich Zwisclienn einen ersa- 
men Ratth und dergleichen hanndlungen auch betrachtungen 
und Camer Eaithung verlauffen thatten zusamen eingeschrie
ben werden. Begeren derwegen hienehens ein E. Rath, die 
wellen einer E. G. Iren verorndneten Vormunden die betrach
tungen vonn anno 90 bis auf das 94-iste Jar auf Ir begehren 
unnd an manen, erfolgen lassen, damit sy in gemelts Proto
col zusamen eingeschrieben werden, von besserer Fachrichtung 
unser unnd unser Nach khembling halben.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula X X X .  et EE. Ease. 1. Nro 
3. Részben nyomt. megj. и. о. 53—54. 1.

1599.
Sopron városi statutum.

1. Vmb einen Markhtrichter hitt ein Er. G. nochmals 
Rath wolle bewerben, damit aller Eürkauff doch einmahl abge
schafft und eingestellt werden.

2. Wegen absonderlichen halten, so etliche wider den 
beschluss einer Ers. Gemein sich vergriffen und gehandelt 
haben können in diesem Fall die frommen die bösen nicht ent- 
gelden, begert derowegen ein Ers. Gemein Vber Vorigen 
Artickhl Handzuhaben und nit allein die Verbrechen in der 
Bürgerschafft darumb Zuredt Zusetzen und straffen, sondern 
das es auch der Geistlichkeit, ausserhalb des Herrn Pfarrers, 
welcher Von alters hero sein sonderliche Halt Hat gehabt die 
absonder Halt Verbotten und Undersagt werde, neben diesen 
auch solle ihnen nit Zugeben und gestattet werden, nach ihres 
gefallen« in gemeiner Statt wählt hinaus« Zufahren, und das 
junge Holz ab Zuhackhen, wie bishero besehen.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula X X X .  et EE. XNro 4. yomt, 
megj. u. o. 64—65. 1.
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1599.
Sopron városi statutum.

Am 8. December.
Denen Edelleuten so, burger sein, will ein Ers. gemain 

ihre Adel nit nehmen, sondern einen jeden bey seinen ehren 
und würden, darinnen sie sein, allerdings verbleiben lassen, was 
ihre person allein betreffend ist. Belangend aber ihre bürger
liche güter, davon sein sie schuldig zu geben Steuer, wacht, 
robatli. Item auff aufforderung des Herrn Bürgermeisters, 
Stattrichters und eines Ers. Raths gehorsamblich zu erschei
nen. Ist er ungehorsam, soll ein Ers. Rath macht haben, ihn 
an seinem gut zu straffen, oder andere mittel für die Hand 
zu nehmen. Darneben will ein Ers. gemain einem Ers. Rath 
billige Handreichung und beistand thun.

Eredetije Sopron város levélt. Prot, ex 1599—1600. Lásd id. gyűjt. 
II. к. 132. 1.

1600.
Sopron városi statutum.

1. Des teutschen Schulmeisters Halber bedankt sicli ein 
Ers. Gemein gegen einen Ers. Rath Zum allerhöchsten, das 
ihr bitt Und begeren in der Vertigen 99 Jarigen betrachtung 
statt gehabt,1 Bitt gleichwoll auch darneben das ein Ers. Rath 
dem Teutschen schuelmeister auferlegen, dieweil er ein Zim- 
liche Frequenz Und menge der Jugent hat das er sich umb 
solche Coadjutorn Und gehülffen Vmbsehe und bewerbe, die 
der Jugent recht und vollkommen Vorstehen und auf welchen 
die Jugent ein aug habe. Wolle ihm auch hiefiiro ein Ers. 
Rath soviel müglich Kirchen und schuelen und Gottes ehr 
lassen befohlen sein.

2. Den fiinfften Artickhl der 99 Jarigen Betrachtung 
will ein Ers. Gemein keines Wegs dahin Verstanden haben, 
das die Verbrechen den Persohnen der straff ganz und gar 
entlassen sein sollen, sondern wo solche hohe straffen über 
50 fl. und 60 fl. wie gemehlt auskommen, das die Herren 
Amptleith solches allein der Cammer, wie von alters Herr 
gebreucliig, verbleiben sollen lassen, des Versieht sich ein Ers. 
Gemein nochmallen Zu den Herrn Amptleithen, dieweil es bey 
den alten Herrn also ist beschlossen worden Und gebreuch

1 I tt  arra kérték a tanácsot, hogy olyan német tanítóról gondos
kodjék, ki nemcsak az írásban, hanem a számolásban is járatos.
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gewesen, U nd  sie von solchen H ohen  s tra ffen  n ic h ts  haben 
genom m en, sond Z u  Ge. S ta t t  nuez U n d  from m en  angew en
d e t wie d an n  d e r  augenschein  A u s  g raben  U n d  fleischbenkhen  
au sw eis t das so lcher beschluss U n d  b rau ch  n och  solle b le iben .1

3. In der 99 Jähriger betrachtung ist vor einer Ers. 
Gemein begehrt worden, das den frembden Fischern soll bewil
ligt werden, ihre Fisch täglich und wöchentlich herein zu 
führen und das die hierigen Fischer keinem frembden ihre 
F’isch abzulesen, sollen geben, und ob woll nun ein Ers. Rath 
in seiner resolution auf diesen Artikhl vermeld das obgemel- 
ten Ers. Gemein begehren nach den fremden Fischen Unver- 
hinderlich der Fischer Zecli herein zu fahren sey erlaubt 
worden, so befindt es sich doch nichts destoweniger das den 
fremdten Fischern von der Fischer Zech nit allein herein zu 
fahren nit ist passirt, sondern das sie noch auch dazun, wenn 
sie etwas zu der Statt geführt, darumben von der Fischer 
Zech alhin sein gestrafft worden, und das auch die hirigen 
Fischer ihre Fisch bey dem See frembden haben abzulesen 
geben, dar durch dem gemeinen Nuz durch abgang der Bürger
lichen speiss, sonderlich zu diesen theuren Zeit grosser mangl 
entstehet. Bitt demnach ein Ers. Gemein nochmals, ein Ers. 
Rath wolle doch in diesem Fall einer Ers. Gemein bitt an 
sehen damit denen frembden Fischern (welches Gemeiner Statt 
zu nuz und der ganzen Bürgerschaft zum besten wirdt ent- 
spriessen) ohne einige Verhinderung der Fischer Zech, so lang 
herein zu fahren bewilligt werde, bis ein Ers. Gemein mit 
andern Victualien mehrers als dieser Zeit Versehen wirdt sein, 
diezeit allezeit der eigene nuz soll weichen, will gleichwoll ein 
Ers. Gemein hiemit auch vermeldt haben, das sie solchen 
yezigen eingestellten Artickhl nit will dahin gedeutet haben, als 
das hindurch nochmals der Fischer Zech etwas benummen oder 
dieselbe geschwecht soll werden.

Bei dem 16 et 17 Artickhl der 99ger Betrachtung 
das nemblich die Herrn Amptleut ihre Seitenwehren sollen 
sich tragen, auch das die Herren Amptleuth Und Assessores 
Zu rechter weil Und Zeit auf das Rathhaus bey ihrer gewöhn
lichen straff, sollen erscheinen, biss es ein Ers. Gemein noch
mals bey ihren Vorigen Betrachtungen Und der Alten Herrn 
gueter Ordnung verbleiben, Bitt auch das ob solcher Betrach
tung werde gehalten.

Auf den 23-ten Artickhel der 1599-ger Betrachtung 
wolle ein Ers. Rath noch gedacht sein, das darob gehalten und

1 У. ö. előbb e város 1596. évi Statut. 2. pont.
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die sondern halten beides bey der Bürgerschaft und geistlich- 
keit werden eingestellt, Hitt auch abermals ein Ers. Gemein 
weil grosse Beschwernusses des Holz halber bey einer Ers. Bür
gerschaft fürkommen, ein Ers. Bath wolle doch der Geistlich- 
kheit einstellen, das sie das schöne Junge Holz in den umbli- 
genden Waltern nit also anhackhen und die Walter Verwüs- 
sten, wie dann sonderlichen dem Tudles Wal dt Zusehen.1

Auf eines Ers. Baths guet achten hat sich ein Ers. 
Gemein verwilligt das nemblich bey einem yedlichen Thor in 
Vorstatt Zween ordentliche Und geschworne Wächter so Gemei
ner Statt Wachten hey tag Und nacht Yleissig versehen sol
len Und andern Unrath und Schaden wegen herein schwer- 
zung der Wein verhieten aufgenummen sollen werden, soll 
derowegen solcher beschluss ins werkh gericht und denselben 
Wächtern ordent. besoldung gesezt, Und was die Summa möchte 
bringen, auf ein yedes Hauss in der Vorstadt ein aufschlag 
gemacht werden.«

Bittet demnach eine" Ers. Gemein ein Ers. Bath wolle 
sich derentwegen bemühen, und darauf bedacht seyn, das sol
cher dreissigist, so ein Ers. Bürgerschaft von ihrer Haus- 
nothdurft muss geben bei ihme wieder werde eingestellt.

Es wurde Ein Ers. Bath ersucht, die Zimmerleut und 
Maurer auf das Bathliaus zu fordern und denenselben auf
zuerlegen, dass sie bei dem gewöhnlichen Taglohn verbleiben, 
und der Bürgerschaft Arbeit nicht willkührlich taxiren sollen.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula X X X .  et ЕЕ. Fase. 1. 
Nro 4. Nyomt. megj. u. o. 65—67. I.

1600.
Sopron városi statútumok.

I.
Am 18. December. Die vierundzwanziger in namen ihrer 

und einer gantzen burgerschafft wieder umb auffgebung eines 
holtz angehalten, es seien ihrer vil, die keins haben, seien vil 
kranke, etlich haben holtz, etliche nit etc. Item wegen der saffran- 
prucken und ander prucken, dieselben zu machen. Dann wegen 
der Hoditzkischen reuter, ein anschlag zu machen, dass der, 
so die reuter gehabt, nit allein die burd trage, sondern dass 
andere auch zur hilff geben. Verabschied: In bedenckung der 
grossen noth itzund woll man ein übrigs thun, und in der

1 Y. ö. az 1599. évi Statut. 2. p.
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nahet (Nähe) etwa auszeigen, oti es wol vorhin bey den alten 
Herren nit gebreuchlich gewesen, sollen gleichwol mit dem 
holtzhacken ein mass und Ordnung halten, damit uns die nach- 
kömmling nit fluchen. Wegen der prucken soll es förderlich 
beschehen, und woll mans den Harkauern aufferlegen. Wegen 
der Hoditzkischen reuter wolle man etliche aus dem mittel 
und den vierundzwanzigern darzu verordnen, die sollen die 
zettel ahfordern, nur dass man recht zusag, alsdann müss man 
ein Überschlag machen.

II.
Den 20. Dezember. Den Felddienern ernstlich fürgehal- 

ten worden, wie sie sogar nachlessig sein, lassen die Pfaffen, 
Edelleut und anderö ihres gefallene in nechsten Wäldern lioltz 
schlagen, es sei nit des burgermeisters, sondern nur ihre schuld, 
man sage ihnen wol, sie sollen pfenden, das lioltz vor dem 
thor ableeren, aber es geschehe nit, die alten Herren seien 
gar häckhel darauff gewesen, dass wissen sie wol. Sollen künf
tig einig fuder nit herein lassen, sondern nur das holtz vor 
dem thor ableeren, und kein pfand nehmen, wo nit, sollen sie 
ohne alles mittel ernstlich gestraft werden.

Eredetije Sopron város levert. Prot, ex 1599—1600. L. id. gyűjt. 
II. к. 147. 1.

XVII. sz. elejéről.
Komárom városi statutum.

Instructio Hungarica Domini Tribuni plebis.
Primo. Formund uram, minthogy az böcsületes község

nek és polgárságnak szószólló nevét viseli, azon szerént akár 
mi néven nevezendő dolgát öszve szóllás, vagyis más ösmere- 
tes állapotokat az kösségnek javára az böcsületes tanács előtt 
proponálni, úgy az kösségnek is eleibe terjesztenny köteleszte- 
tik, minthogy tisztiben is jár.

Secundo. Az böcsületes községhez és polgársághoz anny 
kötelessége mint az nemes tanácshoz, és magát úgy moderállya 
mindenekben, hogy eő kegyelme az nemes tanács respectussát 
és auctoritássát az mennyre lehet manuteneállya és oltalmazza, 
mind azon által az becsületes polgárságnak törvénnyét és igas- 
ságát legkissebbekben meg ne sértse.

Tertio. Mert történnek oly casusok, hogy quoad bonum 
publicum, vagy az kösséget illyeti, s az tanács és kösség között 
e diametro ellene vannak, ollyankor tartozik Formund uram 
jó Mediatornak az két fél között magát közben vetny és az
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dolgot minden megengedhető úttal és móddal consopiálni köte- 
leztetik; a mint hogy

Quarto. Mindenek előtt köteles lészen az közönséges város 
privilegiumját, szabadságát, és annak igazságát az nemes tanács
csal egyetemben őrizny és oltalmazny és semmi újságot, aki 
ellenköző volna be liozny, kiváltképpen, hogy az közönséges város 
statutaja szorgalmatossan observáltassék és vigyázásban vétes
senek s az ollyatin helyes observatiókra az polgárság eszten
dőnként az váras házán az nemes tanács és annak eskütt 
nótáriussá által nyilván és világossan el olvastatnyi engettessék.

Quinto. Az követközendő oneribus és adó iránt vagyon 
Formund uramnak anny hatalma és fog arra vigyázny, hogy 
az adó, és vevő kereskedésre kinek kinek az eő facultása és 
proportioja szerint reája vettessék és hogy az nemes tanács az 
fölvetés és imposita iránt, úgy eő kegyelmei ne okoztassék, a 
minthogy az is szabadságában áll, hogy az község mellet szól
hasson, és hogy egyik vagy másik súlyossan ne terheltessék, 
hogy ez iránt valamely panaszok az nemes tanács eleiben ne 
terjedgyenek, és valamint Formund ur az nemes tanács autho- 
ritását manutenealny tartozik, úgy nem külömben az magáét, 
és az közönséges polgárságét is. Kölletik pediglen ily szabad 
király városbelieket nem úgy, mint paraszt, vagy jobbágynak 
tartannyi, hanem polgárnak ösmértessék és az szerint tractál- 
tassék.

Sexto. Tartozik valamint az egész magistratussal, úgy 
hasonlóképpen városi biró urammal mint az városnak fejével 
jó értelemben és harmóniában élni, és ha in publicis valami 
interveniálna, az előre való propositiot conferalny és minde
nekben az nemes tanács respectussat és authoritássát manute- 
nealnyi.

Septimo. Az külső választót személyek, a vagy az egész 
polgárság egyiit létekor Formund uram keváltképpen akkor, 
azon fog lenny, hogy minden ellenköző viszavonyásokat és föl 
háborodásokat el távasztassa és az minemő dolgokat az nemes 
tanács eleiben terjeszt, azokat okossan és punctum szerint pro- 
ponállya és egyiket az másikában ne keverje, és úgy a választót 
személyek és polgárságnak akarattyát, és végzését az nemes 
tanács előtt helyessen és böcsületessen ismit referállya, és oda 
lásson, hogy mind a két rész között helyes állandó és egyes- 
séges végezés lehessen; a mellet Formund uram pedig köte- 
leztetni fog juramentuma szerént minden titkokat elhallgatny.

Octavo. Arra fog vigyázny, hogy az közönséges város 
jövedelme ne fogyatkozzék, hanem inkáb szaporodgyék, és azok
ról városi perceptor uram, és azon kévül való tisztek által

C orpus S ta tu to ru m . У. 6
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alkalmatos iidőben esztendő által számadás tétessék és adat- 
tassék és nem kiilömben minden tisztben lielyheztet tisztek az 
eő kötelességeknek eleget tenny, és az szerént élni; hogy ha 
történet szerént az választót uraim közül valamelyke az egylit- 
levésben nem compareálna és sine legitima excusatione szabad 
akarattyábúl magát absentálná, tehát Vormund uram erga 
intimationem inclyti senatus in instanti mindenik ahsensektül 
per certos deputatos e gremio sexagintaviratus 6 garast raita 
exequalni hatalma légyen.

Nono. Az tanács és más tisztek választása napján, azon 
köll lennyi, hogy mindenekben helyes és jó rendtartás légyen 
mindennémű tumult és confusio nélkül, hogy az vox és can
didatio annak rendtartása szerént végben mehessen és se eő 
kegyelme maga, se más az polgárság közül, a ki nem az 
voxhoz illendő dolog volna elő hozon; hogy ha pedig vala
melyik az polgárság közül valami dolgát akarná az nemes 
tanács eleiben terjesztenny, tehát eő maga ne proponállya, 
hanem bízza az formund uramra, a ki is ex officio vagy az 
nemes tanács, vagy pedig az kösség eleiben terjesztheti. In 
summa eő mindenekben azon szorgalmatoskodgyék, hogy az 
községet minden jóban igazgassa, úgy bogy az nemes tanács 
és község között jó értésben magát visellye, hogy az eő okos 
és böcsületes magaviseléseért az böcsületes polgárságtul oltal
mat, kegyelmet és felebaráti szeretetet vehessen, mindenek az 
Istennek tisztességére, és az kösségnek javára legyenek.

Eredetije Komárom város levélt. Esküminták jegyzőkönyvében 14. I.

1601.

Kismarton városi statutum.
(A városi tisztviselők számára kiadott különböző utasítások »instructiok«.)

I. Brodt, Fleisch bschauer (beschmier) unndt Zimenter 
unná Fisirer (Visirer).

Nachdem Ihr von Richter unndt Hath verordnet seidt, 
auff Brodt, fleisch, eilen und Ziment Achtung zu haben, 
deswegen wollet an Euren Yleiss nichts erwinden lassen, unnd 
aufsehen haben, damit alles Vieb allt und jung, so man 
thuett schlachten, gesundt unnd gueth sey.

Ittem dass auch das Brodt unnd Semel unndt was mit 
der Wag gewogen wirdt sein Gewicht habe;

Ittem auf die Ellen, unndt Leuggeben, unnd was hierin
nen die noth erfordert guete Achtung geben, davon sollt Ihr
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auch wann ihr Jemandt Ulmrecht erfindet, eur Portion haben 
unndt weil Euch hürmit auch das fisiren der Wein so gekhaufft 
oder verkhaufft werden, anbeuglen würdt, allso wollet dasselb 
auch auff das treülichst unndt vleissigist verliebten (verrichten ?) 
unndt euch daran weder Geschenkh noch gab verhindern las
sen ; dass Ihr dem allem treiilich wollet nachkhomben, so wol
let an Aydts statt hierüber anglühen undt vergreiffen.1

II. Pergmaister unndt heyständt.
Ir Pergmaister sambt den heyständen, ir wollet mit dem 

übergehen euren Vleiss nit sparen, damit allenthalben treiilich 
zu weingart gearbet (sic! gearbeitet ?) werde; Itteni wenn in 
zwischen den Weingartten findt, so ihr Vieh oder Ross halten, 
oder sunst im Jahr das Vieh in Weingartten betreffen wirdt, 
sollet ihr sie pfenden, auch wo man die weeg vertilgt, und zu 
weit herauss arbeit, dasselb absteckhen unnd was eur ambt 
hieran erfordert, treulich nachkhommen, hierauf! sollt dass ihr 
soliches thuen wollet jetzt am Aydts statt hürüber anglüben.2

III Viertelmaister.
Ihr Viertelmaister, wann ihr berueffen werdet, sollt unver- 

zogentlich erscheinen, auch Jeder bey seinem Viertl wann was 
in gmain Sachen, gearbet (gearbeitet?) wirdt, damit es recht 
zugehe, sein unndt bleiben, auch welcher auss seinem Viertl 
nit erscheint dieselben herrn Stattrichter oder Stattcammerer 
anzeigen unnd euren besten Vleiss ankheren auch hierüber 
vergreiffen.3

IV. Forster.
Ihr Förster sollt vleissig Achtung auff den wait haben, 

wann die frembden darinnen halten, die selben Pfenden, dess- 
gleichen wann ihr holtztragerin in hauslüsten ergreifft oder 
die so spän holtz und andere holtz in ihre weingartten zu steck- 
hen, abhacklien wegkhnehmen unnd dem gericht anzeigen, auch 
niemandt ainigen Stambholtz, olm erlaubnuss Richters unnd 
Raths lassen abhacklien, oder ihnen verwilligen noch auszeigen. 
Dass ihr solchem getreulich nachkliombet so wollet hierüber 
an Aydts statt vergreiffen.4

1 Ugyanez az eskü és utasítás ismételve fordul elő az »Instructio
nen Amtseid« stb. 1652—1710. évekről szóló II-ik kötetének 7 folioján. 
A szöveg mindössze pár szó eltérést mutat s az ugyanazon kézírással írt 
és a II. kötetben található egyéb esküminták nyomán megállapítható, 
hogy III. Károly idejéből származik.

3 Ismételten megtalálható III. Károly korából az »Instructionen 
Amtseid« stb. II-ik kötetének (1652—1710) 8-ik folioján.

8 Ismétlődik III. Károly korában az »Instructionen Amtseid« stb. 
II-ik kötetének (1652—1710) 8 folioján.

* Atszövegezve, de lényegbeli eltérések nélkül ismétlődik III . Károly
6*
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V. Prunnmaister, Vass (Fass) zieher unnd Trayt (Treide) 
abmesser. Ir  so zu den Prunnen, Passzieher unndt Traidt 
abmessen verordnet, sollet erstlicli jederzeit damit an den 
Prunnen nichts mangelt, unndt stäts wasser gehen unnd haben, 
fürnemblich in Prunstzeiten, damit das Wasser nit anderswo 
ausgelassen werde, sonder in die Prunnstueben fliesse, ohn 
Verhinderung stäts rinne, vleissige Achtung darauff geben. — 
Ittem dass auch die jenigen so wein khauffen nit aufgehalten 
noch mit stoltzen unnd groben wortten angetastet werden.

Dessgleichen mit dem Traitabmessen euch allso halten 
unnd stellen, damit weeder Verkhauffer noch der khauffer hieran 
nit beschwärt werden. So wol auch ain oder der ander tlieil 
wegen den wein fisier (weil euch dasselb auch hiemit anbe- 
fohlen) ainige klag haben möge. Dass Ir dem allen treu unnd 
vleissig nachkhombt, so wollt hierüber an aydts statt vergreiffen 
unnd anglüben.1

Conclusio in summa. Das nun ein Jeder seinem Ambt 
wie ihme jetzt fürgehalten unnd desselben erindert worden, 
treu unndt fleissig wolle nachkhomben, derowegen wolle ein 
Jeder in Sonderheit, hierüber an Aydtsstatt vergreiffen unnd 
anglüben.

Eredetije Kismarton város levélt. Kismartonban ; egy : »Instructio
nen Amtseid und Beamtenstand. I. Band 1601—1639« felirásu kötet
ben fői. 21—23.

1601.
Sopron városi statutum.

1. Die Herren Procuratores hitt ein Ers. Gemein das 
ein Ers. Rath dieselben wolle vernehmen, das sie von doch 
denen armen Leuten, welchen sie dienen, was billig und christ
lich ist, fordern und nehmen, dann ein Ers. Gemein glaub
würdig dahin bericht wird, dass etliche derselbigen den gemei
nen Mann gar zu sehr überschätzen und beschweren.

2. Dieweil die lierrn Procuratores verhinderlich sein das 
die lierrn Ambtleuten unnd assessores nit zu rechten Zeit wie 
gebetten auf das Rathausz erscheinen, sollen darumben kiinff- 
tigen gestrafft werden. Gleichsfals sollen auch die herrn Ambt- 
leuth nach alten gebrauch wo sie nit in puncto derselben 
Stundt vorhanden, die gewendliche straff unnachlessig erlegen.

korában, az »Instructionen Amtseid« stb. Il-ik kötetének (1652—1710) 
8-ik folioján.

1 Kevés szövegbeli eltéréssel ismétlődik III . Károly korában, az 
»Instructionen Amtseid« stb. II-ik kötetének (1652—1710) 9 folioján.
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3. Ein Ers. Gemein will ihren Artickehl so sie in Ver- 
tiger betrachtung hat lassen einkommen des Aydtsscliwurs hal
ber nit allein schlecht auf den Aydtschwuhr haben verstan
den, sondern das auch die jenigen, so bürgerrecht und erhei- 
rath, neben demselbigen Aydtschwur sich mit gnueg samber 
Bürgerschaft, wie von altershero gebreuchig bey einem Ers. 
Rath verbinden, so woll auch ihre gebuertsbrief fürlegen, und 
was sie auf das Rathhaus zu geben schuldig als ein hackhen 
(?) erlegen, damit nit ein yeder seines gefallene sich baldt 
hinweg mache und das jenige als 32 fl. so ein yeder so sich 
vor dreyen Jahren hat hinwegg begab für den abzug als 32 fl. 
schuldig gewesen gemeiner Statt entzogen werde, sollen auch 
die Herren 24ger in anschlagung der Steuer alle und yede 
derselben namhaft machen und anzeigen.

4. Die Wacht bey den Thören in der Vorstadt betref- 
fent ist zwar genugsamb darum geredt und gehandelt worden, 
weils aber wegen armut yeziger Zeit ins werkh nit kan gericht 
werden, lests ein Ers. G. bey vorigem Brauch Verbleiben, doch 
das ein yeder Bürgersmann, welcher seiner Gescheit oder ande
rer Ursachen halber nit selber kan beim Thor stehen und 
wachten, einem tauglichen an seiner Statt stelle, damit solche 
Wacht recht versehen, die aber darwider thuen und Junge 
Kinder zu den Thören schicklien, sollen von ein Ers. Rath 
gestrafft werden.

5. Den Zwinger belangent hitt ein Ers. G. nochmallen, 
das derselbige rein gehalten und mit aller nottdurft versehen 
werde, sollen auch die Pasteyen und Stadtmauern neben einen 
Ers. Rath durch die Herren 24ger und andere Bürgersleuth, 
so sich aufs geben verstehen, besichtigt und was nothwendig, 
gebauet werden, Ein Ers. Rath wolle auch dem Herrn Käm
merer anbevehlen das die Sturmleiter und andere Munition in 
des Schnabels Hauss bedeckht und vor dem Ungewitter bewahrt 
werde.

6. Ein Ers. Gemein wird bericht das der Creuzherr, ein 
neuerung will auf bringen, das man nemblich alles und yedes 
was ein armer Burgersmann zu seiner notturfft anhero thuet 
führen, in dem Kreuzhoff soll anmelden, Bitt derowegen ein Er. 
Rath wolle dahin gedacht sein dass solche neuerung abgebracht 
und eingestellt werde.

7. Die Thurner belangent, begert ein Er. Gemein das 
ein Er. Rath ihnen wolle anferlegen, das sie am Sontag und 
andern Festtagen und Feiertagen, auch öfter in der Woche 
schöne Muteten und nit Matricalia und Buelerlidl blasen, die 
sie kaum anheben, so ist auch End bereits darbei.
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8. Der Fleischhacker wegen bitt ein Er. Gemein, ein Er. 
Rath wolle den Herrn Stattrichter vermahnen, das guete ach- 
tung auf gewicht und wag gehen werde, in bedenckhung, das 
das Fleisch von tag zu tag auf einen hohen werth kompt. 
Es siebet auch eine Er. Gemein für guet notwendig an, das 
ein Tafti bei den Fleischbenckhen werde aufgehenkht darauf 
verzeichnet sej, wie Theuer ein jedes Fleisch solle gehackt 
werden, und dieweil ein bankh noch ledig, so vermeint ein Er. 
Gemein, man sonderliche gerechte wag und gewicht darinnen 
aufrichten, damit ein yedlicher so vermeint, das ilmie unge
rechte gewicht sei gegeben worden, das Jenige was er erkaufft, 
abwegen möge, gleichfalls soll auch auf die Peckhen des gewichts
halber guete achtung gegeben werden und das sie das brot 
wider Pfenningweis bachen, dann Gottlob das traydt in zim- 
lichen abschlag kommen.

9. Ein Ers. Gemein beschwehrt sich auch der mittelbeck- 
hen halber, das sie alle wochenmarkt das getreydt und meel 
vertheuern, Bitt demnach ein Er. Rath wolle hiefür an guete 
Fürselmng thun, damit solcher Furkauff eingestelt werde, und 
der arme Burger und Handwerchsmann auch umb seine Bezah
lung etwas bekummen möge.

10. Der Arbeiter wegen zu Mödtwisch und bei S. Wollffs 
kompt ein Er. Gemein in Erfahrung, das die Neustetter1 
dieselbigen und nit allein 6 groschen des tags, sondern noch 
darzue brodt mitgeben, oder mit salz ablohnen, Solches, die
weil es ganzer Stadt und Gemein zu schaden kompt auss 
vrsachen, das die Arbeiter dardurch der Statt und Bürger
schaft entzogen werden, und ihre arbeit binderstellig bleibt, 
Bitt ein Er. Gemein Ein Er. Rath wolle guete Fürsehung 
thuen, damit solches abgestelt werde.

11. Bey den Dienern bitt ein Er. Gemein das die Her
ren Amptleut ihnen wollen auferlegen, das sie die burgerschaft 
mit dem fordergeldt nit also überschazen, sondern nit mehr als 
einen Ungarischen2 altem Gebrauch nach von einem fordern 
und nehmen.

Eredetije Sopron város levélt. Lad. X X X .  et ЕЕ. Fase. 1. Nro 4. 
А 2. p. kivételével nyomt. megj. w. o. 70—73. I.

1 Értsd Bécsújhelyi apátság.
2 Azaz egy magyar garast.
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1601.
Sopron városi statútumok.

I.
Am 19. October. Ordnung wie es mit den Schuhmachern 

gehalten werden soll.
Ein bahr mannsstiffel soll nit höher als per 1 thal. 1 

schill., oder nach gelegenheit umb 1 thai. 5 schill. verkauft 
werden.

Ein bahr stiffel einem Knaben bei 16 oder 17 Jaren 
umb 1 thal. 1 schill.

Ein bahr manns gemacht umb 10 oder IO1/* groschen.
Ein bahr gemacht einem knahen bey 15 oder 16 Jaren 

umb 8 oder 9 gr.
Ein bahr niderschuch mit nesteln per 9 oder 10 groschen.
Ein lackaisch bahr niderschuch um 3 schilling 8 groschen.
Ein weiber bahr stiffel umb 1 thal. 1 schill.
Einem dirnlein bey 14 oder 15 Jaren, ist fast den wei- 

bern gleich.
Ein bahr kniestiffel umb 1 thai. 2. schill. oder 3 schill.
Eredetije Sopron város levélt. Prot, ex 1601. Lásd idézett gyűjt.

II. к. 164. I.
II.

Am 10. December. Die Kertzenmacher gebetten, weil 
alle sach theurer, und sie das pfund kertzen bishero umb 13 
schill. geben, ihnen das pfund umb 14 schill. geben zu lassen, 
Verabschied: Sie können das pfund wol umb 14 schill. geben, 
und verbleib darbey. Item 2 umb 1 schill. bey der straff, 
und dass kein abgang sei.

Eredetije и. о.

1601.
Kismarton városi statutum.

Ordnung, wie es mit waebtmaister unndt den Nachtwäch
tern, Thorstehern, auch andern Officiern zur Eysenstatt alhie, 
nun khünfftig soll gehalten werden.

Der Wachtmaister soll jederzeit auff die Nachtwäch
ter, nit allein, die so besoldung haben, sonder auch die von 
hauss zu liauss alle nacht mit dem aufgenummen wachten 
muessen, dass solches ordentlich Zugehe, undt nit mit khlei- 
nen Bueben sonder mit Männlichen Personen treulich verricht
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werde, dass sie auch nit zu spätt noch zu frue, wie es her
nach volgen (folgen) wirdt antretten, oder dannen ahgehen, 
sein vleissiges aufmerkhen geben, unud embsiges nachstehen 
haben. Darneben wan Wachtmaister oder die Wächter, was 
Uhnordentliclis sehen oder hören, es sey jauchzen, Pochen, 
Schreien, Pillen, iibrieges aufsitzen unndt dergleichen, solchs 
mit glimpffen einstellen unnd abschaffen, wo aber das nit 
statt bette die ungehorsamen hernehmen, unnd in die gwar- 
samh bringen. Es soll sich auch ein jeder Wachtmeister offt 
beim Thorspern finden lassen, auf das die nachtwachter auch 
desto vleissiger darzue khomben unnd mehrere sorg haben.

Erstlich sollen die Wächter alle Abenndt allspaldt man 
zum gehet oder sperren leuth, sich zum Wachtmaister Verbie
gen unndt anmelden, dessgleichen soll es auch von denen die 
nach mitternacht antretten heschehen, damit Er wisse wer 
Vorhanden sey, oder nit.

Ebnermassen weil die Stund-rueffer gar offt im Jahr 
daheim verbleiben, unnd andere an ihrstatt stellen, sollen sie 
darauff gedacht sein, dass sie niemandts unvertrautten, viel weni
ger ohn des Wachtmeisters vorwissen ainigen Stundtrueffer oder 
wachter aufstellen sollen, hey straff so nach glegenheit der 
Sachen soll fürgenummen werden.

Zum andern sollen die wachter auff der Glassen Summers 
Zeit vor aufsperren der Statt-Thor nit ahgehen, im Wintter 
auch vor fünff Uhr, dann umb diese Zeit wirdt am meisten 
mit dem feur unndt einheitzen umbgangen, unnd sonderlich 
wann ’s winttig (windig) ist. Dessgleichen die wachter auff 
dem Thor tliurm, sollen alweeg hey zue unnd auffsperren vor
handen sein, auch sich alle Zeit Zwischen der Stundt melden.

Zum dritten, sollen die wachter auff der gassen allweeg 
ihre gwönliche Ortter unnd Stänndt, zue aussrueffung jeder- 
stundt, nun hinführo haben, unnd alle Stundt am selben ortt 
die Uhr ausrueffen, unnd alls offt sie nicht zu rechter Zeit 
sclireyen, oder die Stundt gar unndterliessen, sollen sie dem 
Wachtmeister zur Straff verfallen sein 1 kr. oder so er sie 
schlaffend findet 3. kr.

Zum vierdten, sollen auch die Wachter auff der Gassen, 
so wol auff dem Thor unnd Mauer, bey unablässiger Straff 
mit allem Ernst hiemit vermahnet sein, dass wann sich etwa 
ein Ungelegenheit hey der Nacht, es wäre in heusern, oder 
auff der Gassen, zuetriige, sie solches alsbaldt, wann es khain 
Verzug leiden khan dem Herrn Stadtrichter unndt Wacht
meister erindern, oder den andern morgen anzeigen, sonderlich 
wann etwa, darfür der liehe Gott eliwig sein wolle, ein Feur,
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cs geschah durch Uhnfleiss oder wetter, sich erhebet, undt 
zuetrüegen, dass ainer aus ihnen von Stund an, zum Mössner 
laufft unnd anzeigt, dass er den glockhen streich time, die 
andern sollen dieweil bey herrn Stattrichter unnd andern heu- 
sern ankhlopffen, unnd au ff der gassen ein geschrey machen.

Hierüber wollen nun Wachtmaister undt fürnemblich 
die wachter, auf diese khurtze erinderung unnd anordnung, 
dann an solchen nit ein geringes, sonder grosses gelegen ist, 
weil sich menigkhlich auf sie verlässt unnd allso unndter ihren 
Yleiss unnd treu, destwegen ohn alles aufmerklien unndt sor
gen, Ruehen unndt schlaffen gedacht sein : Das Ir aber dem 
allem treu unndt fleissig wollet nachkhomben, hierauf! wollet 
nun an Aydts Statt vergreiffen unndt angeloben.

Oder sie sollen schwören. Das Ihr dem allen treu unnd 
vleissig wo! let nachkhomben, derwegen heb’ ein Jeder zwey 
linger auf unnd sprech nach:

Dem allem so uns jetzt fürgehalten, unndt wier dessen 
wol erindert, wollen wier nachkhomben, alls wahr unns Gott 
helffe, unndt das heylig Evangelium.1

Eredetije Kismarton város levélt. Kismartonban, egy »Instructio
nen Amtseid und Beamtenstand. I. Band. 1601—1639« felirásu kötet
ben, föl. 19—21.

1601.

Kismarton városi statutum.

Ordnung und Polizei zu der Eisenstadt, welche so wohl 
von Reichen als den Armen unwiedersprechlich auch unablässig 
bey undterschidlicher hierin vermelter straff solle nachgelebet 
undt gehalten werden.

Alls erstlich undt vor allen dingen, wollen Richter undt 
Rath, allide alle Gotteslesterung, muthwilliges undt fräuweli- 
ches fluchen, schelten undt schwören wie auch in Sonderheit 
alle Unzucht, Hurrerei undt Ehebruch so leider von tag zu

1 A városi őrök részére kiadott ezen instructióhoz majdnem szó- 
szerint azonos instructio van följegyezve az »Instructionen Amtseid und 
Beamten-Stand. II. Band. 1652—1710« felirásu kötetben, ugyancsak Kis
marton város levéltárában. A keletkezési évszám nem lévén különben 
sem megjelölve, úgy látszik, hogy az azonos czímet viselő Il-ik  kötetben 
lévő említett instructio csak puszta átírása a most közöltnek. Lényege
sebb eltérés csak annyi, hogy a Il-ik kötetben felvett instructio végéről 
az esküminta hiányzik és, hogy a szabályrendelet czímfelirata ez : »Ord
nung undt gleich Aydt des Wachtmeisters. Thorstehern undt Maur undt 
Gassen Wächtern.«
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tag wie lenger je mehr bey Jung undt alten einreist, in waser- 
ley weeg soliches beschehe daher Gott der allmechtig, alls unih 
der schwäresten Sünden willen, nicht allein die Underthanen, 
sondern auch die obrigeheit, die Ihnen das nachsehen und 
verhengen liäfftig Straff mit allem Ernst eingestellt und ver
hütten haben: Welche Person aber hiierüber schreiten der 
Gotteslesterung oder Ulmzucht halber I Küretten würden die 
sollen an das Oreutz welches albereit bey dem Pranger des
wegen aufgericht gestehet, oder mit anderer öffentlicher Buess 
und dazue am gueth nach aines Jeden Verbrechen, und Ver- 
müegen gestrafft und niemand verschonet werden.

Ebnermassen weilen auch jetzundt der Hebe Gott, umb 
solcher mänigfeltigen erschrecklichen Sünden willen dem greu
lichen Erbfeindt Christlichen Nahmens, dem Türckhischen bluet- 
liund villeicht zu einer Züchtigung undt straff, wie die Eahr 
hero vor äugen ist, unns zu betraugen, undt in seinen Tiran- 
nischen gwaldt zubringen verhenget. Derowegen wollet all undt 
Jede Jung undt allt hüemit ernstlich vermachet die Uber- 
tretter aber gewarnet sein das ein Jeder undt die seinen alls 
offt man zu morgens früe umb 6 oder 7 Uhr zum Gebett 
leuttet, sich demütige, sein gebet es sey daheimbt oder an der 
Arbeit, mit seuffzenden hertzen, dem lieben Gott fürtrage, oder 
so er auf der gassen undt Strassen ist sein Beverentz mit 
entblöstem Haubt unndt christlichen geberden allso erzeige, 
damit gegen den wiedrigen alls wilden, unndt groben leüthen 
unndt solche Vermahnung Verächter, nit andere mittl an die 
hannd zu nehmen noth werde, darauff der Gerichtsdiener sein 
vleissige Achtung Gehen soll.

Zum andern soll allen — Leuggeben unndt Wirtten, 
allhie an dem heiligen Sontagfesten unndt gewöhnlichen feyer- 
tägen undter der Kirclizeit oder vor gewöhnlichem Mittagessen 
(ausser der Khindlbetterin, Khrankhen oder wegferttigen Per
sonen) das Wein-ausgehen bey straff 12 den. eingestellt, dar- 
zue wer unzahl hafften Gesindl wein porgt, undt hernacher 
zu Klagen khornbt, alle aussrichtung versagt sein.

Zum dritten, soll dem Handtwerckern Beckhen, han- 
delsleuthen, unndt Ladensitzern das hingeben, oder ihr Gwelh 
unndt laden offen zu haben, vor 10 Uhr wie obner (?) stan
den, das arbeitten aber so wohl daheimbt alls in Läden gäntz- 
lich eingestellt, dessgleichen auch den Fleischhackhern das 
hingehen, zu Morgens nit lenger dan auf das ander leuthen 
passen undt alles bey Straff 12 den verbotten sein.

Also füer vierdte sollen sich all die jenigen so mit Mass- 
Gewicht undt Ellen umbgehen, alls E h r: unndt redlichen zue-
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stehet, allerley forttls Lists limit Betrugs gantzlich enthalten, 
die aber dawieder thun wurden, gegen demselben soll es Jedes 
Verbrechen, undt erkhandtnuss dersachen nach mit der Straff 
fortgangen werden.

Soll auch zum funfften an den Wochen Markhten alhie 
allerley füerkliauff so nit zue hauss nothturff beschehen, auf 
das ein jeder in der Gemain umb sein bezallung auch was 
bekhommen khan, vor 10 Uhr desgleichen das khauffen unnd- 
ter den Stattthören oder in den Gassen ausser des gewöhn
lichen ort des Marckhts, bey Verliehrung derselben erkhauf- 
fen Wahr, verbotten sein. — Wann auch durch frembde leuth 
in der wochen, es sei, Traydt, Putter, Khäsz, Schmaltz, Arbess 
Leinwath oder wasserley Gattung es sein mag allier bracht 
wirdt, das soll bey Gericht angezeigt durch den diener aus- 
geruefft 3 Stund fayl gehabt undt vor Ausgang solcher Zeit 
kliein fürkhauff oder ablösung bey Verliehrung der Wahr ver- 
stattet werden, nach verstreichung der 3 Stund aber soll jeden 
der Khauff unndt Ablösung bevorstehen unndt zuegelassen sein.

Zum sechsten, die führ oder einschwertzung der Maisch, 
Möst oder Wein im Jahr, alls ob es baugueth were betreffend: 
wolle männiglich solches zu üben treülich vermahnet sein den 
wer oder welche mit dergleichen Tatli (Worth?) erkliündigt 
wurden, unnd nämblich ohn vorwissen lierren Stattrichters 
oder Baths Iehtes dergleichen, dass nit Paugueth wäre, in 
die Statt führet oder versilberet, dem sollen nit allein die 
hereingeführte Maisch, Möst, oder Wein alten Gebrauch nach 
zu Gemainer Statt genummen, sonder die Persohnen selbst 
geschaffenheit der Übertrettung nach, bestrafft werden. — Wie 
dann gleichmässig allen Inwohnern, holden undt leugebern alhie, 
das Möst oder Wein fiirkhauffen, aus ihren Herbergen in ander
gelegene ortt verlegen, undt Winkhel leuggeben welches etlicher- 
massen eingreiffen, ausser jeden Paugueths, das doch auch in 
eines jeden Wohnung oder herberg beschehen, gantzlich bey 
Verliehrung des erkhaufften oder füergezogenen Möst oder Wein, 
eingestellt undt verbotten sein soll.

Zum siebenden soll auch das aufsitzen beim Wein 
oder an andern umglegenen (?) undt verdächtigen Ortten, über 
gebreuchige Pierglochenzeit, so wol das Spülen unnd luedern 
verbotten sein, wer aber hie zuwieder thuen wuer: solle erst
lich der Wirdt der solches zugesehen unnd nit abgeschafft, 
verfallen sein 12 den. gleichermassen die Trinklüeuth unndt 
Spieler auch jeder 12 den. unndt ihnen darneben das gelt 
darumb sie spielten genummen werden undt ob wol der wirth 
oder Leuggeb diese zuvor vermahnet unnd abgeschafft aber
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destogeringern Ernst gebraucht, unndt mit Dargebung wein 
aufgehalten liett, sie aber solches im windt geschlagen und nicht 
geachtet, solle er gleichwohl die 12 den.; die ungehorsamen 
aber doppelt soviel erlegen, unndt wo sie mit Gelt nit zu bezal- 
len, doch am Leyb gestrafft werden. Item welche auf der gas- 
sen sclireyen, piillen undt platzen, wie die wilden Eseln, Stier 
unnd Khälber, die sollen unndt jeder seinen Verbrechen nach 
am Leyb oder anderer Pein gestrafft werden.

Gleichergestallt zum Achten soll es mit allen Arbeittern 
und ledigen gesindl die zu schönen Tagen und arbeittzeiten 
in der Wochen beim wein sitzen oder feyern, nämblicli diesel
ben eingezogen unnd Jeder alls offt der betretten P. 12 den. 
bestrafft werden.

Zum neundten soll niemandt khain holden ohn vorwissen 
Herrn Stattrichters oder ohn redliche Khündtschafft zur Her
berg annemben, wann aber solches beschähe unndt derselb 
hol dt ain Weinzerl Ambt oder ein beständt aufnämb unndt 
doch demselben mit der Arbeith wie sichs gebührt nit vor 
Stundt oder entlieh gar entluffe, solle demnach was er an der 
Arbeith verabsäumbt, sein wirdt an seiner Statt aussrichten 
und die Arbeith verbringen.

Darzue sollen auch alle taglöhner unnd Arbeither treu
lich vermahnet, und gewarnet sein, welcher einmal auf einen 
bestimmbten tag, undt gewisse Zeit ainem zu arbeithen verheis- 
sen Er gewisslich solchen nachkhumb, da es aber nit beschähe, 
sonder einem andern darüber arbeithet, der oder dieselben es 
sey Man oder Weibspersonen, sollen alsbaldt dem Gericht ange
zeigt, gefänckhlich eingezogen unndt hernach der Man p. 2 
den. das Weih aber P. 1 den. uhnablässig gestraffet werden.

Desgleichen sollen auch all diejenigen, so Weinzerl ambt 
aufnehmen unndt Weingarten pauen wollen, erindert unndt 
vermahnet sein, dass dieselben füerohin, von kheinem fremb- 
den khein Weinzerl ambt aufnehmen, es sey dann sie sieb 
erstlich unndt zuvor bey dem Stattkämrer Khirchmeister unndt 
sonst in der Burgerschafft allhie, bey denen so Weingarten 
zueverlassen angemeldt haben, unndt soll gegen den Übertre
tern unnd Verächtern dieser Vermahnung die gebürliche Straff 
fürgenummen werden.

Also auch zum zehenden, welches ain andern seine dienst- 
leutli oder Arbeitter abred aufwirfft zu Ungehorsamb undt 
wegkhlauffen bringt undt verursachten: dieselben sollen alsbaldt 
neben der Leybstraff zu geben verfallen sein 5 flor.

Zum ainelfften soll kheiner mit ainer Püchsen oder wehr 
es sey Handtwercker oder ander Personen in das Leuggeh,
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oder Wirthshauss gehen, es sey dann ein frembder oder gewan
derter, doch allso, so ferr Er vermeint ein frembden oder Zech 
anzufahen undt über nacht allhier zuhleihen, dass er sein 
wehr undt Waffen dem Wirth aufzuheben gehe, ob aber einer 
darwieder thuen, darzue auch ein Püchsen in der Statt oder 
aus den Heusern durch die fenster oder auff der Gassen auch 
in der nacht zue Weynachten, Ostern undt dergleichen Festen, 
wie jetzt in khürtz aufkhummen undt ein Vermeinter brauch 
der zuvor nie gewest sein will, daraus grosser schadt erfolgen 
macht, abschiessen wurdt, desselben Püchsen unnd wehr, soll 
dem Gericht nit allein verfallen sein, sonder die Übertretter 
noch hierzu nach gelegenheit gestrafft werden.

Zum zwelfften, wöll sich auch menigkhlich mit offnen 
unndt blossen liechten, es sey auf der gassen oder daheimb 
in Heusern, an Unsichern unnd gefährlichen ortten umbzuge- 
hen, oder zu tragen gantzlich enthalten, wer aber darüber 
betretten unnd anzeigt wuer, der soll gefährligkheit dess Ortts 
unnd der Zeit nach der straff nit entlassen werden, darneben 
wollen auch all unnd ein Jeder in Sonderheit auffs treulichst 
vermahnet unnd bedacht sein, dass jeder sein feuerstatt undt 
Rauchfäng zum wenigsten alle vier woclien lass aussputzen 
unnd klieren. Es soll hieran so viel immer möglich guete 
achtung unnd aufmerkhen gehalten, unnd die Übertretter alls 
offt umb ein gulden gestrafft werden. Hessgleichen wollet auch 
nit vergessen, wann windige dürre Zeit einfallen, dass menigkh
lich ohn einsagen undt schaffen alle Zeit mit Wasser in seinem 
Haus bey straff ulmablässig versehen sey, dessgleichen wan et 
wo — dass Gott vor sey — ein feuer auskhumbt, dass Jeder 
alls bakit von seinem Hauss ein Person oder selbst mit Am
per Schaffer oder mit Holtzhakhen zum abbrechen dahin 
schickhe, unnd khumme, auf das solchen Uhnglückh mit Gött
licher Hülffe gewehret werde.

Zum dreizehenden, dieweil das allerley ausschütten unnd 
werffen auf die Platz unnd Gassen, als Khermist, Ruess, Aschen, 
Oamb und was dergleichen Unlusts mehr abscheulich unnd 
nit zugestatten ist, derowegen solle sich menigkhlich dessen 
enthalten unnd ein Jeder vor seinem Haus auf halbe gassen 
hindan alle feyerabendt das jenige zusammen raumen unnd 
wegkhbringen lassen, die Uebertretter aber alls offt P. 12 den. 
neben hinwegkh raumung dergleichen Unlusts gestrafft wer
den. Gleicherweys sollen alle Platz unnd gassen jederzeit ploss 
unnd frey und weeder mit Wagen, Pflüegen, Rädern noch 
andern Uhnnothwendigen holtzwergkh oder steckhen aufschla- 
gen verlegt sein, weniger das Viech über nacht vor den heusern
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gelassen werden auf das Männigkhlich bey tag undt nacht son
derlich wan sich gäbling ein auflauff, welches der liebe Gott ver- 
hueten wolle, zuetrueg, desto sicherer fahren unndt wandeln khan.

Zum vierzelienden soll das reiben undt waschen bey den 
Prunstuben unndt Prünnern so wol auch vor den heusern 
eingestellt, unndt bey wegkhnehmung der gerübnen Sachen 
so durch den Prunmeister oder Gerichtsdiener, beschehen soll 
oder bey 12 den. Straff verbotten seyn.

Darneben auch zum fünffzechenden soll alles, Aasz unnd 
todtes Vieh so ausgeschlaipft geführt oder getragen wirdt, 
nit bey den Stattthoren oder allgemeinen Strassen, sonder an 
das gewöhnlich Ortt bei dem Gericht in die Grueben, dann 
sonst auss solchen greulichen Gestankh, den fürgehenden ein 
grausen unnd Khrankheit entstehen möchte, gethan, die Ueber- 
tretter aber alls offt P. 1 fl. gestrafft werden.

Zum Sechtzehenden, weil dann järlich mit dem Lainbe- 
graben, bey der Khalchetz unndt neben dem Stattgraben 
grosser schadt beschicht, demnach soll nunführohin, dasselb 
mit allem Ernst unnd bey straff 4 den. eingestellt sein, darauf 
die Thorsteher ihr aclitung haben sollen.

Dann zum Siebenzechenden soll jeder vor oder zwischen 
seinen Klirautgarten, die Gräben alle Zeit sauber halten unndt 
raumen; wer aber das nit thett, zum ersten einsagen, der soll dem 
Gricht verfallen sein 1 f. zum andern aber 2 f. unnd so fortan.

Allso zum achtzehenden sollen auch berürte Khrautgär- 
ten von der fasten an, bis auf Martini des Jahrs über, es hab 
einer das seinig gar, oder eins thails daheimbt uhnverhinder- 
lich pännig gehalten werden, wan aber einer unnd der ander 
viel oder wenig vor ernenter Zeit, mit seinem grossen oder 
khleinem Vieh darinnen gefunden wuer, der soll von jedem 
haupt neben dem Pfandtgellt den Gricht 12 den. verfallen, 
unnd sich mit dem so schade beschehen zu vergleichen, unnd 
den schaden zu bezahlen schuldig sein.

Item fürs neuntzehend soll das halten an den fuerheuf- 
tern der angebautten äckher unnd zwischen dem gedrait 
also das Sau unnd ander Vieh, welches ohne halter hinausge
jagt unnd getrieben, auch das besonderhalten, verbotten seyn, 
es soll aber jeder sein Vieh unndter che hereien treiben lassen, 
dann durch das winckhelhalten, menigkhlich grosser schadt 
beschicht, wo das nit beschäcli, sollen die Ubertretter jeder 
Zeit dem feldhuetter oder grundtherrn selbst so sie am scha
den erwischen, neben vorstehend straff dem schaden bezahlen.

Betreffendt zum zwantzigsten, dass fahrenlioltz im magern 
hardt wollen Richter unnd Rath führohin khein güftel weeder
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zue weinzaigern noch sunst an jungen, noch an alten farch- 
peumen wie hero hey straff eines gulden, mehr ahgehackht 
werdt, dan dardurcli das lioltz verwusst, unndt verödet, unnd 
entlieh grosser mangl am Borenholtz beschelien möcht.

Zum ain unndzwantzigsten, soll all anders Holtz so hin 
und wieder auss der gmain und in hauslüsten steht fürnemblich 
die Speen und weinstegkhen Höltzer, bey straff 12 den. abzu- 
hagkhen und einzutragen, es sey dann auss aignen lüsten 
gäntzlich verbotten seyn. Gleichermassen da einer dem andern 
die zwischen ihnen aufgerichten und verzeiclmeten Hotter Kag 
unnd Marehpaumb abhagkht unnd vertilgte, der oder diesel
ben sollen von Jedem Khag unnd Hotterbaum verfallen sein 
5 flor. von einer Grain oder Marchpaum aber 1 11. darauff 
die Förster ihr fleissig nachsehen haben unnd nichts verschwei
gen sollen.

Dieweil dann zum zweiunndzwanzigsten das Gartten und 
ändere gründt aufbrechen unnd Zeun abreissen, unndt sol
ches Holtz wegkhtragen, unnd noch darzue in gedachte Gründt, 
dass heimblich einsteigen, daraus hinwegkh zu nehmen, an 
allen ortten unndt Hunden von etlichen allhie als ob es ehr
lich oder sie dessen befreyet wären, ohn allen Abscheuch, 
unnd bedenkhen, so gemein worden, dass man mit Zeunen 
unnd die gründt zu befrieden, auch mit gärtten unnd steckhen 
Holtz, nimmer gemüegsamb gefolgen, wenig seins grundts 
Jemandts mehr was geniessen khan, zu dem auch schier kliei- 
nem khain holtz bey den Teicht in oder vor den gärtten mehr 
sicher ist. Darum!) unndt von destwegen ernstes einsehen von 
Nöthen: so wolle demnach männigkhlich solches zu üben unnd 
vor sein selbst schaden unndt Spott treulich gewarnet sein, 
dann wer hinführo an einem oder dean andern jetzt erzellten 
laster stückhen, dass wenigist begriffen wirdt, der oder diesel
ben, sollen ohn alle gnadt öffentlich zu spott unndt Unehr, 
es sey am Pranger oder Kreutz menigkhlich zu einer War
nung gestellt, unnd desselben verbrechen noch gestrafft, als 
dann auch von hinnen geschafft werden.

Weilln dann bisshero zum drey unndt zwanzigisten sich 
manicherley Verwirrung unnd Unrichtigkheiten hegeben, alls 
bey gemeiner Statt Pergbuech unndt ihrer Khön. Mayestät: im 
schloss alhie, dass etliche Jahre Weingartten. so auff gemei
ner Statt gründen liegen, entweder dem ausswendigen oder 
die alhieigen, von Ihnen an sich tauschen unnd verkhauffen 
unnd solches weeder dem gericht, noch Pergmaister auff das 
Jeder thail der Ordnung nach, in beysein des Pergmaisters 
durch den Stattschreyber in gmainer Statt Pergbucli, so wol
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auch im schloss, durch den hierzue verordtneten auss oder ein
geschrieben wurden, nie angezeigt wirdt, sonder umb manchen 
Weingartt der schon 4 oder 5 Herrn gehabt, noch der Erste 
geschrieben stehet umb destowillen wollen .Richter unndt Rath 
erzellts unordentliches wesen nun ferner bey Straff aines gul
den eingestöllt haben, oder der Ungehorsam!) soll nach ver- 
streichung der übergewönlichen Zeit, denselben grundt gar 
verfallen seyn. Gleicher gestallt soll es mit all andern Con- 
tracten, Tauschen unnd Verkhauffen, verstanden, unndt gehal
ten werden. Beinebens soll auch das Tauschen oder Verkhauf
fen ainigen Grundt von dem Heusern allhie dardurch die 
heuser nicht verbessert, sonder viel mehr geschwecht werden, 
nun füerohin hey unablässiger straff 10 flor. ernstlich verhüt
ten unnd abgestellt sein.

Zum vierunndtzwanzigisten wer die Statt Metzen oder 
das Viertl ohn vorwissen nimbt unnd ausstregt undt nit wie
der an die Stell bringt unndt übernacht in sein Hauss hebelt, 
der soll Jedes tags oder nachts dafür gehen 12 den.

Item zum fünf unndt zwanzigisten sollen auch all die 
jenigen in der Burgerschafft allhie, welche durchs Jahr über 
gehn Wien verraisen sich allweg zuvor bey gericht anmelden 
unndt fragen, oh Ichtes in Gemainer Stattsachen durch Pott
schafft ausszurichten oder was anders hinein zu bringen noth 
were, welcher aber solches aus Verachtung unnd Übermutli nit 
tliun wuer, der oder dieselben sollen alls offt per 1/a Taller 
gestrafft werden.

Sei temal dann auch zum sechs unndt zwanzigisten 
beschwärung fürkhumbt dass man schier ein Jeden nächtlicher 
Zeit dass Statthor soll aufthuen, derowegen soll es nunliin- 
führo mit dem aufsperren allso geschaffen sein, nämblich wan 
ainer oder mehr mit Boss unndt wägen auss der Burgerschafft 
zwischen Pierglokhen-Zeit an das Thor khämen, undt hetten 
doch aus erheblichen unnd gewissen Ursachen eher nit kliom- 
men khünnen, die mögen sich durch den Wachte)' beim Sper
rer lassen ansagen; — er sperrer aber soll dieweil anheimbs 
verziehen, ob villeiclit zwischen leuthens Zeit mehr herzue 
khämen, unnd alsbaldt nachdem leuthen dass Thor eröffnen, 
hernach aber in derselben nacht soll kheinem mehr (ausser so 
in Gmainer Statt nahmen verraisen) unnd in allweeg ausser 
Vorwissen herrn Stattrichters niemand aufgespört werden. Dem
nach wirdt sich ein Jeder desto zeitlicher herzue verfliegen, 
oder sein nachtleger unnd herberg anderstwo zu suchen wissen.

Item tzum sieben unndt zwanzigisten welchen das Thor
stehen oder die Wacht eingesagt wirdt, unnd zu rechter Zeit
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oder denselben tag ausser genuegsamer entschuldigung nit 
erscheint, der soll allweeg 1 j4 Taller zu straff verfallen sein.

Zum achtunndtzwanzigisten, nachdem von etlichen, wan 
man zu gmainem nutz unnd wolfarth, was nothwendigs für- 
nimbt unnd Robath weis verrichten soll, grosser Uhngehor- 
samb unnd Untreue erzeigt wirdt; — nämblich dass die fah
renden erst andie arbeit oder Robath khommen, wann andere 
schier ausspannen wollen, darzue auch wenig aufladen, unndt 
auss ainer fuhr wal 2, oder 3 machen. — Gleichermassen die 
handtrobater ainer heundt, der ander Morgen khumbt oder khlei- 
nes unnützes gesindt, mit dem nichts ausszurichten schückhen, 
daher die arbeith mehrere vehindert dann befürdert, der tag 
vergeblih zuebracht unnd allso auss ainer 2 oder 3 Robatlien 
werden, unnd man in solchem fall desto esster Robathen, unnd 
Jeder das seinig verabsäumen muess. — Derne aber für zu- 
khummen soll ein Jeder zu eingesagter Stundt weills männig- 
khlich zue gueten khombt es sey mit fahren oder lianndtar- 
beitten, an das bestimbde Ortt auch nit mit khleinem gesindt, 
dass nit zue brauchen ist, erscheinen unnd auch ohne erlaub- 
nuss nit aussen bleiben, che Übertretter aber so nit zu rech
ter Zeit khomben oder wenig aufladen, unnd nit treulich arbeit- 
ten, die sollen jedes Verbrechen nach gestrafft werden.

Zum neun unndt zwanzigisten, weil es schon allbereith 
so gemein worden dass die Partheyen, so wol vor Rath, als 
bey gericht unndt in gemeinen Verhörungen so uhnverscliambt 
mit üppigen, trotz unnd Scheltwortten heraussfahren bevor ab 
an einander, ohn allen scheuch unnd Reverentz öffentlich mit 
geschwolnem Maul, lügen, straffen unnd Gott lestern, das soll 
hinführo Mann unnd Weibs Personen, dem armen bey Straff 
des Grichtswandl der 12 den., dem Reichen aber Toppelt so 
viel eingestöllt und verbotten sein.

Zu dem dreissigisten auch, weil so grosse Uhnordnung 
eingerissen, dass dem Stattgericht weecler tag noch nacht, wee- 
der feyer noch Sonntag kheine ruhe gelassen wirdt, sonder offt 
umb geringes handelswillen viel Zeit versäumen muess unnd 
doch weeder Mühe noch Zeith werd ist, demnach soll hin
führo mit dem Verhörstägen solche ordtnung gehalten Wer
dens, nämblich am heiligen Sonntagen und sonderlichen festen 
soll sich Jedermann des Ivlagens unnd überlauffens ausser son- 
derer Nothenthalten, unndt dieselben heyligen unndt feyren. 
AVer aber zue Klagen unndt für Verhör zu khummen Vorha
bens, der wolle in der wochen auf den Montag, Mitwoch, unndt 
den ordentlichen Rathtag dess Pflntztag gedacht sein, doch 
soll auch sonderlich für Rath ainige Parthey nit gelassen.

C orpus S ta tu to ru m . V. 7
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weniger verhört werden, es habe sich dan den tag zuvor bey 
herrn Stattrichter angemelt unnd umh fürlassung gebetten.

Beschliesslich wolle nun hiemit männigkhlich erindert 
unnd gewarnet sein, damit sich ein Jeder, in diesen TJnderschied- 
lichen nach lengs erzeilten Puncten unnd Stiicklien vor Straff 
unnd schaden hinführo weiss zuverhüetten, dann niemand soll 
hierin verschonet, sonder gegen Jedem all rechtmessige billig- 
kheit unnd ordentliche volziehung fürgenummen unnd mitge- 
thailt werden. So viel wollt ihr euch auf diesmal zur Warnung 
unnd nachrichtung lassen gesagt sein, unnd waseiner jetzt nit 
recht verstanden, der frag hernach ainen andern.

Ein Jeder lern sein Lection, so wirdt das Regiment 
wol stalin.1

Eredetije Kismarton város levélt. Kismartonban, az »Instructionen 
Amtseid und Beamtenstand I. Band 1601—1639« felirásu kötetben, 
föl. 1— 16.

1602.
Györvárosi statutum.

Anno 1602. 24. Maji Lett az váróstul közönségesen való 
végezés az procator folta levél kiadástól város pöcséti alatt 
tartozzanak tőle egy forintot adni, ennek két része városé 
legyen, harmad része az város deákjáé legyen.

Procator vallás legyen 2 dénár magyar.
Törvényszéktörés 3 forint, melynek két része biráké, har

mada az porosé, akármely maradsággal legyen, de emenda lin
guae 20 ft legyen, ennek is két része hiráké, harmada az porosé.

Akollo pénz városi embertől egy bécsi, kiföldi vidéki 
tartozzék egy magyar pénzzel, énnek harmadrésze az akolióé 
legyen, az két része az városnak.

Vámlevéltől 4 dénár.
Sokadalomban egy szekértől 4 den.
Egy ökörtől és minden marhától 1 den.
Az mérőből egy szekér búza beméréstől 4 den.
Ha penig kin hálatja, hogy haza nem viszi, hát tartozik 

az bírónak 100 bécsit fizetni bírságot.
Ezenkívül aprólékostul 1 bécsiéi tartozik.
Az mérő méréstől és pöcsételéstől tartozik az vidéki 40 

den. egész mérőtől, fél mérőtől 20 den., városi ember tartoz
zék 4 den.

Eredetije Győr város levélt. Prot. Nro 2. 1601—1604. 949. I.

1 Ugyanez a statutum jelentéktelen eltérésekkel — ismétlődik az 
»Instruction Amtseid stb.c II. kötetének (mely az 1652—1710. éveket 
foglalja magában) 17—21. folióin is.
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1602.
Sopron városi statutum.

Am 3. März. Die bergkleut erscliinen, und umb ein ergötz- 
lichkeit angehalten, wegen das sie auff die arbeiten müssen 
acht haben, und damit die prünnen geräumbt und gemacht 
werden, die geistligkeit gebe sonst wegen der prünnen 1 Pfund 
denar zu bi Iff, das sei vor einem Jahr nit geschehen, bitten 
ihnen ein traid zu bewilligen, gemaine Statt gebe auch 2 Pfund 
denare oder 3 Pfund denare, was drübe mehreres auffgehet, 
müssen sie aus dem ihrigen richtig machen. Verabschied: die 
bergkleut solltens ihnen besser lassen ein ernst sein, als besche- 
hen, sollen hinfüro der burgerschafft zu gutem inherern fleiss 
brauchen, und seien jedem 2 metzen traid bewilligt.

Eredetije Sopron város levélt. Prot ex 1602. Lásd id. gyűjt. II. 
к. 173. 1.

1602.
Sopron városi statútumok.

I.
Dem Khalchmesser sollen wegen desz Messen nicht mehr 

den zween Pfennig von einem Metzen geraicht werren, in be- 
denckhung, dasz der Khalch ohne dasz tewer und sehr hoch 
gestaigertt.1

II.
Wegen der arbeitter, so in G. St. Weingarten gehor- 

samb leisten, ist altem gebrauch nach gewesen, einem Weib 
fünff Creutzer zu geben; dieweilen aber mitt abzahlung desz 
teutschen gelts sich biszweilen ein unordung erhebt, sieht ein 
E. G. für gutt an, dasz man einem Weib sieben ungrisch 
thue geben.

Eredetije Sopron levált. Lad. XXX.  et EE. Nro 5—16. külön 
okmányon.

III.
1. Wegen der Steuer erlegung, sowoll der Ross und 

Wagen, so ein E. G. dargeben, beschwert sich eine G., dass 
allein die armen solche müssen erlegen, die Reichen aber, so 
es woll zugeben haben, darzu nitt gehalten werden zu zallen. 
Item es khombt der G. für, dass den Reichen die Ross und 
Wagen werden bezahlt, die armen aber dass Ihre müssen

1 A tanács azt jegyzi meg : Ist bescheben.
7*
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entratten; bitt derowegen ein E. G. ein E. Bath wolle hierin 
mit Jedwedem ein gleiclieit halten und damit den Jenigen, 
so man zuthun noch schuldig, bezahlt werde.

2. Es will auch eine E. G., dass die bürgerschafft oder 
ausslender denen so von G. Statt addier gelassen werden, sol
len den gewönlichen Zinss zu Beeilter Zeit alss zu S. Thomas 
tag in Gemeiner Statt Chassen richtig machen.

3. Beeden Dienern bitt ein E. G., dass die Herrn Ambt- 
leutt ihnen wollen aufferlegen, dass sie von der Bürgerschaft 
nicht mehr denn einen ungerischen von einer Person solten 
fordern und nehmen: denn zuvor nicht mehr gewesen denn 
zween Pfenig.

4. Nachdem dass Getraidt jeziger umb einen billichen 
Pfennig, Gottlob, gehet, bitt ein E. G., dass die Peckhen Pfen- 
nig-Semeln backhen. Im faal sie sich solches weigerten zu 
tinin, wolle ein E. Bath mit der Straff gegen ihnen verfahren.

Eredetije и. ott. Részben nyomt. megjelent u. o. 390—391. I.

1603.
Sopron városi statutum.

Den 17. März. Dissen tag ist ein Ers. gemain wegen 
der Fleischchliackher auff dass Bathhauss beruffen worden und 
sind zu gemainer Stattfleischhackhern an und auffgenommen 
worden, wölche auch darüber vergriffen, Blasy Eissner, Georg 
Zossoch und Christoff Wolffhard, und sonst noch ein lediger 
gesell Wolff genannt. Und sollen sie biss auff Pfingsten der 
gestalt Fleischliackhen, dass sie nemlich das Pfund rindfleisch 
geben sollen umb 12 den. so wol auch das Castraunen umb 
12 den. das Pfund, gereb sollen sie geben umb 9 kr. das 
Pfund fleckh umb 6 kr. Über das Pfund Schweinen, kelbern 
und lembern umb 15 kr., den Zentnern Inslitt höher nit als 
umb 8 taller. Die im gey mögen 2 tag in der Wochen herein 
speren, und neben inen hackhen. Entgegen will mann den 
allhirigen die lüss lassen, und sollen benckzinss frei sein, dar
neben sie mit einer leidenlichen steuwer bedenckhen Wegen 
ires Artikgelbrieffs sollen sie nun von Bath anhalten, wolle 
mann denselben verlesen, und hernachher auffrichten. So sie 
nach Pfingsten vermainen dadurch beschwert zu sein, sollen 
sie weiter fürkommen. Dem Wolffhard aber ist insonderheit 
aufferlegt worden, dass er sich neben den andern beschaiden 
erhalte, und nit, wie hievon unwillig und auffwiglerisch sei, 
das schlehte vieli hin lasse, und das best anderstwohin ver-
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kauffe. Ferner sollen die meister die lieutt und das Inslitt 
den aliliirigen verkauften und vergeben, in gleichem auch die 
kertzenmacher die kertzen.

Eredetije Sopron város levélt. Prot. 1602—1603. lapsz. nélkül. 
Lásd idézett gyűjt. II. k. 211. I.

1603.
Sopron városi statutum.

1. ЛVogen einhringung der Steuer weil ein Er. Rath 
und Herren 24-ger viel mühe desswegen müssen haben, siebet 
ein Er. Gemein für guet an, ob woll noch anschlagung der 
Steuer, die Anmahnung bei den Burgersleutlien durch die 
Herren 24-ger einen weg als den anderen besehen soll, wann 
und wie oft es einem Er. Rath gefallen thuet, soll doch die 
Burgerschafft, es sey reich oder arm alles ernst darzue gehal
ten werden, das sy die Steuer unablässig zwischen Weihnach
ten und den heil. Dreykönigtag erlegen.

2. Es gibt auch der Augenschein, das die Raths-Persoli- 
nen einen sehr grossen Ueberfluss gebraucht haben, in den 
Holz hacklien, hitt derowegen ein Er. Gemein das hinfüro ein 
mass gehalten und bissweilen auch in den Frey waldt, wie andere 
Burgersleuth hinein fahren lassen, weillen si gemeiniglich die 
sterkhesten Zueg haben, damit die Wählt in der nahendt nit 
also aussgehackht werden.

Eredetije Sopron város levélt. Ladnia XXX.  et ЕЕ. Fase. 1. Nro
4. Nyomt. megjelent ugyanott 74., 75. 1.

1606.
Sopron városi statútumok.

I.
Den 30. August. Denen Fleischhackbern auss bevelch 

eines Ersamen Rath, vom Herrn Bürgermeister fürgehalten 
worden, und anbevohlen, das Sie hinfüro das Pfundt Rindt
fleisch pr. 4l!2, das Kölbern pr. 6, und das Pfund Khröb pr. 
3 ung. pfenning hacklien sollen. Die Flöckli sollen Sie Selbsten 
blitzen lassen und höher nicht als das Pfund pr. 2 ung D. ver- 
khaufen. Das Schweinen Fleischhackhen solle Ihnen gantz und 
gar eingestellt sein. Das Castraunen sollen Sie ausshackhen. 
pr. 5 ung. D. Den Centen Unschlitt sollen Sie unter die Bür
gerschaft höher nicht alss umb Acht Thaler verkhauffen.
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II.

Den 30. August. Denen Meistern des Pinderhandtwerckhs 
ist anbevohlen worden, das Sie Ihre Yass ausserhalb nicht 
verkhaufen sollen. Man begerr auch von Ihnen zuwissen, ub 
Sie mit Vässern versehen. Und wie Sie die grosse und kleine 
Band geben wollen. Item wie Sies mit abbinden der alten Yass 
halten wollen. Darauf Sie zwar Ihren bericht und fürschlag 
gethan. Aber ein Ers. Bath Ihnen auferlegt, das Sie den Emmer 
in grossen Vassen, was über fünf Emer ist geben sollen pr. 
7 groschen. In kleinen Yassen aber pr. 8 groschen. Vom alten 
Vassen abzubinden Wan Sie selbsten die Raiff und band dazu 
geben, den Emer pr. 5 ung. Wan aber einer selbsten Raiff 
und Sandt dazu gibt den Emer pr. 2 ungarisch D.

Eredetije Sopron város levélt. Prot, ex 1606. lapsz. nélkül. Lásd 
id. gyűjt. II. 1c. 251. I.

1606.
Sopron városi statutum.

1. Anfengeklich will ein Ersambe Gemein vermeldt haben, 
dass sie vorhin in Ihrer Betrachtung haben einbringen lassen, 
dass ein Ersamber Rath vor Allem dessen was zu befuerde- 
rung, Gottes Ehr und sein heiliges wordt, sowoll alss Khiri- 
clien und Scliuelen betreffend dahin wollen trachten, wie die 
mit treuen Lehrern und Eüerstehern wider khundten versehen 
und auffgestellt werden. Wann dann die Herrn Amtleuth 
dieses Jahres ein Ersambe Gemein in fuergenommener Betrach
tung desshalber selbsten ermannt. Dahero ein Ersame Gemein 
woll bedacht und zu herzen gefueret, weilen dass heil der 
gnaden Zeit itzo vorhanden, in dem der christlichen Kirichen 
und unss allen die tröstliche Yerheissung zuegesagt wird, dass 
der Allmächtige Gott wolle eine Hilff schaffen, dass man getrost 
lehren soll, so ist es uns gewiss, wenn man dass Mitl dieser Zeit 
anselien und bedenckhen thuet, dass es an der Zeit ist, dass der 
allmächtige Gott der armen engstiges seuffzen und schreien erhö
ret und sich auffmachet, Ihnen ein gewisse Hülff zu schaffen. 
Weiln dann diese grosse Hülff undgenadt dess Allmeclitigen wir 
augenscheinlich spieren und sehen, in dem dass die Landstendt 
dieses Landts Ungarns die rechte Augspurgerische Confession 
also starck getrieben, und darum angehalten, weliche auch 
albereit dem ganzen Landt verwiliget und zuegesagt sein soll: 
So will uns auch hochnöttig gebueren, als mitglieder dieses 
Königreichs Ungarn unss davon nit ausszuschliessen noch
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hierin treg und sclileffrig zu seyn, sondern die von Gott zue- 
geschicklite Mittel und Hantbiettung in genaden und herzlicher 
danckbarkheit erkhenen und anzuenemen, auch mit elirnst und 
eiffer darzue zutliun, auff dass dess Allmächtigen Gottes ehr 
undt sein Göttliches wort zu trost unserer Seelen werde auff- 
gericht. Undt die von Gott geschiekhte geistliche Fryheit gegen 
der weldtlichen hier gegen nichts achten noch uns lang umb- 
sehen, was wir in denen zugewarten vermeinen uns zu getro
sten, auff dass nit etwan wir diese lengst gewünste geistliche 
Freyheit mit der andern zugleih verlieren und hernacher wir 
und unsere Nachkhumling, derer einer mehr khundten theile 
hafftig werden.

Soliches uns füerzukbomen, so hitt ein Ersambe Gemein 
einen Ersamben Rath umb Gotteswiln, weiln ja einer Ersam- 
ben Gemein wol wissend, dass ein Ersamer Rath ebnermassen 
der augspurgischen Confession sich bekhenen und seint, Sie 
wollen mit einer Ersamen Gemein gleich und einhellig zuestim- 
men umb eines sinnes sein. Die wir als ein Ersame Gemein 
nochmals bittlich begern, dass auf den nechstkhünfftigen Pfingst- 
feyertagen ein Prediger bei Sanct Georgen werde auffgestellt 
und ein öffendliches Exercitium mit Lehren, Predigen und 
Sacramentreichung, sowoll dass tägliche Morgengebet gelull
ten und auffgericht werde, auff dass wir die Versönung Gottes 
mit Abwendung seines gerechten Zornes unser Sünden hal
ber, so vili mehr und eher erlangen kliönnen. Damit auch 
diesen zuekhünfftigen Landtag durch dass tägliche Gebet zu 
nuz und erhaltung dess ganzen Vatterlandts möge angefangen 
und beidess zu einen guetten und beständigen Friden des 
Landts und der wahren Religion bey den Allmächtigen Gott 
khörien erhalten werden, in welichen, da wir dieses göttliche 
Werk bestetigen werden, ist kliein Zweiffei, der ewige Gott 
der wirt soliches sein werkli, so wie in seinen Namen und zu 
seinen Lob und ehrn anfangen woll wissent zu erhalten und 
uns darbei zu beschützen.

Erbeut sich auch ein ganze Ersambe Gemein einen 
Ersamben Rath in dieser Sachen gehorsamlichen beizustehen 
und in kheinen weg zu verlassen. Dieser Ihrer bit und begern 
versieht sich eine ganze Ersambe Gemein jezo alss baldt diese 
übergeben Betrachtung, dieses Artiekhelss halber unabschlägi
ger antwort und bescheits erwartundt.1

1 E pontra a tanács nyilatkozata így hangzott:
»Ein Ers. Hath vermeinet diesem begeren ein treues Genügen 

gethan zu haben, versehen sich auch zu einer Ers. Gemein Sie werden 
Ihrem erbieten auch nachkhomen.«
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2. Dess angemelten teutschen Schulmeisters halben befint 
ein Ersambe Gemein, dass er in seiner Handschrifft etwas zu 
gring und in der Raitkhunst villeicht nit erfahren sey. Darumb 
soll Ieorgius biss sich ein ander anmeldt, verbleiben, und wan 
die Prediger zugelassen werden, wird sich hoffendlich baldt 
ein anderer finden und bey einem Ersamben Rath desswegen 
anmelden.1

3. Wegen gemeiner Stadt Weingarthen und Accher geben, 
wie gemeine Stadtnutz mochte gesucht werden, befindet ein 
Ersambe gemein, dasz die Undterthanen gemeiner Stadt, ihre 
dienst, die sie sonsten von Altershero zu tliun schuldig gewe
sen, dieselben nochmals verrichten sollen und fuernenilicli in 
Acchern so viel als durch sie beschehen khann. Beinebens 
aber begert ein Ersambe Gemein dass die Herrn Graffen dass 
Ackhern und Hauen so Unterthonen andere Jahr ihnen pre- 
stiert, hinfuero bey ihnen einzustelen, auff dass sie in gemei
ner Stadt diensten desto leichter gefolgen khönen und gemeine 
Stadtackher füeglicher möchten geackhert werden, gleichfallss 
alss auch mit der Bürgerschafft zu erbauung gemeiner Stadt 
Weingarten nach alten gebrauch verbleiben und gehalten, die 
übrigen Weingarten khönnen Weinzerln verlassen, und wo nit 
drey, doch zwey Hauen verrichtet werden.

Diese Jahr her hat sich das Ackhern bei den Untertha- 
nen sowohl auch das Hauen selbsten eingestelt. Dasz mans 
aber aufs khiinftig gar abstellen und also der Graf für seine 
mühe von den Unterthanen gar kein ergötzliglichen haben 
solte, wirdt liofentlich ein Ers. gemain es bey dem vorigen 
alten brauch verbleiben lassen.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula X X X .  et Е Е . Fase. II. Nro 
5— 16. Hézagosán nyomt. megj. и. о. 392— 393. 1.

1606.
Komárom városi statutum.

Die 14. Augusti. Végeztének az uraim borbélyok felől: 
Hogy az borbélyok mikor egy elsőben leköti az sebest, más 
mester hozzá ne nyullyon, az első mester hire nélkül és aka
ratja ellen; holott hozzá nyúlna büntetése leszen; de úgy, hogy 
szerével hozzá nyúljon, mert ha szerével hozzá nem nyúl bün
tetése leszen még testibe is. Ha oly sebes volna, az mely nehéz

1 A tanács erre kijelenti: »Dieses ist muglichtes vleiszes auch ins 
ÁVerkch gericht worden.
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volna, tartozik olyan mester az egész mestereket egyben gyüj 
hinia és az sebest meglátnia büntetés alatt.

Eredetije Komárom város levélt. Prot. 1604— 1606. 21. I.

1607.
Sopron városi statutum.

1.
Wir ersambe Gemein bedanckht sich anfengiklich gegen 

einen ganzen Ersamben und Wobweisen Eatli dieser königlich 
Freystadt Oedenburg in Ungarn alliir, dass sie auf ihr Viel
fältiges Bitten und Begem vor allen Dingen nunmehr (Gott 
lob und danckli gesagt) sein heiliges Evangelium nach Unver- 
felschter lehr mit treuer Seel begern, in öffendlichen Kirchen 
und Schuelen, und mit wollbestelter Ordnung mit Lehren, 
Singen, Betten und reichung der heiligen Sacramento sowoll 
dess Chatechismi und täglich Morgengebets aufgericht und 
bestehlt haben. Der liebe Gott, der nun dies sein werkh in 
uns angefangen, der wirt es auch gewisslich hinfüro wissen 
zu bekhreftigen. Und soll ein Ersamber Bath zu einer Ersam
ben Gemein sich anderst nit zugetrösten haben, denn dass sie 
dass Jehnige, da widerwertigkeit solle einfallen, mit Göttlicher 
hilff in kheiner Nott und Anfechtung zu lassen, sondern allen 
getreuen Beystand ganz gehorsamblichen darzuthun und zu 
beweisen. Verhoffen aber, der Allmeclitige Gott werde es zu 
dem ende ganz gnedickhlich verbieten und darum nit Idiomen 
lassen, den wir dann in unser christlich gebet so vili füer 
soliche Gefahr anzurueffen schuldig sint, umss erkhenen und 
thun wollen. Amen!

2 .

Die lateinische Schuel betreffend bit ein Ers. Gemein ein 
Ersamber Bath wolle dem lateinischen Schuelmeister anl̂ e- 
vehlen, weiln eine Stuben in der lateinischen Schuel allbereit 
verfertigt und nit ratsam, dass die Klmaben in der Stadt an 
einem tempfigen orth über einander sizen sollen, dass er in 
obbemelter Schuel die Jugend instituiren und weil er ein zim- 
liche Besoldung hat, dass er alle und jede Klmaben, die man 
ihm zuefüert, annemen und dass Quatembergeldt von allhiesi
gen Bürgersskhindern von jeden 2 ss. und nit mehrerst abfor
dern wolle, undt da die Schuel, wie dann kein zweiffel, mit 
der hilf Gottes wachsen würde, wolle ihm ein Ersamber Bath 
guete und bequeme Conlaboratores verordnen und zustellen.
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Was da anbelangt den teutschen Schuelmeister, weil der
selbe jezo khein tauglich Zimmer hat. dass er der notturft 
nach seine Klmahen versteh’n khönte, zwar auff einer Ers. 
Gemein wollmeinen, dass Hauss zur Eienten Zech gehörig ihm 
zu einer Schnei vermeint .worden, weilen aber dasselbige die
ser Zeit mit einem Dach noch nit allerdings versehen, bit ein 
Ers. Gemein ein Ers. Rath wolle die Verordnung thun, dass 
ihm unterdessen das Zechhaus in der Schlippergassen, damit 
die .Tugend nit verabsäumt und biss so lang vorbemelte Behau
sung erbauet wirt, übergeben und eingeantwortet werde.1

3.
Damit aber Kirchen und Schulen so viel besser erhal

ten werden, wolle ein Ers. Rath nach vorigen begern einer 
Ers. Gemein die Beneficia so zu der Predicatur und St. Geor- 
gen-Kirchen angehörig, sowoll das Beneficium so beim Pfarr- 
hoff am Eckh ligend, welicher abgestorben seint, solle hierzue 
nehmen und gebrauch thun.2

4.
Ein ehrsambe Gemein befindt dass grosse Unordnung 

undter den Herrn des valls entstehet, in dem dass dieselben 
nit zu rechter Zeit und auff gewisse stundt, wie gebreuchig. 
auff das Rathliausz erscheinen, also dass offt zu Zeiten, der 
Herrn wenig im Rath sitzen, und die Parteyen soliches aus- 
senbleibens halber nit fuerkhomen khönnen, auch an der gemei
ner Stadt obliegen durch solich Versäumung verhindert, bit 
ein Ehrsamber Gemein, die Herrn des Raths wollen auff die
selbe stundt, wann Herr Bürgermeister einsagen lest, es sei 
gleich an den Ordentlichen Rathstagen oder sonsten, wann es 
die notterfordert, erscheinen, welicher aber in diesem absäu- 
mig oder zu lang umb erscheinen würdt, solle nach vorigem 
aUen gebrauch sein straffgeldt zu erlegen schuldig sein. Weil 
sich aber ein Ers. Gemein zu einem Ers. Rath versehen haben, 
Sie werden guet Ordnung sich hinfüro besser ohne Beschwer

1 A tanács megjegyzése így szól :
Ist besckehen, und weiln die lateinische Sehuele von den magistro 

und kantori nicht versagt gewesen, hat man sie beurlaubt und umb 
tauglichere nach Tübingen geschrieben, darunter man nit ehesten eines 
täglichen gewertig.

8 A tanács nem meri a javadalmaknak ily gyors elidegenítését 
eszközölni, s azért azt jegyzi meg : »Umb allerey Ungelegenheiten willen hat 
ein Ers. Rath biss dato aufgeschoben, will aber darauff bedacht sein.
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der Herrn Ambtleuth zu verhalten wissen, auch die ordent
lich Rathsstunden ausswarten, auff dass khiinfftig, wenn es 
einem andern Herrn deren Ambtsverwaltung treffen wirt, glei
ches gehorsambst zu e rw artten  haben khönen. Also khann gemei
ner nuz und der Partheyensachen schieiniger befüerdert und 
abgeholffen werden.

5.
Ein ersambe Gemein befindt, dass die Undterthanen auff 

den dörffern, zur Stadt gehörig so vili mueglich ihrer vorigen 
Roboth nacligeleben sollen, und die Herrn Graffen sie ihrer 
Robotli, die sie ihnen zu tlmn, schuldig sint, der Zeit, bis 
dass sie zu besserer ierer nahrung wieder aufkhomen erlassen 
damit gemainer Stadt Ackher gebeu und andere Robothen 
desto fueglicher mechten Verricht werden.

Ein ersamer Rath lests bei dem alten brauch bleiben.1

6.

Weiln etliche Herrn des Raths so woll Bürgersleut in 
der Gemein in gelt undt Treit zu Gemeiner Stadt schuldig, 
befint ein E. Gemein dass die Herrn neben dennen bürgers
leiten zur bezallung, mit ernst sollen gehalten werden das 
Getreidt was einer undt der ander schuldig soll taxirt und 
nach den wert eingefordert, und wan dann solliches beschehen 
wirt und die alten Schulden also eingebracht wirt ein Ersam- 
ber Rath in fuerfallunden resten und andern ausgaben zim- 
licher, Vorschub gethan werden.

Da nun die Herrn des Raths so zu gemeiner Stadt schul
dig sein, mit der bezallung, hierin einen gueten anfang machen, 
werden die in der Gemein so vili mehrers verursacht zu /al
len oder derjenigen so es nit thun, mit elirnst darzue kliönnen 
gehalten werden. Es sollen auch alle ausständige Steuern ein
gebracht werden.

So vili ̂  sich bei dieser schweren Zeit hat tliuen lassen 
hat man gethan.2

7.
Die Steuer anlangend weiln die drey Jahr allererst auff 

das khunfftige 608 sich enden, bit ein Ehrsambe Gemein gehor- 
samlicli ihrer hierinnen noch dis Jar, nach dem Lantsbrauch 
günstig zuverschonen wie sich dann ein Ersambe Gemein des-

1 Az okmány szélén.
2 Utolsó bekezdés az okmány szélén.
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sen zu einem Ersamben Rath gänzlichen versehen tiniét, die 
werden ihre grosse nott und armuet zu bedenckhen nemen, 
auch dass diese 1604 ausstendige Steuer wegen erlitenen scha
den ein arme Bürgerschafft die zu zallen, nit auffzukhome- 
weiss, so vili wenigem dass sie mit einer neuen sollten beschwen 
ret werden.

8 .

D ie b ü rg e rsk h in d e r so eines theils H ausgesessen , und  
so n sten  verehelicht, b e sch w ären  sich  sehr, dass sie sowoll als 
fre m b te  ih ren  b ü rg e rlic h e n  A y t  le isten  m uessen, so sie doch 
verhoffen  weil ih re  e ite rn  b u rg e r  gevesen sie b ilic h  eine frey- 
lie it, fu e r  den fre m b te n  h ie r in n e n  haben  sollen, a lso  dass sie 
so lliches A y ts  b illich  e r la s s e n ; u n d  bey solicher f re ih e it  m ech- 
te n  e rh a lte n  w erden. W a n n  a b e r kheine f re y h e it dessw egen 
v o rh an d en , so w irt b e g e r t u n d  d a  es auch  e in e n  E rsa m b e n  
R a th  fu e r  guet a n s ich t, d a m it sie zu  den b ü rg e r lic h e n  A y d t 
g e h a lte n  w erden u n d  einem  wie den  an d e rn  beschehe.

AVer bü rgerliche  g e re c h tig k h e it haben  w ill, d e r  is t  sch u l
d ig  zu schwören, e r  sei ein  A u s lä n d e r  oder e in h e im isch e r.1

9.
Die burgerszeit so Thumoldt von einer Ersamen burger

schafft, und ihren giiettern wider ihren bürgerlichen Aydt, 
tüchtigen fuesgesetzt und bey der Stadt in solicher grossen und 
hohen gefahr, nit haben finden lassen, bit ein Ersambe Gemein, 
dieselben ihre Übertrettung halber in die Straff zunemen, und 
kheinesweges, andern hinfuero zur Währung, nachzusehen.

10 .

E in  E rsam b e  G em ein  s ic h t fu e r g u e t an , d ass  die h o l
d en  in  der S ta d t  so d a  W e in g a r te n  haben , sow oll a ls  die in  
d e r  V o rs ta d t, w ann  ih n en  h e r r  B ü rg e rm e is te r w ir t  einsagen  
lassen , dass sie um b  das gew enliche ta x  w egen in  G em einer 
S ta d t  W ein g a rten  a rb e ite n  sollen, da  sie dem  zuw ieder, der 
d a ru m b e n  g estra fft w erden.

I s t  n ich ts fü r  dem  h e r rn  B ü rg e rm e is te r k liom en .2

'11 .

M arkhó  K a r le  k h r a b a t  auff den K o rn m a rk h t,  soll nach  
V e rn u n g  des V e rte in k h o m en d en  A r t ic l  a u sg e sc lia tz t u n d  k h ü n f-

1 Az utolsó bekezdés az okmány szélén.
3 Utolsó bekezdés az okmány szélén.
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tig khein khrabat mehr zwischen die Bürgerschafft hereingeno- 
men werden.

Ohne sonderliche ungenuegsame Ursacli kan solches nicht 
füergenomen werden.1

12.

W eg en  des N agy  Já n u sc h e s , bei e in e r E rsam en  G em ein  
b itlich es  an b rin g e n , se iner M ü h l das  W a s s e r  h e re in  zu lassen, 
b it  ein E h rsa m e  G em ein  ihm e dasselb ige  zuverw illigen, d a  ab e r 
gem eine S ta d t  etw as zubau en  h a t ,  soll e r  schu ld ig  sein  m it 
denselben , a u s  den weg zu h a lten .

13.
Der Yeldtdiener Ausstandt betreffend bit ein ersambe 

Gemein ein ersamber Rath wolle nochmalen dabin gedacht 
sein, damit solieher an ihrer besoldung abgezogen, und der
selbe also eingebracht mechte werden.

14.
Ein Ersambe Gemein bit dennen Veldtdienern an zu 

bevehlen, dass sie alten gebrauch nach ein jedweder mit sei
nen Ross diene, und mit solichen versehen sey, damit sie in 
fuerfallender Nott desto besser zu gemeiner Stadt ausschikhung 
gebraucht khönnen werden, und also ieren dienst desto schiei
niger aus wertten muegen.

Die Zeitt ist nicht darnach.2

15.
Wegen der Frau Csemeteyn, bette billich ihr das ver

gangene Weinlesen, nit sollen herein passirt werden, weil sie 
aber der vernianung nit nach khumbt, will und begert ein 
ersambe Gemein, dass ihr das leitgeben damit sie also zu den 
bürgerlichen gehör umb mechte gebracht, eingestellt, und nach 
den vorigen alten betrachten Articlen, so anno 605 und 606 
einkhomen, gehalten werden.

M an  w ils ins w erck se tzen .3

16.
Betreffend den Apotekher, verbleibt, ein Ersambe Gemein 

bey den vorigen 1605 und 1606 Jarigen Betrachtungen dass 
er darzuegehalten werde.

1 Utolsó bekezdés az okmány szélén.
2 Utolsó bekezdés az okmány szélére jegyezve.
3 Az okmány szélére írva, az utolsó bekezdés.
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Weiln den Apotheker umb kheine W arnung gibe, so es 
einer Ers. Gemein will, wirdt man ihm abdanklien.1

17.
Wegen der Visch bit ein Ersambe Gemein, dass die 

Wagen durch den Gerichtsdiener alle morgen aufgericht, und 
dieselben nach der alten Ordnung, sollen verkhaufft werden.

Ist beschehen.2
18.

Die Zagersdorff, Paumgertner und Schadendorffer, so auff 
gemeiner Stadt grundt und Wissmat herein halten, bit ein 
Ersame Gemein, ein Ersamer Rath, wolle durch die Veldt- 
diener fleissige auffsehung verschaffen und dasselhig bey ihnen 
abzustelen und sie deswegen zu pfenden.

Ist beschehen.3
19.

Ein Ersame Gemein bit ein Ersamer Rath, wolle dahin 
gedacht sein, damit die besonder Haidt ausser des Zugviech 
abgesteldt mechte werden.

Wer guet das mans thaet, aber vil, so dieses betracht, 
thuen selbsten dawider.4

20 .

Wegen des Herrn Türkhen verbleibt es noch bey der 1600 
.Tarigen Betrachtung.

21 .

Es bit ein Ersambe Gemein ein Ersamer Rath wolle 
die Hottern, weilen soliche in etlich Jahrs nit besehen, disz 
Jar zu bereitten fuer die handnemen.

Soll auf diese Pfingst feyertag wils Gott beschehen.5

22 .

Den Herrn Stockhen betreffend bit ein ehrsame Gemein, 
ein ersamer Rath wolle, laut des 43 Articl Anno 605 da er, 
wann ein ersambe gemein auff das Rathhaus erfordert wirt, 
und nit erscheint, in die Straff zunemen.

23.
Zu mehrer Richtikheit, bit ein Ersamber Gemein, dass 

Herr Cammerer das 1605 jarige Wachtgeldt auszuschreiben

“ Az okmány szélére írva. az utolsó bekezdés.
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gedacht sey. Das 1606 jarige Wachtgeldt aber wolle Herr Bür
germeister, den Herrn Vicrundzwanzigern befelch geben dass 
sie soliches einbringen.

24.
Weiln die Neustädter auf zueschreiben und bit eines 

ersamben Raths der Mautb balber, mit der Bürgerschafft 
khein mitleiden tragen wollen, bit ein ersame Gemein ein 
ersamber Rath wolle den dörfflern, weliche ihnen Weingarten 
bauen oder sonsten mit Arbeit beypringen aufferlegen, Dass 
sie ihnen eher nit, bis solang die burgerschafft mit ihrer arbeit 
versehen, einiges tagwegen arbeiten sollen, auch kheine Erdt 
auff gemeiner Stadt grund undt Waiden zu beschitung und 
grueben ihren Weingarten auszzuheben gestatten, undt da es 
von ihnen oder ihren weinzierlen beschehen thete, sie bierum- 
ben zu pfenden und zu strafen, und werden sie die Mautb, 
der armen Burgerschafft zu schaden dopelt einfordern, volle 
ein ersamer Rath auch das Bergrecht dieweil die Stadt so 
gar erschöpfft, von ihnen Übermassen dopelt begern und ein- 
nemen. Und geschiecht nit unbillich, dieweil sie zu ihren gemei
nen Stadt nutz einkhomen Schaffen khönnen, also vili billichen 
wier auch, die ierer in ein steete verderben khomen, woll 
befuegt sein zu begern. Es solle ihnen auch das Salz so sie 
ihren Weinzierlen wie fuer khombt, zu fueren und zu geben 
abgestelt werden.

Umb mehreres glimpstes willen hat man bishero innen' 
gehalten, weiln sie aber sich gar nicht erklaeren, also wirdt 
mann auff andere mittel gedacht sein.1

25.
Ein ersame gemein bit ein ersamer Rath, wolle auff das 

Gericht der Fleischhakher fleissig achtung gehen lassen.
26.

Weiln Herr Hanns Paur, das Paitaschgeldt noch bis 
dato nit erlegt, bit ein ersame gemein ihme mit allen ernst 
auff zu legen, dass .er soliches mit ehesten auff das Rathhaus 
erlege, wirdt als ein ersamber Rath dasselbig der Notturft 
nach zugebrauchen und anzulegen wissen.

27.
Wegen der Schmit, Schuster und anderer Handwerkhs- 

leit; hit ein ersame Gemein, weiln sie die arm Burgerschafft

Az utolsó bekezdés az okmány szélére írva.
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hart und starkh mit ihrer arheit überschetzen, ein ersamber 
Rath wolle ein öffendliche Ordnung a uff richten undsoll vermög 
des Artickl der 1606 jarigen betrachtung gehalten werden.

28.
Was schliesslich in der 1606 jarigen Betrachtungen 

Arickln, so anno 1605 beschlossen einkliomen, bit ein ersame 
gemein ein ersamber Rath wolle ob denselbigen so vili mueg- 
lich halten thuen.

29.
Das hiemit sich auch wann Her Bürgermeister der Bür

gerschafft auf das Rathhaus einsagen lest, das dieselbe hierin
nen gar umgehorsambst und all khunftig also gehalten wer
den, das was einer nit zu gewisser Stundt, wann ilime Herr 
Bürgermeister einsagen lesst vorhanden ist, das derselbe 6 khreu- 
tzern zur Straff erlegen solle; da er aber gar aussen bleibt, 
und kheine sonderliche Ursachen hat, soll er ein Ortstaller 
wie zuvor gebrauchtig gewest erlegen. Undt soliche straffen 
herrn Bürgermeister heimfallen. Dazue soll alle Zeit das Bur
ger-register verlesen werden.

30.
Weilen der barmherzige Gott uns einen gnedig Frieden 

erteilt und vermutlich dass ein Landtag ausgeschrieben und 
die Stadt in ihren Freyheiten mochte angetastet werden, also 
bit ein Ers. Gemein ein Ers. Rath wolle die Freyheiten gemei
ner Stadt zeitlich herfüersuchen und in denselben fleissig nach- 
sehen, damit nacher nichts verabscliumbt werde.

31.
Es bit ein ersambe Gemein ein ersamber Rath wolle 

auff mittl gedacht sein, dass eine Rosskuuppel mechte bestellt 
und angericht, damit die arm Bürgerschafft zu ihrer notturfft 
auch etwas desto leichter von rossen aufferziehen khönnen.

32.
Weiln sich die latainische Schuelmeistern und andere 

mehr neben den geschwornen Bürgerleiten mit Hingebung 
Schmalz und andern mer nit allein an Wochenmarkhten son
dern alle tags, weliches wieder die alte Ordnung ist, am offnen 
markht befinden, khombt soliches zwar der Bürgerschafft 
schwer fuer, weiln sie nit angesogt auch kheinen bürger
lichen Ayt geschworen noch ainige bürgerliche mitleid tra-
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gen, dass sie neben den bürgersleiten soliche freybeiten mit 
hingebung allerley haben sollen, bit also ein ersame gemein 
Ein Ers. Rath wöll soliches abzusteln dahin gedacht sein.

33.
Auf beschwer des Rorers und wie ein ersame gemein 

also warhafftig bericht worden, dass er wider die Erbarkheit, 
den benachbarten, in den gründen, zunahend khomen und 
von wegen soliches seinen verbrechen anderer eherliche geschwo
ren bürgerleit, dieser Stadt, in einen besten argwöhn zu brin
gen gedacht gewesen, bit ein E. gemein, ihme und allen den- 
nen die dergleichen thaten begehen, dass burgerrecht zu ver
sagen und abzuschlagen ihme auch sambt den Viech diese 
Stadt und grund zumeiden aufferlegen.

34.
Wegen des Sárkányischen Haus, bit ein E. gemein, das 

guete achtung gehalten werde, dass undter den Sárkhányischen 
namen sich nit ein anderer einschleichen thue.

35.
Es bit ein E. Gemein, dass ein ersamer Rath, dahin 

wolle gedacht sein, dass die Prukhen allendhalben ausgebessert 
und gemacht werden.

36.
Ein ersame gemein gefint, dass der Spittalbach gar unsau

ber gehalten wirt, derowegen wolle ein ersamer Rath dennen 
Burgersleiten derer Hauser dranstossen aufferlegen, dass sie 
kheinen Mist darein scliitten wollen, und soeiner befunden 
wuerde, der diesen zuwieder lebete, der soll den Notturfft nach 
gestrafft werden.

37.
Vor Herrn Walend Mester behausung ist augenschein

lich, dass derselbe salvo honore allen Mist und Unflat auff die 
gassen schittet, also dass den fuergehenden und benachbarten 
einen grossen abscheuch bringt verhiettung aber viller Khrank- 
lieiten, so aus solichen geschmachen entstehen, bit ein ersame 
Gemein, ein ersamber Rath, wolle ihme aufferlegen, dass er die 
gassen sauber und khunfftig kheinen undat mehr heraus schitte, 
sondern in sein Haus tragen lasse.

Corpus S ta tu to ru m . V. 8
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38.
In gleichem beschicht auch durch Herrn Husspaum bey 

Herrn Feuerers behausung dass er den Mist auf die Hassen 
schlagen timet, wolle dime ein ersamher Rath soliches ebener- 
massen abstellen.

39.
Es beschweren sich nit wenig Biirgersleit wider den 

gerichts diener, dass derselbige ohne Bevelch Herrn Stadt
richters, den Bürgersleiten vili betrangnuss anthue, und Herrn 
Stadtrichter villmal mit Ungrund berichtet, dass sich also bey 
gericht vili Spaltungen seinetwegen zuegetragen, bit ein ersame 
gemein ihme soliches mit ernst einzustellen oder einen andern 
zu befördern.

40.
Die Wachtstuben allenthalben bey den aüssern thören, 

bit ein ersame Gemein, dieselben damit sie die Wacht in 
imgewitter desto besser erhalten kliönnen, machen zu lassen.

41.
Ein ersame gemein, bit ein ersamer Bath, wolle auff 

guete Mitl gedacht sein. Damit man bey den aussern tliörn 
sonderbare Wächter und thorsteher kliönte haben und nacher 
einen anschlag, auff die Bürgerschaft machen, damit soliche 
monentlich ausgezalt khönten werden.

42.
Die Haubtmannschafft bey den vordem und hintern Thor 

belangend, weiln vor altershero gebrauchig gewest dass ein 
jedweder Bürgersmann selbst, hat die selbe versehen muessen, 
also bit ein ersame gemein, ein ersamer Rath wolle nocli bey 
derselben alten Ordnung verbleiben, muessen also die Khnecht 
bey den Tliörn auff soliche Biirgersleit mehreren sorg als auf! 
besoldte Haubtleut haben, und khann die Wacht also desto 
besser verrichtet weiden.

43.
Wegen der 400 Taller Hauptmanns-Besoldung bit ein 

E. Gemein, da es möglich, ein E. Rath wolle auff guete Mitl 
gedacht sein, damit solicli gehl auffgehebt mecht werden.

44.
Wass Spitall und Kirchraitungen und dergleichen zu 

gemeiner Stadt gehörig, bit ein E. G., solicli Verwaltern auf-
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zulegen, damit sie alle Zeit im Jahr und Tag zeitlich soliche 
geben thuen!

45.
Die Halter Häusl, bit ein ersame Gemein damit diesel

ben mit ehisten khönten gemacht werden.

46.
Dass Weit wegen, bit ein ersame Gemein, dennen die nit 

Burgersleit sein, einzustelen, und da einer, oder der ander 
betreffen denselben, zu straffen.

47.
Dass hinter Thor betreffend, bit ein ersame gemein das

selbe zu eröffnen und die Vormauer da selbest zu machen.

48.
Den Gattern bey der Schwem, bit ein ersame Gemein, 

dass derselbig wie es dann hoch von nötten gemacht werde.

49.
Die Bürgersleit in der Vorstadt beschweren sich, dass 

grosse Unordnung in dem Leitgeben gehalten wird, also dass 
man die Wein von einen Viertl in das andere fiiért, bit ein 
Ers. Gemein ob der alten Ordnung zu halten und dass ein 
jedes Viertl seinen Wein in denselben leitgebe und nit in ein 
anders füeren thue.

50.
Weiln der Stadtgraben abgelassen, bit ein ersame gemein 

meur so vili mueglich, weil soliche von den villfeltigen Schies
sens, zimlich erschüt, und zerbrochen, auszubessern.

51.
Die Weingart wegen betreffend, weiln soliche sehr von 

den Beben, und unkhraut, ausgeschit werden, bit ein ersambe 
gemein, den Bergleiten anzubevelchen, damit was sie derglei
chen finden, soliches Herrn Bürgermeister anzeigen, und also 
soliches bey denselben burgersleiten abzustelen und soliche 
weg wider zu raumen.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula X X X . et ZZ. Fase. I I  
Nro 5—16. Egy pár pontja nyomt. közölve u. o. 395. s köv. I.

8*
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1608.
Szombathely városi statútumok.

I.
Anno 1608. Nona die Junii. Az pusztákról ugyan azon 

napon végezték az uraim, hogy az kinek vetése vagyon az föl
deiben, az adja meg, az után az, kié az ház, az ki neki adta 
az földet, ahbúl tartsa ki azt az pénzt; az szomszédok tar
toznak megmondani, az kinek földében vagyon vetés, ha meg 
nem mondja, négy forintot vehessenek rajta.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. 1606—1609. Pag. 387.

II.
Decima die Novembris. Az város erdeje felül másodszor 

azt végezték egész városul, hogy minden ember egy fertárral1 
egy-egy szekérrel hozzon, ha valaki többet hozott egy fertál- 
rúl egy szekérnél, az 'biró felrakassa az többit és annak adja, 
az ki nem hozott; ha valaki penig az váras végezése ellen 
cselekeszik, lovát, szekerét el veszesse és az, ki az tilalmasban 
találtatott az előtt, biró Uram megbüntesse törvény szerint, 
és az után is, valakit benne találnak, az jáki úton feljül lova, 
szekere elveszszen.

Eredetije u. o. 388. I.

III.
In festo S. Martini az egész váras az váras erdeje felöl 

azt végezték, hogy ha valakit az városban talál, tehát az bíró
hoz jőjön és az birónak megmondja, és az biró húsz forintot 
vehessen rajta; ha peniglen az biró meg nem vennéje rajta 
az húsz forintot, az bírón az váras húsz forintot vehessen, az 
váras hadnagyja az váras erdeje őrzőjével 11.1 vehessenek fáradt
ságukért, valakinél váras deák keze Írása nem lészen.

Eredetije u. o.
IV.

16-a Novembris. Bormestereket választott az egész váras, 
Pál deákot, Mészáros Miklóst, egy holnapig pénz nélkül eljár
nak benne, ű magok fogadása, az után esmeg egy holnap múl
ván mást válaszszanak.

Az birsága peniglen az ki másuvá megyen borra, tehát 
egy forintot vehessen biró uram rajta egy meszelyért, az két

1 Fertály.
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része az varasnak járjon, az harmad része az bíróé legyen. 
Ha peniglen az bíró uram valakinek kedvez és az bírságot 
megengedi, tehát az varas két annyit vehessen biró uramon.

Eredetije u. o. 389.

V.
Eodem die végezték az uraim az akó felől, hogy az ország 

akójával akoljanak, az mértékkel is az ország mértékével mér
jenek ; az söpreje is az váras számára legyen. Az kik bormes
terek lesznek, az csapiároknak is azok viseljék gondját.

Eredetije u. o.

VI.
Eodem die. Az mészárosok felől azt végezték egész várasul, 

hogy. valamint az régi szokás volt, más mészáros ne lehessen, 
hanem mint régentén, hogy az ki be nem állott az szükség
nek idején ne vágjon; ha peniglen valaki másuvá megyen az 
váras uraim közül, az biró egy forintot vehessen rajta, az két 
része az várasé, az harmad része az bíróé.

Eredetije w. o.

VII.
Azt végezte az váras, hogy az restantiáknak kiszedésére 

biró uram ő kegyelme személye szerint tartozzék elmenni, és ü 
kegyelme mellett legyenek jelen az város-hadnagy, ő kegyel
mekkel is az tizedesek jelen legyenek. Ezen kívül is, az kiket 
akar biró uram ő kegyelme, tartozzanak elmenni.

Eredetije u. o. 390.

VIII.
Die 3. Maji 1608. Az várasi uraim végezése szerint, 

végezte ő kegyelmek ezt:
Az várasi esküdt uraim együtt lévén, azt végezték az 

város erdeje felől, hogy tilalmas legyen, mint annak előtte, 
mind addig, mig az váras együtt nem leszen, megszabadulá
sárúi mit végeznek.

Az erdő őrzők felől peniglen, az kiket az biró uram 
akar, azokat tegye és válaszsza.

Eredetije Szombathely város levélt. Erőt. 1606—1609, Pag. 383.

IX.
Másikat azt végezték az uraim az mezőn való szabad 

földeknek elfoglalásárul, hogy az biró az uraimmal kimenjen
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és meglássa, hun foglaltak, hun nem; az hun elfoglaltak, az 
birónak hatalma legyen arra az árkokat be vonyattatni és az 
kerteket levonyattatni; az utakat és az dűlőket a hun fel
szántották, az régi szokás szerint az utak mely szélesek voltak, 
most is azon statusba legyenek és maradjanak.

Eredetije u. o.

1608.
Sopron városi statutum.

1 .

Erstlichen wass Khirchen und Schuelen anbelangt, bit 
eine ganze Ers. Gemein in gehorsamb ein Ers. woll weiser Rath 
wolle ihnen dieselben, wie bisshero beschelien nochmals befohlen 
sein lassen und die in günstiger Befiirderung in acht haben.

2 .

Demnach Herr Steffan, unser Seelsorger, mit khainem 
tauglichen Zimmer dieser Zeit, dass er seinen studiis, wie er 
gern wolte, bei etlichen Personen im Rath und der Gemein 
verlangt, abwarten khan, versehen ist, vermeint ein Ers. gemein, 
doch mit eines E. Raths wollmeinen, weiln jezt das Pfister’sclie 
Hauss fayl und ein Ers. Ratli schon albereit 200 Taller ligend 
hat, an denselben, auch von wegen des Hoffrichters zu Paras
tagen walend (weiland) denkhen selig, von Gern. Stadt dar- 
geliehnen 170 Taller sich gleichfalss darauff bezahlen khönte, 
undt weiln der Verkhauffer sich verneinen lassen, von Jahr 
zu Jahr soliclies zu bezallen, alss möchte mit ihme khönen 
geschlossen werden, damit dass Hauss Gern. Stadt nuz gebracht 
und ein Ers. Rath ihrer Schulden so vili besser einbringen 
in bedenkhung, dass auch die grundstückli woll so vili Jär- 
liclien ertrag, damit der Termin bezaldt würde. Soliclies kliönte 
Herrn Steffan zu besserer Pflegung seines tragenden Ambts 
übergeben und der Umkhosten in zinss erspart werden.

3.
Anbelangend den ungarischen Prediganten, mit wass gele- 

genheit soliclier möchte angenommen und erhalten werden, 
vermeint ein Ers. gemein, dass ihme, weil man dieser Zeit 
nit anderst auss weiss, dass ihme ein Ers. Rath wolle dass 
Hauss zur Herrn Zech, dass in der Schiiperzech oder heilig
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Dreifältiklieit Zech, weliches ihme am tauglichsten wer, zur 
wohnung übergeben. Seine Undterhaltung aber muss ihme die
weil aus der Camer gereicht werden.

4.
Den 6. Articl vertiger Betrachtung, wegen einbringung 

alter schulden in gelt und Treit, bit ein Ersamhe gemein, ein 
Ersamber Rath wolle denselben so vili möglich, nochmals, 
damit die alten schulten eingebracht khunten werden in dasz 
werckh ziehen.

Weilen ein Ersamber Rath spüre, dasz man ein wenig 
metzen Hähern und Traide, in massen solche die Cammer 
Raitung auszweisen, ihnen vor andern nicht ausz dem weg 
halten will, will ein Ers. Rath darauf gedacht sein, dasz sie 
mit ehesten bezalen; entgegen sollen die in der gemein auch 
auff bezalung gedacht sein.

5.
Weilen dann in den 8. Articl, dasz die burgerskhinder 

desz bürgerlichen Ayt zu schweren, haben wölln betreut sein, 
einkhomen, und ein Ersamber Rath dasselb nit zulassen woll
ten, so bit ein Ersamber gemein dasz die, weliche nit geschwo
ren, noch mit grossen ernst ihren bürgerlichen Ayt zu leisten, 
dahin sollen gehalten, und eine geleichheit werde gebraucht, 
damit sich kheiner wider den anderen zu beschwern habe.

Die sichs bishero geweigert, habens versucht; die Jun
gen aber sollens noch thun.

6 .
In dem 15. Artikel Vertiger Betrachtung, wegen der 

Frauen Tscliemetey khombt ein, dasz ein Ersamhe gemein hit, 
ein Ersamber Rath wolle ihr dasz Weinlesen nit herein las
sen, damit sie zu den bürgerlichen gehorsambt mochte gebracht 
werden, Bit nachmalsz zum Uberflusz ein Ersame gemein, ob 
solichen zu halten und ainesmalsz nunmehr derselben Ver
tröstung insz werkh zu stellen.

7.
Es khombt auch in den 19. Articl wegen der besondern 

haldt ein, dasz dieselbe abgesteldt solle ivei den; da aber etliche, 
die diesen Articl haben schlieszen helffen, seihest darwieder 
thaten, und ainer oder der andere darinnen betretten wuerde, 
bit ein Ersambe gemain, ein Ersamber Rath wolle sollichen 
mit ernst straffen.
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8 .

U berm assen  befint sieb  a u c h , dasz m an  vili V iecli u n d te r  
die S p ita ll  h a ld t  tre iben  th u e t ,  b i t  auch  ein E rsa m b e  gem ein, 
so lliches bey  den jetz  a n tr e t te n e n  S p itta lm e is te r  e inzuste llen .

9.
Es bit auch ein Ersame gemein, ein Ersamber Rath 

wolle nochmals die Mitl mit dennen von der Neustadt, wie in 
den 24. Articl vertiger Betrachtung begert wird, fortfahren; 
zu dem khombt man auch in erfahrung, dasz sie undtern 
schein, ihren erbauten wein, vili erkhauffte Wein, welche sie 
zu Kreutz und derselben Orten zusammen bringen, über gemei
ner Stadt grundt und Boden fueren thun, bit ein Ersambe 
gemein, khunfftig hierauff durch die Veldtdiener sonderliche 
achtung geben zu lassen. Und da einer betretten wuerde, sol- 
lichen wein hinweckh zu nemen.

10.

W egen  desz P a ita sc h g e ld t, so H e r r  H a n u sz  P a u r  bisz- 
h e ro  noch  n ich t erleg t, b i t  e in  E r . Gern, bey  ihm e sollches 
e inzum anen .

11 .

In den 27. Articl khombt ein, wegen der Handwerckhs- 
leit, dasz dieselben die arme Burgerschafft hart und starkh 
überschätzen, bit ein Ersame gemain, ein Ersamb. Rath wolle 
nochmaln über solichen articl halten, damit die Burgersleit 
liierinen nit beschwert werden.

12.

Den Apotheker belangend, weilen ein Ersamber Rath 
in ihrer resolution dasz er umb kheine Warnung geben will, 
dasz. ihme soll abgedanckht werden, einkhomen lest, sicht es 
ein Ersame gemein ebermassen fuer guet an, bit ein Ersame 
gemein ihme zu beurlauben, und einen andern, der mit einer 
bessern und frischem Apotheken versehen ist, zu befuerdern.

13.
Es khombt auch in den 29 Articl ein, dasz wan Herr 

Bürgermeister der Burgerschafft auff dasz Rathausz einsagen 
leszt, dieselbe sich gar ungehorsam einsteln timet, bit ein Ers. 
Gern, siliche zustraffen, und ob sollich articl zu halten.
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14.
Den 30 Articl betreffend, obwoll ein Ersamber Rath, 

klieine Resolution darauff erfolgen lest, doch ist ein Ersame 
gemein der Hoffnung, ein Ersambe Rath, werde nach ihren 
Bitten und Begehren auf kunfftigen Nottfahl albereit mit 
genuegsamer fuersehung gefast sein.

15.
E s  b i t  ein  E rsa m e  gem ein, ein  E rsa m e  R a th , w olle die 

B rü c k h e n  a llen d h a lb en  u n d  so n d e rlich  die bey den gesalzenen 
bacli, Z iege l w isen, u n d  S te inen  b rü c k h l weil so liche g a r  zu 
b rechen , zu m achen  befehlen.

16.
Auch bit ein Ersame gemein, da es anderst muglich, ein 

Ersamer Rath, wolle den Haltern ihre Heuszl damit sie sich 
hessten erhalten kliönnen, zu machen Verordnung thuen.

17.
Ein Ersame gemein bit nochmallen ein ersame Rath 

wolle auff guete Mitei gedacht sein, damit man hey den 
Euszern Thören sonderware Wächter und Thorsteher kliönte 
haben, wi dann in den 41 articl vertiger Betrachtung ein- 
khommen.

Ist beschehen. *
18.

Die Weingartweg betreffend, weilen solliche liaeuer ebner 
müssen, von den Rehen und Unkhraut ausgeschit und ver- 
worffen werden, bit ein Ersame gemein den Bergleuthen noch- 
maln einzubefehlen fuer welichen Weingartten sie der glei
chen finden solliches Herrn Bürgermeister anzuzeigen, damit 
dasselbe bey den Burgersleiten abgestelt und die weg wieder 
geraumet werden.

19.
Weiln die Steuer bey den Bürgersleiten schwer einzu

bringen ist, bit ein Ersame gemein ein solche Ordnung zuma
chen. Nämlich weiln die Steuer nach altem gebrauch, auff 
die ainbringunde fechsung desz weinsz darauff angeschlagen 
wierdt, wi auch diesz 1607 Jahr beschehen, soll jeder Bür
gersmann von der Zeit an, ehe die ander fechsung dieses 1608 
Jahres sich anfahet, sein Steuer vor hero zu bezallen schul
dig sein, da es aber von einem oder dem andern nit beschehe,
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so soll ihme sein weinlesn zu weingart oder zu Herzuebrin- 
nung der Stadt gespert sein. Jedoch vermeint ein Ersame 
gemein, die Steuer khunfftiges Jahr alshalt in den Adwendts- 
zeiten anzuschlagen, weil jeder meniglich am besten bey geldt, 
und da er der zeitlichen erindert wiert, so vil besser die erle
gen kliann, alsz wan die zu spat im Jahr angeschlagen her- 
nacher Verhinderung gibt. Und sol auch nach der vorhin beger- 
ten Ordnung jedem sein Zetl welcher bezahlt, darumben geben 
werden.

20 .

Wegen der Bobath mit den fuehren befint ein Ersame 
gemein dasz Herr Stadtrichter in fuerfalenden Nötten nach 
der Ordnung solle einsagen lassen, da sicli aber einer oder 
der ander undter der Burgerschafft widerspanstiger zeigen 
wuerde, soll der selbe darumben in die Straff genumen 
werden.

21.

Es liit ein Ersame gemein da es ein Ersamer Bath fuer 
guet ansiecht, dasz man die undter Feiclit Mühl zu dem Spi- 
tall gäbe, dest wegen weiln salvo honore vili khleinesz Viehei 
vorhanden, sollichen von den fuesmel desto besser erhalten 
khönte werden, auch sonsten bey sollichen mehrersz nutz schaf
fen wuerde, alsz mansz umb 70 fl. weilen darauff zu erbauung 
vili Unkhostensz gangen und durch die selben vorlassingen 
umb disz geldt diese Muhl baldt abgenutzt wuerde, verlas
sen wirdt.

22 .

Wegen herein fuerung der Wein dieweil die Stadt dahin 
befreit dasz klieine fremde wein, weder durch die Herrn desz 
Bats, oder deren ausz der gemein sollen hereingetragen oder 
gefuert werden, bit ein Ersame gemein, ein Ersame Bath 
wolle noch über solichen freiheiten halten, sowoll dasz die jetzt 
hereingefuerten dörfflerchen wein widerum hinausz gebracht 
werden.

23.
Obwoll Herr Bürgermeister ein Ersame gemein vermant, 

dasz in andern Ereystetten auch gebreuhig, wann die Obrik- 
heit St. Georgen Tag ersetzt wiert, dasz soliches vormittag 
nach angeherten wordt Gottes und nit nachmittag beschehen 
solle, So wil doch ein Ersame gemein bey ierer alten Ord
nung verbleiben.
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24.
Es ist vorder Zeit breuchig gewest, dasz in abnehmung 

der zungen von den fleischhackhern der drittetheil Herrn 
Burgernaeister gefahlen, also wil noch ein Ersame gemein, 
dasz’ bey sollicher alten Ordnung solle verbleiben und nit 
Herrn Stadtrichter sollicbe alle sondern Herrn Bürgermeister 
der drittetheil zuegehörig ist.

25.
Ein Ersame gemein sicht, dasz im Zwinger bey disem 

Puchsenmeister gar unordentlich zugehet und er sich wenig 
in detí selben linden lest, derwegen bit ein Ersame gemein, 
ein Ersamer Rath wolle dime alles ernsts anbevehlen, dasz 
er besser zu den Stuekhen und andern gezeug darinnen sehe 
und seinen dienst besser in acht neme, auch sich in andere 
dienst nit ainschleiffen time noch darzue gebraucht werde.

26.
Es bit auch ein Ersame gemein ein Ersamer Rath wolle 

die Musterung mit der Burgerschafft und den Undterthanen 
auff den dörffen damit man sehe, wie die selbe mit Rüstun
gen versehen fuer die Handnemen auch allen Holden einsa
gen lassen, dasz sie neben der Burgerschafft auffziehen sollen, 
damit man sehe wie starck und Volckhreicli man bey der 
Stadt ist, dasz sich ein Ersamer Rath in fuerfalenden Nöt- 
ten auch besser getrosten khönnen.

27.
Weiln die Schlag Pruggen noch nit verfertigt, bit ein 

Ersame gemein, die selbe da anderst muglieh mit eliisten 
machen zu lassen.

28.
Es sicht auch Ersambe gemein fuer guet an, da es jetzt 

muglieh wer, dasz man dasz Haus zu Mödwisch auff das gelän
gest und schlechteste erbauen khönte, damit etliche weinzetln 
sich darinnen auffhalten, auf dasz gemeiner Stadt Weingarten 
da seihst besser und schieiniger möchten gearbeitet und erbauet 
werden.

29.
Auch der Prunnen zu Mödwisch in Weingartgeburg, 

weliches ein Hohe und grosse notturfft ist, weiln sollicher aller 
zerbrochen, bit ein Er. gern, solliclien machenlassen.

123
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30.
W eilen  die K ü ste r von den  B iirgerssle iten , w eliche ЛУe in 

g ä r te n  a u f  ih ren  gehiiet h ab en , ja r lic h  dass P u lfe rg e ld t a b fo r
dern . also  b i t  ein E rs . G em ein  ein  E rs . R a th  wolle ebener- 
m assen  au ch  von ihnen u n d  a n d e rn  E rem b d en  soliches k h ü n fftig  
e in v o rd ern  lassen. Schlieszlich  b i t  ein  E rs . G em ein ein  E rs a m -  
b e r  R a th  wolle ob d iesen u n d  vorigen ieren  B e tra c h tu n g e n , 
w asz zu  gem einer s ta d t w o lfa rt d ienet, v a tte r lic h  h a lte n , u n d  
t im e t sich  h iem it ein E rsa m b e  G em ein in  allen v illich  g e h o r
sam  u n d te r th e n ig  befehlen.

D ie  H e rre n  v ie rundzw anziger u n d  ganze E rsa m b e  G em ein  
u n d  B u rg ersch afft a lh ie  z u  O d en b u rg .

Eredetije Sopron város levélt. Lad. X X X . et ZZ. Nro 5—16.

1609.
Sopron városi statutum.

1 .

E rs tlic h e n  obwohl e in  E rs . R a th  neben e iner E rs . G em ein , 
so w e it d u rch  sch ickhung  G o tte s  des A llm ech tigen , d ass K li ir -  
chen  u n d  Schuelen in  e in  zim liche O rdnung , den G o tte sd ie n s t 
zu v e rrich ten , geb rach t, u n d  soliche m it solichen q u a lif ic irten  
P e rso n e n  versehen, so b e fin t doch ein E rs . G., dass H e r r  R e c to r  
neb en  seinen U n d te rg e b e n e n  Collegis die J u g e n d  zu  TJnd- 
te rw eisen  etw as trege  u n d  n ach lässig  is t, au ch  k h e in e  rech te  
d isc ip lin  und  fo rch t u n d te r  den K n a b e n  weder in  d e r  K ir ic h , 
Schuelen , noch au f d e r  G assen , w ie es woll sein  soll, g esp ie rt 
w ird . B i t  ein E . G. e inen  E rs . R a th  in  gehorsam b, ih n e n  den 
S ch u ld ien ern  anzubevehlen , dass sie die K n a b e n  in  besserer 
O rd n u n g , alss b ishero  beschehen , in  und  auss d e r  K h ir ic h  
fu e re n  u n d  sie neben  ih n e n  den G o tte sd ien s t zu  v e rr ic h te n  
beyw ohnen, auch n i t  g e s ta tte n , ein  soliches ein- u n d  auslauffen  
d e r  K h n a b e n  in  d e r K h irc h e n , weliches bey den  P re m b te n , 
so h ie h e r G ottes w o rd t u n d  die P re d ig te n  zu h ö rn  khom en, 
e in  hess nachgedenckhen  m ach t, so woln au ch  d en  A ss ta n te n  
auffzulegen, dass sie dem  H e r rn  R ec to ren  b esse rn  gehorsam b 
le is ten , dam it n i t  die Z e it , a ls beschehen, m it  rau ffen  u n d  
sch lag ’n  in der S chuel zu eg eb rach t werde. N eb en  d iesen  e rfe r t  
m a n  auch, dass v o rn en e te  S chueld iener die H e r r n  P re d ig a n 
te n  w enig in  e lirn  h a lte n , wo sie n u r  khönen  m it  u nze itig  
d isp u ta tio n ib u s  a n ta s te n , w eliches ihnen  n it  z u e g e s ta tte n , son
d e rn  b i t  nochm aln  e in  E rs . G., dergleichen bey  ih n e n  ab zu 
ste llen  und  dass sie d as  M in is te riu m  besser in  e lirn  h a l-
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ten, auch neben den vorgewesten Herrn Inspectorn die Herrn 
Prediganten und zwar aus der Gemein, so studiert, zu nem
ben, dass sie die Schuel oft visitiren, was fruchtbarliches alda, 
damit die Zeit nit vergebens hinlauffend verricht wird, dass 
also eine guette Ordnung beides in der Kiricli und Sclmelen 
wie es vor der Zeit liier beschehen, erhalten werde.

2— 6.

Előző évi határozmányok szószerénti ismétlése.

7.
In den 11. Art. vertiger Betrachtung beklagt sich ein 

Ersambe gemein über alle Handwerkhsleut, dasz sie die Bur
gerschafft mit ihrer Arbeit hart übersetzen, welche sie bisliero 
noch nit gemindert weiln dann Gottlob das Treidt und alle 
Victualien umb einen rechten Pfennig zu bekhommen sint, 
also bit ein Ersambe gemein in gehorsam ihnen, sonderlich 
aber den Schmiden und Schustern ihre Arbeit zu setzen auch 
den Pekhen dass Gewicht, weiln dass libe Treit in einigen 
khauff ist zu sterkher und dass offendliche Gewicht undter 
den Brodtladen zuhalten, damit die arme Burgersclmfft nit 
von ihnen allen so hart beschwert werde. Da es aber ein 
Ersambe Rath fuer sich selben, ob den einer Ersamben Gemein 
nit zweifelt, nicht khönten in dass Werkh ziehen, haben sich 
die Herrn Vierundzwanziger ein Ersamben Rath allen gehor
samliehen Beystandt zu leisten anerbotten.

8 — 12.

Szószerénti ismétlése az előző évi határozatoknak.

13.
Yertiges Jahr ist in den 27. Articl einkhommen, dass 

ein Ersamber Rath, wansz den selben fuer guet ansicht, die 
undter Teichtmull zum Spittall solle genomen, weiln es aber 
ein Ersamber Rath nit fuer rathsamb befunden, vermeint ein 
Ersambe gemein, dass bede Teichtmullen dergestalt sollen 
verlassen werden, als nämlich, dasz man die selben besichtige 
und was daran zu brochen irgend erbaut und also gebauten 
einem übergebe, und was in der Zeit weils einer in Bestand 
hat, brechen thuet, er dasz selbige nit aus gemeiner stadt, 
sondern seinen eigenen Peitl erbaue, jedoch mit miinderung 
des Ziensz, und da si einen widerumb ahdrit, dasz soliche 
als wi si ilime gebaut tar und zugereichter ubergeben, also 
und dergestalt gemeiner Stadt heimfallen solle.
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14—25.
Szintén szószerénti ismétlés.

26.
Nachdem zu erhaltung guetter Ordnung, Policzey und 

bestendigen recht, darnach sich meniglich zu richten hoch
notwendig, Sehe demnach ein Ersambe Gemein fuer guet an, 
damit gewisse Statuta, beides, wasz den Proczes vor Path 
und gericht, dann die Testamenta, Erbfall, Contract und ande
res nicht anbelanget, auffgericht wuerden, darnach sich nit 
allein ein Ersamber Path und Burgerschafft, sondern auch 
die Advocaten, Procuratores, frembte und meniglich zu richten, 
ein gleich mesiges Urtl und Proczesz dergestalt zu schöpfen 
weliches gar leiclitlich khönte volgeczogen und in dasz werckli 
gerichtet werden, wann die alten Protocol sollen fuer die Hand 
genommen, und etlich erfarene, bedesz ausz einem Ersamen 
Path und einer Er. Gern, sollen verordnet werden, alle Unord
nung, zwispalt und Differentz khunfftig zu verhieten.

27—38.
Szószerénti ismétlés.

39.
Dieweilen unsere Musiker in der Kirchen etwas schwach 

und der Stadt Turner sollicher füglich beywohnen klian, als 
biten E. G. ein E. Patli wolle ihnen aufferlegen, dass er Sonn
täglich mit seinen Instrumenten sich alda finden time, da er 
sich geringer Besoldung halber beschweren würde, khann ihnen 
ein E. Path mit etlich mezen Trait zu hilff khomen.

40—41.
Szószerénti ismétlés.

42.
Es ist khunstbar, wasz von einer Ersamben Gemein 

jetzt und sonsten, was sie von einem Er. Path auff dasz Rat- 
hausz erfordert werden, geschlossen wiert, dasz solliches also 
balden von etlichen auszgesagt, und gar kheine geheime gehal
ten werden; bit ein Er. Gern, ein Er. Rath wolle da einer 
oder ander betretten wiert, andern zum Exempel an leib und 
guet straffen.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et ZZ. Fase. II. Nro 
5—16. ítészben nyomt. megj. ugyanazon adatgyűjteményben 398—399. I.
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1610.
Szombathely városi statutum.

Prima die Maii. Az egész város végezett: valakit szem 
szemekkel, az jószágban vagy parragon, ki kaszaalya földön 
talál tátik, biró uram tizenkét forintot vehessen rajta.

Az szaladástól az mező pásztor egy pénzt vehessen egy 
marhától, ha peniglen akkor nem teheti, az leié az jószág, 
megbecsülvén, megelégetessék.

Item végeztek egész városul, hogy ha valaki mindenféle 
szedést, valami reá esik nyolezad napra be nem hozza, biró 
uram megfoghassa, két annyit vehessen rajta.

Item végezett az egész város, hogy ha valamit az faluk
ról behoznak, senki meg ne vehesse addig átalljában, mig más
nak szükség leszen, hanem azután, ha senkinek nem Iceli úgy 
vehessék meg, ha penig úgy találtatik hogy addig megveszik 
az kereskedők, az vásárbirók elvehessék tide.

Item, ha ki gabonát be hoz, tiz óráig senki megne vehesse, 
hanem minden szeginnek jusson benne.

Eredetije Szombathely város levéltárában. Prot. 1609—1612. Pag. 
210— 211.

1610.
Sopron városi statútumok.

I.
Den 5. Mai. Mokh in namen des M. Gregers statt Tur

ners begerdt von ein Ersamen Ratli: Nach dem er mues 
wachten und auch auff das die Music besetz sey taugliche 
Mittconsorten underhalten, und gleichwoll die besoldung zim- 
licli klein, zu dem viel der fremden und hiegischen geigern 
gefunden werden welche im grossen eintrag tliun, so sey sein 
underthenige pitt. Ein Ers. Rath wolle ihnen solches einstel
len, oder auffs wenigst aufferlegen, das man im darum begriess 
das auch seiner gesellen einer dabey sey, und er also sein teil 
auch möge dabey babén, auff das er also sich besser möge 
unterhalten.

Abschid. Er solle alle spilleut zu Herr Bürgermeister 
erfordern, so will er inen auferlegen das sie in allzeit begrues- 
sen sollen, die frembden spielleut sollen gantz abgeschafft wer
den, doch mit disem anhang auff das er die leut nicht über- 
schetze.

Eredetije Sopron város levélt. Prot, ex 1610. Lásd idézett gyűjt. 
TI. h. 269. I.
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II.
Den 28. Juni. Den Fleischhackhern ist aufferlegt, sie 

sollen das Fleisch hiss 14 tag nach Joanny, noch also das 
pfundt umb 3 Ungeriscli verkauften, nochmals sollen sie das 
rindfleisch umb 4 halben geben, das kälbern und lämmern 
umb 4*/a Ungerisch geben.

Eredetije и. о.

1610.
Szombathely városi statutum.

Anno 1610. die decima octava Julii. Végeztek az uraimék 
közönségesen az nemes emberek felől, hogy föl kell írni az 
kiknek az földeikben vetés vagyon és meg kell nekik hadni, 
hogy az köblit meg ne adgyák nekik, hanem váras számára 
adgyák.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. 1609—1612. Pag. 216.

1610.
Sopron városi statutum.

Es haben zwar die Herren Inspectores der Schulen E. 
E. G. schriftlich andeuten lassen, wie das sie für guet ange
sehen, dass mann eine baarkirchen für die Knaben solle auf
richten, welche in den Chor, weillen sie Predigt das Wort 
Glottes nit woll vernémben khönnen und also ihren Eltern oder 
Praeceptoren was sie drauss gelernt nit referiren khönnen, so 
vermeint doch E. E. Gern., dieweiln ohne vielerley umkosten 
müssen spendirt werden; man khöne diese expens interea woll 
sparen, vermaint aber E. E. Gern., dass man khleine benkhlein 
ausser das Chor an das eisserne Gitter umb das Altar solle 
auffrichten, darinnen die Knaben die Predigt Göttliches Wort 
gar woll werden vernémben und lernen khönnen.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula X X X .  et ZZ. Fase. II. 
Nro 5—16. Nyomt. megj. u. adatgyűjt. 400. I.

1611.
Kőszeg városi statutum.

Anno 1611. den 20. Martii. Ist von einer Ersamben 
Gemain, Hungern und Teutschen einhellig beschlossen, dasz 
ein jeder Burgersmann, so inn Schlosz umb Pier schickht oder
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holen lasst, ihme solches genommen, zum Richter getragen, 
unnd die Person, musz einen Reinischen Gulden gestrafft wer
den, so sichs aber begehe, dasz die Burger durch andere frembde 
unndern Schein Pier ausz dem Schlosz tragen liesze, der soll 
gedoppelt, dasz ist umb 2 fl. Rheinisch gestrafft werden. Auff 
solches sollen die Thorsteher an beeden Thoren ihr achtung 
drauff zu geben; da aber sich begebe, dasz ein kranckhe Per
son lusthalber nach Pier verlangen thate, soll solches dem 
Richter angemeldet werden, der wirdt die Sach Recht zu thun 
wissen, Actum ut supra.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1603—1612. lapszám nélkül.

1611.
Sopron városi statutum.

Den 25. Mai. Pattige in N. der Beckhen hitt, weil ihnen 
auss ein kreuzer 24 lőtt ist zu baclien verwilligt worden, ob 
sie es noch also könten verwilligt haben, bitten sie damit den 
Mühlbeckhen auferlegt würde, damit sie nicht under ain gro- 
schen backhen sollen, Yerabschiedt: sie Sollen weil ein Ers. 
Rath ihnen ohne dass auf 26 lott bewilligt, sollen sie doch 
solches noch also bachen, die Kipffel bachen sie auch zu klain 
die Mühlbeckhen sollen auch nicht under ain groschen bachen 
ist beglichen auf anhalten biess auf 25 lott zu bachen aufer
legt worden.

Eredetije Sopron város levélt. Prot, ex 1611. Lásd idézett gyűjt.
II. k. 277. I.

1611.
Szombathely városi statutum.

Vigesima octava die Novembris. Az egész városnak volt 
communis congregatiója, az város borárulása felől végzetek, 
mind egész városúl igyenlő akarattal és szóval, hogy az város 
számára való czap follyon.

Válosztották bormesternek az eskütt uraim közül Szabó 
Györgyöt, István deákat. Item az község közöl választották 
Barbul Pétert egy holnapig, ő kegyelmük szorgalmasan és a 
legmennél jobb, úgy viseljék gongyát. Az egy holnap elmúlván, 
ennek a holnapnak, mikor kitelik, mingyárást az utolsó nap
ján, számot adgyanak.

Item végeztek közönséges akaratbul, hogy egy akó legyen 
úgy, mint a győri akó. ehez is meg legyen az ország mértéke.

9C orpus S ta tu to ru m . V.



130 VÁROST STATÚTUMOK.

Az penig az idén, az ki korcsmáros leszen, csapszéki legyen; 
úgy töltse 'az edént, liogy csordultig legyen, mint egyék sza
kad városokon szokták az edént csordultig tölteni; ka penig 
hamisan méri, hogy meg nem töltené igazán, törvénnyel meg- 
küntessék, mint hamis korcsmárost.

Item végeztek ilyen conditióval, hogy az ur borátul meg
válva, senki városi emker, sem eskütt polgár, sem egyék köz
ség, sem zselljér, sem zsellyér asszony, sem mesterlegények, sem 
egyék közszolgák senki városi emker, füven is az városkán 
lakozó lévén, senki az közönséges haszonért, és az városnak 
igaz tagja lévén, és az közönséges jónak jóakarója, senki más 
korcsmájára tudniillik Perintújfalvira, Csömötényire, Márton- 
deákéra, Eötvös Istvánéra, Luczár Istvánéra és ezeknek kívüle 
is ha találtatnék oly ember, ki az város csapjára korcsmát 
kezdene, és ha valaki ezekre az felül megnevezett és megtil
tott korcsomákra, nem hogy kannával küldene, de még csak 
maga is reá menne kor innia, mindegy a büntetése. Elsőbben 
az büntetése négy forint, Ha másodszor is rajta kapják ugyan
azon embert és megkizonyodik: tehát dupla az büntetés. Ha 
peniglen harmadszor is meg nem szűnik, végeztek egész váro
sai, hogy az házát az város megkecsültesse és letevén az házá
nak az árát, az városról kimenjen, mert mindafféle engedetlen 
embert az város nem patial, itt közöttünk tartani nem kell.

Item végezték, hogy valaki itt az városon találtatnék 
oly ember, ki az város ellen vagy Perini emberhez avagy 
ujfalvi emberhez társalkodnék össze, avagy peniglen az felül 
megtiltott gazdáknak korcsmárossa lenne és az városnak kárára 
igyekeznék, efféle torsolkodásában avagy peniglen városi zsellyér 
lenne, avagy zsellyér aszszony. annak is egyenlő legyen az bün
tetése, mint az belese.

Item ha valaki városi ember avagy penig zsellyér senki 
az bormesterek hire nélkül ha bora volna senki vidékbe ne 
adhassa, mert ha elagya hir nélkül az ő büntetése, mint az 
elsőknek tudniillik f. 12. Ha peniglen másodszor is megentel- 
vén, megkapják rajta f. 24. Ha harmadszor, az az ember a 
városon ne maradhasson.

Item végezték egyenlő akaratból, hogy kilencz óráig az 
korcsomáros az ajtót felnyitva tarthatja, az kilenczet megüt
vén, az hadnagy uraim mingyárást kilencz óra után takarót 
harangóztasson és az korcsomáros is ajtaját betegye. Ez alatt, 
ha valaki útról ennél későbben haza történnék térni, emberét 
lámpással az korcsomároshoz elküldheti és efféle embereknek 
az korcsomáros a ki leszen bort adhat szükségeken, de annak 
kívüle senki vagy városi, avagy peniglen vidéki, lámpás nélkül
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avagy peniglen egyél) míves legénynek avagy közszolgának senki 
fel- alá kiáltván, avagy szitkozódván, lámpás nélkül járván az 
hadnagyoknak az város őrzőkkel hatalmuk legyen reá megfogni 
és az toronyba tenni, s az pénz, az büntetése, mely birság az 
hadnagyoké legyen.

Item végeztek közönséges akaratból, hogy az sokadalom 
elmúlván az töltésnek és az hídnak megépülésére mind egész 
városul egy nap egy utcza népe menjen reá, annak utánna 
más utcza, más nap, barmos és harmattan ember egyenlő
képpen valameddig az munka el nem végeztetik; valaki enge
detlen lenne: az régi szokás szerint négy forint az büntetése.

Item végezték, közönséges akaratbúi, hogy az város körül 
való töltéseket, a hún útak vannak, azokat mind megseperjék, 
azonképpen az kapukat is minthogy az városnak háboruságos 
állapotját látván ahhoz képest mennél hamarább lehet, meg
csinálják egyenlő akaratbúi.

Item végeztek közönséges akaratból, az papmolna és 
úrmolna között, ki egész vagyon megtiltattak; tíz forint a 
birsága.

Azonfelül az füzes az határig mivel kétfelől az vizköz- 
ben tilalmas legyen, annak is tíz forint az birsága, ha valaki 
látná és meg nem mondaná 12 flórt vehessenek rajta.

Eredetije Szombathely város levéltárában, u. ott. Prot. 1610—1612. 
Pag. 817—320.

1611.
Sopron városi statutum.

Es befind! und will auch eine Er. Gern, dasz alle Gemei
ner Statt betrachtung, so vil derselben vorhanden, sollen durch 
den Herrn Stattscbreiber zu ein bucch zusammen geschrieben 
werden.

Eredetije Sopron város levéltárában. Lad. XXX.  et ZZ. Fase. II. 
Nro 5—16.

1612.
Szombathely városi statutumoTc.

I.
Anno 1612. 29. die Aprilis. Az egész várasnak volt

communis congregatiója és ........  azt végezték közönségesen,
hogy az varas őrzőikül, inig a szükség kénszeríti, adjanak az 
hadnagyok minden nap és éjjel segítséget az mezőőrzésére.

9*
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Valaki penig el nem jár abban a dologban, bíró uram min
den törvény nélkül négy forintot vehessen rajta.

Valamely penig el nem jár ebben az tisztében, bíró uram 
megfogja és négy forintot vehessen rajta.

Azonkívül, valamint az tavaly végezve volt, most is úgy 
azon büntetése legyen mindennek, helyén hagyták az tavalyi 
végezést.

És megvégezték, hogy csorda barmot az mezőn ne őrizzék, 
hanem minden ember az erdőre hajtsa.

Az tilos föld, valamint azelőtt volt, most is azonképen 
tilos legyen.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. 1612—1614. Pag. 1.

II.
Prima die Julii. Az uraim végezték a zsellérek felől, 

hogy valaki az takarásba másuvá megyen takarni, mind fele
ségestül, gyermekestül elmenjen, többet vissza ne jőjön az 
városra lakni.

Eredetije u. o. 5. I.

1612.

Sopron városi statutum.
1 .

Erstliehen: Nachdem bisswaillen in einer wochen zwee 
Eaiertage zu faiern einfallen thun, welche denen Herrn Predi
gern alibié beschwerlich sein zu versehen mit der Predig, ver
meint ein Ers. Gemein: dieweill es vor Alterss also gehalten 
worden, dass die Herrn Prediger auff allhiesigen Dörffern sol
len herein berueffen werden, dieselbigen Predigen zu errichten, 
damit man auch dabey abnemen wirdt khuennen, wie fleissig 
sie sich daraussen auf den Dörffern verhalten thun.

2.

Wass dass eingesammlete gelt in der obern Khirchen bei 
St. Michael unter der Predigt betreffen thuet, begert ein Ers. 
Gemein den armen Gefangenen zur erledigung ihrer Person 
nach gelegenheit derselben etwass davon mitzutheilen. Undt 
dieweill die Herrn Prediger sich beglagen thun, dass ihre acci
dentia schlecht und gering, wie auch dasselbig bisswaillen alles 
wiederumb denen armen Leuten mittaillen thun, begert ein Ers. 
Gern, mit untertheniger bitt jedlichen Herrn Prediger zu einer 
Wiedererstattung davon jerlichen sex Taller mitzuthaillen.
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3.
Diewaill die Schulkhnaben in der obern Khirchen die 

Predigen in den hintern Chor nicht leichtlich hören khuenen, 
sieht eine Ers. Gern, für gut an, dass ihnen ein Chor an ein 
gelegenen Ort solle gebaut werden, bitt derhalben ein Ers. 
Gern, ein Ers. Rath wolle den Augenschein nemen undt den 
Herrn Kirchvatter das selbig zu bauen auss dem übrigen 
gesamleten gelt anbefelhen, damit die Jugent Gottes wordt 
desto fleissiger möge anheren undt lehrnen.

4.
Es sollen auch der Herr Rector undt seine Collegae in 

der lateinischen Schul mit den Astanten sich nicht zu gemein 
machen, sondern ihre Auctorität für jenen undt iedeman 
erhalten, damit die Jugent nicht geergert werde, und Zucht 
und Ehrbarkeit bey ihnen kheine gepfiantzet werden undt 
wan irgent studiosi hieher khommen, die allda bey einer Ersame 
Burgerschafft Unterhaltung begeren, sollen sie sich zuwor alweg 
bey Herrn Rector anmelden, ime auch allen billigen gehorsam 
und unterthenigkheit angeloben, damit zwissen einen Friedt 
undt ainigkheit erhalten werden sein. Darnach so sollen auch 
alle privat schnellen gäntzlich eingestellet werden. Wenn aber 
ein ehrlicher Bürger einen paedagogum halten will, so soll er 
seine Khinder mit nur in die gewönliche schul ein und aus
führen lassen. Dahaim aber solle er seine untergebene discipeln 
vor undt nach der Schul notturflich Heissig instituiren undt 
examiniren.

5.
Es sollen auch die Klmaben zichtig und still in irer Ord

nung zur Khürchen und Scliuell gefiiret werden, auch also 
zichtig undt still nider khrichen in ihrer Ordnung sitzen, Got
teswort flaissig anheren undt lehren darauf! dan die Schuldiener 
sie fleissige achtung geben sollen undt sie flaissig examiniren, 
wass sie auss der Predigen gelernt haben.

6 .

Es sicht ein Erb. gemein vorguet, dass die Herrn Inspec
tores alle viertl Jahr sollen in den Schullen ein Examen zu 
halten anstellen, damit man nicht allein sehen klian, wie die 
liebe Jugent instituirt und wie Heissig sie studire, sondern damit 
sie auch dadurch zu mehren fleiss geraitzt werden möchten.
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7.
Dass eingesamlete Khircliengelt soll hinfüro von den 

Khirchvatter absonderlich, wohin ist gewandt und wassgestalt 
ist ausspendirt worden, ordentlich und nicht unter dass Klii- 
ricli guet verrait werden.

8 .

Es wais ein Ehr. gemein nicht oh iliere frailiaiten, von 
der iezigen khönigliclien majestät seindt confirm irt werden oder 
nicht, da es nun nicht beschehen währ, sicht ein Ers. gemein 
für hohnotwendig an, dasz solches so vili müglich nachmal
len beschehn solle, dan wan dieselbigen bey ieziger khön. 
Majestät nicht solten confirmirt sein oder würden, dass uns 
das selbig hhunfftig bey andern kliönigen zum höchsten prae- 
judicirlich undt schedlich sein würde.

9 .

Es khumbt einer Ers. gemein für wie dass sich in dem 
tliurn bey der thurnern, undt auch in den zwinger — bey dem 
Puclisenmaister allerley gesinnd, undt etliche junge Burgers- 
sön, aufhalten thun daselbsten prassen undt dobolieren dar 
durch die Jugent geergerdt undt verfurdt wirdt, bitein Ers. 
gemein ein Ers. Rath wolle solches mit ernst abschaffen.

10.

Es begehrt auch ein Elirs. Gern, dass der tägliche Markt 
in der Stadt herein ausser der Eraiung nach altem gewöhn
lichen brauch von frue morgens an bis auff 8 Uhr und Nach
mittag von 12 Uhr an bis wiederumb auff 3 Uhr ordentlich 
solle gehalten werden. Der Herr Stadtrichter wolle mit bitt 
ein Ers. Gern, darob ernstlich halten.

11.

Es khombt für, dass die Eischer die besten Fisch von 
der Stadt hinwegführen und nur die geringen und die Praxen 
alhier der Bürgerschaft verkaufen thun, dadurch die Bürger
schafft grossen Mangel in Fischen bekhumen thuet, hitt dér
iedben ein Ers. Gern, ein Ers. Rath wolle deswegen guete 
Ordnung fuernemen und auch dahin gedacht sein, damit sie 
die Fisch auf gewicht geben.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula X X X .  et ZZ. Fase. II. 
Nro 5—16. Nyomt. csonkán megjelent u. ott 403—404. I.
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1613.
Sopron városi statútumok.

I.
Den 20. März. Auf die Taglolmer ist beschlossen wor

den, Ein Mann zur Dör 16 Ud.,1 Zur Jausen 12 Ud., Ein 
Weib zur Dör 10 Ud., Ein Weib zur Jausen 8 Ud., mit 
Verfassung der Weingardten soll man auffs Pfundt nicht mehr 
geben alss 16 Ud.

Den 1. April. Die Peckhen erfordert und ihnen das 
gewicht des brotbachs gesezt nemblich, alss wan der Waiz 
umb Siben schilling, auf ein Kreuzer 30 Loth Semel, Reckhein 
auf ein ungd. 30 Loth die Schuesterweken ayern und krump- 
pen Kupffeln sein sehr sper, und sollen solche wie Zehender 
umb ein ujigd. gehet, soll liinfüro umb 2 den. geben, oder 
sollens grösser Pachen, und so sie liinfüro hierüber betroffen 
würden, soll auch die straff so albereit sie verfallen, alssdan 
doppelt an ihn ersuecht werden.

Eredetije Sopron város levéltárában. Prot, еж 1613. L. id. gyűjt.
II. к. 290. 1.

II.
Den 30. September. Heut dato ist beschlossen worden 

wegen des Visierstab dass solcher solle denen Herrn die da 
keine Dörffer zue verwalten haben, der urdnung Nach Ver
üben werden, und einer nicht longer als 2 Jahr haben soll, nach 
verstrichenen Zweyen Jahren soll solcher umb St. Michaels 
Tag resignirt werden, einen elimer Zue Visieren soll jder von 
den Kauffleuten erfordert werden, wass sie aber freywillig 
gern wollen stet bey ihnen. Ist also hierzue Herr Tobias ßädl 
benennt, und 25 Tlialer Jarlichen Gemeiner Statt darvonzue 
geben beschlossen worden.

Ered. и. о.

1613.
Szombathely városi statútumok.

I.
Anno 1613. 21-a Martii. Végezték az uraim egyenlő 

akaratbúi az mészárosok dolgát ilyenképen: Pünköstig az szé
nát marhának funtját három pénzen mérjék, borjú húst is 
azonképen három pénzen mérjék, az kocsonyát három konczá- 
val egy pénzen, paczalt öt konczával kielegendő koncz legyen,

Ud =  ungarische Denare.
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tüdőt, májat azonképen öt konczot, ki elegendő koncz legyen, 
az ökör avagy tehen leszen, tehát egy nappal előbb leüsse, 
hogy meghidegedjék és melegen ne legyen szabad árulni; lia 
penig úgy találta tik, tehát megbüntessék akkorbeli biró által. 
És jövendő szombaton, azaz virágszombaton biró uram meg- 
kiáltassa, hogy nagyszombaton valaki mészáros telién búst 
avagy borjú húst bozand be, tehát esztendő által szabad 
legyen minden szombaton árulni, és egy fél pénzzel ócsóbban 
mérje, úgymint den. 21/a, akár telién bús legyen, akár borjú 
bús legyen, szabad addig ne legyen az mészárosnak leütni, 
vagy telién vagy ökör leszen, mig nem az régi szokás szerint 
az mészárszék előtt leásott fához nem köti és hozzá rendelt 
ember meg nem látja; ha penig leüti, tehát akkorbeli biró 
4 ft vehessen rajta. Azonképpen az húsnak melegen való áru
lásáért is 4 ft vehessen rajtuk. Hogyha penig az. hozzáren
delt embert híja az mészáros és el nem megyen, akkor nem 
az mészáros, hanem az hozzárendelt ember marad birságon. 
Húst szépet áruljanak, hogy ki embernek pénzét megéri és 
két székben vágjanak, hogy mindenkor elegendő bús legyen 
fogyatkozás nélkül, hogy az fő emberektül panasz ne jőjön az 
tanácsra érettek.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. 1612—1614. Pag. 10.

II.
1-nia die Maji. Volt az uraimnak gyülekezetek, végezték 

egy akaratbúi, hogy az kinek kerte vége nem ép, tartozzék 
megcsinálni és biró uram tartozik az város harasztjábul vesszőt 
hozzá adni; az árkot is, a hol megromlott, meg kell csinálni.

A zonk ívü l a hol az u ta k a t  a  m ezőn e lsz á n to ttá k , b iró  
u ra m  k im en jen  az u ra im m a l egyetem ben és m eg igazítsa , a  hol 
e lsz á n to g a ttá k .

Eredetije u. o. 129. I.
III.

Eodem die. Végezték az váras barasztja felől, hogy szolga- 
birót ki kiigyjék az falukra és megizenjék nekik, hogy senki 
az váras barasztján ne őrizzen; mert ha ki marháját rajta 
találják, behajtják, megbüntetik.

Eredetije ugyanott.
IV.

Eodem die. Végezték az uraim, hogy az kinek házán 
kéménye vagyon, meg láttassa biró uram; ha valamely jó nem 
leszen, elvonják.

Eredetije ugyanott.
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У.
24 die Junii. Az szánszándék felől végezték az uraim, 

hogy az ki szánszándékkal találtatik az kárban, hogy Й. 2 
vehessen hiró uram rajta, melynek az két része az bíróé, az 
harmad része az porosé.

Eredetije w. o.

1614.
Szombathely városi statutumolc.

I.
21. F e b ru a r i i .  A z m o lnár felől végezték  az u ra im , hogy 

az m i fejszével való m un k a  leszen, ő ta r to z ik  fö lép íten i az 
m o ln ár, és az v á ra s  ta r to z ik  seg ítsége t m elléje ad n i, és fával 
is, küvel is. vasszerszám m al, az v á ra s  ta r to z ik  hozzá adn i.

A z  m i az b ecs iit ille ti, a z t közönséges g abonábó l kell m eg
adn i, 10 köböl b ú z á t, 10 köböl rozso t, és h a  az m alom  föl- 
épiil, legelőször az ő k ö ltségéért az m alom  vám ból 10 köböl 
g a b o n á t vehessen föl, és m inden h é tre  é te lé re  egy fe r tá ly  gabo
n á ja  já r jo n ;  azonk ívü l h a rm a d a  já r jo n  nek i, m ely m o ln á t az 
város ö rökbe  a d o t t  neki. de ilyen okkal, hogy ő is jól forgo
lód jék  az m alom  k ö rü l, és h a  va lam ely  m o ln á r m á s t fö la k a rn a  
k érn i az várostó l, te h á t  ő ellene te h á t  az m este rek  m egbecsülői 
az m i az ő m u n k á ja  r a j ta  lenne, az m ás m o ln á r az k i bele 
a k a rn a  m en n i ta r to z ik  az ő m u n k á já t  le tenn i.

Eredetije Szombathely város levéltárában. Szombathelyen. Prot. 
1012—1614. Pag. 131.

II.
U ltim a  die m ensis sep tem bris. A z csap  felől végezték az 

u ra im , hogy m inden  em bernek  szab ad  legyen á ru ln i, és egy 
ak ó tó l 10 p é n z t a d ja n a k  m ihely t m egako lják , m in d já r t  m eg
vegyék r a j t u k ; h a  m eg nem  a k a r ja  valam ely ik  ad n i, az p in- 
czéjét b e lak a to zzák  és ne á ru lhasson . A k o lo  m e ste re k e t válasz
to tta k  B a rb u ll  P é te r t ,  H a jd ú  P é te r t .  Senki h ir  n é lk ü l m eg 
ne kezdje senki (sic). H a  m egkezdi, az b o r t  elvehessék tőle 
város szám ára .

Eredetije u. o. Pag. 143.
III.

27. die Aprilis. Az borkorcsma felől azt végezték, hogy 
senki más borára ne menjen; valakit megkaphatnak, biró uram 
minden törvény nélkül egy forintot vehessen rajta és az bor
mesterek az borokat bepecsételjék; többet egy bornál ne kezd-
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jenek , h a  az elfogy, úgy kezd jenek  m á s t ; a zsellyéren is ugyan  
m egvehessek ra j ta  az egy fo r in to t;  az gazda  ta r to z ik  m eg
m o n d an i az zsellyérnek, hogy  az v á ro sn ak  b o ra  vagyon, a rró l 
hozzon.

A z  tö ltés és az v á ro sm o ln a  felöl a z t végezték, hogy b iró  
u ra m  re á  parancso ljon  u ts z a  szám ra.

Az árokon senki marhát ne jártasson és ne őrizzen, az 
birság 4 pénz; valaki behajtja, akármicsodaféle marha legyen.

Eredetije u. o. Prot. ex 1614—1616. Pag. 7.

1614.
Sopron városi statutumoJc.

I.

Den 17. März. Die Gemein hierauff erfordert, mit wel
chen beschlossen worden Erstlichen, dass sich iedweder hauss- 
vater bey disen selzamen Zeiten mit mehl verseli.

Wegen der Tagion er ist beschlossen worden Einen Man 
zue Dör 18 Und. zuer Jausen 12 Und. Einem weib zue Dör 
12 Und. zue Jausen 9 Und. dass Saltz auss zue geben Soll 
Starkh verbotten Sein, wie auch auff den dorffern Soll auch 
solches gehalten werden.

Mitt den Eleischhakhern ist beschlossen worden das P. 
З1̂  Und. biss auf Philippi und Jacobi. Nacher das Rind
fleisch p. 3 Und. Castraun p. 3 h 2 Lemmern P. 4 Und. Kelber 
P. 4 Und. Fleckh P. 1 Und Greb 2 Und. Inschlich P. 7 Und. 
Das leutgeben soll also verbleiben biss man den augenschein 
vernimpt, wie es sich zue Weingarten anlass.

Wegen der Haupt Zaun sollen die 24 ziger drauff 
gedacht sein, damit solche gemacht werden.

Die Unten zue raumen und auch bey den Pirnbaumen, 
damit die Räuber nicht gelegenheit hetten so uhrpletzlichen 
eim zue überfallen. Sondern das einer solche konte von weiten 
in achtnehmen und soll denen die es nicht thun bey straff 
aufferlegt werden.

Item die Strassen Sicher zue halten, wiees ein Ers. Rath 
für guet ansehen würdt.

Item zue verruffen dass kein feuer in die wähl getragen 
werde.

D ie A u ss tän d ig e  S te u e r u n d  w a c h tg e lt ein  zue b rin g en .
Eredetije Sopron város levélt. Prot, ex 1614. L. idézett gyűjt. II. 

le. 294. I.
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И.
Den 21. März. Ist dem ungarischen Prediger der Akher zue 

dem Hauptmannischen Hauss im gesaltzenen bach, ein Avisen 
auch darzue gehörig beim fuert gegeben zue genüessen.

Eredetije и. о.

III.
Den 11. April. Ist auff Suppliciren des Organisten zue 

eim Salario verwilligt worden 5 Ehmer wein, 10 Metzen Traid, 
Zwanzig Gulden geld, doch das er fleissig sein. Und Zim
mer Frey.

Eredetije и. о.

IV.
Den 10. October. Zacharias Lanng Als Zechmeister der 

heyligen Zwölf! potten Zechen neben etlichen brüedern erschie
nen, und sich beschwert, Avie dass etlich, denen brüedern 
das brod vor dem Maul abschneiden mit hausiren, Sonderlich 
die Juden, Aveil es nun vor disem üblich gewesen, das denen 
hausieren, die wahren in das Spitall genuhmen worden, Also 
bitten sie bey dem Alten gebrauch erhalten zue werden, so 
avoII aucli die beherbergung der Juden Abzuestellen. Item die 
Failhabung Fremder leuten an den wochen Marckhten. So 
avoII ist auch ihr bitt, die Maut zue Zackhersdorff und Wim- 
passing zue recht zue bringen. Verabschiedt: Belangent die 
Juden, liatt Herr Stattrichter allen bevelch die hausierung bey 
denselben abzuestellen. Sonsten ist auch denen Frembden, mit 
solchen wahren, die ohne dass hier Zue finden, zue hausiren, 
durch den Herrn Stattrichter ein zue stellen bevohlen. An 
den wochenmarkhten kan mans ihnen nicht wehren.

Eredetije и. о.

1614.
Sopron városi statutum.

1 .

Wegen desz Aydt Schwuer befinde sich, dasz dereseiben 
noch vili vorhanden, die biszhero, wasz ain Ersamer Rath 
wegen prestirung desselben publicirt, nit gelaistet, darausz dan 
groszer Ungehorsamb gespürt Aviert und solcher billich, doch 
ohne ainiges masz geben, gestrafft werden solle, bit ain Ersamme 
gemein, ein Ersamer Rath Avolle Sie noch mit allem Ernst
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dahin hallten, wie dan hieneben ligenter Verzeichnis etliche 
nameniert, dass sie sowoll alls andere ihr jurament laisten 
thuen.

2 .

Es kombt auch fuer undt befindt sich ein Ers. Gemein 
beschwärt, dass villorley Gesindt von Soldaten und Andern 
heiffig Beider in der Stadt und Vorstadt ohne vorwissen des 
Herrn Stadtrichters herumber hausiren, bit allso ein Ers. 
Gemein ein Ers. Rath wolle hinfüro nach mögliclikheit solches 
abstellen, dan durch solcher anderst nichts alls villpeltige ver- 
rätherey und allerley Ungelegenheit zubesorgen ist.

3.
Wen man dann järlichen zu St. Marxtag etlieli Lemper 

und Kölber bedürfftig, befindt ein Ers. Gemein, dass kiinfftig 
und alle Jahr ein jedwedes Dorff, wie vili derselben zur Stadt 
gehörig, zur Malzeit, so einer Ers. Bürgerschafft altem gebrauch 
nach gehalten wird, sollen ein Kalb und zway Lemper zu 
geben schuldig sein und allzeit ernstlich dahin gehalten wer
den, hitt ein Ers. Gemein, wedln es denen Dörffern ohne 
Sondern Unkosten und schaden geraicht, ein E. Rath wolle 
hinfüro dahin bedacht, solches in werkh zu setzen sein.

4.
Die Fleischhackher, so gemeinigcklich ihr Schlalien undter 

der Predig verrichten, hitt ein Ers. Gemein inen solches ernst
lich Einzustellen, benebensz befindt sich auch, wie dass ihre 
Knecht unterweillen sich sehr trozig Erzaigen gegen der Bur- 
gerscliafft und woll manchen, ob sie gar Eleisch haben, lähr 
von sich gehen lassen und noch mit den Ergsten Spottworten 
abfertigen thuen. — Bit derowegen ain E. G. ain Ers. Rath 
woll um hinfüro solches nit gestatten, sondern bey straff sol
ches einstellen, und dahinn hallten, dasz sie ihrer Zuesagen nacli- 
kommen, in deine sie die ganze Stat, undt Bürgerschaft, zur 
satsambkheit mit fleisch zuversehen versprochen, auch dem armen 
sowoll alls auch dem reichen umb seinen billichen pfennig das 
fleisch wiederfahrn lassen.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et ZZ. Fase. 
II. Nro 5—16.
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1615.
Kőszeg városi statutum.

Folgende Articl sollen Jährlich der Gemein vor Ersetzung der Ambter 
vorgehalten werden :

1. Erstlichen alles flüchen Schelten und Gotteslestern 
bevor ab under den Ungern Lilék und under den Teutschen 
das Sacramentiren solle verbotten sein, und wer dieses zum 
Erstenmahl über tritt solte umb 4 Thaler, zum andernmahl 
12, tertia vice an Leib oder mit verweissung der Statt gestraft 
werden.

2. Zumandern solle verbothen sein, das khein Burgers-
man so der Statt mit Aydt zuegethan desgleichen khein Inwoh
ner so ein Hausz bey der Statt alliier innhestandt, ohne vor
wissen des Herrn Stattrichters ein bohlten einnehmen soll der 
auch an jetzo einen oder mehr bohlten in seiner Behausung, 
soll dieselben inner dreyzen Tagen dem Herrn Stattrichter
mit Tliauf und Zunamen dergleichen was sein handl und 
Nahrung sey anzaigen bey Straff 5 ff.

3. Recht wirdt gebodten dasz ein Jedweder auf des
Herrn Stattrichters erforderung alspaldt gehorsamblich erschei
nen soll. Da aber ainer hierüber ungehorsam!» erfinden und 
nicht erscheinen würde, soll derselbe nach erkhentnuss aines 
Ersamen Raths gestrafft werden.

4. Soll verbodten sein dass khein Leytgeb vor oder
under der Predig wein ausgeben soll, es sey denn klirankhen 
Lebten oder durchreisendte Personen, bey Straf 5 fl.

5. Das Wein Einführen soll nach dem Tag Martini
verbotten sein. Es geschehe dan wegen feindtt oder anderer 
gefallr. oder sonst erheblichen verstehen.

6. Ein jeder Leytgeb soll sich rechter Masz, so mit 
gemeiner Statt Zaichen angebrandt, gebrauchen bey Straff 5 fl.

7. Khein Leytgeb soll nach der Pürer Glockhen wein 
ausgehen.

8. Ein Jedweder Burger und Innwohner sol sein Feuer
statt dermassen bewahren, damit weder Inn, noch sein Nach- 
parn dardureh Schaden zugefugt wirdt.

9. Ein Jedweder dem von altershero zue \Vr ei ugart ten 
und anderer Orthen die Weegstaigen, Paanzeine und Thor 
zumachen gebüerth, soll dieselbe dermassen zumachen und zuver
wahren schuldig sein, damit seinen Nachparn dardureh khein 
Schaden zuegefüegt werde. Wofern aber solches nicht beschuhen
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und ainem oder dem andern durch solche seines Nachpars 
nachlessigkheit, durch das Viech Schaden zuegestürzt werden 
möchte, soll der den Schaden abzuetragen schuldig sein, dem 
der zum Staigen oder Thor zumachen gebiert und nicht der 
dem das Vieh zuegehört bey straff 1 fl.

10. Die Wiesen und ungebaute Ackher so zwischen andern 
ungebauten Ackher liegen, sollen von dato an verpoten sein.

11. Ein jedweder soll sein Viech zue gemeiner halt trei
ben, da aber ainer ein besondern halter halten will, soll er 
an denen ortlien halten, da das andere Viecli gehalten wirth, 
und sonst in kheinem verbottenen Orth.

12. Item so soll auch von dato an ferm v auf den Wiszen 
ader zuhaltten verbotten sein.

13. Kheiner soll sich under die Predig zue Weingartten 
findten lassen bey straff 1 fl.

14. D as Brüenn lioltz ausz dem Pannholtz zuetragen 
soll genzlichen verbodten sein.

15. Welcher begrifen wirt daszer stekhenoder Reben ausz 
eines andern Weingardten thregt, sol umb 1 fl. gestrafft werden.

16. Ein Jeder so Weingarten oder ander grundt khauf- 
fen oder verkhauffen thuet, der soll sich bey dem Stattschrei
ber alsbaldt ordentlichen ein oder ausschreiben lassen, auf 
dasz man wissen wer davon die dinst raidien sol. Welcher 
überthreffen wirdt, der ist dem Herrn Stattrichter 5 fl. und 
dem Stattschreiber 1 fl. zue straff verhalten.

17. Kheiner soll seinen Hauern an der Thür über 15 
khl. geben, da er im aber zu essen gibt 1 fl. bey Straff zum 
erstenmalil 5 fl., andermahl 10 fl.

18. Kheiner soll olm Vorwissen des Herrn Stattrichters 
ein Hausz, grundt oder ander Erbstükli verkaufen, deszglei- 
clien auch die Weingarten ohn Vorwissen der Bergmaister.

19. Kheiner soll ausz seinen Lehn ein Ackher verkauften 
10 fl. straff. Alle füerckhauf, es sey in Thraidt oder andern 
Essenten Victualien sollen genzlichen verpodten sein bey Ver
lust des erkhauften Gutts oder Wahrn.

20. Ein Jeder Burgersman der Inwohner soll die Wacht 
Thor stehen selbst verrichten oder aine solche Person an 
seiner Statt verortnen, damit gemeiner Statt bey diesen gefehr- 
lichen Zeiten sich auf Im zuerlassen.

21. Es soll auch ein Jeder Bürgersman sich mit not- 
türftigen Wehren und Waffen, damit er gegen ainem feundt 
bestehen möge, der Notturfft nach versehen.

22. Kheiner soll auffen Lobanger oder in der obern 
Auen dasz khleine Viehl halten.
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23. Klieiner soll aufen Anger aufgraben bey straf 5 ti 
da aber ainer oder der ander bishero was aufgegraben oder 
zue den seinen von Gemeiner Statt grundt entzogen, soll er 
sollicker zwischen liier und dem Pfingstfesth widerumb abtred- 
ten oder hernach von einem ersamben Rath darüber mit ordent
licher beschau, auch erkhentnusz und straf gegen dieselben 
fiiergangen werden.

24. Item es soll kheiner am Samstag länger zue Wein
garten arbaiten, als bis auf 12 Uhr, wie dan von alters her- 
kommen, welcher hierüber bedretten wirt, der soll durch die 
Pergmaister gebt: Ui eher weis gestraft werden.

25. Ein ,Tr 1 weder Handelsman alliier, so von Wien oder 
andern orthen Wahren ohn heroführen thuet, soll dieselben 
eher und zuvor er sie von Wagen abladen thuet, dem Herrn 
Stattrichter anzuzaigen und die Gebtir davon zurichten schul
dig sein. Es soll auch ein Jeder so Tax, Steuer und ander 
gaben zue raichen schuldig ist, solliche ohne lenger aufzug 
denen darzue verordneten Persohnen zuestellen bey straff, 
wellieber das nicht thun wirt, soll umb 10 Й. gestrafft werden.

26. Wellicher alhier Gäysz halten wil, soll solliche bey 
gemeiner Statt haldt halden, da aber dasz nicht beschehen 
thette, und einem dadurch solch Vieh Schaden zuegefüegt, 
und das Vieh verletzt oder gar erschlagen wurde, soll er in 
dem Schaden selbst zumessen.

27. Item nachdem durch Erdt aufheben in denen Wäl
der grosser Schaden bescliiecht, also dasz destwegen nicht 
allein vili junges holz nidergehaut und verderbt, sondern auch 
dasz man darzue fahren mag noch mehr Schaden beschicht, 
so soll demnach, solliches hiemit ganz und gar ab und ein 
gestellt sein, es geschieht den an solche Ortten dasz khein 
Schaden widerfahren möge und mit erlaubmss des Herrn 
Stattrichters.

28. Item es soll auch khein Nachbar ohne vorwissen des 
andern, bey den äckhern Weingart ten, Wiszmethen khein Marciig 
oder Rain aufrichten.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1618—1636. lapsz. nélkül.

1615.
Sopron városi statutum.

1 .

Ob zwar in allen Dingen anfengklichen was zu Gottes 
Lob, Ehr undt Preiss aucli zuerhaltung Kirchen und Schneien
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und wass hierzu gehörig, solle tractirt und gehandelt werden, 
wan aber diesem allen wie augenscheinlich die Notturfft, so 
viel möglich bishero beschehen, bit also noch ein Ers. Gemein, 
ein Ers. Rath wolle auch noch hinfüro und da dan sonder
lichen Etwas zu verbessern nichts hinterstellig verbleiben las
sen, wie dann dieselben auch hierinnen sich Aller Bossen 
Fürsorg versehen undt dass Jenige auch hierzu, so vili füg- 
liclien beschehen mag, gerne thuen undt helffen wollen, wün
schen demnach liiemit der güetige Gott wolle Euer Yöst und 
Herrlichkheiten zu diesen jezt angehenden Jahr bey der seelig- 
machenden Warheit undt cristlichen Lehr bis zu dessen Endt 
unbeweglich undt jene auch im politischen Regiment glücldi 
undt alle Wolfart verleihen, auch zu seinem göttlichen Lob 
und Ehren, auch der ganzen Gemein und Pürgerschafft Haill 
seeligklichen Regiem und fürn. Amen.

2 .

Bey einer Ers. gemein kombt glaubwürdig für, mit dasz 
wan dieselben nothwendigkheit halber auf das Rathhaus erfor
dert werden, allda gemeiner Stadt wollstant undt obliegen 
zubetrachten, solche personen undern einen gefundten werden 
dasz ienige wan ainer nit aus sonderlichen TJrsach etwas reden 
tliuet undt aine ambts oder Rathsperson anget, das solches 
alsbaldn ausgetragen, undt den jenigen so es betrifft zuge- 
scliwätzt werde, dashero den ain Ers. gemein geturmgener 
weiss, deswegen ainen ernslichen Artichel einzukhommen zulas
sen nit umbgehen khönnen, dasz hinfüro solilier Ausschwäzer, 
da er betreten, er sey gleich wer er wolle, gänzlichen von 
einer Ers. Gemein ausgeschlossen sein solle, da sich aber begeb, 
dass aine Ambts oder Rathsperson ainen kliunfftig aus der 
gemein etwas fürwürffe dass er wieder ime in der Zusammen- 
kliunfft einer Ersamen Gemein etwas geredt hette, so soll 
derselbige von gemelter Ambts- oder Ratlis-Person nit aus- 
sezen, biss er dem Jenigen, so ein solches zugeschwäzt, namb- 
hafft mache, und im faal der noth ain ganz Ers. Gemein, die 
ime allen billichen Beistand hirinen leisten wirdt, zu hülff 
nemben, und solle hierinnen keines, er sei gleich wer er wolle, 
geschont werden.

3.
Weilen der Sonntag uns dann, vor alle andern Tage, 

wegen Anhörung Gottes worts eingesezt und geordnet, befindt 
ein Ers. Gemein, wie sie dann hierinen einen E. Rath freundt- 
licli gebeten haben will, dass sie bey denen bestelten Herrn
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und Predigern anhalten wollen, dass sie alle Sonntag nach
mittag wegen bessere Instituirung der Jugent und Hauss- 
gesindtes, so auch der nicht a}le Zeit vormittag zur Predig 
kommen kann, nun ordentliche Mitags Predig, damit jeder men- 
niglicli besser ursach habe, den Sonntag mit mehrer Andacht 
zubegehen verrichten undt halten wollen, auch unterweilen 
die Predigt von den Dörfern es sei in der Wochen oder 
Feirtegen, herein berueffen werden undt eine Predig verrich
ten sollen, darauss dann abzuememben sein wierdt, wie sie 
ihren seell khindern vorstehen kliönnen, solle auch hinfüro 
kheiner angenomben werden, er thue dann seine Prob Predig, 
alliie, undt wirdt auch zur genüge durch unsere herrn predi- 
ger examinirt.

4.
Ein Ers. Gern, befindet sich auch billich beschwärt, nach

dem Herrn Dreysigger ein zimbliche Anzal der schoff hat, 
darundter auch der Heidukh, der sollcher hiietet, wie glaub
würdig fürkombt bei 50 stuckli haben solle, durch welches 
dan nit geringer, sonder groszer Schadt, nit allein an der 
freyen waydt sondern allenthalben in dem traidern beschehen 
time, bit ein ersame Gemein, ein ersamer Path wolle solches 
abzustellen, sonderlichen wegen seines Hajduckhen so khain 
burger ist in werkhsetzen.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladnia XXX.  et ZZ. Fase.
II. Nr о 5—16.

1615.
Sopron városi statutum.

Den 23. September. Ferrer hatt ein Ers. Gemein beschlos
sen, man soll Herren Jacob, in dess Doctoris losament, damit 
sie auch einen Prediger draussen betten in der Vorstatt, und 
Herrn Doctorem in dess Stattschreibers losament losieren, Item 
den henckher zum ziegel Stadl.

Die mehr als zwo Steuern Schuldig sein, wan sie solche 
nicht erlegen, denen selben sollen die Vass nicht auffgezogen, 
auch kein wein aussgeruffen werden.

Heut ist auch im Path den Klingenbechker hoff Stät- 
tern beschlossen, dass in Robath und gaben, ihrer Sechs, so 
viel thuen sollen, als ein Bauer, wie dan auch solche Ordnung 
zue Kolnhoff observirt, und den 16. März Anno 1615 beschlos
sen worden.

Eredetije Sopron város levéltárában. Prot, ex 1615. L. id. gyűjt.
II. к. 300. 1.

C orpus S ta tu to ru m . V. io
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1616.
Sopron városi statútumok.

I.
Den 21. Juli. Die Schützen angehalten umb eine ergöz- 

lichkheit zum Schiessen. Ist 12 Fl. verbilligt und die gantze 
Burgerschafft so woll die Dörfler herein zuladen, doch mit 
dieser condition, dass die Bauern, ob sie schon den Besten 
schuss, nicht das Beste, sondern das nägste hernach haben 
sollen.

Eredetije Sopron város levéltárában. Prot. 1606. Lásd id. gyűjt.
II. köt. 301. I.

II.
Den 23. Juli. Ein Ersame Gemein erfordert, wedln so 

grosse Brünsten entstanden, und zu Besorgen, dass noch mehr 
enstelien möchte, Zubetrachten, wie man denselben Zeitlich 
genug steuern möchte, und bessere wacht halten, auch mit was- 
ser und anderer fürsorg Beschehen möge darauffsie sich resol- 
virt alspalt heut ein Jeder vierundzwanziger Inn seinen viertl 
ein umbgang zuhalten mit Laitern, Kliruekhen und wischen 
sich gefasst zu machen, einzuesagen. Item tliails Emper In 
Gemainer Statt Mayrlioff zu henckhen, Item die Laidt undt 
wägen auf! die gewönliclie ort zue thun Ein ergötzlichkhait 
der die 1. 2. und 3. laidt bringt, Jeder ein Pötten zum feuer 
zuschickhen, die wacht auff Michaels zue ordtnen, die Haupt- 
zeun zu bessern, oder ein Jeder für sich selbst zue machen. 
Bey denen Thörn alle einzielienten zu Examinirn, von einer 
wacht stueben Zuer andern khein füer zutragen, den Fleiscli- 
hackliern Bey 3 Udn. zu hackhen, dass Tacli Bey dem Pfarr- 
hoff abzuschaffen, und die Laitern allda auffzuhenckhen, Bey 
dem Hopffinger allerley gesinde abzuschaffen, dass wasser nicht 
schwellen zu lassen bey Wandorf.

Eredetije и. о.
III.

Den 9. September. So ist auch ein Ers. Gemein auffs 
Hauss erfordert, und mit derselben Consens Ein beschluss 
gemacht worden, dass nemblichen ein Mauer umb die Vorstadt 
gefiirt, und hier zue ein anschlag gemacht werden soll, so viel 
einer thaler in Steuer gibt, so viel schilling soll er zue erpau- 
ung der Mauer contribuirn, und sollen hierzue 2 Aus ein Ers. 
Bath, 4 aber auss einer Gemein hier zue verordnet, die solche
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Steuer einnehmen und auff die Maurer und Steinbrecher auss- 
geben solle. Die fueren sollen die Bürgerschaft und zue gleich 
die Dörfer auch verrichten, die auss einer Gemein Sein, 
Florhammer, Agats, Unger Adam, Jacob Sailer, welche aber 
ihr Mauer werden Selber machen, Sollen von diser Contri
bution Frey Sein, Nagy Jánus hatt ausser der Stain fueren 
vier thaler darzue zur geben verwilligt, und diser anschlag 
soll sich auff diss Jahr verstanden haben.

Eredetije и. о.

1616.
Szombathely városi statutumoTc.

I.

Anno 1616. octava die Decembris. Volt az uraimnak 
egybengyülésttk és minden utczából is voltak, végezték, hogy 
minden ember az ő magok borát igya; valaki azon kívül más 
korcsomára menne, biró uram egy forintot vehessen rajta, mely
nek az két része az városé az harmad része az biróé.

Eredetije Szombathely város levéltárában. Prot. ex 1616—1618. 
Pag. 19.

II.
Die 30 Decembris. Az uraim végezték az örökség leve

lekről, hogy senkinek ki ne adják, mig az tizenkét eskiitt pol
gár együtt nem leszen.

Eredetije ugyanott. Pag. 22.

1617.
Szombathely városi statutum.

Vigesima die Martii. Végezték az uraim az város erdeje 
felől, hogy ha az őrzők vidéki embert benne kaphatnak, mind 
lovát szekerét elvegyék, hanem ha az őrzők városi embert benne 
találnák, négy forintot vehessenek rajta; ha miben meg szer
ződhetnek velek penig arra senki nem erőlteti őket, szabad 
legyenek vele, hol penig biró eleibe kél, biró által igazodik el 
az megvétele két része az biróé, harmad része az őrzőké; ha 
ki nem tudná megyéjét, magától reá ne menjen, hanem szom
szédival együtt menjenek ki, elintézzék.

Eredetije Szombathely város levéltárában. Prot. 1616—1618. Pag. 177.

10*
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1617.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Anno 1617. den 8. Maji. Werden die trawanten wiede

rum!) auf und angenohmen, wirdt ihnen serio injungirt, dasz 
hei tag wegen hin und wiederfahrens und andern Sachen 
halber alzeit einer under dem tlior stehen solle, damit nicht 
Unglück bei dem thor enstehen mögte.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1607. lapszám nélkül.

II.
Eodem die. W erden die Walthüeter aufgenomen; denen 

wird fiirgehalden, dasz sie fleiszig und treu sein sollen, unnd 
kheinem khein holcz verkhauffen.

Eredetije и. о.

1617.
Sopron városi statutum.

Auch befind ein Ers. Gemein, dass zu denen Mallzeiten, 
so das Jahr über, sonderlich aber am St. Marxtag einem Ers. 
Rath und Gern, gehalten wirdt, dass Zün dem Herrn Stadt- 
camerer schwärlich bey der Bürgerschafft auffzubringen, ver- 
maint desswegen ein E. Gemein, dass zum Vorrath etliche 
Tuzend Schüsl und Täller sollen erkhaufft und dem Camer- 
diener in sein Infentur gegeben werden, solches möchte auch 
woll unterweillen bei Abthailungen umb einen rechten werth 
bekommen werden. Hiedurch auch woll der Bürgerschaft! 
gedient, als wer Solches gebraucht, auf jedes Stuck eine Tax 
geschlagen und dem Camerer erlegt wird.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula X X X .  et ZZ. Fase. 
Nro 5—16. Nyomt. megjelent w. o. 419. I.

1618.
Kőszeg városi statutum.

Anno 1618. den 26. Januar. Heut dato ist zum Ersten
mal ein exempel statuirt worden, dasz ein jede Partaey, so 
einen Rechtstag begeret, 3 Thaler zu gericlit erlegen musz. 

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1618. lapsz. nélkül.
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1618.
Buszt városi statutum.

Anno 1618. den 30. Marty. Eodem ist wegen der wein- 
gartarbait beschlossen worden, das man bis zum herbstzeiten 
ainen Hauer zur dörr 2 Sch. und ainem Waib 3 grosclien 
geben soll.

Item in der grünen arbait ainem Waib neben ainer 
Jausen 24 den.

In herbstzeiten aber ainem so seinen zeug selbsten hat, 
des Tags 14. — der aber kainen zeug bat, des tags 3 gro- 
schen, ainem Waib 10 hung. den.

Der Verbrecher dieser Ordnung soll umb 5 fl. Helm, 
bestrafft werden.

Item wegen des leutgebes ist beschlossen worden, dasz 
was die bint wein rechter als per 18 den auszleutgebt, der 
soll pr. 16 Taller gestrafft werden, im fall es mit geldt nit 
zu bezahlen, soll aus derselben Keller ain Yasz mit 15 Emer 
in gemain Keller auszuleit geben gezogen werden.

Und soll ain Virthausz nit mehr als 8. liergegen ain 
halb Lehen 15 oder 16 Einer auf ainmall ausleutgehen.

Eredetije Ruszt város levéltárában. Prot, ex 1617—1634. lap
szám nélkül.

1618.
Szombathely városi statutum.

I.
Anno 1618. die 28. Aprilis. Az egész várasnak volt com

munis congregatiója az tisztválasztás felől.
Végezte az egész váras közönségesen, hogy ha valaki 

leikével szitkozódik, megkaphatják rajta, az kézi kalodában 
tegyék, megverjék vesszővel.

Az kiknek restantiája vagyon, meg nem akarják adni, 
biró uramnak hatalma legyen hozzá, hogy zálogját hozassa, 
megvegye rajta.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. ex 1618—1620. Pag. 1.

II.
Secunda die Juli. Volt gyülekezetek az esküdt uraimnak és 

az község közül is minden utczából az tizedesek is jelen leven.
Elsőben, végezték, hogy senki vidékre ki ne mehessen aratni, 

se mesterlegény, se zsellyér, se hetes, akármi rendbeli legyen,
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az, ki itt az varason lakik; valamely közülök kimegyen, többet 
ide be ne jöhessen lakni az várasba; ha peniglen bejő, azután 
biró uram megfoghatja, négy forintot vehessen rajta.

Az kepés gabonát nyolczadán végezték az uraim. .
Az kinek sort adnak, az mely megérdemli, egy forintot 

adjanak neki; az ki periig meg nem érdemli, tizenhat pénzt 
adjanak neki, de semmi ételt ne adjanak neki.

Az napmiesnek, az ki megérdemli, az aratásba tiz pénzt 
adjanak, az ki meg nem érdemli, az gazda jó akaratja rajta, 
a mint érdemli. Aratás után nyolcz-nyolcz pénzt adjanak nekik 
mindenféle rendbeli munkásnak.
Az ki szakványban arat, egy hold

búzától ..................................... den. 50, egy fölöstökömöt
Rozstul ............. ’...... ..................  » 40 » »
Zahtul, árpátul .............    » 40 » »
Rendek kaszálásiul.........................  » 25 » »
Lencse kaszálástul .........................  » 20 » »

Mindezeknek az végezéseknek az ki ellene cselekednék 
az uraim végezésének és bontója lenne, akármelyik végezésben 
és többet adna akármicsoda féle munkásnak, biró uram min
den okvetetlen négy forintot vehessen rajta, megfogja, addig 
el ne bocsássa.

És se kepésnek, sem napmies aratónak bort ne adjanak, 
annak is azon büntetése vagyon.

Eredetije u. o. Pag. 4.

1618.
Komárom városi statútumok.

I.
Anno 1618. die 5. Julii. Mivelhogy megiratván, sok leve

let az nótáriuson hagynak, azért úgy végeztetett, hogy senki
nek meg ne Írja a levelet, mig meg nem űzette.

Eredetije Komárom város levélt. 1616— 1624. évi jk v  143. I.

II.
Die 12. Septembris. Deliberatum est: hogy az minemő 

quaestio volt de prioritate: az várasi ember és az itt lakó 
prior; az mi penigh az rendtartást illeti, annak utána primus 
et secundus és igy a többi rend szerént következnek.

Eredetije u. o. 166. I.
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1618.
Sopron városi statutum.

Was unsere Herren Seelsorger undt Prediger belanget, 
weill sie uns in Gottes Wortt traulich fürgehen und an ihren 
Fleis nichts erwiden lassen, also will ein Ers. Gemein sie mit 
dieser ergötzlichkheit, (doch ohne masgeben ewer herrlichkheit) 
so weit der Steuer und anderer bürgerlicher Auflagen, wie die 
Namen haben mögen, gantz und gar entheben undt frey lassen.1

Eredetije Sopron város levélt. Ladula X X X .  et ZZ. Fase. I I . Nro. 
5— 16. Nyomt. u. o. 419. I.

1619.
Buszt városi statutum.

Heut dato den 6. Martii Anno 1619. Ist mit besonde
ren ernst decretirt worden, das kain Nachtbar, ausser dessen, 
an welchem das leit geben ist, wein über die Gassen ausge
ben soll, der ubertretter soll umb 20 Taller oder ain vasz 
wein unnachleslich bestrafft werden.

Eredetije R uszt város levélt. Prot, ex 1617— 1664. lapszám nélkül.

1619.
Szombathely városi statútumok.

I.
Anno 1619. Sexta die Octobris, volt communis congre- 

gatiója az varasnak; végezték közönséges akaratbúi, hogy csaj) 
folyjon a varas számára, és senki az varas borán kívül senki 
borára ne menjen; ha valaki afféle találtatik, borát elvegyék, 
edényét eltörjék és tisztességevesztett légyen, ha valaki házá
hoz megyen, azt se küldhesse rá, hanem ha hatalmas ember 
házához menne, az az ember másuvá, különösen az város borán 
kívül, arrul nem tehetni. Ismeg azt is végezték, hogy az ki 
főbor, följebb árulják, az ki alábbvaló, ócsóbban árulják. Bor- 
mesternek választottak Borbél István és Czarits Simon, és ha 
a csapiár igaz mértékkel nem mér s megtalál tátik rajta, 12 
forintot vehessenek rajta, az városnak két része legyen, harmad 
része az bíróé.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. ex 1618— 1620. Pag. 154.

1 Megismételtetett a következő évben is.
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и.
Eodem die. Végezték, hogy valaki marháját elviszi olta

lomnak okáért másnvá, az megengedtetik, de ő maga az házát 
el ne hagyja pusztán; ha valaki elmegyen, pusztán hagyja, 
öröksége veszve legyen.

Eredetije w. o.

1619.
Sopron városi statutum.

1 .

Nachdem füer allen Dingen hoch vonnötten, dass man 
erstlich von dem, was zu Gottes Lob und Ehr, auch zuerhal- 
tung Khirchen und Schulten und zu gemeinen nuzen dienst
lich und hefürderlich tractieren und handeln, welches ein woll- 
weyser Magistrat alliier je und allezeit woll in Acht genomen 
und das Irige dies Orts nach möglichkheit praestirt und in 
der That erwiesen haben. Desswegen sich ein E. Gemein gegen 
einen E. Rath ganz höchlich bedankhen thut und bitten, ein 
E. Rath wöllens Jenen auch liinfüro tröstlicher Hoffnung nacli 
Väterlichen anbevolchen sein lassen, darbey auch einE. Gemein 
dass Irige so vili möglichen gerne leisten will. Weil dann 
durch Gottes gnedige Hülff und Beystandt das Liebreiche 
»exercitium religionis« zwar mit grösster Müh und Arbeit 
aussgestand: und erlittenen gefärlichen wiederwertigkheiten zu 
uns gebracht worden, auch got Lob und Danckh lierliclien 
floriren thuet, darumben wir forderst dem frommen Gott bil- 
lichen zu dankhen haben und zu biten, dass er uns lange 
darbey erhalten und solches auch auff unsere nachkhömlich 
wolle gedeyen und gelangen lassen, damit aber auch die Unsse- 
rigen inkhünfftig zugebunden Nottfall (welches Gott lang ver
hütten wolle) desswegen Bericht und Nachrichtung haben 
möchten, hat ein E. G. für rathsamb und nottwendig befun
den, dass solches, weil woll denkhens würdig, solle auffgezeich- 
net werden. Bit demnach ein E G. einen E. Rath ganz under- 
then: und geh: ein E. Rath wollen in dieser Sachen so vili 
laborirn und schlichten, damit alles das Jenige was desswegen 
widerwertiges bis dato, als bey Zeiten К 11ay: Maximiliani 
(hochseligen gedechtnus) da ebnermassen das exercitium reli
gionis florirt und wies concedirt, auch hernacher wiederum 
angefochten worden, und was jederzeit in Landtagen mit Clage 
wider uns und Verantwortung auch sonsten so vili wissentl:
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und schriftliche vorhanden, hierüber geloffen, in ein Libel fein 
ordentlich zusammengetragen und vorgemelt, den Unsrigen zu 
gueten promemoria möchte aufgezeichnet werden. Solches will 
ein E. Gern, umb einen E. Rath geh: zu beschulden geflis- 
sen sein.

2 .

Dieweill wir gotlob mit drey feinen gelärten und verstän
digen Predigern begabt und dieselben alle drey in der Statt 
herinnen losirent sein, bit derowegen ein E. Gemein sonderlich 
die in der Yorstatt, ein E. Rath wolle denselbigen einen, weils 
vor diesem auch breuchig gewesen, hinaus in die Yorstatt depu- 
diren und losieren, dessen sich eine Ers. Gemein daraussen im 
Fall der Nott und sonderlich bey nächtlicher Weil die Khran- 
ken zugetrösten hätten, und vermeint ein E. Gern., dass dem- 
selbigen zur Wohnung der Herrn Zechhauss nit würde unge
legen sein.

3.
Ungez weiffeit wird einen Wollw. Rath zum tails wissent 

sein, dass vor Jaren in der Spittal-Khirchen den Armen vät- 
tern zutrost das liebe Wort Gottess durch die dazumalen 
geweste Herren Pastores unterweilen gepredigt worden, wel
ches villeicht auch jezt wan die Khirclien erbaut wäre, sein 
kliunte vermeine zwar ein Ersam. Gemein dass gut wäre wens 
bescheh, jedoch bit eine E. Gemein ganz geh : (gehorsam) zuin- 
fals einem E. Rath nit bedenkhlich oder zuwider, ja einer 
ganzen Statt nit etwan präjudicirlich, ein E. Rath wollen alle 
väterliche Anordnung thun, und auf solch mit! und weeg 
gedacht sein, wie und was gestalt dieselbige widerum aufs 
fiieglichst inechte erheben und hernachmals den armen Hospi- 
tällern zutrost der Gottesdienst darinnen gehalten werden.

4.
In simili khombt einer E. Gern, füer, dass sich eines teils 

Schuellofficim allerley bürgerliche gewörb, als mit Weingärt- 
ten, Weinkhauffen und wider aussleitgeben, gebrauchen thuen 
welches nit sein soll, inbedenkhung dass sie dardurcli in der 
Schuell vili verabsaumung, und ierem officio der gebürnach nit 
abwarten khünnen. Bitt demnach ein Ersame Gemein ganz 
gehorsamst ein Ersamer Rath wollen solches bey jenen einstel
len, undt sie alles ernsts ieres schuldigen Pflichts erindern, wel
ches hoffentlich bey jenen verfangen wirt, in widrigen fall aber 
wirt ein Ersame Gemein mit eines Ersam. Raths consens und 
bewilligung verursacht werden, sie zu removirn und ihre Stel-
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len mit andern tauglichen Personen zuerzetzen. Sie sollen auch 
den Khnaben under der Schuel zeit das heüfige herausser 
lauffen nit gestatten; sondern sie einziger weis herausser lassen, 
und nach verrichter Schull als dann sollen die herrn Schull- 
diener ordentliche coricaeos aufstellen, dass sie auf die Khna
ben vleissig achtung gehen, damits fein züchtig mit aller reve- 
renz zuhause gehen, undt welcher darwider time, soll als dann 
die gebüer nach castigirt werden.

5.
Weiln Gottlob und Dankh die Kirchen woll bestclt, in 

der Schull hingegen mangel erscheint, in Ansehung dessen uns- 
sere Bürgers Khinder anderen Orten müssen verschickht wer
den : bit demnach ein E. Gern, umb ein füertrefÜich gelärten 
M an, so das ganze Directorium in der Schull anordnen und 
haben soll, umbzuschauen, zu underhaltung aber solches sowoll 
übriger Kliirchendiener vermeint ein E. G.: die Zechguetter 
anzugreiffen, weill ohnediess der Ueberschus derselbigen bisshero 
aufs Bathauss gegeben worden, und inkhünftigen dan nehmen, 
dahin es zu chirstlichen Sachen gestifftet, behalten möge, und 
nit in das weltliche vermischt werde.

6 .

Betreffend den Apothekher khombt E. E. G. füer, dass 
er sain Jurament noch nicht prestiert habe, dass er die Apothe
ken, dieweil eine ganze Statt vili daran gelegen mit guten 
frischen Sachen bestelle und versehe, und die Bürgerschaft nit 
so gar hoch als bisshero beschehen, überschäze, sondern er 
neme ein billiches und christliches, welches auch got lieb ist.

7.
Ist einer E. G. in Erfahrung khomen, dass ein E. B. 

bisshero denen Geistlichen die Beneficia conferirt hat, bit dem
nach E. E. G. geh. da inkhünftig derselbigen aines vacieret 
und widerum ainen andern conferirt sollt werden, dass solches 
mit Daarstellung der Persohn des Beneficiarii in beysein ainer 
ganzen E. G. wie vor alters bräuchig gewesen, beschehe.

8 .

Hat demnach eine E. Gemein füer rathsam befunden, ein 
Buech, darin allerley guete gewohnheiten und Stattbreuch sol
len aufgezeichnet werden, hierzu ein Saubers trüchl zu machen,
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und solches sowoll die Géméi n-Beträchtungen darin zu legen, 
auff dass wan ein E. Gemein auff das Rathaus erfordert wirdt, 
sy dieselbiegen zur Fachrichtung beyhendig haben kliöne.

9.
Die Statuta betreffent, so in beysein einer E. Gemein 

und Rath Marxtage verlesen, darinnen von Khirhen und Schul- 
len meldung beschieht. Khomt solches in die Gemein-Betrach- 
tung ein. Die Bestraffung der Unthugenden und Gotslesterer 
soll durch Abmahnung der Prediger und so das nit helffen 
will, des Herrn Statt-Richters beschehen. Von Ueberfiuss der 
Hochzeiten, Mallzeiten, Khleydungen, weillen hierinnen von den 
Benachbarten kein Anfang gemacht, wird sich ein jeder nach 
seinem Stantt und Vermögen zu richten wissen. Allein ist 
dieses einer E. Gemein füerschlag gewest, wie etwan fiier Rath 
und Gericht ein gueter Prozess angefangen, damit die Partheyen 
nit also über die Zeit aufgehalten, sondern jenen Rechtslian- 
lungen schieinig abgeholfen mechte werden.

10 .

Wegen des hungarischen Wappens im herinnern Statthor, 
gegen Herrn Melchior St. Bertholoniy, weiln in dem doppel
ten Oreuz sich die Bildniss des Herrn Christi.sambt der Ueber- 
schrift befinden thut, ist bedenckhen füergefallen, ob nicht 
irgents solche Veränderung des Wappens bey denen Ungarn 
verfänglich und in einen Missverstand! (obs zwar guete mah- 
nung hat) gegen G. Statt möchte gezogen werden, und zu 
verhüetung solches, ob nit in gleicher gestalt und höclie das 
Crucifix ausserhalb des Wappens eben auf der seytten kliöne 
gesetzt werden, welches einem Ers. Rath eine E. Gemein in 
ferneres nachdenkh günstiglich wollen angedeutet haben.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et ZZ. Fase. II. Nro 
5—16. Nyomt. hézagosán megj. u. o. 423—425. I.

1620.
Szombathely városi statútumok.

I.
Anno 1620 vigesima tertia die Martii. Engedtek az uraim, 

hogy az mészárosok négy pénzen vágjanak mind ökör, tehén 
és borjú húst, de jót vágjanak.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. ex 1620—1623. Pag. 3.
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II.
Octava die Julii. Végeztek az uraim az aratás felől:1
Az kepét végezték tizeden és az árpát is, zabot is mind 

egy áron megarassák.
Szakvánosnak, buzátul, egy holdtul den. 50. fölöstökömet, 

de bort ne adjanak.
Zabtul den. 33.
Rozstul den. 40.
Ismeg egy nap egy forint, de ételt ne adjanak; az ki 

penig kévét nem tud kötni, egymásra fél forint.
Az nap mívesnek egy nap 98.
Az alávalónak, leánnak 96. az melyet megismer az gazda, 

hogy meg nem érdemli.
Rendek kaszálásiul den 28. is meg fölöstököm, de bort 

ne adjanak liozzá.
L e n c sé tő l den. 20.
Valaki ezt meg nem adja, többet ad és ellene cseleked

nék az végezésnek az büntetése forint 4.
Senki bird hire nélkül ne hordhasson, hanem ha enni

valót akar hozni az bírótól megkövesse, az ki meg nem állja 
az büntetése forint 4.

Az kinek pásztora az forróban találta tik, hogy őriz, az 
birsága forint 1, hanem ha valaki kötélén az maga forrójában 
meg köt.

Eredetije u. ott. Pag. 4.

1620.
Sopron városi statutum.

1.
Demnach im ersten Artickhl ferdiger Betrachtung genug

sam einkhommen, wass massen der getreue und barmherzige 
Gott uns bei unsern Kirchen und freyen »exercitio religionis« 
erhalten, wann dann in denselben weiters vermeldt wirdt, 
dass alle Strittigkheiten, so bishero fürgelauffen, unserer Poste- 
ritet und nachkhomen zuguett und Schuz auf füerfallenden 
Nottfall verzaichnet und pro memoria möchten aufgeschrieben 
werden; wann aber laut des allgemeinen Landts-articel, in 
welchem unsere Khirchen in specie sambt aller zugehörung 
des Pfarrhoffes seindt einkhommen, werden wir nunmehr die-

1 Megújítva 1621. jun. 27. gyűlésben 1. u. ott 44. lap.



VÁROSI STATÚTUMOK. 157

ser Sorge hoffen tlich  e n tle d ig t. Sollen u n d  w ollen derow egen  
u m b g e h a ltu n g  derse lben  G o tt  den A llm ech tig en  m it  in b rü n 
stigen  g e b e tt an zu ru ffen  u n s fe rn e r  dabei sc h ü tzen  u n d  zu 
e rh a lte n  angelegen  sein  lassen.

2 .

Was unsere Herrn Prädiger und Seelsorger anbelan- 
gendt, haben Sie diese perturbirte Zeit hero durch göttlichen 
Beistand! hoffentlich ihrem Amht mit Lehr, Trost, Straff, 
Warnung und vermanungen genugsamb gethan und getreulich 
fiiergestanden, weilen aber die Kinderlehr, wie zuvor gebreu- 
chig gewesen, ist hinderstellig verblieben, hit ein E. Gemein: 
ein E. Bath wolle hierinnen gute Artickheln fürschlagen, wie 
dieselbigen weitter, sonderlich der lieben Jugent und Dienst
gesindel zum besten zu propagiren sein khundte und vermeint 
ein E. Gern., dass die Khinderlehr alsbalt nach 12. Jahre 
und hernádién die Predigt gehalten werden solte.

3.
Ein Ers. Gemein ist in gehorsamb bittend, ein E. Rahtt 

wolle so viel möglichen dahin laboriren, dass die allliierigen 
Beneficia ebnermassen wie der Pfarrhoff in vorstehenden Land
tage möchten und khundten zur erhebung und Unterhaltung 
unserer Khirchen, Scliuel und Spitall gebracht werden, gleich- 
fals soll es auch mit dem Odenhauss in der Neugasse ver
standen sein.

4.
Nachdem die Rüstcamer mit wenig gueten Mussqueten 

versehen, hitt ein Ers. Gemein, ob ein Ers. Rhatt tliete in 
Schlesien an ortt und endt, wo solche zubekliomen, schreiben, 
damit etwass möchte biss ghen Preszpurgg und von dannen 
hiehero gebracht werden. (A tanács megjegyzése: Es sein keine 
Mittel vorhanden gewesen.)

5.
E in  E rs . Gern, i s t  fe rn e rs  in  gehorsam b b it te n d , e in  E r . 

R h a t t  w olle g u te  A n o rd n u n g  tin in  u n d  verschaffen, in  w elches 
Q u a r tie r  a in  jeg liches Y ie r t l  m it ire n  E ä n d l in  fü rfa lle n d e n  
nötlien  sich  begeben  soll, u n d  soll e in  jed e r fü r  sich  se lb st 
auffziehen, wölche a b e r  ohne e rh eb lich  u n d  g en u g sam  U h r 
sachen  n i t  e rsch ienen , so llen  nach  N o t tu r f t  g es tra ff t w erden . 
(A  ta n á c s  m eg jegyzése : W ie  woll solches g u t b e fu n d e n  au ch  
genugsam b zu  e ffec tu iren  befunden , a b e r  d e r grosse U n g e h o r
sam  h a t t  solches v e rh in d e r t.)
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6.

Es khumbt auch glaubwürdig für, das etliche Bürgers
leut in der Vorstadt sich bewegen lassen, in Eeindesainfall 
nicht in die Statt, sondern in die Wilder zu lauffen und dari
nen zu salviren, wölche nun in dergleichen betretten, sollen 
alss Mainaydigen gestrafft werden und vermeint ein Ers. Gern, 
solches öffentlich zu publiciren.

7.
Es bitt auch ein Ers. Gern, und sonderlichen die in der 

Vorstatt, da etwan vor dem Eeindt oder andern Kriegsvolkh 
sich wass zu besorgen, ein Ers. Bhatt wolle ihnen solches bei 
Zeitten wissen lassen, damit sie sich desto besser versehen 
khönnen.

8 .

Dieweiln allerley gefärliche Sachen fürfallen und ain jeder 
auf den nottfall sicherste zum erhalten, als begerhrt ein Ers. 
Gemein ein Ers. Bath wolle ihnen nit alain die walilfraiheit son
dern auch die andern priwilegien auff ainen hierzue bestimpten 
tag vor lesen lassen, damit sie ire juramenta besser in acht 
nehmen khönnen.

9.
Wann ein Ers. Gern, auf das Bhatthauss erfordert wird, 

hitt ein E. G. ein Ers. Bhatt wolle Sie umb mehrere respects 
willen, damit ein E. G. nicht zu lang auffgehalten undt alten 
gebrauch nach vor den andern schlechten Partheyen fürlassen 
und damit auch ein Er. Gemein dass anbringen vom Herrn 
Bürgermeister möge besser vernehmen und anhören, die Ketten 
underdessen lassen fürziehen.

10 .

Die Maleficz Personen betreffend^ wann ainer den Todt 
verschuldet und sein Leben mit ainer Summa gelds früsten 
und ablösen thuet, vermaint ein E. G., dass dasselbige völlig 
zu G. Statt ohne abzug der Ambts Personen, baimbfallen und 
an G. Statt nothwendiges Gebeu angewendet, wie vor alters 
gebreuchig gewesen und zu exemplificiren ist.

11.

Wann ehrliche Burgersleutt vor ainem Ers. Bhatt oder 
Stattgericht in die Verwarung geschaffen werden, vermaint ain
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Ers. Gém. dass dieselben nit unter die Maleficz Personen, son
dern in das Pir Stübel, bis ein anderer Ortt darzue erbaut 
wird, zuverschaffen.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et ZZ. Fase. 
I I  Nro 5—10. Nyomtatásban megjelent a 8-ik pont kivételével u. o. 
428—439. I.

1621.
Sopron városi statutum.

1.
Es kliombt für bey einer E. G. dass wann etlichen Bür- 

gersleutten Ehegatten oder Khinderlein absterben und die 
Herrn Prediger begehrt werden nine klmrze leicht Predigt oder 
Sermon zu thun, Sie mit diesen, wass man ihnen gerne und 
willig geben thuet, nit für guttnehmen wollen, sondern unter 
der Bürgerschafft ettliohe mit rauchen Wortten angefahren, 
bitt ein E. G. ein E. B. wolle ihnen solches freundlicher 
mainung zu undersagen.

2 .

Wegen Besserung der Herrn Prediger, wolle doch ein 
E. B. inkhiinftigen dahin gedacht sein, und ist benehens ainer 
ganzen E. G. bitten, ein E. B. wolle ihnen das privat ausrich- 
ten, so sich öfftermals nicht auff die Oanzel, sondern bey der 
lieben Obrigkhaitt füersehen gebühret, einstellen, denn es theses 
Jahr, wie menniglichen bewusst, nicht nach der Schnur, wie 
es sonsten billicli bette sein sollen, geschehen khönnen. Im 
Uebrigen wolle auch ein E. B. in khünftigen, wann Gott 
ainen Eriden beschehren wirdt. umb ainen gelärtten Mann sich 
bewerben und in Auffnehm und Confirmirung der Herrn Pre
diger nicht so geschwindt, wie geschehen, eilen.

3.
Dieweiln gar viel und grosse Unordnung und unrichtig- 

khaiten bei dieser Statt in heyrattzeiten, Testamenten, Dona
tionen, Erbschaften und dergleichen gespürt werden, also vermaint 
ain Ers. gern, dasz ein löblicher magistrat absonderlichen dar- 
für verordnen, neben verständigen aus der gemein wollen solche 
Artickhel aufrichten, darbei es in khünftigen fürfallenden occa- 
sionen berufen und allerdings verbleiben mögen.
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4.
Die Underthanen oder fremden, so allliier wollen Hänsser 

khauffen, sollen sich zuvor bei einem E. Eatli anmelden, auch 
die so sich mit heyratten einlassen, sonderlich Weibspersonen, 
da man ihnen zwar die heyratt nicht speren klian, aber zu 
solchen Personen sich verehelichen, so der Obrigkhait und 
Gemein nicht annehmlichen, solle ihnen die Zustifftung auffer- 
legt werden.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula X X X .  et ZZ. Fase. II. Nro 
5—16. Nyomt. csonkán megj. u. o. 430—431. I.

1622.
Szombathely városi statutum.

Anno 1622. 6-ta die Martii. Volt az városnak communis 
congregatiója, végeztek közönségesen, hogy városi embernek, 
mindennek szabad legyen bort árulni, de azonkivül senkinek 
egyébnek, se katonának se kivül valónak, valaki árul városi 
ember minden akótúl tiz pénzt adjanak város szükségére; 
valaki ezenkívül cselekeszik, négy forintot vehessenek bírságot 
rajta. Akoló mester Barics Simon.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. ex 1620—1623. Pag. 49.

1622.
Sopron városi statutum.

E s  k h u m b t au ch  bey ein E rs . G em ein  e tliche bescliweh- 
ru n g e n  fü r  wegen des H e r r n  S ta tts c h re ib e r , wie dass e r a lle  
Sachen sonderlichen in w en d a rien , T e s ta m e n t etc. g a r  hoch 
ta x ie r t , b i t  ein  E rs . G em ein  solches zu  lim itiren .

Eredetije Sopron város levélt. Ladula X X X .  et ZZ.

1623.
Szombathely városi statutum.

Anno 1623. prima die Junii. Végezte az varas az mező 
felől, hogy minden éjjelre minden mezőpásztor mellé három
három embert (sic!) menjen, de gyermeket senki küldjön, 
hanem maga személyében menjen; hogyha pedig egymaga nem 
mehet, magáért embert küldjön. Ennek parancsolására az had-
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n a g y o k a t re n d e lté k . A z ki ki n em  m egyen, egy fo r in t  az b i r 
sága. A z  h ad n ag y  m egvehesse r a j ta .  A zo k a t, az k ik  je len  vagyon, 
azokka l m egigyja.

A z nagy  m ezőkre  re n d e lté k  K o ric sá ra  egyik  m ezőpász
to r t ,  az k e ttő jé t ism egh  az nagy  m ezőre. A z m ely lo v a t is m eg 
készen visznek v agy  k im en e t vagy  hazajövet, egy fo r in t az b i r 
sága, ugyanazon  sz e r in t, az k i lá t ja ,  hogy készen viszik az lovat, 
és be nem  m ond ja , a z é r t  azon sz e r in t egy fo r in t az b irság a .

Eredetije Szombathely város levéltárában. Prot. 1623—1626. Pag. 14.

1623.
Sopron városi statutum.

1.
N ach d em  die  H e r r n  P re d ig e r  zum  o fte rm allen  in  den 

P re d ig e n  verm elten  w egen G o ttlo se ren , d am it ab e r n ic h t  von 
dem  g e tre u e n  G o tt  solche S tra ff  m ech te  au f  u n s k hum m en , 
b it  e in  E rs . G em ein  m an  wolle, solches d a rü b e r  b e tre te n  
w uerden , m it E r n s t  straffen .

2.

W a n  ein E rs . gern, au f  das  R a th a u s  e rfo rd e r t w ird t, b it  
ein E rs . gern, ein E r s .  R a tli  w olle sie um b m ehrere  resp ec t 
w illen, d a m it n ic t e in  E rs . gern, z u la n g  au fge lia lten  w ird t, vor 
a llen  a n d e rn  p a r th e y e n  fü rlassen .

3.
E in  E rs . G em ein  beiind t, n a c h  dem  n u r  ein  M edicus 

a llh ie r  u n d  n ic h t a lle m a l daheim b , b it  ein E rs . G em ain , einen 
ersam en  M a g is tra t, sie w ollen sich  noch  um b einen bew erben .

Eredetije Sopron város levélt. Ladula X X X .  et ZZ.

1624.
Győr városi statutum.

H ie  22. F e b ru a r i i .  H itn e k  fo rm á ja , mely sze rin t ta r to z 
n a k  az tisz tv ise lők  esküdn i.

É n  N . (m egnevezvén nevét) esküszöm  az élő is ten re , te l
jes szen t három ság  egy bizony is te n re , és azon igaz h ű tő m re , 
hogy m indeneknek , én  e lő ttem  pö rlek ed ő k n ek  m inden  do log
ban , m ely az én tisz tem hez  illik , m in d en  szem élynek, tu d n i-

11C orpus S ta tu to ru m . V.
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illik gazdagnak és szegénynek válogatása nélkül, kegyelmet, 
jutalmat, félelmet, kedvezést, szeretetek kedveskedést, gyiilöl- 
séget liátravetvén, a miképpen isten szerint és az ő igazsága 
szerint inegismerendem hogy kell cselekednem, azon tehetségem 
szerint, minden dologban igaz Ítéletet, igazságot, executiot, azaz 
elégtételt teszek; így segéljen engem az szent háromság egy 
bizony isten. Sigismundi regis majoris decreti articulus 1.

Eredetije Győr város levéltárában, Győrött. Prot. Nro 4. 1608— 
1624. Pag. 213.

1624.
Szombathely városi statutum.

Anno 1624. príma Maji. Az ki lovas ember, tehát lovát 
szabadon ne bocsássa, hanem megkötve legyen; hogy pedig 
szabadon bocsátja, tehát egy forint az birsága. Az ki kárban 
találtatik szánszándékkal, egy forint, hogy ha valaki látja azt, 
és be nem mondaná, ugyan azért két forint birsága legyen.

Az ki az párkányon kijár avagy kihajt, egy forint az 
birsága. Az váras ellen az ki korcsmára jár avagy bort hoz, 
az birsága négy forint legyen az birsága.

Az ki pediglen az váras korcsmája kiül bort árul más 
pinczében, birsága йог. 12.

Az ki pedig is meg hamis meszelylyel avagy hamis mér
tékkel mér, húsz forint az birsága.

Az szemetet is valaki az ház eleiben úgy mint az utczára 
kihordja, avagy karót ver, az ki ártalmas, egy forint az birsága.

Eredetije Szombathely város levéltárában. Prot. 1623—1626. 
Pag. 102.

1624.
Sopron városi statutum.

Nachdem Herr Bürgermeister sich zum offtermallen 
beschwert wegen des ungehorsambt sonderlich wegen der viertl- 
weingarten so man dennen einsakt nicht zu rechten Zeit кIm
men, dardurch viel versäumpt wirdt, vermeint ein Ers. gern, 
wolle ein jeden so oft er säumig ist allemal umh fünff taller 
in die Straff nehmen auf das nictt der verschultig des schul
digten entgelte.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et ZZ.
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1625.
Szombathely városi statutum.

Anno 1625. Die 19. Octobris. Yolt az várasnak közön- 
égés gyűlések, végezték, hogy az soproni gyűlésben néminemű 
tyafiakat főiküldjenek, hogy az mibül szükség, az varas (lói
éiban fáradjanak.

Második végezést, hogy mikor császár urunk ő Felsége 
lada Rohoncznál hatalmasul reánk érkeztenek, a ki akkor mi 
várt vallott, szenvedje, miérthogy az váras mind egyaránt kárt 
vallott.

A mi penig azt illeti, hogy valaki az biró és tanács 
végezése ellen cselekedett, az város tizenkét forint birságát 
vetette, hogy az biró uram megvehesse minden törvény nélkül, 
az ki ez ellen jár.

Harmadik az, hogy az váras végezte, hogy valaki az tiszt
viselő uraimat tiszteletlen szóval avagy szitokkal illeti, vagy 
tanácsbeli uraim közül avagy más tisztviselő atyafiát az várasi 
uraim azt végezték, hogy törvény szerint biró uram törvény 
szerint büntesse meg.

Az egész váras azt végezte, hogy az mely számadóknak 
az biró uram napot hagy, nem compareálnak, az birsága tizen
két forint, és azonkívül, ha valakinek bizonyos restanczia 
vagyon, készek egész várasuk reája menni és megvenni.

Az ki penig az község közül be nem jőne, az biró uram 
parancsolatjára elő nem állana, száz pénz az birsága és biró 
uram megvehesse, az egész várasul végezték.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. 1623—1626. Pag. 195.

1625.
Sopron városi statutum.

1.
Es sieht ein E. Rath für guet an, dass die Dienstbotten 

und andere, so nicht allezeit abkhomen khönnen, auch auss 
Gotteswort unterricht werden, dass hinfüro, wie vor Jahren 
auch beschehen, alle Sonntag in der Georg-Khirchen durch 
Herrn Hannsen frue die Epistel, Herr Pauli aber das Evange
lium in der Michaels-khirchen alle Sonntag, und Herr Chri
stoph nachmittag den Cathehismusz predigen. Am Erichtag 
aber Heri’ Pauli den Psalter wie albereit angefangen, alle 
Pfingstag aber Herr Hanns und Herr Christoph predigen sollen.

11*
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2 .

Gleichfalls soll es auch einem jeden Burgersman frey seii 
an welchen die wochen sey, einen zu hegehren, es sey zu Hocl 
zeit oder Leichpredigen, Khindttauffen oder sonsten zu gebrau 
chen, jedoch das gleichwoll dem, der die wochen hat, sein gebii 
einweg als dem andern gegeben werden soll.

3.
Yerdtiger betrachtung in den 27 Articl ist einkhumen 

wie das eine E. Gemein für guet ansicht, dass mit ehester 
ein general musterung soll fürgenomen werden, wiewol sie dm 
Trumeischlagen und Fenditragen gern fern von ihnen wolten 
sehen, und Gott hinrumb schuldig zu bitten, aui fürsehung 
inskünfftig vermeint ein E. Gemein aber zuvor, damit man 
sehe, wie jeder mit seiner rüstung sich halte, ob ein E. Katii 
wolte zween Herrn aus ihrer Mitte verordnen, die in der Statt 
neben etlich Herrn vier undt Zwainzigern, einen Tag ihnen 
Hessen belieben einen anschlag zu machen, wie ein jedes Hauss 
mit Ober wehren solte aufziehen. In der Yorstatt gleichfalls in 
jedem Viertl ein Viertlherr neben den Herrn vier und zwain
zigern, auch ein jeder Herr Graff auf den Dörffern anordnung 
thuen, wie sich ein jeder ausstafliren solle, weillen auch für- 
khumbt, wan dergleichen Musterung bescliehen, sie zum thail 
die wehre entleihen, sollte einem jeden zeitlicli angedeut wer
den, damit welcher nicht damit versehen, er sich wist darumb 
zu bewerben und were nichts bessers, dass jeden Unterthan 
ein Musqueten auferlegt würde, und w'eillen sie hey ihren Heu
sern solche nicht allemal sicher haben khönen, dass sie die- 
selbigen auf das Rathhaus hereingeben, damit sie es, so es die 
notturft «'fordert, solche allezeit haben khünen.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et ZZ. Nyomt. meqj. 
u. o. 337—338. I.

1626.
Sopron városi statutum.

1.
Demnach von alters hero die gewonheit auf den Oster

montag nach Wandorf zu gehen verbliben und schwerlichen 
abzubringen, und über dem feyertag nichts destoweniger sein 
recht mit zwo Predigten bescliehen möge, als solle derjenige 
Kliirchencollega, welchem die Mittags-Predig zu thuen betreffen
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met und nicht weillen wenig Volkhs zu mittag sich zu kliir- 
hen hetindt, stiellen undPenkhen zu Predigen sich heschwehren 
leclit, des morgens true nach 5 Uhr, da dann zur khirchen 
eleitet werden soll, eine frue Predig, wie vorigen Ostertags 
me beschelien, verrichten, und vormittags Niemaut ausszu- 
uiffen gestattet und die Thor verspert gelassen werden.

2 .

Weiln zuvor am Tag St. Georgy der gebrauch gewesen, 
n dem die neu ersetzte Amhtleit, Herr Bürgermeister und Herr 
St. Richter von ainer E. Gern, in St. Geörgenkhirchen begleittet 
werden, und ein khuerze Yermahnung auf der Canzl durch den 
Seniorem der Prediger nebens auch einen eyfrigen und andäch
tigen Gebet zum seligen aingang der neuen Herrn Ambtleith 
beschelien, dasselbige auch hiefüro widerumb angefangen und 
erhalten werde.

3.
Es khumben auch bescliwörung für, wie dass die Herrn 

Schueldiener wegen der verstorbenen begengnussen was man
cher nach seinem Vermögen geben thuet, sich nicht wollen 
genügen lassen, also vermaint ein E. Gern, des man wegen der 
lateinischen Scliuel, da die ganze schuel begehrt wird den Herrn 
Rectori neben sainem Collégén 10 ss, da aber nuer halbe 
schuel 5 ss sollen geraicht werden, also auch den Herrn Pre
digern von einer leich Predig 10 ss von einer Vermahnung 
aber nuer 5 ss solle gegeben werden, damit auch die armen 
ihre weih und khinder auf welche es angesehen ist, ehrlich 
khünnen begraben lassen. Belangent des Messner solle ihm von 
dem grossen gleit 4 ss und von dem khleinen aber 2 ss gegeben 
werden in bedenkhung, nachdem er lesenszeit zu 18 bis in die 
20 Eimer Wein absamblen tliuet, welches auch was zimbliclies 
bringt, sowoll auch den Tottengraber von einer alten Persohn 
4 ss von einer khleinen 2 ss gegeben werden, welches dan 
auch wegen der armen und er ein mitleiden tragen, verstan
den sein soll.

4.
Item es khumbt einer E. Gern, beschwert für, das man die 

Ziegl so zum thail schlecht gebrent und in so hochen werdt 
müessen bezalt werden, vermaint ein E. Gern, das man das 
Tausent Ziegl per 3 Ü. den mezen khalch aber per 3 groschen 
solte bezallen. I)em Khalchmesser von mezen 1 Khreuzer in 
bedenkhung, da diese staigerung bey langen gelt aufkhumen 
und bey dem guetten gelt fallen möge.
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5.
Alle Son tag solle man bey den eusern Thören stark! i 

wacht halten und wegen jeziger vermelter Kremier auch i 
den gassen eine halbe rotli in jeden Virtl herumgehen, uni 
sonderlich unter der Predig in dem Michaelsthuern eine schilt 
wacht zu halten, damit so etwas möchte fürkhumen, solche 
aishalt anzumelten.

6 .

Es khumen grosse heschwernuss für, nach dem man der. 
gerichtsdiener grosses Fordergelt gehen mues, das man von 
ainer Persohn ein groschen und in der freyung 2 groschen. so 
vor diesem nicht mehr gewesen als 2 Pfennig, so er doch von 
ainen E. E. alle markht sein markht gelt hat, auch alle, 
märkht wie man bericht in die 20 fl. stantgelt einnemben 
thuet, ohne den wein, so er järlich in den Zechet einnehmen 
tliuet, hitt ein E. Glem., oh es mechte bey dem alten Forder
gelt verbleiben.

7.
Es klmniht für, wie das der Pader alliier wegen des Paden; 

wahnen und khöpsellassen so hoch überschäzt, vermaint ein E. 
Gern, ob man ihm von Paden ain groschen, also auch von 
der Wahnen ain und von den Khöpsellassen auch ain groschen 
gehen thut, den Padknechten und Schöpfer aber zwe khreuzern, 
welcher aber mehrere wil gehen, stehet einem jeden bevor.

8 .

Den Pader von Wolfs,1 die weil len es nuer den Sommer 
wehrt, solle von ainer Wahnen 6 und von den lassen auch 6 
ungarisch gegeben werden, damit der arme zu erliollung seiner 
gesundheit auch nicht müge verkhierzt werden und des badts 
gemessen möge..

Eredetije Sopron város levélt. Ladnia X X X .  et ZZ. Nyomt. megj. 
u. o. 140— 142. I.

1627.
Szombathely városi statútumok.

I.
Anno 1627 die prima May. Biró uram és az tanács uraim 

az egész városi községbeli uraim azt végezték, hogy mikoron

i Wolf =  Balf.
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biró uram az várost beparancsol tatja és valamely az városi 
községbeli uraim közül el nem jöne az beparancsolatra, tehát 
az biró uram egy egy forintot megvehessen eo facto minden 
per és perpatvar nélkül.

C zéh m este rek et az b iró  u ra m  és az egész ta n á c s  u ra im  
azon sz e rin t az városi községbeli u ra im  egyező a k a ra t ju k b ó l  
helyen h a g y tá k .

A z  egész városbeli község u ra im  en g ed ten ek  a  böcsü le tes 
ta n á c s  u ra im  végezésének, hogy h ü t  sz e rin t az b iró  u ra m  az 
ta n á c s  u ra im m a l az m it végez, a b b a n  m in d e n k o ro n  engedel
mesek lesznek  és az h ű tő t is fö lv e tték : hogy m in d en  végezés 
az igazság  sz e r in t helyen m arad jo n .

Azon szerint az egész város és községbeli uraim azt is 
végezte, hogy az város házához való földeket az város számára 
beveszik, az ki legyen az városnak segedelmére és hasznára.

A z isk o la  fö ld e it az ...............  el k e ll venn i és az város
számára kell bevetni, az ki legyen az városnak segedelmére és 
hasznára. Ezt is az egész városi községbeli uraim végezték és 
helyen hagyták az végezést.

Eredetije Szombathely város levéltárában. Prut. ex l(i2li— 1031. 
Pag. 39 -40.

I I .

Die tertia Maii. Volt az tanács uraimnak közönséges 
gyűlések és végeztének minden rendbeli tisztviselésekről való 
állapotról és dologrul.

Elsőbben.
Az biró uram tiszti: kivántatik, hogy engedelmességgel 

és tisztességgel legyen. Ha pedig biró uramnak nem leszen 
engedelmes négy forint az birsága de facto, biró uram minden 
per-patvar nélkül megvegye.

Ha valaki biró uram eleiben hivat valakit, tartozik biró 
uram előtt egy pénzt letenni, az város szolgájának is den. 1. 
Ha pedig külső ember leszen den. 4. az város szolgájának 
den. 1. Ha pedig biró uram előtt tartoztatni akar valakit az 
tartópénz den. 1. főembertől den. 4. A biró uram által ha 
valaki megtartoztat valamit, az tilalom pénz den. 1. Az külső 
embernek den 4. Ha pedig az tilalom ellen kiadja biró uram 
hire kívül frt 4. Vagy vidéki vagy városi azon kívül az tilal
mon marad. Ha pedig biró uram hire nélkül magánál akár- 
minemü marhát megtart az is frt 4.

Ha pedig valaki convincaltatik és ha az pörösek azután 
megegyesednek is, az bírák részét sem az peres fél, sem az
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bíró meg ne engedhesse, és az tanács meg ne engedhesse, hanem 
tartozzék az bíró éppen megvenni valami az convictio leszen, 
melynek harmad része a bíróé, két része az tanácsé.

Vérbirság, kék mutatás, az is den. 80. Az boszu mon
dás is den. 80. Ha pedig az boszu mondás méltatlan leszen, 
az ki panaszolt az is den. 80. De az boszu mondást biró uram 
megláttassa és az panaszt is.

Ha szököttet tartoztat valaki, vidéki embert, den. 80. 
Ha pedig az ki tartoztatja az den. 4. Az városi ember den. 1. 
Ha is meg városi ember tartoztat vidékit az is den. 80.

Ha városi ember négy köblön kívül el ad, tartozik az
vidéki den. 4. Ha pedig vidéki ember ........  den. 4. Ha pedig
ketten lesznek, avagy többen, mindegyik tartozik den. 4.

A z  m i az v ásá rb iró  d o lg á t ille ti, sokadalom kor sem m it 
se vehetnek , m ert m in d az  b iró  u ra m n a k  j á r : ta r to z ik  b iró  
u ra m  egy ebédet avagy v a c so rá t adni.

Ha csikót, avagy halat hoznak derekassal, abbul való 
rész mindenik biró uramnak jár az szekér számbul egy meszely 
esik, avagy egy font hal.

Ha valamely adósság biró uram eleiben liivattatik és az 
adósságot nem tagadja és az biró uram 15 napot hagyván 
executióra mehet, ha pedig tagadja törvényt hagyjon benne.

Ha pedig akárminemü lábasmarba megtartatik biró által 
és ha törvény szerint szabadul föl, az bét pénz, den. 40. min
den személy.

Az hadnagy uraim tisztihez való állapotrnl.
Tartoznak az hadnagyok szorgalmatosán eljárni az város 

őrzésben eljárni mind éjjel és nappal, iia valakit gonoszságban 
találnak, vagy éjjel vagy nappal, tartozzék megfogni. Ha éjjel 
valakit meg fog, vagy magánál vagy törvényben szabad legyen 
tartani, napfelketeig, az után biró uram kezéhez adni.

Ha pedig nem criminalis, jó kezesség alatt elbocsáthatja, 
de ha criminalis, biró uramnak kezébe adja. Az fogságért az 
hadnagyé den. 80. pénzt vehet.

Ha pedig biró uram avagy szolgája által hivatalid, el 
nem jövend, hanem hadnagy által fogattatik meg, az hadnagy 
megveheti az den. 80. biró uram is az ő igazságát.

Ha valaki az község közül az város őrzésben itlion vagyon, 
szolgája nem lévén csak gyermeket küld, az hadnagy vissza
küldje és az nyolez pénzt megvehesse rajta. Annakutánna az 
város őrzésére mindenek előálljanak az harangszóra. Ha pedig 
későn az után jővén elő, ugyan megvehesse az nyolez pénzt.
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Ha valakit az hadnagy éjjeli időn az utczákon belől, 
vagy szitkozódnék vagy verekednék, vagy kiáltana és éneklene 
és gyertyát lámpás nélkül hordana, megfoghassa és den. 80. 
pénzt vehessen, ha pedig az városon valaki lövöldözne vagy 
nappal vagy éjjel, az hadnagy az puskáját elveliesse és ha akkor 
meg nem találja, avagy meg nem foghatja, ennek utánna is 
meg ne engedjen, hanem megbüntettessék.

H a  v a la k it szem ély sz e rin t ..........  h iv an d  az ő tisz tib e n ,
melyre nem megyen, az hadnagy uram den. 80. pénzt vehes
sen rajta.

A z tizedesek  az ő t i s z tü k  sze rin t az h a d n a g y o k n a k  enge
delm esek és tisz tességge l legyenek  m indenekben .

A z  v á sá rb irá k  t is z ti  az, hogy az i t t  való k u fá ro k tu l  m in 
den  szom baton  ad g y a n a k  egy á ru ló  fél pénz t az v á sá r  b irá k -  
nak . A z  vidék i a k á rm it hozzan , m inden  szem élytől, egy  egy 
p é n z t vehessen, és azo n k iv ü l az ki ........  szekeren  hoz b e  g y ü 
m ölcsöt, te h á t  ta r to z n a k  az v á sá rb iró n a k  az ő ig a z sá g á t m eg ad n i.

Ha sokadalomkor....... hadnak, attul is az ki ott liadgya,
den. 80. p énzt v e h e t ; az sz a lo n n á iu l is azon sze rén t m egveheti 
az nyolczvan pénzt. A zon  sz e ré n t ta r to z ik  város szo lg á jáv a l 
az v á s á r t  e ljá rn i és az á llá s  p énzt, ké t, k é t p é n z t vegyen sze
k é r tő l ........ egy pénzt, gyüm ölcsből, kalácsból is, egy egy p é n z t
vegyen. Ha valahun találtatik hamis röf, biró uramnak tarto
zik bemondani. Ha pedig az vásárbiró az várost megjárja és 
megparancsolya hogy vizet töltsenek, ha ki nem töltene vizet 
az parancsolatra az birság den. 80. Az szemétért az ki az 
vásáron kiköt, attól vegyen den. 80.

A z város szo lg á ján ak  m inden  em ber az község közü l 
tisz tességgel is m inden  engedelm ességgel lenni, m in th o g y  ő nem  
az m aga  d o lg áb an  já r , sem  az m ag a  a k a ra tjá b ó l, h an em  b iró  
u ra m  p aran cso la tjáb ó l.

(N B . i t t  következnek  a  b iró  és a közönség szoko tt e sk ü 
form ái.)

Az Seilerei- felöl való állapot.
Legelsőkben ezek is tartozzanak megesküdni és azon 

város könyvében feltüntetni minden esztendőben, ki ki, mind 
az ő érdeke szerint, azok is az kik házat bírnak, mert az adót 
az liázbérbül fizetik meg.

I l i .
Eodem die. Ha valamit az városban behoznak eladni 

akárminemű áru legyen, senki átaljában be ne vegye, meg se
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vehesse tizenkét óráig. Azután szabad leszen venni. Az bir
sága négy forint leszen.

IY.

Eodem die. És ha adósság miatt, valakinek itt való ember
nek öröksége avagy háza elbecstiltetik, kívül való idegen ember
nek és ha az az ember itt való embernek akarná adni, vagy 
árendában vagy penig föld köbliben (sic!) ha az fél a kitől 
elbecsültetett hozzája akarja venni, azzal az conditioval az mint 
az idegen hozzája venné, tehát hozzája vehesse és más ellene 
se titkon se nyilván hozzája ne nyúlhasson.

Eredetije w. o. Pag. 41— 45.

1627.
Sopron városi statutum.

1.
Demnach in bestellung des Predigambts nicht der gering

ste, sondern der grösste Theil unserer seellen wolfart gelegen, 
also will es auch von nötten sein, mögliche fürsehung zu thuen, 
das hierinen ordentlich und in allen der gebühr nach verfahren 
und gehandelt werde, wen dann vermüge habender bestellung 
zwischen einem E. Rath und denen Herrn Predigern also beschlos
sen, dass wo ein theil oder der andere resignirn oder aufkhünd- 
ten weiten, innerhalb eines halben Jahres frist zuvor besclie- 
hen soll, also hat vermiig dessen der Ehrwürdig wolgelehrte 
unser nunmehr widerumb würkhlicher und aufs neu durch den 
willen Gottes besteiter Seelsorger Herr Paullusz Schuberthusz 
khurz verschienener Zeit durch eine von andern orten besclie- 
hene Vocation bewegt, solches ins werkh gerichtet und auch 
hierinen seinen willen von einem E. R. und ganzen Gemein 
stat gegeben worden, in dem sie befunden, kheinem wider 
seinen willen etwas beschwerliches aufzubringen oder aufzu
halten, also hat im gegentheil ein E. Gern, auch befunden, da 
ihnen etwas ausfälliges fürfülle, mit der beurlaubung ihrer 
Khirchendienern auch in kheinerley weg gespert zu sein, sollen 
demnach auf schlus einer E. Gemein beden Herrn Prediger, 
Herrn M. Johann Hagio und Herrn Christoplioro Genselio, 
die ihres dienst von dato beuhrlaubt, damit sie sich in obbe- 
melter halben Jahresfrist darnach zu richten, entteckht und 
angekhunt werden, in bedenkung, dass sie theils im Leben, 
wandl und exempeln sich verweislich verhalten, so auch vermiig

1 7 0
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von drei Jahren hero einkhumenden betrachtungen, so ihnen 
khundig gemacht worden, nicht unterlassen, sich auch bis dato 
noch widersinig erzaigen und guetherzige erinderung zur beschei- 
denheit nichts helffen wollen, auch hin und wider schimpfliche 
reden und stichwerder, daran ein E. Gern, höchstes misfallen 
tragen, wider einander schiessen lassen, und also zu dieser 
Veränderung durch sie ursach gegeben worden.

U n d  w eillen b ishero  w egen d er P r io r i tä t  u n d  O b erste ! 
u nnö tiges  d is p u ta t  fü rü b e rg eg an g en , also wolle ein  E . P a th  
das P re d ig a m b t h in fü ro  von n eu en  beste llen  u n d  a n o rtn e n , 
u n d  a ls  die s te l einem  jed en  so k h ü n fftig  vocirt w ird t, zuver- 
h ie ttu n g  ob b em elte r U n g e leg en b e it a ss ig n ir t u n d  n a m b h a fft 
g em ach t w erden , benebens a u c h  freu n d lich en  a n d e u tte n , das 
in  Y e ric h tu n g  des gebets u n d  Verlesung d er C ap itl a lles la u t  
lan g sam b  u n d  bed eu tlich  besch eh en  m üge.1

2.

"Weilln die L y ta n ia  a u f  dem  C hor d u rc h  e in a n d e r w ird t  
gesungen  u n d  u n te r  denen g em a in  le iten  n ic h t v e rs ta n d e n , 
w aru m b  da g e b e tte n  u n d  die e rh ö ru n g  volgen soll, a lso  h a t  
e in  E . Gern, befunden , w eilln  es a n d e re r  o r tte n , bei w ollbe- 
s te llte n  K h irc lie n  geb reucld ich  sein  soll, das zween K lm a b e n , 
so h ierinen  a b g e rich t, die L y ta n ia  vor dem  A l ta r  la u t  u n d  
b ed eu tlich  singen  und  a lsd a n n  d e r  G ohr u n d  ganze gem ein  
d a ra u f  e inhelig  an tw o rd en  : » E rh ö re  uns etc.« au ch  b ey  u n se r  
K h irc lie n  m öge an g e s te llt w erden .

3.
E s  w ird t von ta g  zu ta g  u n se r  gem eine von v ilién  h e ra n -  

k h u m en d en  volkh grösser, en tg e g e n  ab er u n se r S an d  G eö rg - 
K h irc h e n  zu solchen g a r  zu eng  is t, alsó das ein  solche m eng  
sich  d a rin e n  behelffen m üssen, a lso  sieh t es ein  E . Gern, fü r  
g u e t an , ob m an  die P a rk liirc h e n  gegen den P re d ig s tu e l h e ru m b  
g em ach t e rw eid ern  u n d  ein s tieg en  au s  dem  G ässl h in a u f  d u rc h  
die M auer, wo das P o se tif  (?) g estanden , gebrochen, die a n d e r

1 A prédikátorokra nézve a tanács így nyilatkozott:
Ein E. Rath hat einer E. Gemein begehren nach inbegriffenen 

alles den Predigern Johann und Christiphoro nach notturft für gehalten : 
weiln sie aber sich hirüber entschuldigt und besserung ihres lebens pro- 
mittirt auch seithero ferner beschwernus ihrenthalben bei ein E. Rath 
nicht fürkomben, also hat ein E. Rath ohne vorwissen einer E. Gemein 
dies orts nichts weiters fürnemben wollen, mely nyilatkozaton a közön
ség a következő évi határozata szerint megnyugodott.
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hilzene Stigen zu gäcli und eng, dasselbsten ein schneckhen dahin 
zu machen, damit, das Gott wolte gnedigklich verhietten, etwas 
unter dem Gehet oder Predig thete auskumen, man desto eher 
aus der Khirchen khumen mechte.

4.
Nachdeme ein Khetten bey der khirchen ist angemacht 

worden, das man solche solte fürziehen, damit man nicht khundt 
unter dem Gebet und Predig also fürfahren und dise sonder
lich frembte so herkhumen und in der khirchen niclit bekhant, 
dieselben sich bey der Thier aufhalten und sezen, sie auch 
desto besser solches hören mögen, solle man dein Mesner dazu 
anbevelhen, alle morgen fürziehen, bis dass das Gebet oder 
Predig fürüber ist.

5.
Die schuel zwar ist mit genügsamen Dienern ersetzt, und 

desswegen guette Fürsorg zu tinin von nötten, damit nicht zu 
beiden thaillen die Zeit wersäumet, sondern etwas Frucht- 
barliches geschafft werde, wann dan beides Dienern und Schue- 
lern kliein anders obligen haben, als dass sie lehren und lelir- 
nen sollen, und alen augenscheindlich, das ein zimblicher theil 
das Tags 6 stundt als vor und 3 nachmittag gehalten werden.

6 .

Nachdem schon zum offtenmalen in den betrachtungen 
ist einkhumen wegen grossen abgang an Feuerliaggen, laidern, 
wagen mit wasser, auch andere, bit ein E. Gemein, ein E. 
Rath wolle solches nicht aufschieben, sondern mit allem ehes
ten anzuebvelhen, damit was abgehet, an sein stel soll gebracht 
werden, und sonderlich bei des Herrn Stattrichters Hauss ein 
hütten, darunter die Wägen mit Wasser stehen sollen, dess- 
gleichen bey dem Steinthor und andern orten, wo es überall 
von nötten ist, gemacht werde, damit die Wägen nicht also 
verfaulen theten.

7.
Desgleichen khummen auch khlagen für, wie das bey 

nächtlicher weil in der Vorstadt zu unterschiedlichen mallen 
grosser muethwillen in den gassen geübt wird, also vermaint 
ein E. Gern., wie das voriger Zeit beschehen, Herr Stattrichter 
einem Bürgersmann neben etlichen darzue verordnen, die in 
der Vorstadt herumbgehen und zu visitiren, damit das unnüze 
gesindel, so über 9 Uhr bey den Leitgeben oder auf den Gas-
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sen angetroffen, abgeschafft oder zur bestrafung gebracht wer
den mechte. Es vermaint auch ein Ers. gern, dasz man in 
einem viertel zween wachten so bey der nacht die stundt riefen 
sollen, gehalten solle auch so etwas ungebürliclies mechte für 
khumen bei den Herrn Vierundtzwanziger soliches anmelten 
sie haben sieb auch erbotten soliche mit treit von Haus zu 
Haus zu besolten.

8 .

An einem Son- oder Feiertag solle bey allen Thören in 
der Vorstatt unter der Predig eine halbe rott die wacht hal
ten, sonderlich aber auf dem Micliaelisthuern dieselbige nicht 
abkhumen lassen.

9.
Zu auffierung der Mauer verbleibt ein Ers. gern, bey ihren 

vorigen sluss, jedoch mit hilft der Dörffer, das wer ein zug hat 
ain klaffter und der khain ihrer zween ain klaffter selten füh
ren lassen, es haben sieb auch erbotten auf ihre TJncosten die 
Mauer vor ihren heusern aufzuführen, als Merth Mockh, Tho- 
man Hauser, Michel Khern auf der Sandgrub und Gfeorg 
Eyserler bit ein Ers. Gemein sie darzue zu halten.

10 .

Es sollen auch alle Khramer an einem Sont. oder Feyer- 
tag die Quelb oder laden nicht auffthuen, sonderlich die, so 
ihre lädeln auff den Platz und Pathhauss haben, nachdem sie 
viel Pulffer und Patronen darinnen machen und haben, damit 
nicht durch sie Selber oder ein andern bösen menschen, als 
wie bey dem Schniermacher beschehen, feuer mochte entste
hen, dadurch G. Statt oder die ganze Statt zu Schaden khu
men, bit ein Ers. Gemein, das es möglich gar abzuschaffen oder 
einzustellen.

11 .

Es khumbt auch für, wie das zu Petsching 1 ein Filial
30-ist, ist aufkhumen und von denen allhirigen, so in der Xe li
sta tt zur Xotturft etwas khauffen, das dreysigist wirdt begert 
weillen aber zuvor solches nicht preuchig ist gewest, bit ein 
Ers. Gern, ein Ers. Path wollen hierinnen einkhumen und G. 
St. freyheit ihnen andeuten, das man nichts schultig ist.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et ZZ. Cson
kán nyomt. megj. u. o. 444—447. I.

Petsching =  Pecsenyéd.
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1628.
Sopron városi statutum.

1.
Weylen grosser Uincosten von Gern. Stadt wird aufgewent, 

also sollt auch der Schueldiner Fleiss gegen demselbigen, weillen 
von andern Ortten Khnaben wegen gueter Zucht und dess Lernen 
halber anhero geschickhet werden, gleichförmig gespüret werden, 
undt weillen von den selbigen fürgewendt wirdt, welcher gestalt 
die Bürgersleith ihre Khinder Winterszeith in die Schuel schick - 
hen und Sommerszeit widerumb zu Haus behalten, welcher gestalt 
solche Unordnung und der Jugendt versäumbniss für zu kliom- 
men und guette Mittel liierinnen möchten fürgewendt werden, 
dass aber das Ausbleiben der Khnaben, so nachlässiger weiss 
für sich seihst die schulversäumben, in ein Register bloss auf
geschrieben wirdt, achten sie sich solches so wenig, •— als das 
Fieber des Aufschreybens, wen sie khein andere und bessere 
Arzney gebrauchen und welcher gestalt auch der Schueldiener 
aussbleihen müsste verzeichnet werden. Und weilen khein grös
serer Verlust bey der Jugendt als die Zeit, da in den Wochen 
Feyertage Einfallen, denselbigen mit den Mittwochen wider
umb zu erstatten schuldig sein solle, — wie dan Ein Ers. 14. 
durch die Herrn Inspectores hierinnen allermassen ein fleis- 
siges aufsehen zu haben, Eine E. Gern, bitten timet, und also 
beyderseytts Gern. Statt und dan auch die Schuel dieser Ein- 
gedenkh würdiges Lob davon erlangen mögen.

.  2 .

Ein Ers. Gemein beschwärt sich wegen des Todtengraber, 
dass man ihm volm ainen Grab 10 und 12 ss muss geben 
Welches vor ainem Jahr in der gemeine betrachtung auch ist 
ainkhomen und ein Ers. Rats soliches limitirt also von ein 
grosse Grab 4 undt ainen klainen 3 ss so woll den Messner 
darunter zuverstehen, bit ein Ers. Gern, drob zuhalten, weilens 
zuviel und die armen Leuten sonderlich sich sehr beschweren. 
Die dischler weliche ihre sachn gar zu hoch taxiren, sonder
lich wegen der tottnpahrs begern von einer woll drei oder 4. 
gulden, weliches zu viel undt sonderlichen der armen leuten 
gar beschwerlichen.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et ZZ. Csonkán 
nyomt. megj. u. o. 448. I.
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1630.
Szombathely városi statutum.

Anno 1630. die 10. Septembris. Volt az városnak közön
séges gyűlése végeztek:

Ha valaki, valakinek kárban látja marháját, tartozzék 
bitó uramnak bemondani; ha peniglen be nem mondaná biró 
uramnak, négy forintot vehessen biró uram rajta.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. 1620—1601. Pag. 222-a.

1632.
Kőszeg városi statutum.

Den 11. Auguszti 1632. Mittwoch.
I n s t r u c t i o  und de r  W e i n g a r t H n e t t e r  zu 

(1 ii n s z .1 u r a m e n t u m.1
Erstlich.

Sollet Ihr Perghiietter, sovil Ir alhie zugegen und von 
dem Perrckhmeister oder Pergleutten ein Ers. Path fürge
stellt werdet, woll in acht nemben, was Euch wegen der ganzen 
Gemeinen Stadt weingepiireg halber, an welchen der ganczen 
wolfart und auffnemben, auch derselben, nechst Got, gröster 
schätz ist, welchen man nie versperren noch einschlüssen khan, 
vertrauet wiert, Ir euch threu und vleissig erzeiget.

Zum andern.
Habt Ir in befelch und wiert euch fürgehalten, wan ein 

Schwangere frau oder weib nach einem weinpeer, ehe sie die 
ierigen erreicht, lüstete, sollet ihr sie destwegen nit pfendten, 
es sey den sacli, dasz sie solches übermachen und zu grob brau
chen oder nehmen thette.

Fürs dritte.
Deszgleichen wan ein ehrlicher man durch den weinge- 

pürg gehet, und wegen durst auch ein weinpeer oder vom obst 
abbrechet, solle er destwegen nicht gepfent werden; da es fűi
den seinigen gienge, und selbsten dergleichen bette und sparete, 
der solle gepfendet werden.

1 A jegyzőkönyv lapjának szélén ez a czim olvasható : »Vorhaltung 
und Juramentum der ÁVeingart- Hüetter, wan dieselb fürgestelt und 
aufl'genomben werden.«
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Zum Vierten.
Solt Ir khein obst auff die gehesteig oder wege legen, 

den leütlien damit zurichten, sondern wen obst auff dem weege 
liegen timet, sollet ihrs hinein werffen auff dessen grundt, da 
es gelegen, und destwegen der Person halber ein Gleicheit 
geholten werden, wofern sie etliche würden auffheben, sollen 
darüber nicht gepfendet werden.

Fünfftens.
Solt Ir kheine Person nicht straffen, welche sich in wein- 

pergen vergriffen, sondern dasz selbig den Pergmeister anzei- 
gen; so Ir  aber Pfendet, sollett Ihr das Pfandt den Pergmeister 
zuestellen, liergegen der Pergmaister, van das factum oder die 
That nit zugedulden, es sey bey Tag und nacht, solle solches 
zu straffen den Stadtrichter anzaigen.

Zum Sechsten.
Wan einer einen Nachbarn Weintrauben abreisst, und 

der seinigen dadurch verschont, wie man derselben genueg 
findt, solle gepfendt, und von den Pergmeister dem Stadtrich
ter anzaigt werden.

Zum Sibenden.
Sollet ihr nicht heimblicher weisz über Stügl oder Thiie- 

ren, durch die gärten eingehen oder steigen, sondern öffentlich 
über die freye gasse gehen, damit jederman mit äugen sehen 
klian, vras ihr tragen thuet und auch den Pergmeister erzeigen.

Fürs Achte.
Sollet ihr der Piirgerschafft, mit ausschneitung der schö

nen Weimper in ihren Weinpergen verschonen und weder weim- 
peer oder obst nicht vertragen, noch andern ausz freundtschafft 
schenckhen, oder aber in seines gueten freundts Weingarten 
schicken, damit Er solches zuegeniessen habe, dasselbig solle 
auch verboten sein; wovern einer unter Euch hüetter dardurch 
betroffen würde, der solle unnachlessig gestrafft werden.

Zum  Neundten.
Solt ihr weder bey Tag, noch nacht zum wein gehen und 

euch finden lassen, auch weder heimhliche gasterei und Tanz 
halten, wovern des beschiel it, solt ihr ernstlich gestrafft werden.

Zum Zehenden.
Wann ein Ehrlicher man sein Vieh ins Weingepürg khombe, 

solt Ir desselbig 2-mall Zu Hausz treiben, und den jenigen 
anzeigen, denn es zu geheliört und untersagen, wovern derselb
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zum 3-mal nit achtung darauft’ bat, als dann macht haben 
dasselhig nider zu schiessen.

Zum  Ailfften.
Sollet ihr mit den Jungen Purschen oder jemant andern 

kheine Gemeinschafft haben, noch in euer Hüetten gewöhnen, 
wofern iergent einer betretten wiert, sollen dieselben, es seye 
hey Tag oder Nacht, sambt den Hiiettern gestrafft werden.

Zum Zwelff'ten.
Wan der Herr Stadtrichter oder Rathsfreundt in das 

Weingepürg khombe, sollen sich die Hüetter erzeigen und 
ihnen anzeigen, wie es im gepürg stehen thuet. und sich vor 
ihnen nit verschliffen oder verbergen.

Zum Dreyzehenden.
Wan einem Ehrlilien man ein schaden beschicht, und der 

Herr des Weingarts ehe innen wiert, als der Hüetter, sollet 
ihr Hüetter solche schaden zu bezallen schuldig sein.

Wan diese Artickhl ihnen fürgeholten werden, dorauft 
thuen oder leisten sie ihr iurament, sodan wiert ihnen bewil
ligt, was man ihnen von ein Emerl Weingarten, zue hüetten 
passieren und raichen solle.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. l ‘rot. ea- 1032—1634. lap
szám nélkül.

1632.
Sopron városi statutum.

1 .

Es kumbt auch lici Ein Elirs. Gemein für, das unter 
demselben mitgliedem solche Persohnen sich befinden, wen 
nothwentdig Ein Elirs. Gemein auf den Rathhauss erfordert 
wirt, nebens Ein Elirs. Gemein wichtige undt geheime Sachen 
zu tractiren, dass so balt sie nur abgehen, wass alsda gehan
delt undt vorübergangen, nicht bloss in ihren heusern den 
ihrigen, sondern gar fremdten und Blutsfreunten ausschwäzen. 
Will demnach Ein Elirs. Gemein dass hinfiiro, wo ein solcher 
Betretten, und es sey gleich freunten, hekanten, undt benach
barten auss undt selbigen Schwäzen wurde, dass solcher Schwä- 
zer nicht nur allein auss der Versammlung od. Ein Elirs. 
Gemein verstossen, sondern auch seiner Ehr ganz entsetzt seyn 
soll, auch nach Ungnaden zu Geltstraff gezogen werden wirt 
sich derowegen, ein Jeder vor solchen Zuhueten wissen.

12C orpus S ta tu to ru m . V.
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2 .

Ein Ers. Gemein beschwert sicli mich nochmall wegen 
des Todengräbers, dass er die Leuth ziemlich hoch Vberschäzt. 
Bit Ein Elirs. Gemein Ein Elirs. Rath wolle über den 6. Punc- 
ten 1628 Jähriger halten, auch den Todengraber mit Ernst 
anbevehlen dass er bei den damals gedachten tax verbleiben 
soll, die gebeiner auf dem Khirebhoff fleisiger Zusammcolligiren 
undt an seinen gewissen Orth Legen, wo sichs hingebiert, undt 
nicht auf den ganzen Kirchhoff hinundwdd zerstreut ligen Lassen.

3.
Wenn die Tischler mit ihrer Arbeit, sondlich der Toden- 

paren über die nrassen sehr mit Üebersetzung exorbitiren, also 
bit Ein Ers. Gemein dass sie den der Billigkeit nach vor die
ser gemachten tax nachlehen sollen, wie solches im 9. Puncten 
der 1628 Jarigen Betrachtung nachzusehen.

4.
Es ist auch gar wolbekhant, welcher gestalt E. E. Rath 

Holz zu hauen für ihre Motturft zugelassen, welchen auch E. 
E. Gemein ganz nicht zuwid, sondern villmehr solches Billicht 
und confirmirt, allein will E. E. G. etwass schmerzliches für
fahlen, weilleri sie vernehmen müsn, dass bei deme der Ueber- 
fluss des Holzes unter lief rennte vertheillet, auch zum theill 
umb das drite und vierte fuhter (Euder-Puhr, ein beladener 
Wagen) abgeführt wird, welches nit zu Bildchen, Bit demnach 
E. E. G. E. E. R. wolle hiefüro bei denjenigen Herren, alss 
bei welchen es hiebevor beschehn, solches abstellen, damit 
gleichwoll soviel möglich der Wald verschonet werden kann, 
welches, um welches nicht dann (olvashatlan) E. E. G. und 
Bürgerschaft etliche Jahr hero (olvashatlan) Holz Begehren 
Patientiern.

5.
In dem 10. Punkte vertiger Betrachtung seint grosse 

Beschwerung von denen Rotmeistern vrngen des grossen Unge- 
horsambs der Bürgerschafft, wie auch heuer einkommen, und 
weillen auch jezunt hoch von nöten, guete obacht zu halten, 
wolle E. E. R. dahin gedacht seyn, die Rottmeister dahin zu 
halten, dass die Ungehorsamben alsobald dem Herrn Bürger
meister sollen angezeigt werden, undt zu Billich Straff ziehe.

6 .

Wegen aufspörung der Aeussern Thor nächtlicher weil 1, 
sollen dieselben nicht eröffnet werden, es sey den dass sich der
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Jeliige Bürgersmann, der sich etwan möchte verspätet haben, 
genugsam zu erklimmen gehe, sondlich bei gegenwertiger gefär- 
lichen Zeit denen Landgutschyen aber soll man hier, zuvor 
andeuten, dass wan sie nicht zu rechter Zeit khomen, in der 
Nacht nicht sollen eingelassen werden, Vmb bedenklich Ursa
chen willen.

7.
Die tägliche erfahrung gibts, dasz die Apotheker ihre 

medicamente unleidlich Ubersezen, dannenhero sich herr Dr. 
Schaltz bemühet von 3 uuterschidlichen orten unterschidliche 
Taxi der Apotekher zuhanden zuhringen, welche er E. E. Bath 
den 26.-ten Aprilis überreicht mit Bit dasz der Billigkheit 
gemäsz, auch hiesigen Apotekhern eine tax möchte gemacht 
werden, verliofft E. E. (7. solches begeren werde E. Ё. Rath 
approbiren, undt aufs förderlichst promoviren.

Eredetije Sopron város levéltárában. Külön csomagban Részben 
nyomt. megjelent u. o. 80—81. lap.

1633.
Szombathely városi statútumok.

I.

Anno 1633. die 20. Augusti, volt az böcsületes városnak 
generalis gyűlések, végezett ő kegyelmök közönségesen ezeket 
az mind ide alá rendszerint meg vagyon irva.

Primo. Korcsma dolgárul végezték ő kegyelmök elsőben, 
szabad leszen minden városi embernek, az ki helyes és örökös, 
bort árulni, de az zselérnek egyátalán fogva nem, sem vidéki
nek. Bormester penig, az ki leszen, egyedül csak arra hites 
leszen, és midőn mér akol szám szerint az korcsmáim avagy 
az gazda, rovást tartsanak az akoló mesterrel, fele az rovás
nak korcsmáimnál álljon, fele az akoló mesternél, hogy fel
róják az mennyi akót és hordó bort az bormester megakol 
és kiárulnak, az gazda úgy viseljen gondot reája, hogy ha 
kívántatik, hitével kell rovását megerősíteni és azon kivtil, ha 
valaki előbbeni akoló pénzzel adós, egy hordó borral többet 
ne legyen kiárulni szabad, addig mig az előbbeni restantiát 
meg nem adja, és minden holnapban az bormester számot 
adjon, mindazon által az derekas regestrom azon akoló bor
mestereknek meglegyen; ennek utána penig az gazda, oly korcs- 
raárost fogadjon, hogy attul az akoli mester semmit nem fog

1 2 *
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várni, hanem az gazdáiul. Item minden, akótul den. 8. vészén 
az akoló mester. Item az akoló mester igazsága az szerint 
leszen, mind az előtt, az bormesterek penig György, Kovács 
és Pap Márton, melyek bíró uram által certificáltassanak és 
meg esküdtessenek.

Item az birákrul, az kik számot adtanak és az difíicul- 
tásokra magukat nem akarják resolválni, tizenötöd nap alatt 
tartozik mindenik magát az difficultástól resolválni, mert ha 
nem resolválják magukat, minthogy az város választott volt őket 
birákká és eleitől fogva kötelesek voltak az számadásra, akkor 
az biró az egész várost tartozik beparancsolni és az város vagy 
ingó vagy ingatlan marháj okból magokat megelégítsék. Addig 
penig az város semmi adót nem ad, miglen az restancziában 
tart, gondot viseljen azért mostan is biró uram, hogy minde
neket az megirt idő alatt certiíicalja és referálja, melyet ha 
nem cselekednék, az város minden kárát rajta az mostani biró 
uramon veszi, az felül megirt végzések ellen, kiváltképpen az 
borárulásban valaki contumax volna, és külömbet cselekednék, 
biró uram irremissibiliter forint 4 büntettessen, melynek a 
városé az fele és az fele az biró uramé.

Item conclusum est unanimi voto, hogy ha valaki egye
dül sóval és gyertyával városban kereskedni akar, szabad legyen 
ilyformán 50 frtot hogy 4 ízben az városnak letegyen az 
szabad vásárokat kivevén; valaki peniglen ezbeli városnak 
végezése ellen vétene biró uram fl. 4 meg vehessen rajta, kik
nek fele városé, az felével peniglen az a személy, az ki fizet 
az városnak, biró urammal osztozkodjék.

Eredetije Szombathely város levéltárában. Prot. 1731—1736. Pag. 
209—210.

II.

Die 24 mensis octobris. Mivel hogy igen bizonyosnak 
tapasztaltatott ebben az Szombathely városban, hogy minden 
tekintet kivid néha az gazdák és szolgák között, néha pedig 
az szolga rend között éktelen ütések és verekedések történté
nek és naponkint történik is, melyekből halál is következett, 
ily gyalázatos csekedetet tovább meg szenvedni nem akarván 
az becsületes város teszen ilyen az mint következik mindenkor 
és minden időre megmaradandó statútumot minden rendek 
kezdjen.

Primum. Hogy ha valamely gazda szolgáját oly fegyver
rel avagy eszközzel verné avagy taglanná büntetés fejében az 
mely halálra veszendő lehetne és nem ad correctionen csak,
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u n n á l in k á b b  h a  n o ta b ili te r  m egsebesítené  avagy c so n k íta n á  
avagy oly fogyatkozásban  b írn á , hogy  m esterségének  k iszo lgá l
ta tá s á ra  fogyatkozása  következhetnék , o t ta n  m in d já r t  sine 
om ni ju r is  processu a  város b író ja  t iz e n k é t fo r in to t vehessen 
r a j ta ,  m ely  tizen k é t fo rin tb ó l az b iró  kivevén az ő igazságát, 
úgy  m in t az nyolczvan pénzt, az tö b b it  fo rd ítsa  az város szü k 
ségére, m ely rő l több  do lgaival e g y ü tt  szám ot is ad jo n  az 
városnak .

S e c u n d o : H a  ped ig  az szolga a r r a  m erészlené m ag á t, 
bogy u r á r a  tám ad jon , m e rt bogy m ás v árosoknak  szokása  sze
r in t  fél kézen m arad  i t t  is az sze rin t, m elyet ta r to z ik  m eg
v á lta n i ti. 12, hogy h a  ped ig  verné n o ta b i l i te r  avagy m egsebe
sítené, avagy  cso n k ítan á  in  hom agio  co nv inca tu r, m ely  azon 
város szükségére  fo rd itta ssék .

T e r t i o : H a  az iliuság  ped ig  egy m ás között ezen t con- 
te n ta ln a , eo ipso az b író n a k  h a ta lm á b a n  vé tte tvén , cselekedeté
n ek  érdem e sze rin t m eg b íin te tte tessék , h a  é rték e  van  ezenból 
ju x ta  q u a n ti ta te m  delicti, h a  nem , te h á t  az város re n d i sz e rin t 
m egbün  te tte ssék .

A z  fö lö tte  á r ta lm a s  fegyvert p ed ig  m in d en ek tő l fé lre té - 
tessék k iv á ltk ép p en  bo r i ta l  közben és u tc zák o n  való sé tá lá sb an , 
a lio q u in  tő lü k  elvétettessék  és in  fiscum  oppidi reponáltassék .

Eredetije u. o. Pag. 221.

1633.
Kőszeg városi statutum.

Dienstag, den 15. November, Anno 1633. Wegen der 
Begrebnis und Fridthoffs in der Stadt, hat Ein Elirs. Rath 
einhellig beschlossen, dasz in jetziger Pest-Zeit, khein Leich 
oder todte Person herein soll begraben werden, bisz auff fer
nere resolution.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prut. 1632— 1634. Pag. 428.

1633.
Sopron városi statutum.

1.
E in  E . G em ein  siebet m itle id en tlich , d ass  die J a h r e  d u rc h  

bey denen H e r r n  A m b tle ith e n  a n  S o n n - u n d  F e y e r tä g e n  vor 
u n d  n ach  d en  P re d ig te n  a lle rley  un n o tw en d ig e  U n ru h  u n d
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Molestirn von denen Parteyen für über geben; damit sie ihre 
bessere liuhe und Feyertag celebriren undt begehn können, 
hitt E. E. Gr. solche Unnotwendigkeiten abzuschaffen.

2.

Ein Ers. gemein bit nochmallen ein Ers. Rath, sie wol
len neben den 5-ten puncten so in vertagte betrachtung ist ein- 
khommen wegen abschaffung der greulichen und abschaulichen 
belesterung Gottes halten, damit der Name Gottes nicht fer
ner verunglimpftet, sondern alle gelegenheit die fremden böses 
von uns zu reden abgeschnitten werde.1

3.
Es khomen auch dies Jahr bey E. E. G. beschwaren fuer 

wie auch in 6-ten puncten fertigen betrachtung nachzusehen. 
Das wen nottwendig E. E. G. auf das Rathaus erfordert undt 
beruhen wirdt nebenst E. E. R. wichtige undt geheimbe Sachen 
zu tractiren, das sobalt sie nur abgehen was, allda gehandelt 
undt fürüeber gangen, nicht bloss in ihren heusern den ihri
gen, sondern gar frembten undt bluttsfreundten ausschwätzen, 
will demnach E. E. Gemein dass hienfüro wo ein solcher betref
fen; es sey gleich frembten bekhanten undt benachbarten 
auszschwätzen würde, das solilier Schwätzer nicht nur allein 
aus der versamblung oder einer E. Gern, verstossen, sondern 
auch seiner Ehr ganz entsetzt sei, soll auch nach Ungnaden zur 
geldtstraff gezogen werden, wird sich ein jeder vor schänden 
zu hätten wissen.

4.
Die Paader betrefent beides, dahier und bey St. Wolfs, 

sey ihrer wollgemachten ortnung, wie bericht wirt, nicht ver
bleiben, sondern, wenn einer in einer Wahnen badet und Köp- 
bel lasst, weniger nicht alss 4 gr. nehmen thut, alss sehe E. 
E. G. für gutt an, dass ihnen nachfolgente Ortnung möchte 
gemacht werden, und dieselbe in bad ordentlich aufgehengt 
werden möchte. Alss:

Уon einer Wahnen, Haar abschneiden und Köpsel lass 
1 ss, 6 d.; von einer Wahnen ohne die Köpsel und liaarab- 
schneiden 18 d.; von Schwizbad allhier ohne die Köpsel 
12 d.; von zweyen Köpselläss 2 d .; von haar abschneiden eines 
Dienstknechtes 12 d.; den Badschöpfer von einer Wahnen zu

1 У. ö. alább 1638. évi stat. 3. pont.
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giessen 3 d .; dem Badknecht zum Trinkgeldt stehet in eines 
.leden willkür.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladwla X X X .  et ZZ. Rész
ben nyomt. megj. u. o. 456— 457. I.

1634.
Kőszeg városi statutum.

Sonntag, den 8. Octobris 1634. Wegen der Pinterarbeit 
dieses Jars, ist beschlossen, das man umb den fertigen lohn 
arbeiten solle; als: von einem Einer, was sie in ihren eignen 
heusern pinden und den Zeug darfür geben, zu pinden 6. den. 
Was sie, Pinter aber den bürgern in ihrer Kost, oder Speis 
in heusern arbeiten, von Einer 3 den. Von Paderstueckhen, 
dornacb die arbeit, also machen und arbeiten sollen, dasz bey 
Herrn Stadtrichter nit zu beschwären werden haben.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 1634— 1635. Pag. 556.

1634.
Sopron városi statutum.

1.
Weillen denen alhier wonenden vom Adl dasz Jagen 

zum unterscbidtlichenmahlen ist inhibirt worden beides mit 
publicirung und privat vermahnung, sie aber solches alles nicht 
achten wollen, will hinfüro ein Ersambe Gemein protestirt 
haben, wen die dieselben auf denen alhiesigen Akiiem werten 
an treffen im Jagen, solche selbst, hundt oder Pfert nider zu 
schiessen verursacht, sollen also vor schaden hieten.

2 .

Den Sabat zu feyern, welchen Gott selbsten gebotten, 
aber von vielen solch gebott entheylliget: sonderlich will jetz- 
unt die Obstzeit herzu nahet, undt viel an Sonn undt feyer- 
tagen unter der Predigt solches anheim zu bringen sich unter 
stehen, bitt derowegen E. E. G. solches mit allem Ernst einzu
stellen, undt sunderlich denen Thorstehern allenthalben ernst
lich an zu befehlen, da ihnen dergleichen Personen für kämen, 
nicht allein dasz Obst, sondern die Personnen selbsten, dem 
herren Bürgermai ster herein bringen, undt solche Sabats Ent- 
heilligen öffentlich alles Ernstes abstraffen, damit sich andere 
an denen selben spieglen können.

Eredetije Sopron város levélt., az 1634. évi * Betrachtungen*-ban.
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1635.
Kőszeg városi statutum.

Samstag, den 29. Martii 1636. Wirrt meldung getkan, 
wegen der oxenhalter, da dieselben weder feurzeug, noch feur- 
scliwammen mit sich auf die halt nemben sollen, bey straff 
5 d. Rh.

Desgleich, solle untersagt und verbotten sein, dasz khei- 
ner in der Stadt einigen Schusz, wegen gefehrlicher trucklmer 
und windiger Zeit, — wie laider gnuegsame exempel vor äugen, 
— thue; straff 5 fl. Rh.

In simili solle den hungarischen Schuester hinfüro verbot- 
ten sein, dasz Sie in den Waiden kheinen aschen brennen, die 
Peumer scheelen, dordurch grosser schaden beschicht; straff 
5 fl. Rh.

Eodem, wirrt den feueischauern ernstlich aufferlegt, alle 
feurstatt vleissig zu visitiren, und dieselb vor klninfftiger gefahr 
und straff zu warnen.

Item solle ein jeder burger hey seinem hausz mit >vasser 
versehen sein.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1035—1639. Pag. 835.

1636.
Szombathely városi statútumok.

I.

Die 27 mensis április. Item azt is végeztek az egész 
város közakarat szerint, hogy az zsellérek negyven forint kezes
ségen legyenek, az kinek valami jószága vagy örökössé itten 
az helyben nincsen és senkit jövevény zsellért házában befo
gadván, ha itt akar lakni tovább harmadnapnál meg ne tartsa 
hanem bíróhoz vigye; az mely gazda penig elmulatná, tizenkét 
forint az birsága.

Item az bort senki ne áruljon tovább kilencz óránál, 
mig az napnak hossza leszen; az ki árúi annak négy forint 
az bírsága, az bort az hadnagyok elvegyék és megigyák ezt 
hozzátevén, az kinek vendége érkezik az hadnagyot megta
lálja felőle.

Item, ha valamely ifiu legény éjjel széjjel bujdosik lám
pás nélkül, ura parancsolatja nélkül, az hadnagy megfogassa 
az olyanon nyolezvan pénzt vehessenek rajta.
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Item az korcsmában ifjú legények éjjel ne igyanak tovább 
nyolcz óránál, mig az napnak hossza vagyon; Ha az hadnagy 
ott találja megfogassa és nyolczvan pénzt vehessen rajta.

Item az ki lélekkel szitkozódik négy forint az birsága. 
Az ki ünnepet meg szeg az is négy forint az büntetése. Ha 
az szolga cselekeszi, az ura tartozik megfizetni, mivelhogy tar
tozik az ura az szolgára reávigyázni.

Item az egész város válasszon maguk közül 24 embert, 
hogy az kik hittel legyenek kötelesek, az midőn kivántatik az 
város képében megfelelni, az mikor szükséges.

Item az egész város arra is ajánlotta magát, hogy egy
máshoz hittel készek kötelesek lenni, az mint egyéb városok
ban is élnek vele.

Item, ha valakire valaki panaszt teszen, az panaszló fél, 
az kire az panaszt teszik, ha tagadja, hogy abban ártatlan, 
maga személyében esküdjék meg, ha megesküszik ment ember, 
az ki az panaszt tette, arra háramlik az bírság.

Item, ha valakinek az biró, avagy egyéb gondviselő, zálog
ját veendi, és tizenötöd nap alatt kedvet nem keres, becsli 
szerint szabad eladni, az mivel felül haladja vissza kell adni.

Item az akoló mesterek restantiával számot ne adjanak, 
hanem kész pénzzel, mert az város hatalmat adott az megvételre.

Eredetije Szombathely város levéltárában, w. o. Prot. 1636—1640. 
Pay. 6—7.

II.

Anno 1636, die 23 mensis julii volt az böcsületes város
nak generális gyűlése és végezett ő kegyelmek közakaratbúi, 
az mint az irás után következnek. Az dézma felől azt vége
zett ő kegyelmek, az mint annak előtte ember emlékezettől 
fogva emlékeznek is, az mint dézrnát adtak, most is készek a 
szerint dézmát megadni és bizakodnak őnagysága jó kegyel
mes akaratjában, ő nagysága sem bánt bennünket, hanem az 
régi jószágunkban és szabadságunkban ő nagysága is megtart 
bennünket.

Eredetije u. o. Pay. 9.

III.

Die eodem. Az minemü pénzt felvettettek az városra, az 
privilégiumnak kiváltására, az ki azt az pénzt még nem akarná 
megadni, teljes hatalmat adott az város az adószedőknek, hogy 
az zálogjokat elvegyék, olyat az ki annyi avagy két annyi pénzt 
érő leszen az marhája.

Eredetije u. o. Pay. 9.
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1637.
Szombathely városi statútumok.

I.
Anno 1637. die 27 április, volt az becsületes városnak 

közönséges gyűlése.
Végezte azt is az egész város, hogy sem kámutczai 

marha, sem fokutczai, sem szt.-mártoni sem szanati az mezőre 
ne járjon, mert, ha oda. jár az egész város kimegyen és behajtja, 
az mire birságolják senkire ne vessen.

Végezte azt is a város, hogyha valaki, vagy esküdt urai- 
mék közül vagy pedig egész tisztviselők közül szükségnek ide
jén, mikor kívántatik biró uram mellé nem jönne, (ha valami 
nagy útja avagy nyavalyája nem leszen) az ilyetének helyében 
az város mást fog választani.

Eredetije Szombathely város levéltárában, u. o. Erőt. 1636—1640. 
Pag. 77.

II.
Die 29 junii. Az zsellérek és míves legények, hogyha 

vidékre kimennek aratni és egyéb mnnkára, ha mikor vissza 
bejárnak ismég; az városi biró négy forint bírságot vehessen 
rajtok.

Eredetije u. o. Pag. 80.

1638.
Buszt városi statútumok.

I.
Den 24. Martii 1638. Eath gehalten. Es soll unser Ers

ter Kirchtag jeder Zeit den Sonntag vor Bangraczen alsz 
nemblfch 14 tag vor Pfingsten gehalten werden. Und da Pan- 
graczen auch auf denselben Sontag fiel, soll der Kirchtag an 
diesen Tag gehalten werden.

Eredetije Buszt város levélt. Prot. 1637—1652. lapszám nélkül.

II.
Den 30. November. Es solle kainer in denen Gmain 

weingartten eher nit arbeitten, bisz ohne solches von herrn 
Richter eingesagt wirdt; welches aber zue Unrechter Zeit 
arbeiten oder die arbeit anbevolchner maszen nit verrichten 
würde, solle bestraft werden.

Eredetije ugyanott.
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1638.
Szombathely városi statútumok.

1.
Anno 1638. 13. die Junii. Az város végezte ismeg közön- 

íégesen, hogy ennekelőtte akármikor a város földén az szököt- 
ek akarlmn maguknak valamely darab földet vagy palánt föl
let maguknak foglaltak, azokat mindenütt föloszszák helyes 
miberekre, az kiknek nincsen.

Eredetije Szombathely város levélt. l Jrot. 1636—1640. Pag. 175.

II.
Die 26 Septembris. Az léleknek mondása négy forint, 

akar ki legyen az.
Valaki házánál, istállójában, kamarájában lámpás nélkül 

gyertyát hordoz, az birsága négy forint.
Eredetije u. o. Pag. 176.

1638.
Sopron városi statutum.

1.
Es betindt eine Ers. Gemein nochmalls, dass unsere liebe 

Obrigkeit am St. Georgentag auf das Rathaus solte begleitet 
werden, und solte sich, bis dato beschehen, der halbe Both 
als die Eltesten bey Herrn Bürgermeister, die Uebrigen aber 
bey Herrn Stattricbter befinden.

2.

Die Seminaria und Schulen belangent, bit ein Ers. 
Gemein wiederumb, wie etliche Jahr hero bescheben inbrüns
tig, ein E. Bath wolle ihnen solche nochmallen väterlich 
befohlen sein lassen, undt unbeschwert darob sein, dass ihr 
seeliches Verlangen dermahleins nicht nur in effectum deduci- 
ret, sondern fortan continuiret: Dass Gymnasium neben andern 
officinen pietatis durch göttliche Benediction erhoben und in 
florem gebracht werden möchte. Sollen zu prüfung sowoll der 
praeceptorum als discipulorum schuldigen Vleises die Examina 
wie bis dato ordentlich getrieben, und nicht allein bey densel
ben, sondern auch sonsten geistliche Gomaedien in Theatrum 
producirt, aufs öfteste actus oratorii gehalten, undt der Jugent,
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deren Profectus sich weitli erstreckht, Themata ethica ode 
andere füergeben, und von ilmen orationes declamirt, von dene 
geringen aber andere progymnasmata als Ariae, Etliopaeiae 
prosopopaeiae, comparationes etc. elaboriret und pronuncier 
werden, dadurch die Jugent nicht allein im stylo elegantia! 
und eloquentiae geübet, sondern merkhlicli animirt und voi 
Leuthen ohne Unterschiedt der Persohnen zu reden herzhaft' 
gemacht wirf, und soll zum wenigsten zu dergleichen actibiu 
ein E. Rath die Herrn Praesides et Inspectores scholarum ad 
audiendum beruhen werden, welche Herren Inspectores ohm 
dess verpflichtet, wöchentlich, ja täglich die Schuellen zu visi- 
tiren und ein wachentes Aug darauf zu haben, damit die 
exercitia tleissig corrigiert, wöchentliche repetitiones nicht neg
ligál und die Singstunden embsig getrieben werden, und weil- 
len alle Respublica die pietet und Gottseeligkeit zum Funda
ment haben, darneben zwo stharke Seullen, als Proemia 
bonorum et poenas malorum, bit ein E. Gemein denen, die 
sich tugentsamb und lobwürdig erweisen, mit einem geringen 
gedächtnuss praemio zu begegnen, damit sie in ihrem cursu 
fortzufahren gestärkht und die nachlässigem zu dergleichen 
Yleiss gelockht werden möchten.

Dieweillen auch über die Alumnos, die von dieser Statt 
sustentirt werden, geclaget wirt, dass sie ungehorsamben weiss 
niemanden obedieren wollen, die lectiones und den chorum 
musicum versäumen, denen funeribus nicht vleissig beywohnen, 
bey der Nacht aus der Schuell undt in der Statt herumb- 
lauffen und tliun, was sie selbst wollen, begert ein E. Gemein, 
wan dem Herrn Directori anbevohlen würde, gewisse leges zu 
verfassen, damit, wan dergleichen Persohnen anhero kämen, 
nach Exhibirung ihres testimoniums, ihnen solche füergelesen 
und wan sie willens wären, allhier zu bleiben und der Statt 
beneficium zu geniessen, solchen zu subscribiren, angehalten 
werden, und da sie sich weigern möchten, alle hospitia oder 
Paedgagogien denegiert würden, die sie sonst durch promotion 
und recommendation des Herrn Directoris erlangen müssen, 
und weill sie ihre habitationes und Wohnungen auf der Schuell 
haben, sieht ein E. Gern, für guet an, das nächtliche herumb- 
vagiren abzuschneiden, da in des Schuell ein ordentlicher Oeco
nomus bestelt wurde, der neben andern aufsicliten die Scliuel- 
thüre im Sommer umb 8 Uhr, im Winter umb 7 Uhr fleyssig 
zuespert, damit man wisse, wer zu rechter Zeit in der Schuell 
oder aussen blieben ■ wäre, die transgressores debite corrigiert 
und sie also in Gott wolgefälliger ordtnung und modestia 
erhalten könnten werden,
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3.
Wie woll ein Eis. Rath an bestraffung der ruchlosen 

lotteslestern nichts erwinden und exempla Statuirt, will doch 
las abscheuchtliche Laster, welches Gott allso irritirt undt 
jrzürnet, dass er hernach auss gerechten eifer über Landt 
nid Leuth greuliche Plagen und straffen gehen lässt, welche 
jowoll die Unschuldigen als Schuldigen empfinden, leiden je 
(enger je mehr wiederwachsen, dass nicht allen in weinheusern, 
sondern wol anff offenen Platz und gassen die verlesterung 
des göttlichen Namens und der hochwürdigen Sacramente 
gehört wirt, hit derowegen ein Ers. gern, nochmallen solchen 
unheil-zubegegnen und unferdinte straffen zu exequiren.1

4.
Es kumht auch für, dass salvo honore die Schwein auf 

der obern Stattmaur lierumblauffen, daher bit ein E. Gemein, 
ein E. Bath wolle darauff bedacht sein, dass solcher orth, wo 
sie hinauf könen, möge vermacht werden; es sollen auch die 
Zwinger noch ferner geseubert und in gehaimb gehalten werden.

5.
Woillen es sich Gott Lob und Dankh zu weingartten 

reichlich erzeugt und die Pindter allbereith auf Theurung 
l)Ochen, auch niemanden derzeit verkhauffen wollen, bit E. E. 
Gern, ihnen einzustellen, dass sie kein Vass anderss wohin 
geben und verkhauffen, bis hiesige Statt zuvor versehen, nicht 
widrigen grosse noth und darauss wachsender Schadt causirt 
werden.

6 .

Es kumht auch bey einer Ers. G. fuer, wie das sich etlich 
vili ledige Menschen welche sich Büschknecht nennen, allhier 
auf halten undt wollen kaine Frauen dienen, sondern gehen umb 
das Tagwerkh willen aber aus solchen dergleichen Menschen 
alles unheil erwachsen kann, also bit ein Ers. gern, ein Ers. 
Rath, wolle solches mit ernst obschaffen.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et ZZ.

X.  ö. előbb az 1633. évi stat. 2. pontjával.
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1639.
Szombathely városi statútumok.

I.
Anno 1639. Die 4. Martii. Volt az egész Tárasnak gene 

ralis gyűlése és végezett újabban ő kegyelmek az tűznek kigyu- 
ladása felől, az mint annak előtte végezett volt az váras 
annak előtte is, kiváltképen Csizmazia György uram biróságá- 
ban, in anno 1631 die 25. Octobris. Most azért némely részé
ben az váras megemendálta azt az végezést, azt föntartván. 
hogy ha valakinek maga füzétől, maga gondviseletlenségéből, 
maga liázátul tűz támadna, másoknak kárt tenne, eféle gazda 
az városban számkivetett legyen, és minden jószága elfoglal- 
tassék mind addig, mig a károsoknak kedveket nem vállalja, 
ezt hozzátevén, hogy ha penig efféle megmentheti magát és 
megbizonyodnék jövendőre, hogy nem maga tüzitül, avagy gond- 
viseletlenségébül, hanem más rósz emberek miatt támadna az 
tűznek kigyuladása: ez féle gazda ment ember az végezésnek 
büntetéséiül.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. 1636—1640. Pag. 111.

II.
Anno 1639. die 17. Februarii. Végezte az egész város, 

hogy ha kitaláltatnék, hogy hamis ltorcsomát exerceálna vagy 
titkon avagy nyilván, az város büntetése legyen rajta.

Eredetije u. o. Pag. 201.

III.
Die 6. Maji. Volt az egész városnak közönséges gyűlése, 

végezte ő kegyelmük az szent mártom cinteriumnak az elkez
dését, ahhoz való segítséget és munkásokat, hogy az egész váro
son rend szerint, helyes és zsellyér, akár hány legyen egy ház
nál is, az kiknek vonó marliájok nincsen, az apró munkára 
gyalogul elő álljon, az kire rend szerint kerül, 1 forint bir
sággal; az marhás emberek peniglen kűhordással, mészhordás- 
sal és fövényhordással tartozzanak 4 forint birsággal. De jöven
dőben az szekerezés föltudattatik az meghordásáért az másznék.

Eredetije u. o. Pag. 259.

IV .

Die 3. Novembris. Volt az egész városnak közönséges 
gyűlése, és végezte ü kegyelmek, hogy az mely gazdánál talál-
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a tn á n a k  a féle t is z tá ta la n  asszo n y á lla to k , h a rm ad  n ap  a la t t  
n in d en  em b er h á z á tó l elkü ld je, m e r t  h a  h a rm ad  n ap  a la t t  el 
нчп m ennek, az pelengérbe teszik  és iigy  vesszőzik ki. V a la k i 
gazda em berné l ennek  u tá n a  ta lá l ta tn é k  a féle t is z ta  (sic!) 
szem élyek és szá llást a d n a  n ek ik , az  olyan em ber ta r to z ik  
tizen k é t fo r in to t fizetni b irságu l.

Eredetije u. o. Pag. 260.

1639.
Sopron városi statutum.

1.
E s  b e fü n d t E in  E rs . G., dass w a n n  die O b rig k e it e rw ä h 

le t, vom  R a th h a u s  aus m it ih rem  S c e p te rn  e rs tlichen  A n h ö 
ru n g  g ö ttlic h e n  W o rts  in  die K irc h e  u n d  von d en n en  aus 
a lle re rs t  nach  H au se  b ea id e t w erden  solle.

2 .

D as A uslau ffen  an  S onn- u n d  P e y e r ta g e n  u n te r  dem  G o t
te sd ie n s t u n d  P re d ig te n , w olle ein  E r s . R a th  noch fe rn e r , wie 
b is  d a to  geschehen abschaffen, so llen  a u c h  die H a u e r  u n d  d e r 
g leichen G e s in d t von dem  P la tz  u n te r  denselben d u rc h  den 
g e ric h tsd ie n e r m it P fe n d u n g  ab  u n d  w ek h g e trib en  w erden.

3.
N ach d em  au ch  f iirk h u m b t, d ass  von etlichen  H e u se rn  

h a l t  ein S tü ck li b a l t  w iderun i e tw as d av o n  verkaufft w ir t , son
derlichen  a b e r  von des K ra x n e rs  in  d e r  Po tschygassen , b i t t  
deren tw eg en  E in e  E h rsa m e  G em einde Solches n ic h t p a ss iren  
zu  lassen, d iew eilen  viel U n g e leg en h e its  u n d  R ech tens d a d u rc h  
k a n n  v e rb ie te t w erden.

4.
N ach d em  sich e tliche  B ü rg e rs le u th  befinden, w elche in 

d e r  S ta d t  H ä u s e r  haben , d ieselben  u m b  den  Z iinz verlassen , 
S ie a b e r  in  d e r  V o rs ta d t  w oh n en ; w eilen  die B ü rg e rsc h a ft 
a b e r  ohne d ies in  d e r S ta d t  s c h w a c h ; a lso  will eine E h rsa m e  
G em einde, d ass dieselben ih re  d a ra u s s tig e n  H äu sse r  sollen um  
den  Z iinz  verlassen, und  die h ie rin n e n  bew ohnen sollen.

5.
E s  w ill eine E h rsa m e  G em einde, d ass  k ü n ftig  d ie  da  

begehren , das B ü rg e rre c h t  an  sich zu n em b en , ausser d e r  B iir-
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gerskinder oder welche aus Freistädten gebürtig, und nicli 
leibaigner Unterthanen Kinder seyn, angenommen, die Übri 
gen aber sollen sich ehe und zuvor, vor ihrer Vereheligung he 
Herrn Bürgermeister anmelden, ihre Gehurtshrieff und Gerech
tigkeiten füerweisen, und welcher dergleichen wie obgemelt 
nicht hat, solle derselbe, er liäte geheirathet oder nicht zum 
Bürger nicht angenomen werden. Im Fall aber sich eine Bür
gersfrau oder Bürgerstochter befundte die wider dieser Punk
ten handelte, soll sie als dann neben ihme ihrer gerechtigkeidt 
und Bürgerrecht verlustig seyn.

Eredetije Sopron váróit levéltárában. Ladula X X X .  et ZZ. Nyom
tatásban megjelent u. o. 84—85. I.

1640.
Buszt városi statútumok.

T.
Den 24. Januarii. Bath gehalten. Esz solle hinfüro die 

ainfiertige wein geleutgebt und die auszgebung in heurigen 
und heutigen wein bei menniglich eingestellt sein, und wen 
jemant betretten würde, solle der wein Pott oder der Jenige, 
so ihme sch (olvashatatlan) schickt in den Kotter geschafft 
und der Nachthar der solchen auszgibt per 10 fl. gestrafft.

Eredetije Buszt város levéltárában. Prot. 1637—1652. lapsz. nélkül.

II.
Den 21. Februarii. Wegen der Pupillen Guetter ist 

geschloszen, das welche wein und weingartten haben, sollen von 
100 fl. 1 fl, wo aber allein Porgelt1 ist, soll dann von 100 fl. 
30 kr. anschlagen.

Eredetije ugyanott.
III.

Den 8. Martii. Ist ein Beverlch abgelassen worden, dasz 
hisz Mitte fasten dasz Fleischessen am Mittwoch, freitag und 
sambstag wie auch hernach die übrig halbe fasten bey 50 Tal
ler Straff verbotten sey.

Eredetije ugyanott.
IV.

Den 9. Junii 1640. Es ist geschlossen, das hinfüro die 
halbe hofstat soviel alsz ein ganze hofstadt Bobaten und Pot-

1 Porgelt =  Baargeld.
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tenlohn bezallen sollen; entgegen sollen sie soviel leitgeben, 
alsz eine ganze hofstat.

Eredetije ugyanott.
У.

Den 9. October. Es ist liiemit von Richter, Rath und 
Gemein beschlossen, das ain jeder Burgerssöhn oder Tochter, 
wan er sich verheirat, und mit kainem Hausz versehen, alle 
seine weingartten, sie seien erheuret, beerbt oder erkhaufft, 
herein fechsznen und under Gemaines Marckhts freyheitten 
zu verkhaufen befuegt, doch das er hergegen die Steuer, so 
ilime auferlegt und alles anders wie ain anderer Bürger zue 
laisten schuldig.

Eredetije ugyanott.

1640.
Győr városi statutum.

Anno Domini 1640. die mensis Decembris. Tar látvány 
városi substitutus biró az város házánál egynéhány becsületes 
fő embereket öszve hiván esküdt uraimék ő kegyelmek képében 
proponálta, hogy mivel ő kegyelmeknek az város dolgában 
minduntalan sok külömb-külömbféle fáradságuk vagyon és az 
szent Erzsébet asszony napi vásár, az becsületes városé, az 
okon kívánta ő kegyelme, hogy az régi szokás szerint abban 
az városban, az ininemü jövedelme lenne az városnak, abbeli 
fáradtságokért ő kegyelmeknek adassék. Megértvén azon főem
berek, az kik itt az város házánál öszve gyűlhettek, ő kegyel
meknek kívánságát, ilyen limitatiót tettek.

Hogy tudniillik abban az szent Erzsébet napi vásárban, 
az minemii pénzbeli és sóbeli jövedelem jön, annak fele az 
régi szokás és limitatio szerint (mely mellől ő kegyelmek nem 
recedálhatnak) fele esküdt uraiméknak, fele penig az város 
szükségére rendeltetik és kamrás uram ő kegyelme kezében 
adassék; az mi penig egyéb obventiok azon vásárban jírnek, 
azok éppen esküdt uraiméknak rendeltettek.

Továbbá mindennemű, accidentiáknak, az kik vagy az 
depositum végett, vagy másképen ennekutána biró uram kezé
hez, jünek, (az régi panaszpénzen kívül, az mely biró uramé 
magáé) harmadrésze éppen esküdt uraiméknak deputáltatik, 
az mely accidentiák ő kegyelmek között egyenlőképpen osz
tassanak föl. Az megtartott pénzből penig, az, melynek eliga
zítása törvény szerint megyen végben, az ország törvénye sze-

13C orpus S ta tu to ru m . V.
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l in t ,  ú g y m in t az utolsó pozsonyi gyűlésben vég eze tt a rticu lu s  
sze rin t v igesim át vegyen b iró  uram .

A z böcsii do lgában  p en ig  esküd t u ra im ék , m időn  az váro 
siak  k ö zö tt leszen, százbul egyet, az id eg en ek tő l pen ig  vige
sim át vegyenek. M időn  p e n ig  e sküd t u ra im é k  szám vetésben  
v annak , i t t  való em berek közö tt, ak k o r m in d  az k é t részrő l 
egy-egy fo r in tn á l  tö b b e t n e  vehessenek.

M ivel pen ig  ez szen t P é te r  n ap i é s ! szen t G yörgy  nap i 
vásárok  is az böcsületes városé, a z é rt azo k n ak  is jövedelm e 
(usque a d  b en ep lac itu m  c iv ita tis )  e sk ü d t u ra im é k n a k  depu- 
tá l  tá tik .

Eredetije Gi/ör város levéltárában. Erőt. Nro 7. e.v 1(130—1647. 
Pag. 73.

1640.
Sopron városi statutum.

1.
D e n  e rs ten  P u n k t  v e rtig e r  B e tra c h tu n g  be treffend , dass 

nem lich  d ie neu e rw äh lte  O b rig k e it m it ih re n  S cep te rn , vom 
R a th h a u s  als b a ld  in  d ie  K irch e , u n d  von d a n n e n  e rs t  nach  
H a u s  b e g le ite t w erden soll.

I s t  solches dieses J a h r  p re tis ir t  w orden , u n d  k ü n ftig  
n ech ts  g ö ttlic h e r  V e rle ih u n g  auch zu c o n tin u ire n .

2.

D ie S tü ll in  d e r S t.-G eo rg en k irch e  w erd en  a u f  das neue 
a u sg e th e ilt u n d  besch w äh ren  sich viel a lte  e r le b te  b u rg e r  und  
b u rg e rin n e n  bei d ieser S ta d t , dass sie von ih re n  bequem en 
O rte rn  weichen, u n d  solche (sonderlich  u n ib  d ie  K an ze ll) den 
F ra u e n z im m e r, oder a n d e rn  frem den  P e rso n e n , die z u r  S ta t t  
n ic h ts  co n trib u iren , so n st im  b illigen resp ec t verb le iben , a b tr e t
ten  u n d  überlassen , ja  e tlich e  g a r s teh en  m üssen. B i t t  dero- 
w egen E in e  E h rsa m e  G em ein  sovill im m er m öglich  a u f  solche 
b illig en  R espect zu h a lte n , und  sie sa n ib t ih re n  K in d e rn  in  
vorigen  Sessionen u n g esch m ele rt v e rb le ib en  zu  lassen.

3.
W eicherm assen  d e r  g rausam be Ü berflu ss  u n d t  G o tt m iss

fä llige  L u x u s, sowohl in  K le id ern , a ls  Speis u n d  T ra n k  au f 
offenen u n d  heim lichen  P a n k h e te n  le id e r bey d iese r S ta d t  iiber- 
l ia n d t g en o m b en ; b e z e u g t die täg liche  e rfa h ru n g , also dass m an
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unter Leuten fast kein Differenz mehr siebet; und alles vom 
geringen dem höchsten nachgethan will werden, welche über
flüssige und unzümliche Hoffart, so gemeiniglich vor dem Fall 
kombt: den Bürgersmann nicht nuer enervirt; in grosse Armuth 
bringt, et summum in modum suffocat, sondern Gott also erzir- 
net, dass er aus gerechtem Eifer tanquam justus ultor a tergo 
allen Vorrath wecknimbt, ja ganze Regementur evertiert und 
umbkliert, derobalben hat Ein Ersame Gemein aus christlicher 
Intention; intuitu veteris disciplinae, und anderer sowohl des 
heiligen Reichs, als churfürstlicher heilsahmen Constitutionen, 
sich dabin beredet und entschlossen, dass paribus suffragiis et 
unanimi Consensu, benennte excessus zu freniren, ein Ordnung 
gemacht; mit Straffen roboriret; darob gehalten und also pat
riae nostrae saluberrima medicina adhibiret werden möchte. 
Und ob es gleich nicht also bald uno molimine, dazue zu brin
gen und denen conatibus der effectus nicht stracks correspon- 
dirte; cum cujusque vita repente mutari, aut natura converti 
nequeat et vitia quaedam facilius mansvetudine quam severitate 
tollantur; Könnte es doch mit Göttlicher liülff sucessive darzue 
gebracht werden, darum will gemelte ein Ersame Gemein gebe
ten haben. Ein Ehrsamer Rath wolle nichts minder dahin 
collimiren und sein Guettachten hierüber unbeschwecht com- 
municiren.1

Eredetije Sopron város levélt. Ladnia XXX.  et ZZ. Nyomtatásban 
megjelent u. o. 87. I.

1641.
Buszt városi statutum.

Den 11. Februarii. Ein Ersame Gemain schlieszt ausz- 
trücklich das es in künfftig bei diesem verbleiben soll, das 
wan sich ein Todtfall begibt, soll E. E. Rath, wie sich das 
Vermögen befündt, Irer Discretion nach etwas herausnemben, 
davon der Rath Herrn Administrator das seinige geben, und 
das über dem Rath verbleiben soll.

Eredetije Buszt város levélt. Prot. 1637—1652. lapszám nélkül.

1641.
Szombathely városi statutum.

Anno 1641, die 3 novembris volt az városnak közönsé
ges gyűlése. A mi penig illeti az polgári társaságot és abban

1 Lásd alább 1644. évi stat. 4. pont.
1 3 *
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való beeskiidhetést nemes és nemtelennek; az mi ratione fundi, 
városi biró előtt leszen keresete; de az mi nemes személyit 
illeti, azt mi az nemes vármegyétűl el nem szakaszthatjuk s 
nemis végezhetünk most, mert ratione personae in fundis domi
norum, in confiniis comitatus judicatui subsunt. Azért ne hatal
maskodjék az tiszttartó, porkoláb és egyéb várbeli rendes szol
gák, senki sem bántsa őket.

Eredetije Szombathely város levéltárában, ugyanott. Prot. 1640— 
1644. Pag. 163.

1642.
Sopron városi statutum.

Nachdem bei Einer Ersame Gemein vorgekommen, dass 
die Jezuiten in des verstorbenen Nicklas Penkher seine Behau
sung, aus ihrem Haus, ein Fenster durchgebrochen, so ihren 
übergebenen conditionen Schnurstracks contra und zuwider, auch 
ohne das nicht zulässig, solche Servitut der Bürgerschafft auf
zulegen, undt also gewaltsammerweisz Fenster in andere Heu
ser zu brechen, Als will Ein Ehrsame Gemein, dass solches 
Fenster alsobald wiederumben zugemacht undt vermauert wer
den solle.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula X X X .  et ZZ. Nyomt. 
megj. u. o. 87—88. I.

1643.
Kőszeg városi statutum.

Anno 1643 die 19. Julii. Hatt ein Ehrsamer Rath alliier 
in und ausser der Statt alle nothen beschrieben, und ain 
nmsterregister aufgericht; Viertelmeister, Wachtmeister und 
andere officire, sowoll inn und ausser der Statt benent auch 
zu jeden Thor und Thürmen Obsonderlichs herrn des Raths 
verordnet, und demselben anbevolchen, dass sie auf Thören und 
Tliürmen alle nothwendige Sachen, boden und was vonnöthen 
sollen wenden und machen lassen, damit mag ihn fall der noth 
etlichermassen desto besser möchte Gerüss und ansehen sein.

Beineben ist auch den Rottmeistern anbevohlen worden, 
dass ein jeder nach seinem Rott, jeder die Bürgerschafft und 
Inwohner besichtigen und denselben aufferlegen sollen, sich mit 
nothwendigen wachen und waffen inneni 8 Tagen zu versehen 
bey stroff 5. ung. gulden.1

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot, fragm. 1643—1645. lapsz. nélkül.

ilMegujíttatott a következő gyűlésen u. e. év jul. 34-én 1. u. ott.
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1643.
Szombathely városi statútumok.

I.

Anno 1643. die 16. Septembris, volt az böcsületes város
nak generalis gyűlése.

Ugyanis akkor végzett az böcsületes város, mind, bogy 
minden városi ember tartozik Szent-Györgyi adójának és Szent- 
Mihályi adójának, azért végzett ő kegyelme, hogy minden esz
tendőben, mind Szent-György nap után való harmad nappal, 
mind Szt.-Mihály nap után harmad nappal, minden ember, az 
ki az városon örökséget bir, az minemü adót tartozik biró uram 
házához vigyen, ki akkor penig elmulatna, de hát biró uram 
duplán megvehesse az adót afféle emberen.

Eredetije Szombathely város levéltárában. ugyanott. Prot. 1640— 
1644. Pag. 623.

II.

Die 8. Novembris, volt az böcsületes városnak generalis 
gyűlése és ugyanakkor végzett őkigyelme, minthogy a hadna
gyok panaszoltanak, hogy sok ember elmarad város őrzésétül, 
azért minthogy annakelötte afféle emberen, az ki elmaradott 
volt, négy pénzt vettek ra jta : azért most ujobban végezett az 
egész város, hogy annak utánna az hadnagyok duplán megbün
tessék afféle embert, az ki elmarad vagy éjfélelött avagy éjfél- 
után, úgy is mind nyolcz pénz, az mely pénz hadnagy urai- 
méknak járjon.

Eredetije ugyanott. Pag. 339.

1643.
Buszt városi statutum.

V

Den 17. Deczember. Ain Nachtbar darf von dem andern 
wein kauffen, aber kein Hauer n it; wann aber ain Hauer 
alhie sich verheuraten wurde, solle er befuegt sein von seinem 
Herrn, was er auf die Hochzeit bedurft, zu nemben.

Eredetije Buszt város levélt. Prot. 1637—1652. lapszám nélkül.
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1644.
Ruszt városi statútumok.

I.

Den 14. Aprili. Es solle hinfüro wer seine Robaten nit 
scliicklien würdt, solle das Tagwerch toppéit erlegt werden; 
und wann 2 stecklien lang hierin gebaut würdt, soll mann die 
Leuth wider zuerückh schickhen, und sollen die Pergleuth 
alsobaldt wenn die Arbeit fürüber, herrn Richter ain Ver- 
zaichnus angehendigt werden.

Eredetije Buszt város levélt. Prot. 1637—1652. lapszám nélkül.

II.

Den 29. December. Es ist auch geschloszen, welcher Nacht
bar seinen Gartten erweittern, oder aber ainen neuen Gartten 
ohne bewilligung der Gemain zuerichten und der Gemain Grund 
umbgraben würdt, der solle 10 fl. zur straf zuerlegen schul
dig sein.

Eredetije ugyanott.

1644.
Szombathely városi statutum.

Anno 1644, die 21. Septembris, volt a böcsületes város
nak generalis gyűlése.

Item ugyanakkor végezett az böcsületes város közönsé
ges javára, az szombathelyi hegynek épüléséért végeztének, 
elsőbben: valamely embernek szőllő vagyon és azt tizenötöd 
nap alatt fel nem hányja és felássa, afféle emberen, hegymes
ter uram erője által négy forintot vegyen és az város számára 
fordítsák.

Secundo: marhát senkinek ne legyen szabad a szőllő 
hegyben őrizni négy forint birság alatt és azt is a város szá
mára fordítsák.

Tertio; az megcsinált szőlőkén senki által ne menjen, 
az mely ember penig által menvén rajta, megkapják egy forint 
birság alatt és azt is a város számára fordítsák.

Quarto; hogy senki másutt szöllőt ne építsen, valamed
dig itt éppen be nem ülteti és végbenviszi 20 forint birság 
alatt, és azt is az város számára fordítsák.
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Quinto, hogyha valaki az felosztott szőlló'földet vagy búzá
val, vagy rozszsal, vagy árpával beveti: az fele vetést az város 
számára, mind az földet mind az vetést elfoglalják.

Sexto; valamely ember hegybeli földért, mezőn való jó 
földet ád; el köll venni és lia földje nincsen, böcsü szerint 
adassák az földnek ára; és ha valaki az ellen cselekednék biró 
uram 20 forintot rajta vehessen és az város számára fordítsák.

Eredetije Szombathely város levéltárában, ugyanott. Prot. 1U44—
1648. Pag. 14.

1644.
Sopron városi statutum.

1.
Demnach der Allmächtige getreue Gott aus seiner Gründ

losen Gnad und Barmherzigkeit unser geliebtes Vaterland 
und diese königliche Freistadt Oedenburg dieses vergangene 
Jahr über bei seinem heiligen Namen und alleinseligmachen
den Wort und dessen getreuen Lehrern, als unsern lieben Seel
birten und Boden des Friedens, wie auch unsere christliche 
liebe Obrigkeit bei noch glücklich und friedlichem Regiment 
erhalten, und ein ganze Gemein und Bürgerschaft in zeitlichen 
guten Vohlstand lehen und verbleiben lassen. Für diese erzeigte 
grosse Gnaden und Wolilthaten sind wir schuldig dem gnädi
gen und liebreichen Gott allezeit Lob, Ehr, Preiss und Dank 
zu sagen, denselben als unsern barmherzigen Vater im Him
mel ferner inbrünstiglich anrufen, dass er auch hinfüro seine 
Gnadenaugen von dieser Stadt nicht ab wenden, sondern nach 
seiner unendlichen Güte sein heiliges und unverfälschtes Wort 
reinlich unter uns wohnen lassen, Kirchen und Schulen samt 
dem weltlichen Regiment und Hausstand bei allen Glückseli
gen Wohlstand erhalten, insonderheit aber unsern neuerwähl
ten lieben Standtmagistrat den der Weisheit Glück und Segen 
auch langwährige Gesundheit verleihen wolle, und sonderlich 
zu diesen hochgefährlichen Kriegszeiten (da die ungestümen 
Kriegswellen auch unser geliebtes Vaterland betroffen, und 
sich je länger, je mehr uns nahen wollen) mit seinem starken 
Arm beistehen vor all heimlehen und öffentlichen Feinden Uns 
gnädiglich bewahren und in keiner Noth verlassen, sondern 
den lieben Fried und Einigkeit uns aus Gnaden schenken wolle. 
Damit also immerfort und in Ewigkeit sein Name gepreiset, 
sein Lob vermehret werde, solches auf unsere Nachkommen zu 
einem ruhmwürdigen Exempel fortgepflanzet, und die zwei
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starke Säulen einer Reipublicae als da ist der Religion- und 
Profan Frieden erhalten. Auch alles was zu Aufnehmen gemei
nen Nutzens und dieser königlichen Freistadt Wohlfahrt, zu 
Beschtitzung der Armen und Erhaltung der dürftigen gerei
chen mag und kann, mit Verleihung göttlicher Hilf treulichen 
und fürsiclitigliehen möge befördert und beobachtet werden.

2 .

Dieweilen dieses Jahr aus einem ehrwürdigen Ministerio 
Gottes der Allmächtige eine Person abgefordert und also ein 
Stell vacirt, also befindet eine Ehrsame Gemain für hochnoth- 
wendig zu seyn, dass diese Stelle mit einer wolqualifizirten 
und tauglichen Person, welche absonderlich bei diesen schwe
ren und betrübten Zeiten in unserm Vaterlande wohl von- 
nöthen, ehestens wiederums möchte ersetzt werden.

3.
Es trägt Eine ganze Gemeinde Verlangen nach einem 

gelehrten und erfahrenen Medico. Ein Ehrsamer Rath wolle 
sich daher die Berufung eines solchen angelegen seyn lassen.1

4.
Eine Ehrsame Gemeinde lasse sich den wegen der Klei

der Ordnung beschechenen Rathschlag im siebenten Punkt 
verdtiger Betrachtung gar wohl gefallen, das nemlich solche 
publiciert und mit allem Ernst darüber gehalten werden soll.2

5.
Es ist Einem Ehrsamen Rath wohl bekannt, wie heilig 

der Zwinger und desgleichen Orte allerorten gehalten werden, 
hingegen aber vorkommt dass Conventicula im hiesigen Zwin
ger gehalten, und allerhand Leut, sonicht Burger sind, herein- 
gelassen werden, durch welche Leut dann alle Gelegenheit 
dieser Stadt verkundschaftet und verrathen, auch andere Exees- 
sen und Muthwillen mehr begangen werden können. Dahero 
weillen hiedurch Gemeiner Stadt und ganzer Bürgerschaft 
leichtliclien, sonderlich bei jetziger Zeit grosses Unglük verur
sacht, und wieder alles Verhoffen auf den Hals geladen wer
den, ist einer Ehrsamen Gemeinde ernstlicher Schluss, dass hie- 
for die Schuessstatt im Zwinger ganz und gar solle aufgehoben

1 Az orvosról való gondoskodást sürgetik 1645-ben is.
! Y. ö. előbb az 1640. évi stat. 3. p.
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und verboten seyn, auch sonsten alle verdächtigen Personen 
nicht hinein zu lassen. Darüber denn Ein Ehrsamer Rath 
alles Ernstes halten wolle.

6 .

Ingleichen wird sich Ein Ehrsamer Rath auch wissen zu 
erinnern, was gstalten vor einem Jahr die Papisten mit ihrem 
gewöhnlichen TJmbgang am Prohnleichnamstag, noch unter 
währender Predigt in unserer evangelischen Kirchen sind zum 
hintern Thor hereingelassen worden, die weilen aber ein Ehr
same Gemeinde solches gar für unratlisam und wider allen 
Gebrauch zu seyn befindet; Also sollen künftig die Papisten 
nicht in die Stadt gelassen werden, bis unser Gottesdienst vor
bei, und da es sich Zuetruege, dass unter solcher Zeit ein 
Leich auskäme, solle doch die St. Michaelis Kirche mit nich- 
ten eröffnet werden.1

7.
Weilen allbereit vor ain Jahr an Anfang gemacht, und 

an allen Sambstagen der halbe Tag ist feyerlicli begangen 
worden, Also will Eine Ersame Gemeinde solch angefangenen 
Gebrauch continuiren, und die gemelte Zeit in der Kirchen 
und Buses Gebett anwenden.

8.
Es sieht auch ain Ehrsame Gemein, etliche, aus dersel

ben Mite, zu erforderung ainer Ersamen Gemein auf das Ratli- 
liaus gar nachlessig. Ihnen soliclies gar wenig angelegen, ja 
villeicht wohl gar muettwillig oder vorsetzlicherweisz ausblei- 
ben. Als wolle ain Ersamer Rath an solichen Ungehorsamen 
die gebührente Straff exequiren, und solle ohne sonderliche 
wichtige Ursachen hierinnen Niemand entschuldigt sein.

Eredetije Sopron város levélt. Lndula XXX.  et ZZ. Nyomtatás
ban megjelent u. o. 89—90. I.

1645.
Rüszt városi statútumok.

I.
Den 12. Martii. Wegen der Ereyheitten sollen dieselben 

von hier hinweg und an ein gwarsames Orth gebracht werden,

1 Y. ö. alább az 1645. évi stat. 2. p.
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zum fall aber wider verhoffen ain Ungelegenheit mit der sel
ben sieb begeben solte, kein Mensch darumben antwort zu 
geben schuldig sey.

II.

Es solle ein Jeder Gerhab seiner Pupillen Prief versor
gen wie er kan, wan ain gefahr fallen sollte, kainer darü
ber Antwort zu geben schuldig sein sollen.

Eredetije Euszt város levélt. Prot. 1637—1652.

1645.
Szombathely városi statutum.

Die 22. Septembris. Legelsőkben is, valaki valakit czitál 
és az alpörös szokás szerint, ha halasztja az törvényt pro primo 
et secundo termino efféle parsok tartoznak pro expensis egy- 
egy pint bor árával.

Item, hogyha el nem halad, hanem elővétetik és vége 
nem szakad vagy, hogy bizonyításban vagy párban marad, 
efféle causások ötven-ötven pénzt tartoznak pro expensis adni, 
igy az accordans parsok is.

Hogy ha penig vége szakad valamelyik fél pörinek, in 
tali casu triumphans pars solvit florenum unum succumbens 
vero pars den. 50.

Ha penig valaki causájának immár elő kellene kelni és 
vagy propter brevitatem temporis: vel vero propter pluritatem 
causarum elő nem kelhetne, hanem más széken haladna, efféle 
parsok egy-egy pint bor árával tartoznak.

Ezután penig birájoknak mindenkor biró uram fog főzetni 
maga házánál és többet nem egy asztalra, hanem jó öt tál 
étket bőven, hogy mindnek jusson; és étel után valami gyü
mölcsét vagy pereczet, borhoz jé igaz és józan embert választ
ván, hogy imide és amoda tékozlásra ne menjen és minden 
cum moderamine keljen, mely költségeknek ex birságiis supra- 
seriptis et aliis obventionibus birságialibus fog lenni biró uram 
discretio ja szerint.

Eredetije Szombathely város levéltárában, ugyanott. Prot. 1644— 
1648. Pag. 98,



VÁROSI STATÚTUMOK. 203

1645.
Sopron városi statutum.

1 .

Die Herren Kirchväter wolle ein Ehrsamer Katii dahin 
vermögen, dass sie öfters die Kirchen zu säubern, auch unter 
den Bethstunden die Ketten bei St.-Georgen ordentlich fürzu- 
legen, den Messner mit Ernst dazu verhalten. Und bleibt ein 
Ehrsame Gemeinde bei ihrem vorigen Schluss, dass von dem 
Geläute in gemeldtnen Kirchen die Bürger nicht mehr als 
einen Gulden bezahlen sollen.

2 .

Die Papisten sollen in ihrn Umgang am Eronleichnams- 
tag nicht in die Statt gelassen werden, bis der Gottesdienst 
in unserer evangelischen Kirchen voriber ist.1

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et ZZ. Nyomtatás
ban megj. u. o. 91—92. I.

1646.
Szombathely városi statutum.

Anno. 1646. die 20 Martii volt az böcsületes városnak 
generalis congregatiója és ugyanakkor állandóképpen és utol
jára végezett őkegyelmök.

Legelsőbben ezenfelül megnevezett tiz articulusokat hely
ben hagytak minden punctioban megtartják az végzés szerint:

Secundo, végezett az böcsületes város állandóképpen, hogy 
kinek vagyon az hegyben földje és azt nem akarná megépíteni, 
afféle földet, rendel az egész város, hogy helybeli, egy hold 
földért, mezőn való egy hold földet adjanak érette. Ha földe 
penig nincsen, egy hold földért adjanak frt 12, ha penig mind
járást pénze nem lehetne afféle embernek, öt esztendeig vár
jon az gazda az árral, öt esztendő múlván akkor tegyen le 
15 magyar forintot, öt esztendő múlván, ha akkor meg nem 
adhatná az árat, de hát afféle föld, minden munkájával vissza- 
szálljon az elöbbeni gazdára peres nélkül.

Tertio. Végezett az böcsületes tanács állandóképpen, hogy 
minden gazda és helyes ember az szöllőmunkájához kezdjen

1 V. ö. előbb az 1644. évi stat. 6. p.
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és építsen; valamely gazda vagy helyes ember az szöllőmun- 
kájához nem kezd vagy nem akarna kezdeni, városi főbíró 
uram 20 magyar forintot vegyen és város számára fordítsák 
engedetem nélkül.

Eredetije Szombathely város levéltárában, ugyanott. Prot. 1044— 
1048. Pag. 15.

1647.
, . • i d iGyőr városi statutum.

Anno domino 1647 Die 15 mensis februarii. Jelen lévén 
Zok Péter győri városi főbíró uram és az egész tanács, több 
fő emberekkel, az midőn az lakatjártó Czéli Miklós kovácsra 
panaszt tettenek, hogy mesterségeknek nagy kárára nem csak 
magoknak, hanem más idegeneknek is pénzért csizmát pat
kóinak. Azért lett ugyan ezen dologiul ily kötés és deli
beratio, hogy ennekutána valamelyik kovács, csiszár és egyéb 
mesteremberek az lakatjártó czéhbeliek mesterségében, úgymint 
csizmapatkolásban magok szükségén kívül ártják magokat, 
tehát akkorbeli győri városi főbíró uram azon az czéhbeli 
mesteren, a ki afféle mód nélkül való mesterségben ártaná 
magát, irremissibiliter, 12 forintot vehessen, mely azon akkor
beli biró uram által fordittassék, valamely jó alkalmatos dől >gra 
csak szintén ezen limitatio ereje által.

Eredetije Győr város levélt. Prot. 7 ex 1630—1647. Pag. 417.

1647.
Kőszeg városi statutum.

M itw ochs, den  1. M aji 1647. W ir t  eine Ordnung gem ach t, 
w ie m an  das C ra b a tisc lie  volckli verpflege, a ls  n e m b lic h :

E inem  G em einen  S o ld a ten  des tags ein  P in t  wein und  
z u  einer M alze it e in  p a r  r ic h tl .

A uff e in  rosz des tags, so lan g  m an  h e u  h a t t  zw ay fu e t- 
te n n a sz l habern .

V a n n  kein  h eu  m ehr v o rhanden , m ögen sie um b  grasz 
schauen .

F ü r  einen g erin g en  officier des tag s 2 P in t  w ein, u n d  
zu  einem  m al 2 o d e r d re i Speisz, n ach  verm ögen des hauses.

F ü r  einen d ie n e r  des tag s  e in  P in t  wein.
H e r r  R it tm e is te r  soll gebüerlich  u n te rh a lte n  w erden , h e r-  

gegeu aber w irt derse lbe  g ebetten , seinen S o ld a ten  a n  zu beveli-
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en, das sie sich des schiessens in der Vorstatt und heusern 
mthalten, auch mit licht und teuer vorsichtig mnbgehen, den
selben auch ernstlich verbieten, das sie nit auszwagiren und 
?twa die leuth antasten und bliindern, damit unser wochen- 
markht nicht verschlagen und uns dadurch die victualien ent
zogen werden.

Ebenmässig wirdt lierr Rittmeister auch ersucht, die 
hereinschleichende gesellen, die sich allenthalben pflegen zuezu 
schlagen und doch kheine Soldaten seint oder zu den regiment 
g ;ören, gänzlichen abzuschaffen, denn man denselben nichts 
schuldig.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1647—1649. lapszám nélkül.

1648.
Szombathely városi statutum.

Anno 1648 die 20 septembris volt az becsületes város
nak generalis gyűlése és ugyan akkor végezett ö kegyelmük 
Első)»ben, minthogy most príma die octohris fel kezdették az 
város számára a korcsmát, azért tettének és választattanak 
bormestereknek Bakos György uramat aliter Cherjés Ágh 
Ferencz uramat úgy, hogy szorgalmatosán gondot viseljenek 
reá és igaz mértékkel mérjenek az bort, és ha valaki az váro
siak közül vagy Perentben vagy Szent Mártonban, avagy más 
pinezében borért küld, rajta a féle embert megtapasztalják, 
biro uram a féle emberre száz pénzt vegyen engetlelem nélkül 
és a fele bírságot az város számára fordítsák.

Eredetije Szombathely város levéltárában. Prot. 1648- 1661. Pag. 12.

1648.
Rüszt városi statutum.

Den 10. October Gemain gehalten. E. E. Gemain gibt 
denen Pergleuthen Vollmacht, das sie alle ungetreue Arbeit zu 
Weingarten, besonderlich wasz durch die Bständtler beschiecht 
hisz auf 3 fl. zue straffen fueg und macht haben.

Eredetije Kuszt város levélt. Prot. 1637—1652. lapszám nélkül.

1649.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Anno 1649. die 2-da mensis Maji. 1. Az tisztviselők 

helyben állapodván mindenestül, kívántatik az, hogy kiki hiva-
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táljában híven, rendesen és jól járjon el kötelessége szerint a: 
közös jónak promovealására és az polgári társaságnak megma
radására.

2. Bíró uram proponálván azt, hogy most az várasnak 
sok dolgai, bajoskodási lévén, fáradtsági és költségi, melyet 
magok az tisztviselők és tanácsbeliek csak magokra nem vehe
tik, hanem közönségesen kelletik ahhoz nyúlni, eleitül fogván 
való jó szokásunk szerint. Vadnak pedig olyak, kiváltképen az 
kösség közül, hogy nem hogy szót fogadna az közjóban való 
dologban bírája s tanácsa parancsolatjára, sőt inkább ellene 
zúgolódik, szóval rágalmazván s szót sem fogadván : azért, ha ki 
illyen engedetlenségben találtatik, érdeme szerint büntettessék.

3. Biró uram s az nemes tanács mádul fogván, tilalmazza 
az réteken való marhák őrizését. Item, hogy kiki az maga 
földje gyepűit kicsinálja és megépítse, concludáltatott.

4. Mivel az új temetőn rendetlenül ásták az sírokat, hát 
arra vigyázó ember rendeltetik, az kik hirével ásson minden 
ember sirt.

5. Az váras constitutioirúl és rendtartásiról való arti- 
culusok el nem olvastatnak mostan, hanem az ország gyűlése 
végben menvén, hami több accedál hozzájuk több, akkor együtt 
az jó szokás és rendtartás szerint elolvastatnak publice az 
kösség előtt.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 16ÍÍ)— 1050. lapszám nélkül.

II.

Die 4. antedati mensis Maji. 1. Már miután tisztviselők 
helyben állapodván, kívántatik az kapukra való darabontok
nak meglenniek. Azért hadnagy uram, az kik megvadnak, azo
kat megmaraszsza, az mi héjok vagyon pedig, azok helyében 
másokat fogadjon és állítson az kapukra.

2. Az váras présháza romlott állapottal lévén, meg kell 
voltaképpen nézetni kőmívesekkel is, és meg is építeni; azon
kívül följ ül fogolyházat csinálni reá, és az alsó kapu fölött is 
alább való foglyoknak való házat csinálni kelletik, mert télben 
az tornyok, kikben eddig tartattak az foglyok, fölötte hidegek.

3. Az város árokjában szélrül az nagy bástya felé az 
árok kerítésében lediilt, s az másik darabja is le akar dűlni, 
kívántatik, hogy az árokból az viz kibocsáttassék, ez az le 
omlott fal megépíttessék, az mely darab pedig ledülőben vagyon, 
az mellé kíílábak rakassanak.

Eredetije u. o. lapszám nélkül.
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1649.
Kőszén városi statútumok.

I.

Eodem anno Domini 1649. Die 27. mensis .Tunni.

A r t i c u l i  i n f r a s c r i p t i  p u b l i c a t i  s u n t  in c u r i a
s e n a t u s  p r a e s e n t e  t o t a  c ommuni t a t e . * )

1. Minden áthúzódás, szitkozódás, lélekmondás Isten ellen 
való káromkodások tilalmaztatnak az országh törvénye szerint; 
elsőben büntettetik az olyan személy 4 forinttal, másodszor 
12 forinttal, harmadszor testében bűnhődjék, avagy az várós
tul kikiildettessék; ha hol pedig más itt lakos hallaná és be 
nem mondaná, az is büntettetik 12 forinttal.

2. Tilalmaztatik az is, hogy senki magátul házában lakót 
be fogadjon, hanem harmadnap alatt biró uramnak értésére 
adja, tudják meg, micsoda rendbeli ember. Ez ellen cselekedő 
büntettetik 5 funt pénzzel.

3. Valamely itt lakó ember biró uram parancsolatjára, 
azon órára, az milyen parancsoltatik, nem compareal és enge
detlen lészen, az akar tanácsbeli legyen, akar a kösség közül 
való, elsőben 5 funt pénzzel, másodszor dupplán büntettetik; 
harmadszor törvényt láttasson biró uram ellene.

4. Tilalmaztatik az is, hogy senki praedicatio alatt korcs
mákon bort ki ne adjon, hanem ha utonjárónak avagy beteg
nek. büntetése leszen 5 funt pénz.1

5. Senki békességes időben az itt lakók közül, Szent 
Márton naji után, az kinek foglalt pinczéje nincsen, borait az 
belső városban ne hozhassa, magának háza lévén az hostat-

*) l’gyanezt a statututumot később beírták a városi levéltárban 
őrzött »articuli seu statuta liberae ac regiae civitatis Kőszeg seu Giins« 
czímü könyvbe ily felirással: »Articuli super constitutionibus judicis et 
senatus atque adeo totius communitatis liberae ac regiae civitatis Keő- 
szögh conclusi, in medioque ipsorum observari soliti atque in curia solen- 
niter publicati.« Ott e statutum egyes részei módosultak; a változtatá
sokat a maguk hélyén kitüntetjük.

1 A fentebb *) alatt említett statutum könyvben, hol e statutum 
egyes pontjai »articulus«-okként szerepelnek, ehhez a ponthoz a követ
kező toldalék járult. »A város pinczéjében, midőn korcsmáznak, senki 
akkor bort ne áruljon s úgy az vendégfogadókban sem menjenek, hanem 
czégérét bévonja, se titkon, se nyilván bort senkinek ki ne adjon, mivel 
büntetése lészen 5 funt pénz; annak vigyázására és bejelentésére ren
deltetnek az fertálymesterek.



ban, itt ben ne korcsmáról]on, sőt kiki maga házánál korcs-] 
mároljon, pénzen maga házához korcsmállásra bort ne vegyen, 
vett bora elvesztése alatt. Az korcsmállásban pedig egyik az 
másikra boszúságból ne kezdjen, büntetése lészen 5 funt pénz.

6. Minden korcsmárosnak igaz mértéke, városi pöcsétes 
légyen: hasonlóképpen az áros emberek közül is, ha ki hamis 
mértékkel, réffel vagy funttal él, megtapasztaltatván, az ország- 
törvénye szerint hűn tettetik.1

7. Senki nyolcz óra után télen, az mikor megharangoz
zák, bort ne korcsmároljon 5 funt pénz birság alatt. Koczkás, 
kártyás játszók pedig, ha megtapasztaltatnak, azok is 5 funt 
pénzzel bűntetteinek, az gazda pedig dupplán büntettetik.

8. Minden ember maga tüztartó helyére, kéményére jó 
gondot viseljen, az rósz kémények pedig, megintettetvén egy
szer gazdájok, lerontatnak, hogy se magának, se szomszédjá
nak kára abbul ne következzék. Az kémények mellé pedig se 
szalmát, se szénát ne rakjanak kemény büntetés alatt, az kik 
ezek ellen vétkeznek.2 3

9. Minden ember az maga részét mind az szőlőhegyen, 
mind az mezőn és kerteken tartozik becsinálni; ha pedig más 
szomszédjának miatta Icára esik, az kárt is meghfizeti és bün
tettetik azon kívül 5 funt pénzzel. Ha pedig valaki hatalma
sul az becsinált rését fölbontja, büntettetik az ország törvénye 
szerint in poena violentiae.8

10. Az4 vetések között való par ragokon senkinek őrizni 
nem szabad; ha pedig valaki megtapasztaltatik, az kárt is 
megfizeti, azonkívül egy forinttal büntettetik toties quoties. 
Valaki pedig az veteményes kerteket meghágja, meglopja, ker
tét elhordja, megtapasztaltatván az pelengérben tétetik. Az 
palant kerteket pedig valaki elhordja és állandós kerttel lie 
nem keríti, sőt nem is akarja keríteni, az palant kert avagy 
föld tiile elvétetik.

11. Valaki marhát tart, tartozik ez város marháéval 
őrzetni, ha szintén maga tartana is pásztort marháihoz. Ha

1 A statutum könyvben e pont ezzel bővült: a melyre is tartoz
nak vigyázni az vásárbirák.

2 A st. könyv e pontot evvel egészíti k i : A belső városban pedig 
sem szénát, sem szalmát, sem kévében gabonát nem szabad bevinni és az 
hijuban rakni, hanem biró uram engedelmével, csak egy-egy szekér számra, 
hogy ki-ki vihessen bé, engedtetik meg. A dohányzás és pipázás is 12 
forint büntetés alatt tilalmaztatik.

3 A 9. art. végéhez a st. könyvben ez van Írva : Adjungáltatott 
ezen articulushoz, hogy a szőlőhegyben a hegymesterek és szőlőpásztorok 
az sörtés marhát szabadon meglelhessék és megölhessék és meg is ehessék.

4 A stat. könyv 10. art. így kezdődik : Az réteken vetések között stb.

2 0 8  v á r o s i  s t a t ú t u m o k .
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pedig kárban tapasztaltatik, mind az kárért s mind az gond- 
viseletlenségért biró uram által megbíintettetik; az hegyben 
pedig az liegybirák által.

12. Szent-György nap után az réteken való őrzés tilal- 
maztatik. Az szőlőhegyen pedig vagy szőlőskertekben, mind 
szedésben, mind egész esztendő által tilalmas az őrzés; hald 
megtapasztaltatik, megintettetvén elsőben, az után az réteken 
pedig, mikor szénát hordanak, rétje igaz útjára járjon, mar
háját pedig ki ne bocsássa, mig szénát gyűjt, vagy szénáját 
rakja, 5 funt pénz büntetés alatt. És ha valóságos kárban 
tapasztaltatik marhája valakinek, minden marhájáért nyolcz- 
van pénzzel büntettetik, az kárt is megfizettetik az olyaténnal.

13. Vasárnapokon praedicatio előtt, az szőlőhegyekre való 
menetel tilalmas, egy forint büntetés alat.1

14. Az város erdején biró uram engedelmén kivül sen
kinek nyers fát levágni, szekérrel vagy fején behozni nem sza
bad, kiváltképpen az makkos fát; hanem az szárazt az erdő
kön föl kell vágni ágaival együtt. Ha ki pedig tűzre való fát 
akar vágni, tartoznak biró uramtól ezédulát kérni, s többet ne 
merészeljen behozni, hanem az mennyi meg lesz neki engedve; 
de annak is minden ágait fölvágja és haza hozza, az ezédulát 
pedig két liét alatt vissza hozza. Az gyümölcsfa levágása pedig 
tilalmas az erdőn. Ha pedig valaki ezek ellen cselekszik, in 
poena violentiae büntettetik, valamint szintén az, a lei más 
erdején tapasztaltatnék.2

15. Az szőlőhegyen 3 faartü és karólopás tilalmas 4 forint 
büntetés alatt. Az szőlővessző lopok pedig az pelengérben 
tétetnek.

16. Minden itt lakos, valaki házát, szőlejét, rétét avagy 
szántóföldét el akarja adni, tartozik az ország törvénye szerint 
atyafiait, szomszédait hitves ember által, az hegyen hegymester 
által, megkínálni. Azután fassiot tégyen felőle biró uram előtt, 
az város prothocolumában beírassa és az fassio levelet kivegye 
s az jószág uraságában pedig biró uram által, vagy képebeli 
ember által menjen be, ha ki ez ellen cselekednék, az ország 
törvénye szerint büntettetik.4

1 A stat. könyv 13. art. még így folytatja : kivévén a becsületes
és nem suspectus embereket, kik saját szőllejekben mennének.

3 A stat. könyv 14. art. ezt a toldalékot tartalmazza: Az erdők 
nevelésekre nézve penigh az tölffa, bükkfa és nyírfa vessző tilalmaztatik
4 forint büntetés alatt.

3 A st. k. 15. art.-ban : Az szőlőhegyen »oltványok« stb. áll.
4 Ezt a pontot a stat. könyv evvel bővíti: A jószág eladásának 

idején pedig, hacsak valakinek praeemptiója nincsen, egyik a másika
Corpus Statutorum . V, 14
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17. Senki az kapásoknak és mindenféle munkásoknak hús 
pénznél többet és egy ebédnél ne adjon. Ha ki ez ellen cselek 
szik, elsőben 5 funt pénzzel, másodszor tízzel bűn tettetik.1

18. Senkinek az hol földeket hold számra eladni örökbei 
nem szabad tiz funt pénz büntetés alatt. Ha kinél pedig ilye 
tén földek találtatnának, tartozik azt az legitimus successornal 
vissza adni azon summát, az mennyiben vagyon magánál, pro
dukálván levelet.

19. Senkinek az város piarczán kereskedésre s nyereségre 
gabonát avagy más eledelre valót akarmi névvel neveztessék 
megvenni nem szabad 5 funt pénz büntetés alatt toties quoties. 
Sőt sem deszkát, léczet, karót, sindelt és semmi más egyébfé
lét nem szabad azon büntetés alatt megvenni nyereségre.

20. Minden itt lakos, ha mikor kívántatik és parancsol
ják, tartozik maga személyében az kapukon állani, biró uram 
parancsolatjára oda menni, az hova rendelik 5 funt pénz bün
tetés alatt elsőben; azután mint engedetlen úgy büntettetik, 
és házánál jó fegyvert hozzátartozó szerszámmal együtt tartani, 
hogy a mikor kívántatik, elő állhasson azon büntetés alatt.

21. Az völgyön és az diósban apró marhát örzeni nem 
szabad büntetés alatt.

22. Az gyöpön földszint fölhányni biró uram limitatio- 
ján kívül senkinek nem szabad 5 funt pénz büntetés alatt. 
Holott pediglen valaki az város földébül elfoglalna, elásná, tar
tozzék azt azonnal visszaereszteni, ha ki nem cselekedné, illen
dőképen megbüntettetik.

23. Szombat napon, St. György naptul fogvást szedésig 
az szőlő hegyen senki tizenkét óra után ne munkálódjék. Ha 
kit az hegymesterek megtapasztalnak, azonnal megbüntettetik. 
Hozzá adván azt is, hogy valakit az hegymesterek az hegyen 
másnak avagy az útaknak kárt tenni megtapasztalnak, tehát 
bizonyos birság alatt hogy eligazítsák előbbeni rendtartásban 
vegyék, hatalmok vagyon reá megparancsolni, ha azon nap alatt 
meg nem igazítanák, tehát azon bírságot magok hatalmával, 
az olyan emberen megvehessék. Az hegymesterek pedig az szak

alkujában ne kapjon 4 forint büntetés alatt. Tilalmaztatik a hamis jószá
gok cambiatiója és cseréje is, nemkülönben zálogosítása is sub poena 
violentiae, toties cpioties valaki ebben tapasztaltatik. A fassio levél pedig 
midőn expediáltatik, mindenkor az nemes tanács előtt publicáltassék.

1 E pont helyében a statutum könyv 17. art. így hangzik : Senki 
az nemes tanács determinátiója ellen az kapásoknak karóverőknek ebédet 
avagy vacsorát ne adjon, hanem csak egész napi munkától az determi
natio szerint fizessen. Az ki ez ellen cselekeszik, elsőbben 5 forint, pénz
zel, másodszor 10 forinttal büntettetik.
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ványosok és napmivesek munkájára jól vigyázzanak tisztek sze
rint, hogy az fizetést lmmisan ne vegyék az munkások. Ha 
pedig az szakványosok közül egy vagy kettő elmaradna, az többi 
az munkát el ne hagyják egy funt pénz büntetés alatt min- 
denik, ha ez ellen cselekednének, maradván az elmaradt szak- 
ványos is annyi büntetésben. Az derék hatalmaskodásokban 
pedig, megyék elfoglalásiban és egyebekben biró uram hirével 
járjanak, nem leven többre hatalmuk, 5 funt1 pénz büntetésnél.

24. Az mikor az város maga szabad harminczadával él, 
senki az soros emberek közül idegen országból hozott marhát 
lerakni ne merészeljen biró uram hire nélkül, hanem polgári 
hiti szerint mindeneket igazán az arra rendeltetett embernek 
megmutasa, ha pedig valamit eltitkolnának vagy ez ellen cse
lekednének, az ország törvénye szerint bűntetteinek, Niderla- 
got pedig itt idegennek tartani nem szabad, hogy áruját itt 
lerakván, itt való polgárral közösködjék, ha az itt lakos házá
nál szállására beveszi, kemény büntetésben esik.

25. Minden itt lakos az reá vettetett adót megadni tar
tozik. Ha ki pedig meg nem akarná adni, tehát azonnal jószá
gából exequáltatik.2

26. Valaki kecskét akar tartani, tartozik az apró mar
hákkal őriztetni; ha pedig magánosán káros helen őriznék, vagy 
kárban tapasztalnák, szabad agyon verni. Az tehén csordában 
sem szabad őrzeni azon büntetés alatt.

27. Az tilalmasban föld szint hányni biró uram hire 
nélkül senkinek nem szabad. Az váras utjai mellett is senki
nek agyagot ásni, fölvenni nem szabad; az megye köveket is 
mind az hegyen, mind az utczán, mind az kertek között senki
nek szomszédja hire nélkül fölvetni nem szabad 5 funt pénz 
büntetés alatt.

28. Minden cselédesgazda tartozik cselédjének meghagyni, 
hogy az erdőre tűz szerszámot ne vigyen, se tüzet ne rakjon 
károsan; ha kinél tapasztalnák, az cseléd tiz funt pénzzel, az 
gazda dupplán büntetődik az kárnak megadásával együtt. Ha 
mikor pedig az erdő meggyujtatnék, tartozik, valaki meglátja, 
azonnal biró uramnak hirével adni, s maga is oltani siessen. 
Ha pedig sem oltani nem akarná, sem pedig biró uramnak 
hirével adni, tehát megbizonyodván ilyen cselekedeti, kemény 
büntetéssel megbüntettetik.

V

1 A st. könyvben »4 frt« áll.
2 A stat. könyv 25. art. így szól: Minden itt lakos az reá vette

tett adót debito tempore megadni tartozik. Ha ki penig meg nem akarná 
adni, tehát azonnal arestomba küldetik és ott tartatik, még egészlen meg 
nem fizeti vagy le nem teszi.

14*



2 1 2 VÁROSI STATÚTUMOK.

29. Az lövöldözés mind éjijei mind nappal tilalmaztatil 
tizenkét forint büntetés alatt, az mint az vármegyéken if 
publikáltatott.

30. Valamely mesterember innepnapokon praedicatio előtt 
és utána munkálkodnék, megtapasztaltatván, mind az gazda, 
mind szolgája 5 funt pénzzel büntette tik.

31. Minden mesterember maga polgári hiitit előtte visel
vén, itt lakos embert árujával meg ne terheljen, hanem képes 
áron adja, ha ki ez ellen cselekednék, túró uram által meg- 
hüntettetik, megláttatván munkáját.

32. Az molnák között való halászás tilalmas; az ki nem 
polgár pedig, annak nem szabad halászni egyáltaljában; hanem 
szolgáival az gazda is ott legyen, két funt pénz büntetés alatt. 
Etetővel pedigli az kihalászna, büntetése 5 funt pénz.

33. Ha az városon tűz támadna, kit Isten kegyelmesen 
eltávoztasson, minden itt lakos eloltására siessen; ha ki pedig 
csak nézné s büntetésben esik, vessen magára.

34. Minden itt lakos ember, mind az várason maga udva
rán és háza előtt, mind az hegyen és az mezőn az vizfolyást 
tisztán tartsa, hogy másnak kára ne essék, vagy házában és 
más jószágában vagy pedig szőlőjében. Ha ki ezt nem csele- 
kedné, tizenkét forint az büntetése, az kár is megböcsültetvén, 
reá háramlik. Földe végében lévő utakat is kiki megcsinálni 
tartozik azon büntetés alatt.1

35. Az váras szőleit ha mikor munkálódni kell, tartozik 
kiki vagy maga személyében, a ki kapás, vagy jó kapást avagy 
más munkást arra valót küldeni; ha kik ez ellen cselekesznek. 
25 pénzzel büntettetnek az hegymesterek által.2

36. Minden molnár Gazda tartozik molnárjának meg
hagyni, hogy se följebb, se alább az itt lakos embereknek 
tizenhatodánál ne örljön, tiz funt pénzbüntetés alatt. Ha pedig 
az gazda akaratjából cselekednék az molnár ellene, az gazda 
dupplán büntetődik. Az őrlők pedig tartoznak fertályonként 
kiadni az mérczét, hogy az váras proventusa se defraudáltas- 
sék. Az molnárok pedig legyenek hitvesek, hogy az őrlésben 
igazán járjanak minden ember kára nélkül.

1 A st. k. 34. art.-ban azután még következik: Minden ember 
valakinek az Gyöngyös mellett rétje vagyon, az rétje végében a Gyön
gyöst kitisztíttassa, hogy a viz szabadon mehessen, és hogy se szántó
földeknek, se kerteknek, se réteknek kárára ne essék. A ki ezt elmulatná. 
6 forintban büntettetik.

s A st. könyv 35. art. így rendelkezik: A város szölleit, mivel 
most szokványban kapálják, azért kiki az itt lakosok közül tartozik 
40 den. kapáláspénzt fizetni; ha ki nem akarná megadni, duplát vegye
nek büntetésül.
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37.1 Valaki itt lakos ember nem kőszegi polgár, a város 
latárában termett bort kikorcsmállani nem szabad a városon; 
másutt termett borát is, ha engedelemből behozza, kikorcsmál
lani senkinek sem szabad; azért valaki az itt lakósok közül 
vagy maga, vagy más akárki által az városbeli korcsmárul 
vagy kertbúi bort vagy sört hordatna ki pénzért, avagy benn 
innék, tehát a bora edényestül el vétetik és maga a gazda vagy 
gazda asszony elsőben 5 forinton, másodikban 10 forinton bün- 
tettetik, harmadszor pedig személyében arestomban tétetik és 
törvényen fog vele procedaltatni.

38. Valakinek az város határában földje vagy rétje vagyon, 
idegen embernek sem zálogban, sem örökben adni nem szabad. 
Az ki penig eladta vagy zálogosította volna is : tartozik vissza
váltani azon jószága elvesztése alatt és büntetése alatt.

39. Az szőlőhegyen levő és más egyéb utaknak csinálá- 
sára nézve tilalmaztatik az egész szőlőhegyen az szőlővesszőnek 
hazavitele és elégetése; úgy hogy, a kit hegymester uraimék 
rajta tapasztalnak toties-quoties 80. den. büntetést vehessenek 
meg rajta.

40. Az egész szőlőhegyen levő pangartokban és gesztenyések
ben való égetés és pörsölés tilalmaztatik 4 flór. birság alatt. Az 
kinek pedig engedetlensége és gondviseletlensége miatt az tűz 
az erdőre kiszaladna és kárt tenne, vagy szomszédjának, vagy 
pedig az nemes város erdeinek, azon ember az fölülemlitett 
büntetésen kivid engedetlenségeért büntettetik biró uram és 
a nemes tanács által toties-quoties 12 frtal, melynek negyed
része hegymester uraiméknak fog járni szorgalmatos vigyázá- 
sokra nézve.

41. Az erdőknek conservatiojára és nevelésére nézve tilal- 
maztatott 4 frt. büntetés alatt mind az szabad faiszás, mind 
pedig az tilalmas erdőben való töli, bükk és nyírfa vesszőnek 
levágattatása.

42. Tilalmaztatik, itt Kőszegen lévő minden lakos akár 
ki legyen, a ki tudniillik nem idevaló liütös polgár, ezen kőszegi 
város határának mindennémü puskával, rézvesszővel öt vassal 
és egyéb mesterséggel való vadászatjától (kivévén az farkasok- 
rókáknak, gerénynek megfogattatását) nem különben folyóvizei
nek mind etetővel, mind horoggal, hálóval és varzsával való halá- 
szástól, rákiszástól, úgyszintén ez nemes város érdéin termendő 
makknak leverésitől, Kiszedésitől, hazahozásátúl vagy akár- 
hová való vitelétől és distractiojától, utoljára az város tilalmas

1 Az 1649. évi jegyzőkönyv e statútumot a 36. ponttal végzi, a 
37—46. pont a stat. könyvben található.
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erdeiben levő fáknak levágattatásától és akár szekéren, akár 
pedig háton hazahozásától, elsőbben ugyan puskájok, ruliájok 
ött vasok, liálójok elvesztése, azután pedig magoknak akármely 
concivis által (a ki észre veszi és rajta tapasztalja) leendő meg- 
fogattatása és nemkülönben, hanem 24 frt büntetés alatt való 
elbocsáttatása alatt.

43. Hasonlóképpen házigalamboknak, mind mezőn való 
ellövésitül, mind pedig tőrben vagy csalókával való elfogatta- 
tásától tilalmaztatnak, mind az concivisek s mind pedig nem 
ide való concivisek 12 frt büntetés alatt.

44. Azután pedig tudva légyen minden itt való lakosnál, 
valaki magát az kőszegi polgárságban bevétetni kívánja, tar
tozik előbb földes-örökös urától maga szabad levelit kivenni. 
Egyébiránt bizonyos legyen, bogy az polgári társaságban méltó 
okokra nézve bénem vétetődik.

45. Minden fertálymester tartozik az ő alattavaló tize- 
dessével egyet érteni és minden hónapban az tizedesekkel az 
ő fertályában levő tűzhelyeket, kiminyeket meglátni és tekin
teni és ha valami fogyatkozást lát, azt biró uramnak vagy a 
nemes tanácsnak megjelenteni; és ha a tizedesek az ő fertály
mestereinek nem engedelmeskedninek, mindebben, mind pedig 
ha más olyas occurraló dologban az fertálymestereknek paran
csolna biró uram és az nemes tanács, a tizedesek toties-quo- 
ties magokat renitenter viselik 80 den.; az fertálymesterek 
pedig in duplo úgymint 1 frt 60 den. irremissibiliter megbün- 
tettetnek.

46. Hegymester uraimék szorgalmatosán vigyázzanak, 
hogy az vinczelérek ovit, dirib-darab, eltöredezett karót, úgy
szintén az száraz szőlőtőkéket (vulgo »murer«) az szőlőkbűl 
házakhoz ne hordják. A ki pedig ez ellen cselekedend, rajta 
tapasztaltatván, toties-quoties, irremissibiliter 4 frt büntessék 
meg, statuáltatott.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, az 1649. évi jegyzőkönyvben, 
lapszám nélkül és a *) alatt emlitett statutumkönyvben.

II.
A d d i t a m e n t a  s u p r a s c r i p t i s  a r t i c u l i s .
1. Valaki itt lakos az ő tüle letett polgári hiti ellen, vagy 

titkon, vagy nyilván, vagy maga, vagy mások által, az kikhez 
köteles hittel, vagy az város szabadsága és koronás királyunk 
ő fölsége, vagy pedig előtte járó magistra tusa tisztessége ellen 
practikálódik, az olyatén, comperta rei veritate, az ország tör
vénye szerint, mint hitivel nem gondoló, megbüntetődik.
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2. A porosok vigyázzanak mindenben az Magyarországi 
törvényekre és folyásokhoz prókátorával jól reá készülvén, és 
az törvényszék előtt maga keresetit kiki vagy Írásban adja be, 
vagy élő szóval proponáltassa prókátora által. Az törvényszék 
előtt pedig semminémii illetlen gyalázatos szókat ne szóljon senki, 
az ország törvényében speciticált büntetés alatt.

3. Valakinek törvénye végben ment tinaliter és appellatio- 
ban nincsen igye, tartozik az törvénylevelet notarius uramtul 
kivenni és az taxát az 1609. esztendőbeli 72. 73. 74. artieu- 
lusok és az tárnokszék articulusi szerint megadni. Hasonlóké
pen minden birságlevelet, citáló, osztály, menedék, adósság, val
lás, bizonyság, zálogos, tudományrúl való, örökségrül való, csere, 
megvétel, sententia leveleket is azon articulusok szerint, és 
mihelen az sententia pronunciáltatik, az nótáriusnak den. 40 
letegyen, az pöcséttül biró uramnak fizetvén.

4. Ha ki az pronunciált sententián meg nem nyugodnék, 
az appellálhat az tárnokszékre azon tárnokszék articulusi sze
rint, az melyek appellatiora valók, nem másuvá, letevőn annak 
summáját.

5. Az őstül maradt és maguk által keresett jószágok dis- 
positiójában, testamentomok tételében, tartozik kiki az ország 
törvényéhez alkalmaztatni magát.

6. Az atyáknak és anyáknak batalmok magok gyerme
kein az jószág dolgában az ország törvényéhez alkalmaztatik. 
Az atyafiak között is hasonlóképen, hogy senki 5 funt pénzzel 
törvénytelenül az vért ki ne tagadja.

7. Az atyák, anyák és gyermekek között és az atyafiak 
között való osztály is az ország törvénye szerint legyen, fön- 
maradván az leányágnak is az szabad városokban levő practi- 
cált szokás szerint in successionibus az ő jussok.

8. Az mely jószágok az ország törvénye szerint magva
szakadtak volnának, azokat senki vakmerőül magának ne fog
lalja, sőt ha kinél ma is volna efféle jószág, vagy ezután is 
lenne, tartoznak azok, vagy az kik tudják, az város fiscusának 
bemondani; ha kik pedig hatalmasul bírják, avagy az városi 
ember más idegen atyafiakat effélékben támasztana, azok ellen 
az ország törvénye szerint az fiskus procedál, megadván kiki 
az hekusnak böcsületit, az mint az ország is az szabad városi 
fiskusokat beiben hagyta.

9. Az jószágok eladásokban, megvételekben, elcserélések- 
ben, elzálogosításokban kiki tartozik az ország törvényéhez 
magát alkalmaztatni, mert az mód nélkül való eladásnak, meg
vételnek, elcserélésnek és elzálogosításnak semmi bele nincsen, 
hanem büntetése vagyon.



216 VÁROSI STATÚTUMOK.

10. Mindennemű jószágrul való vallástétel atyafiak vagy 
idegenek, házasok vagy mások között ezután légyen az ország 
törvénye szerint.

11. Az tésztáméntumok tétele, árvák gondviselése és tutor- 
ságok maradnak mind az ország törvénye, mind pedig az szabad 
városok szokása szerint.

12. Senki maga házát, jószágát, szőlejét avagy földeit és 
rétéit szomszédja kárával nem birhatja, hanem azt is oltal
mazza, sőt semmi jószágát hiró uram hire nélkül idegennek 
árossá ne tegye, hanem kiki maga rendiben, határában és megyé
jében megmaradjon.

13. Az szabad városokban lakozó nemesek tartoznak 
magokat az ország articulusi szerint viselni, recognoscálván az 
városi magistratus jurisdictioját.

14. Az adósságok megvételében és fizetésében az ország 
törvénye szerint kell igazításnak lenni.

15. Valaki magát nemessé tenni akarja az szabad várasiak 
közül, tartozik az várasi magistratust megtalálni és recom- 
mendatiót kérni, egyébiránt meg nem nemesítheti magát az 
magistratus akaratja ellen.

16. Ha valaki más ember tisztességében practicalódik, 
egymást gyalázattal illetik, rutitják, u t  hirt, nevet költenek, 
azok az ország törvénye szerint büntettetnek irremissibiliter.

17. Mindennémii magános commissiók, örökségekriil való 
privata limitatiók vagy executiók per exmissionem judicis, 
szükségképen az város tanács előtt referáltassanak, és azután 
arról való levelek extraháltassanak.

18. Valaki itt lakos ember nem kőszegi polgár, az város 
határában termett bort kikorcsmállani nem szabad az városon; 
másut termett borát is, ha engedelembül héhozza, kikorcsmál
lani senkinek nem szabad.

19. Minden kivül való polgárok, ha köznap, akárminémü 
fát hoznak az városba, eladni, egy pénzt tartozik adni, szom
bat napon kétpénzt az ország articulusa szerint. Azért vala
mely itt lakos ember fát vészen, tartozik az olyatén embernek 
megmondani, hogy jel nélkül el ne menjen, hanem az arra 
rendelt embernek megfizesse és jelt vegyen tiile, megadván az 
város jussát.

20. Mindezeknek végbenvitelére, mind várasunk birája, 
mind pedig ő kegyelme mellett levő tisztviselők, tartoznak tisz
tek szerint liiven és igazán eljárni, kik ha gondot tisztekre és 
hivataljokra. nem viselnének vagy viselni nem akarnának, tisz
tek elvesztésével büntetődnek.

Meg lévén ezen articulusoknak publicatiója per senatum
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coram tota communitate, acceptaltattak és aprobáltattak in 
omnibus punctis et clausulis; kívántatik azért, hogy az város
nak minden lakosi az rendes és törvényes dolgot elüttök visel
vén, isteni és atyafiui szeretetben éljenek, és kiki maga hiva
talában híven járjon el felebarátjának megbántása nélkül; az 
ki pedig ezek ellen jár, föltalálni az ország törvényiben s mind 
pedig ezen fölül megirt articulusokban annak az büntetését.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 1649. lapszám nélkül.

III.

Az nemes község a nemes magistratusnak bizonyos punctu - 
mokat, a kik az közönséges jónak megtartására czéloznak, Írva 
béadván az nemes magistratus azokat megvizsgálta és helye
seknek találta, következendőképen szükségesnek ítélte, hogy az 
egész városban tudva legyenek és megtartattassanak; arra való 
nézve az statútumok után publicaltatnak.

Elsőben: Mind a hazánk törvénye, mind pedig az váras
bán bévett szokás azt tartja, bogy az kapások magok borait 
Szent György napjától fogva Szent Mihály napig korcsmán ki 
ne árulják, ezen rendelt és bévett szokás ellen vannak néme
lyek a concivisekből is, a' kik alattomban uzsorára az kapásoktól 
olcsó pénzen az borokat megveszik és az olyatén borokat az 
tiltott időben más városi lakosoknak és conciviseknek kárára 
kocsmán kiárulják.

Tilalmaztatik azért az ilyetén alattomban való dévaj 
vétel, és a ki az olyatén ravaszságban tapasztaltaim fog, az 
olyatén bor contraband alá essék.

Hasonlóképpen vannak némely concivisek, a kik az ide
gen határokban termett borokat megveszik, alattomban neta- 
lántán az városban is bepraktikálják, avagy pedig szomszéd 
helységekben lerakják, és az által az városi lakosoknak az 
borai eladásában kárt tesznek, mivel ha idegen vevő jönne is 
az városban, azokat az városból alattomban az ilyetén idegen 
boroknak megkostolására és megvételére kiviszik; intetnek azért 
azok, hogy magok purger hiteket tekintvén, az olyan prakti
kának békét hagyjanak, egyébiránt azon büntetés, a mely már 
ez iránt az ilyen ellen megvétetett és prothocollálva vagyon, 
bizonyosan rajtok meg fog vétetni.

Másodszor: Vannak sok városi lakosok, a kiknek okok 
nincsen az kecske tartásra, mivel csak azoknak engedtetett 
meg egy kecsketartás, a kiknek nyavajájok miatt orvosság gya
nánt kecsketejjel kölletik élni; arra való nézve senki több 
kecskét ne tartson egynél és aztat is csak az tartsa, az kinek
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nyavolyájálioz szüksége vagyon reá, egyébiránt az kecskék agyon 
fognak lövöldöztetni.

Harmadszor: Vannak olyan concivisek, úgy mások is, 
akik nem concivisek, a kiknek az városi határban semminemű 
fundussa nincsen, következendőképpen az marha tartásra semmi 
szüksége; az olyanak azért az marhájokon adjanak ki, egyéb- 
aránt, ha ki nem adnak az portionak felvetése alkalmatossá
gával az olyatén meg fog vizsgáltatni és valaki tapasztaltatik, 
hogy a marhatartásra nekie elegendő oka nincsen, az marhá
jától dupla portiot fog fizetni.

Negyedszer: Az luclak is igen megszaporodtak és az város 
gyöpire hajtatnak, a mely által az marhalegelésben, aki azon
kívül igen sovány és szűk, nagy kárt tesznek, arra való nézve 
publicáltatik, hogy a ki ludat akar tartani, maga házánál 
tartsa és az gyöpre ne bocsássa, ha ellenkezőt cselekszik, vala
mennyi lúd az gyöpön találtatni fog, az agyon fog verettetni 
és lövettetni.

Ötödször: Bent vagyon az nemes város statutumiban, 
hogy senki szőlővesszőt az városban bé ne liordasson, avagy 
hordjon büntetés alatt, eztet mind a concivisek, mind pedig 
az kapások meg nem tartják; publicáltatik azért, hogy a mely 
concivis szőlő vesszőt hélwz, valahányszor rajta fog tapasztal
taim, négy forintban fog megbüntettetni; a mely kapás pedig 
a maga szabványából szőlő vesszőt, száraz szőllő tökét avagy 
szőllő karó darabokat fog héhozni, valahányszor tapasztaltatik, 
annyiszor 50 pálcza fog rajta csapattatni.

Hatodszor: A szüret alkalmatosságával az pángartok- 
ban, mivel az oltoványokban sok kár esik, senki az vonyó 
marhát ki ne ereszsze.

Hetedszer: A mely szőlőknek az alján gyepük vannak, 
avagy pedig az szántóföldekben hányás, hogy az marha által 
kár ne esnék, mindenik gazda az maga szőleje alatt levő gye- 
pőt, avagy az szántóföldekben való hányást, a hol fogyatkozás 
volna, megcsinálja, melyet ha elmulat, már az hegymesterek
nek, meg vagyon parancsolva, hogy pénzen fogadjanak embe
reket, és az szőllő alján az gyepüket, a földek végében pedig 
az hányásokat megcsináltassák, a mely költséget azon gazdák 
megfogják fizetni, akiknek szőllejek alatt az gyepű és földek 
végében az hányás csináltatni fog.1

Eredetije Kőszeg város levéltárában, az Articuli seu statuta czimü 
könyvben.

1 Ezt a statútumot a város az 1771. május 10-én tartott közgyű
lés határozatából felküldötte a kir. helytartótanácshoz.
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1649.
Kőszeg városi statutum.

I.

A r t i к u 1.
So Jährlichen nach Erwöhlung eines Stadt-Richters und 

anderer Ambts-Perschonen der gantzen Gemainen Burgerschafft 
alliier in Grünsz fürgehalten werden.

Dieweillen Ihro Königliche Mayestätt, Unszer aller gnä
digster Herr, diese Unsere Stadt Preyheiten abermahlen aller- 
gnädigts Confirmirt undt unter die Königlichen Frey Stadt, so 
unter das Thavernicalische Gericht gehören gesetzethat, So wohl 
auch die Hoch-Löbliche undt Adeliche Landschafft dieses König
reichs Hungarn. Solche unserer Stadt freiheiten Articulariter 
Approbiret, guet gehaiszen und in Ihren Würden lasszen ver
bleiben, Solcher Gestalt, dasz wir zu desz Königreichs Hun
garn Rechten und Gewohnheiten sollen verbunden sein, wie 
solches in den 39. Art. desz 1649. Jahres Decret zu verneh
men, also und derentwegen, seien alle undt jede Inwohner die
ser Stadt Schuldig und verpflicht, dasz sie Ihro Königliche 
Mayjestätt, allen Schuldigen Gehorsamb laisten, undt dasz sich 
im jeder nach desz Landts Rechten und Gewohnheiten, bevor 
aber, nach den Thavernicalischen Rechts articuln richte, auch 
wider die Landts-Rechten nichts handele, sondern vielmehr 
sich nach denselben Geseczen undt Ordnungen verrichte und 
darnach thue.

Ar t .  1.
Erstlichen. Soll idles Gottes Lästern, fluchen und Schel

ten, alsz bey den Teutschen dasz Sacramentiren, und bey den 
Ungarn dasz Lélek und Ördögli adta etc. Ernstlichen verhüt
ten sein, undt soll solcher Gottes-Lästerer nach den Landts- 
rechten Erstlich umb vier Thaller, zum andernmahl umb zwölff 
Thaller und zum drittenmahl an Leib oder mit Verweiszung 
der Stadt gestrafft werden, und welcher einen solchen Gottes- 
Lästerer höret Huchen und zeigets den herrn Stadtrichter nicht 
an, der soll auch umb zwölff Thaller gestrafft werden.

Ar t .  2.
Anderten. Soll kein Burgersman oder Inwohner alliier, 

welcher ein Hausz bey der Stadt hat, oder in Bestandt ohne 
vorwisszen desz Herrn Stadtrichters einen Holden ein nehmen,
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sondern er soll solchen innerhalb dreyen Tagen dem Herrn 
Stadtrichter mit seinen Tauft- und Zunahmen anzeigen, auch 
wasz er vor eine Perschon, und wasz desszelben Handel und 
Wandel seye, bey flinff Gulden Straff.

Ar t .  3.
Drittens. Welcher Biirgersman oder Inwohner auff Erfor- 

derung, desz Herrn Stadtrichters Ungehorsam ist, und nicht 
alsobald auff sein Begehren erscheinet, er seye hernach einer 
desz Raths, oder einer unter der Gemain, der soll Erstlicli umb 
fiinff Gulden, zum andern aber doppelt gestrafft werden, und 
zum drittenmahl soll der Herr Stadtrichter über einen solchen 
Ungehorsamen Rechtlich erkennen laszen.

Ar t .  4.
Viertens. Soll verbotten sein, dasz kein Leitgeb vor oder 

unter der Predigt, Wein auszgeben soll, es seye dann kranck- 
hen oder durchreisenden Leüthen, Bey fiinff Gulden Straff; 
deszgleichen sein alle Burgers Leütli schuldig, wann man in 
Gemainer Stadt Keller Wein schenckt, ihren Zeiger einzuzi- 
chen, undt keines weges weder öffentlich noch in Geliaimb kein 
Wein auszgeben, bey fiinff Gulden Straff.

Ar t .  5.
Fünfftens. Nach Martiny soll Niemandt bey fridenz Zei

ten seine Wein in die Innere Stadt führen lasszen, der keinen 
aufgenohmenen Keller hat, Welcher in der Vorstadt sein aigen 
UaiiKz hat, soll hierinnen nicht Leidgeben. Niemand soll zu 
seinen hausz Wein kauffen, dasz ers Leidgebe, bey Verlihrung 
desz Erkaufften Weins; auch soll Niemand über den andern 
Wein auffthun und den Zeiger zu Trutz auszstecken, Bey 
_ ünff Gulden Straff.

A r t. 6.
Sechstens. Ein jeder Leidgeb soll sich rechter Masz, so 

mit gemainer Stadt Brand angebrennet ist, gebrauchen, so wohl 
auch die Handelsz Leüth rechter Eie und Gewicht, Welcher 
aber hierinnen Unrecht betretten wird, der soll vermög der 
Landts-Rechten gestrafft werden, zu welchem aufsehung wer
den die Marcktrichter bestellet.

Ar t .  7.
Sibenden. Ein Jeder Leidgeb soll zu Winters Zeit nach 

Acht Uhr, wann man die Bier Glockhen geleütet hat, nicht
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mehr Wein auszgeben, Bey flinff Gulden Straff. Item, dasz 
Leichtfertige Spillen mit Würffel und Kharten soll auch bey 
Fünff Gulden Straff verbotten sein, und der Wirth soll umb 
doppelt sol vili gestrafft werden, der solche Spiller auffhält 
und ihnen Unterschlaiff gihet.

A r t .  8.
Achtens. Ein Jeder Bürger und Inwohner alhier, soll 

sein Feiier-Stadt also verwahren, damit weder ihm selbst, noch 
seinen Nachbahren einiger Schadt dadurch zugefüget werde, 
und da einer auff forhero ge thane Vermahnung sein Feüerstatt 
nicht wohl würde verwahren, soll ilnne solche eingeschlagen 
und nidergeriszszen werden. Item, es soll auch keiner zu den 
Rauchfangen Heü oder Stroh schlagen, bey Vermeidung grosszer 
Straff; In die Innere Stadt aber ist sowohl heü alsz Stroh 
und Getraidt in Garben einzuführen, verbotten, Weniger dasz 
mans auff den Boden schlagen solle, Wann aber herr Stadt
richter darum ersuchet wird, wird ihme nach und nach ein 
Wagen umb den andern schon herein zu bringen erlaubet 
werden.

A r t. 9.
Neuntens. Ein Jedweder, der vor altershero, zu Wein- 

gärthen und anderer Orthen, die Wege, Staige, Zeüne und 
Thör zumachen schuldig, soll dieselben dermasszen zuemachen 
und verwahren, damit seinen Nachbahren kein Schaden dar- 
durch zugefüget werde; wofern solches aber nicht beschehu, 
und ein andern durch solche seines Nachbahren Nachläszszig- 
keit Schaden zugefüget würde, der soll nicht allein den Scha
den zu bezahlen schuldig sein, Sondern er soll auch noch 
darzu umb Firn ff Gulden gestrafft werden. Wer aber t.ii 
Zaun oder Stigel Muthwilliger weisz auffbricht oder nider- 
reisszet und darüber betretten würde, der soll vermög der 
Landtsrechten gestrafft werden. Es sollen auch in den Wein- 
gebürg die Bergleuthe und Weingarth Hüeter, dasz kleine 
oder salva venia Sau viech, wann sie solches in einen Schaden 
ertappen, Macht haben nider zu schiesszen und zu eszen.

A r t .  10.
Zellenden. In Wiszmathen, so wohl auch zwischen den 

Getrait, deszgleichen auff den Egerten oder ungebauten Ackern 
soll niemand erlaubt sein dasz Viech zu halten; Welcher aber 
darüber betretten würde, der soll nicht allein den Schaden
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bezahlen, sondern soll auch umb ein Gulden gestrafft werden, 
so offt er darüber betretten wird. Item welcher über die Zaiine 
in die Gärthen einsteiget und stilt, oder die Zaüne auffreisszet 
und darüber ertapet wird, ein solcher soll an den Pranger 
(andern zum Exempel) gestehet werden, Welcher auch die 
Zaüne von den Pflanzstäigen wegträgt oder dieselben nicht 
mit wehrhafften Zäunen zuemaclit oder zuemachen wolte, von 
demselben sollen die Pflanzstaige weggenohmen werden.

Ar t .  11.
Ailfftens. Soll ein Jeder sein Viech zu gemainer Stadt 

haltt treiben; da aber einen Besondern halter halten will, 
soll er an denen Orthen halten, wo dasz andere Viech gehal
ten wird; und da ein solches Viech in einen Schaden (durch 
desszelben Nachlässzigkeit) ertapt würde, soll solcher den Scha
den zu bezahlen schuldig sein, und wegen seines Unfleisz, von 
den Herren Stadtrichter gestrafft werden. So der Schadt aber 
in den Weingebürg, geschieht so dann die Straft von denen 
Bergleüthen.

Ar t .  12.
Zivölfften. Nach Georgi soll alszbald auff denen Wisznen 

zuhalten verbotten sein, in den Weingebürg aber und in Wein- 
gärthen soll dasz Viech daselbst zu halten nicht allein zum 
Ersten, sondern durch dasz ganze Jahr über verbotten sein, 
welcher darüber betretten wird, der solle von ein jeden Stückh 
Viech schuldig sein Straff zu geben achzig Ungrisch dem 
Herrn Stadtrichter; Wann aber benantes Viech gar zu grosszen 
olmleidlichen Schaden verursacheten, solcher Schad soll durch 
die Bergleuth geschätzt werden, und ein jeder schuldig sein, 
denselben Schaden den Schadtrager gut zu machen, und sich 
auch mit den Bergleüthen abfindten. Item welcher ausz den 
Wisznen heu führen thuet, soll nicht durch die Wisznen, son
dern auff den rechten Weg fahren, und dieweil er dasz Heü 
auffhebt, oder auffladet, soll er sein Viech in den Wisznen 
nicht auszlasszen, Bey Fünff Gulden straff; deszgleichen, wel
cher Muetwilliger Weisz, einen andern zum Schaden hält, 
und darüber ertapet wird, soll von jeden Stück Viech Achzig 
Ungerisch zur Straff geben, und auch den Schaden zu bezah
len schuldig sein, auszgenohmen die Bürger, welche aigene 
Weingärthen haben und nicht vertliechtlich sein.
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Ar t .  13.
Dreyzehenden. An den Sontagen soll sich keiner vor 

oder unter der Predigt zu Wein gar then finden lasszen, bey 
einen Thaller Straff. ^

Ar t .  14.
Vierzehenden. Dasz grüene Holcz ausz den Panholcz 

zu führen und zu tragen, soll gänzlich verbothen sein, es sey 
dann, dasz ilime solches von Herrn Stadtrichter erlaubet seye; 
Bevor aber dasz Aichens Holcz, sondern dasz dürre und 
gefallene Holcz soll man sambt dem Hasten sauber zusammen 
hackhen in den Walthern, undt so einer in den Walthern 
wolte Brenholz hackhen, soll er von den herrn Staadtrichtern 
einen Zetl darauff begehren, und mehreres nicht hereinführen, 
alsz ihm ist erlaubet worden; soll auch den Zetl inner 14 
Tagen wider zuruckh geben die Hast aber soll er auch sauber 
zusammen hackhen und mit lieimh führen. Die Obst Bäum 
aber in den Waltern, sollen umbzuhacklien verbotten sein. 
Wer nun wider solches handeln und darüber ergriffen wird, 
der soll also, wie die Jungen, so in Frembten Wal tern holz 
unerlaubt abhauen, gestrafft werden.

Ar t .  15.
Fünff'ezehenden. In den Weingärthen soll dasz Bögen 

auszschneiden, Steckhen-Stehlen Pelzer auszgraben bey vier 
Thaller Straff verbotten sein, und welcher die Bögen und der
gleichen stilt in den Weingärthen, soll auch am Pranger gestel- 
let werden.

Ar t .  16.
Scchzehenden. Ein Jeder, so ein hausz, Weingärthen, 

Wisen oder Ackher verkauffen wolte, der soll solche Grund- 
stuckli vermög der Landtsrechten, Erstlich durch einen Ge- 
schwornen, den Befreundten und Nachbahren lasszen antragen, 
die in den Weingeburg aber, durch den Bergmäister, und wann 
sie verkaufft werden die Fassion oder Einbekäntnus vor den 
herrn Stadtrichtern darüber thun, in dasz Prothocol einschrei- 
ben lasszen, und den Leykauff hieichen alten brauch nach aus
stehen, auch einen Kauff Brieff darüber nehmen und die Expe
dition desz Erkaufften Guets vor ganzem Rath geschehen und 
von den herrn Stadtrichtern oder dessen Nachgesezte in solche 
Possess der Güetter eingefuhret werden. Welcher nun wider 
solches handeln würde, der soll vermög der Landtsrechten 
gestrafft werden.

2 2 3
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Ar t .  17.
Síben zehenden. Keiner soll seinen hauern oder andern 

Tagwerckern desz Tags mehr alsz zwanzig üngrisch geben; 
welcher darwider handelt, der soll Erstlich umb Fünff und zum 
andernmahl umb Zehen Gulden gestrafft werden.

Ar t .  18.
Achtzelienden. Keiner soll ausz seiner Lehen einen Acker 

Einschichtig Jemanden aigenthumblichen verkauffen, bey Zehen 
Gulden Straff; undt ist derselbige, so solchen Acker innen 
hat, demjenigen, welcher die ganze Lehe besizt wider diesen 
Acker umb eben solche Summa, wie er ihn an sich gebracht 
(wann es nemblich mit Brieffen erwisen werden kan) zuruck h 
zu geben schuldig.

Ar t .  19.
Neunzehenden. Aller fürkauff, es seye in Getraide oder 

andern Victualien, wi dasz Nahmen haben mag, soll auch gäncz- 
licli verbotten sein, bey Fünff Gulden Straff, so offt der Jenige 
betretten wird, wie auch der Fürkauff in Läden, Latten, Schin
deln, Steckhen und andern liolzwerckh, bey obangesagter Straff.

Ar t .  20.
Zwanzigsten. Ein Jeder Burgersman oder Inwohner 

alhier, soll die Wacht oder dasz Thorstehen selbst verrichten, 
wann ihm solches von herrn Stadtrichtern anbefohlen wird. 
Er soll sich auch an den Orth, wohin er Deputiret worden ist, 
einfinden, Erstlich bey Fünff Gulden Straff; Hernach aber soll 
er alsz ein Ungehorsamer gestrafft werden. Item soll sich auch 
ein Jeder mit gueten und Nothwendigen Gewöhr versehen, 
damit, wann es die Noth erfordert, er gegen einen Feind damit 
bestehen kan.

Ar t .  21.
Ain und zwanzigsten. Kainer soll auff den Lobanger 

oder in der Au dasz kleine oder Salva venia Sau Viech halten 
bey der Straff.

A r t .  22.
Zwäy und zwanzigsten. Keiner soll ohne Erlaubnusz 

desz herrn Stadtrichters auff den Anger auffgraben, Bey fünff 
Gulden Straff; deszgleichen, welcher biszher von Gemainer 
Stadt Grund etwas entzogen hete, der solle solches widerumb 
abtretten. Welcher aber solches nicht tliun wird, der solle nach 
den Verbrechen gestrafft werden.
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Ar t .  23.
Drey und zwanzigsten. Von den Tag Georgi an, bisz 

auff dasz Lesen, soll keiner zu Weingarthen am Sambstagen 
länger arbeiten, alsz bisz auff Zwelff Uhr; welcher hierüber 
betretten wird, der soll durch die Bergmaister gebührlicher 
Weisz gestrafft werden; deszgleichen sollen auch die Berg
maister, wann sie Jemanden in den Weingebürg in einen Scha
den oder in anderen Fällen Unrecht betretten, Macht haben, 
nicht allein zu straffen, sondern auch durch ordentliche Ersezte 
Berggericht, die Sachen Erörtern, wie solches von alters hero 
ist gebräuchig gewesen, und ihre gebührliche Straffen davon 
nehmen mit 40 den. Die Bergleute sollen auch wohl Achtung 
geben in den Weingebürgen, auff die Beständler und Tagwerck- 
ber, dasz sie ihr Arbeit recht verrichten, wie dann ihr Ampt 
solches vermag. Undt wann es sich begab, dasz unter den 
Beständlern einer oder zwen auszblieben, dasz die andern 
gleichwohl ihr Arbeit sollen verrichten, Bey ain Gulden Straff, 
Jedweder der darwider handelt, undt die Jenigen, so ausz- 
bleiben, sollen auch umb so viel gestrafft werden. Wasz aber 
wichtige Sachen sein, und etwan Jemanden Gewalt geschehe 
mit wecknehmung der Rain oder andere dergleichen, so sollen 
die Bergleüthe solche Entscheidungen dem herrn Stadtrich
tern andeüten, und sie nicht höher, alsz umb vier Gulden zu 
straffen Macht haben.

Ar t .  24.
Vier und zwanzigsten. Ein Jeder Handelszman alliier, 

so von andern Ländern Wahren alhero führen thuet, soll die
selben Ehe und Zuvor er sie von den Wagen abladet, dem 
Herrn Stadtrichter anzudeuten Schuldig sein, und solches ver- 
mög seines Bürgerlichen Gelüebtes und Ayd recht ansagen 
und herfür geben; welcher aber etwas verhalten würde, der 
soll vermög der Landtsrecliten gestraffet werden. Es solle auch 
den Frembten kein Niderlag alliier verstattet werden, oder 
dasz sie mit handeln in der Gespanschafft hiesziger Mitbürger 
sein sollen, dann welcher Inwohner alliier solchen unterschiebt 
wird geben mit ihren Wahren, der solle darumb hart gestrafft 
werden.

Ar t .  25.
Fünff und zwanzigsten. Es soll auch ein Jeder, der 

Steüer undt Gaben zu raichen schuldig ist, solche ohne langen 
Verzug erlegen; welcher aber sich solches zu raichen wegern

15Corpus S ta tu to r u m .  V.
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solte, dem solle so viel wehrte, alsz es zu raichen schuldig 
wäre, von seinen Gtiettern geschätzt undt eingezogen werden.

Ar t .  26.
Sechs und zwanzigsten. Welcher alhier Gaisz halten 

will, der soll solche bey der kleinen Schwein hueth, oder klei
nen Heerd halten; da er aber solche absonder halten wird, 
und Jemanden durch solch Viech Schaden geschehe, so solle es 
frey sein, solche zu erschlagen; deszgleichen sollen sie auch unter 
der Küche heerd nicht gestattet werden, bey gleicher Straff.

Ar t ,  27.
Sieben und zwanzigsten. Es soll auch keiner in den 

Panholz ohne Erlaubnusz desz herrn Stadtrichters Erd auff- 
heben oder neben den gemeinen Wegen Schlam griieb machen 
oder auszhehen; deszgleichen soll auch keiner .ohne vorwisszen 
seines Nachbahren, in Weingärten. Wiszen, Acker oder Gar- 
then kein Markh oder Rainstain auffrichten, bey Fünff Gul
den Straff.

A r t. 28.
Acht und zwanzigsten. Es soll auch ein Jeder Burgers- 

man seinen Ochsenhalter oder Dienst Botten, welcher mit 
seinen Viech in den Waldt treibet, und halten thuet, einigen 
Eeüerzeug nicht mit sich in den Waldt nehmen, oder tragen 
lasszen, oder dasselbe gebrauchen. In fall aber bey Jemanden 
wasz dergleichen Befundten wird, soll deszen Bedienter und) 
Zehen Gulden, der herr aber dopelt so viel gestrafft werden; 
und da in einen oder in andern Wald ein Eeüer auszkohmbt 
oder ein Feuers Brunst entstünde und gesehen würde, so soll 
der Jenige, so solches siebet, es alsobald den herrn Stadt
richtern anzeigen und selbst helffen löschen; wann er aber 
solches dem heim Stadtrichter nicht würde anzaigen, und 
auch nicht löschen helffen thete, der solle, wann es auff ihn 
erwisen würde, seine grossze Straff darumb zu gewarten haben.

Ar t ,  29.
Neun und zwanzigsten. Dasz Schieszen in der Stadt, wie 

auch in der Vorstadt solle bey Tag und Nacht Ernstlich ver
hütten sein, bey Zwölff Thaller Straff, wie solches bey der 
Gespannschafft Publiciret worden.
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Ar t .  30.
Breyszigstens. Welcher Handtwercksman oder anderer 

lwohner an einen Sonn- oder Feyertag, vor oder nach der 
redigt mit ihrem Gesinde arbeiten Jedweders darüber betret- 
■n werden, so soll der Wirth sambt den Gesindl umb Fünft 
ridden gestrafft werden.

Ar t .  31.
Ain und dreyszigstens. Es sollen auch alle und Jede Bur- 

;ers-Leüthe und Handwerckher ihren bürgerlichen Aydt wohl 
n Acht nehmen, und mit ihren Gewerb ihre mitburger und 
uich kein andern nicht übersezen oder überschätzen; welcher 
herüber würde handeln, deszen Arbeit solle besichtiget, und 
lach Befund deszelben, von den herrn Stadtrichter gestrafft 
werden.

Ar t .  32.
Zwey und dreysigstens. Zwischen den Mühlen zu fischen, 

solle verbotten sein, undt welcher kein Burger ist, dem solle 
gar nicht frey sein in den Wasser alhier zu fischen, bey zwen 
Gulden Straff. Wann aber ein Herr selber darbey ist, kan er 
mit seinen Gesindl wohl fischen; Welcher aber mit Certificat 
fischet, der soll umb Fünff Gulden gestrafft werden.

Ar t .  33.
Drey und dreyszigslens. Es solle auch Ernstlich gebot- 

ten sein, da etwan ein Feüers-Brunst (davor Gott gnädig sein 
wolle) bey der Stadt auszkäme, dasz ein Jeder Burger und 
Inwohner zum Löschen zulauffe; welcher aber da nur zue 
schauen wolte, und hierüber wasz bekohmbt, oder gestrafft 
würde, der soll ilime solches selbst zueschreiben.

Ar t .  34.
Vier und dreiszigsten. Es soll auch ein Jedweder alhier 

bey der Stadt, in undt vor seinen hoff oder Hausz, wie auch in 
den Wein Gebürg undt Feldt die Wasszer Läutf sauber hal
ten und Buzen, damit seinen Nachbahren oder'einen andern, in 
seinen hausz, Weingär t hen oder Ackern, kein Schaden geschehe. 
Welcher diesen nicht nachkohmbt, der solle umb Zwölff Gul
den oder Thaller in die Straff erkennet werden, und soll 
auch der Schaden geschäzet und von ihme Bezahlt werden; 
deszgleichen solle auch ein Jeder die Weg vor seinen Ackern 
machen lasszen, bey obgedachter Straff.

15*
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Ar t .  35.
Fűn ff und dreiszigstens. Es soll auch ein Jeder, wa 

man in Gemainer Stadt Weingarthen arbeitet (welcher ei 
liauer ist), selhsten dahin an die Arbeit gehen, oder aber eine 
andern gueten Arbeiter schicken; wo dasz nicht beschehe, sj 
solle der Jenige von den Bergleüthen umb 25. den. gestraft 
werden.

Ar t .  36.
Sechs und dreiszigsten. Ein Jeder Müllherr soll seinei 

Müller anbefehlen, dasz sie den alhieszigen Leüthen weder uml 
mehr, noch umb weiniger, alsz umb dasz Sechzehende, mallen 
bey zehen Gulden Straff. Wann aber der Müllner ausz Befeh 
seines herrn, darwider wurde handeln: so soll der Müllhen 
dopelt gestrafft werden. Die Jenigen aber, so mallen, sollen 
nach den Viert! abmauthen, damit sie auch der Stadt den 
Müll Zinsz können reichen; die Müllner aber sollen beaydiget 
werden, damit sie mit den Malther recht umbgehen ohne 
ander Leütlie Schaden.

Ar t .  37.
Síben und dreiszigsten. Niemanden, der kein Burger 

ist, ob er gleich alliier wohnet, ist erlaubet zu leidgehen; auch 
die jenigen Weine nicht, die auff der Stadt Grundt und Boden 
gewachsen sein; und wann auch ein solcher mit Verwilligung 
sein anderwerts Erbaute Wein herein brächte, wird ihm doch 
nicht gestattet, solche ausz zu leidgeben. Negst disen, weillen 
ohne dem nicht frey ist, dasz man im Sclilosz leidgebe, dero- 
wegen, wann Jemand von hieszigen Burgern und Inwohnern 
entweder selbst, oder durch Jemanden andern, er seye wer er 
wolle, umbs Geld ausz den Schlosz oder Scliloszgarthen Wein 
trüge oder Bier hollen liesz, oder auch drinnen im Schlosz 
trinckete, deme solle der Wein sambt den Geschirr genohmen 
werden, der Wirtli aber oder die Wirthin Erstlich umb Fünff 
Gulden, zum andernmahl umb zehen Gulden gestrafft, zum 
drittenmahl aber in Arrest genohmen, und gerichtlich wider 
ihme procediret werden.

Ar t .  38.
Acht und dreiszigsten. Soll keinen seine auff hieszigen 

Stadt Grund habende Acker oder Wisen einen frembten zu 
versezen, vilweniger zu verkauften frey sein; welcher aber 
solche verkaufft oder versezet hete, der soll solche zuruckh zu 
lösen hiemit verbunden sein, bey Verliehrung deszelbigen 
Grundstückes und grosszer Straff.
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Ar t .  39.
Neün und dreiszigsten. Zu reparirung undt Verbesze- 

mg deren Wegen, soll Niemanden erlaubt sein, ausz dem 
Veingebürg die Reben lieimb zu tragen, vil weniger zu ver
rennen, bey 80 den. Straff, so offt soliclie die Berg Leiithe 
rtapen oder erfahren.

Ar t .  40.
Viertzigsten. Wirdt gäntzlicben verbotten, dasz Baunb- 

;arten undt Rösten waiter auszbrennen, bey 4 fl. Straff; so 
d>er ausz einigere Naclilässzigkeit undt Ungeborsamb, dasz 
Feiier denen Nacbbahrn, oder in gemeiner Stadt Waldt eini
gen Schaden solle machen, ein sollicher wirdt neben der obbe- 
nanter Straff, von ein Löblichen Stadt Rath noch umb 12 fl. 
unnachläszlich gestrafft, davon der vierdte Theyl denen Berg- 
leüthen zugehörig wirdt sein.

Ar t .  41.
Ein und Vierzigstem. Damit die Stadt Wäldter desto 

besszer verwahret undt ehender auffwachsen mögen, soll sich 
keiner unterstehen, so wohl in verbottenen, alsz freyen Wählt, 
Aychene, Buchene undt Birckene Ruthen zu hacken, bey 4 fl. 
Straff.

Ar t .  42.
Zwey und Viertzigsten. Wirdt sich kein alhiesiger Inwoh

ner (der nemblichen kein Bürger ist) unterstehen, auff alliie- 
sigen Gfrundt undt Boden, einige Wildtbradt undt Vogel 
Jagten, es sey mit Geschütz, Netz, Legeisen oder Zan, zu 
treiben (ausszer Wolff, Fuchs, undt Elteysz fangen) ingleichen 
in Wasszer mit Behrn, Reysclien oder Grifft Fisch undt Krepsen 
zu fangen, wie nicht weniger in gemeiner Stadt Waldung 
Aichel undt Buchei abzuschlagen, aufglauben, heimbtragen, 
andern zu lasszen, oder zu verschleisszen undt lezlichen in den 
Pan Waldt liolcz abzuhauen, lieimb zu führen oder tragen, 
erstlichen zwar bey Verlierung deren bey sich habenden Effec
ten, nach dem aber bey Einführung in dasz Stadt Arest, von 
dannen nicht anderst herausz zu lasszen, allein nach Erlegung 
24 fl. Straff.

Ar t .  43.
Drey und Viertzigstens. Wirdt ingleichen verbotten allen 

alhiesigen, so wohl Burgern, alsz Inwohnern kein einheymische
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Tauben, so wolil in Feldt, alsz auch zu hausz mit keinerli 
Weisz zu fangen, viel weniger zu schieszszen, bey 12 H. Stra

Ar t .  44.
Vier und Vierzigsten. Es soll einem Jedwedem Idem 

bekandt sein, der sich alliier vor einem Burger anzumuete 
gesunnen ist, ein sollicher solle ehebevor von seiner Grundt Herl 
schafft die benöthigte Entlassung vorlegcn, sonsten wirdt ma 
ihm ausz erhöblichen Ursachen vor keinem Burger annehmer

Ar t ,  45.
F im ff  und Vierzigsten. Ein Jeder Yiertl Meister is 

schuldig, mit seinem Ruthmeister eins verstehen, undt allt 
Monath wenigstens einmahl in seinem Yiertl alle undt jedt 
Feüerstätt und Rauchfäng zu beschauen. Wo ein Mangl. odei 
defect zu gespühren, sollicher alsobaldt Herrn Stadt Richtei 
undt Rath anzudeuten; so fern aber einer oder anderer Ruth
meister seinem Yiertl Meister, in derley undt anderen Notli- 
wendigen Zufahlen nicht pariret, sondern Ungehorsam wäre, 
ein sollicher wirdt (so offt) von Herrn Stadt Richter undt 
Rath umb 80 den. gestrafft; die Yiertlmeistern aber in der
gleichen Fahl dopelt, id est mit 1. 60 den.

Ar t .  46.
Sechs und Viertzigstens. Sollen Herr Berg Meister gut 

Obsicht geben, dasz die Weinzeiln von Weingarthen keine 
Stecken, drumel oder dürre Knahren undt Mulirer heimtra
gen; so fern einige in der Thatt ergriffen, werden umb 4 fl. 
gestrafft, so offt sie solliches thuen.

Eredetije Kőszeg város levéltárában az »Articuli seu Statuta L. 
ac R . C. K. seu Ginz« czímü vörös kötésű könyvben lapszám nélkül.

1649.
Kőszeg városi statutum.

Es hat die Löbliche gemeinde dem Löblichen Magistratt 
gewissze Puncten eingegeben, welche zu erhaltung des gemei
nen wesens und guten zillen thun; diese dann hat Ein löb
licher Magistratt durchgesehen und vor gut befunden; Yolg- 
samb vor notliwendig erachtet, dasz solche der gantzen Stadt 
sollen zu wissen gemacht werden, damit dieselbe gehalten, 
Seyndt also solche nach denen Statuten allen vorgelesen worden.
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Erstens: So wohl dasz Landt-Recht, alsz die Langher
gebrachte gewonheit in dieser Stadt haltet dieses, dasz die 
Haur ihre Wein von Georgi an bis Michaeli, nicht leitgeben 
sollen; hingegen von Michaeli an bis lezten Martii wird ihnen 
der Weinschanck denen Hauern erlaubet und nicht länger, 
bey conüscirung deren Weine. Es seyn etwelche auch von 
denen Burgern, die wider dieses handlen thun, und heimbli- 
cher weise von denen Hauern auf einem gewinn abkauffen 
undt soliche in der verbottenen Zeit auszleitgeben, wodurch 
denen Mit-Nachbarn ein Schaden machen, wirdt also ernst
lich verhotten, dasz keiner heimlicher weise solche gekauffte 
Weine auszleitgeben soll; ansonsten der hierin fals ertappet 
wirdt, wirdt solcher wein contrabandist werden.

Ingleichen seyn auch etwelliche Burger, die in frembden 
Hotter gewachsene Weine kauften, soliche heimlicher weise 
entweder in die Stadt herein practiciren, oder aber in Benach- 
bahrte dorffschafften ablegen, und wann ein fremder kauffmann 
in die Stadt herein kommet, demselben von der Stadt auff 
solche frembde Weine führen, ihme kosten laszszen, auch 
soliche verkauften und dardurch denen Stadt Inwohnern in 
Verkauffung ihrer weinen einem grosszen schaden verursachen; 
werden danenhero solche ermannet, dasz dieselbe ihr Bürger
liches Jurament vor äugen sollen haben, und solchen handel 
und wandel auffheben, an sonsten werden sye vor gewisz unter 
jene straff gezogen werden, welche desszentwegen schon pro- 
tocolliret ist.

Andertens. Es haben sich auch die gaysz in der Stadt 
sehr vermehret, und seyn Stadt Inwohner, welche keine Ursacli 
haben eine gaysz zu halten; wirdt demnach publiciret, dasz 
Niemand anderer eine gaysz halten solle, alsz derselbe, der 
wegen seyner gesundheit halber die gaysz Millich trincken musz ; 
ansonsten werden die überflüsszige gaysz todt gescliosszen.

Drittens. Es seyn sowohl Burger, alsz andere auch die 
keine Burger sind, weliche in dem Stadt Hotter absolute keine 
grundstücke haben, volgsamb auch keine ursacli, ein zäch 
Viech zu halten, werden danenhero soliche ernstlich ermannet, 
dasz sye ihr Vieh bey Zeiten verkauften sollen, an sonsten 
bey dem Portion anschlag werden solche durchgesuchet und 
auff solchen ihr Vieh die Portion doppelt wirdt angeschlagen 
werden.

Viertens. Es haben sich auch die gänsz sehr vermehret 
auf dem Stadt Anger und dardurch dem Vieh ihre wayd, 
welliclie ohne dem sehr klug und sper ist, verdorben wird, 
werden also alle ermahnet, dasz die gänsz, so sye haben, Bey
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ihrem hausz behalten sollen und keine auff dem Anger Trei
ben, ansonsten werden die gänsz, die auf dem Anger ertappet 
werden, alle todt gescliosszen oder todt geschlagen.

Fünfftens. Es ist in denen Stadt Statuten unter einer 
Straff verbotten, dasz Niemandt von dem Weingebürg solle 
wein Reben in die Stadt tragen oder tragen lasszen. Werden 
dannenhero alle ermannet, dasz kein Burger unter 4 fl. Straff 
ausz dem gebürg einige Weinreben in die Stadt tragen oder 
tragen lasszen. Die 1 lauer aber sollen weder wein reben, noch 
ausz ihren Bestandt wein stöckli oder Stöcken drimmel herein
tragen, bey fünffzig brigl Straff, weliches sye gewisz, so oft 
sye ertappet werden, bekommen werden.

Sechstens. Bey lesenszeit soll Niemand das zäch Yieli 
in die Baumgarten auf die waydt lasszen, alldieweillen dar- 
durcli in denen Peltzer ein schaden verursachet wirdt.

Siebendens. Es seyn auch Weingarten, alwo die Würth 
das kha zu machen schuldig sind, damit durch den Vieh kein 
schaden geschieht, auch auf dem Feldt etwelliche Acker, allwo 
ein Tarn musz gehalten werden, diese seyn auff viellen örthern 
ruiniret und dardurch so wohl die Weingarthen, alsz äcker 
in gefahr des Schadens gesetzet; werden demnach alle die 
Wirths-Leüthe ermannet, die bey ihren Weingarthen das kha, 
auf denen Feldern aber den Tarn zu machen schuldig sindt, 
dasz sye solche machen sollen, ansonsten ist denen Berg
meistern schon anbefohlen worden, dasz die vor des geldt 
Lelithe sollen auffnehmen in denen Weingarthen das kliaa, 
auf dem Peldt aber den Tliam zu machen zu lassen, diese 
Leiithe werden, hernach jenige Würthsleüthe, bey welichen 
Weingarten dasz kliaa, oder Ackern der Tham gemacht wird, 
bezahlen müsszen.

Eredetije Kőszeg város levéltárában az »Articuli seu Statuta L. ac 
R. C. K. seu Ginz« czímű könyvben.

1650.
Szombathely városi statútumok.

I.

Anno 1650. die 31. januarii, törvények szolgáltatására 
egyező gyűlésen biró uram házánál belső és külső tanács uraim 
az procatorokkal ő kegyelmekkel együttemben: végeztek közön
séges akaratból törvényünknek rendesebb kiszolgáltatására és 
abban levő pörlekedőknek hamarabb evidens ratioibúl való prose-
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Utalásokra. H ogy az citatio  meglevén az competens bizonyos 
törvényszéken az in  causam a tt r a c ta  pars, sine dilatione, kinek- 
kinek procato ra  principalissának ac tio já t meg Í r a t t a : és m ind
já rá s t az in  causam  a ttrac tu sn ak  p rocato ra  ugyan akkor in  
prim a in stan te  p á r já t  vehesse; a n n a k u tá n n a  m ásodszólitáskor 
az párból ad  m eritum  rei feleljenek, az procatorok, hogy sem 
az b írák  sem penig az procatorok senkinek törvényes állapot- 
jában  pro longatio t ne tegyenek, hanem  pro meliori a dolgok lián 
procedalhassanak, az pár le irá sá tú l penig az no ta riu s  ú rn ak  
den. 12 adattassék .

Eredetije Szombathely város levéltárában, ugyanott, Prot. 1648— 
Kiöl. Pag. 86.

II.

Anno 1650. die 13. Aprilis volt az böcsületes városnak 
generalis gyűlése.

Item, ha valamely mészáros egyik az másiknak az ő elfog
lalt marhában kárt teszen, rajta megtapasztalják, biró uram 
bűntettessé engedelem nélkül négy forinton, kinek két része az 
városi harmadik része az biró uramé.

Eredetije u. o. 91. lapon.

1650.
Buszt városi statútumok-

I.

Den 10. November. Die Ubergeher sollen wöchentlich 
übergehen und insonderheit auf die Gemain weingartten Ir 
fleisziges aufsehen haben und fleiszig nach suchen, ob dieselben 
zue rechter zeit gearbeittet werden, und wofern sie solches nit 
thun und den Richter den schaden nit anzaigen werden, sollen 
sie per 10 fl. gestrafft werden.

Eredetije Buszt város levéltárában. Prot. 1637—1652. lapsz. nélkül.

II.

Den 14. Deczember. Der ganczen Nachtbarschafft ist 
auferlegt, dasz sie kaine Reben scliober mehr auf den Anger 
machen, bei Straf 5 fl. und die Reben hinweg zu nemben.

Eredetije и. о.
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1651.
Szombathely városi statutum.

Anno 1651. die 24. mensis septembris volt az böcsiile- 
tes Szombathely városnak generalis gyűlése és ugyanakkor vége
zett az város legelsőkben az négy hónapi korcsma végett.

Hogy az prima die octobristűl fogva, die prima novem- 
brisig szabad leszen helyes embernek bort árulni, úgy, hogy 
minden akótúl tartozzék minden ember adni den. 8 az város
nak. Akoló mestert penig választott az város, úgy mint Kule- 
szár Balás és Hes János uraimékat; fizetése leszen minden 
hordó bortúl egy-egy meszöly.

Ugyanakkor is végezett az böcsületes város, hogy minden 
ember, az ki bort árúi, igaz meszölylyel mérjen; valaki penig 
pöczétes meszölylyel nem mér, rajta megkapják, az olyan embe
ren biró uram 12 forintot vegyen engedetem nélkül.

Eredetije Szombathely város levéltárában, ugyanott. Prot. 1651— 
1654. Pag. 17.

1651.
Sopron városi statutum.

Es ist eine sonderbare^ ja unaussprechliche Wohlthat, dass 
der getreue Gott dem Deutschland nunmehr den so lang ge
wünschten Frieden gnädiglich ertheilet, und also auch die 
angrenzende Land und Leut, zumalen dann dieses benachbarte 
Königreich Ungarn, von allen Gefahr, so vor solchem unseligen 
Krieg jedezeit zu besorgen gestanden, befreit hat. Insonderheit 
aber ist des Allerhöchsten treuen Fürsorg daraus zu erkennen, 
dass er dieses Jahr über jetzt gemeldetes unser liebes Vater
land für der Macht des Erbfeinds Christlichen Namens beschü
tzet, auch sonsten vor anderen gemeinen Landplagen bewahrt, 
ja allervorderst diese Stadt Oedenburg vermittels des wohlge
führten glücklichen Begimentes uns’rer christlichen Obrigkeit 
in guten Flor und Wohlstand erhalten, davür wir ihm billich 
mit inbrünstigem Gemütli danken, ja danken können, und (Gott 
verhelf) wollen, wann wie sambentlich und (wie Ein Ehrsamer 
Rath in der vertigen Rathschlag mit grossem Buchstaben set
zen lassen) dass Jeder manniglich rechtschaffene Buss thun 
werde. Dieweilen wir aber seiner väterlichen Güte und Obsicht 
nimmermehr entrathen können, sondern derselben sonderlich 
desto mehr bedürfen, dieweil bei diesen letzten Zeit der böse 
Feind seinen Grimm häufig aufschüttet, und seine Werkzeug
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und Gehülfen, viel Friedhässige Leut all ihre Anschlag zur 
Unterdrückung der reinen Lehre Gottes, auch guter Polizei 
richten; als bitten wir vom Grund unserer Herzen, E r wolle 
noch fürders unser treuer Gott und Vater und wie es hiesi
gen Stadt christliches Symbolum vermag, unser Thurm und 
Stärke seyn, unseren hohen, wie auch nächtsfürgesetzten aufs 
neu bestätigten Obrigkeit neben guter Gesundheit seine Gnad 
und Kraft verleihen, dass sie unsere dreifachen Thurm unter 
denen beeden Flügeln ihrer Stärk und Gerechtigkeit beschatten, 
und wie der mittlere Thurm die andern beede überhöhet, dass 
auch wohler meldt Löblicher Magistrat und der Geistlichkeit 
und Hauptstandt ihme lassen empfohlen seyn, damit wir aller
seits Ihnen ein Gottseliges und geruhiges Leben führen uns 
die Thor unser Gott auch kröne und segen mit leiblichen Nah
rung mit Speis und Trank und endlichen uns und unsere Nach
kommen zu aller Zeit bei dieser Wohlfahrt erhalte. Amen.

1.
Unser Gymnasium, ist auch nunmehr gottlob wieder in 

gutem Stand gerathen, dass weder Mangel noch Zweivl, es 
werde eine liebe Jugend sowohl in der Gottesfurcht und guten 
Tugenden also in ihrem Studio literarum mit gutem Fortgang 
erbauet werden: sodann aus denen Examinibus und andere 
exercitiis publicis wird abzunehmen seyn. Damit nun die Her
ren Docentes spühren, wie sehr Einer Obrigkeit das Schul
wesen angelegen, und also ihren Fleiss zu continuiren desto
mehr Ursach und Lust haben, werden die Herren Inspectores 
sich selbsten öfters erinnern, ihrem Amt fleissig abzuwarten, 
dazu von Einer Ehrsamen Gemeinde gerne sehen, dass die Her
ren Docentes Superiores etlichmassen von dem öfterem Beywoh- 
nen der jesuitischen Predigten und Oonversationen abgehalten 
würden, denn dadurch möchten sie nicht Alles ihrer Tugend 
Anpreisung zur Nachfolge geben, sondern mittler weilermehr 
Ungelegenheiten verursachen. In Erwägung es auch nur ihren 
Schullegibus praecavirt .............. 1 Gemeinde ihren Antecesso
ribus wohl unterlassen worden. Betreffend den Herrn Cantor, 
obwohle zwar ferten und schon vorhero zum öftern getrieben 
worden, dass er die specialleichen sowol als andern, nach gehal
tenen Sermon mit Gesang zum Grab begleite, ist es doch bis- 
hero unter Wegs geblieben, wol eine Ehrsame Gemeinde noch 
diesmal für allemal ... nicht gebilligt, sondern ihm ehestes

1 Olvashatatlan szó.
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anbefohlen werde, damit auch der Arme dieser letzten Ehr 
gemessen, und sonderlich die Hinterlassenen wissen mögen, 
wohin die Ihrigen begraben werden.

2 .

Die stuell in der St. Georgi Kirchen werden, wie bericht 
fürkombt, offt für gar unmündige Kinder solli citii'et. Weil es 
aber unzuleszig, versiebet sich E. E. Gf. gegen den herrn Kirch- 
vatter, er werde dieselben, wenn sie vaciren, hebendter Instruc
tion und observirter Ordnung nach ertheillen, Worbey diesen 
E. E. G. bitlich erinnern wollen, dasz E. E. R. unbeschert 
hinfüro samentlich und jeder umb Ihrer eigenen bessern autho- 
rität und Ansehens willen in Ihren Rathsstüllen, sodann auch 
nicht unnd er in der Rathsstúben an Ihren Sessionen sich fincl- 
ten lassen wollen.

3.
Man hat verwichenen grünen Donnerstag ungern sehen 

müssen, dass etliche aus der Bürgerschaft in Weingärten oder 
sonst im Feld arbeiten lassen. Weil den diesem heil. Tag in 
unser evangelischen Kirchen allezeit feierlich zu halten öffent
lich geboten wird, als schliesst Eine Ehrsame Gemeinde, dass 
man hinfüro an diesem Tag sowohl auch an anderen Sonn- 
und Feiertagen aller angedeuteter, auch sonsten grober Hand
arbeit mussig gehen solle: So sich aber dem zuwieder irgend 
Jemand betreten Hesse, also soll derselbe in 5 Thalern bestraft 
werden.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula X X X .  et ZZ. Nyomt. 
a 2-ik pont kivételével megj. u. o. 93—94. I.

1652.
Szombathely városi statutum.

Anno 1652, die 4 mensis septembris, volt az böcsíiletes 
városnak generalis gyűlése, melyben biró uram az több dol
gok között proponált ilyen dolgot, hogy találkoztanak a város
ban lakó némely nemesek, az kik nemességek szabadságokra 
nézve, némely cásusokban avagy praetendalt violentiákban 
polgártársuk ellen querelat csinálnak, az városunknak egy jó 
szokása és rendje ellen postponálnak, abban városunk bírójá
nak authoritássát és bírósági voltát, az földes úrnak is abban 
való jurisdictióját és kárát abban nem szemlélvén és szöme 
előtt nem viselvén, más bírót — tudnia illik — vármegye szolga-

236
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biráját azon pretensioja és querelája mellett városunkba behozni 
merészelte, az mely ha úgy lenne és az megengedtetnék úgy 
városunknak egy jó szokása és rendtartása felfordúlt állapotba 
menne és városi biró is semminemű közönséges dolgokban elő 
nem mehetne és a ki legnagyobb, nemes és nemtelen között 
szakadás támadna városunkban, az ki jó nem lenne. Mely biró- 
uramnak, propositióját hallván városunkban lakozó nemes és 
nemtelen, közönségesen, egész városúl azt végezték : hogy annak 
utánna minden rendű, akár nemes akár nemtelen legyen is 
város közé adja magát és városi igazsággal él, az olyan ember 
azután afféle szakadozásba ne curráljon, hanem a mi kereseti 
lehet vagy egyikének vagy másikának, vagy nemes vagy nem
telen egymás ellen, az olyan, nem más bírót annak eligazítá
sára, hanem egyedül városi bírót kéresse és attúl várjon igaz
ságszolgáltatást, melyet ha nem cselekedne és comperialtatnék, 
akár némely nemesnek is afféle cselekedetit városi biró uram, 
ez mostani statutum szerint praemonealja, hogy idegen bíró
nak hagyjon békét és annak satisfactiójára tegyen oblátiot 
törvényes eligazításával, melylyel, ha mégis nem gondolna bíró
nak ilyen admonitiojával, toties-quoties azon biró citatiojára 
városi törvény eleiben tartozzék comparealni peremptorie és 
azon cselekedetiért törvényt venni és ha evidens ratioját nem 
adja, de hát ut praetactum est toties-quoties negyven forinton 
maradjon, melyet azon biró vegyen praesenti statuto minden 
perpatvar nélkül executiot tegyen az olyan engedetlen ember
nek akárminemü javaibúl akár nemes akár nemtelen legyen. 
Ugyanezen statutum szerint hasonlóképpen provideálván városi 
biró uram azok ellen is, az kik ok és mód nélkül birájokat 
hátra hagyván másokhoz refugiálnak, az kihűl sok alkalmat
lanságot tesznek mind bírónak, mind városnak, mivel az város
ban az igazság szerzésitül nem tiltattak; mely convictio for- 
dittassék városi magistratusnak dispositioja szerint.

Eredetije Szombathely város levéltárában, ugyanott, Prot. 1661 
1664. Pag. 169—160.

1652.
Kőszeg városi statútumok.

Anno domini 1652 die 9 mensis Octobris in Curia libe
rae ac regiae Civitatis Keőszeghiensis coram utriusque ordinis 
senatoribus.

I.
Az Hidvighnél levő mustrára innen Keőszeghről az közön

séges legények közül rendeltetnek harmincz ketten. Ezeknek
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wajdájok és előttük járójuk Geles György, kit illendő becsü
lettel, mint mi tőlünk, az nemes tanácstól rendeltetett tisztvise
lőt úgy tartsanak. Sőt azon ő wajdasága alatt levő harmincz- 
két legény, mindenekben, rníglen oda lesznek ő tőle mint válasz
tott wajdától függjenek, sőt az mit nekik fog parancsolni (mely 
az nemes város böcsúletit illeti) mindenekben engedelmesek és 
szavának fogadói legyenek. A ki penig közülök különben csele
kednék, haza jővén, s panasz leszen wajdája által reá, mint 
afféle szófogadatlan és engedetlen érdeme szerint keményen 
megbüntetődik.

Zászlótartónak választatott.1
Dobossá ezen hadunknak legyen Böröczki György. Az waj- 

dának ezen útra költségre leszen fizetése fl. 1 den. 50.
Az Zászlótartónak penig, mind az többi hajdúkkal együtt 

egy személyen egy egy forint.
II.

Eodem die. Minthogy pediglen immár isten áldomásából 
az szüret is elközeledett és az szőllőhegyen nem hasznos soka- 
iglan az megérett szőllőnek tartása, azért egyenlő akaratból 
determináltatott, hogy az jövő hétfőn a szőllőskertbeli gazdák 
szedhetnek. Pénteken pedig immediáte mind az hegymesterek 
s mind pedigh az szőllőpásztorok szedhetnek.

Az szőllőszedőnek a ki napestig szed, rendeltetik 5 den.
Az puttón hordónak a ki hasonlóképpen napes

tig puttont hord .........................................................  10 den.
Az présselőnek egy nappali és egy éjjeli prése- 

selésért rendeltetett ..................................................... 12 den.
Eredetije Kőszeg varos levéltárában. Prot. 1652—1658. Föl. 9—10.

III .
Die 3. mensis Decembris. Item azt is jelentvén biró uram, 

hogy esett volna ő kegyelmének hireül, hogy némely itt való 
kereskedő emberek az városi szabad levelek neve és ereje alatt, 
más idegen s nem városi embereknek kereskedésre való porté- 
kájokat, minden harminczad s vám megfizetése nélkül kezde
nek által vinni az harminczadokon, mely illyetén cselekedetek 
miatt, hogy jövendőben az város meg ne károsodnék, ha így 
vagyon reájuk kelletik vigyázni. Sőt elvégeztetik, hogy mind 
az kalmárok és kereskedő emberek az nemes senatus eleiben 
hivattassanak.

Eredetije w. ott. Föl. 16.

A névnek hely van hagyva.
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IV.
Die 27 mensis Decembris. Concludáltatván az nemes tanács 

Utal, hogy a modo in posterum az fassionalis levelekben az 
i verbum, avagy szó 1 ne inseráltassék, kiváltképpen az vidéki 
embereknek, hogy az itten városunkan akárminemü szóval 
nevezendő vett jószágot, legatariussinak deficientibus veris et 
legitimis haeredibus, in praejudicium privilegiorum hujus liberae 
ac regiae civitatis ne hagyhassák és legálhassák idegeneknek.

Eredetije, и. о. Fol. 17.

1653.
Buszt városi statútumok.

L
Den 1. April Rath undt Gemain gehalten. E. E. Rath 

undt Gemain haben sich resolvirt, da zum Fehl die Fleisch- 
hackher dasz Pfund Rindfleisch über so vielfältiger ermahnen 
umb die 10 den. nit hackhen werden oder wollen; so solle 
keiner unter ihnen nimmermehr darzue gelassen werden, oder 
ain Bang haben, deswegen an die Flelschhackher nach Oeden- 
burg zu schreiben, da einer vorhanden, so dasz Pfund Rind
fleisch umb 10 den. aushackhen wolle, der könne sich anhero 
stellen, sol ihm ein Bangh vergünstiget werden.

Eredetije Buszt város levélt. Prot. 1 666—1668. föl. 37.

II.
Den 27. Rath und Gemain gehalten. Es ist den tag ditto 

bey Einem Ersamen Rath beschloszen worden, dasz wer sein 
Vieh besonders halten laszen wirdt, solle von jeden stuckh 
6 s. den. straff verfallen sein.

Eredetije и. о. 40 frt.
III .

S c h n i t o r d n u n g .
Einer Manns Person zur speisz ............................. 1 fl.
Ainer Weibs Person aber ................................  24 den.
Von einer Joch Traydt zur speisz ........................... 3 trittl.
Um geldt aber ......................................................... 6 fl.

Von einer zur thör neben ein Laib brod darunter auch 
den Schöbernen verstanden 1 metzen.

1 »Legatariussinak« a szövegben hiányzik, de a marginalis jegy
zetben ott van.
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Umb den ailfften metzen zu treschen und die schaab 
zu machen, so darunter begriffen.

Die übertredter dieser Ordnung deren jeglicher rh. 5 tl 
unnachläszig abgestrafft werden solle.

Eredetije и. о.
IV.

P i n d e  r -  Or d n u n g .
fl. sz. den.

Erstlichen solle denen Pindern von jeden Emer 
Yaas auf der Wergstadt abzubinden gegeben
werden .............................................................  — — 24

Wenn man ihnen aber raif undt Bandt neben
der Cost gibt, dann vom Emer.....................  — — 8

Volwerchen zur thör bisz 10 Emer.....................  — 6 —
Item von 10 bisz 16 Emer .................................  1 4 4
Dann von 16 bisz 24 Emer.................................  1 6 6

Ingleichen sollen sie Pinder nicht ein Vaasz (ohne sonder- 
baare Erlaubnues) auszer Marckt zue verkauften macht haben.

Eredetije w. o. Fol. 46.

V.
Den 16. September.

L e e s z o r d n u n g .
Wasz nemblichen ein jedweden Leeszer, Pudtenträger, 

Mostler und Preszer des tags zue geben gemacht und geschlo- 
szen worden.
Ein Leeszer zur speis des tags ...................... .........  3 krz.
Ein Pudten träger und Mostler zur speis.........  4 kr. 2 den.
Ein Leeszer zur thör .................................................  6 kr.
Ein Pudten träger und Mostler zur thör.......... 7 kr. 2 den.
Ein Preszer zur speis tag und nacht.........................  6 kr.
Ein Preszer zur thör tag und nacht.......................... 12 kr.

Ered. и. о. Fol. 49.
VI.

Den 22. October.
W e i n g a r  to r d n u n  g.

fl. sz. den.
Vom Pf undt steckhen ziehen .............................  — —>- 6
Vom Pfund zuschneiden .....  .........  .................. — 1 1

1 Schaab =  zsúp.



fl. sz. den.
Ein Tagwerclier zur thör .....................................  — 1 12
Zur speisz aber ................................................ — — 24
Vom Pfund Rebenklauben .................................  — — 8
Einem Weib zur tliör ......................................... — 1 —
Zur speis aber ................................................ — — 16
Von hundert grüeb zu machen ......................... — 6 —
Von hundert grüeb auf alle arbeit ..................... 1 2 —
Vom Pfundt Stecklienschlagen.............................  — — 8

v Xr o s i s t a t ú t u m o k . 2 4 1

Wer nun wider diese Ordnung im Geben undt nemben 
übertretten, und darüber begrieffen wirdt, solle und) 5 fl. ver
pönt und abgestrafft werden.

Eredetije и. о. Fol. 52.

V II.

Den 8. November. Wer hinfüro seinen Holden oder ande
ren Wein umbs gelt ausgeben oder verleutligeben wurde, der
selbe solle ein Yaaszl Wein mit 10 Einer der Gemain zur 
straf verfallen sein.

Auf der Beckhen eingewandte Beschwernues ist nach
folgende Beckherordnung aufgesetzt und geschlossen worden, 
alsz Semmel zu 1 kr. in gewicht 14 Loth, ein Laibl Brodt 
per 3 krz. in gewicht 21/e d.

Eredetije и. о. Fol. 53.

1653.
Sopron városi statutum.

Das seithero wegen annehmung des Bürgerrechtes, unter- 
schidlich sich eingestelt und gehorsamet, ist ainer Ersamen 
Gemein gar annemblich zu hören; weilen aber derer, vermiig 
beygelegter Consignation, noch Viel vorhanden, die der bürger
lichen immunitäten zwar sich gebrauchen, aber zu keinem bür
gerlichen Gehorsamb sich verstehen wollen; Als will Eine 
Ersame Gemeinde nochmalen auff vorigen Jahres geschlossen
8. §. berueffen,1 denselben wider erneuert und fleissig beobach
tet haben.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et ZZ. Nyomt. 
megj. u. o. 97. I.

’ Az előző évi jkv hiányzik.
C orpus S ta tu to ru m . У . ie
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1654.
Szombathely városi statútumok.

I.
Die 2 Julii. Volt az böcsületes Szombathely városnak 

generális congregatioja és ugyanekkor végezett az böcsületes 
város az aratás felől, és ti zenkettődre végezték el, úgy bogy 
tizenegy kereszt marad az gazdának, az tizenkettődik penig 
marad az aratóknak. Hasonlóképen az cséplést pajtában har
madán végezték el.

Item egy hold lencse kaszálástól végezett az böcsületes 
város, hogy 16 pénzt adjanak egy fölöstekre, és egy meszöly 
bort. Hasonlóképpen egy hold kender kaszálástól végeztének 
den. 20. egy fölöstökre és egy meszöly bort.

Pénzes aratóknak többet ne adjanak napjánál tiz-tiz pénzt, 
valaki penig az ellen cselekedne és többet fizetne napi műve
seknek biró uram büntetése leszen rajta.

Eredetije Szombathely város levéltárában, u. ott. Prot. 1654—1658. 
Pag. 7.

II.
Anno 1654 die 6. mensis Augusti volt az böcsületes 

Szombathely városnak generalis congregatioja és ugyanakkor 
végezett az böcsületes város legelsőbben: mennyi sok panasza 
ment az mészárosokra, hogy igen rósz és hitván húst vágnak; 
azért végezett az böcsületes város, hogy jóféle ökröt és tehén
húst vágjanak és melegen el ne mérje az húst. Hogyha penig 
valamely mészáros ellene cselekedne és embernek való húst nem 
vág, biró uram afféle mészároson toties-quoties — rajta tapasz
taltatok  — négy-négy forintot rajta megvehessen és vegyen 
minden engedelem és kérdezés nélkül.

Eredetije w. o. Pag. 7.

1654.
B uszt városi statútumok.

Den 1. Deczember. Weinzehen t undt Anschlagbüchel 
abgelesen. Die Peidtwein sol wieder per 6 krz. geleüth gebt; 
beinebens ist verbotten worden, dasz sonst niemandt ainigen 
wein umbs geldt ausgeben oder in kleine Yaaszl abziehen und 
den hauern geben, wie zeithero beschehen. Wer nun darwider 
handlen wir dt, solle umb 10 Emer Wein unachläszig abge
strafft werden.

Eredetije Ruszt város levélt. Prot. 1652—1663. Fol. 67.
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1655.
Den 16. Martius 1655.

I.
H e r r n  P f a r r e r s  Stol a.  

Von einer Leichbegängnnes und Predigt
ein Burger.............................................  1 fl. 4 s.

Ein Inwohner aber.....................................  — » 6  —
Von einer copulation ein Burger.............  1 fl. 4 s.
Item ein Inwohner alliier .........................  — » 6 —
Von einer Kindtstauf.................................  — » 2  s. 12 den.
Für das Eürzusagen .................................  — »2 s. 18 den.

Eredetije и. о. Fol. 70.

II.
Den 12. Deczember. Von einem Ersamen Bath aus ist 

dato beschloszen worden, dasz da hinfüro ein oder der andere 
Mitbürger wer der auch sein möchte, zur Schmälerung des 
gemeinen nutzens sich unterstehen würde entweder seinen Hol
den oder Erembden oder auch handwerchsleuthen wein nach 
der Pindt auszugeben, wie auch viertl halben oder Einerweis 
abzuziehen, der selbe solle mit 32 fl. Kheinisch unnachlaszig 
abgestrafft werden. In ermanglung geldts sol ihm so viel wein 
als obige summa austrägt ausgezogen werden. Auch:

Ob zwar denen Holden alliier das Tagwerch mit 15 krz. 
Sommerzeit bezalt, da hingegen die Odenburger nur 12 kr. 
geben, Ingleichen das Bogen einlegen, aufklauben, anziehen, 
stain austragen, neue stöckli aufschlagen und dergleichen, so 
unter die ordinari Bau gehörig, absonderlichen bezalt wirdt, 
so unterstehen sie sich docli nichts destoweniger an anderen 
auswendige Ort zum sauffen auszulauffen.

Alsz ist ebenermaszen beschloszen worden, dasz da sich 
ein oder der ander Hokit hiewider betretten und anderwerts 
hin zum Trinckhen ausgehen oder in Lägeln herein und liaimb- 
tragen wurde, derselbe solle nicht allein ernstlichen darum]) 
abgestrafft werden, sondern auch eine Ursach sein, dasz es 
hinfüro der Weingart arbeit halber denen Odenbürgern gleich 
gehalten werden sol.

Hierüber aber ein decret zue verfaszen und anschlagen 
zu laszen.

Solle hinfüro die Pundt heurigen Wein per 4 krz. geleuth- 
gebt werden.

Eredetije и. о. Fol. 80—81.
16*
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1654.
Sopron városi statutum.

1.
Und nachdem nun anfänglichen die Paarkirchen, in 

unserm grösseren Gotteshaus, und zugleich auch die Stül ver
fertiget sindt, wolle Ein Ersamer Rath anordnung thuen, damit 
die Austeulung derselben ehist beschehen möchte. Darbey auch 
Aine Ersame Gemeind nochmaln bittlichen erinnern, Ain Ehr
samer Rath wolle doch um Ihrer aigenen bessern Authorität, 
ansehens un Ordnung Willen, beedes in der St. Georgen- als 
St. Michaeliskirchen in ihren ordentlichen ausgezeichneten 
Rathsstülen, sowoll in der Rathsstuben in ihren Sessionen sich 
befinden.

2.
Aine Ersame Gemeinde bishero und jährlichen Ainen 

Ersamen Rath erinnert und bei demselben angehalten, damit 
doch der Hoffarthsteufel nicht so gar überhandt nehmen, und 
die leidige Hoffart in Kleidern bei uns so sehr einwurzeln 
möchte, demselbigen Übel zusteuern, hat sie dazu veranlasst, 
die vielen Exempel, so nicht nur in den Profanhistorien, son
dern auch in heiliger Sclirifft gefunden werden, was für ein 
Greuel Gott an diesem Laster gehabt, also dass er auch wegen 
desselben Landl und Leuth verderbt und verhört ha t; damit 
ja der gerechte Gott dergleichen straafen über uns und unsern 
Posterität zu verhengen, auch nicht ursach hette; dann es gibts 
nunmehr der tägliche augenschein, wie unerhörlich das grau
same Laster überhandt nehmen, und von neue kommenten Per
sonen sich eraignen will, also dass man in den Kleidern und 
Trachten auch die Herrschaft vor den Diensbotten, die Edlen, 
ja Grafen und Herrenstandts-Personen von Gemainen und Pri
vatpersonen nicht zu unterscheiden weiss. Ist darumben ainen 
Ehrsamen Gemeinde nochmal bittliches Ersuchen an ainen 
Ersamen Rath, die wollen auff Mittel und Weg gedenken, 
dem greulichen Laster der übermässigen Pracht zu steuern, 
so villeicht geschehen möchten, wann ein Ersamer Rath es mit 
dem Ministerio conferirte, dass solches spezialiter auff der Kanzl 
mit Befehl aines Ehrsamen Raths gedacht und die Leute von 
diesem Laster abzustehen ernstlich erinnert und ermahnt 
würden.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et ZZ. Nyomtatás
ban megjelent u. o. 98—99. I.
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1655.
B uszt városi statutum.

Den 9. Martii. Ratli und gemaine. Eines khünftigen Evan
gelischen Pfarrers Jhärige Bestellung.

Jnn geldt ...................... 100 fl. rheni.
Inn Wein .....................  25 Emer.

Dasz Erste Jhar sollen ihnen auch die Vaasz da zue gege
ben werden; doch dasz er ilime die andern khünftigen Jhar 
szelhen vaasz darzue schaffe.

Inn getraydt .....................  20 Meczen.
Inn Holcz .........................  8 Klafften

Der Reichstaller aufs Hausz ist hiermit cassirt. Doch 
dasz er die Jhenigen, die ihn noch schuldig, selbigen noch 
erstadten undt bezahlen sollen.

Eredetije Ruszt város levélt. Prot. 1052—1001. Fol. У4.

1655.
Sopron városi statutum.

1 .

Es helint Eine Ehrsame Gemeinde nochmallen, dass die
jenigen, welche ihre bürgerlichen Juramenta nicht geleistet 
haben, undt doch in den bürgerliche Freyheiten leben wollen, 
dass ihnen solches nicht zugelassen werden soll; also bit Eine 
Ehrsame Gemein, Euer Herrlichkeit wolle dergleichen allen 
Ernsts dahin vermögen, dass sie denselben nachkommen. In 
widrigen solle ihnen alle bürgerliche Gewerb gesperrt und 
niderlegt, und kann von den höchsten bis auf den Widrigsten 
ein Anfang gemacht werden.

2.

Dasz ein Ers. Path diesen Puncten wegen des Petel- 
richters 1 volziehung gethan haben, bedankht ein Ers. Gemain, 
Biten beynebens dass das Hausieren in der Stadt sonderlich 
der Handwerkhsleut, meistenthails aber der Schuester ganz ein-

1 Azaz : Bettelrichters.
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gestalt werde, da aber ainer oder der Ander ohne Bewilligung 
des Herrn Stadtrichters betretten würde, soll solcher durch 
den Gerichtsdiener durch die Statt hinausgefierth werden umb 
verhietung allerley ungelegenheit.

3.
Dieweillen Ain Ersame Gemein sieht, dass der Freywalt 

zimblicliermassen ist von den Frembten ausgredet undt ruinirt 
worden, alsz sehe Ein Ersame Gemein für guet an, dass einem 
jedtweden Frembten, ein Depudat auf ain Jahrmechte gemacht 
werden. Soll auch wegen uberheuften Heu und Streu in die 
Stadt zu führen nicht concedirt werden.

4.
Dieweillen sich allerley Muthwillen sonderlich in den 

Leitgebheusern nächtlicher Weill, Also sehe es Eine Ehrsame 
Gemeinde nicht für unrathsamb an, dass in dem Sommer bis 
auf 9 Uhr, undt dan im Winter bis 8 Uhr der Wein aus
geben, und nach Verfliessung der Zeit, die Leitgebheuszer zue- 
gespert und keinem mehr ervolgt werden sol, und diess umb 
allerlei Ungelegenheit willen, so von denjenigen tollen Leuthen 
causiert wirt.

5.
Nachdem das Fischerthürl notwendig wirt offen bleiben 

müssen wegen erhebung des Teuchts, also vermaint Eine Ersame 
Gemein, wan etwo ain Ort aldort zu erbauung eines Häusell 
ausgezaigt meclite werden, dass alsdann derselbe Bürgers oder 
Handwerkhsmann vleissige aufsiebt darauf hette, dass dasselbe 
nächtlicherweill nicht allein gespert, sondern auch bey den Tag 
achtung hete, damit nicht ver tüchtige Persohnen undt Wein 
von Dörffern hereingelassen wurde.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et ZZ . Nyomtatásban 
megjelent u. o. 101. I.

1656.
Magyar-Óvári városi statutum.

Heut dato den 13. Martii Anno 1656. Hat ein Ehrsam
ber Rh at unnd gantze Gemain einhellig beschlossen, dasz bey 
kayserlicher wehrender Paan, wie auch die gantze Zeit über, 
so lang mann auf die Gemain Leutgeben wirdt, keiner, er sey 
burger, Söllner oder Inwohner in einen Frey Hoff wein zu
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tlirinkhen gehen, noch sein gesindt uml) wein zu hollen dort
hin schiekhen oder durch frembde Persohnen solches verrichten 
zu hissen. Weniger ein Gschirr alsz Kriieg oder ........  herlei
hen solle; sondern wann einer frembte leith oder sonst guette 
freindt bey ihme im Hausz haben wirdt, soll er durch seine 
leut an gebürlichen ortten, wo die Gemein leutgeben lest, den 
wein holen lassen. Wofern künfftig ainer oder der ander über 
dises verbot betretten würde oder auf ihme dargethan werden 
khann, soll er unnachleszlich fünf gulden zur straff erlegen.

Eredetije Magyar-Ovár város levéltárában. Prot. 1581—1582. 
Fol. 248—244.

1656.
Szombathely városi statútumok.

I.
Anno 1656. die 3 mensis septembris volt az böcsületes 

Szombathely városnak generalis gyűlése.
Item, az sütő asszonyok, az kik az piarczra czipót sütnek, 

senki öt pénzes czipót ne süssen, hanem két pénzest és négy 
pénzes czipót. Valamely sütő asszony penig az ellen cseleked
nék, biró uram egy forintot rajta meg vehessen engedelem 
nélkül.

Eredetije Szombathely város levéltárában, uqyanott. Prot. 1654— 
1658. Pag. 144.

II.
Eodem die. Item az mészárosok felől végezett az böcsü

letes város, hogy egy funt tehén húst följebb ne mérjen, hanem 
harmad fél pénzen, és jóféle tehén húst vágjanak. Hogyha penig 
jóféle tehén húst és ökör húst nem vágnak: az város büntetése 
rajta marad.

Eredetije ugyanott. Pag. 144.

1656.
B uszt városi statutum.

Den 18. September Hath und Gemain. Weingart arbeit 
wie einst künfftig damit zue halten. Ein E. Path und Gemain 
beschlieszen hiemit ainlielliglicli, dasz die Holden hinfüro die 
Bogen, wenn sie hauen, auch einlegen sollen. Und welcher sol
ches nicht thuen wil, kan seine gelegenlieit anderwerts suchen. 
Solle auch von keinem ander Nachbaar bey 10 RTaller straf



248 VÁROSI STATÚTUMOK.

nicht aingenommen werden. Da auch ain oder der ander N “h- 
baar die Bogen mit dem Hauer nicht einlegen laszen w<u+e, 
der solle ebenmaszen mit 10 Rtlr. abgestrafft werden. Wel
cher nun die Weingart arbeit auf die tagwercher verzichten 
lassen wil, mag solches auch thuen, Ingleichen sol jeder Nach
bar von seinem Holden wegen seiner cammer 1 fl. am bstandt 
arbaitten und innen behalten, selbigen sodann der Gemain zu 
erlegen.

Eredetije Buszt város levélt. Prot. 1652—1663. Fol. 90.

1657.
B uszt városi statutum.

Den 10. April Rath gehalten. Wenn im khünfftig schul
den Vorkommen und umb ausrichtung angehalten wirdt, So ist 
auf die Hypothec da daran deren verschrieben zue sehen. 
Seins aber Pupillengelder, und kein Hypothec verschrieben, 
so ist man ausz Grundtstückli oder mobilien, worauf die Pupi- 
len zaigen werden, zue gehen; doch solle der Wein in dem 
Werth, wie er gleuttgeht wirdt, angenommen werden.

Eredetije Buszt város levélt. Prot. 1652—1663. Fol. 97.

1657.
Szombathely városi statutum.

Anno 1657 die 8 julii, volt az böcsületes Szombathely 
városnak generalis gyűlése.

Item az kenderkaszálás felől egy-egy holdtúl adjanak 
den. 20 egy fölöstökre és egy meszöly bőr; ki penig az ellen 
cselekednék négy forint annak az büntetése.

Item az lencse kaszálás felől egy-egy holdtúl adjanak 
den. 15 fölöstökre és egy meszöly bort az, ki az ellen csele
kednék, felül megirt büntetésen marad.

Napimúvésnék egy-egy napra adjanak den. 10, étel, ital
hozzá.

Item szakmányosoknak egy hold búzátúl adjanak den. 50, 
rozstúl penig den. 40, zabbúi is penig adjanak den. 40.

Eredetije Szombathely város levéltárában, ugyanott. Prot. 1654— 
1658. Pag. 368.

1657.
Sopron városi statutum.

Die dienstlosen Menschen, oder wie sie sonst Burgknecht 
genennet werden, wird Ein Ehrsamer Bath gebeten, solche
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ni^'it zu leiden, denn wenn solches gestatet würde, köndte wie 
es die erfahrung gibt, kein Bürger, kein Dienstmagd auf ein 
Jahr erhalten.

Eredetije Sopron város levélt. Ladula XXX.  et ZZ. Nyomtatás
ban megj. u. o. 103. lap.

1658.
Ruszt városi statutum.

Den 4. Maji. Wegen der Gerichtswiesen bei den Sant- 
garten ist geschloszen worden, dasz diese Wiesen khein Rich
ter mehr genieszen, sondern für ein Gemein Wiesen hinfüro 
gehalten werden sol.

Eredetije Buszt város levélt. Prot. 1652—1661. Fol. 150.

1658.
Ruszt városi statútumok.

I.

Den 18. Junius. Rath und Gemain. Wer inner 8 tagen 
seinen weinanschlag nicht bezahlen wirdt, der solle hinfüro 
solchen entrichten, wie er geleuthgebt wirdt. Wenn gleich die 
Pundt 12 kr. gelten solte.

Wenn der Gemain Anschlag Wein ausgeleuthgebt ist, 
so soll hinfüro die Nachbarschafft, welche wollen wein herge
ben, den Emer zu 5 fl. hung, sollen sie das Yaas ziechgeldt 
und Leuthgeblohn ausstehen.

Eredetije Buszt város levélt. Prot. 1656—1663. Fol. 120.

II.
Den 12. November Rath und Gemain. Ins Almosen bücliel 

hinfüro alle Junge Wirth, wenn sie gleich keine häuszer haben, 
einzuschreiben.

Eredetije ugyanott. Fol. 130.

1658.
Sopron városi statutum.

Weilen zu den Marktzeiten durch die streuffenten Zigei- 
ner grosser Schaden und Gefahr sich eraignet, aber der Augen
schein ist, wie ungehorsam unter der Bürgerschafft wegen der
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Straszen, beraithung befunden wirdt; aisz ist Einer Ersamen 
Gemein Maiming, dass weilen die Märkh den albieigen Han- 
delsleutlien, sowoll den Eleisliakhern und Gastgebern, welch 
drei ausmuntiren, zu besten nutzen gereicht, die Handelsleuth 
zu allen Märklien 6. Personen zu Ross, und die Eleisclihakher 
auch 4. zu Ross ausrüsten, darzu dann die Landkutscher auch
6. darzu beistellen sollen. Ueber das weilen die Wildtscliützen 
auff den Dörffern das ganze Jahr durch des Wildts geniessen 
und zu Nutzen haben, alsz sollen sie auch zu Markhzeiten auff 
den Pässen halten, und denen Reuthern an die Handt stehen.

Eredetije Sopron város levéltárában. Ladula XXX.  et ZZ. Nyomt. 
megj. u. o. 104. I.

1659.
Buszt városi statútumok.

I.
Den 19. Martius Rath und Gemain. Die Wäschl wath 

sol bey der nacht zue Verhüttung Schadens, wie auch an Sonn 
und Feiertagen undter der Predigt ganz eingestelt verbleiben.

Eredetije Ruszt város levélt. Prot. 1652—1663. Fol. 141.

II.
Den 25. Junii Rath und Gemain. Demnach bey einem 

Er. Rath und Gemain glaubwürdig Vorkommen, maszen auch 
solches dem Augenschein erwiesen, dasz in Haussetzen an denen
Bäumhen so ......  Obst tragen, groszer schadt geschieclit, In
deme nit allein das Obst entfrembt, sondern auch die Bäuml 
zerruszen und verderbt werden.

Alsz wirdt all und jeden Holden, dero Weibern, Khin- 
dern und Zuegehörigen biermit solches ernstlichen Verpotten 
und eingestellt mit dieser Betrachtung, dasz da ain oder der 
ander hierwider liandlen würde, welche die Zäunen weggreifen 
und dergleichen schaden verüben sollten, dieselbigen ihrem Ver
nehmen nach ernstlichen und andern zum Absehen unnach- 
läszig abgestrafft werden sollen.

Sie sollen sich auch des Viseli stürzen nächtlicher weil 
bey straf gänzlich enthalten.

Eredetije ugyanott. Fol. 149.

III.
Den 13. November Rath und Gemain. Wer die Gaysz 

oder Schaf, weilen Martini füerbasz nit weggethuen, sondern
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II.
Nachdem Eine Ehrsame Gemein in Erfahrung khomht, 

lass die Bürgerschafft von den Gerichtsdienern, wegen des bür
gerlichen Gehorsams, bishero sehr gestaigert worden; alsz will 
Ain Ehrsam Gemein dass da künfftig ein Bürger in Arrest 
geschaffen wurde, derselbe mehres nicht denn 4 ungrisch, in 
Herauslassung auch 4 ungrisch. Ein fremder aber 8 ungrisch 
zu geben schuldig seyn solle, doch solle es in der Freihung 
gedoppelt seyn. Gleichergestalt soll es auch mit der Forder
geld gehalten werden.

Eredetije и. о.

1661 .

Kőszeg városi statútumok.
I.

Anno 1661. die 26 mensis április. Biró uram ő kegyelme 
által proponáltatott, hogy maga beteges és erőtelen lévén estve 
az kapu betéteire nem mehet, azért igen szükséges volna, hogy 
arra valaki rendeltetnék, és mindenkoron parancsolnák meg az 
hajdúknak, hogy éjszaka jó vigyázatban lennének s a kapuk 
gondviseletleniil bene tétessenek: mely méltó kívánságához 
consideratioban vevén az nemes tanács; determináltatott, hogy 
biró uram az tanácsbeliek közöl szerrel paranesoltathasson hét 
számra azon kapu betéteire.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 1659—1663. Folio 270.

II.
Eodeiii die. Item biró uram emlékezvén, hogy igen jó 

volna az Árvák tutorságiról való prothocollumot avagy laj
strom könyvet szerezni, mivel sok defectus esik az árvák javai
nak fel keresésében: kire nézve determináltatott, hogy sine dila
tione ha készen találkozik afféle prothocolum elővétessék és 
renddel ennek utánna az árvák felől való acták inseráltassa- 
nak: holott pedigh nem találkoznék, ujonan készíttessék.

Eredetije u. o. Folio 270.

III.
Eodem die. Item : Az rohonczi ut mellett az ispitál elle

nében levő ó-temető hel felől is tévén mentiot biró uram, hogy 
jóllehet kerteléssel volna ugyan kerítve, de minden azon rom- 
ladozott és ha ujjonnan kerittezik is a fáját télen mind el
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h o rd ják , és soha épen  m eg nem  m arad . A n n a k o k á é r t  m ivel í 
egész városnak  rég i já m b o r elei jo b b á ra  o t t  feküsznek , mélt 
vo lna á llan d ó sab b an  k e ríte n i s ha  kő fa lla l len n e  is :  k ir í 
d e te rm in á lta to tt , hogy  b iró  u ra m  elő sz á m lá lt ra t io ira  nézv 
kővel kö lle tik  k ö rü l venni.

Eredetije u. o. Folio 270.

1661.
B uszt városi statútumok.

I.
D en 8. S e p tem b er R a th  u n d  G ernain. D a sz  A ic h e ln  k la u 

ben  u n d  here in  t r a g e n  is t bey s tra f  6 fl. v e rb o tte n  h ingegen, 
w an  die S a u lm ld te r in  d ie  A ich e ln  tre iben , so llen  ih n en  L eu th  
zuegeordnet w erden.

Eredetije Buszt város levéltárában. Prot. 1652—1663. Fol. 204.

II.
Den 11. October. An Sonn und Feiertagen sein die Last

führen bey straf 5 fl. verpotten.
Eredetije ugyanott. Fol. 206.

1661.
Sopron városi statutum.

D em nach  a in  E h rsa m e  G em ein  den g ro ssen  U ngehorsam  
d e re r  so zu M a rk h tz e ite n  die S tra sse n  b e re it te n  sollten , b is- 
liero le ider g nungsám en  e rfah ren , die Z e ith e ro  a b e r  die E x e m 
pel bezeiigen, dass n ic h t  n u r  zu M a rk h tz e i te n ; sondern  auch  
a u sse r  derselben  d ie  S tra sse n  so u n sich e r gew est, dass auch  
end lichen  kein  B ü rg e r  m it F r ie d te  sein W e in g a r te n  nachsehen  
d ü r f f te : A ls  is t  A in e r  E h rsa m e n  G em ein W ill ,  dass e in  jedes 
z u r  S ta d t  gehöriges T o rf  e inen  gewissen R a i t t e r  h a lten  u n d  
besolden s o l le ; d a m it  s te tig s  u n d  das g an ze  J a h r  d u rch  die 
S tra sse n  bere iten  u n d  a lso  d ieselben s ich ere r seyn d ü rften .

Eredetije Sopron város levéltárában. Prot. 1661. Lásd idézett gyűj
temény 106. I.

■> 1662.
Szombathely városi statutum.

A nno  1662 die  16 m ensis J u l i i ,  volt az böcsiiletes Szom 
b a th e ly  városnak  g en e ra lis  gyűlése, és u g y a n a k k o r végezett a
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böcsületes város és legelőbben az aratók felől úgy, bogy min
den gazda tartozik az aratóknak tizenharmadán adni minden 
féle gabonát; cséplést peniglen az pajtában tizennegyedre adja
nak és csépeljenek. Az szüreten penig tizenharmadán s vala
mely gazda az ellen cselekedne négy forint annak az büntetése, 
engedetem nélkül.

Eredetije Szombathely város levéltárában, ugyanott. Prot. 1601— 
1664. Pag. 178.

1662.
Magyar- Ovár városi statútumok.

I.
Den 17-ten Juli Anno 1662. Ist in beisein alle des Raths 

beschlossen, dasz kheiner under der Burgerschafft in die frey- 
lieiser oder in das Schloss wein drinkhen oder umb wein zu 
schicken understehe, dem Verbrecher solle vors erste Kriieg 
genomben, änderten per 1 fl. Gestrafft, dritten so er nit ablas- 
sen wolte pr. 5 fl. unnachleszlich in die Straff erkhent sein.

Eredetije Magyar-Óvár város levéltárában. Prot, ex 1662—1675. 
Pag. 46.

II.
Seindt dato den 11. Februarii 1662. Wirdt durch einem 

Ersamben Wollweisen Rhat undt ganzer Gemain wegen desz 
traidt verkhauffs beschlossen, dasz nemblichen kheinen hieigen 
viel weniger ainem frembten under wehrunter 1 Markht so lang 
der Fahn stecket auf dem vorkhauf oder handlung ainiger 
Metzen zu erkhauffen verlaubt, so fehrn einer darüber betref
fen würde, solle ihme zu ainer Straff, dasz Traidt genomben 
und insz Spital vor die armen geben werden. Actum Hungarisch 
Altenburg ut supra.

Eredetije ugyanott. Pag. 57.

1662.
Ruszt városi statútumok.

1 .

Den 29. Julii Rath und Gemain. Die Jhenigen, welche 
ihr Bürgrecht noch nit bezalt, Sollen solches zwischen hier 
und dem Leesen erlegen, Wiedrigen fals sol ihnen kein Mayscli 
heraus passirt werden.

Eredetije Ruszt város levélt. Prot. 1652—1663. Fol. 239.

1 Werender.
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II.

Den 5. October Rath und Gemnin. Weilen die Soldaten 
nunmehro verreist, alsz sol jeder sich mit Waszer versehen 
ein Pacli- und andern Öfen, wie auch in Stadl und Stellen 
fleissig nachschauen und auskhören, damit wenn etwan Feur 
gelegt wäre, man Vorsorge thuen könne.

Eredetije ugyanott. Fol. 247.

1662.
Sopron városi statútumok.

I.

Es wird auch ainer Ehrsamen Gemain berichtet, wde auf 
den Basteien die Laaden, darauff die Stück stehen, ganz ver
fault, der Boden auf den hintern Thor eingeht, auch das Dach 
auff der Kaiser Pasteyen ganz zerrissen sey; Als ist ainer Ehr
samen Gemain Will, dass denen Stückhen dicke Laaden unter
zogen, der Boden ausgebessert und das Dach gemacht werden 
solle. So ist auch nothwendig, dass der Graben bei dem Hin
terthor dereinigt und mit Wasser angelassen werde; Und wei
len nunmehr die äussere Stadtmauern Theils gemacht, Theils 
noch gemacht werden, will ain Ehrsame Gemain, dass es bey 
dem, in unlängst ainem Ehrsamen Rath beschehenen Vortrag, 
gethanen Schluss verbleiben solle, und diejenige so an den bey 
ihren Häussern ligendten Mauern, die Löcher wieder aufbre
chen, dieselben nicht allein auf ihre Unkosten wieder zumachen 
verbunden seyn, sondern auch die beschlossene Straff der 5 
Thaler unfohlbarlich an ihnen exequirt werden solle.

Eredetije Sopron város levélt. Prot, ex 1662., 13. p. Lásd idézett 
gyűjtemény 107. I.

II.
Wie eyfrig ain Ersamer Rath ob den Schlusz gehalten, 

dasz keine Wein aus verbotenen Weingärten oder fremden 
Ördten bereingebracht werden, ist einer Ehrsamen Gemain 
sattsam bewust, und erkennen es auch mit groszen danckh 
dinstfertig, bittendt ferners darob zu halten. Wie aber wider 
das vielfältige Wandorf gehen und lauffen gänzlichen eingestellt 
werden könte, befindt ain E. G. kein füglich mittel, waiten 
gelaid Nachricht furkomht, das die unterthanen alda, von 
ander orten wein kauften und Ihren nutzen damit schaffen. Als 
vermannt ain E. G. dasz Ihnen solches gänzlich eingehen solt;
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lingehen von E. Rath ausz wein hinauf! gelegt und alda ver- 
eitgebt werden solle, damit solcher nutz Cammer angewendet 
verden möchte.

Eredetije и. о. 15. p.

1663.
Szombathely városi statutum.

Die 21. mensis januarii. Volt az böcsületes városnak gene
ralis gyűlése és ugyanazon gyűlésben városi főbíró Laucsics 
Mihály uram proponáltatta. Az városnak mivel szokásúl vet
ték az városi lakosoknak gazdái és az Istentűi eltértek, hogy 
midőn urok feleségeknek paráznaságokat és egyéb gonosz vét
keiket nyilván tudták, feleségek e contra urok vétkét hasonló
képpen világosan tudták és jóllehet az elöbbeni városi bírák 
is törvényesen procedaltanak efféle gonosztevők és paráznák 
ellen, mindazonáltal urok felesigeket felesigek penig urokat az 
türvénytűl birájokat törvényesen amovealván megmentették 
mint nyilvánvaló latrokat és városunkban nyilván laknak, azért, 
hogy ezen gonoszság eltávozodjék, az böcsületes város ilyen 
végezést és statútumot tett, közönségesen. Hogyha annakutána 
efféle istentelen emberek, paráznák kiválóképpen találtatnának 
eo facto, ha rája bizonyodnék törvényesen, hogy olyan czégéres 
vétekben volna, tehát, az ura ha megmentené is, az haláltól, 
de közöttünk se urának se felesiginek lakása soha ne lehessen, 
hanem a mi nemű temporalis poenat az városi törvény infligal 
nekik, tartozzanak subealni.

Eredetije Szombathely város levéltárában, ugyanott. Prot. 1661— 
1664. Pag. 193.

1663.
Magyar-Óvár városi statutum.

Den 5-ten Februarii 1663. Ebenmessig wirdt durch einem 
Ersamben wollweisen Rhat und ganzer Gemain beschlossen, 
dasz dasz Fenig wöchentliche Markht Standtgelt solte ieder 
Zeit, der dritte tliail dem Herrn Richter angehendiget, und 
dan durch dem Camerer verraith werden.1 Actum Hungarisch 
Altenburg in Sitzenten Raat versambleter Gemain ut supra.

Eredetije Magyar-Óvár város levélt. Prot. 1662—1675. Pag. 82.

' V. ö. ugyanezen város 1672. évi statútumával alább.
C orpus S ta tu to ru m . V. 17
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1663.
B uszt városi statútumok.

I.
Den 23. April. E. Ersamer Hath und Gemein scliliessen 

einträchtig, dass denen Bürgern nicht zugelassen sein soll die 
Kauffleuth in die Heuser zueführen, bey 10 taller Straff.

Eredetije Buszt város levéltárában. Prot. 1652—1663. Folio 264.

II.
Den 30. Mai. Es sollen ordentliche Fleischbeschauer bestellt 

werden; ohne ihren heysein die Fleischhacker keinen Ochsen 
schlachten, sollen bey verlusst der Haut eines. Anderten, wei
len die Fleischhacker ihnen die Zungen selber zuaignen, da 
sie doch Herr Richter gehören, als weren sie desswegen billig 
in die straff zu ziehen.

Eredetije ugyanott. Folio 267.

III.
Den 14. Junii. Denen frembden, welche Brod anhero füh

ren, soll solliches eingestellt werden, doch dass die Beckhen 
im Markht nottürftig mit Brod versehen.

Eredetije ugyanott. Fol. 269.

IY.
Den 25. Junii. AVer das Almosen oder Bettlergeldt inner 

14 tag nicht erlegen wurde, solle es hinfüro dobbelt bezahlen.
Eredetije ugyanott. Fol. 271.

Y.
Den 7. Augusti. Die allhiesigen Soldaten sollen hienfüro 

bey denen Aeckern am AValdtmit ihrem Röhren auffsicht haben, 
darzue ihnen von der Rott auf jedesmal 1 oder 2 zugegeben 
werden, damit die Viech in mehrere Sicherheit seye'n, sollen 
hey Auffspörung des Thors mit ihrer Rüstung auch sein, dess
wegen ihnen wöchentlich umb 30 kr. Brodt und 10 pfund 
Rindtfleisch geraicht werden.

Eredetije ugyanott. Fol. 278.

VI.
Den 4. Septembris. Dem Geinmann ist ein grosser ver- 

weiss zugeben, dass er mit dem Pulver so unvorsichtig umb-
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gangen also dass bald ein grosse Brunst undt märcklicher 
Schadt enstanden were; solle auch Armutli halber, andern zum 
exempl, mit dem Schaden abgestrafft werden undt dessen Herr 
Bischof zue Neustadt sehr iff t liehen zueberichten.

Eredetije ugyanott. Fol. 279.

1663.
Kőszeg városi statutum.

Die 1. octobris. Item valamely itt lakó gazda az ellen
ség elől elszöknék, tőle azonnal minden jószága confiscáltassék 
és soha többet itt való lakása meg nem engedtetik.

Item a vigyázásnak rendi felől, hogy az előállottak tar
toznak egy éjét és egy nap vigyázni, a midőn penig az vigyá
zásnak ideje eltelik, tehát az utánnok való vigyázok az dobost 
halván az város kapujához tartoznak tizedesekkel együtt gyü
lekezni és onnan az elrendelt vigyázó helyekre menni az nekik 
adatott informátio szerint.

Item nagyobb vigyázásnak okáért az dobos mind estve s 
mind éjfélkor s mind hajnalban tartozik dobolni, hogy annál 
is ébrebben legyenek mind az vigyázások s mind az lakások 
az beszoruló emberekkel egyetemben.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, ugyanott. Prot. 1663—1666. 
Pag. szám nélkül.

1663.
R uszt városi statutum.

Anno 1663. November. Weilen der gebrauch ist, das die 
bürger alhier wenn ihnen eins mit Todt abgeht sich bey Gericht 
anzumelden. Welches aber die frembden bis dato nicht gethan. 
Állsz sollen hinfiro so wol die fremdben als die burger sich 
anmelden und umb das Paartuech die Mutzen 1 und umb das 
geleut bitten. Von Leuten 30 kr. nai burger auch dem Mösz- 
ner 9. und die 21 kr. der Kirchen. Ein inwohner aber soll 
fürs Leutten 18 kr. geben, dann den Möszner die 9. und die 
übrig 9 kr. auf der Evang. Kirchen zuraichen.

Eredetije Ruszt város levéltárában. Prot, ex 1663—1668. Fol. 5.

' Mutzen =  fekete koporsó terítő.

17*
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1664.
Magyar-Ovár városi statutum.

Den 13-ten Februarii 1664. Item ist auch beschlossen 
worden, dasz die Fisch-Putl herrn, den frembdten fischkeuf- 
flern, so sich hieher bringen, andeüten sollen, dasz ein Jeder 
der Gerechtigkeit nach, undt lauth dero kaiserlich und könig
lich gegebenen freyheiten allhier auff den Markht umb 60. 
Ung.-Fisch zu verkauffen Fragen sollen, állsz dan kan er 
seine Fisch verkauffen oder hinfihren wo er hin will. Wann 
aber dosz nicht beschehen thuet, sich wegern oder nicht ver
kauffen will, so sollen die ganze Kruhenfisch den herrn des 
Raths zur Stroff verfallen sein, Wofern aber die Putlherrn den 
frembdten nicht andeuten, so sollen sie allzeit per 5 fl. in des 
Herrn Richter stroff unfehlbarlich zu erlegen verfallen sein.

Eredetije Magyar- Óvár város levélt. Prot. 1662—1675. Pay. 114., 115.

1664.
Szombathely városi statutum.

Die 16 Martii. Együtt lévén külső és belső tanács és 
ugyanakkor végezett ő kegyelmek legelsőbben is az kapun való 
állással; mivel érti az böcsületes tanács, hogy némely idegen 
égetők városokat gyújtogatják: azért végezett az böcsületes 
tanács, hogy minden kapun, hogy valamig estve he nem teszik 
egy-egy ember álljon fegyveres kézzel és senki megne merészelje, 
hogy gyermeket küldjön, hanem jó fegyverest. Az tizedesek 
alattvalóira jó gondot viseljenek az hadnagyokkal együtt, hogy 
valami fogyatkozás ne találtassák az vigyázatban. Hogyha penig 
valami fogyatkozás esnék, az tizedes alatt valóit megbüntesse 
egy pint borig, ha penig a tizedes miatt esnék valami fogyat
kozás az vigyázásban, az hadnagy a tizedest duplo büntethesse. 
Hogyha pedig az hadnagyok miatt valami fogyatkozás esnék, 
hadnagyot biró uram triplo megbüntethesse.

Eredetije Szombathely város levéltárában, ugyanott. Prot. 1661— 
1664. Pag. 348.

1664.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Die 25. Martii. Inqua primum az városon lévő kémények 

állapotja elő hozatván, hogy sok házaknál rossz fasövény kémé-

260
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nyék vanmik és a hói kőkemények vannak is, azok nem tiszták 
és söpretlenek, azért tanúihatván az egész város rajta minémü 
véletlen veszély eset már az tűz miatt az hostátban, melyet 
nézve, hogy az gondviseletlenség miatt több afféle rettenetes 
kárvallás ne essék, determináltatott, hogy a rendelt kémény 
nézők mind megírják az városon az kéményeket és a hói afféle 
rósz tisztátalan és söpretlen kéményre találnak, azt mindjárást 
lerontsák, azonkívül meghagyják, hogy minden felől az tűzre 
jó vigyázás legyen, vizet is kiki az maga háza előtt készen 
tartson s az belső város lánczoskút körül is vízzel teli kádak 
álljanak.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, Kőszegen. Prot. 1663— 1665. 
Pag. szám nélkül.

II.
Die 27. április. Olvastatván az város articulussai és az 

első articulusnak alkalmatosságával, az mostan támadott isten
telen káromkodások, úgymint ördögteremtette, ördöglelke, és 
egyéb utálatos hasonló átkozódásokat, hogy kiki nehéz bünte
tés alatt eltávoztassa, megparancsoltatott.

Eredetije w. o. lapszám nélkül.

1664,
Szombathely városi statútumok.

I.
Anno 1664 die 11. mensis maii. Volt az böcsületes város

nak generalis gyűlése és ugyanakkor végezett a becsületes város 
közönségesen az piaczon való árülás felől, mivel valamit ha 
vidékről hoznak alig várják némelyek, hogy fel kaphassák, és 
két árán adják azután el, azért ezen képtelen és rendetlen való 
dolog felől végeztének közönségesen, hogy ezután senki meg ne 
merészelje, hogy dél után egy óráig általában valaki mit meg 
vegyen az olyan vidékről piaczra hozott jószágot, az ki az ellen 
cselekszik in tlorenis 4 punietur, melynek két része az városé 
az harmadrésze pedig az biró uramé legyen.

Eredetije Szombathely város levéltárában, Sombathelyen. Prot. 
1604—1668. Pag. 11.

II.
Eodem anno et die végezett ugyanakkor az böcsületes 

város az hús vágás felől; hogy mivel mostani időben az ökör 
marha olcsó, arra való levést végezett az város közönségesen:
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hogy jó féle tehénhust szent háromságnapig három pénzen vág
ják az mészárosok, az borjú és disznó húst negyedfél pénzen, 
ha mely mészáros az ellen cselekszik in florenis 4 punietur.

Eredetije u. o.

III .
Anno 1664 die 22. mensis maii. Volt az becsületes város

nak generalis gyűlése; és ugyanakkor végezett az becsületes 
város egyenlőképen, hogy az szidó hídnál való kert alját kiki 
az ő részét fel árkolja avagy kertelje harmad nap alatt egy 
forint birság alatt, melyet biró uram engedelem nélkül az ellen 
való cselekedőkön meg vegyen.

Eredetije u. o. Pag. 12.

IY.
Anno 1664 die 30. mensis junii volt az becsületes város

nak generális gyűlése és ugyanakkor végezett az becsületes város 
az mészárosok felől úgy, hogy mostani időben mivel az ökör 
marha olcsó és egy polturára reá vehetik az marhát, ez iránt 
egyenlő akarattal az város hozzá szólván és végezett az város, 
hogy jóféle tehén húst egy polturáért vágjanak, mely ellen ha 
mely mészáros cselekszik in florenis 4 punietur, melyet biró 
uram engedelem nélkül meg vegyen.

Eredetije u. o. Pag. 17.

V .

Eodem anno die 28. mensis septembris volt az böcsíiletes 
városnak generalis gyűlése; és ugyanakkor végeztének az sóáru
lás felől, úgy hogy most igen nem áras az só, ahoz képest az 
só árendás hat pénzre ugyan reá veheti és árulhatja is, mint 
hogy az becsületes város nem is engedi fellebre, mely ellen ha 
az sókamarás cselekszik, in Horenis 4 punietur, melyet biró 
uram. engedelem nélkül megvegyen rajta.

Eredetije w. o. Pag. 20.

YI.
Anno 1664 die 19. mensis decembris volt az becsületes 

Szombathely városnak generalis gyűlése és ugyan akkor elő 
vevén az mészárosok állapotját, úgy hogy mivel is igen igen 
rossz húst vágnak, eziránt közönségesen hozzá szólván az becsü
letes város és azt találta benne, hogy mindenik mészáros magá
nosán vágjon, mert ha egy társaságban vágnak akár minemii 
dög-hust levágnak és az székekbe viszik avval az álnoksággal 
élvén, hogy akár melyik székben mérik mind egy egy társasa-
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gon lévén, ehez képest egy általában meg nem engedi az becsü
letes város, mint hogy az előbbeni végezést coníirmálja az város, 
úgy bogy megirt büntetés alatt az marhát máshova eladni ne 
hajtsa, és ne kereskedjék vele; hanem itt vágja le sub poena 
supra notata.

Eredetije и. о. Pag. 21.

1664.
Sopron városi statútumok.

I.
Nachdeme ain Ehrsamer Rath befunden, dass der 2. §. 

vertiger Betrachtung: dass nemmlich die special sowed als die 
Generalleichen zum Grab besungen werden solten, mit denen 
Herren Geistlichen zu conferiren wäre. Als hat aine Ehrsame 
Gemain nach dero Begeren, etliche Herren aus ihrem Mittel 
benennet, und albereit übergeben, bittendt selbiges werkstellig 
zu machen.1

Eredetije Sopron város levélt. Prot. 1664. 2. p. Lásd idézett gyűjt. 
I. k. 108. I.

II.
Ob den 5. § verdtiger Betrachtung, die so dem bürger

lichen Gehorsam!) zu accomotiren sich weigern betreffend^ will 
Aine Ehrsame Gemain neben Beilegung des gedoppelten Cata
logs ferneres gehalten haben. Bei diesen hat Eine Ehrsame 
Gemein erinnern wollen, wie dass viel Hauer allliier sich auf
halten, so in die Bürgerschafft nicht tichtig zu nehmen, gleich
wohl aber aigene Weingerten buben und dieselben herein fech- 
sen; Als ist Ainer Ehrsamen Gemein Will, dass von demsel
ben das Bergrecht gefordert und abgenommen werden solle; 
und damit man derselben gewissen Nachricht habe, soll bei 
denen Herren, da Holden sich auffhalden, nachgeforscht, die 
selben spezifizirt, und dann in der Oanzlei ain ordentlich Regis
ter darüber aufgerichtet werden.

Eredetije w. o. 5. p. idézett gyűjt. 109. 1.

III.
Es muss ain Ehrsame Gemein erfahren, wie hart man 

sich dahin bemtiehet den uralten und unerdenklichen Stadt 
brauch gänzlichen zu cassiren, und die bürgerlichen Giieter zu

Megujittatik az 1666. jkv 3. pontjában.
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lauter Stammgüetern zu machen, also, dass niemanden freiste- 
lien solle von seinem Väterlichen oder Mütterlichen zu dispo- 
niren, sondern alle dergleichen Testamente angefochten werden 
müssen. Wann dann Eine Ehrsame Gemeinde sich erinnert, 
dass noch vor langen Zeiten solchen Neuerungen widerspro
chen, und dasselbe Löblich observirt worden; als will Ain Ehr
same Gemain den 27. §. 1649, den 27. §. 1650, den 21. §. 1651. 
jährigen und dann den 11. § vertiger Betrachtung hiermit reno- 
virt und wiederholt haben.1

Eredetije и. о. 10. p.
IV.

Den 18. §. vertiger Betrachtung, dass nemmlich das Hal
ben in Baumgarten und Greuthen Sommer und Winter, wie 
auch nach der Lösen bei den Weingärten; sowohl der Vieli- 
trieb zwischen deren Weingärten (ausser benenter gewisser 
Ordt) gänzlichen verboten sein solle, will aine Ehrsame Gemain 
hiermit widerholt haben.

Eredetije и. о. 17. p.
V.

Und nachdeme der tägliche Augenschein bezeuget, wie 
überhäufig die Juden hereinkomen und fast in allen Gassen 
der Vorstadt ihren Aufenthalt haben, ihren Sabbath zwar 
fejem, aber den heiligen Sonntag mit ihrem vielfältigen Wucher 
und Handeln entheiligen und allerhandt Ungelegenheiten anricli- 
ten: damit nun solches verhüetet werde, also ist ainer Ehrs. 
Gemeinde dienstliches Bitten, Ain Ehrs. Rath wolle denen 
Juden kein andere Einkehr, als in den öffentlichen Wirths- 
häusern verstatten; diejenigen Bürger aber, so über dieses die 
Juden aufhalten sollten von Jedem, so er Tag und Nacht 
behalten wird, ein ungrisch Thaler als Strafe unerlässlich zu 
erlegen schuldig seyn.2

Eredetije и. о. Lásd idézett gyűjt. 110. I.

1665.
Magyar-Óvár városi statutum.

1.
Den 1-ten Februarii 1665. 1st bey Versamblung einer 

ganzen Ersamben Gemain beschlossen worden, dasz khein Bur-

1 Ugyanezt a rendelkezést újítják meg az 1665. évi jegyzőkönyv 
12. pontjában.

a Megerősíti ugyanezt az 1667. jegyzők. 20. p.
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ger ohne cies Herrn Richter verwilligung oder Zettl holz nach 
hausz fihren soll; welcher ohne Zettl in Waldt befundten wird, 
soll nach billichkeit gestraftet werden.1

2 .

Item keiner soll kheinen Soldaten bey höchster Straff 
mit ihm in den Waldt hinausz führen, welcher zum ersten- 
mahl darinnen befundten wirdt soll einen Rti, andernmahl 2 
Rfl. zum drittenmahl 5 fl. Straff verfallen haben.

Eredetije Magyar- Ovár város levélt. Prot. 1662—1675. Pag. 137.

1665.
Kőszeg városi statútumok.

I.

Anno 1665. die 29. mensis Maji. Rendeltetett, hogy az 
hajdúknak, mig az marha után járnak, jobbítsák meg fizetése
ket 25 pénzzel, azaz, adatik nekik fi. 3, den. 25.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. ex 1665—1669. lap
szám nélkül.

II.

Die 18. mensis Octobris. Az líj bornak korcsmáriása tilal
maz tátik az dézmálásnak előtte, és senki az borát el ne rejtse 
az dézmálástul, mert meg is büntettetik, és borát is elveszti.

Ha penig az új borárulás elkezdődik, tehát az új bort 
négy grajezáron, és az ó bort 5 pénzen árulják, rendeltetett.

Item, biró uram proponálja, hogy az erdőllők az töl fát 
igen kezdették, még az épületre valót is, tékozolni, holott más
féle fát is találnának az tűzre; azért parancsoltatik hogy 
senki az töl fát tűzre ne hordja, hanem az száraz fát, ele
gendő levéli, az mint az előtt, büntetés alatt, az ki megtapasz- 
taltatik, sőt az tilalmas erdő mindenektől tüzelni tilalmaztatik.

Eredetije ugyanott.

III.

Die 12. Novembris. Valaki ennek utánna találkoznék 
olyatén ember, az a városon lakván, háza-tüze lévén s más 
urat akarna szolgálni, kiváltképen olyant, az ki az városnak

1 Megujíttatott 1668. évi január 30-iki ülésben 1. u. ott. Pag. 
315., 363., 405. és 608.
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ellensége, s az várasnak árulója volna, és nem értene egyet az 
várassál, statuáltatik, hogy az olyatént ki köll vetni és űzni 
az várastul; ha nem akarna, aestimáltatván jószágát, adjanak 
ki rajta.

Eredetije ugyanott.

1666.
Kőszeg városi statutum.

Anno Domini 1666. die 6. mensis Aprilis, in curia sena
toria, praesentibus utriusque ordinis dominis senatoribus, haec 
sequentia tractata sunt et conclusa.

Minthogy az egész község akaratját ul engedtetett meg 
az, hogy az kívül valók avagy törzsökösök vághassanak húst 
az üdőnek szűk volta miatt, azért az mig vághatnak, vágjanak 
húst, de olcsóbban, az mint hogy eddig is nekik megengedte
tek, az után is megengedtetik tovább is.

Item rendeltetett, hogy az itt való czéhes, mészárosok, 
mind az tehén húst s mind az borjú húst, hat pénzen vágják 
s az említett excessusok1 nélkül el legyenek, egyébaránt, ha 
vágni nem akarnának, talál más mészárosokat az nemes tanács, 
de ők soha többé itt nem fognak többé húst vágni s meg 
sem engedtetik nekiek.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. ex 1665—166b. lap
szám nélkül.

1666.
Szombathely városi statutum.

Anno 1666. die 1. novembris. Eodem anno et die vége
zett az város az idegen borok behozása felől, hogy mint eddig 
ennek utánna is szabad legyen maga asztalára vagy hordón
ként eladásra behozni. Az kik közül ha oly találtatnék, hogy 
Szombathely hegyén termett bor gyanánt idegen behozott bort, 
az város korcsmára adna, eo ipso az olyan harmincz két font 
pénzen hasonlóképpen akkorbeli biró tanácsival együtt irre- 
missibiliter meg vegyen és az városé legyen.

Eredetije Szombathely város levéltárában. Prot. 1664—1668. Pag. 
269—270.

1 T. i. a biró és tanács panaszkodott, hogy »az legények roszúl 
szoktak élni az hús mérésénél; darab csontokat, lábakat és fejet, mind 
mixtim mérvén az hússal, és azután afféle borjú lábakat és csontokat 
kivevőn az megmért hús közül, az ebnek vetik«.
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1666.
Sopron városi statutum.

Welchergestelt E. Lobi. Stadtgericht allliier mit viel und- 
terschädlichen Schuldforderung durchs ganze Jahr molestirt 
und belästiget wirdt, ist E. Gern, laider wolbeckhandt; die- 
weilen aber bis anliero observirter gewohnheit nach wol ermelt 
E. löbl. Stattgericht in dergleichen fallen über 5 flor. zu exe- 
(juiren die Handt gebunden gewesen. Also ordent E. E. Gemain 
hiermit, dass alle rechtfolge dacht ein löbl. Stadtgericht in 
liquidis debitis ohne einzig fernero commission bis 20 Gulden 
kayserlichen, vermögliche execution ergehen zu lassen, krafft 
dies befuegt, sein, undt völlige macht haben soll.

Eredetije Sopron város levélt., az 1666. jkv 24. p.

1667.
Szombathely városi statútumok.

I.

Anno 1667. die 8. mensis maii volt az becsületes Szom
bathely városnak generalis gyűlése és ugyan akkor a sok tolvaj 
hirekre való levést, melyek naponkint vannak, a tolvajok is az 
városi erdőket járják, ahoz képest végezett az város ezen tolva
jok eltávoztatásáért és fogadót négy puskást, melyek az városi 
erdőket járják és ha olyan katonákra vagy tolvajokra talál
nának, a kik marhák után ólálkodnának vagy erővel elhajtani 
akarnák, velők nem bírnának, eo facto egyet lőjjenek, mely 
lövésre az város is kész leszen fegyvert fogni, és fegyveres 
kézzel utánna menni a merre a lövés leszen; ezen négy pus
kásnak pedig lesz fizetésük egy holnapig mindenikének három 
forint, az puskások nevezet szerint; Prucz Mihok, Varghá 
János, Kisházi, Német Pál; hogy ha pedig valaki azon hírre 
bejönne, hogy tolvajok volnának az erdőn, a mint hogy az 
városi toronyban levő kis harangot mindjárt félre verjék és 
mindjárt puskás kézzel ki nem akarna azon bejött hírre az 
tolvajok után menni, ez ilyenféle gazda emberen négy forint 
bírságot vegyen városi biró uram engedelem nélkül.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. 1664—1668. Pag. 387.

II.
E odem  die. I te m  végezett, az  g y erty a  csinálok  a re n d a ta -  

r iu so k  felől is, úgy hogy tiz e n h á ro m  egy fo n to t üssön, m e r t
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ők is hasonlóképpen toties quoties megbüntettetnek ha több 
menne egy fontra.

Eredetije u. o. Pag. 338.

1667.
Kőszeg városi statútumok.

I.

Anno 1667. ebe 26. Maji in curia senatoria, praesentibus 
utriusque ordinis dominis senatoribus habita est congregatio.

Biró uram ő kegyelme huszonnégyes uraimékat serio 
admoneálja, bogy parancsoltatván az tanácsliázra, szorgalma
tosán járjanak, tanulván mind az váras közönséges jóban való 
dolgait, s mind más szükséges dolgokat is, mivel az öreg embe
rek folton fogynak, az kik ezekben értelmesek volnának, mivel 
egyébaránt az statutum szerint azok, a kik külömbet mivei
nek, irremissibiliter büntetődnek és hogy oly rostok ne legye
nek, az mint az elmúlt esztendőben voltának.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1665—1669. lapszám nélkül.

II.

Die 27. mensis Octobris. Primo: Biró uram az szőllő 
szedetet publicálja az jövő hétfőre, az hegymestereknek és szőllő 
pásztoroknak holnapra.

Item : Az pángartokban és szőllők alatt az marháknak 
kibocsátása tilalmaztatott és szedet után senki, tehenet, diszna
ját, otthon tartva, az szőllő hegyre szabadon ne bocsássa, mert 
egyébiránt, ha általlövik, magára vessen.

Item : Hogy kiki az hegyvámot tiszta musttal adja, és 
beadván, ugyanakkor mind adóbeli restantiákat praestáljon sub 
poena aresti, és be sem iratik hegyváma. Az dézsmálás előtt 
penig senki ne korcsmálljon és borát el ne dugja az dézsmások 
előtt, szokott büntetés alatt.

Item : Szedet előtt és utána az lecskálás és az más ember 
szőllejéből az fartü szedés és lopás tilalmaztatik, az szőllő gaz
dája hire nélkül, a ki ebben tapasztalta tik, pelengérben tétetik.

Item : Az lakók, és marhátlan emberek, az tőlfa hordás
sal statutum ellen bánnak, az kikre is vigyázás lévén meg
büntettetnek és házaknál is megnézettetik.

Item: Kiki az földei végét az uraknál rectiíicálja s egyébiránt 
irremissibiliter az statutum szerint büntetődik biró uram által.

Eredetije ugyanott.
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1667.
Sopron városi statutum.

E s  k o m b i vor bey E in e r  E h rsa m e n  G em ain , dass des S ta d t-  
k am m erers  W e in d e p u ta t  zu r  Z e it , a ls  m an  d u rc h ’s J a h r  u n te r 
sch ied liche M a h lze iten  g eh a lten  in  e tw as  v e rm eh re t w orden  u n d  
gew achsen, u n d  b is d a to  au ch  bey gefallenen  G rin g fech su n g  
dabei verb lieben , weilen ab er die M a h lze iten  a n  je tzo  einge
s te llt u n d  solch a n g este llte  lobw ürd ige  S p a rsa m b k h e it u n d  E in 
ste llu n g  d e r  M ah lze iten  A in e r  E h rs a m e n  G em ein ganz w ohl 
beliebet, a ls  v e rm e in t dieselbe, d ass au ch  diessfah lls solches 
p ra k t iz ire t  w erden , u n d  H e r r  S ta d tk a m m e re r  h in fü ro  m ehre- 
res n ic h t, a ls  d ie  a lte  G ebühr, nem lich  12 E im e r  von G ernai- 
n e r  S ta d t  F e c h su n g  z u r  Z e it d e r  W ein le se  e rh a lte n  u n d  em pfa- 
hen  soll.

Eredetije Sopron város levélt. 1667. jkv  38. p. id. gyűjt. I. k. 120.1.

1668.
Szombathely városi statutum.

Anno 1668. die 3. Martii volt az Szombathely városnak 
generalis gyűlése, ugyan akkor bird uram az város eleibe adván 
hogy találtatnak olyanok, kik a földet adó nélkül el adják és 
jövendőben a lesz, hogy meghal, a ki az adót magára vette s 
éppen el vesz a róla járandó adó; ez okáért senki ezután meg 
ne merészelje, hogy szántó földet vegyen a melytől adóznak, 
adója nélkül örökben, hanem ha adójával meg veszi vagy zálog
ban, azt a város egyenlő akarattal nem ellenzi és szabadon meg 
veheti, de adója nélkül közönségesen igy végezett a város, hogy 
egy általában senki ne vegyen azon jószága vesztése alatt a 
melyet el akar adni, avagy el adott volna, mely jószág az város 
számára leszen ha valaki ebben meg tapasztaltatik. Actum die 
et anno ut supra.

Eredetije Szombathely város levéltárában, Szombathelyen. Prnt. 
1664—1668. Pag. 365.

1668.
Sopron városi statutumoJc.

I.
D e r V e r t ig  eingereich te  u n d  je tzo  w ieder ru m in ir te  C a ta - 

logg zeiget uns, d ass noch viell U n g eh o rsam e sich  befinden, so 
w eder um  das B ü rg e rre c h t, noch dessen F re y h e ite n  begehren
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anzuhalten, und zwar wie aus löbliche Raths Ratlischlag zu 
ersehen, theils aus Armutli, tlieils aus Verachtung, sollen dem
nach solche, woraus die Ley ten mit gewalt dazu gezogen, auch 
ihnen unterdessen alle bürgerliche Beneficia, als: Brand, Visier 
Leutgeben, Ziegl, Kalk, Holz u. s. w. denegirt und abgeschla
gen werden; Und wird liiemit wieder ein neues Verzeichniss 
derselben in dupplo eingegeben.

Eredetije Sopron város levéltárában. 1668. jkv 5. p. Lásd idézett 
gyűjt. 122. I.

II.

Nachdem alen Ein Ehrsame Gemein im 28. artic. ver
tigen Betrachtung die Herren Vierundzwanziger geliorsambst 
angehalten und geboten, vor dero Bemiehung, sowohl denen in 
der Statt, als in der Vorstatt, jeden einen Luss zu geben; weil 
man solches geschehen, als bedanken sie sich geliorsambst, sind 
auch erbiettig, solches als getreue Bürger bereitwilligst wieder 
zu verschulden.

Eredetije и. о. 26. p. Lásd id. gyűjt. 123. 1.

III.

Auch wollte Ein Ehrsame Gemein von Herzen gern sehen, 
dass es wegen des Salzes in gutte Richtigkeit möchte gebracht 
werden. Nun ist Einer Ehrsamen Gemein wolwissend, dasz von 
diesen der Gemein Schluss dahingegangen, dass man den Cent
ner umb einen halben Gulden theurer geben soll, als solcher 
erkaufft worden. Da das Salz schon lengst vor zwen und einen 
halben Gulden verkauft worden, als sollte solcher billich umb 
3 Gulden verkauft werden. Weilen es aber bis dato allhier der 
Bürgerschaft umb 3 Gulden 5 Groschen, denen Frembden aber 
vergang’nen Petri und Pauli Tag zu Harkau nur um zwei Gulden 
45 kr. verkauft worden. Als wundertes Ein Ehrsame Gemein 
sehr, und bitt das Salz dem Gemein Schluss gemess zu geben, 
nemlich den Centner umb einen halben Gulden theurer, als 
solchen erkauft. Auch soll denen Ungarn das Salz bei denen 
Bauern einzulegen inskünftige verbotten sejn.

Eredetije и. о. 33. p.

IV.
N achdem  sich  a u c h  bei uns a lle rh a n d  H a u e r  u n d  H o ld en  

finden, die n ich t B ü rg e r  s in d  und  dennoch  b ü rg e rlich e  G ru n d 
s tü c k e  a n  sich e rk au ften , geben au ch  w ohl th e ils  von dense l
b en  S teu e r, b ilden  sich  ab e r dabei ein, dass w eil sie S te u e r
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u n d  G a b e n  re ich en , als m üsse m a n  ihnen  dessen tw egen  auch  
n o th  w end ig  H o lz z e tte l geben, w enn d a n n  ke iner d a ru m  S te u e r 
g ib t, d ass  m a n  ilim e dessentw egen H o lz  geben soll, d azu  ih re n  
G ab en  e in  G e rin g es  a u s trag en , w ill geschw eigen, d ass sie au ch  
m it  dem  L e u tg e b e n , der a rm e n  B ü rg e rsc h a f t S c h ad en  th u n . 
A ls  v e rm e in t E in e  E h rsam e  G em einde  g a r  b illig  zu  seyn, von 
solchen  L e u te n  k ü n ftig h in  ke ine  S te u e r  zu nehm en, denensel- 
b en  a b e r  a u c h  dabe i das H ere in fech sen  und  L e u tg e b e n  ganz 
u n d  g a r  zu verw ehren . U n d  d a m it au f  solches H ere in fech sen  
eine g u te  O b s ic h t m öchte  g eh a lten  w erden , als soll b illig e rm as- 
sen ein je d e r  W ir t l i ,  wo derg le ichen  H a u e r  oder H o ld e n  w oh
nen, verm öge seines b ü rg e rlich en  J u ra m e n te s  g e h a lte n  seyn, 
h ie ra u f  g u te  A u fs ic h t  zu h ab e n  u n d  wo solche w id e r V e rb o t 
e tw as h a n d e lte n , soll der W ir t l i  solches anzuzeigen  n ic h t  u n te r 
lassen  be i u n a u sb le ib lic h e r  S tra fe . U n d  b i t te t  E in e  E h rsa m e  
G em einde wo solches p ra c k tiz ir lic h  w ar, ehestens p e r  D e c re tu m  
öffen tlich  zum  p u b liz iren .

Eredetije и. о. 35. p. Lásd id. gyűjt. I. к. 124. 1.

V.
S oll denen  P a tr ib u s  J e s u i ta ru m  u n te rsa g t w erden  S chaafe  

in  g ro sse r A n z a h l zu h a lten , m it  deren  W e id e n  sie das  F e ld  
fü r  das  ü b rig e  V ie h  verderben . E s  m ögen dieselben solche Schafe  
a u f  ih re n  G ü te rn  h a lten , oder wo sie sonst wollen, d a m it  die 
W e id e  f ü r  das  h iesige  V ieh  re in  verbleibe.

Eredetije и. о. 38. p. Lásd id. gyűjt. 122. 1.

1668.
Sopron városi statutum.

W a s  es m it  dem  w eiblichen Z u b rin g e n  bei d ieser S ta d t  
a llh ie r, vor eine B eschaffenheit habe, u n d  wie solches a u f  ein 
od er des a n d e re  E h e g a tte n  ab  in te s ta to  begebenen T odesfall, 
bei g e r ic h tlic h e r  V e rth e ilu n g  s tr ic k te , u n d  ohne A b g a n g , auch  
m it V e r lu s t  des M an n es  seines Z u b rin g e n s  m üssen r e s t i tu i r t  w er
den, is t  d e rg e s ta lt  le id e r n o to risch  u n d  b e k a n n t, dass m an c h e r 
eh rlich e  M a n n , solches m it seinem  S ch ad en  e rfah ren , a u c h  ehe
le ib liche  K in d e r , ih re s  v ä te rlichen  P a tr im o n ii  o ftm alen  sich  w enig 
zu e rfre u e n  g e h a b t. I n  B e tra c h tu n g  a b e r  dass solches Z u b rin g e n , 
wie w issend  von denen  W eib ern , se lb s t d u rc h g e b ra ch t, u n d  sowohl 
d u rc h  dero  N a c h lä ss ig k e it, a lle rh a n d  an d e re  V ersch w en d u n g , au f  
h o ffä rtig e  K le id e r , u nnö th ige  K le id e r , u n n ö th ig e  W e ib e r  Z ie r 
ra th . u n d  an d e re  E xcessen  m ehr v ie lm ah len  verloren  gehet. U nd
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obschon der Mann an solchen kein Wohlgefallen hat, auch sei
nem Weib hierüber zuzureden nicht unterlasset, erfolgt doch 
gemeiniglich von dergleichen Weibern diese Antwort : »debts 
doch nur aus mein Vermögen, gehts den Herrn oder einen 
andern an ?« — Derowegen dass Eine Ehrsame Gemeinde ein
mal für unbillig unrechterkennt, dass in solchem Fall des Man
nes Gut dergleichen unnöthige, und wider des Mannes Willen 
bescheliene Ausgaben ersetzen soll: sondern mag das Weib, um 
solchen ihrer Verschwendung willen allein leiden. Sollte aber 
der Mann das Vermögen wieder des Weibs Willen, mit Fres
sen, Saufen, Spielen entweder vermindert oder durchgebracht 
haben, so ist es auch billig und recht, dass er auch allein mit 
seinem Gut darumben stehe und ihr Zubringen ersetze, gleich 
wie nicht unrecht ist, dass wo sie Beede verschwenden, auch 
beede Theil darum!) leiden. Weillen aber leider am Tage, dass 
nunmehro bei gegenwärtig schweren Zustand, viel Jahr hero 
in unsere Haushaltungen und Wirtschaften, wegen entzogenen 
göttlichen Seegen wenig zu prosperiren und zu erwerben gewest, 
auch ihrer nicht viel unter der Bürgerschaft vorhanden, die 
von einen Gewinn und Überfluss sich erhalten können, und nur 
allein von dem bereit in Händen habenden Vermögen, oder 
wohl gar mit Verkauffung der Gründstücke, und Entlehrung 
fremder Gelder, ihre Wirtschaft fortsetzen und erhalten müs
sen. Wann wir dann solches und dergleichen von Gott zuge
schicktes Unglück billig unsere begangenen Sünden zuzuschrei
ben haben, und diess Orts das Weil) sowohl, als der Mann, 
vor jedes halbes Theil entgelten soll, dass es nicht wider christ
liche Liebe und Billigkeit lauft, dass wo man gleich sündiget, 
auch gleiche Strafe leide, wann demnach Eine Ehrsame Gemeinde 
nicht verhoffet, dass Ein Ehrsamer Rath, über solcher derer 
Meinung einig erheblich Bedenken und Consideration haben 
sollte, als ist dieselbe wohlzufrieden, dass von nun an, und ins
künftig, sowohl bei einem Löbliche Rath, als bei dem Löbli
chen Stadtgericht, solcher neue Schluss practicirt und in Acht 
genommen werde.

Eredetije Sopron város levéltárában. 1668. évi jkv 41. p. Lásd 
idézett gyűjt. 124. I.

1669.
Rüszt városi statutum.

Anno 1669. Julius. Ein ehrsamer Rath und Gemein schlies- 
sen einhelliglich: das welche Burgerskinder sich allhier in 
Zünnsen befinden, durch Erbschafften Weingärten überkommen;
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I h r  B ü rg e rre c h t g leich  einen  h a u s  sässigen g e n ie s te n : jedoch 
die o n e ra  m it ih n en  n ic h t  trag en , solchen ih re  W e in g ä r te n  lan 
ger n ic h t  állsz auff e in  J a h r  he re in  zu fexen e r la u b t  seien, desz 
wegen jedw eder sich u m b  ein  a igen  H a u s  gew erben  s o l l : wie- 
d rig en s fals solchen d ie F e x u n g  n ic h t here in  p a s s ir t  w ird . In  
iih rigen  sollen sie g le ich  einem  H o ffsta tle r , jed w ed er seine S tew er 
—  u n d  gaben  ra ic h e n ; a n la n g e n d  die G ew erbs leu te , so sich in 
Z in sen  a llliie r au ffha lten , soll jedw eder d re i g u ld e n  G eld  jä h r 
lichen  ra ichen  die S teu e r.

Eredetije Buszt város levéltárában. Prot, ex 1668—1678. Fol. 59.

1669.
Magyar-Óvár városi statutum.

Den 29-ten Julii 1669. Ist in versamhlung eines ganzen 
Ehrsamen undt wohlweiszen Rath beschlossen worden, dasz 
welcher unter der Bürgerschafft ohne vorwissen des Herrn Rich
ter undt Rath ackher, Wiszmuth oder andere Grundstuckh 
ohne den Burgern, kheinen Inman, oder auszerhalb des Markhts 
versetzen soll; Anders hatt ein Burger solch versetztes Grunds- 
stukh, fueg und macht an sich zu löszén.

Eredetije Magyar-Ovár város levéltárában. Prot. 1662—1675. 
Pag. 396.

1669.
Komárom városi statutum.

Anno 1669. Die 22. Augusti. Quandoquidem oppidum hoc 
regium nullis cinctum esset saepibus vel forsitan fossato aliquo 
circumdatum, quod videlicet, si non de die, tamen de nocte 
introitum vel exitum transeuntibus impediret, et alioquin etiam 
Turea in vicino praesidio Ujvariensi se habitare posuit, qui 
quae moliatur, Deus scit. Ideo pro omnium nostrum tutiori 
permansione et securitate, in frequenti congregatione triplicis 
status Comaromiensis, in domo civitatis seu senatoria unanimi 

"voto, consensu et suffragio statutum et conclusum est: quate
nus pecunia vinalis mensurationis, per inspectores seu mensu- 
ratores ad hoc destinatos, tam hoc anno currenti collecta, 
quam imposterum futuris semper temporibus et annis colli
genda et exigenda, in nullum penitus alium usum per quos
piam tandem convertatur et erogetur, quam in sequentem.

A ccep tis  singulis an n is , id q u e  c irca  festum  sa n c ti  G eorg ii 
ab  in sp e c to rib u s  seu m e n su ra to rib u s  v inorum  ra tio n ib u s , ex tu n c

18C orpus S ta tu to ru m . V.
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pecunia illa niensuralis, seu »okoló pénz«, ad mamis domini 
perceptoris ad id constituti assignetur, qui ex eadem pecunia 
directori horologii annuale salarium exolvat, residua vero pecu
nia pro cinctione seu circumdatione civitatis in coemptionem 
arborum seu quercorum vel rebus aliis ad hoc necessariis infal- 
libiter inpermutabiliterque omni tempore convertatur. Quo
ad perceptionem ejusdem pecuniae tantum dominus perceptor 
a nobilitari ac civili statu aequalem dependentiam habeat, 
modus autem pecuniae mensurationis exigendi sit talis:

Incola civitatis Comaromiensis cujuscunque status a sin
gulis urnis vini a se introductis solvet obulum 1.

Extraneus vero ab introductione seu etiam eductione sol
vet a quavis urna vini ................................................. den. 1.

Nobiles in curiis nobilitaribus residentes eximuntur, ita 
tamen, ut juxta oblationem eorundem ad cinctionem civitatis 
omnino concurrere teneantur.

Quod si vero incola seu inhabitator Comaromiensis cum 
quaestore seu venditore vini ita conveniret, et in se solutionem 
mensurationis vini assummeret, talis contractus seu conventio 
nullius vigoris esse intelligatur, sed introductor seu eductor 
vinorum solutionem talem inspectoribus seu mensuratoribus 
vinorum exolvere tenetur.

Eredetije Komárom váron levéltárában, az 1667— 1686. évi jkv  
64—66. II.

1669.
Buszt városi statutum.

Anno 1669. October. E. E. Rath und gemain verbiten 
de novo das gruene Holz Itteni wie grien Weinstökh herein zu 
tragen, so sich welche darüber betretten lassen: soll solche bey 
dem Thor Ihnen wegli genommen, und selbige ahn das Kreüz 
geschpannet werden. Ingleichen sollen die Bergleüth auff die 
walder und Weingarten Heissig acht haben so sie jemand hie
rüber auff wahrer That erlösn, sollen sie es pfänden und das 
Pfand zu schätzen frey stehen: wann Sie selbst aber nachläs
sig seind, soll jedweder per 5 fl. gestrafft werden.

Eredetije Ruszt város levéltárában. Prot. 1668— 1678. Fol. 64.

1669.
Szombathely városi statutum.

Anno 1669. die 9. mensis decembris volt a böcsületes 
városnak generalis gyűlése.

Item ugyanakkor közül akaratúl végezett a város, hogy
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senki ezután megne próbálja merészelni nagy büntetés alatt, 
hogy födőben tüzet szomszédokba s az utczákon által vigyen, 
hanem fazékban, arra födőt tegyen, gyermekre a tüzet egyál
talában ne bízzák, szövétnekekkel az városon senki ne járjon, 
még Isten ő szent felsége vagy havas üdére vagy penig esőre 
nem fordítja az üdének mivoltát, a mint hogy négy forint bün
tetés alatt minden háznál hordóban vagy sajtárban viz legyen.

Item ugyanakkor az üdőnek mivoltára és szárazságra nézve 
az tűznek megőrzésére egy tized alját rendeltek, azok penig 
eképpen vigyázzanak, hogy fele úgy fél előtt utczákról-utczákra 
járjon, fele úgy fél után hasonlóképpen. S vigyázzon is a tűzre, 
kit Isten távoztasson, ha támadna gondjok legyen s négy forint 
büntetés alatt senki üres kézzel a tűzhöz ne fusson, hanem ki
ki sajtárral és más féle oltani való eszközökkel menjen.

Eredetije Szombathely város levéltárában, ugyanott. Prot. 1668—  

1672. Pag. 157.

1669.
Sopron városi statutum.

Und weilen die Herren Patres Jesuiten alss ihnen unter
sagt worden, dass sie allhier auf gemeiner Stadt Grund und 
Viehwaiden nicht so viel Schafe halten sollen, sich mit deme 
entschuldigt, wie der Rathschlag bei dem 28. § ausweiset, dass 
sie nur soviel, als sie zur Nothdurft ihrer Küche bedürftig seyn, 
zu halten gedenken, Alss wird gebeten, ferner darob zu seyn, 
dass der Numerus nicht excediere.

Eredetije Sopron város levélt. Prot, ex 1669. a 29. p. Lásd idézett 
gyűjt. 128. I.

1670.
Magyar- Ovár városi statútumok.

I.

Den 27. Januarii. Item wirdt beschlossen, dasz hinfihro 
die herrn Haubtleith neben eines oder desz andtern Wacht
meister, alle nacht mit der Wacht rund herum!) gehen, damit 
doch allemahlen bey jedtem Thor 2 recht manbahre wacht 
verbleiben, in deme Herr Capitän Leydtenant ebenfahls seine 
Rundt schickhen werdt, unndt wann welche Händl odter Zwitt- 
racht, esz seye gleich in Wirths Heuszern oder auff den Gassen 
beschehen, sollen ermelte haubtleuth mit der Wacht ein sol
chen einfangen unndt selbigen, wan es Muschquetirer, auff die

18*



276 VÁROST STATÚTUMOK.

haubt Wacht, ist esz einer ausz der burgerschafft, zu Herrn 
Richter hehren, welcher alszdan allen auszricht timen werdten. 
Unndt dieszes wir ohgemelt zur verhiedtung alles übelsz.

Eredetije Magyar-óvár város levéltárában. Prot. 1670— 167У. Pag. 6.

II.
Den 5. Martii. Ist durch einen Ehrsamben Rath ein- 

liöllig beschloszen wordten, dasz Herr Richter hinfihro kheinen 
khein Holcz Zettl auff die Marckhau mehr gebe, Es seye nun 
wer er woll, in deme ohne dasz schon grosser schadten in den 
frischen bäumhen unndt andtern grien holczwercli beschehen, 
aucli Endtlich ermelte Marckhau also möchtet abgeödtet werd
ten, dasz man auff die lengst khein pauholz darausz geniessen 
khunte.

Eredetije и. о. Pag. 16.

III.
Den 25. Augusti. In bey sein eines Ehrsamben Ratli 

unndt ganzer löblicher Burgerschafft.
Esz wirdt einhöllig beschlossen, dasz so hinfihro einer 

oder der andtere Burger seinen Rauchfang nicht sauber werdt 
kheren oder halten lassen, unndt daryber durch die Herrn 
beschauer Erfundten würdt, selbiger zuer Straff 5 fl. unnach- 
lesslich werdt Erlegen miessen.

Ein yedter Burger soll bey straff 5 fl. kheinen schadten 
auff denen Wieszanäthern durch sein Viech verursachen oder 
thuen lassen.

Eredetije и. о. Pag. 100.

IV.
Die l -а Septembris. Esz wierdtet von E. E. Rath ein

höllig beschlossen, dasz welicher Burger die Wacht bey den 
Thören verabsaumbet, unndt nicht allemahlen ainen manbali- 
ren Mentschen zuer Wacht stölillet, dasz selbiger, esz seye 
wer er woll, 5 fl. zuer straff Erlegen unndt solliches allmah
len die Herrn Hauptleyth exequiren auch ordtendlich Raydtung 
daryber fihren sollen, wie soliches auch vorhin schon beschlos
sen wordten.

Eredetije и. о. Pag. 116.
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1670.
Kőszeg városi statútum.

Die 11. mensis Aprilis.1
D e t e r m i n á l t a t o t t .

Hogy az mostani gonosz hírekre nézve, hogy ez városi 
kösség az külső város sánczolására engedelmesen hiró uram 
parancsolatját)ul concurráljon, és minden emher idején, minden 
szükséges dolgokról, fegyverrül, élésrül és szállássul provideal- 
jon és senki hiró uram hire nélkül másokat házában idegent 
he ne ^fogadjon.

Es ha valaki Extraneus hefolyamodik az városra, hiró ura
mat assecurálja, hogy mindenben az várossal fog tűrni, szen
vedni és tartani hűségesen, ha borát héhozza, azt itcze avagy 
hordó számra sub poena confiscationis kiárulni ne merészelje, 
és az itt valók közül, az kik effélét észben vesznek, hiró uram
nak tartozzanak büntetés alatt hémondani; sőt efféle jövevé
nyek az szükségnek idején eleséges embert is állítsanak, ha 
mire kívántatik, az város saczolására is concurrálni és egy 
hordó bortul negyven negyven pénzt fizetni hiró uramnak.

Eredetije Kőszeg város levélt., az 1669— 1670. jlcvben lapsz. nélkül.

1670.
Kőszeg városi statutum.

Anno Domini 1670. die 8. mensis Julii in curia senatoria. 
Constál az nemes tanácsnál, hogy in proxime praeterito sedis 
judiciariae termino, több foglalatossági között az város kapui
nak bétételeknek idején oly végezést is tett, hogy az nemes 
tanács uraimék, az kiknek annyi idejek vagyon, hét számra az 
belső városbeliek közül minden estve az kapunak hétételekor 
jelen lennének, kiváltképpen, az kit az rend illetne: de ellen
ben az mint hadnagy uram panaszképpen jelenti, már csak 
elein is ezen nemes tanács végezésének némelyek az tanácsbeli 
uraimék közül oly engedetlenséget mutatnak, hogy magokat 
ezen nemes tanács végezésének opponálván, nem compareáltak. 
Az okáért semel pro semper statuáltatik, hogy valaki az kit 
az rend concernálna, az város kapuja betételekor, s nem com- 
pareálna, toties cpioties hüntettetik ad den. 35, mely büntetés 
hadnagy uramnak proventusul rendeltetik.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1665— 1669. lapszám nélkül.

1 A jegyzőkönyvben, az e statútumot tartalmazó lap szélére ezt 
írták : »Statutum az Háborúban való Interveuientiák felől.«
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1670.
Sopron városi statutum.

Weilen die Abstellung wegen vielfältiger der Juden-Herein- 
lauffung, wie ein löbl. Stadtgericht klaget, solcher Gestalt, indem 
keine Bedrohung der Carceration bei den Burgern, noch Con- 
fiscirung der Juden eigenen Sachen wenig oder gar nicht ver
fangen will; also ist Einer Ehrsamen Gemeinde gänzlicher Will, 
das hinfiiro die Juden nur zwei Tage der Woche sollen zur 
Stadt hereingelassen werden, als Dienstags und Mittwochs, auch 
nicht Alle und Viele, sondern nur eine gewisse Anzahl der
selben, und zwar solcher Gestalt, dass sie anders nicht, als in 
denen öffentlichen Wirthshäusern einkehren, bei den äussern 
Thoren ein Zeichen lösen (wie dann Ein Ehrsamer Bath dahin 
bedacht seyn wird, dass dieselben etwan von Blech gemacht 
werden), daviir sie vier Ungrisch zahlen sollen; die aber in die 
Stadt gar herein wollen, sollen vor jede Stund denen Thor
knechten acht Ungrisch zu zahlen schuldig sein. Und damit 
auch die Thorknechte ihre Wachten und Thorstellen besser 
versehen und ihrer nicht so viel, wie bisher öfters geschehen, 
davon zu gehen Ursach haben mögen, solle nicht mehr als nur 
eine Parthei jedesmal hereingelassen werden, und wenn diese 
hinaus, alsdan erst eine andere hereingehen; diejenigen Bur
ger aber, so über dies Verbot ihnen Unterschleif geben und 
sie aufhalten, sollen toties-quoties zwei Thaler Strafe zu geben 
allen Ernstes angehalten werden. Und damit dieses Alles desto 
besser und erwünschter möge vollzogen werden, wird von Einer 
Ehrsamen Gemeinde nöthig zu seyn erachtet, dass es nicht nur 
intimiret und öffentlich angeschlagen, sondern auch mit Ihren 
Excellenzen beeden Herren Grafen vorhero daraus geredet, 
und Sie desswegen gehorsamst erinnert möchten werden.

Eredetije Sopron levélt., az 1670. jkv  17. p. Lásd idézett gyűjt,
i. k. m .  i.

1671.
Kőszeg városi statutum.

Die 26. mensis április. Statutum est, communiri omnium 
voto, hogy per omnem potentiam, judici et senatui attributum 
est a communitate, hogy ezután az annualis és más adókat meg- 
vehessék minden emberen. Változván minden esztendőben az 
tizedesek és ha be nem szedik az tizedesek az adót ezédulájok 
szerint, magokon vétetik meg az nemes magistratus által.
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Item az község választott négy tirniindereket is, magyar 
részről Hérics Mihály és Bosky Mihály, német résziül pedig 
Marton Gergely és Kolczer János.

Azután az város statutumja elolvastatott publice, kiknek 
observatiojára serio admonealtatott az község biró úr által, 
kiváltképpen az Isten ellen való átkozódástúl és szidalomtól 
óvják magokat, mivel érdemesen bűntetteinek az kik effélék
ben tapasztalatnak.

Item determináltatott az is, hogy az egész határig Két- 
hely felé, az csalitot kiirtván, az ki kiirtja azon kiirtott föld 
és erdőt, örökösen azé legyen, az ki kiirtja, pénz nélkül enged
vén neki az város, hogy a városhatára ne kissebbedjék, meg
mutatván bizonyos emberek által az határt az meddig igazán 
van az határ.

Item, az palánt földeket is, az kik az előtt hói bírtak, 
magoknak usurpálván usussában mehessenek.

Item, egy hét alatt valaki el nem adja az kecskéjét, szaba
don agyon verhesse akárki, egyáltalán fogva senki se tartson 
egyet is, determinatum est.

Item statuáltatott az is, hogy az kovácsok az kapa nádo- 
lástiíl csak den. 12 vegyenek és ne többet ez után, élesitésétiil 
penig den. 1, tartozván a kovács is büntetés alatt jól megná- 
dolni, minden ember kapáját szűk lévén most a pénz és az vas 
sem drága.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, ugyanott. Frot. 1670— 1673. 
Folio 56.

1671.
Magyar-Ovár városi statutum.

Den 26-ten Augusti 1671. Item ist beschlossen wordten 
dasz, bis khünfftige Michaely wedter bürger oder Inman bey 
Straff 5 fl. in die Macrkhau nicht gehe Aychel zu khlauben, 
sindtemahlen au Heyer die gersten, undt anders Kherndl gar 
scldecht geradten, und nach Michaelis ein iedter burger zu sei
ner Hausznotturfft vor...... sein schweinviech gleichwohl etwasz
von aychln khan bekhomben. Dieses soll auch Herrn Capitan 
leythenandt dann Herrn Hauptman in Schlossz nicht weniger 
dem Richter in khurzen angedeytet werdten, damit sye diesem 
Verpodt ihren underhabendten vortragen wollen. In widterigen 
soll der Übertretendte gepfendtet undt obgedachte Stroff ver
fallen hoben. Und solten hirauf die Waldtforster ihr Embsiges 
Aug undt obsieht tragen.

Eredetije Magyar-Ovár város levélt. Prot. 166Ü— 1675. Pag. 577.

27 h
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1671.
Buszt városi statútumok.

I.
Anno 1671. September. In dem die Knecht so unordent

lich auch vor mitternaclit das viech zu halten pflegen, daraus 
durch Ihr Unvorsichtigkeit grösster Schaden den rueben zue 
gefüget wird: als wird von E. E. gemein geschlossen, dasz nie
mand sein viech vor 3 Uhr gegen austraiben lassen solle.

Eredetije Buszt város levéltárában. Prot. 1608— 1678. Fol. 107.

И.
Anno 1671. November. E. E. Hath und geinain wollen das 

Besunder halden gänzlich verboten haben. Und welcher dar
wider betretten wird, solle von dem Stukh 3 fl. erlegen.

Eredetije ugyanott. Fol. 112.

1672.
Magyar-Ovár városi statutum.

Den 21-ten Januarii 1672. Ebermaszen ist beschlossen 
wordten, dasz hinfüro alle eingehendte Standtgelter so woll zu 
wochen als auch Jahrmärkhtsz Zeithen, die Markht Richter 
von denen Leydten solle abfordern undt einhringen, auch sol
che bey ihren abgelegten Jurament zu seiner Zeit fleiszig einer 
löblichen burgerschafft verraidten miessen.1

Eredetije Magyar-Ovár város levélt. Prot. 1662— 1675. Pag. 608.

1672.
Magyar-Ovár városi statutum.

Den 21-ten Januarii 1672. Ist bey unachläszlicher Straff 
5 11. verpodten dasz hinfiro khein burger oder Inwohner sich 
understehe, vor denen Markhtthörn allerhandt mist, Unfladt, 
undt andtere unsaubere Sachen abzuladten, sindtemahlen solches 
Unrainigkheithen verursachen auch Spödtich, undt schändtlich 
ist, sondtern sollen dergleichen feces vor die brükhen hinausz 
gefihrt oder getragen werdten; allesz bey obgemehlter Straff, 
so herr Richter gewiszlich kheinen nachlossen werdte.

Eredetije Magyar-Óvár város levélt. Prot. 1662— 1675. Pag. 609.

1 V. ö. előbb ugyanezen város 1663. évi statútumával 257. lap.
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1672.
Győr városi statutum.

Die 21. .lunii. Nos Martimis Szöny judex, caeterique 
jurati cives civitatis Jauriensis, accedente consensu aliorum 
etiam potiorum possessorum promontorii Szabadhegy dicta, in 
territorio dictae civitatis Jauriensis et comitatu similiter Jau- 
riensi existenti situati, ad ea quae sequuntur puncta communi 
bono et conservationi dicti promontorii deservientia, unanimi 
voto, perpetuo duratura, nullo contradicente, sponte et libere 
determinavimus et conclusimus, quorum quidem punctorum 
tenor liungarico idiomate conceptus hunc sequitur in modum:

Elsőben: Az hegymesterek hittel kötelesek és minden 
szőllőtűl Szt.-Mibály napjára 12 pénzt adgyanak a szőllősgaz- 
dák nekik az szőllőkhez való gondviselésekért, ha pedig vala
mely gazda meg nem akarná adni, lehet azon szőllősgazdát az 
szőllejének megszedésétől eltilthassák, szerszámát is elvehessek, 
azután duplummal vegyék meg rajta.

Másodszor, hogy ha valamely böcsiiltetés történnék a 
hegyen, minden tallérbul egy-egy garas járjon az hegymeste
reknek és azon böcsliben levő személyeknek, úgy hogy az egy 
garassal a tartozzék a ki afféle böcsiiltetésre okot ad és a ki 
veszi a bírákat vagy hegymestereket, annak fölötte, ha valaki 
valamely igazításra viszi a hegymestereket, a ki okot ad afféle 
igazításra, hatvankét pénzzel tartozzék a hegymesternek.

Harmadszor. Hogy ha valaki szőllejét elakarná adni, 
mindenekelőtt a szomszédokat tartozzék megimádni a hegy
mesterek által, ha pedig meg nem imádná, az vevő eltiltathas- 
sék a szőllőtől, azon kéviil az hegymesterek igazságát tartozzék 
megadni, kitiltassanak szőlőjekből az vevők.

Negyedszer: Ha valaki a szőlejét nem munkáltatná négy 
esztendeig, affélének a szőlleje a hegymesterek által megbecsül
tessék s városi biró uram bérével eladattassék, a mely .szőlő
ket vagy részeit valamely szőlősgazda munkálódni avagy mun- 
kálódtatni nem akarná, tehát szabad legyen vigore praesentis 
statuti másnak, a ki tudniillik munkálódtatni akarná eladni 
és föladhassák, akkorbeli városi biró uram akaratjábul (hozzá- 
tevén, hogy ha afféle szőlőnek szomszédja megimádtatván nem 
akarna hozzávenni) másnak adhassák, melynek az ára az hegy
nek közönséges javára fordíttassék, melyről az hegymesterek 
városi biró uramnak tartoznak számot adni.

Eötödszer: Ha pedig valaki szomszédjának és akármely 
szőlősgazdának gyümölcsfáját, veteményét és akármely névvel

2H1
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nevezendő jószágát ellopná vagy ellopatná, comperiáltatván 
okvetetlen szőleje veszve legyen, mindazonáltal a törvényszék 
színén és azon nap 12 forinttal büntetheti toties quoties ezt 
cselekedne akárki, mely az hegynek közönséges javára fordit- 
tassék, az hegymestereknek kiadván először a vigesimát belőle.

Hatodszor: Senki munkásoknak 25 pénznél többet ne 
adgyon, ha pedig többet adna s comperiáitatnék az hegymes
terek által, toties quoties 4 forintot vehessenek rajta, mely a 
hegynek javára fordittassék.

Hetedszer: Valaki innepnap munkálkodnék, a hegymes
terek irremissibiliter 4 forintot vegyenek rajta, melynek két 
része az közönséges jóra, az harmadik pedig az hegymestereké 
legyen. Az több hegyeken régi szokás szerént Sz.-Mihály nap- 
tul fogván, Szt.-Gfyörgy napig szabad legyen délután munkálódni 
Szentgyörgy naptul fogva pedig Szt.-Mihály napig valaki szom
baton délután munkálkodva találtatnék, azon a hegymesterek 
33 pénzt vehessenek maguk számára.

Nyolczadszor: Idegennek, a ki Győrön kivül lakik szőlőt 
ne legyen szabad tartani, ha effélék találtatnak győri városi 
biró uram authoritásával kirekesztessenek belőle.

Kilenczedszer: Valaki a hegymesterek hire nélkül az 
árkokan utat csinál által a közönséges utón kivül, 4 írtra bűn
tettessé!-, melynek két része a hegynek javára fordittassék, a 
harmadik hegymestereké legyen.

Tizedik : Senki venigét haza ne hozzon, hanem az árokra 
rakja és az szőlőknek árkait nem azok a kik szérűi vannak, 
hanem a kik közepén vannak is, tartoznak épiteni és felhánni, 
a ki pedig elmulatná 4 frt büntettessék (a parancsolattal szám
lálván 15 nap után) mely is közönséges jóra fordittassék.

Tizenegyedik: Ha pedig valakik a hegymestereknek enge
detlenek lennének és tisztességeket meg nem adnák, azok azokon 
toties quoties mereszlék cselekedni, 4 frtot vehessenek, melyre 
ha a hegymesterek elégtelenek lennének, tehát városi biró uram 
erejével is exigálhassák.

Tizenkettödször és utolszor: Az hegymesterek is a mun
kásokra jól vigyázzanak és ha munkájukban fogyatkozást talál
nak, 75 pénzt vehessenek afféle munkáson. Annak fölötte városi 
biró uramnak bizonyos időben tartoznak mindezekről elegendő 
számot adni, in cujus rei fidem tirmitatemque perpetuam prae
sentes literas nostras testimoniales jurium Magistrorum pro
montorii futuram ad cautelam sub sigillo nostro usitato 
dedimus, communi requirente justitia. Datum domo senatoria 
die 21. Junii Anno domini millesimo sexcentesimo septua-
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gesimo secundo. Item Martinus Szöny judex civitatis ut supra 
extra datum per me Stephanum Sebesi civitatis juratum nota
rium.1 (P. H.)

Bevezetve Győr város jegyzőkönyvébe az 1681—1696. Pag. 172— 173.

1672.
Magyar-Ovár várod statutum.

Den 11-ten Julii 1672. Ist ein Edler wollweiser Path 
abermahlen zusamben erschienen, undt ist einhöllig beschlos
sen wordten, dasz auff negst kbünftigen Sontag die halb hey- 
riger wein in deme gemain Leydtgeb heysern pr 5 den. solle 
geleydtgäbt w erd ten.2 3

Eredetije Magyar-Óvár levélt. Prot. 1662— 1675. Pag. 685.

1672.
Buszt városi statútumok.

I.

Anno 1672. Augusztus. VVeillen sich die holden wieder 
die gemachte Ordnung in dressen sperren und umb den zwelff- 
ten metzen nicht dreschen wollen: als wird geschlossen, das 
man gemeldte holden anderwertig in kein arbeit kommen his
sen soll; sondern so lang Sie Ihrem wirth das dressen und 
Snidt arbeit nicht verrichtet haben, soll man Ihnen keinen zeig 
bey den Thören hinaus lassen.

Eredetije Buszt város levéltárában. Prot. 1668— 1678. Fol. 137.

II.

Anno 1672. December. Stokli und Stokhen drinnen herein 
zu tragen ist denen so wohl in frey alsz Bürgerlichen Heüsern 
befindenden holden verboten bey Straff Spannung ahn das Khreiz.

Eredetije w. o. Fol. 151.

1 Szóról szóra újból kiadatott 1702. Prot. 1702—1703. Pag. 21. s
köv. 1714-ben lásd Prot. 1707—1715. 334. s köv. lapjain.

3 Megujíttatott 1075. évi aug. 1. ülésen az ieze bor árának 6 
dénárra emelésével 1. u. ott 1307. Pag.
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1672.
Sopron városi statútumok.

I.

Ingleichen solle auch der 12. § voriger Betrachtung darin
nen das Hazen verboten, inseinen Kräften verbleiben, und bittet 
Eine Ehrsame Gemeinde absonderlich, den Hasen Zain zu set
zen oder zu legen so viel möglich zu verbieten mit gewisser 
Bestrafung per 5 fh, wie ingleichen auch denen, die keine Bur
ger sind, die Hasen und anderes Wildpret zu schiessen hei 
vorgedachter Strafe nicht im Geringsten zu verstatten, und 
den Dudleswald (wo auch das Stubel-Zaussig) immerfort Bäli- 
nig (???) zu halten, und nachdem die ausgesetzten Kräfte auf viel
fältiges Begehren nicht wollen gelöset werden; also hat man 
denen Herren Bergleuten hiemit völlige Gewalt mitgetheilt, 
selbige Orter auszustecken und gemeiner Stadt Grund zuzueignen.

Eredetije Sopron város levéltárában. 1672. jegyzőkönyv 12. p. Lásd 
idézett gyűjt. 131. I.

II.

Man inhaerirt wegen der Menscher, die als Burgknech- 
tinnen sich allhier aufhalten und in keine Dienste sich einlas
sen wollen, dem 35. Punkt vertiger Betrachtung, und bittet, 
wann einige Anmeldung desswegen geschehen sollte, selbe gebüh
rend abzustrafen mit allem Ernst.

Eredetije и. о. 35. p.

III.

Eine Ehrsame Gemeinde empfindet sehr schmerzlich und 
mit ihrem grossen Schaden die Vertheuerung in dem Vorkauf, 
so wöchentlich von denen Fremden und absonderlich von denen 
Crobothen in der Menge geschieclit. Diesem Unheil nun abzu
helfen und viel möglich zuvor zu kommen, haben Sie zu Ins
pectoren geordnet: Herrn Christof Hackstock, Jakob Peiren. 
Michael Schneller und Jakob Scheffer mit nachgesetzter Instruc
tion : dass sie dem Marktrichter und Mehlmesser ernstlich sol
len an befehlen, keinen einzigen fremden Wagen zu verbotener 
Zeit in ein oder das andere Haus wegführen zu lassen, noch 
viel weniger abzumessen einwilligen, sondern so viel ihnen mög
lich, mit ihrer Vorsicht allen Missbrauchen und Vorkäufen 
vorzukommen, höchst befliessen seyn sollen. Wo erforscht und 
befunden wird werden, dass der eine oder andere Fremde etwas
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sollte d’ran oder d’rauf geben, ebendasselbe solle zur Halb
scheid dem Spital, zur anderen Halbscheid denen Inspectoren 
zu Nutzen kommen: Dieser Ursachen halber sähe Eine Ehr
same Gemeinde gerne, dass wie vor diesem in der Stadt gebräuch
lich gewest, also auch hinfort draussen Winterszeit bis auf 10, 
Sommerszeit aber bis 9 Uhr die Marktfahne an einem beque
men Ort, bei dem vordem Thor solle ausgesteckt werden.

Eredetije и. о. 37. p.

1673.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Die 30. április. Újonnan az egész községtűi és a tanács- 

tűi determináltatott, hogy a sört se vendégfogadóban se más 
senki házához, se az városban senki be ne merészelje hozni, sub 
poena confiscationis, ha betegnek köll Kéthelyre küldjön érette.

Eredetije Kőszeg város levélt, ugyanott Prot. 1670—1673. Föl. 259.

II.
Die 2. Junii. Mivel hogy az város proventussát inkább 

augeálni, sem hogy mint imminuálni akarja az nemes tanács, 
azért az vámért való summa in toto megmarad, hanem az hordó
vonók proventussa igy limitaltatott, hogy ennek utánna egy akó 
bornak vonásátúl egy krajczár, egy csöbörtül két pénz az bór- 
vonóknak a modo usque inposterum rendeltetett, ha különben 
cselekednének büntetés nélkül nem maradnak.

Eredetije ugyanott. Folio 274.

1673.
Buszt városi statútumok.

I.
Anno 1673. Május. Nach dem die allhiesigen holdenleü- 

ten wegen des Schnidt der Burgerschafft unterschiedliche hin- 
dernusz verursachen; massen Sie die Weingarten arbeit wegen 
der grössze desz Lohns dem Schnidt vorziehen: alsz hat E. E. 
Rath und Gemein in ahnsehung erwehnter Ursache geschlos
sen, das den holden in wehrenden Schnidt die Weingarten arbeit 
gänzlichen verboten sein solle, bey Straff vier Schilling, solche 
also bald von jedweden zu erlegen; wiedrigens fals sie in den 
Kotter gestelt und vor Erlegung dessen nicht sollen heraus
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gelassen werden. Von jetzt gedachten 4 fl. gebührt den Berg
leuten 2 grossen, damit sie fleissige obsicht haben sollten. Gleich- 
fals wird den Bürgern Vorboten in ihren Weingarten mit Fremii
den tagwerkhen (ausgenommen mit Ihren aignen gesind) arb 
ten zu lassen.

Eredetije Ruszt város levéltárában. Prot. 1668—1678. Fol. 162.

II.

Anno 1673. October. E. E. Rath und Gemein schliesten, 
das der Bergschreiber solle die allhiesigen Burger ahnhalten, 
dasz sie sich umb Ihre grundschtüch schreiben lassen sollen, 
und welche solches nicht thun, die sollen auffgezeichnet und 
in das ausstand Register gebracht werden. Denen Ausländichen 
aber solle ehend Zettl gegeben werden.

III.

I n  dem  sich die G em ein  b ek lag e t, dasz in  dem  L eesen  
viel von M o st in  dem G em ein  K e lle r  au ff d ie  se iten  k o m t : 
als w erden  den  U n te rc a m e re r  u n d  beeden P re sz e n  Ih re  Z u b e r 
m ost a b g e sp ro c h e n : dem  H e r r n  R ic h te r  a b e r  sollen se ine  2. 
Z u b e ru n d  dem  O b ercam m erer ein  Z u b e r  M o st vor seine B e m ü 
h u n g  g e ra ic h e t werden.

IV.

W e ille n  es in dem  G em ein  A k h e rn  se r u n ric h tig  h e rg e 
h e t :  a ls  w ird  von einer g an z  G em ein  e inhellig  geschlossen, das 
jedes h a lb  L e h n  H ausz  e in  ganzes Jo ch , ein  v ie rtl H a u sz  a b e r  
ein  h a lb es  J o c h  akhern  solle.

V.
Inn gleichen schliest E. E. Gemein das von jedweder 

Hausz ohne unterschied, wie auch von denen so Bürgerrecht 
geniesen zu der Evangelischen Kirchen ein halber Emer Most 
gegeben werden solle.

VI.

Ittem Schliest E. E. Rath und Gemein wieder die so 
Bürgerrecht gemessen und kaine Heuser haben; das Sie bis 
hie ein Jahr sich umb Heiiser bewerben: wiedrigen fals Ihnen 
Ihr leesen nicht herein passirt werden solle.

Eredetije ugyanott. Fol. 169.
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1674.
Rüszt városi statutum.

Anno 1674. Januarii. In dem E. E. Rath sich beschwährt,
las sie vor Ihre mühewaltung ................ remunerirung nicht
lütten, sondern dasz die einkommende Straffen, was über 5 fl. 
sich befindet alle zu E. E. Gemein genommen werden, welches 
vor niemahlen gewesen: alsz hat E. E. Gemein geschlossen, 
dasz auszer der 5 fl., alle Straffen bis auff 10 fl. E. E. Rath 
empfangen und fallen, Was aber über 10 fl. sich beiaffet E. E. 
Gemein verraitet werden solle.

Eredetije Buszt város levélt. Prot. 1668—1678. Fol. 182.

1674.
Kőszeg városi statutum.

Die 7. junii. Valaki a vetisek közt való parlagokon őrzi 
maga marháját, benntapasztaltatván béhajtatik és a statutum 
szerint megbüntettetik.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, ugyanott. Prot. 1674—1681. 
Folio 2.

1674.
Szombathely városi statutum.

Anno 1674, die 10. mensis junii, volt az böcsiiletes város
nak generalis gyűlése.

Item végezte az böcsületes város közönségesen per modum 
statuti úgy, hogy successivis temporibus inviolabiliter obser- 
váltassék, hogy ezután, a mely a böcsületes város köze egy fer
tályról urunk ő Felségének nem adózik, az olyatén itt váro
sunkban lakó ember marhát szántani valót ne tartson a végre, 
hogy az városi földön őrizze és pascuálja, mert valakinek olyan
nak marháját az városi földön őrizni és pascualni találják, 
hehajtván toties-quoties városi biró ur négy forintot vegyen 
rajta. Azért minden, a ki nem adózik egy fertály háztúl, úgy 
viseljen magára gondot, hogy avagy egy fertály adózó földet 
szerezzen avagy pedig marháját Szt.-Péter és Szt.-Pál napig 
eladja, ha kárt nem akar vallani.

Eredetije Szombathely város levéltárában, ugyanott. Pag. 235. Prot. 
1672—1678.
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1674.
Komárom városi statútum.

Anno 1674. Die 5-ta mensis Julii. In frequenti regii 
oppidi Bév-Comaromi existente congregatione pro peiinduis! 
rebus et negotiis determinandis consulentes domini judex pri
marius et jurati senatores taliter ut sequitur conclusere.

E t  prim o  qu id em  ju x ta  m orem  e t  consv e tu d in em  ab  olim  
p ra c tic a tu m  a festo b ea to ru m  P e t r i  e t P a u l i  ap o sto lo ru m  C h ris ti 
u sq u e  a d  1-m am  S ep tem b ris  per to tu m  o p p id u m  reg iu m  edu- 
c illa  v inorum  ex p a r te  suae m a je s ta tis  re g ia e  h a b e b itu r ;  oppi
d a n i vero  ab  educillis  c e s sa b u n t; v e ru m  p ro  so lis dom inis jud ice  
p rim a rio , ju ra to  n o ta rio , e t v ig in ti q u a tu o r  sen a to rib u s  ac 
ju r a t is  civ ibus oppidi reg ii h u ju s  C o m aro m ien sis  p e r  dom inum  
an n o n a e  p rae fec tu m  in  celario  generosi d o m in i S te p h a n i H a t ty a  
ju d ic is  p rim a rii  q u in q u a g in ta  u rn a e  seu ak o n es  vini ed u c illa ri 
p e rm issi sun t.

Eredetije Komárom város levélt, az 1673—1680. évi jkv 69. I.

Den 3-ten October 1674. Ist ein Ehrsamer Bath undt 
gesambte burgerschafft abermalen zusammen erschienen.

D ie  L e y th a  a ck h e r, sollen o rd e n tlic h  a u sz g e th e y lt w er
den, d a m it ein  J e d te r  waisz wasz d im e zugehö rig .

Eredetije Magyar-Óvár város levélt. Prot. 1662—1675. Pag. 1310.

Anno 1675. den 30-ten Februar. Es ist ein Edl wohl- 
weiszer Bath und gesambte löbliche Burgerschafft in diesem 
Jahr vors Erste mahl erschinen, und ist Einhöllig beschlossen 
worden, dass Sye hinftiro ein Jedter burger mit dem gemain 
Bobot, beszer alsz dato her beschehen in obacht nehme, zu sel
bigen zeitlicli schickhe oder khume, damit die Gemain arbeith 
bevüerdterd werde; falils aber einer oder der andere, Er seye 
nun, wer er seye, umb gewelte Zeit nicht schickhen oder selbst 
khumben wurde, Ein solcher solle von Herrn Bichter wie vor

1674.
Magyar-Ovár városi statutum.

1675.
Magyar-Ovár városi statutumoTc.

I.
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Jalir beschlossen, unnachlessig bestrafft werden. Deme sieb ein 
löbliche Bürgerschaft werde nachzukhummen werde wissen, 
bey verhiedtung vorgemelter Straff.

II.
Eodem die. Im gleichen Soll ein löbliche Burgerschafft 

sich mit dem Wachten hinfiehro fleissiger einstehlen, und muesz 
ein jeder allmahlen manbahre Leuth Schickhen, oder seihst, so 
er anderst abkhumben khan, zuer Wacht khumben, undt alle 
Zeit ein halbe nacht auf der Wacht verbleiben, In widrigen 
solle der bethrende vor erste per */2 В. fl., vor änderte aber 
doppelt abgestrafft werden.

III.
Item wierdt abermahlen und schon zum öfftern einhöllig 

beschlossen, dasz hinfiiehro weder Rathsher oder anderer gemai- 
ner Burger, ja sogar khein Inwohner sich nit unterstehe bey 
straff 5 fl. in denen freyhoffen allhier wein, noch Pier zu hol
len oder zu trinckhen, Sintehmahlen Einer löblichen Bürger
schafft dasz Jahr hindurch grose uncosten und auszgaben, 
Sowoll auf die geistlichen alsz auch andere gemein geding auf
gehen; So fehrn aber einer oder der ander, wider dissen Ver- 
poth betreden wuerde, alsz soll dan ermelde Straff an selbigen 
exequiert und unnachlässlich erlegt werden.

IV.
Eodem. Der Anschlag wierdt auf dieses Jahr, alsz auf 

ein groszes Hausz 4 fl, und auf ein Kleines 2 fl. limitiert, sol
che quartal weisz zu Erlegen.

Die Inleuth muessen hinfihro auch zu den Rathshausz 
contribuiren, wasz billich.

Eredetije Magyar-Óvár város levéltárában. Prot. 1670—1679. Pag. 
190—193.

V.
Den 24. Februarii. Wirdt abermahlen verpotten, bey Pfend- 

tung Rosz, Oxen und Wagen, dasz keiner in dem Stöcklien- 
Walt sich understehe den geringisten Schadten zu machen, 
extra straff.

Die Gräben bey dem Ungerfeldt bey straff 5 fl. auff zu 
werffen. Herr Cammerer soll vor den Spadtisclien Hausz ein 
Tach oder schupfen anziegen lassen, damit die Wochen Marckh 
herab gebracht werden.

Eredetije и. о. Pag. 194.
C orpus S ta tu to ru m . Y. 19
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1675.
Ruszt városi statutum.

Anno 1675. Szeptember die 14. Eodem die ist bey E. 
E. Rath und Gemain das aichel klauben so wolil denen Bur
gern alsz inwohnern allhier verboten worden bey Straff 5. fl. 
sollen aber frembde darüber ergriffen werden, sollen Sie gepfän
det werden und das Pfand den Bergleuten verbleiben.

Eredetije Ruszt város levéltárában. Prot. 1668—1678. Fol. 224.

1675.
Sopron városi statutum.

Zur Erhaltung guter Ordnung auf denen Wochen- und 
Jahrmärkten, ist hiebevor löblich das Mehlmesseramt eingeführt 
worden, damit jedermann rechte Mass in Yerkauffung sowohl 
des Getreides als des Mehls haben möchte: Indeme aber die
sem zuwider unterschiedliche Müllner und andere in gewissen 
Säcken Mehl und andere Sachen hereinbringen, und nun schlecht 
liin dem Augenmass nach verkauften, als will Eine Ehrsame 
Gemeinde dieses gänzlich eingestellt wissen, wie dann denen 
Verkauftem, so dieselben nicht nach dem ordinarii Metzen ver
kauften wollten, das Mehl und dergleichen weggenommen und 
in das Spital gebracht werden soll.

Eredetije Sopron város levéltárában. 1676. jkv  30. p. Lásd idézett 
gyűjt. I. k. 136. I.

1676.
B uszt városi statutum.

Anno 1676. Februar die 29. Eodem die. E. E. Rath und 
Gemein schliesten das der Meszner künfftig, weder in der 
obern als heruntern Kirchen nicht leüten solle, bis vorhero von 
den geleit bezalt worden.

Eredetije Ruszt város levéltárában. Prot. 1668—1678. Fol. 236.

1676.
Szombathely városi statutum.

Anno 1676. die 8. mensis martii volt az böcsületes város
nak generalis gyűlése.

Item végezett az böcsületes város az mészárosok felől, ügy
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hogy az jövendő pünköstig jó fejős tehén és ökörhúsnak font
ját három pénzen, az borjúi húsnak negyed pénzen vágják fontját.

Eredetije Szombathely város levéltárában, ugyanott. Prot. 1672— 
1678. Pag. 398.

1676.
Magyar-Ovár városi statútumok.

I.
Den 18. Martii.

D e l i b e r a t u m  est.
Dasz hinfüehro bey straff 6 fl. keiner sich understehe, 

abgestandenes Viech in dem Marckh ausz zu schinden oder ein 
andern vor sein Hausz schlagen zu lassen, sondern vor dem 
Thor untern andern Unflath zu bringen.

Eredetije Magyar-Óvár város levélt. Prot. 1670—1679. Pag. 239.

II.
Den 6. July 1676. Dem ungarischen Schuelmeister, auf 

sein eingeraichtes memoriale, dessen begehren, wierdt zwar die 
Aug. Stohl wie auch dasz Tauffgelt vor diszmahl auf inter
cession der ungerischen Nation verwilliget, doch mit der con
dition, dasz er sich desz überfliszigen Weintrinkhens enthalte, 
und die Jugendt vleisziger instruiere, damit ferrer kheine 
Klag einlauffe von der Gemain.

Gleichermassen, wierdt dem Teutschen schuelmaister in 
gegenwarth der löblichen Gemain wegen Underweiszung der 
Kinder vorgehalten, dasz selbiger ohne Underschaidt die Jugendt 
underweisze, mit sclraldtigen Vleisz, die Reichen alsz armen, 
damit ins künfftig von Einer löblichen Gemain dessentwegen 
ainige Klag nit vorkomme, wie vorhero beschehen, darnach 
Er sich zu verrichten wisse.

Eredetije и. о. Pag. 253—254.

1676.
Sopron városi statútumok.

I.

Demnach aus vertiger Betrachtung des 1. Punkt genug
sam erhellet, dass Ein Ersamer Rath das vergangene Jahr über 
in rectificirung derjenigen Sachen, so noch zu denen evange-

19*
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liechen Fundationen gehörig, allen möglichen Fleiss angewen
det; als erkennen solches die unter Einer Ersamen Gemein 
befindende evangelischen Mitglieder mit gebührenden Dank, bit
ten beynebst denselben, was noch hinterstellig seyn möchte, auch 
in fernere Richtigkeit zu bringen.

Eredetije Sopron város levélt. IfíTli. jkv 1. p. Lásd idézett gyűjt. 
I. köt. 137. I.

II.

Der vor einem Jahr und an jetzo wieder ruminirte Cata
logus, so in duplo beigeleget wird, zeiget augenscheinlich, dass 
die Zahl der Ungehorsamen und halsstarrigen, was das Bür
gerrecht und dessen Freyheiten betrifft, sieb nicht vermindere, 
sondern fast von Tag zu Tag vermehre, reiteriret also Eine 
Ehrs. Gemein nochmalen den 4. Punkt vertiger Betrachtung, 
und last sich Eines Ehrsamen Raths darüber bescheener Rath
schluss Eine Ehrsame Gemein der Handwerksleut’ halber gar 
wol gefallen, sollen aber unterdessen denen sowohl, als allen 
Übrigen indifferenter alle beneficia civilia, wie sie Punkt 12 
anni 1643 enumerirt werden, als nämlich Most hereinführen, 
unter Gemeiner Stett Prenndzeichen Wein verkauften, Weinleit
geben, Zeug zum Gebäu geben, und was weiters denen bür
gerlichen Privilegien annectiret ist, gänzlich denegiretund abge
schlagen werden, und verhoffet Eine Ersame Gemein die Herren 
Accis-Einnehmer werden gleich vor einem Jahr mit Denegirung 
der Leitgebzetteln wider die Widerspenstigen verfahren.

Eredetije w. o. 3. p.

III.

Die Testamenta und Legata ad pias causas betreffend, 
reflectirt sich Eine Ehrsame Gemein auf den fertigen Punct 
9 und daselbst befindlichen Reclitschlusz, und last sich gar 
woll gefallen, dasz zu aufriclitung der Testamenten nicht so 
indifferenter wie bis dato geschehen, jedernian möge gebrauchet, 
sondern qualificirte und der Sachen kundige personell mögen 
genohmen und adhibiret werden.

Eredetije и. о. 8. p.

IV.

D iejen igen , so d ie  W e in h ä n d le r  in  die K e lle r  o d er wohl 
g a r  a u f  an d e re  H e rrsc h a f te n  füh ren , wie au ch  die, so m it  denen 
K a u ffle u th e n  sowohl g em e in e r S ta t t ,  a ls  d e r B ü rg e rs c h a f t  n ach 
theilige  C orrespondenzen  pflegen, v e rlan g e t E in e  E rsa m e  G em ein
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dass solche nach  I n h a l t  P u n k t 22 v e r tig e r  B e tra c h tu n g  m it 
s c h a rfe r  s tra ff , a n d e rn  zum  E xem pel, so llen  be lege t w erden . 

Eredetije и. о. 20. p.

V.

Es scheint, als oh der Marktrichter, die Üppigkeit der 
Hauer und Tagwerker an denen Sonn- und Feiertagen abzu
stellen, viel zu insufficient wäre, daliero Eine Ersame Gemein 
für gut erachtet, dass demselben der Gefreite bei dem vor
dem Thor mit seinen Untergebenen an die Hand stehen, und 
da sich dergleichen ereignet, in Arrest nehmen, solches auch 
Einem löbl. Stadtgericht anzeigen soll, welches dann vermöge 
Punkt 24 verdt. Betrachtung mit ernstlicher straff wider diesel
ben zu verfahren dienstlich gebeten wird.

Eredetije и. о. 21. p.

VI.

W ie n ü tz lic h  die in  d e r V o r s ta d t  angefangene X a c lit-  
w aclie  sey, is t  m änn ig lich  b e k a n n t, u n d  dannenhero  m it a llem  
E r n s t  d a h in  zu  lab o riren , wie d ieselbe m öglich  c o n tin u ire t u n d  
noch  w e ite r  in  diesem  g u ten  Z u s ta n d  e rh a lte n  werde.

Eredetije и. о. 20. p.

VII.

Was wegen der Müllner und anderen gewissen Personen, 
so die in Säcken Mehl und dergleichen Sachen zu verkaufen 
hereinbringen, und die Maass in Verkauften nicht beobachten, 
sondern nur schlechtweg den augenschein nach versilbern wol
len, vor einem Jahr § 30 geschlossen worden, lässt es Eine 
Ersame Gemein in suo vigore, und will, dass solches Moel und 
dergleichen, dafern es die rechte Mass zu haben sich nicht befun
den wurde, soll hinweggenommen und in das Spital gebracht 
werden: wozu denn das Sailer-Gewölb unter Gemeiner Statt 
Mayerliof neben dem Kupferschmied am fügliclisten konnte 
gebraucht werden.

Eredetije и. о. 27. p.

V III.

S ollen  alle  V e rw a lte r  von G em e in g ü te rn  und  G eh ab en  
ih re  J a h re s re c h n u n g e n  m it B eilagen  versehen, a n  g eb ü h re n d e n  
O r t  u n d  S te lle  e inzure ichen  u n d  zu  übergeben  haben .

Eredetije и. о. 28- p.



Anno 1678. die 16. mensis jamuarii, lévén a böcsületes 
városnak generalis gyűlése.

Hasonlóképpen per modum statuti végeztetett, liogy a 
modo inposterum, hogy ha causaliter et non per inaniam vala
kitől a városban tűz támadna, mely miatt a városiak kárt 
vallanának — mortificalván az előbbeni ezen dologban statuált 
statútumot — eo facto az böcsületes város azon irremissihili- 
ter hatvan forintot vegyen. Ha penig szegényebb embertűi esik 
negyvent, ha igen szegény huszonöt forintot, de alább nem. 
Ezen végzés penig megtartatik successivis semper temporibus. 
Actum in domo communitatis, die et anno ut super.

Eredetije Szombathely város levéltárában, ugyanott. Prot. 1672— 
1678. Pag. 623.

1678.
Magyar- Ovár városi statutum.

Den 20. April 1678.
R a t s c h l a g .

Es wierdt von Einem Edlen Rath und ganzer versamb- 
leter burgerschafft Einhöllig beschlossen, clasz hinfüero desz 
Salzverschleisz halber, Einer löblichen Gfemain Zu nutz, und 
keinem weder Burger noch Inwohner (auszer dem gewöhnli
chen .Tahr Marckht) solches in unszeren Privilegirten Marcklit 
zu verkliauffen oder faill zu haben, von Künfftigem Georgi 
an bisz auf ain Jahr, gestattet oder zugelassen. Und ist zu 
solches Salz zu verkliauffen oder faill zu haben auf guettach- 
ten Eines Edlen Rats, Herr Gyury Januos Rathsburger dar- 
zue deputiertli, vor dessen Müehe wahltung wiierdet ihme von 
dessen gewin der dritte Pfennig verwilliget zu gehen. Inspector 
über Empfang und auszgab ist Herr Michl Eerher declarirt, 
wie den Herr Gyury Jannos von solchem Salzverschleisz 
wöchentlich oder monatlich, Ime Herrn Inspectori dasz Gelt 
oder Lossung ainandtworden solle. Worüber Er Herr Ferber 
ordentliche Raittung zu füehren schuldig ist.

Actum in Sitzendem Rath, die et anno ut supra.
Eredetije Magyar-Ővár város levéltárában. Prot. 1670—1679. Pag. 

443—414.
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1678.
Szombathely városi statutum.
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1678.
Sopron városi statutum.

Bezüglich der Bussen sollen die Zahlungsrückstände ein
gebracht, die uneingelösten Lussen als der Stadt bezüglich an 
die Stadt verfallen betrachtet werden, sowohl diese an die 
Stadt anheimgefallenen, so wie die Lussen überhaupt, sollen 
nur an solche Personen bezweckend die Heufechsung über
lassen werden, welche Zug und Zeug haben und der Stadt 
mit diesem im Falle des Erfordernisses beistehen.

Eredetije Sopron város levéltárában■ 1478. jkv 80. p. Lásd idézett 
gyűjt. I. köt. 142. I.

1679.
Buszt városi statutum.

Anno 1679. Május. Weillen ladder nun allenthalben in 
der nachbarschafft vielen feuersbrunsten entstanden seint: als 
schlüsset E. E. Rath und ganze Gemain, das ein ieder Burger 
ain Poding fol wasser vor sein Haus sein, und von Haus zu 
Haus ein besteiter wachter dem marcht auf und abgehen, wie 
auch alle Brun in der Nachbarschafft, ob es mit guettem 
ampern, Ketten und Wasser verseilen seint, wisitiren, wird in 
denselben ain Mangl gefunden, soll solcher behendt gewen
det werden.

Den zweyen Thorwaclitern wird auffs widerumb anbe- 
folchen, das sie bey verlihrung ihres dinsts und groser gelds 
Straff ohne vorwissen des gerichts keine frembde leut, abson
derlich die von verdächtigen Orthen kommen, und nicht aus
zuweisen haben herein lassen solle.

Eredetije Buszt város levéltárában. Erőt. 1470—1689. Fol. 11.

1680.
Sopron városi statútumok.

I.

Die Wildfällung solle denen, so kaine Bürger sind, mit 
nichten gestattet, denen Bürgern aber zur Lust und Ergötz- 
lichkeit, nicht aber ein Handwerk oder Gewerb daraus zu machen, 
zugelassen seyn. So aber ein Bürger einen andern, der nicht
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Bürger wäre, mit in die Compagnie nehmen würde, der soll 
um 5 11. zur Kammer gestraft werden.

Eredetije Sopron város levélt. 1680. jkv  11. p. Lásd idézett gyűjt.
I. köt. 145. I.

II.
Das Bierwesen Littet Ein Ehrsame Gemein in solchem 

Stand zu halten, dass es gut, und der Bürgerschaft zur gesund- 
heit gehrauet werde.

Eredetije и. о. SO. p.

III.
Der Dorfschaften Contribuirung (dabei auch der Bestan- 

tien zu gedenken) und die Verfertigung eines Urbarii anlan
gend, wird ein Ehrsamer Bath solches möglichst ins Werk zu 
stellen selhsten gedacht seyn. Dem auch dieses heizuftigen, dass, 
weilen die Bauern auch noch immerzu bürgerliche Gründe an 
sich bringen, die Bürgerschaft wie billig, solche wiederum con
digna aestimatione zurück zu lösen Eug und Macht habe. So 
ferne aber kein Bürger solchen Grund an sich lösen wollte, 
solle der Bauer von deren Wiesmathen und Aeckern doppelte 
Steuer, von denen Weingärten aber die einfache Steuer und 
das Bergrecht gehen, doch soll die Inhibition und Protestation 
alle zeit um Gregorii geschehen.1

Eredetije и. о. 23. p.

IV.
Von der Berechnung der fiskalischen Einkünften kann 

Eine Ehrsame Gemeinde nicht weichen, und soll hiezu Herr 
Schlättner den Anfang machen.

Was aber die Successionem fisci in den Caducitäten anlan
get, ob es dabei sein Bewendtniss habe, wie sich Eine Ehrsame 
Gemeinde mit Einem Ehrsamen Bath darüber verglichen hat, 
dergestalt:

Wenn ein hiesiger Bürger oder Inwohner ohne Leibes- 
Erben ab intestato mit Tod abgehet, und seihst erworbene 
Güter hinterlässt; von solcher Verlassenschaft soll die Hälfte 
Gemeiner Stadt Eisco heimfallen, die andere Hälfte aber den 
nächsten Anverwandten, das ist Brüdern und Schwestern, oder 
Brüder und Schwester Kindern, dafern sie hiesige Bürger oder 
Inwohner sind, erfolget werden. Mit fremden Befreundten aber,

1 A városi tanács ezt a rendelkezést helyesnek találván, egyúttal 
czélszerünek tartaná telekkönyvnek beállítását.

296
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(lafern sie Solches gebührendermassen suchen werden, wird Ein 
Böhl. Magistrat ex aequo et hono zu handeln wissen.

Eredetije w. o. 26. p.

V.
Obwohl in die Meelbüchsen heuer wenig eingekommen, 

jedennoch wird Ein Ehrsamer Rath gebeten, ob der gemach
ten Ordnung zu halten, dabei auch des Mehlmessers Klage 
abhelfen, welche berichtet, dass hin und wieder in den Häu
sern mit fremden und nicht gemeiner Stadt Metzen abgemessen 
wird. Entgegen soll er auch genügsam Leute halten und Jeder
mann befördern.

Eredetije и. о. 27. p.

VI.
Ist die Säuberung der Stadt jemals nothwendig gewesen, 

so ist's jetzund, wäre auch nötliig zu ver hüten, dass von den 
Bauherren die Gassen nicht so hoch ausgeschüttet und die Häu
ser verschüttet würden. Die Aufsicht hierüber, wie auch auf 
die Brunnen, Brucken und Mehrungen solle denen Herren Yier- 
undzwanzigern committiret werden. Zu repariren solche Noth- 
wendigkeiten wird Gemeine Stadt das Holz, die Yiertl aber 
die Unkosten geben. Dieweil occasione des Schutthaufens vor 
denen Herren Franziskanern allerlei sordes sich sammeln, also 
bittet Eine Ehrsame Gemeinde, dass man die Herren Fran
ziskaner dahin vermöge, dass solcher Allen insgemein schäd
liche Haufe weggebracht werde.1

Eredetije и. о. 28. p. Lásd id. gyűjt. 147. 1.

VII.
Dieweil wir Gottlob auch aus der Herren Katholischen 

Mittel Vacancia ersetzen, und die Aemter bestellen können, 
also wird Ein Ehrsamer Rath um der Stadt Heil und Wohl
fahrt gebeten, dahin zu laboriren, dass uns inskünftige keine 
solche Candidati zugemuthet und angetragen werden, welche 
anderen grossen Herren mit genauer Verbindung zugethan, in 
begehenden Strittigkeiten, wie oft zwischen Nachbarn geschie- 
het, wider solche, als unter denen sie ansässig sind, der Stadt 
Bestes kaum würden manuteniren können.

Eredetije и. о. 84. p.

1 A tanács megjegyzi, hogy ez megtörtént, de panaszolkodik a pol
gárságnak, különösen pedig a nemeseknek engedetlensége fölött.
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1681.
Kőszeg városi statutum.

Anno domini 1681. die 13. Mensis Octobris. Az város
ban levő utak reparatio járul determináltatott, bogy minden 
gazdaember, marliás és marhátlan tartozik abban concurrálni 
sub poena 11. 3. irremissibiliter exigenda.

Eredetije Kőszeg város levélt. Erőt. 1681—1691. Pag. 20.

1681.
Komárom városi statutum.

Anno 1681. Die 13. Octobris. Eodem die et anno hároni- 
statusbeli bírák uraimék együtt leven, determinálták mind 
közönségesen az csőszök végett, bogy akár mi névvel nevezendő 
marhat károkban találnának, afféle marhát, ha beakarnak, 
hajtani az kárról, valaki előlök elvenné: tehát az csőszök adják 
értésére competens birájának, az ki efféle hatalmasságot csele
kednék, tehát competens bírája 4 forintra büntethesse, ha penig 
valamely biró maga botja alatt afféle hatalmaskodot meg nem 
büntetne, tehát 8 forint leszen poenája három statusbeli bírák 
uraim által.

Eredetije Komárom város levélt, az 1667—1686. évi jkv 205. I.

1681.
Sopron városi statutum.

Der allgemeine Schlusz in successione Fisci No. 26. ver
tagen betrachtung soll allwegen geübet, die aber schon so offt 
erwehnte Berechnung der fiscalischen Einkünfften mit allem 
Ernst vorgenommen, und der Anfang von den schlättner gemacht 
werden.

Eredetije Sopron város levélt. 1681. évi Gemein Betracht.

1682.
Komárom városi statutum.

Die 17. maii. Hogy jóllehet ahol múlt háború ideiben a 
sok fel és alá járó hadaknak félelme miatt ide be szorult embe
rek marháikat az város földén falkánként szabadosán pascuál- 
tatták, ne lehetvén kélyeb annyival is inkább az dunákon túl 
bátorsághosan legeltetések, mint hogy pedigh juxta recentem 
prelibatorum statuum memoriam et reflexionem, az jármas ökör

2 3 8
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ós csordabéli marhákon kívül külön falkáknak a memoria homi
num excepto praeinsinuato disturbiorum tempore, akárminemü 
marhákat annyival is inkább falkás és sereghenként járó juho
kat az nevezet városi mezőn senkinek pascualtatni nem enged
tetett ; hanem az kinek házi szükséghére és gazdaságához, kivált
képen tartozó szarvasmarhái voltak, az közönséghes csorda pász
tor előtt lévő csordában keleti ki hajtatni, az falkás juhoknak 
pedigh szabados pascuatioja éppen nem engedtetett. Úgy az 
disznó csorda is külön pásztora előtt csak egy falkában legel
tetett. Mely régi szokás per praetitulatos status virtute hujus 
ipsius statuti úgy confirmáltatik és szorossan meg is tartattatni 
hagyattatik, hogy quanto cicius fienda admonitione domini judi
ces oppidi in contravenientes ezen statútumot observályák; az 
kik pedigh azt ohserválni nem akarnák, in amissione pecorum 
puniantur, velut contumaces et contra publicum constitutum 
proterve se se erigentes et amissa pecora pro libitu et volun
tate triplicis status judicum quo competit convertantur.

Eredetije Komárom város levéltárában, Komáromban. Prot. 1683— 
1710. Pag. 1.

1682.
Kőszeg városi statutum.

Anno 1682. die 24. Julii, in curia senatoria praesente domino 
judice et utriusque ordinis senatorum habita est congregatio.

Primum: pater Jezsuita uraiméknak megizentetett, mint
hogy ő kegyelmek irrequisito domino judice et senatu, külös 
háza felében comediára theatrumot csináltattak, ennek utánna 
ő kegyelmek azon ház nélkül el legyenek, mert egyátolyában 
többször nem admittálja az nemes tanács, hanem élni fog maga 
jussával és authoritássával.

2-do Determináltatott, hogy az őszi vetésekből tizen ket
tődin, az tavasziakból pedig tizenegyedin adassák ki részek az 
aratóknak.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1681—1691. Föl. 44.

1682.
Komárom városi statutum.

Anno Domini 1682. die 11-ma mensis Septembris.
V é g e z é s.

Három statusbeli bírák uraimék ő kegyelmek egyező 
akaratjokból elvégeztetett, hogy az városi incoláknak mind
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h á ro m  ré sz iü l, tu d n iill ik  nem es, sereges és városi rész rü l con- 
sc rib á lta s sa n a k , ügy, hogy az m a g is tra tu so k  tu d já k  vagy 
tu d h a ssá k , k in ek -k in ek  ki légyen az b írá ja  és k i b o tja  a lá  h a ll
gasson.

Másodszor. V a lak i házához k iilfö ld rü l való em b er jövend, 
a k á rh o n n é t jö t t  legyen az, hogy h a  azon idegeny  e m b e rt m agi- 
s t ra tu s á n a k  vagy tisz tv ise lő jének  liirévé nem  ad ja , hanem  azon 
idegeny  em bert h á z á n á l csak egy n ap  t a r ta n d ja  is, efféle cse
lek ed e te  b irá já n a k  vagy  tisz tv ise lő jének  h írévé esvén, é rd em le tt 
b ü n te té se n  b ü n te tő d í j  f o g ; ú g y m in t tiz e n k é t fo rin to n . H a  pedig 
b i r á t la n  em ber bejőne, és csak  egy vagy k é t  n a p  is b irá tla -  
n u l i t t  laknék , h a  az m e g tu d a tik , a k á rm e ly ik  m a g is tra tu s  
á l ta l  m eg ra g a d ta tik , m eg töm löczözte tik  és e m líte t t  tizenkét 
fo r in t  b ü n te tésse l b ü n te tő d ik .

Harmadszor. Hogy ha pediglen valaki a féle birátlan 
embert tudni fog ideben az városban lakni és birájának azon 
birátlan embert be nem mondana, vagy hirivé nem adna, 
hanem csak elhallgatná: tehát comperta rei veritate azon 
hirit nem adó ember ugyanazon a büntetésen marad, vala
mennyin azon birátlan ember maradna, úgymint 12 forinton, 
mely büntetés az város kerítésére applicáltátik.

Eredetije Komárom város levélt, az 1667—1686. évijkv 338—339. I.

1684.
Győr városi statutum.

Anno domini 1680. die 14. mensis Julii publico statuto 
et consensu domini judicis et senatus ac totius denique com
munitatis civitatis istius Jauriensis sancitum est.

Quod scilicet a modo imposterum jurati assessores ad 
exigendam pecuniam loci depositionalem ordinati et deputati, 
ab uno pecore non plus quam unum denarium exigant.

S e c u n d o : Si qu isp iam  e x tra n e u s  p eco ra  in  te rr ito r io  
J a u r ie n s i  p ascu are  vellet, id  sine p ra e sc itu  dom in i ju d ic is  et 
ju ra to ru m  assessorum  facere  non  au d e a t, v e ru m  h a b ita  p riu s 
a  p ra e fa to  dom ino ju d ice  licen tia , ib idem  p a sc u a re  possit, i ta  
tam en , quod  si t r ib u s  d iebus p eco ra  p ascu av e rit, te n e a tu r  a 
quovis pecore u n u m  cru c ife ru m , si vero u n a  sep tim an a , tres  
num m os p ra e s ta re , quam  pecun iam  dom ini ex ac to re s  te n e a n tu r  
sib i conscribere  ac  de iisdem  dom inis c a m e ra riis  q u a lib e t 
a n g a r ia  sufficientes ra tio n es  red d e re  e t  a d m in is tra re . P ecun ia  
vero ta m  loci depositionalis  quam  vero in  ra tio n e m  te rra g ii
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äxacta, donec dom in is c a m era riis  sufficiens d a re tu r  ra tio , sem p er 
[irae m an ib u s p o ten tio ris  ju r a t i  assessoris m an ea t e t l ia b e a tu r . 

Eredetije Győr város levélt. Prot. 10. ex 1664—1690. Pag. 68.

1685.
Komárom városi statutum.

Anno 1685. die 7. mensis januarii statutum et mani
festatum extitit.

H ogy  ném ely  kom árom i nem essek és lakossok cum  e x tr a  
regnicolis, úgy  az A u sz triab e liv ek k el, úgy  m in t B écsben  lakozó  
B a rá th  A d á m m a l is búza s m in d  b o rb e li kereskedésben c o n tra  
m entem  priv ileg io rum  m a n ife s te  tá r s a lk o d n a k ; a n n a k  o k á é r t  
re n o v á lta to tt  az  előbbenyi s ta tu tu m . H ogy  valaki affélék m o st 
avagy jövendőben  ta p a sz ta lta tik , te h á t  irre m iss ib ilite r  kezénél 
ta lá lk o zan d ó  jó szága  a t tu l  elvétessék, com petens b iró ja  á l ta l  
s az m elynek felerésze az m a g y a r  s p i ta lr a  d iv e rtá lta ssé k  az 
re s id u ita s  p e n ig h  az három  s ta tu s b é li  b írá k  kö zö tt a e q u a li te r  
d iv idáltassék .

Eredetije Komárom város levéltárában. Prot. 1683—1710. Pag. 2.

1685.
Sopron városi statútumok.

I.

N ä c h s t diesem  wolle E in  L ö b lic h e r  M a g is tra tu s  ta m q u a m  
custos u tr iu sq u e  tab u lae  D ecalog i, au ch  d e r  S a b b a th sc liä n d e re i 
e rn s tlic h  zu s te u re n  I lnne la ssen  angelegen  seyn, u n d  N ie m a n 
den g e s ta tte n , e r  sey wess S ta n d e s  e r  wolle, dass E r  e x tra  
casum  n ecess ita tis , am  heil. S o n n tag , so dem  M enschen  n ic h t  
n u r  allein  z u r  leiblichen, so n d e rn  v ie lm ehr z u r  g e is tlichen  B u h e  
u n d  g ö ttlich en  Ü bung  g eo rd n e t, m it F u rn e h m u n g  sonst gem ei
n e r  H a n d a rb e ite n  und  H a n d tie ru n g e n , jem anden  ä rg e rlic h , od er 
am  G o tte sd ie n s t v e rh in d erlich  sey, u n d  d a m it das gem eine 
grobe, m eistens frem de V o lk  n ic h t  n u r  a lle in  n ih il agendo , u n d  
m it U n te r la s su n g  seiner so n s t gew öhnlichen h a r te n  A rb e i t ,  
A n d e rn  u n v e rn ü n ftig en  T h ie re n  gleich, u n d  also e inen  b lossen  
O clisen -S abba th  halte, w ä re  es g a r  w ohlgethan , w enn, n a c h  
u n se re r g o ttse lig e n  V o rfa h re n  V e ro rd n u n g , diese e x te rn a  d is
c ip lina  w ied e rg eb rach t u n d  a u c h  a n  solchen heiligen S o n n ta g  
V o rm itta g  u n te r  w äh renden  G o tte sd ie n s t alle K e lle r  in  L e u t-
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géb und Wirthshäusern, wie auch die Brodladen zugethan 
und die auf dem Platz rüstig herumschleichende und rohe 
Leute wegzupeitschen und die also zum Kirchgang und rech
ter Feierung des Sonntags zugsweise angehalten würden : damit 
auch ferner die göttlichen Drohungen an uns wahr werden, 
und das wüste Land länger feiern, und ihm seine Feier länger 
müsse gefallen lassen, die weil es nicht feiern könnte, da es 
billig feiern sollte.

Eredetije Sopron város levéltárában. 1685. jk v  2. p. Lásd idézett 
gyűjt. 152. I.

II.

Weilen auch Ein Ehrsamer Rath im Rathschluss über 
den 4. § werdt. Betrachtung Vertröstung gethan, dass derselbe 
dune würde angelegen seyn lassen, ein neues Weisenbuch anzu
richten, als wiederholet Eine Ehrsame Gemeinde ihre instän
dige Bitte, solche Vertröstung ehestens wirklich zu vollziehen; 
zumahlen schon vor Jahren ein feiner Grund dazu geleget 
worden, und Iliro Gestreng Herr Leopoldus Nättl, unser hoch
geehrter Herr Bürgermeister nicht wenig adminicula ex privato 
scrinio dazu verschaffen kann: damit auf solche Weise die 
Waisengelder und Waisengüter aufgesucht, an ihren rechten 
Ort und in richtige Ordnung wieder gebracht, allen sonst 
daraus enstehenden Unheil aber abgeholfen werden möge. Wel
ches heilsame und bei der Seelen Seligkeit uns obliegende 
Werk um so viel desto leichter wird können angegangen wer
den, wenn man die jährliche Uebergabe, so das Stadtgericht 
thun soll, fürbringen und die Richtigkeit hierinnen zeigen wird.

Eredetije и. о. 4. p.

III.
Es ist Einem Ehrsamen Rath allbereit eine Liste der

jenigen, so nicht Bürger sind, and doch bürgerliche Benefica 
geniessen, eingereicht worden; denen sollen solche Beneficia 
denegirt seyn, bis sie sich nicht um das Bürgerrecht bewer
ben werden.

Eredetije и. о. 12. p.

IV.
Was wegen Bestellung der Ampfer, sie mögen beschwer

lich oder furträglich seyn E. E. Gemein, schon vor Jahren 
wohl bedächtig verordnet, dasz keiner auf Lebenlanng confe- 
гг'-et, sondern alle enderte Jahr eine abwechslung solle fürge-
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nom m en  w erden, dasselbe  soll au sz  ebenm äszigen  G rü n d en , au ch  
m it den  B erg le u th e n  ins k iin fftige  d e rg es ta lt p ra c tic ire t  w er
den, das  aus beeden  R elig ionsgenoszen  a lle  e n d e rte  J a h r  d e r  
ä lte s te  en tlassen  u n d  en tgegen  a n n d e re  dieses A m p tes  n ic h t  
w en iger feliige au s  E . E . G em ein  M itte l d a rz u  b es te lle t u n d  
genom m en w erden sollen.

Eredetije и. о. 1685. Gem. Betr. SO. p. L. id. gyűjt. I. k. 156. 1.

V.
D as D ach  a u f  dem  R a th h a u se  b i t te t  E in e  E h rsa m e  

G em einde  folgende also  deck en  zn lassen, d ass es vor F e u e r  
a lle n th a lb e n  wohl v e rw a h re t sey. A u f  u n n ö th ig en  B a u  a b e r  
e tw as m ehreres zu  w enden, v e rb ie te t d e r M angel n o th w en d i- 
g e r Spesen, w iew ohl au ch  bei derselben  Ü berflu ss  zu beobach 
ten , w as d e r  a lte  g u te  W ir th  V a r ro  fü rsc h re ib e t:  B onus P a te r  
fa m ilia s  neque s it em p to r n e q u e  aedificator.

Eredetije и. о. SI. p.

VI.
E s  h a t  zw ar e in  je d e r  k ö n ig licher B u rg e r  u n d  frey e r 

M en sch  V öllige M a c h t u n d  G e w a lt ü b e r  sein  V erm ögen  denen  
le g ib u s  regn i u n d  s ta tu t is  c iv ita tis  gem äsz zu  d isp o n ire n ; doch  
so llen  n ach m alls  a u f  begebenden  T odesfall d ie  E rb e n  solche 
d ispositiones te s ta m e n ta r ia s  in  o rd ine  p roducieren , p u b lic iren  
u n d  confirm iren  hiszen, d a m it k a in  le g a tu m  a d  p ias causas h in -  
te rh a lte n , sondern  r ic h tig  a n  I h re n  O rth , das is t  auff das R a th  
h a a u sz  ge liefert w erden.

Eredetije и. о. 22. p.

VII.
N ich tw en ig e r s te h e t e inem  jeden  B u rg e r  frey, (wie d enn  

d ises schon vor dem  in denen  verlohnen gegangenen  G em einde
b e tra c h tu n g e n  e ingekom m en) d iejen igen  G ru n d s tü c k , so d iser 
S t a t t  Ju r is d ic t io n  zugehörige U n d e rth a n e n , o d er auch  a n d e re  
frem b d e  u n d  ausw end ige  von d e r  B u rg e rsc h a fft e rk au fft u n d  an  
sich  g e b ra c h t h aben , au szsch ä tzen  zu laszen, u n d  deposito  p re tio  
cond igno  davon p e r  e t  p ro p te r  ju s civile sib i com petens r e c h t
lich  zu tre ib en .

Eredetije и. о. 23. p.

VIII.
B ey V erk au ffu n g  d e r  a llb iesigen  G ru n d s tü c k  is t  es n ic h t 

genug , dasz die B e fre m d te n  u n d  b e n a c h b a h rte n  q u a lem cu n - 
q ue  n o titia m  deszszelben h ab en , sondern  d iejenigen, q u o ru m
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in te re s t, sollen solchen verk au ft sc ien tiíice  u n d  p e r  cau sas suas 
wiszen, das ist, E s  solle V e rk a u fte r  des G ru n d s tü c k s  denen 
h ie ru m fa lls  bew usten  f re u n d e n  und  N ach  baren , denen  das V or- 
k a u ffre c h t vigore s ta tu t i  zukom m t, g rü n d lic h e  N a c h r ic h t  geben 
u n d  dieselben so le n n ite r  u n d  c irc u m s ta n tia l i te r  g e ric h tlic h  
adm on iren , d am it sie I h r  tem pus fa ta le  d e r sechsz W o ch en  
u n d  d rey  tag , nach u h ra lte m  S ta t th ra u c h  observ iren  u n d  Ih re n  
J u r ib u s  bestm öglichst in v ig iliren  m ögen.

Eredetije и. о 24. p.

IX.
G leich fa lls  w ird  E in  E h rsa m e r  R a th  gebeten, die hö ch st 

n o th w en d ig s t und  n ü tz lic h s t e in g e fü h rte  H a u e r-O rd n u n g  in 
s te te  Ü b u n g  zu b rin g en  u n d  dabei zu e r h a l t e n : In so n d e rh e it  
ab er d u rc h  ern stliche  A b s tra fu n g  zu v e rh ü te n , d a m it die in  
benificiis sich  a u fh a lten d en , u n d  weiss n ic h t  ex quo c a p ite  u n d  
was f ü r  eine E x em p tio n  sich  e in b ild en d en  H a u e r  m it ih rem  
U ngehorsam  anderen  n ic h t  verle iten , u n d  zu einigem  U n fu g  
A n lass  u n d  G elegenheit geben  mögen.

Eredetije и. о. 26. p. Lásd id. gyűjt. 156. 1.

1686.

Sopron városi statútumok.
I.

N achdem e die S tra ffen  G o tte s  ü b e r L a n d  u n d  L e u th e  
S tä d te  u n d  F lecken , w egen d e r  M enschen  S ü nden , S ch an d  und  
L a s te rn  sich  vergrössern , u n d  bei uns n eb en  der G o tte s lä s te 
ru n g  u n d  E n th e ilig u n g  d e r  S onn- u n d  F e s tta g e , d a rw ied e r in  
v o rjä h rig e r  B e tra c h tu n g  § 1 u n d  § 2 g e e ife rt w orden, au ch  
von M o rd  u n d  E h e b ru c h  le id e r gehöret w ird , die H u re re i ab e r 
le ide r G o tt  g a r  gem ein w erden , au ch  eine Z e i t  h e r  wegen d er 
H exere i u n se re  S tad  in  e inen  Übeln R uff g e ra th e n  w ill, als 
e rfo rd e rt die höchste N o tt ,  d ass au ch  d ie  ze it u n d  le ib lichen  
S traffen , von der lieben O b rig k e it  zu r  genügsam en  E m p fin d 
lichkeit, an d e re  von solchen  Ü b e ln  ab zu sch reck en  geschärffet 
und  ex eq u ire t w erden, u n d  w ird  E in  E h rs a m e r  R a th  sich  a n g e 
legen seyn lassen, genaue In q u is itio n  v o rzukeh ren , d a m it a lle r  
V e rd a c h t d e r  Z au b e re i g rü n d lic h  a b g ek eh re t, E h r l ic h e r  L e u te  
g u te r  N am e  aus blosser E in b ild u n g  oder A rg w o h n  sa ttsam en  
Beweis n ic h t  m öge g e k rä n k e t w erden.

Eredetije Sopron város levélt, az 1686. Gern. Betr. 1. p. Lásd id. 
gyűjt. I. k. 160. I.
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II.

Es werden die Strafen Gottes auch abgewendet durch 
gute und gewissenhafte Administration der Waisengüter, dahero 
Eine Ehrsame Gemeinde den auf den 4. § vorjähriger Betrach
tung gegebenen Rathsschluss, das allbereit zum Waisenbuch 
Ein Anfang gemacht worden, mit gebührendem Dank erken
net: Weil aber einem guten Anfang auch eine gute Fortset
zung wohl stehet, also inhaeriret Eine Ehrsame Gemeinde den 
§ ] übergebener Extraordinar-Betrachtung, dass aller armen 
und verlassenen Waisen Vermögen (welches zu erhalten und 
nach Möglichkeit zu vermehren auf unser aller Seelen lieget) 
ordentlich beschrieben, und in das Waisenbuch eingetragen, 
auch nach dem Exempel des Herrn Baron Nätels von Rust, 
welcher bei abgelegtem stadtrichterlichen Amt eine ordentliche 
Verrechnung der Pupillen und Waisengüter, seinem Herrn 
Successor im Amt übergeben, von Einem Ehrsamen Rath die 
Übergaben von denen nachgefolgten Herren Stadtrichtern, ohne 
weiteres Aufschieben mit allem Ernst abgefordert, übernom
men und also alle Waisengüter in völlige Richtigkeit mögen 
gebracht werden. Es befindet aber Eine Ehrsame Gemeinde 
dieses heilsame Werk nochmehr zu befördern vor noth wendig, 
dass nach uralter Gewohnheit, mit einem Eifer allen Gehaben 
und Waisengüter-Verwaltern auferlegt werde, dass sie nicht 
zwei und drei Rechnungen Zusammenkommen lassen, sondern 
selbige denen löblichen Statuten gemäss, jährlich in guter Rich
tigkeit dem verordneten Rait Collegio alsobald nach dem neuen 
Jahr übergeben, und zugleich den Raitrest baar beilegen sol
len, damit das zur Wirthschaftsbestreitung benötliigte Geld 
davon ihnen wieder eingehändiget, das Übrige aber auf das 
Rathhaus mit Vormerkung in dem Waisenbuch, in die Wai- 
senbehältniss können gebracht werden. Gleicherweise wird auch 
für gut angesehen, dass die Herren Vormünder und Advoka
ten ohne Vorwissen und Consens Eines Löblichen Stadtgerichts 
keine Waisen gelder einkassieren, viel weniger behalten, und zu 
ihrem Nutzen gebrauchen, sondern wenn vor ihren Pupillen 
Gelder eingehen, es sei auf was weisz es wolle, solche eben
falls an gehörige Orthe liefern und übergeben möchten.

Eredetije и. о. 2. p.

III.
Weil demnach eine Unordnung der andern die Hand 

bietet, und durch solche viel Unrichtigkeiten dem Gemeinwe
sen, zu grossem Nachtheil und Schaden unumgänglich erfol-

20C orpus S ta tu to ru m . V.
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gen müssen: Also bittet Eine Ehrsame Gemeinde, die hocli- 
niitzlicli von denen Alten mit gutem Bedacht gemachte Ord
nung wiedereinzuführen und zu erneuern, dass alsobald mit 
dem neuen Jahr, durch öffentlich anzuchlagendes Patent alle 
die mit Rechnungen dem Gemeinwesen quocunque titulo ver
pflichtet, hei unausbleiblicher Strafe ermehret werden, ohne 
einige Verzögerung, in dem zu selbiger Zeit dergleichen Arbeit 
am füglichsten, weil noch keine sonderliche Wirthscafts Bestel
lung daran verhindern können, kann vorgenommen werden, 
solche an gehörigen Ortlien in richtiger Form übergeben und 
adjustiren lassen sollen. Damit, wie allezeit Gebrauch und 
üblich gewesen, die Cammerrechnung auch längstens um Mit
fasten geleget, und mit solcher geschlossen werden können.

Eredetije w. o. 6. p.

IV.

Weil durch das Salz-Monopolium Gemeiner Stadt jähr
lich ein Namhaftes Zuwachsen könnte, wenn alle Salzeinschwär
zungen ausgespüret werden möchten: also hat Eine Ehrsame 
Gemeinde immerhin verhoffet, es würde Ein Ehrsamer Rath 
kraft Rathschluss § 9 auf verdtige Betrachtung, weil der 
gethane Vorschlag inpractical befunden, auf ein anderes Expe
diens, denen Practicanten kräftig zu steuern, bedacht seyn, 
und hierüber mit Einer Ehrsamen Gemeinde conferiren, damit 
solch’ von unseren Vorfahren mit grossen Unkosten erworbe
nes Privilegium in seinen völligen Kräften zu der Aerarii Auf
nehmen möchte manuteniret werden: diesemnach wird hiemit 
gebührend an gehalten, hinfiiro auf solch’ profitables Werk 
nicht zu vergessen, sondern ehestens in reife Consideration zu 
ziehen; und ist dem beizufügen, was bei der extraordinär 
übergebenen Betrachtung § 7 erinnert worden, wie nämlich 
aus denen Kammerrechnungen erhelle, dass von unterschiede
nen Jahren her sehr viel Restantien in der Salzkammer sich 
befinden, welche von denen Kammerdienern ausgehorget und 
ausgeliehen worden. Verlanget demnach Eine Ehrsame Gemeinde, 
solche aus mehr gedachten Kammerrechnungen extrahiren und 
mit allem Ernst förderlichst einbringen, und das eingebrachte 
Geld alsofort dem Herrn Stadtcamerer einhändigen zu lassen, 
auch forthin keinem Kamerdiener zu verstatten, dass auch nm
ein Pfund von ihme auf Borg ausgegeben werde.

E re d e tije  и. о. 10. p .
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V.

Wegen der Caducitäten hat Ein Ehrsamer Rath § lü 
enni 1684 und § 11 1685 jähriger Betrachtung beigemerkt, 
dass Alles richtig aufgezeichnet, in eine Rechnung gebracht 
und von einem Eiscale dem andern Successori übergeben werde. 
Es verlanget Eine Ehrsame Gemeinde, dass auch die Fiscal- 
Restantien dem Aerario zum Besten mögen einkassieret und 
zugleich eine sonderliche Rubrik über das Jus terragii, der 
Abzugsgerechtigkeit, deren durch Erbschaft oder Legate in 
auswärtige Territoria von unserer Stadt kommenden Güter 
künftig observiret werden.

Eredetije и. о. 13. p.

VI.

Weil aber hiebei eine sonderliche Neuerung will einge- 
führet werden, dass Stadt- und Bürgerskinder, deren eheliche 
Geburt von Niemandem in Zweifel gezogen, und sie auch 
darüber zur Erlernung ehrlicher Handwerke gelassen und bei 
denen Zünften frei gesprochen, und forthin zu ehrlichen Mit
meistern angenommen worden, vor Conferirung des Bürger- 
recths ihre Geburtsbriefe mit noch mehreren Ausgaben und 
Unkosten lösen und produziren sollen, welches Einer Ehrsamen 
Gemeinde und ganzen Bürgerschaft an ihrem Vorrecht vor 
Fremden sehr nachtheilig und vorhero einmalen üblich gewe
sen, auch wider das Fundament, aus welchem der ordentlichen 
Obrigkeit an allen Orten die Geburts-Briefe von Fremdgebo
renen zu insinuiren eingeführt worden, streitet; also bittet 
Eine Ehrsame Gemeinde, Ein Ehrsamer Rath wolle mit der
gleichen Neuerung ehelich geborene Bürger und Meisterssöhne 
hinfüro verschonen, und beziehet sich hiernächst auf den § 
44 der 1639-jähr. Gemeindebetrachtung, in welchem beschlos
sen : dass Bürgerskinder und aus freien Städten Gebürtige 
ohne Vorweisung der Geburts-Briefe zu Bürgern angenommen 
werden sollen.

Eredetije и. о. 15. p.

VII.

Dem von Ihro kais. und königlichen Majestät allergnä
digst ergangenen und von Einem Ehrsamen Rath auf dem §
20. aus dem Rathschluss über den § 5. vorjähriger Betrach
tung angezogenen Befehl submittiret sich Eine Ehrsame 
Gemeinde allerunterthänigst und gleich wie solchem durch
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ordentliche Wahl und Bestellung der hohen Ämter quoad alter
nationem in religione bishero allergeliorsamst nachgelebet wor
den. Also bittet selbige, dass Ein Ehrsamer Bath auch bei 
denen Unterbeamten solches observiren und wo die paritas 
noch nicht ist, introduciren und darob halten wolle, damit die 
Mühe und Last, wie auch die Ehre und Nutzen, unter beeden 
Religions-Verwandten gleich getheilet und wo nicht zwei auf 
einmal einerlei Dienst vorzustellen noting ist, dass solcher nicht 
von einer Religion zugethanen perpetuirlich, sondern abwechs
lungsweise bestellet werde, damit hiedurch das gute Verständ- 
niss unter eines Leibes Gliedern gestiftet und befestiget, und 
keinem Theil über den andern deswegen sich zu beschweren 
eine Gelegenheit überlassen werde. Von der Änderung beim 
Spitalmeister-Amt von diesesmal ist im obrigen § 4 mehrere 
Anregung geschehen.

Eredetije и. о. 23. p.

V III.

Es wird sich auch Ein Ehrsamer Rath um besserer 
Ordnung willen nicht entgegen sagen lassen auf offtermahlig 
bittliches Erinnern, ein ordentlich und vollständiges Beam
tenbuch aufrichten und aller Persohnen Namen, wie sie von 
Zeit zu Zeit aufgenommen und wider entlassen worden, nicht 
weniger ihre Besteilunge, was einem und dem andern an Geld, 
Wein, Getreid, Holz oder anderen Gebühr zuerkennt wird 
und ausgeworffen, mit denen Instructionen, was ihnen zu ver
richten obligt, von wort zu wort eintragen zu lassen, weil sol
ches in allen wohlbestellten -Republiquen nicht allein hoch- 
nottig erachtet, sondern bei iedweder Pfegerei und in eines 
ieden guthen Wirthes privat hausze vor ein Cynosura und 
Richtschnur gehalten wird.

Eredetije и. о. Lásd id. gyűjt. 166. L, hol csonkán van közölve.

IX.
Was ratione der Testamenten und Passionen § 22. vor

jähriger Betrachtung E. E. G. wohlbedächtig verordnet und 
E. E. Rath in gegebenen Rathschlusz vor billicli erkennet und 
zu advertiren versprochen, dasz selbige von denen Erben in 
ordine produciret publiciret und die legata ad pias causas 
auf dem Rathhausz vor beschehender confirmation abgeführet 
werden sollen, deine wird beständig inhaeriret. Es betrübet 
sich aber E. E. G. von hertzen, dasz von solchen Legatis ad 
pias causas eine ziemliche Post in des Spital Meisters Uber-
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nahm und Empfang unbefindlich, und man noch nicht erfah
ren, wo solche hingekommen oder wie sie verlohren worden: 
und füget ferner dieses bei, dasz die aufgerichtete Testamenta 
nach dem Buchstaben des Testatoris in ihrem vigore verblei
ben und wo gevogte Kinder vorhandem, weder mit Obrigkeit
licher Sperr noch inventur eingriffee geschehen sollen.

Eredetije и. о. 29. p.

X.

Das Einstand und Уorkaufrecht, gleich wie es Ein Ehr
samer Rath §. 25. vorjähriger Betrachtungen, vermög der alten 
Statuten im Rathschluss denen Befreundten und Nachbahrn 
confirmiret: Also sind alle diejenigen, welche mit aussinnen
den Ränken unter allerhand Schein kontrakten und aufrich
tenden Tausch- und Kaufbriefen, worinnen der Kaufschilling 
viel höher als die Bezahlung würklich beschiehet, eingebracht 
wird, diesem Statuto zuwiderhandeln, nur damit der Freund 
oder Nachbahr, zu solchem Grundstück nicht gelangen möge, 
mit allem Ernst abzustraffen.

Eredetije и. о. SO. p.

XI.

Weilen die Kirchen von der Stadt müssen gebaut wer
den. so ist auch billig, dass der Kirchengüter-Administration 
halber, ordentliche Rechnung vor Rath uralter Gewohnheit 
nach möge jährlichen gegeben, hierzu auch rechtmässiger Kirch
vater aus Eines Ehrsamen Raths Mittel mögen denominirt 
uud eligirt werden; bittet Eine Ehrsame Gemeinde derowegen 
künftig diese Modalität in Obacht zu nehmen, und den künf
tigen Herrn Verwalter der Kirchengüter zu ordentlicher jähr
licher Rechnung anzuhalten.

Eredetije az 1686. évi pót jegyzőkönyv 4. p. Lásd id. gyűjt. 168. I.

X II.

Die höchstdringende Noth zwinget Eine Ehrsame Gemeinde, 
die Rectification der Steuern von Einem Ehrsamen Rath zu 
bitten, damit dadurch die nötliigen Anlagen, zu des gemeinen 
Wesen Bestens möge gleich dem Vermögen nach angeschlagen, 
der Arme nicht aggravirt werde, der Reiche aber nicht mit 
geringem Geld möge durchlaufen.

E red e tije  и . о. 5. p .
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1687.
Sopron városi statútumok.

I.
Indem aber über der Expedition, welche zwar den 23. 

April 1687 beschehen, und lang hernach exequiret worden, 
ein und anderer Skrupel sich ereignet, und diese durch lie vi
sion zu erläutern und zu heben, dem Gemeinwesen nur noch 
mehrere Unkosten verursachet hätte, bat selbige durch göttli
chen Beistand und Ein Ehrsamer Bath und Eine Ehrsame 
Gemein in freundlicher Zusammentretung, um das gute Ver
trauen zu verneuern, woran der Stadt Heil und Wohlfartli 
hanget, unter sieb selbst in mehrere Consideration gezogen 
und endlich den 13 und 16. abgewichenen Monaths Februar 
sich gänzlich in dieser Sache verglichen, und dergestalten ver
standen : dass Ein Ehrsamer Bath bei der uralt hergebracht 
und bisher observirten Gewohnheit ratione ihrer eigenthumli- 
chen Gütter von der ordinari Steuer auch hinfiiro ganz befreiet, 
und bei solcher Gerechtigkeit unperturbieret verbleiben, in 
denen extraordinär Anlagen, aber a tempore notae controver
siae allein so weit und so viel, als Eine Ehrsame Gemeinde 
und Bürgerschaft, bisher wirklich abgefüliret und bezahlet, 
exempt: In denen aufgenommenen Capitalien aber so oft als 
eines oder das andere zu bezahlen, die Noth erfordern würde, 
Selbiger auch die bei den hohen Herren Beamten unausge- 
nonimen, nach dem Vermögen wie der Anschlag auf die Grund
stücke gemacht und eingeführet worden: nicht weniger auch in 
allen künftigen Extraordinär-Anlagen auf erstbemeldete Weise 
concurriren, und jederzeit mit Zahlen helfen sollen, doch dass 
vermög der kaiserlichen allergnädigsten Besolution das Wohn
haus mit denen pertinentiis jedesmal attendiret und privilegiret 
verbleibe.

Eredetije Sopron város levéltárában, az 1687. jkv  4. p. Lásd id. 
gyűjt. I. le. 170. I.

И.
Hiebei aber hat Eine Ersame Gemeinde reiflich erwogen, 

wie unsere lieben Vorfahren die erwählte Bathspersohnen, so 
lange sie im ammte verblieben, ihrer meriten und getragenen 
ammtsbeschwerden halber von der ordinari Steuer gänzlich 
befreiet und nach ihrem seeligen Abschied auch dero hinter- 
lassenen Frauen Wittwen, damit sie einige Consolation und 
Ergötzung haben möchten, solches Beneficium auf drei Jahre
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zuerkannt worden: .Diesemnach will Eine Ehrsame Gemeinde 
solche rühmlich bisher observirte Gewohnheit hiemit stabiliren, 
und auch künftig beobachtet und gehalten wissen, woferne die 
hinterlassenen Witt wen unter solchem dreijährigen Termin 
nicht ihrer verstorbenen Eheherren Nahmen ändern und sich 
weiters verehelichen, wodurch dieses Beneficium auch exspiri- 
ren und aufgehoben seyn solle.

Eredetije и. о. 14. p.

III .

Es ist aber wegen Missbrauchs des Bürgerrechtes öfters 
Anregung beschehen, indeme indifferenter auch Solche Bürger 
zu werden suchen, welche kein Handwerk treiben können, auch 
sonsten hier nicht begütert, sondern in fremden territoriis etwa 
ein geringes Grundstück an sich bringen und nachgehends 
bei Erlangung des Bürgerstandes der übrigen Bürgerscsaft in 
Allem und Jedem nicht allein gleich seyn wollen, sondern 
auch derselben in ihrer Nahrung mit Handel und Wandel 
auch Yerkauf grossen Schaden zufügen: also wird Ein Ehr
samer Bath gebührend ersuchet, diesen Punkt in mehrere Con
sideration zu ziehen und mit Einer Ehrsamen Gemeinde zu 
communiziren, damit hierinnen ein allgemeines Statutum aus
gearbeitet und verglichen und sodann solches beständig obser- 
viret werden könne.

Eredetije и. о. 23. p. Lásd id. gyűjt. I. к. 172. 1.

IV.

Und weil bei An- und Aufnahme neuer Officianten die 
uralte Observanz mit sich bringet, dass Ein Ehrsamer Bath 
ohne Vor wissen Einer Ehrsamen Gemeinde, nicht mehr Leutlie 
in Bestallung nehmen, und mit denen zu reichenden Salariis, 
das ohne dem erschöpfen Aerarium beschweren kann, und 
dahero jederzeit vorhero mit deroselben zu communiciren und 
zu deliberiren, ob mehrere Personen noting, die in Vorschlag 
kommenden capabel, und wie sie nachgehends zu salariren; 
dieses aber alles bei Bestellung Herrn Wilhelm Artners zum 
ungrischen Notariat unterlassen worden, hat Eine Ehrsame 
Gemeinde diese eingeführte Unordnung zu ressentiren, keines
wegs unterlassen können. Wei 1 sie aber an Herrn Artners 
Qualitäten nichts auszustellen hat, als hoffet Eine Ehrsame 
Gemeinde, dass dieses künftig in keine Nachfolge gezogen und 
ihme angenommenen Notario nomine senatus et communitatis,

:u  1
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wie vor deme üblich gewesen, die Vocation werde ausgeferti- 
get werden.

Eredetije w. o. Lásd id. gyűjt. 174. 1.

V.

Dergleichen ist auch bei Conferirung der Stadtpfarrer 
ungewöhnlich und zu unsere Zeiten unerhört vorbeigegangen, 
und dadurch die alte gute Ordnung, nach welcher allemal 
bei ereigneter Vacanz, gewisse candidati bei Einer Ehrsamen 
Gemeinde in die Wahl gekommen, unterbrochen worden. Der 
Herr Plebanus ist allen lieb und angenehm, dass seiner rühm
lichen Qualitäten und grossen Meriten halber ihme alle und 
jede diese Würde nicht allein zuerkennet hätten, sondern noch 
höhere wohlmeinend wünschen und gönneten; die vorbeigegan
gene Unordnung aber kann Eine Ehrsame Gemeinde nicht 
billigen, dass die in dergleichen publiquen Bestellungen post- 
poniret, und in ihren hergebrachten Gerechtigkeiten dadurch 
gekränket werden, womit ihren gleidiesfalls inskünftige zu ver
schonen, sie auf das Zierlichste ausbittet.

Eredetije и. о. 47. p.

VI.

Wegen Verleihung der Beneticien hätte Eine Ehrsame 
Gemeinde nichts erinnern wollen, wenn sie nicht glaubwürdig 
in Erfahrung gekommen wäre, dass seine hochfürstliche Gna
den der Herr Erzbischof desswegen ein ernstliches Schreiben 
an die Stadt habe ablaufen lassen, mit der Collation also gehan
delt und verfahren werden möge. Weil nun uns’re liebe Stadt 
nomine collectivo Patronus ist, und Eine Ehrsame Gemeinde 
nicht davon ausgeschlossen, lebet sie der guter Hoffnung, dass 
von denen Herren Beneficianten nach dem alten Style die 
Reversales jederzeit werden erhalten und in richtiger Ordnung 
beibehalten werden.

Eredetije и. о. 48. p. Lásd id. gyűjt. I. к. 175. 1.

VII.

Demnach in dieses Königreichs Freistädten, und also 
auch hier der Status Democraticus eingeführet, und also mit 
Einem Ehrsamen Rath, Eine Ehrsame Gemeinde in allen Cau
sis publicis totam civitatem tangentibus et concernentibus con- 
curriret, uud dahin verbunden, die Wohlfahrt zu befördern, 
und allen besorglichen Schaden mit heilsamen Berathschla-
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gungen alizukehren, wird sie sich wieder mehr aus ihren ter
minis zu schreiten, und Einem Ehrsamen Rath in die Civilia 
et Criminalia einen Eingriff zu tinin, unterstehen; versiehet 
sich aber dagegen, dass Ein Ehrsamer Rath in denen Publi
cis keine Confusion werde einschleichen lassen, und zu Miss
verständnissen Anlass geben, vielmehr aber alles dasjenige nach 
denen alten observirten Gewohnheiten beitragen, was zu Fried, 
Einigkeit und Vertrauen zwischen beiden Theilen gereichen 
und gedeihen mag. Damit Gott und Menschen hieran ein Wold- 
gefallen und bei hegen dem Ruhestand wir alle des zeitlich 
und dann auch des ewigen Segens zu gewarten haben mögen.

Eredetije и. о. 49. p.

УШ .

Absonderlich hat Eine Ehrs. Gemeinde freundlich erin
nern wollen, dass an denen Rathstagen nicht mehr Partheien 
zu fordern möge erlaubet werden, als naclimahls vorgelassen, 
angehört oder entschieden werden können, damit bei diesen 
geldlosen Zeiten die Partheien nicht Ursache haben mögen zu 
klagen, dass, nachdem sie erschienen und nicht vorgelassen 
wurden, sie nicht allein che Fordergelder umsonst ausgeben, 
sondern auch ihre eigene und ihrer Herren Arbeit darüber 
versäumen müssen.

Eredetije и. о. 55. p.

1687.
Szombathely városi statútumok.

I.

Anno 1687. die 5. mensis octobris. Volt az becsületes 
Szombathely városnak generalis gyűlése, melyben végeztetett.

Item mivel az pater dominicanus urak részin való Szent- 
Mártony falubeliek az városi határban levő erdőkre kezdettek 
őrizni sertés marhájokat, mely a városnak praejudiciumára 
vagyon a minthogy be is hajtották őket. Azért mostan rendel
tetett solemniter, hogy töbtől szabad ne legyen nekik ottan 
őriztetni semmiféle marhájokat. Sőt jóllehet magoknak pater 
Dominicanus uraiméknak is, marhájokat nem volna szabad az 
városi erdőkön őriztetni, mert noha egynéhány darab erdőt 
hirnak ugyan az városi határban, kiket is arra nézve enged
tek az városiak meg venni ő kegyelmüknek, hogy az szentegy-
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ház és clasti'om épületit ne impediálják azzal, de mivel semmi 
helyt az városban nem bírnak, azért az város igazságba ellen 
nem őriztethetnének. De mindazonáltal az böcsiiletes város 
akarván eziránt ő kegyelmüknek ezen dologhoz specialiter ked
vezni, meg engedte, hogy tizenöt vagy tizenhat számig őriztet
hessenek magok tulajdon majorságbeli sertéseket, és az is kár
tétel nélkül, de ha számosabbat őriztetnek, egyáltalában meg 
nem engedtetik, hanem be fogja a város hajtatni, holott az 
város szokott igazsága szerint egyet sem volna szabad őrzetni.

Eredetije Szombathely város levéltárában, Szombathelyen. Prot. 
1686—1689. Pag. 223.

II.

Eodem die. Item az is végeztetett, hogy az zsidóknak 
ne legyen szabad az városon járni, árulni és venni, vásári napo
kon kivid, mivel sérelmes károkat érzik a városi kalmárok és 
mester emberek, hogy ők untakul az városon árulván az vevő
ket magokhoz hitegetik, és mindent fel kapdosnak. Actum Saba- 
riae die et anno ut supra.

Eredetije w. o.

Iö88.

Sopron városi statútumok.
I.

Eine Ehrsame Gemein erkennet mit schuldigsten danck, 
dasz Ehrsamer Rath die meisten, so sich dem bürgerlichen 
stand (dessen sie doch fähig) entziehen wollen, dahin vermocht, 
dass sie sich in ordine nun das bürger-Reclit beworben, und 
bittet, die noch übrige ebenfalls ihres gethanen Versprechens 
cum effectu zu erinnern, und zum Fall sothane Erinnerung 
nichts verfangen würde, denenselben alle bürgerliche Beneficia 
zu denegiren. Wegen derjenigen aber, so des bürger Rechtes 
in Ermangelung in §. 23 verdtiger Betrachtung klar ausge
drückter Requisiten nicht capabel, beliebe Ein Ehrsamer Rath 
mit Einer Ehrsamen Gemein zu communiciren, damit dermal- 
eins ein allgemeines Statutum abgefasset und hoc in passu pro 
norma observiret werden möge.

Eredetije Sopron város levéltárában, 1688. jkv  13. p. Lásd id. 
gyűjt. I. h. 182. I.
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II.

Ad § 49 verd tiger Betrachtung und dessen Rath schlag 
antwortet Eine Ehrsame Gemein: dass gleichwie dieselbe Einem 
Ehrsamen Rath, in seine iura magistratus keinen Eingriff zu 
tlmn verlanget; sondern vielmehr dessen Autorität gar hoch 
aestimiret; als ist Eine Ehrsame Gemeinde hinwiederum alles 
Ernstes dahin bedacht, und nach äussersten Vermögen billig 
bewährt, dass sie von denen uralten, glorwürdigsten Königen, 
gutmildesten Andenkens, ihren Vorfahren (um dero rühmlichen 
Verhaltens willen) allergnädigst ertlieilt »wohlersessenen« von 
denenselben mit Hab und Gut, Leib und Leben manutenirten, 
und auf sie als Nachkömmlinge, wohlgebrachten Privilegien, 
Freiheiten und Gewohnheiten, ja nicht abweichen, sondern in 
statu et forma, worinnen die Vorfahren gelebt, beständigst ver
bleiben, und sich Gewissensschuldigkeit nach, sothann als ihr 
(nächst Gott) einiges und unschätzbares Kleinod, ungeschmä
lert und ungekränkt der Posterität überlassen möge mit Mund 
und Herzen sagend: »Quisquis statum civitatis antiquum ejus- 
que privilegia commutari non volet, civis et vir bonus est.« 
(AVer diese Stadt in ihrem alten Stand und Freiheiten zu 
erhalten und nicht zu verändern gedenkt, ist ein guter und 
aufrichtiger Bürgersmann.)

Eredetije и. о. 28. p.

III.
Um die Niederlags-Gerechtigkeit fernerweit einzunehmen, 

bitlit Eine Ehrsame Gemein nochmals, das privilegium stapulae 
und den Contract, die Hereinlassung der rusterischen AVeine 
betreffend, sonder Beschwerde aufzusuchen und damit dersel
ben zu gratificiren.1

Eredetije и. о. 35. p.

1689.
Kőszeg városi statutum.

Anno domini 1689. die 14. Mensis Martii. Minthogy 
biró uram és a nemes tanács akarván nagyobb securitásban, 
mind az ittvalók s mind pedig körülbelül levő szomszédok 
ellen a nemes város határait, mezeit, vetéssét, rétjét, tartani

1 Ugyanazt sürgetik 1691-ben is.
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arra nézve az alább megírt négy Iberr aj tereket, avagy kato
nákat fölfogadta, eleikben ezen instructiót adta.

1- то. Tartoznak mindenkoron készen lenni jó fegyverrel, 
paripákkal, hogy midőn és liová biró uram, avagy az ő kegyelme 
képebeli személy parancsolya, avagy parancsoltaim fogja, oda 
minden haladék és zúgolódás nélkül mehessenek.

2- do. Főképpen penig ezen nemes városnak minden rend
beli erdejének, mezeinek, rétéinek, vetéseinek és szántóföldéi
nek határaira igaz és hű gondjukat viselni és a mint nekik 
megmutatniok úgy megtanulni.

3- tio. Ezen nemes városnak mindennemű tilalmas erdei
ben, valakit biró uram engedelme, hire, akaratja és czedulája 
nélkül tapasztalnak fát fágni avagy lopni, akár épületre, akár 
penig tüzrevaló legyen, tehát és olyant, az, akár ki legyen, 
mind szekerestől és márkástól együtt, ide be az tanácsházra 
hajtsák és biró uramnak élőbbén is hírül adgyák; hasonló
képpen minthogy a réteken, vetéseken és parlagh földeken 
való akárminemü marha őrzés, a nemes város statutumja sze
rónt Szt. György naptul fogva Szt. Mihály napig tilalmaztatik 
és nem szakad, arra nézve, akár minemü marhát nappal és 
éjjel, főképpen is akármikor is, a tilalmas helyekben tapasz
taltainak, hogy ott legelnének, etetnének és kárt tennének, 
tehát azonnal minden engedelem nélkül hehajtsák és azután 
kiró uramnak hiről adják; érdemesen megszolgált fáradtságuk
nak jutalmáért, minden marhátul biró uram vészen büntetésen 
kívül egy garast, egy kárttevő marhátul penig tiz pénz.

4- to. Ha valamikor valamely csavargókat, tolvajokat a 
nemes város érdéin a szokatlan és nem járt utakon, vagy a 
réteken, vagy a Gyöngyös mellett úgy molnák körül is loppan- 
gani, főképpen az itt való vásárnak alkalmatosságával tapasz
talnának. tehát azon legényeket, hogy megfoghassák, avagy 
megkergethessék és futomtathassák; ha elfogják tehát aziránt 
nálok találandó tolvajoknak, marhájuk és portékájok (a kik 
praecise a tolvajokat illetik) contraband helyett övék lészen 
és az itt való vám elkerülőket is, a kiknek vámczédulájuk nem 
leszen, a vámra behajtsák.

ő-to. Tartozik egyike közülök, valamikor a nemes tanács 
együtt leszen a nemes tanácsházon ott kinn jelen lenni, hogy 
a midőn valamire kívántatik, oda küldhesse biró uram, vagy 
a nemes tanács. Innen házul mind el ne menjenek a maguk 
dolgában, ha penig valamelyikének oly úttya volna, főképpen 
a vásárokra, tehát biró uramtól az oda való menetelre sza
badságot kérjen.
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в-to. Hogyha penig, valami tolvajokat, lopokat, nyúzó- 
fosztokat és mind ökör és telién elhajlókat tapasztalnának és 
látnának s azokkal nem bírnának, tehát, tartozzék egyike 
mingyárt ide he a városra jőni és hirt adni biró uramnak, 
azután penig az ittvaló lovas embereknek, hogy annyival is inkább 
azoknak segítségekkel azon csavargókat és tolvajokat elérhes
sék és megfoghassak, avagy a tolvajul elhajtott marhákat elve- 
hessék velek, ha penig elfoghattyák, tehát ide be a városra a 
fogságban behozzák, nálok találandó portékájok penig a negye
dik punctum szerént övék leszen.

7-то. Nem szabad lészen az éjjeli és nappali való része
geskedés, dorbézolás utczákrul-utczákra való kiáltás és vesze
kedés, úgy a maguk lovainak a réteken mezőken és akárininemü 
vetéseken őrzés, legeltetés a dűlőkön kivül. Az penig egyátaljában 
meg nem szenvedtetik nekik, hogy valamely kin való nyúzó- 
fosztó, tolvaj katonákkal barátságot és correspondentiát tart
sanak és barátságoknak színe alatt ide beszokván netalán 
kárára lenne az itt való lakosoknak. A határoknak járása 
alkalmatosságával penig oknélkül a határos szomszédokkal 
izgágát és veszekedést ne indítsanak.

Utólszor: Arra is szorgalmatosán vigyázzanak, hogy midőn 
a széna és sarju behordásnak ideje az rétekről elérkezik, 
teljességgel meg ne engedgyik, hogy míg a szénát avagy sar- 
jut a szekérre fölrakják, az ökröket az igábul, a lovakat a sze
kérből kibocsássák és keresztülkasul, másnak szénáját avagy 
füvét gázolják és letapodgyák avagy megétessik. TJgy azt is 
meg ne engedjék, hogy a rakott és terhes szekérrel egy rét
ről, a másik rétre, által járjanak, hanem a réteknek szokott 
utján járjanak. Ha pedig olyanokat tapasztalnának, tehát minden 
marhátul egy egy garast vegyenek, a minthogy ezen punctum 
világossan a nemes város statutumjából is állhatatosan való 
megállásra az újonnan megfogadott négy katonák úgy meg
esküdjenek.

Én N. N. esküszöm az élőistenre, ki atya fin és szent
lélek egy bizony örökisten, hogy én ezen előmbe számlált 
punctumok szerént tisztán, igazán és híven eljárok. Nem tekin
tek sem adományt, sem félelmet, se irigységet sem barátságot, 
szomszédságot, atyafiságot avagy más egyebet, aki miatt ezen 
tisztemben el nem járhatnék híven. Az isten engem úgy 
segélljen. Fizetések leszen egy esztendeig egyiknek készpénz 
fr. 25. Tíz köböl gabona, zab egy lóra cub. 15. Széna ugyan 
egy lóra három szekér. A juramentumot praestálván in instanti 
kinek kinek adassék fr. 5.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1681—1691. Pag. 326—328.
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1689.
Sopron városi statútumok.

I.
Die Bergleute sollen über die Feldhüter fleissig Obsicht 

haben und solche angehalten werden, ihrem Dienst gewissen
hafter nachzukommen, und ihre Zeit mehr im Begang der 
Felder als in der Stadt zuzubringen, so werden auch auf den 
Feldern weniger Uebergriffe und Missbrauche geschehen.

Eredetije Sopron város levéltárában, az 1689. jkv  20. p. Lásd id. 
gyűjt. I. 7c. 194. I.

II.

Es wolle, wenngleich nicht alle Jahr, so doch wenigstens 
alle zwei Jahre eine Visitation und Begehung der Gebiets
grenzen vorgenommen werden, zum Schutze des Stadtgebietes, 
insonderheit der Waldungen.

Eredetije и. о. 21. p.

1690.
Sopron városi statútumok.

I.
Das Bierwesen anlangend, dafern durch das Bierbrauen 

allhier Gemeiner Stadt besserer Nutzen Zuwachsen könnte, sine 
tamen praejudicio der Bürgerschaft, desswegen soll mit Einem 
Ehrsamen Rath reife Unterredung gepflogen; dass aber die 
Zeit hero das fremde eingeführte Bier allhier in der innern 
Stadt bei dem grünen Thurm geleutgebt wird, darüber beschwert 
sich für liillig Eine ganze Ehrsame Gemein, indem unsere Vor
fahren kaum leiden können, dass man ausser der Vorstadt in 
dem ordinarii Brauhaus das Bier Schänken soll, wohl wissend, 
wie das Bier der armen Bürgerschaft, welche sich einzig von 
ihrem Weingarten ernähret, nachtheilig sei. Zu geschweigen, 
dass sie es in der innern Stant hätten leiden wollen. Nach- 
deme nun solches ohne Vorbewusst und Willen Einer Ehrsa
men Gemeinde präjudizirlich eingeführt worden: also ist Einer 
Ehrsamen Gemeinde Willen und Meinung, dass solches prä- 
judizirliche Bierleutgeben in der Stadt alsobald abgeschafft 
und an seinen gehörigen Ort transferirt werden möge.

Eredetije Sopron város levéltárában, az 1690. jkv  6. p. Lásd id. 
gyűjt. I. k. 199. I.
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II.

Die gemeinste Klage, ist bei dieser Stadt, dass so grosser 
Schaden in Feld, auf den Ackern, Wiesen, Weingärten, Baum
gärten und Gereuthern geschieht, und dessentwegen hat Eine 
Ehr. Gemeinde, solchem Unheil zu steuern, in der heurigen 
extraordinarii Gemeinde-Betrachtung beschlossen, dass von einem 
Stück Vieh, so in Weingärten, Baumgärten und Gereuthern zu 
Schaden gangen, 3 Reichsthaler sollen gezahlet werden, von 
Ackern und blossen Wiesen aber von einem Stück x/2 Reichs
thaler, wovon ein Theil der Obrigkeit, der andere dem Scha
denleidenden, der dritte Theil aber denjenigen, so den Schaden 
angedeutet, sollen bezahlet werden. Und zu dem Ende sollen 
die Feldhüter nach Inhalt § 20 verdiger Betrachtung im 
Feld Heissig Acht haben und verbunden seyn, wenn sie der
gleichen Vieh ertappen, dass sie sowohl, wie auch die Wein
gartshüter dem possessori, dem der Schaden geschehen, den 
Schaden andeuten sollen. Anlangend diejenigen Wiesen, wo 
kein Grummet wächst, als da sind die Unter-Greith wiesen 
gegen Harkau und Warisch wiesen, wie es vor Alters gebräuch
lich war, die sollen auf Bartholomäustag, auf Mariä Geburts
tag die Potschi- und Potzmann-Wiesen zur freien Halt pas- 
siret werden. Die übrigen Wiesen aber alle sollen verboten 
seyn, so lang auf denenselben Grummet zu finden. Da hinge
gen die Kastanien- und andere Baumgarten und Greuther 
durch’s ganze Jahr hei obbemeldeter Strafe der 3 Reichsthaler 
sollen bauig gehalten und verboten seyn. Weil auch auf der 
Bürgerschaft Wiesen von denen Kolmhofern und Harkern 
grosser Schaden geschieht: also xvill Eine Ehrsame Gemeinde, 
dass die Dörfer solchen Schaden der Bürgerschaft gut machen 
und bezahlen sollen, damit durch solche Strafen der von ihnen 
muthwilliger Weise geübte Schaden verhütet werde.

Eredetije и. о. 17. p.

H I .

Endlich hat auch eine Ehrsame Gemeinde nicht unan
gemeldet lassen können, wie das von welchen Unterbeamten 
unterlassen wird, denen zweien Herren Oberbeamten ihren 
zuständigen Titel zu geben und denenselben mit gebührendem 
Respect zu begegnen. Weil aber Eine Ehrsame Gemeinde schul
dig ist, die von ihr selbst erwählte und von Gott bestätigte 
Obrigkeit bei ihrer Autorität zu schützen: als will es Eine 
Ehrsame Gemeinde haben, dass wohl die jungen Rathsherren,
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Stadtschreiber, Vormünder, Vierundzwanziger und alle anderen 
Beamten denen zwei Herren Ober beamten ihren gebührenden 
Respect und Titel, wie es recht und billig ist, offeriren und 
geben sollen. Hingegen will sieb Eine Ebrs. Gemeinde von 
bemeldeten Herren Oberbeamten der Gegenliebe versichert 
haben, mit angehängter Bitte, sie als Burger ingleichen bür
gerlich und mit glimpflichen Worten zu tractiren.

Eredetije и. о. 21. p.

1691.
Köszey városi statutum.

Die 11. septembris. Ezután determináltatott, hogy a 
szappanyfőzők tizennégy pénzen az gyertyának, az szappanynak 
pediglen tizenhármon adják fontját.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, ugyanott. Prot. 1691—1692. 
Pag. 78.

1691.
Sopron városi statútumok.

I.

Demnach Ein Ehrsamer Rath auf Einer Ehrsamen Ge
meinde Vorstellung die bishero überhäuften, leider eingeschli
chenen Sünden, Laster wider das sechste Gebot, absonderlich 
abzustrafen, Ihme bestens angelegen seyn lassen, kraft § 2 
verdtiger Betrachtung ergangenen Rathschlag eifrigst erboten, 
auch in einem und anderen Delinquenten solches in effectu 
verwichenes Jahr höchst rühmlich erwiesen, also erkennet sol
ches Eine Ehrsame Gemeinde mit schuldigem Dank. Weilen 
aber annocli continuirlich Sünden mit Sünden gehäufet und 
aus dem Huren-Laster zu dieser Stadt höchstschädlichem Nach
ruf gleichsam eine Niederlage will gemacht werden; indem 
solches Hurengesindel ihre Leibesfrüchte weniger denn für 
unvernünftige Bestien achtet, sondern hin und her auf den 
Strassen und Gassen exponiret; also bittet Eine Ehrsame 
Gemeinde, Ein Ehrsamer Rath wolle noch ferner auf derglei
chen Delinquenten severam animadversionem ergehen lassen, 
auch auf das allhier sich befindende dienstlose Gesindel, als: 
Burgknechtinnen und Wollspinnerinnen, genaue Obsicht neh
men, ingleichen die Beherberger derselben mit namhafter Strafe 
zu belegen, damit der ohnedem erzürnte Gott um solches Las-
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íen) en tw ed e r D om  zu hack en  od er a b e r  von den n eu g e sc h la 
fenen E ic h e n b a u m e n  die frisch en  S tock  ab zueschneiden , der 
solle, i s t  es ein B u rg e r , m it G eld , is ts  ein  H o ld , m it leibes 
S traff b e lege t w erden .

D r i t te n s  so llen  b is  m a r tin i  dieses J a h r s  a lle  gaysse u n d  
G änse  (als w elche d e r  w eyd seh r schädlich) abgeschaffe t w er
den, a u c h  k ü n fftig  k e in en  derg le iches V ieh  zu z ü c h te n  e r la u b e t  
seye bey S traffe  d e r  freygebung.

Eredetije Buszt város levéltárában. Prot. 1689—1703. Fol. 94.

1692.
Kőszeg városi statútumok.

Die 12. septembris. Determináltatott az is, hogy a len
gyel sónak fontját per den. 6 az erdélyi sónak penig den. 7 
fogja mérni Szabó János.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, ugyanott. Prot. 1691—1692. 
Pag. 201.

1692.
Komárom városi statutum.

Die 23. octobris.
S t a t u t u m  est.

Siquidem civitas ista rev comaromiensis, ab denuo acqui
situm et obtentum privilegium suum, seu libertatem praenarra- 
tam, in magnas incidisset expensas ac sumptus. Igitur a modo 
in posterum, si qui sese in numerum seu coetum hujus civita
tis concivium ascribi desideraverint, concivesque fore voluerint. 
Non jam juramento ac simul uno floreno deposito mediante 
(uti hactenus usitatum est) verum coram judice civitatis prae- 
mentionatae dominos fide jussores statuendo ac praeterea 
septem florenos: sex nimirum pro commodo et utilitati civi
tatis unum autem domino judici soli cedentem persolvendo, 
concives esse poterint neque alias acceptantur.

Eredetije Komárom város levéltárában. Prot. 1683—1710. Pag. 401.
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1693.
Székesfehérvár városi statútumok.

I.

Die 2. junii. Eodem unanimi consensu deliberatum est, 
ut nullus civium etiamsi sit perceptor, sit exemptus a solutione 
portionum.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában, Székesfehérvárott. 
Prot. 1489—1697. Folio 51.

11.

Die 5. julii. Deliberatum est, quod modernae messis 
tempore sub poena viginti quatuor florenorum, nullus audeat, 
civibus suum triticum infra octavam a parte ad metendum 
concedere: extraneis vero infra nonam partem sibi cedentem. 
Avenam vero civibus per septimam: exteris per octavam; 
messoribus vero pro pecunia laborantibus dietim non plus, 
quam 12 dr. ligatoribus fasciculorum dietim 15 dr. deputavit 
inclytus senatus, et ordinavit. Siqui contra facturi erunt, 
scriptam poenam non effugient.

Eredetije и. о. Folio 54.

1694.
Székesfehérvár városi statútumok.

1.
Die 19. februarii. Eadem die unanimi consensu inclyti 

senatus determinatum est et conclusum, quatenus nullae suppli
cationes aut salvi passus coram inclyto senatu pro revisione 
aut obsignatione acceptentur (pro uti jam antea quoque jam 
semel determinatum erat) si per juratum notarium scriptae (vel 
per ejusdem substitutum cum ipsius annuentia) non extiterint.

Eredetije Székesfehérvár levéltárában, Székesfehérvárott. Prot. 
1689—1697. Folio 69.

11.

Die 21. maii. Eodem die conclusum etiam est, quatenus 
cerevisiarius imposterum unam urnam cerevisiae non secus 
quam uno imperiali vendere ausit, sub poena confiscationis, et

3 2 4
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pro servitoribus suis etiam non amplius duos grossos, sed a 
singulo vase unum tantum modo grossum accipere prasumat.

Eredetije и. о. Folio 77.

III.

D ie 1. ju lii. D ie  eadem  d e te rm in a tu m  fu e ra t, u t  p ro p te r  
im m inen tiam  m essis usque a d  1. a u g u s ti diem  u n iv ersae  causae 
su sp en d eren tu r, s iqu idem  m essis tem pore  s ile re n t ju ra , ideoque 
e tiam  sessiones d o m in o ru m  sen a to ru m  u t  su sp e n d e re n tu r , verum  
qu ia  p ro p te r  co n p e te n tia m  m essorum  v ariae  quere lae  ex o rtae  
c e r tif ic a b a n tu r  id e o q u e :

Die 11. julii unanimi voto conclusum est, seminaturae 
autumnales messoribus non nisi in octava parte, vernales vero 
in septima parte extrudentur, et pro uno messore dietim si in 
pecunia susceptus fuerit, solvantur den. 15, ligatori autem mani
pulorum 18 den. et commedentia etiam per diem. Qui autem 
huic deliberationi contrafecerint, punientur 11. 12 irremisibili- 
ter pro publico civitatis bono convertendis.

Eredetije и. о. Fol. 83.

IV.

Die 3. octobris. Determinatum et illud quoque extitit, 
ut nullo unquam tempore cubulus civitatis sine pignore alicui 
extradatur, siquidem plurimi essent, qui cum aufferunt et iterum 
referre negligunt. Unde statuitur etiam, ut apud quemcunque 
praefatus cubulus pernoctaverit, idem civis mulctabitur fl. 12.

Eredetije и. о. Fol. 89.

V.
Die 25. novembris. Ex communi consensu dominorum 

senatorum determinatum est, ut a modo impostorum si (piis 
in coetum civium se inscribi curare vellet, teneatur pecuniam 
civilem deponere 6 tl. alios non acceptabitur.

Eredetije и. о. Folio 91.

1694.
Komárom, városi statutum.

Die 22. mensis Decembris. Jóllehet szappanfőző résziről 
nem kevés difticultások pro praesentiarum interveniáltanak, 
melyek büntetést is hordhattanak volna magokkal, mindazon-

VÁROSI STATÚTUMOK.
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által ellőttünk viselvén az áldott innepeket és az mostani i (lő
nek faggyú eránt való szűk voltát, eképpen mátul fogvást ezután 
rendeltetett és találtatott dolga; hogy egy fontra 18 pénzes 
gyertyát tartozzék csinálnia az melyeket tartozzék 18 pénzen 
adni, ha pediglen 2 pénzes gyertyát csinál, tehát 1 fontban 9 
gyertya légyen; úgy hogy ha valaki 1 pénzes gyertyát vészén,
1 pénzen participiáljon, ha pediglen 2 pénzes gyertyát vészén,
2 pénzen participiáljon, hogy proportionaliter az font mértékje, 
mind font számra, s mind pénzszám szerint kiteljen és fogyat
kozás ebhen semmiképpen ne légyen, mert ha hogy másfelőnek 
lenni tapasztaltatik, ipso facto toties-quoties 12 forint bünte
tésen maradjon. Hoc addito, hogy az szappannak fontját is 
hasonlóképpen 18 pénzen adja sui) poena immediate recensita. 
Utólszor az belső embereknek tudniillik városi lakosoknak az 
külső valókon előbb tartozzik és köteles leszen mind gyertyát 
s mind szappant fölül megirt mód szerint adni.

Eredetije Komárom váron levélt. Prot. Fragm. 1587—1680. 383. lap.

1694.
Sopron városi statútumok.

I.

D ass E in  E h rs a m e r  R a th  in  § 1 v e rd t. u n d  vorverd t. 
B e tra c h tu n g  an g e m e rk te n  R a th sch lu sses  die w issen tlich en  V e r
b re c h e r w ider d as  sechste  G ebo t n ic h t n u r  a lle in  in  severe in 
dieselbe zu a n im ad v e rs iren  sich oh lig ire t, so n d e rn  a u c h  d a d u rc h  
dero  ob rig k e itlich  A m t ein sa ttsam es G enügen  erw iesen, w or
ü b e r  sich E in e  E h rsa m e  G em einde g a r  v e rg n ü g t befindet, d e r 
trö s tlic h e n  Z u v e rs ic h t lebend, es w erde E in  E h rs a m e r  R a th  
noch  fe rn er v ä te r lic h  sich bem ühen , wie a u c h  h in fü ro  d erg le i
chen  S ünd’, S c lia n d ’ u n d  L a s te r  e ifrig st m öge g e s te u e rt w er
den, d ad u rch  d a n n  G o tt  versöhnet u n d  bew ogen w ird , alles 
U n h e il von u n se re r  S ta d t  in  G n ad en  a h z u w e n d e n ; an b e i a b e r  
w ird  d ien s tfreu n d lich  gebeten , das d ienstlose G esin d e l zu obser- 
v iren , welches a u c h  hei d ieser th e u re n  Z e it d ie  D ien ste  m eidet, 
sich  verlassend  a u f  die grossen T agw erk , w enn  solche m it h a r 
te n  S te u e r-C o n tr ib u tio n e n  g le ich falls  beleget w urden , d a m it 
sie gezw ungen in  d ie  D ienste  sich begehen  m ü ss te n .1

Eredetije Sopron város levélt. 1694. jkv 1. p. Lásd idézett gyűjt. 
I. k. 213. I.

1 Y. ö. 1691. évi soproni I. st. lásd fent 320. lap.
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II.

Das Wein wesen betreffend, ist es Gemeiner Stadt und 
der armen Bürgerschaft einzige Nahrung und gleichsam eine 
Seele, womit sie sich bei so schwer bekümmerlichen Zeiten 
und überhäuften Ausgaben einzig und allein aus der Noth 
zu bringen, müssen angelegen seyn lassen. Will demnach Eine 
Elirs. Gemeinde sich auf das Freundlichste bei Einem Elirs. 
Rath insinuiret haben, auf alle Hereinführung fremder Wein" 
genaue Obsicht zu haben, auch die Verbrecher und Herein
schwärzer fremder Wehr zu wirklicher Strafe zu ziehen, damit 
der arme Bürgersmann bei seiner einzigen Nahrung und im 
Beitrag zu denen Steuern nicht möchte gehindert werden. 
Übrigens das Bergrecht von denen Stadtdörfern betreffend, 
inhaeriret Eine Ehrsame Gemeinde § 9 verdt. und § 2 vor- 
verdtiger Betrachtung, wie nicht minder wegen der schon halb 
eingeschlichenen Niederlage der Weine zu Wandorf ist Einer 
Ehrsamen Gemeinde gänzlich Will’ und Meinung, dass solche 
weder zu Wandorf, noch auf denen übrigen Dörfern möchte 
passiret, sondern allen Ernstes gestraft und abgeschafft werden.

Eredetije и. о. 9. p.

III.

So ist auch bei jetzig besorgender Hungersnoth, da alle 
Victualien und Nahrungsmittel zu steigen beginnen, hocli von- 
nöthen, dass man auf alle Vorkäufler, sowohl einheimische als 
fremde so der Bürgerschaft höchst schädlich sind, ein wach
sames Auge habe, und alle heilsamen Mittel vorbaue, wie 
solchem Vorkauf gesteuert, und mit dem, was zu Unrechter 
Zeit eingekauft wird, zur Confiscirung unnachlässlich schreite.

Eredetije и. о. 10. p.

1695.
Székesfehérvár városi statidumok.

I.

Die 9. januarii. Decisum est illud etiam, ut universi coetus 
pro publicatione articulorum solvere tenebuntur inclyto senatui 
unusquisque coetus unum aureum, aut 4 11. in paratis.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában, Székesfehérvárott. 
Prot. 1689—1697. Folio 96.
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II.
Die 25. februarii. Statutum est, ut nemo dominorum 

senatorum aliquas causas suscipere ausit, ut eas ad instar 
procuratorum defendat, siquidem nemo et judex et procurator 
esse possit. Senatoris quippe officium in causa aliqua judicare 
esset non procurare, quod ipsum nemini in posterum permittetur.

Eredetije и. о. Folio 98.

I I I .

Die 22. martii. Deliberatum est, ut quilibet dominorum 
senatorum habeat pro sallario 5 fl. ex portionibus praesentis 
anni defalcandos, perceptores vero portionum 10 Й., reliquum 
autem, quibus quisque ipsorum tenebitur, ad proximam sessio
nem deposituri sint.

Eredetije и. о. Folio 101.

IV.
Die 3. maii. Communi voto dominorum senatorum sanci

tum est, ut quiscunque civium et inhabitatorum hujus civita
tis a modo inposterum turpissimis conviciis et increpationibus 
contra deum blasphemaret talis et idem sine discrimine per
sonarum centis baculis baculisabitur publice et si saepius id 
fecisse aliquis conperietur, aliam etiam mulctam non evadet.

Eredetije и. о. Folio 104.

V.
Die 10. maii. Ut a modo inposterum a singulis memo

rialibus quos ex parte civium scripturi sunt, non plus quam 
12 denarios accipiant, ab extraneis vero non limitatur, sed 
discretioni et conscientiae eorundem dominorum notariorum 
committitur; de veteri autem consuetudine pro expeditione 
litterarum civilium habebunt a singulis litteris 25 den. In 
altioribus etiam expeditionibus juxta speciem et proportionem 
aquisitionis taxa etiam accomodetur.

Eredetije и. о. Fol. 104.

VI.
Die 6. junii. Propositum fuit universis civibus, ut qui

cunque literas civiles non haberet, sibi procuraret absque iisdem 
enim nemo hic habitare permittetur.

Item propositum et resolutum quoque est, ut universi et 
singuli pro publico civitatis bono arare debeant, et ut nemo
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liuic resolutioni contrariári velit, sub poena gravis animadver
sionis, ad invigilandum ejusmodi aratoribus certi homines e 
gremio civium ordinabuntur.

Item illudquoque ad varias instantias resolutum et com
muni voto conclusum est, ut a modo imposterum pro unius 
diei aratura, si hospes aratori cibum dederit, non ultra, quam 
1 11. pendat, si vero cibum non dederit, sic 1 fl. 25 dn. sol
vere hospes obligatur.

Item falcatoribus quoque, uni scilicet falcatori si hospes 
cibum ipsi dederit, pro unius diei falcatione 25 denarios pen
dere debeat, si autem hospes cibum non dederit, eo in casu 
tenetur cuilibet falcatori 35 den. persolvere, pro congestoribus 
foeni autem, si cibum hospes subpeditaret in paratis dabit 
12 den. si autem cibum non dederit 15 den. Similis ratio erit 
etiam messorum; fossoribus autem dietim dabuntur 25 den.; 
reliquis autem laboratoribus sive in vineis sive extra vineas 
dietim 15 den. si quidem moderno tempore omnia cernuntur 
vendi caro pretio.

Eodem die hoc quoque decisum est, ut hodie ad septi
manam incipietur recta divisio pratorum, et qui litteras civi
les habuerit, eidem dabuntur prata et agri, qui autem non 
habuerint, iisdem nulla tenus assignabuntur, qui autem perse 
violenter aliquid acceptaverit et inseminaverit aut falcaverit 
totum id pro fisco civitatis confiscabitur.

Eredetije и. о. Folio 105— 106.

VII.
Die 31. juhi. Hoc quoque publicatum extitit, ut messores 

ex seminaturis autumnalibus, prouti etiam vernali tritico par
tem, sive crucem decimam habeant, ex reliquis vernalibus sicuti 
ex hordeo vernali nonam crucem habituri sunt, et si quis publi
cationi contra fecerit 12 11. mulctabitur.

Eredetije и. о. Folio 108.

VIII.

Die 13. septembris. Determinatum est et publicatum id 
quoque exstitit, ut omnes et singuli civium caminos lapideos 
exstrui curent sub poena confiscationis domorum.

Eredetije и. о. Folio 110.
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IX.

Eodem die decisum est, ut quilibet civium, secundum 
possessum ad exstructionem molae civitatis succurat, ad quod 
etiam ipsimet cives condescenderunt, cum tali condicione, ut 
futuro tempore ex proventibus molendi uni cuique senatorum 
et civium, tantum, quantum modo succurrit refundatur, et sic 
(‘lecti sunt pro colligenda hujusmodi pecunia perceptores Joan
nes Takács et Emericus Móricz.

Eredetije и. о.

1695.
Kőszeg városi statútumok.

I.

Die 12. martii. Ezen sessionak alkalmatosságával deter- 
mináltatott és válaszúi adatott az itt való kovácsoknak, hogy 
egy kapának nádolásátúl ne többet, hanem 16 dénárt vegye
nek. noha ők 18 dénárt kivántak. A ki penig maga vasát 
viszi oda, tehát az olyantúl 10 dénárt vegyenek. Injungálta- 
tott pedig az nékik serio, hogy senkit ne kinszeritsenek az 
maga kapájának megnádolására való vasnak odavitelére. Ezen 
praemittalt determinatio és limitatio is, sicut in praemissis, 
ita et in his, a nemes tanács újabban való determinatiójáig 
fog stálni, tudniilik, ha megélesedik a vas és más egyéb requi- 
situmok. akkoron újabb limitatiot fog tenni.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, ugyanott. Erőt. 1695. Pag. 28.

II.

Die 13. mai. Determinálta to tt, hogy ezután az község 
az bornak itczéjét per den. 6 árulja sub poena 4 dor.

Eredetije u. o. Pag. 57.

III.

Die 9. Septembris. Az mészárosoknak inponáltatott, hogy 
elmúlván már kisasszony napja, azért nem 4 krajczáron, hanem 
7 dénáron a nemes tanács ezen determinatiója szerint vágják 
ezután a húst.

Eredetije u. o. Pag. 98.
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1695.
Komárom városi statutum.

Die 16. mensis április. 1. Az komáromi mészárosok 100 
tallér büntetés alatt tartoznak jó és elegendő húst vághni.

2. Valaminemü marhát vesznek annak színe alatt bogy 
itten levágják az város szükségére, azonban javat máshová hai- 
tanak és ha megtudatik az olyan marhák contrabontáltatni 
foglmak, melyre jó vigyázás lészen; karminczados ur sem fog 
czédulát adni az olyan marhákra.

Eredetije Komárom város levélt. Prot. 1683—1710. Pag. 569.

1695.
Buszt városi statutum.

Den 28. Julii, innere Rath gehalten. Es schliesst ein 
ersamer Rath zu wiederholten mahlen, dass die Nachtwächter 
verbunden seyn sollen iedes mahl so offt nächtlicher weile ein 
Wetter aufstunde ein fetier — Gott verliietts entspränge, oder 
die Uhren ungleich giengen; item morgens frühe zum leitken 
den Messner schallen auf zu wekhen.

Eredetije Ruszt város levéltárában, Rapulatura de annis 1695— 
1701. Pag. 14.

1695.
Buszt városi statútumok.

I.

Den 4. Auguszti, Rath und Gemeinde. Ein Ersamer 
Rath, und ganze löbl. Gemeinde schlisset, dass künfftig Inschlath 
aus allhiesige Statt nit anderst solle hinaus verkauftet, undt 
verabfolget werden; es seye dann Kaiifter obligiere sich die 
Statt mit Kerzen zu versehen, jedoch wolle mann zum bey- 
tragc jedes Pfund Kerzen per 22 hungarisch bezahlen gegen 
Erlegung des halben Laden, Zins per 10 ss.

II.

Item dass auf der langen Zeill,1 von iedem Haus das 
Wasser, nicht auff die Gassen sonder unter oder Erdten, durch

1 Mai Árpád-utcza.
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eine Sen к  h  t-  G  r  üeb  en oder m eh rin g  a u sg e f tih re t w erden  solle, 
von deine n ic h t  fieissig nachkom en  w ird t, so lle  ohne  alles wei
te rn  10 ss. z u r  S tra ffe  erlegen.

Eredetije Ruszt város levéltárában, Rapulatura de annis 1495— 
1701. Pag. 16—17.

III.

In gleichen sollen auf den unteren Seiten so wohl die 
wasser als Gassen leüffe ieder Zeit sauber gehalten werden, 
widrigen fall solle der Schaden bey deme, wo er verursachet 
wirdt, abgetragen werden.

Eredetije и. о.

1695.
Ruszt városi statutum.

Den 3. Septembris. Wirdt beschlossen, dass allhier hien- 
füi'o kein Wein solle verkauftet werden, es seye dann, solches 
vorhero einen löbl. Gericht gebührende angedeutet werde.

Eredetije Ruszt város levéltárában, Rapulatura, de annis 1695— 
1701. Pag. 18.

1695.
Sopron városi statútumok.

I.
Weilen bei diesen fast verkehrten Zeiten auch dies ver

kehrte Wesen bei dieser unserer lieben Stadt einschleichen will, 
dass der gebührende Respect, den wir unseren zweien geehr- 
testen Oberhäuptern zu leisten schuldig, nicht will observiret 
werden, sondern vielmehr mit Worten und auch in der That 
bishero dawider gehandelt worden, solches aber durchaus nicht 
zu verstatten, labente enim hac dignitate labe factabitur totus 
senatus, imo et certo respectu etiam communitatis autoritás, 
quam tamen sartam tectamque ceu fulcrum nostrae rei pub
licae tueri ac defendere tenemur: also ist an Einem Ehrsamen 
Rath, Eine ganze löbliche Gemeinde gehorsamst zu bitten, 
ob solchen Respect helfen zu halten, vor sich Selbsten, und 
ein Jedweder insonderheit bei sitzenden Raths- und anderen 
Gemeintägen debita cum reverentia erscheinen, ihre heilsamen 
Rathschläge mit beitragen und ohne erheischende Noth oder 
andere unentbehrlichen Vorfallenheiten nicht aussen bleiben, 
oder so es ja geschehen müsste, causam suae absentiae dem
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Herrn Bürgermeister, gleich vor diesem ganz löblich gebräuch
lich war, anzeigen; dessgleichen will auch eine löbliche Gemeinde 
hei angestellten Gemeintligen observiren, und werden die Her
ren Vormünder das Bürgerregister fleissig ablesen, die ohne 
dringende Noth Aussenbleibenden zu vormals gewöhnlicher 
Strafe, und die Ankommenden, dass sie in decenti ornatu et 
habitu, non armati erscheinen, anhalten, auch sonsten in Allem 
sich dahin befleissigen, wrie obgedachter Respect gegen unsere 
constituirten, geehrtesten zwei Oberhäupter möge nicht nur 
allein erhalten, sondern auch vermehrt werden. Wird dieses 
geschehen, so ist kein Zweifel, sie werden

II.

Zu desto heiliger und besserer Observirung der Gebote 
Gottes mit ernstlicher Animadversion wider die Verbrecher 
angefrischet werden. Die Gotteslästerer, Sabbathsscliänder, Ehe
brecher und Hurer zu gebührender Strafe ziehen, auch sonder
lich, weil wegen der vielen Nachtdiebe grosse Klagen geführt 
werden, genauere Inquisition anstellen und also ihrem schwe
ren obligenden Amte zu Gottes sonderbarem Wohlgefallen 
und allen Frommen zur besonderen Consolation mit Freuden 
ein Genügen thun, auch vermög § 1 verdt. Betrachtung und 
darauf ertlieilter Ratschläge das dienstlose Gesindel durch 
Auflegung gewöhnlicher Steuer und andere Zwangsmittel zu 
andern Gedanken zu bringen.

Eredetije Sopron város levélt. 1696. jkv  1. és 2. p. Lásd idézett 
gyűjt. I. k. 219—220. I.

III.

Dass das von so vielen Jahren her und in allen Gemeinde
betrachtungen desiderirte und höchstnöthige Waisenbuch der 
einsten ordentlich aufgerichtet wurde, wie dann Ein Ehrsamer 
Rath solches zu effectuiren, in dessen ergangenen Rathschluss 
§ 3 verdtiger Gemeindebetrachtung per publica, sonderlich 
aber durch die beschwerliche Militärbequartierung imperidet 
worden, wäre wohl Eines der nöthigsten Stücken. Es siebet 
und erkennt zwar Eines Ehrsamen Raths mühsame Arbeiten 
in publicis Eine Löbliche Gemein gar wohl und wünschte 
herzlich, dass Ehrsamer Ratli derselben zum Theil möchte 
überhoben seyn, weil aber die Waisen in gute Obacht zu neh
men, ein, wo nicht dem publico vor, doch auch nicht nachzu
setzendes Werk ist, in dem von Gott dem Höchsten sowohl 
Segen als Fluch darauf gesetzet, als inhaeriret Eine Ehrsame
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Gemeinne, ihrem vormals vielfältig gethanen petito wegen des 
Waisenbuches, das solches ehest möge effect uiret und aufge- 
richtet werden. Übrigens will Eine Ehrsame Gemeinde § 2 
anni 1686 hiermit als ob er von Wort zu Wort inseriret wäre 
worden, wiederholet haben, der Hoffnung lebend, Ein Ehrsamer 
Rath werde solcher ohne fernere Erinnerung naclikommen.1

Eredetije и. о. 4. p.

IV.
Dass Ein Ehrsamer Rath sich habe angelegen sein lassen, 

Eine und Andere dahin zu vermögen, dass sie sich dem Bür
gerregister einverleiben lassen, erkennt Eine Ehrsame Gemeinde 
mit übermässig gebührendem Dank und ist derselben gänzlich 
Will’ und Meinung, alsofort zu continuiren und ja nicht zu 
verstatten, dass Jemand einige bürgerliche Freiheiten liinfüro 
geniesse, der nicht auch das Bürgerrecht gebührend gesuchet, 
und sollen vielmehr dergleichen refractariis alle beneficia civilia 
simpliciter denegiret werden.

Eredetije и. о. 15. p.

V.
Ratione des Einstandsrechtes oder Vorkaufs sowohl der 

Freundschaft als Nachbarschaft, wird der §. 24. der 1685-er 
Gemeindebetrachtung liiemit völlig respectirt adnectendo: dass, 
weilen bisher observiret worden, wann der Befreundete oder 
Nachbar sich seines Vorrechtes bedienen wolle, der Venditor 
der doch all sein gehabtes jus in emptorem trans feri ret, und 
sich also dessen völlig begeben, den Contract oder Verkauf 
rescindiret, so geschehen solche fucati contractus concambii, 
die ein gutes Grundstück gegen ein anderes geringhaltiges, so 
jenes kaum im zehnten Theil der condigni praetii adaequiret, 
nur dass es der Freund- oder Nachbarschaft aus den Händen 
gespielt und also ihr gutes Recht dadurch hintertrieben wer
den möchte; nicht weniger beschehet auch, dass verschiedene 
Creditores mit ihren habenden Schuldforderungen dahin war
ten und zielen, bis die ihnen verhypothezirten und von dem 
Debitore bereits onde gelassene Grundstücke von Anderen 
erkauft, excoliret und in guten Stand gebracht wurden, sodann 
diese von denen creditoribus ex dominio turbiret und ihnen

1 E rendelkezésre a városi tanács megjegyzi, hogy az árvakönyv 
elkészítését a városi képviselőtestület előtt ismeretes akadályok miatt más 
időre kell halasztania, de időközben is az árvák biztonságára szolgál az 
ideiglenes árvakönyv.
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gar weggenommen werden zum grössten Präjudiz und Verlust 
ilires Kaufschillings, Arbeit, Müh und Fleiss: also will 
Eine Ehrsame Gemeinde zur Abhelfung solcher Unordnung 
geschlossen haben, dass die erwähnten contractus nicht rescin- 
diret, sondern die Befreundeten oder Nachbarn bei ihrem Vor
recht geschützet, jedoch, dass alle und jene, so einiges Ein
standrechts zu haben vermeinen, solches ihr liecht nach löblich 
bisher practizirter Gewohnheit a tempore scientiae (nämlich 
6 Wochen 3 Tag) prosequiren. In contractibus concambiali- 
bus aber zum wenigsten das vertauschende Gut in medietate 
praetii erfunden werden. Ratione der creditorum aber sollen 
sie in solchem Fall, wie obstehet, intra spatium unius anni 
als termini fatalis, solche ihre Schuldprätensiones an dem ver
kauften Gut formiren, casu quo aber solches unterlassen wurde, 
ferners einigen Anspruch zu haben nicht berechtigt seyn.1

Eredetije и. о. 16. p.

VI.

Demnach Eine Ehrsame Gemeinde bei diesen fast schwe
ren und geldlosen Zeiten, sonderlich da unser gemeines Wesen 
immer mehr ab als zunimmt, nicht zu verdenken, dass sie 
darauf möge bedacht seyn, wie dem publico könne gerathen 
werden, und aber laut § 16 verd tiger Gemeindebetrachtung 
unterschiedliche Fremde, ja auch unsere eigenen Unterthanen 
unter unserer Stadt Jurisdiction liegende Grundstücke haben, 
die weder beschrieben, noch ordentlich consigniret seyen, viel 
weniger einige Gebühr davon bisher entrichtet worden. Also 
verlanget Eine Ehrs. Gemeinde inständig, dass Ein Ehrsamer 
Rath ihren selbsteigen gethanen Versprechen zufolge diese 
ganze billige Consignation, sobald es immer möglich, verferti
gen lassen, damit die Grundgebühren ordentlich könnten ein
gefordert werden.

Eredetije w. o. 17. p.

1 A városi tanács e rendelkezést jogosnak és méltányosnak ta rtja ; 
egyúttal kijelenti, hogy a hitelezők tiszta követeléseik tekinteében nem 
panaszolhatnak sérelmet, hanem a vevő félnek kell okosnak lenni, s biz
tos tudomást szerezni, vájjon a megvásárlandó jószág terhelve van-e 
vagy sem ?
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1695.
Buszt városi statutum.

Ihr werdet schwören zu Gott einen Aydt, dass ihr dem 
Hungarischen könig als euren rechten gekrönten Herrn, wie 
auch dem Herrn Stattrichter und Hath allhier getrey, gewer- 
tig und gehorsamb seyn: Ihr gebott, Yerhott, undt Ordnung 
halten, ihrer Herrschaft, und gemeiner Statt frommen, Ehr 
und nutz, so viel immer möglich fördern und gleicher massen 
wo ihr etwas erführet, das zur einigerley Schaden, Unlob, 
oder Nachtheil geraichen möchte dasselbige förderlich anzai- 
gen, auch derohalben Warnung undt Wendung thuen wollet.

Darneben dass ihr Euch gemeiner Statt freyheiten an 
denen Mauthen und dreysigisten nicht müssbrauchen, auch 
niemanden, der nicht mit bürgerlichen Freyheit begabet, seines 
mautmässige und zollbahre wahre, Pfenwerths undt Haupt
mannschafft, mit oder neben Eueren Güettern, es seye gleich 
mit Verleichung des Biirger-Zetls oder in all andere Wege 
durchschwärtzen helfen oder der gestalt Handtgesellschaft 
mit andern so allhier nit bürger seynt, halten wollet.

Ob Ihr mit Juramend in wiederwillen, Zweytracht, oder 
Uneinigkeit, wie oder wo sich das zuetruge, kommen würdet, 
so sollet Ihr vor eines jeden ordentlicher Obrigkeit Recht néni
mén und geben, und wieder gemeiner Statt Freyheit und die 
Obrigkeit, nichts thättliches füernemmen.

Dafern Ihr aber zue dem Herrn Stattrichter und Rath 
etwas Sprüche zu haben vermainet, solche Sprüche sollet Ihr 
auch nicht anderst dann dahin sie gefreüet, und ohne Mittl 
gehörig seyn, ausführen, und richtig machen.

Das Ihr Euch, so lang ihr mit dem bürgerlichen Pflicht 
verhaftet, keinen andern Schirmherrn dann die Obrigkeit alliier 
suchen, und annemen und wann Ihr oder ein jeder inhalt 
seiner gethanen Pflicht sich von hinnen welch zu thuen, Vor
habens seiet, alsodann in versámbleten Ratli Urlaub erfordern, 
und пештеп, und sonderlich alles, das jenige thuen, und hand- 
len wollet, dass ein getreyer, ehrbarer Burgersmann seiner 
Obrigkeit und gemeiner Statt von Recht, undt gewohnheit 
wegen zue thuen schuldig ist, ohne gefährde.

Folget das Jurament:
Ich N. N. schwöre zu Gott einen Ayd dass sicli das

jenige so mir ietzo vorgelesenen Word ten, in allen seinen Punc- 
ten und Articuln, bey der Straffe des Meynaydes getreylich, 
stätt und unverbrüchlig halten, demselben in allwege nach-
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kommen, und geleben wolle, treülich und ungefährlich, als 
wahr mir der allmächtige Gott helffte.

Eredetije Buszt város levéltárában, Bapulatura, de annis 1695— 
1701. Pag. 6—8.

1696.
Székesfehérvár városi statútumok.

I.
Die 8. januarii. Eodem die publicatum etiam est, ut a 

modo in posterum annus servorum quorumcunque semper a 
novo anno incipiatur et non amplius in festo Set. Georgii; 
siqui vero ex senatoribus quorumcunque civium huic deter- 
minatoni obedire nollent, ipsi eo facto in arestum deducentur.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában, Székesfehérvárott. 
Prot. 1689—1697. Pag. 113.

II.
Die 20. április. Communi dominorum senatorum consensu 

determinatum est, quatenus laniones hujates usque ad festum 
pentecostes carnis bubulae ita et agninae libram septem dena
riis secare debeant; eotum vero inclytus senatus denuo vide
bit, utrum ulterius quoque carnis sectio penes hanc determi
nationem manere vel reformari debeat, casu vero quo hic et 
nunc ipsi laniones juxta hanc determinationem secare nollent, 
providebit inclitus senatus de aliis extraneis lanionibus cum 
non admissione in posterum modernorum lanionum.

Eredetije и. о. Folio 113.

1696.
Rüszt városi statutum.

Den 5. Martii.
W e i n g a r t e n  Or d n u n g .

Einem Hauer des tages .................................................  17 kr.
Von pfund zu Hauern .................................................  17 »
Von tagweile bogen einzulegen .....................................  14 »
Von pfund bogen einzulegen ... ...................................... 3 »
Von tag weile stecken schlagen .....................................  9 »
Von pfund stecken schlagen .........................................  3 »
Von 100 Grueben zu machen .....................................  46 »
Von 100 Gruben zu machen auf alle Arbeit.....  1 tl. 15 kr.

Eredetije Buszt város levéltárában, Bapulatura de annis 1695 — 
1701. Pag. 58—59.

C orpus S ta tu to ru m . V. 22
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1696.
Komárom városi statútumok.

I.

Die 11. mensis maii. Communibus trium Statuum ordi
num votis conclusum est: Mivel napfényre jött, hogy sokan 
ezen nemes városban naponként való lakosok közül, hogy csak 
az bírákat eludalhassák, egyik jurisdictiója alatt sem compre- 
hendáltatnak. Hogyha városi biró uram maga eleiben az olya- 
tén személyt citáltat ja, magát sereg biró jurisdictiója alatt 
levőnek mondja és e contra, s ollykor még nemes magistratus- 
tól való dependentiára provocálván magát és igy ilyetén meg
csalható, szin és örv alatt minden bírót eludálnak. Hogy az 
mától fogvást ezután ne legyen, tehát az ilyeneknek obvial- 
tatik ez okon, hogy az három Statusbeli bírák uraimék, ki ki 
maga részéről az alatta való jurisdictiója subjectusinak con- 
scriptiojára, elsőben is gazdájának lakosinak rendel egy egy 
conscriptort, az mely conscriptor maga partialisát maga birá- 
jául fogja sub juramento referálni. Hoc addito, ha hogy vala
mely háznál afféle lézengő vagy rósz életű suspectus személyek 
tapasztaltatnának, tehát az gazdája feleljen mellette, in casu 
subsecuti vel subsequendi maleficii, vagy azt az gazdája fel
váltatni nem akarván, az olyatén személy ipso facto tisztuljon, 
mert ha nem, megragadtatik és érdemlett büntetését elveszi.

Eredetije Komárom város levélt. Prot. fragm. 1587—1680. 233. lap.

II.

Die 9. mensis julii. Anno et die praesenti communibus 
trium statuum et ordinum votis propositum, promulgatum infra- 
scriptum statutum et manifestatum est.

Mivel nyilvánosan kitudódott és napfényre jött az is, hogy 
sokan az városiak seregrenden valók, úgy az nemes úráimék 
közül az fölül jövő sörös tótoknak eleiben mennek és az útban 
sörököt megveszik, mely iránt nem kicsin kárán esvén az város
nak, mivel az akoló pénzt is elrontják, mind pedig az söröket 
is annyival inkább drágábban adják. Azért ex communi trium 
statuum voto determináltatott, hogy ez mai naptól fogva ezután 
sub confiscatione vött jószágoknak, akar sör legyen, akár pálinka, 
senki ne merészeljen az talpaknak eleiben menni, és akár hun 
az utón megvenni; mert valaki rajta tapasztaltatik és az kitudó
dik eo ipso per competentem judicem toties, quoties 24 forin
ton megmarasztaltatik. Azon kívül tudtára legyen az is mind
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sör és pálinka kereskedőknek, hogy az sört és pálinkát ezután 
akár itt adják el, akár alávigyék az itt való akoló mesterek 
fairek nélkül senki ne merészelje akolatlan itt eladni se alá 
vinni, hanem méresse meg; mert ha ezen Statutum ellen csele- 
kesznek, hasonlóképen az fölülirt vinculumot sine ulla tergi
versatione incurrálni fogják.

Úgy hasonlóképpen a minemü söröket az itt való sörfő- 
zőktől is kivisznek az falukon, tartozzanak megakoltatni és az 
akoló mesterek hire nélkül ne mérszeljék elvinni. A sört pedig 
akár itt való akár tóthországi akár más legyen.

Eredetije u. o. 235. I.

1696.
Szombathely városi statutum.

Anno domini 1696 die 1. mensis junii. Együtt lévén 
Nagy Benedek szombathelyi kiró úr házánál tanács-uraim 
közül Csákány Mihály, Kerkápoly István, Jászy Ferencz, Heős 
Imre, Nyeregszijjártó György, Fördős Kristóf és Szöcs Pál 
uraim s főhegyimester Sztenyky Giorgius; minthogy az 1678. 
esztendőben a böcsületes város generalis gyűléséből való végzés 
avagy generale statutum tétetett, hogy az kinek házától tör
ténetből tűz támad és más emberek is kárt vallanak, azon 
tűz támadás miatt az olyan gazda, a kinek házától támad, ha 
értékesb ember hatvan forint, az alább való negyven, az sze
gény renden való pedig huszonöt forint büntetésben essék és 
az irremissibili tér megvétessék rajtok biró úr által.

Eredetije Szombathely város levéltárában, ugyanott. Prot. 1693— 
1700. Pag. 1-10.

1696.
Komárom városi statútumok.

I.
Anno 1696. die vero 25. julii. Az nemes három status 

akaratjából determináltatott: Hogy mivel sok elszenvedhetetlen 
károk és excessusok esnek a molnákban, úgy mint kinek búzá
ját és egyebit semmi jó módon meg nem őrlik s módnélkül 
sokat vösznek az odavaló búzának vételéért. Azért elvégező- 
dött, hogy a dato praesenti, egy mérőért többet egy pénznél 
ne vegyenek a kocsisok, a melyet a mint ennekelőtte volt az 
molnárok révén az Vághhoz tartozzanak alá jönni, mert más-

22*
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kép rajta tapasztaltainak, hogy ez determinationak ellene cse- 
lekesznek, toties, qnoties 12 forinton megmarasztatnak.

Eredetije Komárom város levélt. Prot. fragm. 1587—1680. 240. I.

II.

Die 22. mensis augusti. Voto unanimi decernunt quoque 
domini indices, ut sub poena confiscationis vini] sui quod vase 
educillarent, senki ne merészelje az ó bornak 16 pénznél fölebb 
itczéjét kimérni, az új bornak pediglen itczéjét 10 pénzen.

A sörnek akója lészen 120 pénz, itczéje pedig egy pol- 
tura, pintje 1 garason. Tótországi sörnek itczéjét 3 pénzen 
fölül 12 forint vinculum alatt senki ne merészelje adni.

III.

Die eodem. Mivel sokszor birák uraimék, egy-két pénz
ért vagyis garasért városi uraiméktól és másoktól is annyira 
búsíttatnak, bogy egy-két-három napot is beában rajta köll 
veszteni: mely eránt ez mai napon ex consensu dominorum 
triplicis status iudicum determináltatott, bogy ezután a ki 
panaszát föl akarja tenni, hogy hiában említett birák uraimék 
ne búsíttassanak, primo et ante omnia panaszpénzt 12 pénzt 
tartozzék letenni, addig fel se tehesse panaszát.

Eredetije u. o. 240—241. lap.

1697.
Buszt városi statutum,

Den 4, martii. Weilen eine geraume Zeit hero bey etwel- 
chen Burgern allhier der löbl. Stadt zum schändlichen nach
theile das Spielen mit Karten und Würffel in Schwünge gegan
gen, undt verübet worden, also ist solcher schändlichen undt 
leiderlichen gewohnheit, den schwunge, undt die gelegenheit 
zu benehmen, gegenwärtiger einhelliger Schluss gemachet wor
den, dass hinfüro E. ersambe Stadtrichter alle undt jedemahl 
freystehen solle, wann undt da ihme behebet aus der löbl. 
bürgerschafft einige zubestellen, damit selbige in derley Spill
hauser geben, undt die aldort spillende, sie seyen wer die wol
len, aufzeichnen, das Spiellgeld, so sie auf den Spültische fin
den, contrabandiren, undt zu gerichts handen Uffern sollten. 
Die Ergreiffer aber iedesmahl toties-quoties selbige deprehen- 
dirt werden solten, in die Straffe per 32 flor. der würtb aber
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allwo diese Spiel-Bläye geduldet und aufgescldagen werden, 
doppelt also per 64 Üor. unnaclilässlich gezogen undt eliunder 
nicht von dem Rathhause als dem gewöhnlichen Arrest gelas
sen werden sollen.

Eredetije Ruszt város levéltárában, Rapulatura de annis 1695— 
1701. lapszám nélkül.

1697.
Székesfehérvár' városi statútumok.

I.
Die 4. junii. Si quidem ex determinatione inclyti senatus 

demandatum est, ut tam in interiori, quam exteriori civita
tibus singularis adhibeatur vigilantia ignis, intuitu cujus sub 
poena 4 fi. per magistratus quartales demandatum est ut unus
quisque civium aquam in parato habeat et hac de causa etiam 
vigiles nocturni instituti sunt.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában, Székesfehérvárott. 
Prot. 1689—1697. Folio 131.

II.

Die 1. julii. Si quidem quam plurimae depositae fuissent 
querelae coram inclito senatu, respectu defectus messorum 
et laboratorum ex eo, quod etiam opitices et mechanici, nec 
non inquilini propter non observationem festorum potissimum 
in vicinos pagos excurrant, ideo inhibitum est universis qua
tenus sub poena confiscationis rerum suarum nullus eorum ad 
vicinia extra territorium nempe civitatis abire praesumat.

Eredetije и. о. Folio 132.

1697.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Die 9. mensis Augusti, in curia senatoria praesentibus 

domino judice et utriusque ordinis (sic!) sequentia sunt pro
posita et conclusa.

Hogy az városban levő borok conscribáltassanak deter
minál tatott.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1697—1702. Föl. 61.
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II.

Die 17. mensis Augusti. Mivel az nemes községbeliek 
difimül tál ták az ó-bornak iczéje, hogy 8 pinzen árultatik, con- 
cludáltatott az mostani szűk időre nézve, hogy az proxime Szent- 
Mi liály napig az ó bornak iczéje 4 krajczáron árultassék.

Eredetije u. ott. Föl. 67.

III.

Die 20. mensis Septembris. Biró uram proponálta, hogy 
jól emlékezik az nemes tanács, hogy az pater Jezsuita uraimék 
az plébániát ad festum S. Michaelis resignálni fogják és püs
pök ur ő herczegsége is consential, hogy plebánust hozzanak 
be; minthogy pedig ináron az nemes tanács egyszer azon nyu
godott, hogy Pessei plebanus uramat fogja plébániára bevinni, 
arra nézve szükséges (közelegvén maron Szt. Mihály napja) 
hogy az nemes tanács, vagy két böcsíiletes tanácsbeli ember 
vegyis vocator által liivja az itt való plébániára. Melyre az 
determináltatott, hogy mind vocatoriat kölletik. mind pedig 
két emberséges tanácsbeli embert hozzája küldeni.

Eredetije u. ott. Föl. 73.

IV.
Die 13. mensis octobris. Az nemes község értvén biró 

uramnak őkegyeimének egy nehány punctumból álló proposi- 
tioját; a mi az elsőt illeti, hogy tudniillik az nemes tanács 
azt végezte legyen, hogy az újjonan való restantiariusok az 
szőllőjeket előbb meg nem szedhetik, hanem letevén restantiá- 
ját és bizonyos czédulát a végett extrahálván Tics uramtól, 
úgy szedhessen, másként kitiltatik szőllejéből. Erre az nemes 
község azon restántiák eránt ezelőtt egy nehány hetekkel mit 
végezett, hogy tudniillik azon restantiariusok megszedvén szől
lőjeket és az alatt perceptor uraimék megjárván azon restan- 
tiakat, ha kik pénzzül megnem adhatják tehát az mustbul 
tartozzanak meg adni és ugyan egy csöbrét egy forinttól alább, 
mint más idegennek, tartozik az olyatén restantiárius beadni, 
ezen végezésinek továbbá is inhaereal.

2-do. E mellett kívánja az nemes község azt is, és ugyan 
solemniter protestál is, minthogy az nemes község nyilván tudja 
és maga kárával is világosan tapasztalja, hogy azért rész sze
rént esett annyi sok nyomorúságban és másoktól való fölvett 
interesnek terhiben, hogy ah ingressu portionum, tanácsbeli 
uraimék, egy darab ideig semmit sem contribuáltak és egy
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darab ideig csak felire contrilmáltak és nem portioztak, hanem 
usque in praesentiarum, és mai napig is restantiariussa mara
dott, ahoz képest kívánja, hogy az olyatén tanácsbeli uraimék — 
egyet sem vevén ki, azon restantiájokat, ha mentül előbb kész
pénzül le nem teszik, hasonlóképpen borúi fizessék meg, holott 
az nemes község egyetértvén kéntelenítik maga nagy tapasz
talati utolsó romlásának egy kevéssé való megkönnyítésével, 
rendelt hiteles emberei által az megírt mód szerént megvenni, 
vagy pedig ő felségéhez mentői előbb eziránt folyamodni.

3- tio. Mivel esett értésére az nemes községnek, bogy az 
kis adóval és vigyázó pénzzel bizonyos taxa pénz is fölvéte
tett, minthogy miformán vettetett föl az községre, nem tudja, 
kívánja tudnyi.

4- to. Kivánnya azt is a nemes község, hogy az hegy 
vámnak beszedése alkalmatosságával az nemes tanács depu- 
táljon két vagy három rendelt hűtős embert és annyi költsé
geket ezután ne tétessenek; egyébaránt protestál és azon szük
ségeket az város számára be nem veszik, mivel egyébaránt is 
az időhöz köll magát az embernek alkalmaztatni.

Eredetije u. ott. Föl. 80.

1697.
Sopron városi statutimo/e.

I.
Damit jedweder Einer Stadt und Herrschaft Bedienter 

wisse, was er vor sein gesetztes Salarium vor Dienste leiste, 
auch wovor er sich vorzusehen hat, ist ein allgemeines Offici- 
antenbuch mit annectirter eines Jeden Instruction aufzurich
ten höchst nötliig: dannenhero der in voriger Jahresbetrach- 
tung beigerückte Rathschluss zu Folge einige Unterredung 
und Constituirung desselben sobald als möglich vorzunehmen 
und einzurichten wäre: wie denn mit des Bierbrauers oder 
vielmehr Verwalters Instruction allbereit ein guter Anfang 
gemacht worden, wofür Einem Ehrs. Rath gebührender Dank 
hiemit abgestattet und also zu continuiren instantissime et 
condecenter angehalten wird.

Eredetije Sopron város levélt. 1697. jk v  7. p. Lásd idézett gyűjt. 
I. k. 228. I.

II.
Die Einführung fremder Weine ist dieser Stadt und der 

armen Bürgerschaft, die einzig im Weinbau ihren Unterhalt

3 4 3
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findet, ein schädliches Gift. Dannenhero auch solchem Ühel 
allen Ernstes zu steuern. Und obwohl gewissen per L. L. pub
licas privilegirten Personen ihren Tischtrunk hereinzubringen 
nicht kann abgeschlagen werden, ist doch nach Eines Ehr
samen Raths wolbedächtiger Verordnung dieses zu observiren, 
dass Alle und jede, so derlei Prärogativen haben, sich der Ord
nung nach bei titul. Ihro Herrlichkeit dem Herrn Bürgermeis
ter oder Einem Ehrsamen Rath anmelden, und von daraus 
das, was ad quotidianum potum derer privilegirten Personen 
vor noting erachtet wird, resolvirter erwarten, wobei aber alle 
miteinschleichenden Missbrauche, als heimlich und öffentlich 
Leutgeben oder aber dass die Bürger und hiesige Inwohner 
solche Weine anstatt per Geld, etwa für schuldige Kost oder 
andern Vorwand annehmen sollten, wohl zu attendiren. Und 
sind nebst diesem die präjudizirlichen Factoreien der Wein
kaufleute, das von einem Viertel in das andere führen und 
verleutgeben gänzlich abzuschaffen.

Eredetije и. о. 10. p.

III.

Dass einer Herschaft Beamte und mit Eidespflicht zuge- 
thane Bediente einer anderen Herrschaft so mittler Zeit mit 
der ersteren in Streit gerathen möchte, mit gleicher Pflicht 
nicht kann zugethan sein, zeigen die allgemeinen der politi
corum Staats-Reguln sowohl, als viele hoc in passu sich her- 
vorgethane Präjudicia und Nachtheile. Damit nun künftighin 
derlei Fauten bei hiesiger Stadt nicht einschleichen mögen, 
ist Einer Ehrsamen Gemeinde gänzlicher Schluss, dass Keiner, 
so dieser Stadt vel civili, vel alio singulari juramento zuge
than, einigen des Landes Magnaten, besonders aber derer ange
rühmten Herrschaften salarirte officia, quocunque modo fruc
tuosas functiones, vermittels welcher er seine Pflichten vergessen 
möchte, acceptiren solle. Und da künftig ein oder anderer 
Casus sich ereignen würde, entweder dieses oder jenes zu mei
den, ein solcher allen Ernstes möge angehalten werden.

Eredetije и. о. 18. p.

IV.

Auch sind alle Gemeiner Stadt Bediente, so verrechnete 
Dienste haben, ad imitationem des Kammerknechtes und Bier
versilberers specialiter auf ihre Instruction zu adjuriren. Da
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man dann deren Treu um so viel mehr vergewissert, als wohl 
präsumirlich, dass sie christlich und gewissenhaft ihre Func
tionen abwarten.

Eredetije и. о. 19. p.

1697.
Győr városi statutum.

Mivel nem kevés praejudiciumára s kárára volna az nemes 
városnak sokaknak excessusibul rajtunk történt experientiabul 
kitetszenek, hogy némelyek városi embereknek mondván magu
kat (jóllehet hittel való igaz kötelességek semmi nem volna az 
városhoz). Az város passusával és másféle igazságával is frau
dulenter abutalnának, és ugyan hogy némelyek magok sem lévén 
városi emberek, mégis más hasonló idegeneket vennének magok 
mellé az kereskedésben, s azokat is város igasságával s passu
sával kereskedésekben protegalni merészlenének.

Azokaért Statutum est, hogy ha ki ennek utána efféle 
ravaszságban tapasztaltatnék, vagyis az város passusával és 
más igasságával, fraudulenter et cum praejudicio civitatis 
abutálni comperiáltatnék, tehát ipso facto toties quoties huszon
négy idest 24 forinton convincáltassék.

Eredetije Győr város levélt, az 1687. évi jegyzőkönyv 11. lapján.

1698.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Anno 1698 die 21. mensis niartii. Az elmúlt napokban 

esvén nagy panaszok az erdő pusztítása végett, arra nézve 
deputáltassanak bizonyos külsötanácsbeli személyek, hogy min
den háznál megtekintsék az fát és kinél az tilalmas erdőbül 
való fát találnának, azok iránt relatiot tevén in signatura 
adgyák be, melyek és beadván az neveket is felcitáltatván 
eleiben adatott, hogy ők az tilalmas erdőbül fát vittenek haza 
és károkat is csináltanak. Concludáltatott, hogy a kiknek házá
nál az tilalmas erdőbül fát találtak, hogy mindenik egy forin
tot adgyon büntetist és addigh ki sem fognak menni az arres- 
tomból.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1697— 1702. Föl. 147.
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II.
Anno 1698. die 28. Aprilis. Az tekintetes Commissarius 1 

uram ő kegyelme propositojára, hogy esett értésére, hogy ezen 
a nemes városban nagy szitkozódások, átkozódások és egyéb 
Isten ő szentfelségét haragra inditó, lélekkel, adtával való mon
dások estenek és esnek, melyek miatt az isten nem csak az 
olyan istentelen embereket, az kik azt elkövetik megbünteti, 
hanem még az egész várost is. Az elkövető 6 forintban bün- 
tettetvén, mig azt le nem teszi arrestomban fog lenni.

Eredetije u. ott. Pag. 183.

III.
Anno 1698 die 22. mensis Maii. Az mészárosok mind 

fölcitáltattanak és az minapi biró uram és az nemes tanács 
által az mészárszékektül járandó census végett kiadott resolu- 
tiojához mire resolválták legyen magokat, azt az nemes tanács
nak adnák értésére, melyet megértvén azt adták válaszul, hogy 
lehetetlen az, hogy ők censust fizessenek, adván azon kívül 
minden fonttól egy fél pénzt; de nekik declaráltatott, hogy 
nem ők, hanem az egész nemes község adja azon fél pénzt; 
azért az nemes tanács nem recedal és utolsó resolutioja 200 fi. 
az fél pénzen kívül, de erre sem akartak lépni, melyre nézve 
az kikkel ma kelletett volna vágni, és nem vágtak aristomban 
küldettek, ezt látván az többi azt izenték, hogy ők is inkább 
aristomban maradnak, hogy sem modo praemisso vágjanak 
azontúl azok is arestomba küldettek, az henteseken kívül kik
nek meghagyatott, hogy húsok legyen.

Eredetije u. o. Pag. 197.

IY.
Die 2. mensis junii. Az sörnek itczéje limitáltatott öt 

és fél pénzre.
Eredetije w. o. Pag. 209.

1698.
Komárom városi statutum.

Die 29. mensis Aprilis.
D e t e r m i n a t u m  es t .

Az halászat dolgában sokfelől való panaszok sűrűén jön
nek ftilökben az 3 Státusbeli bíráknak és magistratusnak,

1 Kir. biztos.
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melyekre nézve, hogy az községnek kiáltása s panasza szűnjön, 
az piarcz mindenféle hallal bővelkedjen s ne szüköljön, mától 
fogyást ezután halászok czéhmestere tartozzék és köteles legyen 
minden péntek, szombat napokra és böjt napokon kiváltképen, 
úgy ez negyven napi böjtön valahol kezek alatt halok lészen, 
viza, tok, és más halakat az piarczra behozatni, melynek fontja 
2 pénzzel följebb adatik el, hogysem mint kint adhatná el, 
sőt pénteken előbb hogysem piarczra kiviszi, köteles nagy kivá
gandó halat városi bíró uramnak úgy mint fő czéhmester uram
nak mondja be, hogy annak az időnek mi volta szerint szab
hassa árát, kit ha az czéhmester elmúlatna comperiáltatván 
halok s ehhez az determinátióhoz nem alkalmaztatná magát, 
tehát milient olykor hal nem lészen az piarczon, azonnal mind
járt régi szokás szerint a főczéhmester uramnak, teljes hatalma 
leszen harmad magával ragadtassa meg az czéhmester s mind
addig tartsa fogva az tömlöcz fenekén, miglen egyik péntekről 
az másik péntekre bővesen és elégségesen viza, tok vagy más
féle hal nem leszen, a mikor annak ideje lészen. Annak fölötte 
az nemes három status akarattyából sub poena confiscationis 
piscium.

Eredetije Komárom város levélt. Prot. Fragm. 1587— 1580. Pag. 
546— 547. Jegyzőkönyv 1699— 1743. 3. és 4. lap.

1698.
Győr városi statutum.

Anno 1698. die 14. Novembris in domo domini judicis 
ob impedimentum domus civilis reparationis:

S t a t u t  u m
ratione exactionis seu taxae civium incorporandorum tempore

comendationis.
Minthogy az városnak sehonnét semmi jövedelme nincsen, 

azért, hogy az város szükségére valami kevés jövedelem legyen, 
statuáltatott.

Hogy valaki ez után az város köziben be akarja adni, 
vagy avatni magát, tehát az kinek facultása vagyon, tartozzék 
az város szükségére 6 forintokat letenni és az város passusa 
mellett szabadon kereskedhessék.

Az ki pedig kisebb értékű ember lészen, az tartozzék az 
város szükségére 3 forinttal, melyet biró uram kezében fog
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adni. De az olyan ember város passusa mellett nem keresked- 
hetik, miglen egészben 6 forintot le nem teszi.

Az ki pedig igen szegényebb, tartozik ez városnak egy 
tallérral, hogy ő neki is pártfogója leszen az város, de az ilyen 
cívisnek nem szabad kereskedni passus mellett, ki sem adatik, 
miglen egészben az taxat le nem teszi fi. 6.

Az ki pedig ezekben akarja adni magát, elsőben comen- 
datoriaval megkeresvén az városi bírót, letevén 6 forintot, ha 
igaz ember, acceptáltatik és város nótárius uram által protho- 
coláltatik és bevetetó'dhetik az ezekben czéli szokása szerént és 
passus is kiadatik neki. Mindezektül, az e felektől letevén 
notarius uram előtt az hűtőt és ezédulát hozván az bírónak 
tartozik városi bírónak den. 50 és nótáriusnak den. 50. De 
szabad az igen szegénynek, ha ki mit enged.

Az ki fejszével kenyerét keresi és árvái vannak, avagy 
ha nincsen is, de egy fejszéje vagyon, az taxa stal biró ura
mon, az mi lehet, az taxabul vegyen is engedjen is.

Az ki pedig jövevény, gazdag, sokkal bir, idegen országi, 
az olyan soha nem szolgált, csak haszonvételért Győrre jön 
lakni; ha pedig másutt tetszik, város levelet vészén, elmegyen. 
az olyan fizessen.

Item az kiknek atyjok vagy atyjokfia megszegénykedett 
és ebben az háborúban Győr mellett fegyverrel szolgáltak, 
tartozásképpen vagy tartozás nélkül, és megbizonyodik, akár 
hajdú, akár katona, akár másrendbeli szegény, mivel ő felsége 
az jó szolgát, meg szokta donatióval, vagy armalissal ajándé
kozni, itten is comprobáltatván, respectusban vétetik az olyatén 
ember, avagy felesége, vagy gyermekei és maradéki acceptál- 
tatnak és biró és esküdt uraimék ítélete szerint incorporál- 
tatkatnak. De mindazonáltal az városhoz htittel kötelesek nota
rius uram előtt magokat, az mint az juramentum prothoco- 
lumban be vagyon írva.1

Eredetije Győr város levélt. Erőt. 1697— 1701. Pag. 304—205.

' Az e helyütt említett eskü az 1697. évről szóló jegyzőkönyvben 
található, s szóról szóra így hangzik :

Juramentum civium inter cives reliquos incorporandorum.
Én N. oszküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú, Sz. Lélek teljes 

sz. Háromság egy bizon Istennek, boldogságos asszonyunk Szűz Máriá
nak és Istennek minden szentinek, hogy ezen Győr városában Istenem 
után az én koronás királyomnak, azután Győr városa birájának és városi 
esküdt uraiméknak s több előttem s nálomnál följebb való tisztviselők
nek, igaz leszek és parancsolatjoknak tehetségem szerint eleget tenni 
igyekezem, ezen Győr városát és annak igasságát oltalmazni fogom, tit
kát az városnak az én koronás királyom ellenségének ki nem jelentem, 
sőt inkább, ha mi kárát hallom az városnak, azt bemondom. Más tiszt-
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1699.
Kőszeg városi statútumok.

I.

Anno 1699. die 27. Aprilis. Statuáltatott az is, bogy 
secundum antiquam consuetudinem az iffju mesteremberek ad 
mentem articulorum chéhálium az ispitálhoz adják az pénzt és 
nem az nemes város számára.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1697— 1702. Föl. 328.

II.
Eodem die. Committáltatott az is biró uramnak, hogy 

diebus dominicis, ac festivis ennek utánna az kalmárok és a 
pékek sub divinis ne áruljanak, hanem az boltokát bétegyék.

Eredetije u. o. Föl. 328.

III.
Eodem die. Item ha valamely itt lakos testamentum 

tételre az tanácsbeliek közül adhibeálna, vagy pedig ha szin
tén más móddal tenne is dispositiot, eo facto tartozzék admi- 
nimum az ispitályra egy tallért legálni, máskép azon testa
mentum in nullo suo puncto stáljon, ha az ispitálról elfe
lejtkezik.

Eredetije u. o.

1699.
Komárom városi statutum.

Die 15. mensis Septembris. Az pápista és helveticha con
fession levő halászoknak praesentibus dominis indicibus et sena
toribus regiae ac privilegiatae civitatis Rév-Komaromiensis,

viselő vagy más biró alá magamat birám hire nélkül, avagy tanácsbeli 
uraimék közül való hire nélkül nem adom, és midőn az város közül 
magamat ki akarom vennem, város böcsületes levelét magam viselésérül 
és jámborságomrul fogok kérni, ha pedig hir nélkül elmennék, más 
tisztviselő vagy más biró alá adnám magamat, avagy elszökném azonnal 
az város minden jószágomat elfoglalhassa és az hol találni fognak, meg
fogathasson és megbüntethessem. Erre kötöm magamat liiven, böcsüle- 
tem vesztése alatt az én körösztény hütemmel és az szent evangéliummal. 
Isten engem úgy segéljen.

Eredetije Győr városi levélt. Prot. ex 1697— 1701. Pag. 10.
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nec non et admodum reverendo patre Palli superiori resident 
tis societatis Jesu Comaromiensis a mint következik ilyen 
determination ok lőtt.

Úgy liogy az elmúlt 1699. esztendőben valamennyi pro- 
cessiókat elmulattak az városi emberek, mivel ő nekiek több 
processiókat kell járni, 2 forintot, az militián levők pedig 
1 tallért tartoznak adni. Ezentúl pedig valakik elmulatnák 
minden halászmester tartozik egy processiótól 1 — 1 forintot 
fizetni. Holott pedig ezen determinatio szerént valaki meg nem 
adna, teliát csak ezen determinatiónak erejével az czéhből 
kirekesztessenek. Mely fölül említett 1—1 forint vinculumnak 
fele a Szt. András templomé leszen, a másik fele pedig leszen 
azoké, a kik a zászló alá mennek.

Eredetije Komárom város levélt. Prot■ 1699— 1740. Lib. X . Pag. 7.

1699.
Sopron városi statútumok.

I.
Eine Ehrsame Gemeinde bittet sich nochmals gebührend 

aus, die unerhörte und sonsten niemals gewöhnliche Verände
rung der katholischen Gemeinde dergestalt zu remediren, damit 
selbe theils einen oder anderen wahrscheinlichen Argwohn, 
warum solches vorgenommen worden, zu hegen, theils aber 
nach den Freiheiten und Privilegien, ob solcher Wechsel denen- 
selben gleichförmig oder nicht, zu fragen Ursach’ bekom
men möge.

Eredetije Sopron város levélt., 1699. jkv. 1. p. Lásd idézett gyűjt. 
I. к. 236. I.

II.
Alle Rechnungsführer sollen, wo nicht zu Halbjahr, jedoch 

jährlich ihre Rechnung in gebührender Ordnung ablegen, um 
dem bereits observirten Übel und eingeschlichenen Unfug die
ses Mittel vorzubeugen.

Eredetije и. о. 5. p.

III .

Das fiscalwesen bittet Eine Ehrsame Gemeinde bei künf
tiger Rechnung nach allen Stücken in eine besondere Rubrik, 
zu bringen, damit auch diessfalls eine gehörige Ordnung möge 
zu finden seyn.

Eredetije и. о. 8. p.
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IV.

Die schädliche Niederlag sowohl fremder als einheimni- 
scher Weine will Eine Ehrsame Gemeinde auf unserem Terri
torio gänzlich abgeschafft wissen und die Delinquenten hierü
ber Einem löblichen Magistrat zur nachdrücklichen Bestrafung 
überlassen haben.

Eredetije и. о. 9. p.

V.

Die löbliche Verfassung mit denen Feilbäckinnen lasset 
sich Eine Ehrs. Gemeinde als ein dem publico sehr anständi
ges Stück sonderlich wohl gefallen, und bittet ob dieser nütz
lichen Ordnung bevor hei Herannahung der Weingartsarbeit 
steif zu halten, damit zum Behuf Wohlfeiler Tagswercke der Tag
lóiméi' jedesmahl richtiges Gewicht an Brod bekommen möge.

Eredetije и. о. 12. p.

1700.
Kőszeg városi statutum.

Anno 1700. die 7. mensis maii. Secundo: Az nemes köz
ségnek proponálta biró uram ő kegyelme ezen alkalmatossággal 
azt, hogy mivel az tűz miatt sok izhen károk esnek, mind az 
szőlők lábjaiban mind pedig mesgyében és egyszersmind az 
pangartokban, s consequenter az erdőkben is: azért az nemes 
tanács aziránt idején statútumot condalt, hogy senkinek szabad 
ne legyen tüzet az szőlő hegyre kivinni, és az megyéket por
zsolni avagy pangartokat, holott valaki megtapasztaltatnék, 
hegy mester uraimék által, tehát az olyatén ember az hegy
mesterek részéről nyolczvan pénzzel büntettessék és nemes város 
részéről pedig négy forinttal toties quoties irremissibiliter, kit 
is biró uram az nemes község előtt publicalt.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 1697— 1702. Föl. 446.

1700.
Komárom városi statutum.

Die 1. mensis Decembris. Praesentibus dominis trium 
statuum indicibus occasione taxarum ludi magistri parochialis 
Sancti Andreae et eiusdem organistae talis ut sequitur ex com
muni voto et consensu ordo et instructio facta et consignata est.
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1. Az midőn az Szt. András templomában requiem szólj 
gáltatik, akkor az plébánusnak attúl jár • 1 frt, az mesternek 
hasonlóképen 1 frt, mely frtbúl az mester az orgonistának 7 
garast, az deákoknak 6 garast tartozik adnyi.

2. Az midőn penig temetés esik, akkor az mesternek 
jár fél forint, mely fél írtból az mester tartozik az orgonistá
nak, ha maga vagy alkalmatos embre jelen vagyon, három 
garast hármat peniglen az deákoknak adnyi.

3. Item húsvéti, pünkösdi etc. cantatiókor a mit együtt 
mester, az orgonistával keres, hogy ha 10 frtot keresnek, annak 
fele, úgymint 5 foréntja az mesteré, három foréntja orgonistájé, 
ketteje peniglen az deákoké lészen et sic plus minus proportio* 
náliter a többiben is főlebb mód szerént dividáltassék.

4. Ha peniglen az mester halottas háznál éneklésével 
verraszt, ha másod magával, fizetése fél tallér, ha casu quo 
peniglen negyed magával, egy talléra lészen minden napra és 
egy éjjelre.

5. A mi peniglen az ostyázosást illeti, a mit akkor az 
mester keres, tartozik felét az orgonistának adni, de oly okkal, 
hogy az orgonista is hozzája való accessoriumokat szinte annyit 
tartozzék adni, valamennyit az mester ad lisztet, fát et reliqua.

Eredetije Komárom város levéltárában. Prot. 1699— 1743. L . X. 
Pag. 281.

1700.
Sopron városi statútumok.

I.

Dass Ein Ehrsamer Rath ad § 11 verdtiger Betrach
tung die alte Bäcker-Ordnung wieder einzuführen gewilliget, 
bedankt sich Eine Ehrsame Gemeinde. Weil aber gleichwohl 
die Bäcker dieses Jahr über sich gar nicht darnach gerichtet 
und schlechtes Gebacht zum Verkauf gebracht haben; dahero 
bittet Eine Ehrsame Gemeinde, darauf acht zu haben und Ein 
löbl. Stadtgericht anzuhalten, die Brodladen nach Amtespflicht 
fleissig zu visitiren und diejenigen, so feiliger funden, zu gebüh
render Straffe zu ziehen.

Eredetije Sopron város levélt., az 1700. jkv. 7. p. Lásd id. gyűjt. 
I. Ic. 242. I.

II.
Por die treue Sorgfalt in Herbeischaffung aller und jeder 

Requisiten, so zu der Feuer-Ordnung gehörigen, nicht weni-
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ger for die angewandte Müh’ und Fleiss, wegen Säuberung 
und Reparirung der Teiche in der Vortstadt, also auch einen 
nothwendigen Stuck, zu der Feuerordnung gehörig, will hier
mit Eine Ehrsame Gemeinde schuldigen Dank abgestattet 
haben und so noch an allen dazu gehörigen Requisitis, was 
mangeln sollte, bittet Eine Ehrsame Gemeinde, solches bald
möglichst herbeizuschaffen, vom Herzen wünschende dass Gott 
diese Stadt und alle andere fromme Christen vor aller Feuers
gefahr gnädiglich bewahren wolle.

Eredetije и. о. 10. p.

III.

Es hat auch Eine Ehrs. Gemeinde in reife Betrachtung 
genommen und findet es der Billigkeit gemäss zu seyn, dass 
der regierende Herr Bürgermeister und Stadtkämmerer dieser 
Stadt, die sich ihres tragenden Amts wegen in Einbringung 
der Weinfechsung bemühen (im Fall unter ihren Amt solche 
Fechsung nicht könnte verkauft werden) auch nach Resig- 
nirung ihres Ampts sie oder ihre Erben den gewöhnlichen 
Leutkauf von den verkauften Weinen zu genüssen haben sol
len ; allermassen es ja billig, dass derjenige, der sich mit Einen 
und Anderen bemühet, auch die Frucht seiner Treue gemes
sen möge; solches wird absonderlich darzu dienen, dass man 
nicht Ursach haben wird, mit Verkauf der Weine zu eilen, 
wenn ein jeder Beamte seiner Accidenzien wird versichert 
seyn, und auf solche Weis kann der Wein mit guter gelegen- 
lieit in einem höhern Preis, als wohl bis dato geschehen, ver
kauft werden. Wo aber von dem Käufer kein Leutkauf geben, 
wird zum Nachtheil des Gemeinenwesens aus dem aerario pub
lico auch keiner genommen werden; denn weil die Fass von 
dem gemeinen Gut bezahlet, wurde selbiges auf solche Weise 
doppelt aggraviret: Und solche Betrachtung will Eine Ehr
same Gemeinde auch auf alle anderen Herren Verwalter wegen 
des Leutkaufs verstanden haben. Benebens will sich auch Eine 
Ehrsame Gemeinde freundlichst ausgebeten haben, dass der 
Verkauf der Weine hinfüro mit Vorbewusst der Herren Vor
münder und Eines löblichen Ausschuss von Einer Ehrsamen 
Gemeinde altem Gebrauch nach beschuhen möge.

Eredetije и. о. 11. p.

IV.
Die Neüerungen wegen leistender Bürgschaft der Eltern 

über ihrer Kinder väterlich pder mütterliches Vermögen, will
Corpus Statutorum . V. 23
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Eine Ehrsame Gemeinde kassirten haben, und soll diessfalls 
die Bürgerschaft in ihrem uralten Gebrauch erhalten. Jedoch 
sollen der Pupillen Vormünder darauf üeissig Acht haben, 
dass, daferne dergleichen Eltern ins Abnehmen gerathen soll
ten, dass ihnen diessfalls bey Zeiten möchte vorgesehen werden.

Eredetije и. о. 12. p. Lásd id. gyűjt. 243. 1.

V.
Die Abnehmung der Fische auf Seiten des Herrn Stadt

richters ist vor Alters nicht üblich gewesen und hemmen sol
che Neuerungen die Zufuhr, dass keine Fische auf den Markt 
gebracht werden und soll künftig der Herr Stadtrichter mit 
Abnehmung der Krebsen sich begnügen lassen. Die Herrn 
Inspectores haben vor Alters von einem Wagen Fische nicht 
mehr denn einen Groschen genommen, damit sie sich auch 
sollen begnügen lassen, hingegen sollen sie nicht berechtigt 
sein, Fische abzunehmen.

Eredetije и. о. Id. p.

VI.

Der Herr Stadtschreiber hat seine ausgemachte Besol
dung, wie solches das Protokoll zeiget, dafür ist er schuldig, 
Gemeiner Stadt zu dienen und soll er das aerarium publicum 
weiter mit exactionibus a latere nicht beschweren: dahero 
soll künftighin einige Rechnungsführer, das Gemeinegutth 
und die Fundationes belangend, ihrer geführten Rechnung 
halber die Confirmations-Taxe zu bezahlen nicht schuldig seyn.

Eredetije и. о. 18. p.

VII.

Es hat Eine Ehrsame Gemeinde für gut befunden, dass 
über alle und jede Mobilien Gemeiner Stadt ein ordentliches 
Inventarium möchte aufgerichtet werden, weil solche ein zim- 
liches Geldt kosten und innerhalb Jahresfrist meistentheils 
verloren gehen, damit solche bey eines jeden Beamten Über
gab’ desto genauer können revidiret werden.

Eredetije и. о. It), p.
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1701.
Szombathely városi statutum.

Anno 1700. Die 23. mensis Februarii. Volt a böcsületes 
városnak gyűlése, melyben végeztetett újonnan, bogy az előbbi 
ez iránt való végezés szerint, a kik az német adóban rostál
nak, városházánál árestomban tétessenek és mind addig ott 
tartassanak, mig meg nem fizetnek; ha pedig az oly ember 
azon arestomból, meg nem fizetvén, titkon vagy nyilván kime- 
gyen, duplán vétessék meg rajta az adó, vagy a toronyban 
tolassák s így kényszeríttessék a megfizetésre.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. ex 1700—1701. Pag. 24.

1701.
Kőszeg városi statútumok.

1.
Anno 1701. die 29. április. Propter bonum publicum 

collectis praeviis votis ujjonan determináltatott, bogy az .szőlő
hegytől senkinek se legyen szabad sub poena 80 dr. szőlő
vesszőt haza hozatni.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1697—1702. Pag. 525.

II.

Eodem die. Az német süveggyártok instántiájára deter
mináltatott, hogy ennek utánna vásároknak alkalmatosságával 
semmi idegen süveggyártó ne árulhasson első nap.

Eredetije u. o. Pag. 526.

III.

Die 5. maii. Item determináltatott 12 fi. büntetés alatt, 
hogy senki egy garason alább a bornak itczéjét ne adja, a ki 
nem concivis pedig semmiképpen ne merészeljen árulni.

Eredetije u. o. Pag. 527.

IV.

Die 20. maii. Item mivel repraesentáltatott a nemes 
tanácsházon, minemü sok rendbeli excessusok és károk esnek 
dietim a márkás emberek miatt, mivel némelyik marhájukat

23*
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kieresztvén csak a gyepre azonban semminemű őrzőt avagj 
szolgát azon marhák mellett nem hagynak, azonban a marhái 
csak hamar a körül való vetésekben szaladván, sok károkat 
művelnek. Mely hogy in tempore removealtassék, senatualitei 
statutum est. Hogy valaki ezután marháit a gyöpre kiveri, és 
ki viszi, azonban semminemű embert vagyis őrzőt mellettek 
nem hagy, tehát a kár biró uram commissiojából a város haj
dúi, akár pedig a mező pásztorok azon marhákat a város házá
hoz behaitván, mindenik marhától, egy egy garast irremissi- 
biliter desumálhasson. Ezen statutum mentői előbb a nemes 
községgel kommunicáltatván.

Eredetije u. o. Pag. 530—531.

1701.
B uszt városi statutum.

Den 12. Mai. Nachdem in Erfahrnuss komén, dass gewisse 
dieristbotten Holtz von gemeiner Stadt lioltz entfrembden, solle 
derolialben bey scharffer Straff hienfüro solches ein jedveder 
seinen diensbotten einsagen, undt verbietten.

Eredetije Ruszt város levéltárában, Rapidatura de annis 1(195— 
1701. lapszám nélkül.

1701.
Komárom városi statutum.

Die 28. mensis Maji. In negotio chirurgorum seu tonso
rum Eév-Comaromiensium ac reliquorum czéharum eiusdem 
loci ratione controversiae inter ipsas czéhas in facto vexillorum 
earumdem czeharum, quo videlicet in loco in consuetis piis 
processionibus praefati chirurgi suum vexillum erigere et por
tare debeant vigentis communi inclytorum trium statuum Rév- 
Oomaromiensium voto conclusum est, quod videlicet a modo in 
posterum futuris semper temporibus praefata czéha chirurgo
rum Comaromiensium ultimum locum tamquam nobiliorem et 
eminentiorem teneat non, obstante etiam si deinceps novae celiae 
erigerentur cum vexillis.

Eredetije Komárom város levélt. Prot. 1699—1743. L. X. Pag. 15.
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1701.
Buszt városi statútumok.

I.
Den 20. Septembris. Damit hinfüro niemandt sich unter

fangen solle, vor der Ausrueffung einigerley victualien, es seye 
gleich Schmalz Ohst, oder andere Wahren, etwas zu erkhauf- 
fen, damit die löhl. Burgerschafft in erkhauffung nicht Noth 
leiden möchte, undt wird ein jeglicher wirth, allwo die Schmalz- 
Händler einzugehören pflegen, schuldig sein, dieselben zu ermah
nen, damit sie ihre wahren durch dem Gerichts diener ausruf- 
fen lassen, undt solle auch allerzeit vor den Yorkauffen ein 
halber tag teyl gehabet werden.

Eredetije lluszt város levéltárában, Rapulatura de annis 1695— 
1701. lapszám nélkül.

II.
Den 17. Octobris. Es solle hinfüro sich keiner undter- 

fangen aus dem gern. Stadt Grundt oder Anger die Erden 
weckh zu führen undt denmassen aufzustehen, dardurch der 
löhl. Gemein, in der Waydt grosser Schaden zugeficgt (zuge- 
stiegt ?!) wird.

Eredetije и. о.

1701.
Sopron városi statútumok.

I.
Die Feilbäckinnen sollen zu 1, 2, 3 und 4 Gr. Brod 

backen, gut ausgebackenes und wohlgesalzenes Brod halten. 
Diesen sollen die Herren Inspectores, als Herr Ried und Herr 
Martin Schell nebst dem Marktrichter alltäglich, so lang die 
Weinbergarbeit währet, fleissig nachwägen; welches tit. Herr 
Stadtrichter ihnen allen Ernstes anbefehlen solle.

Eredetije Sopron város levéltárában. 1701. jkv. 7. p. Lásd idézett 
gyűjt. I. k. 347. I.

II.
D ass  d ie  L e itk ä u fe  als pa rs  sa la r ii  denen, u n te r  dero  

A m t u n d  V e rw a ltu n g  die W ein e  e ingefechsnet w urden , zu k o m 
m en, is t  §. 11 v erd t. B e tra c h tu n g  w ohl beschlossen w orden. 
A lle ine , w enn  k ü n ftig  au s  derley  K e lle rn  W eine , ohne  von 
K ä u fe rn  b e h a lte n , V assgeld  oder L e i tk a u f  so llten  v e rk a u ft
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werden, kann das aerarium publicum oder die Verwaltung 
keine Gutmachung dessen thun. Es will auch Eine Einsame 
Gemeinde hoffen, dass das, was nur einmal, so viel man sich 
erinnert, vorheygangen und in verdtger Gemeindehetraclitung, 
§ 11, erwähnet, künftig in keine dem Gemeinwesen präjudi- 
zirliche Consequenz solle gezogen werden; nicht weniger, dass, 
wie Eine Ehrsame Gemeinde in rebus oeconomicis auch ihr 
Gutachten zu geben hat, das punctum 3 § 11 verdt. Gemeinde
betrachtung künftig möge attendiret werden.

Eredetije и. о. 11. p.
III.

Die Stadtkanzelei belangend inhaerirt Eine Ehrsame 
Gemeinde den fertigen 18. punct hoc addito, dass Herr Nota
rius künftig die relationes dominorum exmissorum, es möge 
gleich ad comitatus congregationes, als anderwärtig rei publi
cae causa seyn, sonders fleissig notiret, die von Einem Ehr
samen Rath anderwärtig abzuschicken Berichte in copia asser
viret, wie auch alle öontractus und conventiones civitatis in 
ein besonderem Buch eingetragen und allen fleisses beobachtet 
werden. Wann alte testamenta in der Kanzley etwan liegen 
sollen, solle vel maxime piorum legatorum causa urgiret werden.

Eredetije и. о. 17. p.
IV.

Die Platz-Inspectores sollen zur Platzordnung, und dass 
die Büchsen gelder ordentlich dem Herrn Stadtkämmerer über
bracht werden, durch Herrn Stadtrichter fleissig angehalten 
werden.

Eredetije и. о. 20. p.

1702.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Die 23. januarii. Mi a malom dolgát illeti, hehivatván 

eziránt a molnárok, meg hagyatott errőssen nekiek, et quidem 
sub poena 12 11. hogy ennek utánna se a malmos gazdák, se a 
szegény emberek, kik gabonát visznek a malomban meg ne 
csalatassanak, hogy ennek utánna a gabonát ha mérik egy 
köböltől, csak a tizenhatodik részt vegyék, mely büntetésnek 
a nyolcz forintja a nemes tanácsé, a négy forintja pedig a 
czéhé leszen.

Eredetije Kőszeg város levélt. Erőt. 1697—1702. Pag. 623—624.
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II.
Eodem die. A mészárosoknak is imponálhatott, bogy ad 

mentem limitationis per inclitum comitatum factae a külső 
székekben bárom pénzen vágják egész béten, de úgy bogy a 
fél pénz az accissa aparte legyen, és igy fog lenni a húsnak 
fontja oda ki 31 '2 pénzen, idebe penig proprio idest priori 
41/a pénzen cum accissa.

Eredetije и. о. Pag. 624.

1702.
Buszt városi statútumok.

I.
Den 18. Februarii. Es schliesst E. E. Hath, undt Gemein, 

dass diejenige bürger so keine Heüser haben, mithin in der 
Einquartierung denen Achtlern gleich gehalten werden sollen.

Eredetije Buszt város levéltárában, Bapulatura de annis 1701— 
1706. lapszám nélkül.

II.
Den 18. Decembris. Es schlisset E. E. Rath undt Gemein, 

dass ein jeder Bürger von seinen Haus das Pflaster bessern, 
auch die Gassen sauber halten solle, undt keine Misthauffen 
machen, sondern entweder vor dem Thor, oder in sein aigenest 
H aus tragen solle, bey unausbleibiger scharffer Straff so einer 
oder der anderer solches verabsäumen sollte.

Eredetije и. о.

1702.
Sopron városi statútumok.

I.
Ein Ehrsamer Rath, zu Beförderung der Ehre Gottes 

wider die schändlichen Flucher und Gotteslästerer scharfe 
Gesetze laut Raths- und Gemeinde-Protokoll von anno 1702 
ordnen und publiziren lassen, mit beygefügender Bitte, dass 
wider die Verbrecher der Schärfe nach möge procediret werden.

Eredetije Sopron város levélt. 1702. jkv. 2. p. Lásd idézett gyűjt. 
I. k. 249. I.

II.
Dass der Eeuerordnung allerdings nachgelebet und die 

noch in der inneni Stadt abgängige ledernen Eimer und Sprit-
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zen angeschaffet, a u c h  he i denen äusseren  S ta d t th o re n  m it 
E in la ssu n g  u n b e k a n n te r  L e u te  u n d  v e rd äch tig e r B e t t le r  gehö
rig e  V orso rge  möge v o rg ek e lire t w erden, w ird  E in e m  E h rsa m e n  
R a th  zu  v ä te rlich er V o rso rg e  recom m and ire t.

Ered. и. о. 11. p.

III.

D ie  R egalien  von F isc h e n  u n d  K reb sen , u n d  dass die 
a l te  U n o rd n u n g  a u c h  k ü n f tig  sich n ic h t  w ieder he rv o rtliu e , 
b le iben  n a c h  dem E in e s  E lirs . R a th s  löb lich  v e rd tig  gem ach
te n  S c h lu ss ; u n d  w erd en  d ie In sp ec to re s  H e r r  H a n n s  T a sch e r 
u n d  H e r r  M. M ichael S a rk a n i ih re r  P flic h t a u c h  fe rn e r  n a c h 
zu leben  wissen.

Ered. и. о. 16. p.

IV.
Z u  E rh a ltu n g  u n d  H e g u n g  g u te n  V e rs tä n d n isse s  d ien t, 

w ann  a u c h  G em einer S ta d t  B ed ien te  u n d  H a n d w e rk e r  a l te r 
n a tiv e  v e rä n d e rt w erd en .1

Ered. и. о. 20. p.

1702.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Anno 1702. die 1. augusti. Az itt való pintér mester 

emberek felcitáltatván és hordok iránt conventio lett ő kegyel
mükkel, hogy ez ittvalóknak csöbrit nem feljebb hanem 50 drn. 
fogják adni, de ezen árra csak szt. Bertalan napig fog tartani 
Sz. Bertalan nap után pedig úgy szabad nekik adni, amint 
adhatják.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 1702—1708. Pag. 47.

II.
Die 12. septemhris. Hogy az szappan főzök ennek utánna 

iistpie ad Imitationen Incliti comitatus az gyertyának fontját 
14 és szappanak fontját 15 pénzen adják determináltatott.

Ered. w. o. Pag. 57.

1 A városi tanács e rendelkezést azzal az indokkal helyesli, hogy 
méltányos és jogos, hogy a kik a város terheinek hordozásában egyenlően 
osztoznak, annak előnyeiben is egyenlően részesüljenek.
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III.
Die 6. octóbris. Conclucláltatott, hogy az mészárosok az 

fadj unok mázsáját az szappany fűzőknek adják 10 forinton, 
és 25 dénáron ellenben az szappany főzök tartoznak egy font 
gyertyát 14 dr. az szappanyt pedig 13 dr. adni.

Ered. u. o. Pag. 65.

1703.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Anno 1703. die 26. januarii. Isten kegyelmiből, minthogy 

minden megolcsodott, limitálta azért az nemes magistrátus az 
borjúhúsnak fontyát accissával együtt 51 /2 dr. fejit 12, paislit 
15, kreslit pedig 8 dr. úgy az lábnak egyikét 1 krajczáron.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 1703—1708. Pag. 93.

II.
D ie 20. M a rtii .  A z o n b a n  az i t t  való ács czéhheli m este rek  

jővén az nem es ta n á c s  elejében  je len tik , hogy  a  m este r legények  
nem  a k a rn á n a k  az előbbeni n a p sz á m u k é rt dolgozni, k ívánván , 
hogy a  nem es ta n á c s  ta lá ljo n  m ódo t ezen dologban.

E lle n b e n  az m esterlegények  is  beh iv a tv án  az nem es ta n á c s  
elejben  k ik  is a  m e g irt m este rek  p ro p o sitio ju k  és panaszok  
elejben  adv án  a z t a d tá k  válaszu l, hogy nem  volna igaz az  m es
te re k  p ropositio  ja , m ivel a  ho l d o lgoznának  a  m este rek k e l 
e d jü tt ,  az m este rek  az g a z d á k tó l vennének  k ilencz g a ra s t  a z o n 
b a n  m a g án ak  ta r t já k  k e tte je  g a ra s t és nem  a d n á n a k  tö b b e t 
az m este r legényeknek  k é t g a ra sn á l.

Ú ja b b a n  h iv a tv á n  e r re  az m este rek  is, k i t  t a g a d ta k  s 
k i t  q u a lif ic á lta tta k , e t ta n d e m  az nem es ta n á c s  pro  e v itan d is  
in te r  ipsos ab  u tr iu sq u e  ne  fo rs fiendis confusion ibus e t  a l t e r 
ca tio n ib u s

D e t e r m i n a t u m  e s t .

A z  p rox im e következendő Szent-G -yörgy n a p tó l fogvást 
az u g y an  esendő Szt. M ih á ly  n a p ig  (m ivel I s te n  ő szen t felsége 
k ivá ltképpen  m e g á ld o tta  m in d en n em ű  eledeleknek  bőségivei 
o rszág u n k a t)  az m este rek n ek  m ag o k n ak  egy n a p i m u n k á jo k é r t 
nyolcz g a ra s t, m in d en  m e s te r  legényeknek  k é t k é t g ra r a s t  fog 
ad n i, a  m ely n ek i egy iket a z é r t, hogy az legények, m este rek -



362 VÁROSI STATÚTUMOK.

nek instrumentumival élnek és dolgoznak, az mesterek számára 
tartoznak kiadni, tartozván ingen jó idein és korán reggel az 
munkára jönni, délután pedig illendő alkalmatosságos időben 
az munkától elmenni.

Ered. u. o. Pag. 111—112.

III.
Die 3U. Mártii. Eljővén maron Isten kegyelméből az 

szőlő munka, bogy azért minden rendetlenségek evitáltassanak, 
determinálta azt az nemes tanács, hogy minden itt lakos sub 
poena per magistratum infligenda többet ne merészeljen adni 
napi munkától vagyis kapálástól 18 dr. vacsorát vagyis ebédet 
absolute senki ne adjon.

Ered. u. o. Pag. 116.
I V .

Anno 1703. die 25. maii. Minthogy pedig az téglames
ternek semmi pénze nincsen, hogy az tégla kemenczéhez fát 
vegyen arra nézve determináltatott, hogy az itt való marhán 
emberek parancsoltassanak az fa hordásra sub poena 4 florenorum.

Ered. u. o. Pag. 15S.
V.

Die 14. augusti. 1-mo. Determináltatott ez, hogy valaki 
ennekutánna a nemes város tilalmas erdeiből fát akar maga 
szükségére hozatni, minden koron az nemes tanácsnál magát 
insinuálni tartozik és nem máshol.

Ered. u. o. Pag. 178.

YI.
Die 16. octobris. Az mészárosoknak pedig meghagyatott, 

hogy az proxime tett determinatiohoz tartsák magukat elkezd
vén az proxime eljövő szombaton akképen az hús vágást, az 
salva venia disznóhusnak pedig una cum accisa egy garason 
vágják fontjául.

Ered. u. o. Pag. 195.
VII.

Eodem die. Az fagyunak mázsáját az szappanyfőzőknek 
9 pénzen adják, ellenben az szappany fűzőknek meghagyatott, 
hogy uscpie ad proxime futuram congregationem inclyti comi
tatus az gyertyának fontyát 13 dnr. az szappanynak pedig 12 
pénzen adják fontját.

Ered. w. o.
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] 703.
Rüszt városi statutum.

Den 7. April. Item schlisst E. E. Rath undt löbl. Gemein 
dass die löhl. Burgerschafft nicht soll unterstehen, mithin der 
Krabathen Brodt über nacht einzustellen lassen hey 5 Hör. 
unausbleihiger Straff.

Eredetije Buszt város levéltárában, Bapulatura de annis 1701—
1706. lapszám nélkül.

1704.
Buszt városi statútumok.

I.
Den 29. martii. Es schliesset E. E. Rath und löbl. Gemein, 

dass sich niemandt solle undterstehen von den Anger oder 
vielmehr von den Stainbruch die Erden herein zu tragen hey 
Straff 5 fior. so wohl auch die Wacht (welcher hiemit ehrnst- 
lich auferleget wirdt auff solche leuth guede ahsicht zu tragen) 
diese bestimbte Straff (so es nachlässig sein möchte) nicht end
gehen solle.

Eredetije Buszt város levéltárában, Bapulatura 1701—1706. lap
szám nélkül.

II.
Den 19. Decembris. Es schliesset E. löhl. Gemein, dass 

hinfüro so eingesagt wirdt zu einen gemein tag, undt einer 
oder der andere in willens wehre überlandt zu reisen, ein jeder 
schuldig sein solle, sich bey Herrn Stadtrichter anziunelden, 
widrigenfalls seine Excus durch ein andern auf dem Ratli- 
haus keinen Statt haben, sondern die Straff der 5 йог. an 
ihme vollgezogen werden solle. Es solle auch weidters Zeit 
nach 8 Uhr niemandt weder aus oder eingelassen werden, auch 
Morgenszeiten 3 Uhr das Thor nicht aufgemacht solle werden. 
Wonach sich also die löbl. Burgerschafft zu richten hat.

Ered. и. о.

1704.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Anno 1704. die 10. mensis április. Ezen alkalmatosság

gal biró uram által serio publicaltatott az concivilitásnak, 
hogy a die praesentis prothocollationis az oh bornak itezéjét
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per dr. 4. az uj bornak itczéjét penigh per dr. 6. kiki árulja 
sub poena quatuor florenorum, aparte infringentis irremissebi- 
liter desumenda.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Erőt. 1702—170S. Pag. 244.

II.
Die 2. maii. Item concludáltatott, bogy az nemes város 

pinczéjében az ó bornak itczéje egy garason az újnak pedig 
négy krajczáron, annak utánna árultassék és igy consequenter 
mások is.

Ered. u. o. Pag. 255.
III.

Die 14. augusti. Accissával együtt az bus két fontja 7 
pénzen méressék, akár legyen tehén, borjú, akár bárány hús 
az bornak ára pedig továbbra haladott, az marhának pedig 
continuáltatni fognak.

Ered. u. o. Pag. 296.
IV.

Limitáltatott ibidem, hogy az gyertyának fontyja per dn. 
10 az szappannak pedig per 9 adassák sub poena fi. 12.

Ered. u. o. Pag. 297.

1704.
Sopron városi statútumok.

I.
Die freventliche Flucher, Gotteslästerer und Sakramen- 

tirer exemplarisch abzustrafen, ist ein Gott höchst wohlge
fälliges Werk. Dannenlicro Eine Ehrsame Gemeinde der tröst
lichen Hoffnung lebet, Ein Ehrs. Rath werde auch künftig 
hierinnen severissime fortfahren. Und wird für gut angesehen, 
dass man dergleichen alljährlich, wo nicht öfters, wenigstens 
einmal ausrufen und männiglich admoniren lasse, welche es 
etwa vernehmen, als ein delictum publicum vel quasi der Obrig
keit ohne Vorzug und ohne Ansehung der Person an deuten 
sollen.

Eredetije Sopron város levéltárában, 1704. jkv. 1. p. Lásd id. 
gyűjt. 255. I.

II.
Ein Ehrsamer Rath ist theils vermög dero Dignitäten, 

theils weil es dero selbsteigenen Personen und lieben Posteri-
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tat höchst nachtheilig, im Gewissen verbunden, der gesammten 
Stadt Privilegien und Freiheiten auf alle Weise zu manute- 
niren, damit selbe per directum seu indirectum allerdings nicht 
geschmälert werden, wie hievon § 1 anno 1683 mit mehreren 
handelt, auf welchen man sich beziehet und selbigem firmis
sime inhaeriret. Jedem nun unter Anderm in specie die Recom- 
mandationes, welche tacite naturam mandati haben, bei eröff- 
neten Rathsstellen und anderen Yacantien bishero nicht der 
freien ЛУаЫ sehr präjudizirlicli, sondern auch öfters dem Gemei
nen Stadtwesen nicht wenig schädlich gewesen: so zweifelt 
man nicht, Ein Ehrs. Rath werde ex officio eifrigst cooperirem 
solchen dem publico höchstschädlichen attentatis in Zeiten 
vorzubauen und im Falle sich wider У er hoffen dergleichen 
präjudicium hervorthun möchte, solches in tempore mit Einer 
Ehrsamen Gemeinde communicative abhandeln.1

Ered. w. o. 2. p.

III.

P r iv a t i  su m tu s  (a it  P u b liu s  M a n u tiu s  de leg ibus rom an is) 
non  su n t ab  iis, qui re i p u b licae  p ra e su n t, neg ligendi. D om us 
enim  e x h a u r iu n tu r , e t ex dom ib u s c iv ita s  consta t. I ta q u e  valere  
n o n  p o test, quasi co rpus a liq u o d  m em bris  m ale affectis. D ah e ro  
h a t  die rö m isch e  R e p u b lik  a u f  die P o lize i jedesm ah l genaue 
O bsich t g e tra g e n  u n d  dessw egen versch iedene leges s u m tu a r ia s  
n ic h t a lle in  gem acht, so n d ern  au ch  zu allen  Z e ite n  s te if  und  
fest d a rü b e r  g e h a l te n ; w elches zum  A u fn eh m en  u n d  C o n se r
va tio n  se lb iger R ep u b lik , w ie b e k a n n t is t, sehr viel ged ienet. 
W ir  h ab en  a u c h  an  unserem  O r t  an je tzo  als jem als liöchst- 
n ö th ig , a ls  d ie  w ir in  so lchen trü b se lig en  und  k um m ervo llen  
Z e ite n  leben, auch  p r iv a tim  sow ohl a ls  publice  in  so grossen 
S chu lden  stecken , ohne V erzö g e ru n g  g u te  P o lize io rd n u n g en  
e in zu fü h ren  u n d  fe s tz u se tz e n : in d em  u n s A llen  vor A u g e n  ist, 
w ie hoch ab so n d e rlich  die ungeziem ende K le id e rp ra c h t und  
überm ässiges T ra k tire n  in  a llen  S tä n d e n  von T ag  zu T a g  steige, 
d a m it w ir n u n  den grossen G o tt  n ic h t  m ehr e rz ü rn e n  u n d  
dessen u n au sb le ib lich e r S tra fe n , ja  w ohl dem  en d lich en  V e r
derb en  e n tg eh en  m ögen. A lso  w ird  E in  E h rs . R a th  m it  allem  
E r n s t  d ah in  co llabo riren , den  vor e in ig e r Z e it von E in e m  E h r 
sam en R a th  sowohl als E in e r  E h rsa m e n  G em einde e inhellig

1 A városi képviselet e kívánságára a tanács azt válaszolja, hogy 
a mint a szabad választás jogát eddigelé tiszteletben tartá, úgy ezután 
is arra fog törekedni, hogy az semmi sérelmet se szenvedjen.
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gemachten Schluss solcher Polizei wegen, sobald es möglich, 
auf’s Beste zu bewerkstelligen.

Ered. и. о. 3. p.

IV.

Wenn Eine Ehrsame Gemeinde das Recht hat, in oeco
nomicis jederzeit ihr Gutachten beizutragen, so folget unstrei
tig, dass man ohne Vorbewusst und Einwilligung Selbiger 
publico nomine kein namhaftes Geschenk geben oder andere 
dergleichen Expensen thun könne. Wo denn solches § 14 anno 
1632, item § 2 anno 1644 klar und deutlich zu sehen, dass 
Eine Ehrsame Gemeinde sich jedesmal dieses Rechts zu bedie
nen gehabt. Ist demnach Einer Ehrsamen Gemeinde Wille, 
dass dergleichen hinfüro dem uralten rechtlichen Gebrauch nach 
communicative um Erhaltung guter Correspondenze geschehe.1

Ered. и. о. 5. p.

V.

Dass Ein Ehrsamer Rath sich das übermässige und 
indifferente Einfuhren fremder Weine hei jetzigen Conjunc- 
turen eifrigst angelegen seyn lässt, erkennet Eine Ehrsame 
Gemeinde mit gebührendem Dank, ferners Einen Elirs. Rath 
ersuchend, damit allen Ernstes zu continuiren, und so viel 
möglich zu verhindern, dass das Einführen solcher Weine der 
ohnedem verarmten Bürgerschaft nicht den Garaus gebe, wobei 
nicht unerinnert gelassen wird, dass dem Vernehmen nach die 
benachbarte Wienerisch-Neustadt anno 1502 eine schriftliche 
Oblation hieher ergehen lassen, damit sie um die freie Durch
fuhr ihrer Kreuzer Weine zu erhalten, die Diesige gesammte 
Bürgerschaft bei ihnen mauthfrei lassen wolle. Welches letz
tere zu effectuiren Einem Ehrsamen Rath hestermassen recom- 
mandiret wird.

Ered. и. о. в. p.

VI.

Weilen der Leikauf bei gemeiner Stadt der altlöblichen 
Ordnung nach Ihre Gestrengen und Herrlichen Herrn Bür
germeister und titl. Herrn Stadtkämmerer einzig und allein 
von denen ordinären Leutweinen und zwar nur damals, wenn

1 A tanács erre megjegyzi: egészen jogosnak találja, hogy azok, 
a kik a városnak hű és jelentős szolgálatot tesznek, kellő elismerésben is 
részesüljenek.
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in Leikauf von dem Kaufmann gezahlt wird, zustellt: Also 
erordnet Eine Ehrsame Gemeinde, dass gedachte Rechtsge- 
vohnheit inhaerendo, per omnia § 10 einjähriger Betrachtung 
n unverrücktem Vigore bleibe. Anbei wird auch für gut ange- 
«?hen, dass man mit vielen Weineinkäufen die Bürgerschaft 
künftighin nicht belästigen möge, denn gleichwie man hiezu 
keinen Fundum hat, also ist derlei Wein, er mag nun unter 
Bänden verkauft oder quartalsweise verleutgebt werden, der 
Bürgerschaft höchst schädlich. Vielmehr aber wird nach Inhalt 
§ 12 anni 1698 die Effectuation eifrigst urgiret.1

Eredetije и. о. 7. p.

V II.
Die vorgenommene Mutation in dem Waldamt ist Einer 

Ehrsamen Gemeinde Verlangen gemäss, doch wolle Ein Ehr
samer Rath, gleichwie in allen publicis officiis, also auch in 
diesem einzig und allein auf taugliche Subjecte Reflexion machen, 
welches nicht allein dem Gemeinwesen erspriesslich seyn. son
dern auch Einem Ehrsamen Rath zur Ehre und Auctorität 
gereichen wird. Ingleichen wolle Ein Ehrsamer Rath in Wäl
dern, so zum Bauholz deputiret, kein Brennholz erlauben.

Eredetije, и. о. 9. p.

V III.
Die aufgerichtete Bäckertunke vergnügt Eine Ehrsame 

Gemeinde; allein es hat fast das Ansehen, als ob die Bäcker 
sich an eine geringe Geldstrafe nicht kehren; daher anstatt 
derselben pro ratione delicti die Schupf-Strafe vorzunelimen 
seyn wird.

Eredetije и. о. 11. p.

1705.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Anno 1705. die 31. martii. Item determináltatott, hogy 

mivel a tanácsot nem assecurálják az hús vágás végett, azért 
az henteseknek mindennap szabad lészen bejönni, de ittben 
vágja le az marhát.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 1702—1708. Pay. 366

1 A tanács akkép nyilatkozik, hogy a bormérésre nézve, mely a 
fizetésnek egyik része (pars salarii), és ,a boreladásra nézve az eddigi 
szokás maradjon épségben.

367
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II.

Die 2. octobris. Item determináltatott, minthogy a pél 
a ki mostan az itt való Quarnizonnak sütött, elégtelen a> 
tovább való sütésre és nem is succedal az sütés, arranézve a> 
több pékeknek is imponáltatott, bogy mindenik egy holnapig 
süssön habendo salarium, quod alter habuit.

Ered. и. о. Pag. 453.

1705.
Buszt városi statutum.

Den 11. April. Es schliesset E. E. Rath undt löbl. 
Gemein, dass mithin alle, undt jede die Krauth-Ackher haben, 
schuldig sein sollen, ihre Ackher, und zwar ehe undt bevohr 
die Ackher angebaut werden, ohne Schaden des Nachbahren 
zu ackhern. Undt zwar bey Straff 6 Taller.

Eredetije Buszt város levéltárában, Rapulatura, 1701—1706.. lap
szám nélkül.

1705.
Sopron városi statutumo7c.

I.

Bei diesem unseren elenden Zustand, da nicht allein das 
aerarium publicum völlig erschöpft und mit vielen Schulden 
oneriret ist, sondern auch die Bürgerschaft meistentheils in 
privato so tief in Schulden steckt, wird Ein Ehrs. Rath, abson
derlich was namhafte Ausgaben bei Gemeiner Stadt sind, auf’s 
Eiligste nach der alten Haus-Regel, non quod opus, sed quod 
necesse est, zu moderiren wissen, auch dergleichen notable 
sumti, jedesmalen mit Yorbewusst und Einwilligung Einer Ehr
samen Gemeinde der alten löblichen Ordnung gemäss vornehmen.

Eredetije Sopron város levélt. 1705. jkv. 5. p. Lásd idézett gyűjt. 
I. k. 262. I.

II.

Weil es der löbliche allgemeine Gebrauch ist, dass der 
Schulmeister von der Kirche salarirt wird, auch ausser diesem 
das aerarium publicum allhier völlig exhauriret: also wird 
der Schulmeister auf dem Pilaster inskünftig von der Kirche 
seine acht Eimer Wein, so er bishero jährlich von gemeiner
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Stadt als ein Deputat empfangen, zu gewarten haben, wie 
dann solches auch die Herren Ruminatores bei jüngster Kam
merrechnung für recht und billig befunden.

Ered. и. о. 22. p.

1706.
liuszt városi statutum.

Den 22. Martii. Es schliesset E. löbl. Gemain, dass hin- 
füro die fremhde Weine allhier abzuziehen absolute verbot- 
ten seyn sollen; undt sofern ein oder anderer bürger solches 
solle vernehmen undt gleich nicht offenbaren, solle solicher 
mit der bürgerlichen Straff, nehmblich mit 32 flor. beleget 
werden.

Eredetije liuszt város levéltárában, Rapulatura 1701—1706. lap
szám nélkül.

1706.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Anno 1706. die 13. április. Determináltatott az is, mivel 

az városnak mind ilyen nyomorúságos sorsra jutott állapotá
ban pro securitate incolarum az külső városi kapuhoz úgy az 
szigetben, valamint az hostádban szükséges, hogy strázsák álli
tassanak, limitáltatott arra nézve azoknak megfizetésére hebdo- 
madim minden házra két krajczár, a lakók pedig egy egy kraj- 
czár, tartozván az fertály mesterek ezen praemittált pénzt 
magok tizedesével együtt fogyatkozás nélkül lajstrom szerint 
szorgalmatosan bészedni.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1702—1703. Pag. 537—538.

II.
Die 25. Aprilis. Determinálván, hogy keddnek előtte biró 

uram az nemes tanácsot és az electa communitást az tanács
házra föl ne hivattassa.

Ered. u. o. Pag. 543.

III.
Eodem die. Minthogy pedig az mostani időre nézve szük

ségképpen az kapunál a strázsa kívántatik és a concivisek közül, 
ha parancsolják is az strázsára ki jön, ki nem, azért deter-

24C orpus S ta tu to ru m . V.
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mináltatott, hogy három legény fogattattassék, az mint hogy 
mai napon fogadtatott is, lészen kinek kinek egy holnapra 
húsz pénztül fizetése négy forint és 50 dr. usque; az város 
pinczéből kinek kinek 10 itcze bora.

Ered. u. o.

IV.

Die 10. Augusti. Lévén nagy fogyatkozás az korcsmák 
és bor áruitatás végett, tehát találtatott és determináltatott 
ez, hogy a katonaság és vitézlő rend valami excessust el ne 
kövessen, hogy inkább a nemes város vegyen és áruitassa ki, 
adott azért Ambrolj uram, Tors ur 15 akót úgy az Kolompár 
bora is vétetett el, és ugyan ily formán, hogy fele vörös pénzt 
tartozik mindenik a ki bort ad elvenni, fele pedig ugyan fehér 
pénz fog adattni. Fog pedig a bor két helyen áruitatni, annak 
kiárultatására rendeltetett Tóbiás Schemperger, Hadi János 
Gellert, Érte György, Kapster, Rodler és Pápai Mihály, az 
pénzt pedig fogja szedni egy helyen a Kapszter, a másik helyen 
a Semperger.

Ered. u. o.
V.

Die 10. Septembris. Ezek végben menvén publicáltatott 
az, hogy bizonyos conscriptio fog peragáltatni, hogy az impo- 
sitiok annálinkább rendesebben lehessenek; azért valaki akkor 
a jószágot be nem mondaná contrabontáltatni fog.

Ered. u. o. Pag. 60S.

VI.

I tem  p u b lic á lta to tt  az is, hogy senki se m erészelje  az 
m a k k o t szedni, hogy a z i r á n t  pedigh v a lak i a z t ne á llitsa , hogy 
nem  tu d ta , h a g y a to tt fe r tá ly m este r u ra im é k n a k , hogy h á z a n 
k é n t publicáljáh , po st p u b lica tio n em  vero, va lak i ta p a sz ta lta tik , 
az m a k k a l együ tt a p e len g érb en  té te tik .

Ered. u. o.

VII.

D ie  1. octobris. P r im o . N em  m ás az oka, hogy ő kegyel
m ek e t fe lh iv a tta ,1 hanem  m in thogy  csaknem  m inden  co n g reg a tió - 
b a n  re s ta n tiá k  végett vagyon  d iscursus, m iképpen  s hogy kö lle tik  
a z o k a t bészednyi és hogy ennek  u tá n n a  re s ta n t iá k  ne  m a ra d ja -

1 A bíróról van szó.
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nak, aziránt valami modalitás találtatnék: Talált azért a nemes 
tanács ilyen modalitást (fölvetvén már az nemes tanács a szo
kott annuális kis adót) hogy máron közelget a szüret, senki
nek az maga szoléit szedni szabad ne légyen, miglen azon reá
vetett adót nem fogja praestalni.

Ered. u. o. Pag. 617.

V III.
Die 8. octobris.

D e t e r m i n a t u m  est.
3. Biró uram propositiója igen helyesnek hasznosnak sena- 

tualiter találtatván, hogy mihelyen az mostani hajdúknak hol
nap számok kitelik, contentáltatván bérükről, elbocsáttassanak, 
és az nemes város annualis hajdúi supportálják, azon strázsát 
oly formán, hogy egy hétig continuo egy közülük a kapun 
álljon és vigyázzon.

Ered. w. o. Pag. 621.

IX.
Die 18. decembris. Secundo: Determináltatott az is, hogy 

itt való concivisek és lakosok közül senki sub poena 24 forint 
irremissibiliter, ex parte infringentis desumenda idegen bort 
ne vegyen, sőt ne is merészeljen áruitatni, hanem committál- 
tatott kamarás uramnak, hogy a nemes város pinczéjében vegyen 
idegen Bort és ugyan mennél jobbat talál; merthogy az idén 
igen kevés bora termett a nemes városnak.

Ered. u. o. Pag. 670.

1706.
Komárom városi statutum.

Die 23. mensis Octobris. Mivel gyakorta közönséges és 
publicum dolgokban megesett az, bogy hi ró uram az iránt 
való revisiókban és conclusiókban órát és napot praefigált, eo 
non obstante tamen sokban az esküdt uraimék közül az prae
figált órát negligálták, későbbre compareáltak és sokszor absen- 
táltak is. Arra való nézve egyenlő akaratból elvégeződött, hogy 
ha ezután a dato praesentium computálván, valaki az biró 
uram által praefigált órát és terminust negligálja eskütt uraimék 
közül: és in puncto az praefigált órára és helyre sine legali, 
et quidem comperta excusatione nem compareál, in eo casu 
absque distinctione personae, toties-quoties az olyatén, 25 pénz

2 4 *
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büntetéssel megbüntettetik. Es a ki útra megyen bir nélkül 
nem insinuálja magát, annak büntetése toties-quoties in dnplo 
azaz 50 pénz büntetése lészen infallibiliter.

Eredetije Komárom város levélt. Prot. 1499—1743. L. X. Pag. 52.

1707.
Fées városi statútumok.

I.
Anno 1707. den 15. Febr. Von einem wohlweisen Stadt 

Magistrat zu Fünfkirchen, wirdt Jedermänniglichen Ernstlich 
verholten und hiemit zu wissen getlian, dasz Erstlich sich Nie- 
mandt unterfangen solle, weder vor den Stadtthören, noch auf 
den gassen, oder die Kauft- und handwerkhsleuth in ihren 
gewölbern einigen Vorkauff zu thun, sondern alles, es seye so 
gering, als es ist, auf dem Plaz offendlich fejti gebe then wer
den, denen Yorkäufflern aber nicht ehender, hisz nach 12 Uhr 
abzulesen und zu tauften verlaubet sein solle; nicht weniger

Andertens werden alle und Jede ernstlich ermahnet, wel
che Wein schenckhen, damit die gebühr richtiger abgeführet 
werde, massen keiner, was Standes Er ist, sich ausschlüssen 
kan noch solle, undt

Drittens wirdt das Salz in ganzen Stein nicht höher, 
als per 8 den. und okaweis per 9 den. zu erkauften verwilliget,

4- to. Weilen zum öfftern Klag eingetroffen, solle weder 
Salva Venia Rind- noch Schaaff Viehe in die Weingarten zu 
schaden getrieben werden, wie auch besonders die Schaaff in 
keine wiesen.

5- to. Wan ein richtig und rechtmässiger Contrabant 
gemachet werde, es seye wegen der Vorkäufferey, auch welcher 
die gebühr des ausschänckenden Weins nicht abgeführet, auch 
wegen des über die ausgeworffene Taxa Verkauffenden Salzes, 
oder in eintreibung des Viehes aus denen Weingartens Wiesen, 
angebauten Äckherrn undt von den Stadtwasserbrunnen solle 
Niemandt an dem Marckt Richter noch Heyduckhen bey gros
ser leibes straff sich vergreiffen, wornach sich männiglich vor 
schaden zu Mitten wissen wirdt. Actum Fünffkirchen den 17. 
Febr. 1707.

Eredetije Pécs sz. к. város levélt, az 1707—1716. évi jkv. 6. I.

II.
Den 27. Martii. Von Einem alhiesigen Magistrat der 

Stadt Fünffkirchen wirdt jedermänniglich kundt und zu wis-
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sen gemacht, wan Jemandt einige Grnndtstückh, wie es nahmen 
haben mag, Käufflich überlassen will, dasz sowohl der Käufer 
als Verkaufter bey Einem alhiesigen Stadt Magistrat, welchem 
der Zeit in abwesenheit des Hoch bischofflichen Herrn Ver
walters, die Oberaufsicht darüber comittiret worden, bey Straff 
des Kauffschillings, nicht weniger damit zur Zierdt der Stadt 
eine Ordnung, wegen Zaun und Mauer führen, gehalten werde, 
der bauende sich anmelden solle, wiedrigen fall demselben 
das gebäude zu schaden ruinirt, undt nach der Schnur aus- 
gezeignet werden wirdt.

Sei wirdt auch ernstlich verbotten kein Salva Venia Viehe 
in die Weingärten weder auf die Saamen, noch die Schaaff 
auf die wiesen zu treiben, darauf solle Jeder gute Obsicht 
liaben, damit man nicht gemüssiget werde, den Schaden ley- 
denden zu erlauben, dasselbe Viehe todtschüssen zu lassen bey- 
licli, weilen schon zum öfftern verbotten worden, weder Pferdt 
noch Rindt Viehe bey denen Wasserbrunnen zu tränckhen, 
wodurch grosser schaden zugefügt wirdt, so ist es nur auf 

.eine Kurze Zeit observiret worden, als geschiehet destwegen 
nochmahlen der ernstliche Verbott, damit sich jedermann voi
der Straff zu liütten und darnach zu richten weisz.

Ered. и. о. 12. 1.

1707.
Komárom városi statútumaik,

I.

Ilié 15. mensis Januarii. Communi inclytorum trium sta
tuum voto ac consensu deliberáltatott:

Hogy mivel pro praesentiarum feles vidéki emberek borai 
itt Rév-Komárom városában levő pinezékben vannak letéve: 
azért az nemes három statusnak régi jussa szerént azok exqui- 
ráltatni fognak, az melyek is megakoltatván, az akoló pénz 
desumáltassék secundum statutum azon borokból.

Eredetije Komárom város levélt. Prot. 1699—1743. L. X. Pag. 53.

II.

Die 19. mensis Januarii. Communi inclytorum trium sta
tuum voto ac consensu determináltatott:

Hogy mivel contra tenorem statuti in anno adhuc 1703. 
die vero 11. Maji, conditi, az extraneusok nem régen, azon

373
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statútumban specificált mód és tartozó insinuation kivül, magok 
el nem adott borait bizonyos komáromi pinczékben berakták 
és némely gazdák az olyatén borokat ugyanazon statútumban 
specificált végzés ellen be nem jelentették; azért az extra- 
neusok hir nélkül lerakott borai confiscatiónak iure merito 
subiaceálnak. Az olyatén gazdák pedig, a kik azon letett boro
kat pinczéjekben lenni meg nem jelentették 12 forint bünte
tésen marasztatnak a főn irt statutum szerint.

Eredetije u. o. Pag. 53.

1707.
Kőszeg városi statutum.

Anno 1707. die 18. mensis februarii.

D e t e r m i n a t u m  est.
Fogadni fog a nemes város négy liajdut, kiknek solutioja 

menstruatim lészen fi. 3. ezen solutiot pedig fölkölletik vetni 
az egyik városra s mind az idegen itt levő emberekre: mind
azonáltal ezen determinatiónak effectuatioja usque ad adven
tum domini notarii hagyatott nem különben a felső kapunak 
kinyittatása is. Azonban bic et mine Füstös, Kötél, Kenitaler 
nevű hajdúk continuó a kapun fognak maradni, sehova senki 
commissiojából az kaputól el ne távozzanak, mindennap egy 
külső tanácsbeli 24 óráig adjungáltatik a kapura, a ki vigyázni 
fog az hajdúkra, incumbálván principalis perspectioja azon 
hajdúknak a városi hadnagynak teljes hatalma lévén in casu 
excessus eorundem haidonum azokat megbüntetni. A mint
hogy senatualiter de poena excessivorum s kiváltképpen ha 
részegeskedik az végeztetett, hogy a.zokat ugyan részeg állapot- 
j ükkor a tömlöczben kölletik vetni, azonban még meg nem 
józanodnak ott tartassanak, azután pedig eszökre jővén jó for
mán meg kell csapatni.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 1703— 1708. Pagina 
699— 700.

II.

Die 24. septembris. Fölhivattatván biró uram az fertály 
mestereket meghagyatott, hogy kiki az maga fertályában való 
conciviseket és lakosokat járja meg, és a nemes tanács nevi- 
vel, kinek, kinek parancsoljak meg, hogy senki idegen bornak 
szállást ne adjon sub ammissione, és a maga tulajdon borá-
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nak elvesztése alatt; mert lia valaki rajta fog tapasztaltaim, 
infallibiliter az maga bora contrabantaltatni fog.

Eredetije u. o. Pag. 848„

1707.
Ritszt városi statútumok.

I.
Den 11. April. Item schliesset E. E. Hath undt ganze 

löbl. Gemein, dass vor das leinwatli bläcben an einem bequem- 
lieben Orth, ein anderer Brunn solle graben werden, damit, 
die arbeitherleith, bey den ordinari Brunn nicht möchte ver
hindert werden.

Eredetije Buszt város levéltárában, Rapulatura 1706— 1713. lap
szám nélkül.

II.
Den 11. Julii. Nachdem in Erfahrung khommen, dass 

durch das tobackh-trinken undterschiedliche grosse Schaden 
entstehen, undt zwar erst jüngst under dem See etlich tausend 
Schober gethreydt dardurch angestöckhet undt verbrannt wor
den. Also solches Ungliikli zuverhieten, wirdts von dato an 
dass tobackh trinckhen bey scharffer Straff verbotten.

Eredetije ugyanott.

1707.
Komárom városi statutum.

I.
Die 6. mensis Maji. In curiali domo inclyti comitatus 

Comaromiensis pro communibus inclytos nobilitarem et civilem 
status concernentibus expensis ratione educillorum vini et cere- 
visiae communi praefatorum statuum voto et consensu infra- 
scripta puncta statutorum cum solennitate condita sunt et 
quidem:

Primo hogy az tekéntetes nemes városnak ad summum 
6 vagy 7 csapháza lenne az melyekben is az 7 pénzes bor 
8 pénzen, az 8 pénzes 9-en, és a 9 pénzes 10 pénzen fog árui
tatni ; úgy hogy az tekéntetes 2 statusnak az olyatén boroktól 
60 pénz jövedelme vagyis haszna lehessen; mely áruitatás a 
dato praesentium egy hónapig fog stálni.

Secundo ezen statútumunk mai napon fog kidoboltatni, 
oly okkal, hogy ha valaki ezen idő alatt, titkon vagy akármi



376 VÁROSI STATÚTUMOK.

fortélylyal, csak egy itcze vagy egy meszely bort is adna el, 
azonnal egy bordó bora confiscáltatik és a városnak közönsé
ges szükségére fordittatik.

Tertio. Az is nem külömben statuáltatott, hogy valamely 
nemes vagy városi embereknek ő kegyelmeknek sereg renden 
való társa az borkereskedéshez volna, az olyanok is a magok 
rata borbeli portiójokat nemes és városi házaknál, minden ott 
találandó boraiknak elvesztése alatt tiltatnak és inhibeáltat- 
nak az eladástól; observálván ezen punctumban, mivel az sereg
renden valókat ezen statútumunkkal nem obligálhatjuk, arra 
való nézve, ha maga rata portióját az ilyen forma társasága 
közül ki akarja vinni és sereg renden való pinczében tenni el 
teheti és árulhatja.

Quarto. Attól peniglen két státusbeli uraimék nem til
tatnak (ha az idő alatt tábora ő felségének ide érkeznék) az 
markotányosnak vagy más tábori hadi rendeknek is akó vagy 
hordó számra adhatnak e l; és ha komáromi commendáns uram 
ő nagysága hordó számra falukra bort engedne kivinni, ilyen 
alkalmatossággal is, és okból hordó vagy akó számra kinek 
kinek szabad lészen eladni.

Q uinto. Az borok pediglen mindeneknek pinczéjiben meg 
fognak akoltatni ezen holnap vagy még m a: nem különben az 
egy holnap idejének elmúlásakor is és ha valaki az nemes 
város dispositioi ellen, comperta mera rei veritate véteni tapasz
tal tátik, borai fognak az nemes város javára contiscáltatni.

Sexto. Mivel az komáromi sörfőzőink elégségesen remon- 
stráltak, hogy az árpa, komló és fa, úgy az sörfőzéshez való aeces- 
soriumnak sokkal árasabbak és drágábbak legyenek: arra való 
nézve iám comperta mera rei veritate a sörnek itczéje 4 pén
zen fog áruitatni és igy a sörfőzők is minden akó sörtől a 
dato praesentium ad ulteriorem usque dispositionem, videlicet 
praedictorum inclytorum statuum fogják árulni, úgy mind
azonáltal, hogy minden akó sörtől az városnak közönséges javára 
30 pénzt fognak administrálni.

Septim o  et ultimo mindezeknek inspectiójára és jó rend
ben való vételére és számadatoknak is adására az tekintetes 
nemes részről nemzetes Sendli András az tekintetes nemes 
város részéről pedig Mazek Jakab uraimék rendeltetnek, kik
nek is az tekintetes két statusok illendő discretióval fáradsá
gát fogják remunerálni.

Eredetije Komárom város levélt. Prot. 1699— 1743. L. X . Pag. 58— 60.
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II.

Die 15. mensis Maji. Hogy tudniillik mivel ex certa 
relatione fülében gyiivén az tekintetes nemes statusoknak, bogy 
némely innen az városból kiszökött kuruczok az nemes várost 
tűzzel fenyegetik. Azért mindannak, s mind más, veszedelem
nek eltávoztatására nézve együtt lévén, az egész megirt városi 
renden levő község egyenlő akarattal statuálták, bogy ezután 
a ki strázsát fogad, senki gyermeket ne fogadjon, hanem magá
hoz hasonló személyt állítson elő az jelentett istrázsára, úgy 
nem különben ha az halász halászni akar menni magához, 
hasonló embert állítson elő a szokott strázsára, holott pedig
len akárki is ellenben cselekszik comperta rei veritate, az 
olyatén embernek zálogja 1 forintig hozattassék, ha pediglen 
avval sem gondolna, azután maga személye szerint ragadtassák 
meg és az árestomban mindaddig tartassák, valamig az egy 
hét elmúlt és negligált istrázsájáért elöget nem tészen és 
zálogját is ki nem váltja s arra nem obligálja magát, hogy 
azután elő fog minden tétovázás nélkül állani; liozzátevén azt 
is, hogy ezután valakinek itt az nemes városon két három 
háza vagyon, az szokott istrázsájára is magához hasonló embert 
mindannyit tartozzék az föllebb denotált büntetés alatt elő
állítani.

Eredetije u. o. Pag. b'0— 61.

1707.
Sopron  vá ro si sta tu tu m .

Sehr löblich beschehen, dass zu der so oft urgirten Regis
tratur quoad oeconomica bereits der Anfang geschehen ; womit 
dass man weiter auch in politicis et juridicis fortfahre, Eine 
Ehrsame Gemeinde für höchst nöthig befindet, doch dass hiezu 
secundum ' antiquam observantiam auch aus Mittel Einer Ehr
samen Gemein Ein und Andere gezogen werden.

Eredetije Soj>ron város levélt. 1707. jkv. 14. p. Lásd idézett gyűjt. 
I. к. 271. 1.

1707.
Kőszeg városi statutum.

Die 29. Decembris. Jelentették az kereskedő és kalmár 
uraimék, hogy ezekben az elmúlt napokban hozott portikárúl 
is meg akarja a T. N. administratio az harminczadot megve-
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tetni; mondák lehetetlen, mert ők azon portikát már eladták 
és arra kölletett volna vetni; nem látják azért módját, bog} 
azokrul megadhatnák; hogy pedig jövendőben megakarja vetetni 
a T. N. administratio, az iránt a N. tanács lássa, mert az 
praejudical a n. városnak, lévén az harminczad a n. városé, 
magáét ugyancsak meg fogja venni.

Ezen alkalommal publicaltattanak ezen következendő punc- 
tumok kereskedő uraimék előtt:

1- mo.
Az ménemü portikát héhoznak a városban, mihelyen 

héhozzák, tartoznak mindjárt hémondani, és ha előbb, hogy 
sem mint bémondaná és investigáltatnák, csak legkisebbet is 
levennének a szekérrül, öt forinttal büntettetik azon kalmár, 
a kié az marha, mely is az inspectoroká leszen.

2- do.
Ha valami portikát bé nem mond s verificáltatik, contra- 

hontáltatik, melynek is fele a városé, más fele az inspectoroká 
lészen; ha pedig a bé nem mondott portékát előbb eladja, 10 
forinton büntettetik, akár kevés, akár sok légyen az olyan 
portéka, melynek is hasonlatosképen fele a városé leszen.

3- tio.
Ha valamely portikát Magyarországban vásárlanak is, 

azt is tartoznak szinte úgy elölmutatni és verificálni, hogy 
Magyarországban vették.

4- to.
Ha mások számára valami portikát hoznak bé, melyre 

mások pénzt nem adtak, vagy hogy ha adtak is, de ugyancsak 
magok adják el magok nyereségire, ha az olyatén portikát bé 
nem mondják, ez iránt is öt forinton büntetődnek, kinek is 
fele a városé leszen.

3-to.
Mivelhogy az inspektorok esős és más alkalmatlan idők

ben nem kevés fáradtságok és alkalmatlanságok, sőt magok 
dolgainak akár mikor is elhagyásával és félretételével, még 
káros fogyatkozások is szoktanak lenni. Ellenben pedig talál
tatnak kalmár uraimék közül oly indiscretusok, kik ilyetén 
fáradságokat csak egy fogadja szóval sem hálálják meg:
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Azért az inspektoroknak is, hogy anyit liaszontalanul ne 
múljanak, szabadságukban s authoritasukban fog állani, hogy 
régi praxis szerint a portikákat, midőn hoznák, a tanácsházon 

ivestigáltassák és conscribáltassák. Az hová tartoznak is kal- 
íár uraimék a szekerekkel járni.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. ex 1702— 1708. 871. I.

1708.
K om árom  városi sta tu tu m .

Die 21. mensis Maji. Ex communi trium statuum voto 
elvégeztetett.

Hogy mivel mostani ellenséges időre nézve, igen szükséges 
és serényes jóvigyázás, parancsolván azt commendáns uram 
О nagysága is, minthogy pedig sokan comperiáltattanak olyanok, 
kik az lármának idejekor fegyverhez nem nyúlnak, és kiki maga 
zászlója alá ki nem megyen. Arra nézve az tekintetes nemes 
három statusnak régi statútuma megújittatik és megerősitte- 
t ik: hogy tudniillik valaki mindjárt az lárma idejekor, seré
nyen ki nem megyen, akár legyen az gazda, akár zsellér, akár 
mesterlegény egy szóval valaki fegyvertfogható, az olyatén min
den irgalmasság nélkül, mindannyiszor valamennyiszer elmulatja 
az büdös tóban vettetik. Arra pedig jól vigyázzanak mindenek, 
hogy ennek utánna a Szt. András temploma tornyában istrázsa 
lészen, a mely fog mind az mezőre, mind pedig itt bent az 
tűzre vigyázni. Azért az midőn azon strázsa dobot fog verni, 
az lészen jele, hogy azon mezőn van az lárma. Ha pedig (kit 
az Úr Isten eltávoztasson) tűz támadna, az harangot fogja fére 
verni. Az midőn pedig éjjel leszen az lárma, kiki maga zászlója 
alá sietve menjen, mert ha későn megyen, vagy éppen elmulatná, 
bizonyosan az tóban vettetik.

Eredetije Komárom város levélt. Prot. 1699— 1743. L. X . Pag. 68.

1708.
Szom bathely városi sta tu tu m .

Anno 1708. Die 31. maii. Lévén a becsületes városnak 
gyűlése végeztetett, hogy a kinek csak kint való nemesi jószága 
nincs, áltoljában senki a város concivitásában levő lakosok közül, 
se maga, se felesége, se itthonlakó gyermeke se cselédje ne 
öltözzék se ne viseljen városi renden kívül való ruházatot, neve
zet szerint, selem ruhát, aranyos ezüstös sihort, csipkét, prémet,
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füsöt, füzért, főszoritót, piros pantofiit, nyári kesztyűt, fátyol 
rókamái béllést s efféléket, holott a külső rendbeliek is ezekéi 
Ítéletet tesznek s a mostani sújtós terlieknek is többnek elvisc 
lésére elégségesnek tartják ezekből a várost. Ha ki e végzi 
ellen cselekszik biró uram levonassa vagy kázátul elvitess 
annak az oly ruhát és tanács uraim Ítélete szerént mulctálj 
s úgy adja ki.

Eredetije Szombathely város levéltárában, Prot. 1707— 1712. Pag. 5b

1708.
Kőszeg városi statútumok.

I.

Anno 1708. die 20. Septembris. Primo. Determináltatok! 
Hogy mivel a nemes tanács látja s tapasztalja nyilván a mind
untalan való forspontok miatt a szegény szekereseknek nyilván- 
ságos és nagy károkat, némelyeknek utolsó romlásokat is, mely 
szekerezést is, hogy a nemes város helyett egészlen csak az 
egy nehány marhás emberek supportálják, lehetetlen és igaz
ságtalan is lévén, azért azután úgymint a dato praesentium 
minden szekeresnek indifferenter az lovasoknak és ökrös már
kásoknak juxta locorum distantiam az előbbeni limitatio sze
rint lészen kész pénzül való fizetések; proxime az egész város
beli lakosok angariatim mit adjanak ezen szekér pénzben 
lajstrom szám szerint fölvettetik és bizonyos arra való ember 
deputáltatik, melynek incumbalni fog azon impositáknak min
den perceptioja, s mind a szekereseknek a mikor kivántatni 
fog in omnem temporis rationem állítani, tartozván mindazon
által rá de perceptis, quod de erogatis a nemes tanácsnak 
számot adni.

Ha pedig azon szekeresek szekerezésekben tovább fel tar- 
tattnának ennyihány, úgy mint ott hat napokkal, hogy sem 
ordinatione meg térni köllessék, ez illetőn tovább kimaradásuk 
iránt a nemes tanács lészen illendő reflexióval, hozzájok nem 
kívánván annyi ideig kin való maradásokat hiában. Hasonló
képpen, ha vagy marhájokban vagy szekerekben, ezen uta
zásokban kárt vallanának, eziránt leszen a nemes tanácsnak 
méltó és istenes hozzájok való reflexiója.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 1702— 17OS. Pag. 1192.

380
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II.
Eodem die.

D e t e г ш i n a t u ш e s t.
Hogy mivel a kofák, a kik a disznohussal kereskesznek, 

en drágán adják daral) szám szerint, azért másként is meg 
nilják az inspectorokat, ez után az accissát tartoznak meg
vetni.

Eredetije w. о. Pag. 993.

1708.
Sopron városi statútumok.

I.
Es timt auch Ein Ehrs. Rath mit Versorgung armer, 

nothleidender Personen Gott ein sehr wohlgefällig Werk, wann 
derselbe absonderlich mit Constituirung tauglicher und ehrli
cher Herren Spital-Verwalter, (wie bisher geschehen) Sorge 
trägt, damit der liehen Alten rühmlichst gestiftete Fundatio
nes zum hiesigen Bürgerspital und Lazareth also administriret 
werden, dass die Armen und Dürftigen an nothwendiger genüg
samer Versorgung keinen Mangel leiden dürfen. Es wird Ein 
Ehrsamer Rath ingleichen die Einkünfte zur Versorgung der 
Armen um ein Merkliches befördern und vermehren, wenn 
derselbe darob hält, dass die zu dem Bürger-Spital, vermög 
der Testamente der Verstorbenen, pia legata zu rechter Zeit 
abgeführet werden. Damit also inskünftig alle und jede testa
menta ohne Ansehen der Person in tempore publiciret werden 
mögen, und auch hierinnen das Spital mit langer Vorenthal
tung der Legate nicht danmiticiret werde, wird Einem Ehr
samen Rath bestens recommandiret. Weilen aber auch der 
Herren Spital-Inspectores biennium aus ist, werden solche ver
möge Eines Ehrsamen Raths und Gemeinde Beschluss dimit- 
tiret und an deren Stelle Herr Leopold Artner und Herr 
Stephanus Grabaritsch constituiret.

Eredetije Sopron város levéltárában. 1708. jkv. 9. p. Lásd idézett 
gyűjt. 275. I.

II.

Es zeiget auch die tägliche Erfahrung, dass das Leut
geben fremder Weine in dem Gemeiner Stadt zugehörigen 
Wirthshause »zum gülden Hirschen« dem Publico zwar etwas
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abwirft, hingegen der armen, ohnedem nothleidenden Biirgi 
Schaft in ihrem Leutgeben und sonsten gestiegenen Pre 
ihres Weines höchst präjudizirlich ist, als befindet Eine Eh 
same Gemein, dass solches Leutgeben im gedachten Wirth 
haus mit hiesigen Bürgern ihren Weinen, wenn auch der Pro 
so nicht als wohl sonsten ist, bestellet werden solle. Am 
erachtet Eine Ehrs. Gemein für gut, Ein Ehrs. Rath ui 
Gemein sollen sich ihres Rechts, wie andere domini terrestre 
auf den Dörfern, bedienen und die hereingebrachten I iörflci 
Weine, die nicht in Schlesien taugen, von Georgi bis Micha« 
in den hiesiger Stadt angehörigen Dörfern ausleutgeben lassei 
wie solches auch in Einer Ehrsamen Gemeinde Betrachtun 
de anno 1694 § 12 urgiret werden.

Eredetije и. о. 9. p.

1709.
K om árom  városi sta tú tu m ok .

I.

Die 5. mensis Junii. Az tekintetes, nemes három status
beli bírák és tiszturaimék által elvégeztetett és determináltatott.

Hogy jóllehet ugyan az T. N. három status ennek előtte 
is tett volna olyan végezést és rendelést, hogy valamely akár
melyik statuson lévő emberhez, akármely idegen és kiföldi ember 
szálland bé, az olyatén gazda tartozzék mindjárást az ollyatén 
szállóját maga competens birájának bejelenteni; mindazonáltal 
sokan találtatnak az három statusbeli lakósok közül, kikhez 
gyakorta kiföldi emberek sőt kuruezok felekezeti és más tisz
tátalan kurva személyek járnak és szállanak be, sőt hetek és 
holnap számokra tartják s nékiek szállást adnak és protegál- 
ják. Arra nézve accedálván ezen dologhoz mostani commen- 
dáns urunk ő nagysága parancsol ltja is, újonnan elvégeződött, 
hogy akármely gazdánál az három statusbeliek közül idegen, 
kiföldi és biratlan ember lakik mostanság -avagy is valamely 
gonosz tolvaj és tisztátalan személy, nem különben valamely 
kurucznak felesége, tartozik mától fogva három nap alatt, kiki 
maga competens birájának bejelenteni igazán; egyébaránt valaki 
igazán az megírt idő alatt bejelenteni elmúlatja, vagy 100 
pálczával fog megcsapattatni vagyis 12 forintokkal megbün- 
tettetik; az minthogy harmad nap múlván bizonyos rendelte
tett emberek az egész várost meg fogják járni és valahol olyan 
idegen és biratlan embert tapasztalnak, avagyis valamely kuruez
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‘leségét és más gonosz személyeket ............... megfogattatnak
gazda pedig az megirt módon fog büntettetni. Ennek utánna 

aló időkben pedig köteleztetik minden gazda, hogy mihelyest 
ázálioz idegen ember avagyis kurucz felesége és más féle gonosz 
uspectióban és rossz vélekedésben levő személyek beszállanak, 
artozik azonnal kiki bejelenteni furájának, mert ha be nem 
denti és comperiáltatik, hogy nála van avagyis volt ollyatén 
izemély, toties-quoties a fent megirt büntetéssel fog büntet
tetni. Senki azért ezen statútumot és parancsolatot süketségre 
ne vegye, a mint hogy magát senki ne menthesse, ezen statu
tum mindeneknek dobszó alatt publicáltatik.

Eredetije Komárom város levélt. Prot. 1699— 1743. L. X. Pag. 77— 79.

II.

Die 27. mensis Augusti. Az T. N. komáromi három sta
tusbeli bírák uraimék egyenlő akarattyából elvégeződött, hogy 
valaki ennek utánna mindaz két Dunán által és Csallóközből 
is ide az városban akárminemü jószágot, búzát, zabot, árpát, 
szénát, szalonnát, fát, nádat, baromfiat, vajat, sajtot, vagy más 
akármi eledelre való állapotokat béhozand, senki se itt való 
kufár, se idegen sub poena confiscationis piarczon kiviil más
utt ríveken vagy házaknál, titkon vagyis nyilván megvenni ne 
merészelje, hanem kiki személye szerint az maga hozott jószá
gát és gabonáját, az megírt confiscatio büntetése alatt az 
közönséges öreg piaczra hozza, és ott itt való lakosoknak adja 
el. Az idegenek és külföldiek pedig régi szokás szerint 12 
óráig reggeltől fogvást számlálván megvenni azon büntetés alatt 
ne merészeljék; hozzá jővén az is, hogy némely itt lakósok az 
extraneusokkal czimborálván egy kereskedésben vadnak, kiki 
az magok nevek alatt az külföldiek számára vásárolnak és 
innen más helyre kipracticálják, hogy azért ilyetén fortélyok 
cessáljanak, determináltatott az is, hogy ki ki az itt lakósok 
közöl az maga furájához menvén, az maga igaz löl к i ismere
tére vallja meg, hány mérő gabonára szüksége lészen és nem 
más számára vásárol, hanem magáéra, és eképpen birájátúl 
czédulát vevén úgy vásárolhasson, máskülönben ha czédula nél
kül valamit vészén, megvett jószága confiseáltatik. Statuálta- 
tik az is, mivel az T. N. három status elejében sűrűén jőnek 
az panaszok, hogy számos lakósok házaiknak kéményei és 
kemenczéi romlandók lévén, melyek által könnyén rettenhető 
károk eshetnek, ahhoz képest tudtára adatik mindeneknek, 
hogy kilci mától fogvást egy hét alatt kéményeit és kemenezéit 
megvizsgálván megcsináltassa, más különben egy hét elforgása
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után rendeltetnek vizsgáló személyek, az kik minden respectu 
nélkül az olyan romlandó kéményeket s kemenczéket elrontjá] 
és levonják.

Eredetije Komárom város levélt, u. o. Pag. Hl.

1709.
R uszt városi statutum.

Den 2. Decembris. Innerer und Äusserer Rath. Item 
sclilieszet e. E. Rath, dasz nachdeme undterschidliche Spár
gámén ten passiren, wegen der crassirenden Contageon (wel
ches Gott gnödig verhietten wolle) niemandt bey dem Thor solle 
herein gelassen werden: sonderlich die handtwercks Bursch, 
auszer die authentische Pasz haben undt von reinen gesunden 
Orthern herkommen.

Eredetije Ruszt város levélt. Prot. 1708—1717. lapszám nélkül.

1709.
Sopron városi statútumok.

I.
Die Herren Stadt-Medici sollen vor allen Dingen vor 

die Hand nehmen, dass die Tax in allhiesigen Apotheken 
möchte eingerichtet, gemacht und vollzogen werden. Es zeiget 
auch die Gemeindebetrachtung § 24 anni 1629. dass diesel- 
bigen auch sogar das Jurament haben müssen ablegen.

Eredetije Sopron város levélt. 1709. jkv. 21. p. Lásd idézett gyűjt. 
I. ik. 278. I.

II.

Eine Ehrsame Gemeinde sichet, dass Ein Ehrs. Rath 
die um die Stadt herumliegenden Anger fast völlig ausgetheilt; 
Eine Ehrsame Gemeinde möchte hierinnen gerne sehen, dass 
Ein ehrenfester Rath in Austheilung eines und anderer Änger- 
und Gereuth Örter etwas sparsamer möchte umgehen und künf
tighin Niemandem, er mag seyn wer er wolle, ohne Zuziehung 
Einer Ehrs. Gemeinde etwas zu verwilligen oder zu geben, 
weil solcher Grund der ganzen Gemeinde zugehörig, also hat 
dieselbe auch ein Gleiches mitzusprechen, damit der armen 
Bürgerschaft die Viehweide nicht gar geschmälert werde.

Eredetije ugyanott 26. p.
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1710.
Pécs városi statutum.

Die 29. januarii. Dem Kirschner Handtwerkh wird hie
mi t verbotlien keine Schneider-Arbeit zu verfertigen, veder 
Hosen, Mandel, nocli Sommer Röckl zuführen, hiengegen wird 
ebenfals dem Schneidern Handtwerkh liiemit abgesaget, keine 
Pelz mit rauhen Putter zuführen, noch verkauften, nichtweni
ger solle denen Roogern 1 verbotten sein, nebst denen obigen 
bey Straff des Contrabants, weder in das Kirschner nocli Schnei
der Handtwerkh einzugreiffen undt was sie bis heutigen dato 
verfertiget von einem zum andern besch rieben werden solle.

Eredetije Pécs város levéltárában, Prot. 1707. usque 1716. Pag. 62.

1710.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Die 2. maii. Concludáltatott, hogy az nemes város pin- 

czéjében az ő bor den. 10, az új pedig den. 8 árúltassék.
Eredetije Kőszeg város levéltárában, ugyanott. Prot. 1709—1713. 

Pag. 198.
II.

Die 25. augusti. Minthogy sok szegény beteg ember vagyon, 
az ki az praesentalandó medicamentumokat meg nem fizetheti, 
concludáltatott statualiter, hogy apothecariusné asszonyomnak 
intimáltassék, hogy az orvosságokat csak adja az nemes tanács 
parolájára, a ki solvendo lészen azzal megadatják, az ki pedig 
éppen szegény, az nemes város fogja annak az orvosság árát 
megadni.

Item concludáltatott, hogy az kalmárok szalmazsákoknak 
való vásznat adjanak az szegény betegek számára, ha ingyen 
nem akarnak, pénzen kölletik venni.

Ered. и. о. pag. 277.

1710.
Ruszt városi statutum.

Den 22. May Rath und Gemein. Item schlieszet о. E. 
Rath undt gancze löbliche Gemein, dasz nachdem die Würben

1 Roogern e helyett á l l : »Roogerhern«.
C orpus S ta tu to ru m . V. 25
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in  den  W ä ld t e rsch reck lich  g rassiren , d a rd u rc h  a b e r  u n d te r  
dem  V ieh  einzigen S ch ad en  n n d t  in fic iru n g  zu b e so rg e n ; sol
ches d an n  zu verlu ie tten , a lso  solle d e r  V ieh  H a l te r  die O ch
sen a u f  den S and t tre y b e n  u n d t a ld o r th e n  h a lten .

Eredetije Ruszt város levéltárában. Prot. 1704—1717.

1710.
Magyar-Óvár városi statutum.

Die 17. Novembris. Die praefato hat mit Herr Richter 
und Rath ein Ehrsambe Bürgerschafft beschlossen, dass ein 
solcher Burger, der selbst keine Ross oder Ochsen zum fahren 
haltet, dass wann die Fuhr an ihm kombet und er keine Fuhr 
aufnehmet, derselbe führ die Fuhr dem einigen, so anstatt 
dessen fahren muss, bezahlen solle, nemblich für eine Walt- 
fulir von 3 Klafter Holtz 5 groschen; auf Pällerstorft1 oder 
Strass-Sommerein2 oder auf ein Meil ein thaller; und der 
diesen nicht nachkommen wirdt, oder will, der solle mit der 
Execution belegt und auch wregen des ungehorsam!) abgestrafft 
werden.

Eredetije Magyar-Óvár levéltárában, ugyanott. Prot. 1710—1718. 
Folio 46.

1710.
Ruszt városi statutum.

Den 29. Decembris. Item schliesset E. E. Rath undt 
löbl. Gemein, dass khünfftighin Herr Cassierer alle Monath 
denen Holden wegen der Monath-Gelter einsagen solle lassen, 
undt so sie nicht bezahlen sollen, als dann solle geachter Herr 
Cassierer verbundten seyn Herrn Stadtrichter anzudeuten, 
damit solche Holden auf das Rathhaus möchten citieret undt 
alda zur bezalung compelliret werden.

Eredetije Ruszt város levéltárában, Rapulatnra 1706—1714. lap
szám nélkül.

1710.
Sopron városi statútumok.

I.
E s  b le ib t einm al fü r  a llem al ein w ah res S p rü c liw o rt 

u n d  b ezeu g t es auch die tä g lic h e  E rfa h ru n g , dass N iem an d

Bezenye falu neve. 
Hegyeshalom falu neve.
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zweien Herren ohne des Einen oder Andern Schaden dienen 
könne, dannenhero Eine Ehrs. Gemein ad mentem des hierin- 
falls noch im Jahre 1680, und zwar selbiger Gemeindebetrach
tung § 34 abgefassten Schlusses, den man hiemit pro repetito 
hält, abermals fest geschlossen haben will, dass von dato an 
Niemand, wer er auch sey, so bey anderen, sonderlich höheren 
Instanzen mit Dienst und Juramenten verhundten, künftig 
mehr in die Candidation zur Rathsherrnstelle, geschweige denn 
in den Rath hineingenommen werden soll. Gleich nun Ein Ehr
samer Rath die inconvenientien und Nachtheil so aus Erwäh
lung von derlei Subjecten zu emergiren pflegen, am besten 
bekanndt; also hofft Eine Ehrsame Gemeinde, es werde-Ein 
Ehrsamer Rath dieselbe casu quo sich hierinnenfalls einige 
Verdriesslichkeit und Unförmlichkeit wider Verhoffen hervor- 
thun sollten, um so viel nachdrucksamer zu secundiren, von 
selbsten bedacht seyn.

Eredetije Sopron város levélt. 1710. jkv. 7. p. Lásd idézett gyűjt. 
I. k. 282. I.

II.

U n d  w eilen  m an  d er zu v ersich tlich en  H offnung  le b e t dass, 
nachdem  d ie  so g o ttlo s  und  sch äd lich  angefangene  R eb e llio n  
in diesen L a n d e n  n u n m e h r d u rc h  Ih ro  M a je s tä t u n se res  a l le r 
g n äd ig sten  K a ise rs , K ön igs u n d  H e r r n  siegreiche W a ffe n  in 
die E n g e  g e tr ie b e n  u n d  w enigstens d ieser B oden  d u rc h  die 
G nade  G o tte s  davon k ü n ftig  b e fre ie t zu b leiben s c h e in e t ; also 
w ürde g a r  w ohl beschehen, w enn E in  E h rsa m e r  R a th  ehest 
d ah in  b e d a c h t w erde, w om it das u n te r  die B ü rg e rsc h a f t u n d  
h iesigen E in w o h n e r b a ld  bei A n fa n g  g ed ach te r le id igen  U n r u h ’ 
au sg e th e ilte  O ber- u n d  U n te rg e w e h r h inw iederum  ab g e fo rd e rt, 
in  das Z e u g h a u s  abgeleg t, e in fo lg lich  dieses w ieder in  seinen 
vorigen S ta n d  g e b ra c h t w erden  m öchte.

Ered. и. о. 15. p.

1711.
Magyar-Ovár városi statutum.

Dito als den 27. martii 1711. ist von H. Richter und 
Rath, auch der gesambten Ehrsamben Bürgerschafft beschlos
sen worden, dass, welcher Bürger allhier einem allhiesigen 
Inmann oder gahr einem Pauern dräust, einen acker versetzt 
hat, so steht einem Jedem andern allhiesigen Bürger frey, 
einem Inmann, oder Pauern den acker oder andern versetzten

25*
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b ü rg e rlich en  G r u n d t  zu nehm en, u n d  sow ill M etzen  k h ru n tl , 
a ls  d e r In m a n n  od er P a u e r  in  so lchen a c k e r  e ingesäet, is t  d e r 
B u rg e r  dem selben In m a n n  oder P a u e rn  sc h u ld ig  zu geben oder 
zu  ersetzen.

Eredetije, Magyar-Óvár levéltárában, ugyanott. Prot. 1710—1718. 
Folio 59.

1711.
Kőszeg városi statutum.

Die 9. octobris Constal az is az nemes községnek, hogy 
az nemes város statutumi szerint (melyek az idén nem publi- 
cáltathatnak) az szitkozódás Ordögadtával, teremtettével, néme
tül penig az sacramentérozás erős büntetés alatt tilalmaztatik, 
arra nézve serio admoneáltatnak, senki olyan szitkozódásokat 
el ne kövessen, ha azon tapasztaltatnék, hogy olyan mocskos 
szitkozódásokat elkövetett, vagy pedig az ki az olyatén szit
kozódásokat hallá, és azt meg nem jelenti, irremissibiliter mind 
a ketten megbüntetődnek.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, ugyanott. Prot. 1709—1713. 
Pag. 379.

1711.
B uszt városi statutum.

Den 28. November Rath. Eodem ist das Stein Salcz (so 
den 14 November ist abgewogen worden, undt sich in 57-Stein 
mit 51 Centner 43 it befunden) dasz tt per. 6 Ung. zu ver
silbern geschloszen worden.

Eredetije Buszt város levélt. Prot. 1708—1717.

1711.
Sopron városi statútumok.

I.
B ei derm ah len  ohne dem  vo rh ab en d en  R a th h a u s -G e b ä u  

h a u p tsä c h lic h e n  d a ra u f  zu re flec tiren , w om it zu g le ich  eine ta u g 
liche K an z le i-S tu b e  n e b s t e iner G e legenheit p ro  in ro tu la n d is  
a c tis  verfertige t; au ch  so es m öglich  w äre  u n d  die G elegenheit 
es g e s ta tte te , ein  noch  a p a r te  Z im m e r zu H a ltu n g  e in iger 
n ö th ig e n  Com m issionen g eb au e t w erden  m öchte . Q u a  occasione.

Eredetije Sopron város levéltárában, 1711. jkv. 4. p.
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II.
E in e  E h rsa m e  G em einde sich  a u sb itte n  th u e t, dass fü ro - 

h in  d e r d r i t te ,  das is t die de rze it a n  F re ita g e n  gew esenen 
R a th s tä g e  en tw ed er g a r c a ss irt, oder d a  d e r  M o n ta g  u n d  M i t t 
woch zu den en  vorfa llenden  V e rr ic h tu n g e n  n ic h t zu län g lich  
w ären , e h e n d e r ein a n d e re r  als d e r  F r e i ta g  dazu  H ilf  genom 
m en w erde. In m assen  am  se lb igen  die Z e it  a u f  dem  R a th h a u s  
zu zu b rin g en , d e r B ü rg e rsc h a f t seh r beschw erlich  fä llt, d a  ein 
Je d w e d e r zu  solcher Z e i t  a u f  dem  P la tz  das Seine ohnedem  
in  K a u fe n  u n d  V erk au fen  zu v e rr ic h te n  hat. E in  G leiches is t 
au ch  von d en  G em ein tägen  zu verstehen , also welche sich  an  
diesen T a g e n  g a r  n ic h t sch icken  wollen.

Eredetije w. o. 5. p.

III.

D a ss  die E rh ö h u n g  des W einw esens ein zu d ieser S ta d t 
u n d  B ü rg e rsc h a f t A u fn eh m en  höchst n o thw end ige  S a c h ’, h in 
gegen d ie jen igen  fü r  a llgem eine F e in d e  ih re r  V a te r s ta d t  zu 
h a lte n , d ie, es sey au f w as weiss u n d  A r th  u n d  es w olle diese 
einzige a n im a m  p ro v en tu u m  zu e rs tick en  u n d  sich au s  dem  
R u in  ih re r  M itb ü rg e r  zu e rb au en  suchen , is t eine S ache , so 
N ie n ia n d t zu verneinen  sich  u n te rs te h e n  w ird, es sei denn, 
dass hei S elb igen  der E ig e n n u tz  ü b e r die hehörige  P flich t die 
O b e rh a n d  bekom m en. ü a n n e n h e ro  E in  E h rsa m e r  R a th  h ierin - 
fa lls  ein  w achsam es A u g e  h a b e n  u n d  m enschenm öglichst d a r 
ü b e r S o rg fa lt  tra g e n  wolle, dass doch von der B ü rg e rsc h a f t 
n ic h t se lb s t den S ch lesiern  der W eg  a u f  frem den  T e rr ito r ie n  
d a se lb s t W ein  e in zu k au fen  gezeig t, m ith in  ih ren  ü b rig e n  a rm en  
M itb ü rg e rn  das B ro d  sozusagen  vor dem  M a u l h in w eg g esch n it
ten  w erden  möge. A m  a lle rb e s te n  a b e r  w äre, w ann  z u r  E rh e 
b u n g  des W einw esens u n d  A b th u u n g  des d a n v id e r  lau fen d en  
U n fu g s  e ine  förm liche C om m ission a u f  dem  M itte l E in e s  E h r 
sam en R a th s  u n d  G em einde ehest an g e s te llt u n d  h ie rin fa lls  
e tw as B es tä n d ig e s  n e b s t A n d ik tiru n g  e iner u n n ach lässlich en  
S tra fe  w ider die c o n trav en ien tes  geschlossen w erden könn te .

Eredetije и. о. 11. p.

IV.
W e g e n  A u ssc h ä tz u n g  d er ö den  G ru n d s tü c k e  w ill E in e  

E h rsa m e  G em einde das u ra lte  s ta tu tu m  h ie rm it derm assen  
re n o v ir t haben , dass, w enn  e in  E ig e n th ü m e r seinen G ru n d  d rei 
ganze J a h r e  h in d u rc h  n e g lig ir t  u n d  zum  S chaden  d e r  N a c h 
b a rsc h a f t öde liegen lä ss t, dem  N a c h b a r  es fre is teh en  solle.
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so lchen  G ru n d  en tw eder d u rc h  die H e rre n  B e rg le u t vor sich  
au ssch ä tzen  zu lassen, od er a h e r  einen G ra b e n  a u f dem  öden 
G ru n d  sich zum  S ch u tz  aufzuw erfen .

Ered. и. o. 17. p.

1712.
Ruszt városi statutum.

Den 8. Februarii. Item wirdt geschlossen, dass die jenige 
so den Prandt von Herr Stadtrichter verlangen, undt ver
sprechen zu halten, undt ihren versprechen nicht nachkommen: 
per 6 Taller unnachlässlicli sollen abgestraffet werden. Wie 
nicht weniger diejenige so den Prandt nicht vonnöthen haben, 
undt ihre heurige Wein verkliauffte, ohne Prandt undt nicht 
zahlen: per 6 Taller sollen abgestraffet werden.

Eredetije Buszt város levéltárában, Rapulatura, 1706—1713. lap
szám nélkül.

1712.
Pécs városi statutum.

Die 13. augusti. Heut dato wirdt auch vor beeden so 
wohl inn- als eisern Bath geschlossen, damit Gott der all
mächtige dieser Statt fehrner in der Gesundheit erhalten wolle, 
Sohn- und Feiwertags kein Fleisch aushackhen, noch die Kauf
leuth verkhaufen, weder Wochenmarkth an diesem Tagen hal
ten, sundern zwey Wochen markhtstag, wie von alters gewest, 
publiciren und halten zu lassen.

Eredetije Pécs város levéltárában. Prot. 1707. usque 1716. Pagina 
szám nélkül.

1712.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Die 5. decembris. Minthogy pedig az kapuknál lévő strá- 

zsák iránt nagy confusiok és fogyatkozások vadnak: conclu- 
dáltatott, hogy az két kapuhoz conducáltassanak mindenikhez 
ketten; menstruatim lészen 3 frt az fizetések.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, ugyanott. Prot. 1709—1713. 
Pag. 528.

.II.
E odem  die. M in d en ek e lő tt p u b lic a lta tM t és serio m egha- 

g y a to tt , hogyha ennek  u tá n n a  (k itü l az Ú r  I s te n  b en n ü n k  
o lta lm azzon) tűz  tám ad n a , k i-k i a n n a k  e lo ltá sá ra  siessen és
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mindaddig el ne menjen, nu'glen el nem oltatik. Ha pedig külön
bet cselekeszik, a minemü büntetés fogja érni ne másnak, 
hanem magának tulajdonítsa. Erre a nemes, Kőszeg maga is 
azt mondá, méltó az olyatén embert megbüntetni, s meg sem 
bill engedni.

Eredetije u. o. Pag. 528.

III.
Die 20. decembris. Senatualiter concludáltatott, lévén már 

azelőtt is determinálva, hogy az vendégfogadókban alternatim 
az ordinantia tartassák. Minthogy azért már 6 hétig volt az 
sörfőzőnénál, tartozik Tors uram is ennyi ideig tartani.

Eredetije w. o. Pag. 536.
I Y .

Die 23. decembris. Minthogy az ünnepekben igen tart
hatni az tűz tül, vagyis egyéb éjszakai tolvajlásoktúl, azért con
cludáltatott, hogy minden fertálybúi minden éjszaka holnap 
estére elkezdvén egy vigyázó, vagyis strázsa legyen, kik szor
galmatosán vigyázzanak. Azért biró uram magához hivatván 
az fertálymestereket, publicalja nekiek, úgy similiter, hogy 
senki 12 frt büntetés alatt ne merészeljen az ünnepek által, 
de azután is lövöldözni, expresse tiltván azt a nemes város 
statútumai.

Eredetije u. o. Pag. 537—538.

1712.
B uszt városi statutum.

Den 31. Deczember Rath und Gemain. Wegen der Thorn 
wirdt einhöllig geschloszen, dasz ein jeglicher in seinem undt in 
keines frembden Waldt hacken solle, in gemeiner Stadt Wählt, 
solle sich aber keiner, wehr Er auch seye, solches zu verüben 
unterstehen, bey Straff Ein viertl Thaler so denen Bergleuthen 
zugehörig, weilen Sye die obsicht über den Waldt haben.

Eredetije Euszt város levélt. Prot. 1708—1717.

1713.
Kőszeg városi statútumok.

I.
D ie  2. J a n u á r i i .  H aso n ló k ép p en  p ro p o n á lta to k  az is, hogy 

az s írá sá n a k  ennek u tá n n a  az fizessen, a k in ek  s trá z s á ra  k e l
le tik  m enni, és m in d en  n a p ra  h é t  k ra jc z á rt, a z t  ped ig  ta r to z ik
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az fertály mester kiszedni, a ki meg nem akarja adni execu- 
tione mediante meg köll rajta venni.

Item admonealtattak tutor uraimék, hogy számadásukat 
elkészítsék, a midőn deputatus uraimék ki fognak menni, 
liiában ne járjanak, hanem revideálhassák.

Hac occasione suh gravi poena inhibealtatott, hogy senki 
'estve, vagy reggel megölt, salva venia, damaszokat1 ne per- 
söljön, hanem nappal.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, ugyanott. Prot. 1709 — 1713. 
Pag. 540.

H.

Die 25. augusti. Ha titkos tanácsnak valaki, mit szüksé
gesképpen kíván, avagy akar mondani, azt ne üsse dobra, hanem 
titkon és magánosán mondja és nem inter pocula, pluribus 
etiam praesentibus; egyébaránt a kimondott titokbúi publicum, 
lippisque et tonsoribus notum esse solet.

Ered. и. о. Рад. 630.

1713.
Buszt városi statútumok.

I.
Den 19. Augusti Rath und Gemein. Dann schlieszet auch 

e. E. Rath und gancze Gemein, dasz die Burger, die See Mauer, 
so interessirt seyn befridigen sollen, und zwar auff nächst 
kommenden Montag, widrigen fals wird solche von gemeiner 
Stadt Unkosten gemacht werden undt denen bürgern solche 
topplet in das Registerbuch angeschrieben.

Eredetije Pluszt város levélt. Prot. 7708—1717.

II.

Den 2. September. Dann schlieszet auch e. löbl. Gemain 
sámlit E. E. Rath, damit nicht vielleicht einige verdächtige 
Person mächtlicher Wille sich herein practiciren dörffte, umb 
acht uhr abends verspehret und die schliszl zu Herrn Huszty 
getragen, umb 3 Uhr aber früh widerumb eröffnet werden solle.

Ered. и. о.

1 Disznó (?)
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1713.
Sopron városi statútumok.

I.
G ew iss is t  es, dass wegen denen  v e rü b te n  S ü n d - u n d  

L a s te rn  d e r  M enschen, so d e r g rö sste  G reu e l vor dem  a llse- 
h enden  A u g e  des A lle rh ö ch sten  is t, derse lbe  gem ein ig lich  sol
che m it g reu lichen , ja  g iftig en  S tra h le n  seines d a d u rc h  e rw eck 
te n  Z o rn e s  u n te r  an d eren  P lag en , a u c h  m it d e r tö d tlic h e n  
Seueli d e r  P estilen z  zu b es tra fen  p fleg e t; dannenhero  leb e t 
E in e  E h rsa m e  G em einde d e r  trö s tlic h e n  H offnung, E in  E h r 
sam er R a th  w erde au ch  k ü n ftig h in  (wie es b is a n h e ro  g a r  
löb lich  beschelien) die frev en tlich en  F lü c h e r , G o tte s lä s te re r  u n d  
S a k ra m e n tire r  exem plarisch  ab s tra fe n , w elches d e r heilige  Clu-y- 
sostom us in  Con. D . P oen is  tre u lic h  e r in n e r t, sp re c h e n d : U n u m  
vos om nes p e te re  v o lo : u t  in  c iv ita te  B lasphem an tes  c a s tig e tis  
eo, quod  angelo rum  regem  b la sp h e m a rin t. D eroha lben  w ä re  es 
g a r  b illig , dass m an derg le ichen  noch  im m er jä h r lic h  a u sru fe n , 
a u c h  m än n ig lich  ad m o n iren  lasse, w elche es e tw a  vernehm en  
als ein  d e lic tu m  pu b licu m  vel q u asi d e r O b rig k e it ohne V e r 
weilen a u c h  absque resp ec tu  perso n ae  a n d eu ten  sollen.

Eredetije Sopron város levélt. 1! 10. jkv. 1. p. Lásd idézett gyűjt. 
I. k. 293. I.

II.
E in e  E h rsa m e  G em ein  w ill die schon von so viel J a h r e n  

h e r  a d u rg ir te  nü tz liche , ja  h öchst no thw end ige  A u fr ic h tu n g  
des W a isen am tes  E in em  E lirs . R a th  zu r  b a ld ig e r E ffe c tu a tio n  
b esten s u n d  n a c h d rü c k lic h  re c o m m a n d irt haben  u n d  w eilen 
favor p u p illo ru m  fere om nibus p ra e fe ren d u s  est, also w olle E in  
E h rs a m e r  R a th  solichen beherz igen  u n d  bew erken.

Ered. и. о. 2. р.

III.
W a s  n u n  in  p u n c to  ju r is  fisci c irca  ca d u c ita te s  zu  obscr- 

v iren  seye, h a t  E in e  E h rsa m e  G em ein  in  versch iedenen  der 
G em e in d e b e trac h tu n g e n  d u rc h  viel J a h r  e r in n e r t  u n d  w ill solche 
m eh rm a ls  w iederholet h aben . E in  E h rs a m e r  R a th  b e lieb e  m it 
Z u z ie h u n g  E in e r  E h rsa m e n  G em ein  en tw ed er die vo rgesch la
gene M o d a li tä t  zu b e s tä tig e n  oder aber, falls d a r in n e n  E in  
u n d  A n d e re s  zu m odificiren, solches m it E in e r  E lirs . G em ein  
n ä c h s te n s  auszum achen , d a m it jedw eder h ie rin  gewiss zu  leben  
u n d  d e r  R ic h te r  darob  s te if  zu  h a lte n  wisse.

Ered. и. о. 5. p.
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I Y .

Indem Eine Ehrsame Gemeinde laut ihrer Betrachtung 
de anno 1680 reiflichen erwogen und geschlossen, dass sich 
diejenigen, welche anderweitig mit Juramenten verbunden, zur 
Administration hiesiger Gemeiner Stadt Nutzens et consequen
ter pro personis magistratualibus nicht wohl schicken, indem 
uns das bekannte Sprichwort solches deutlich lehret, dass Kei
ner zugleich zweien Herren genug dienen könne; also ist sol
ches auch de anno 1711 und 1712 wiederholt zugleich vor 
jetzo confirmiret worden, dass hinfüro Niemand, qui simili 
juramento deditus esset, zur Bathswahl candidiret werden solle: 
Und will solches Eine Ehrsame Gemein auch gegen diejenigen 
verstanden haben, welche ratione consanguinitatis et affinitatis 
gradu propinquiori mit einem Herrn des inneni Baths ver
wandt sind, wie es die Gemeindebetrachtung §. 2. anni 1683. 
fusius erweiset. Anbei aber versichert Eine Ehrsame Gemein, 
Ein Ehrsamer Bath werde dieselbe bei ihrer freien Wald, wie 
solche bishero in allen Bathschlägen confirmiret worden, ferner 
schützen und schirmen.

Ered. и. о. ti. p.

V .

Weilen noch immer gegen das hiesige Weinwesen als 
das einzige Erwerbsmittel seihst auch durch hiesige Bürger 
freventlich gesündigt wird; so wolle der Ehrsame Bath derlei 
Exzedenten als Meineidige exemplarisch bestrafen. Und will 
Eine Ehrs. Gemeinde entschuldigt sein, wenn durch dergleichen 
Unfug die Bürgerschaft noch mehr verarmen sollte. Ein Ehrs. 
Bath wolle auch das Vertheilen von Weintrauben an Gemei
ner Stadt Uebergeher zur Zeit der Weinlese einstellen, soll 
auch über Nacht kein Maischewagen in dem Weingebirge, 
noch weniger in denen daranstossenden Ortschaften stehen 
bleiben.

Eredetije w. o. 9. p.

VI.

Der Meinung ist Eine Ehrsame Gemein annoch, dass 
laut verd tiger Gemeindebetrachtung § 11 der Weinzehend in 
natura prästiret, keineswegs aber mit Geld redimiret, viel weni
ger hier in loco consumi ret werden solle.

Ered. и. о. 11. p.
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VII.

Zur Schutz und Schirm armer Wittib und waisen gebüh
ret eigentlich obrigkeiten, will soliche starcker währ, vor unter- 
sohidlichen Unterdrückungen benöthiget seyen, darumben sie 
auch vätter derselben benamset werden; indeme aber auch 
durch langwirige aufschub der publication deren testamenten 
so wohl den hünterbliebenen, als auch denen so die pia legata 
empfangen, praejudicium des wohl meinenden testatoris zu 
wachset; als will eine Ers. Gern., ein Ers. Rath möchte Herrn 
procuratori üsci quantotius strictam commissionem errtheilen. 
die partheien zur publication der testamenten gerichtlich, absque 
ullo respectu personarum anzuhalten.

Ered. и. о. 12. р.

VIII.

Es ist gewiss, dass die Sauberkeit und Reinlichkeit ein 
bewährtes Präservativ vor allen Krankheiten sey, derowegen 
wolle sich Ein Ehrsamer Rath gleichfalls bestens angelegen 
seyn lassen, damit doch dermaleins die Reinlichkeit in der 
innern Stadt und Vorstadt möge eingeführet, und diejenige, so 
derlei Unflatlierey verursachen bei diesen gefährlichen Krank
heitszeiten exemplarisch mögen abgestraft werden.

Ered. и. о. 13. p.

1714.
Komárom városi statutum.

Die 24. mensis Maji. Ezen alkalmatossággal közönséges 
akarattal és megegyezett opinióval elvégeződött és decidáltatott 
az is, minthogy számtalan veszekedések és éjczakai villongások 
és háborgatások történnek az mesterlegényektöl és éczakán 
kóborló deákoktól, a mint ilyetén veszekedések miatt majdnem 
emberhalálok is esnek. Arra való nézve mindazok eltávoztatá- 
sára elvégeződött, hogy ezután senki az mesterlegények és az 
deákok közül szablyával, pallossal, csákánynyal és más fegy
verrel se nappal, annál is inkább éjjel járni és veszekedéseket 
folytatni ne merészeljen; mert valaki ellenben cselekedendik 
és a megírt fegyverrel járni tapasztaltatik, szabadság adatott 
az strázsáknak, hogy minden személy válogatás nélkül olyatén 
fegyvertől megúsztassanak, s maga pedig az tömlöczbe vette
tik, éczaka pedig fegyver nélkül harangozás után járni nem 
engedtetik azonnal azokat megfogják. Az mint más itt lakos
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uraimék is parancsolják, hogy az mondott harangozás utár
lámpással vagyis__  járjanak, másként súlyosan animadver-
tál tatnak.

Eredetije Komárom városi levéltárában. Erőt. 1609—1743. L. X. 
Pag. 133— 136.

1714.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Die 21. junii. Senatualiter concludáltatott, hogy ah ipsa 

die proxima Sabbathi az mészárosok az tehén húsnak fontját 
egy garason, az borjú és bárányhúsnak penig fontját 6 pénz
ben vágják az fél pénz accisaval együtt.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, ugyanott. Prot. 1714—1717. 
Pag. 71.

II.

Die 9. octobris. Biró uram Okegyelme proponálja, hogy 
Achilles úr per modum requisitionis magát insinuálta, mivel 
az ó bort oly drágán veszi, három garasnak alatta az vendég- 
fogadójában nem árúibatja; az nemes tanács azért considera- 
tiohan vévén az dolgot, placidálta oly conditioval, hogy igaz, 
tiszta s jó ó bort árúitasson és ne kevert bort, melyben ha 
tapasztaltaim fog: az vendégfogadós, irremissibiliter 12 frt fog 
megbüntettetni, vagy, a ki okozója lészen az olyan commiscealt 
bor kiadásának, toties-quoties, usque ad ulteriorem amplissimi 
senatus determinationem.

Ered. и. о. Рад. 100.

III.

Die 20. novembris. Concludáltatott az is hac sessione, 
mivel notabiliter tapasztalni, hogy az nemes város erdeje untig 
romolnék és pusztúlna, hogy az nemes város megint ől számra 
fát vágasson, ahoz bizonyos inspectort rendelvén, a ki megvá- 
gattatván őlszámra az utón el is adja és számot adjon róla, 
rendeltetvén pro compensa inspectionis minden egy öltül 5 den. 
az munkások kifizetésire pedig camarás uram ex cassa civitatis 
fogja az pinzt supeditalni.

Ezen őlszámra vágatandó erdőn kivül pedig sehólt fát 
nem leszen szabad vágattatni sub gravi animadversione.

Az kapásoknak is és egyéb fejenhordóknak is más fát nem 
leszen szabad haza vinni, hanem az ágok, a kik elvettetnek

3 9  fi



VÁROSI STATÚTUMOK. 397

z ól fá k tú l ,  és a  ki heverő  száraz  fa, a  ki ped ig  in  fac to  con- 
ra rio  fog ta p a sz ta lta tn i, sine u llo  resp ec tu  m eg fog b ü n te t 
e tn i, a k á r  szekérre l, a k á r  in  p e rso n a  fog ta p a sz ta lta tn i.

Ered. и. o. Pag. 109.

1714.
Sopron városi statutum.

D ie  H e re in fü h ru n g  d e r  D örfle r W eine is t  jedesm ah ln  
der B ü rg e rsc h a f t in  p a r t ic u la r i  sch äd lich  u n d  n a c h th e ilig  gew e
sen, zu m ah len  da  solcher das  ganze J a h r  h in d u rc h  u m  einen 
w ohlfe ilem  P re is  im  W ir th s h a u s  v e rleu tg eb t w orden , w elches 
d an n  dem  S ta d tw e in  ins S inken , wo n ic h t g a r  in  gerin g eren  
P re is  g e b r a c h t ; w eilen a b e r  die so viel n a c h e in a n d e r a n h a l
tenden  M iss jah re  im  W ein w u ch s , u n d  d a d u rc h  v e ru rsa c h te  
p e n u ria  des W e in s  es fa s t  n ic h t  a n d e rs  e rfo rd e rt, a ls  w eil es 
E in e  E h rsa m e  G em ein zw ar h ie rm it zugelassen h aben , cum  
hac ta m e n  reserva tione  e t  p ro te s ta tio n e , dass solches bei e rfo l
gend g esegneteren  J a h r e n  n a c h h le ib en  möge u n d  au ch  solle. 
D en W e in h a n d e l a b e r  b e lan g en d  w äre  wohl zu w ünschen , dass 
so lcher denen  H e rre n  S ch lesie rn  o d er an d e rn  F re m d e n  ü b e r
lassen w ürde , u n d  ein je d e r  B ü rg e r  seines B erufes, d a re in  in 
G o tt gese tze t, desto  fleissiger u n d  em siger a b w arte te , so w ü rd e  er 
sich des S egens G o tte s  in  solch einem  B eru f um  desto  gew isser 
zu v e rsich ern  haben , u n d  des so v ie lfä ltigen  K lag en s  u n d  S c h re i
bens w id er solchen W e in h a n d e l e n tü b r ig e t seyn können , wie 
ab er solchem  g e s teu e rt u n d  E in h a l t  g e th an  w erden  m öchte, 
wolle E in  E h rsa m e r  R a th  m it Z u z ieh u n g  E in ig e r  aus E in e r  
E h rsa m e n  G em einde M itte l  re iflichen  überlegen , u n d  d ere in s ten  
einen en d lich en  S chluss a b fa s s e n ; u n d  solchen p u b liz ire n  la s
sen, d a m it sich  ein je d e r  d a rn a c h  zu ric h te n  h ä tte .

Eredetije Sopron város levélt. 1714. jkv. 7. p. Lásd idézett gyűjt. 
I. k. 397. I.

1715.
Pécs városi statútumok.

I .

D ie  8. ja n u a rii. A u ff könfftigen  S o h n tag  soll m it öffent
lichen T ro m m elsch lag  p u b liz ie r t  w erden , dass p rim o  n ie m a n d t 
in  der S ta t t ,  noch  au szer d e r  S t a t t  einiges W ild t - B r e t t  zusam - 
len, oder vorkhauffen  soll bei ho ch er S traff, n och  so n st ein
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V orkheiffierey  in  v ic tu a lien  tim en , wo d u rc h  in  d ie  S ta t  
eine K lu e g h e it oder T h ew ru n g  e in g e fü h rt w ird . 2-o. Soll wedei 
angesessener B ü rg e r  noch  ein a n d e re r  sich n ic h t  verm essen  einen 
E in w o h n er in  seine B eh au su n g  einzunehm en , w en ig er ein Geweih 
G ew ehr le isten  ohne w issend des B a th s ;  item  vegen d er M es- 
serey, eilen, P u d g e w ic h te r  w ird e t m an  auch  ein sch ä rfe res  E in 
sehen, th u en  d ic tu m  fac tum .

Eredetije Pécs város levéltárában, 1707. usquae 1710. Pagina 
szám nélkül.

II.

Den 29-ten dato ist geschlossen worden, in praesentia 
Herrn Statt-Bichters undt deren andern 5 Baths Mittlcid, 
dass der Cammerer das Baths-Verwandtem Jurament ablegen 
soll, oder fahls der Waigerung embsigst bei liocher Straff deme 
unwaigerlich nachkommen was Herr-Bichter und Bathbefeh- 
len wird.

Ered. и. о.
III.

Den 31-ten October conclusum, wer ein Baths-Verwand- 
ter über den andern etwas unbilliches waiss, so soll er aussen- 
hers bey liocher Straff nicht das geringste Vermerkhen las
sen, sondern sollches im Bath umb der Sollclien in allen besten 
abzuhelffen, und Still corrigiren, umb also des Baths-Bespect 
zu erhalten endeckhen, damit Fridt und Ainigkeith erhalten, 
die Lieb und Gerechtigkheit vorth geptlanzet, und die Justic- 
Fülirung nicht gehemmet, oder die Parteyen dardurch an der 
Gerechtigkheit verkhürzet werden.

Ered. и. о.

1715.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Die 2. Aprilis. Concludáltatott az is, hogy a modo inposte- 

rum, az sírásóknak egy sirtúl, akár kicsiny legyen az, töbh ne 
adassék 40 pénznél.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, ugyanott. Prot. 1714—1717. 
Pag. 163.

II.
D ie u ltim a  m ensis octobris. L a d a  G yörgy  fiscalis ú r  p ro 

ponálja  az nem es tan ácsn ak , hogy az i t t  való k é t vendégfoga
dóban  sok is te n te le n  dolgok cum  pub lico  scandalo  k ö v e tte tn ek
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з1, az szüntelen tánczoló és dombirozások alkalmatosságával; 
azért az nemes tanács ezen dologhoz szóljon, mert félő, hogy 
Isten büntető' kezét a városra ne bocsássa. Kire való nézve 
determinaltatott az olyatén scandalumok eltávoztatására, hogy 
a modo in posterum egyik vendégfogadóban se legyen szabad 
két óránál tovább sub gravi poena ipsis cauponibus infligenda, 
tánczot megengedni praecipue diebus ferialibus. Ha pedig vala
mely suspecta személyek volnának az vendégfogadókban, azokat 
az gazdák ipso facto amandálják. Egyébaránt, ha ezen statu
tum ellen cselekedőnek fog tapasztaltaim valamelyik, az nemes 
tanács arbitraria súlyos büntetését el nem fogja kerülni, mely 
eránt fiscalis uram cum protestatione reserválja tovább való 
facultássát, in casu non effectuationis praemissorum contra 
praevaricatores.

Ered. и. о. Pag. 246—247.

1715.
Magyar- Óvár városi statutum.

Die 23. novembris. Eodem die ist von Herr Richter undt 
Rath beschlossen worden, dass khinfftig denen jenige klein- 
häuslern alliier, welche zu ihren Haüsern ein acker oder eine 
Wiesen haben, es hats ein oder der ander versetzt, oder nicht 
versetzt, kein hey für die dragoner von allhiesiger Gemeinde 
solle gegeben werden: sondern nur denen, so zu ihren Haüsern 
gahr kein Wiesen haben und arm seyend, der proportion und 
gewicht nach in so vili es für die Dragoner Pferde (die zwar 
solchen klein haüslern sollten eingelegt werden) nöthig, das 
hey durch einen gewissen darzu bestöltn und der Gemeinde 
aus geraicht werden solle.

Eredetije Magyar-Ovár levéltárában, ugyanott. Prot. 1710—1710. 
Folio 274.

1715.
Ruszt városi statútumok 

I.
Den 3. December Rath und Gemein. Eszig in Yäszl 

herein zu führen, ohne vorwiszen Herrn Stadtrichters, wirdt 
verbotten; falls aber einer hereingeh rächt werden solle, soll 
solcher durch den Thorsteher contrawantirt werden.

Eredetije Buszt város levélt. Prot. 1708—1717.

399
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II.

Denen Lebzeltern wirdt verwilliget alliier, wie vorhin 
gebräuchlich, fäll zu haben, doch dasz Spillen wirdt verbotten.

Eredetije и. о.
III.

Den 24. December Rath und Gemein. Es schlieszet E. 
löhl. Gemein und ein E. Rath, dasz kiinfftig alle und jede 
wägen, so in der nacht ankommen, visitirt werden sollen; in 
deine verdächtig, dasz Einige frembde Weine hereinführen.

Eredetije и. о.

1715.
Szombathely városi statutum.

Anno Domini 1715. die 13. Decembris. Együtt lévén az 
böcsületes város házánál biró uram, külső és belső tanács uraim. 
Elvégeztetett, hogy biró uram harmad magával tanács uraim
mal az némettartástul exemptusok legyenek, de úgy, hogy az 
adó fölvetésben tanács uraim az tartás helyett feljebb vette- 
tőd jenek valamennyivel.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. 1712—1710. Pag. H04.

1716.
Komárom városi statútumok.

I.
D ie  8. m ensis áp rilis . P ra e se n s  S ta tu tu m  p e r nos in fra - 

scrip to s jud ices tam  p ro  a n te  a c tis  c o n tra c tis  deb itis , quam  
vero m odern is e t  expost in te rv e n ie n tib u s  expensis voto  e t con
sensu u n a n im i ta l i te r  e s t c o n d itu m :

Minthogy az tekintetes statusok szüntelen búsíttatnak és 
ösztönöztetnek sok izbeli kölcsön fölvett pénzeknek complana- 
tiojára és megfizetésére, közönséges cassában peniglen telyes- 
séggel semmi nem lévén, arra való nézve communi dominorum 
coassidentium trium statuum voto et consensu elvégeződött, 
hogy minden külföldi lakos, akár maga erdejéből, akár keres
kedésre való fát hozzon is, és eladja, minden öl fájától a nemes 
három statusnak cassájába két-két garast; itt való lakos penig
len egy egy garast irremissibiliter tartozzék letenni és fizetni. 
Ellenben akár külföldi, akár városban lakozó statusbeli sze
mély legyen is, ha szálas fát hozand, egy hetes hajótúl vagyis
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•helhamerintúl (sic!) 1 forintot, egy hatos hajótól peniglen fél 
tallért adni tartozzék. Mely pénznek is beszedésére és perceptor- 
ságára az nemes város vásárbirája tétettetik és választatik. 
Holott refractariuskodnék valaki, az N. bárom státusnak assisten- 
tiájával annyi érő fáját, a mennyivel tartozott volna, költséggel 
és fáradtsággal együtt teljes hatalom adattatik contrabandá- 
lására vagyis elhordására. Ezen alkalmatossággal az vásárbiró- 
nak is parancsoltatik, hogy az ölet jól és igazán rakják, szor
galmatos vigyázással legyen.

Eredetije Komárom város levéltárában. Prot. 169f>—1743. L. X. 
Pag. 156—157.

II.
Die 16. mensis Maji. Minthogy szüntelen panaszolko- 

dásokkal aggráváltatnak statusbeli bírák uraimék, hogy az 
kufárkodó asszonyok, az külfödi einberektül itt helyben akár
mit hozzanak is, maguk privatum hasznokra és nyereségekre 
az lakósok előtt elkapozzák és elvásárolják; arra való nézve 
elvégeződött, hogy az olyatén magok nyereségeket kereső lmfá- 
rok semmi úttal móddal ne merészeljenek 12 óráig semmit is 
az külföldiektől, se itt helyben, se Dunán túl, úgy innen levő 
réveken is megvenni. Sőt ha egyéb helységekben valamit ven
nének is, azon helység birájától a holott mit vesznek Írást 
vegyenek és azzal bizonyítsák meg, mert ha valaki ellenben 
tapasztaltatik és 12 órának előtte nyereségre való vásárlásban 
comperiáltatik, vagyis azon helység birájának attestátiójával a 
holott mit vészén, nem comprobálhatja, azonnal eladandó jószága 
mindenestől confiscáltatik és contrabándáltatik.

Eredetije ugyanott. Pag. 158.

III.
Die 21. mensis Maji. Condita sunt sequentia statuta tum 

in exsolutionem admodum reverendi patris plebani dictae civi
tatis annualis sallarii fl. 200 iam per triennium in restantiis 
haerentium, tum vero reliquorum parochialium munia exequen- 
dorum, utpote ludi magistri, orgonistáé item horologiarii, et 
id genus servitorum, publicarum quoque necessitatum oppor
tunas expeditiones ac exsolutiones:

Et quidem primo, communi voto statutum est, ut iuxta 
usitatum statuum determinationem a singula orgia lignorum, 
sive ea extranei, sive vero incolae huiusce civitatis, cuiuscun
que status sint, inferant questus gratia; ab liuiusmodi extra
neis et indigenis unus grossus exigatur, renitentes stricte

26C orpus S ta tu to ru m . V .



4 0 2 VÁROSI STATÚTUMOK.

exequantur, eiusmodive exactio pure pute in exsolutionem prae 
missorum convertatur.

Másodszor minden idegen lmjóstúl és talpasoktól, kil 
tudniillik talpjaikat és hajóikat az N. város portussán, mine 
az két Duna mellékén karót vervén kikötik, minden hajótií 
25 pénzt, egy talptól peniglen 12 pénz executio által is meg
vétessék ; itt lakósok peniglen kik kereskedésnek okáért talpa
kat hoznak, hat pénzt és nem többet, köteleztetnek fizetni. Az 
extraneusok aránt ezen statutum nem csak azokra extendál- 
tatik kik itten talpas jószágokat eladják, hanem valakik kikö
tik és az portusnak beneficiumával élnek.

Harmadszor az pálinka, égett bor és Zolnai, vagyis más
féle aquavitátűl való akolló pénz exactiója az előbbeni statu
tum szerint megtartassák, mely statutum in omnibus confir- 
máltatik. Az kik pedig hátakon hordozzák és árulják, minden 
itczétől 1 — 1 pénzt tartoznak fizetni, kik ha magokat rende
lendő inspectornak be nem jelentik, pálinkájok confiscáltatik. 
Holott peniglen az városon kiviil az bent lakósok közül vala
mely pálinkát hozó kereskedőiül megveszi pálinkáját és az 
olyatén fortély alatt bépracticálná s ez által a közönséges 
proventust károsítaná, az olyaténnak megvett pálinkája con- 
íiscáltatik és az megvevő félnek tulajdoníttatik. Ezen statútum
nak értelme az borban is observáltassék.

Negyedszer az húsnak limitatiója in statu quo megmarad 
következendő Pünköst napjáig, azután is, de úgy, hogy a 30. 
Maji inclusive minden kiadandó húsnak fontjától fél-fél pénzt 
tartozzanak az közönséges kasszában az mészárosok letenni, 
inspectoral rendeltetett Weingrúber János akoló mester.

Ötödször tisztelendő páter plébánus, mester, orgonista 
és a többi egyházi szolgák kifizetésére determináltatott: hogy 
semel pro semper, minden háztúl alábbirandó classificatió sze
rint minden személy válogatás nélkül kiki tartozzék contri- 
1 múlni tudniillik :

Első classisban lévő háztúl.........  f. 1 — —
másodikban ................................. — d. 75
harmadikban.................................  — » 60
negyedikben .................................  — » 45
ötödikben ..................................... — » 30
hatodikban ................................. — » 20
hetedikben..................................... — » 10

Eredetije ugyanott. Pag. 159—102.
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1716.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Die 4. Augusti. Minthogy nagy abususok tapasztaltainak 

az idegen borok városunkra és által való hozatásával, lévén 
praejudiciumával a nemes városnak, azért statuáltatik a modo 
inposterum suli poena contrabandi, senki idegen bort absque 
licentia et insinuatione behozni vagy éjszaka hálással általvinni 
ne merészelje. Hogy ha pedig az concivisek és főképpen az 
vendégfogadósok közül olyas boros szekeret ima cum vino reci- 
piálni praesummálnák, súlyosan megfognak büntettetni sine ullo 
respectu.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, ugyanott. Prot. 1714—1717. 
Pag. 372.

II.
Die 7. decembris. Item determináltatott, hogy valaki ennek- 

utánna dohányt fog szívnia, az menstruatim 50 den. portiot 
fizessen, az akár czigány, akár zsidó legyen.

Eredetije u. o. Pag. 416.

1716.
R uszt városi statutum.

Den 5. decembris. Anbeute schlieszet ein E. Bath und 
löbliche bürgerschafft das die ausfaillungen deren heuszern 
und grundsetücken respectu den befreundeten und Nachbaren 6 
Wochen und drei tag, respectu deren Bürgern und Innewoh- 
nern alliier so nicht freundte, Jahr und tag, und endtlich 
respectu deren fembden über Jahr und tag noch 6 Wochen 
und 3 tag und nicht länger stehen sollen; nach Yerfliessung 
dieser Zeit aber, so das grundstück, welches ausgefailet wor
den nicht verkauft!, soll es abermahlen auff das neue ausge
failet werden.

Eredetije Ruszt város levéltárában. Prot. 1708—1717. lapsz. nélkül.

1716.
Sopron városi statútumok.

I.
Primo et ante omnia Einem Ehrsamen Magistrat zu 

recommandiren, die fertige Administration der Gerechtigkeit, 
und schleunige Abfertigung der Parteien Sepositis damnatis

26*
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su b te rfu g iis  e t  P a r iu m  a lleg a to ru m  concession ibus, als welche 
vor diesem n u r , w an n  sch rif tlic h  was e ingegeben , n ic h t aber 
m ündlich  p ro p o n ire t w ird , v e rs ta t te t  w orden , au ch  n ic h t in  
Sachen, d a  es A lle g a tio  p ro p riae  tu rp i tu d in is  zu  seyn scheinet, 
wenn m an se in e r eigenen H a n d s c h r if t  A b s c h r if t  a u s  d e r C an- 
zellei begeh re t, u n d  w enn zu b losser V e rz ö g e ru n g  d er gerech
ten  Sachen Z e itg e w in n u n g  zu S chaden  d e r  F u n d a tio n e n , W i t 
wen und  W a ise n  e x tra h ire n d e n  E ise rn e n  B r ie f  u n d  E x p ila tio n  
der arm en K lä g e r  die S achen  verschoben w e rd e n ; u n d  w enn 
der B ek lag te  sich  gleich ein lassen  w ill, i s t  e r  m it N ic h te n  zu r 
L angw eil zu  zw ingen. N ä c h s t diesem  ist von A lte r s  h e r  auch  
E inem  E h rsa m e n  B a th  besterm assen  re c o m m a n d ire t w orden, 
die sorgfältige  B e s tra fu n g  d er F lu c h e r  u n d  G o tte s lä s te re r , w el
ches auch  n och  d a to  E in e  E h rsa m e  G em einde  ih re r  a lten  w ohl
h erg eb rach ten  G ew ohnheit u n d  B e e ilt n ach  n ic h t u n te rla ssen  
wollen.

Eredetije Sopron város levéltárában, 1714. jlcv. 1. p. Lásd idézett 
gyűjt. I. k. 300.

II.

I te m  E in r ic h tu n g  des h ö c h s tn ü tz lich en  W aisenam tes, und  
der vielm als u rg ir te n , h ö chstnö th igen  B e g is tr a tu r ,  au s E in e r  
E h rsam en  G em einde M itte l  zu  b este llen  u n d  a lle rm assen  die 
H e rre n  N o ta r ii  g enug  zu tin in  haben , u n d  dieses S erv itium  
re g is tra to ris  sich  a u f  die H e rre n  des B a th e s  a ls  p ersonas m agi- 
s tra tu a le s  n ic h t  sc h ic k e t: u n d  w enn d e r  h ie rz u  a d ju r ir te  
In spec to r, zwei B e g is tra tu r -S c h re ib e r  ex u t r a q u e  re lig ione h ä tte , 
welche täg lich  an  den B a th s tä g e n  V o rm itta g s  in  denen  vorzu
gebenden in s tru m e n tis  a rb e ite te n , is t ke in  Z w eife l, dass n ic h t 
ein  tüch tiges, g e leh rte s  su b jec tu m  in  E in e r  E h rsa m e n  G em einde 
sich finden lassen  u n d  ex am ore p a tr ia e  d ie  In sp e c tio n  ohne 
B esoldung a u f  sich  nehm en  w ürde. U n d  k ö n n te  solche B e g i
s t r a tu r  füglich  geschehen, w enn die m in u ta e  ju x ta  ann o ru m  
seriem  g e s te h e t u n d  ein S pecia l-Index , ü b e r  so lchen  ab e r ein 
G en e ra l-B ep erto riu m  ju x ta  A lp h ab e tu m  g e m ach t w ürde. G le ich 
wie auch E in e  E h rsa m e  G em einde n ic h t zw eifelt, es w erde 
ü b e r  den die desidiosos te s ta m e n ta rio s  h a e re d e s  be treffenden  
B eere t, ohne A n se h e n  d er P e rso n  s te if  u n d  fe s t g e h a lten  w erden.

Eredetije и. о. 2. p.

III.
G leichw ie die P ossessores d e r  neuen  G a r te n  W e in g a rte n , 

so bis da to  s te u e rfre i gewesen, au s g u tem  W ille n , so lange 
die schw eren A u sg a b e n  a n h a lten , die S te u e r  zu geben  verw il-
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igét, also ist noch billiger, dass die Possessores der neuaus- 
gesetzten Weingarten deducto libertari solito Triennio, auch 
de praeterito die schuldige Steuer zahlen. Das neue Gärten 
und Weingärten aussetzen bleibet ex racionibus et fundamen
tis in proxime praeterito anno allegatis einfür allemal de genere 
prohibitorum, und so Einer betreten würde, der neue Excessus 
oder Aufsätze machen, sollen solche sogleich ausgeschlagen 
werden.

Eredetije и. о. 8. p.
IV.

Und weilen iisdem ex rationibus das Weingart-Ausschla
gen dem Publicum nicht im Geringsten schadet, also bleibet 
es auch dabei, was Ein Ehrs. Rath hierauf placidiret, dass 
nämlich Jeder mit seinem bürgerlichen Grund thun kann, was 
ihm beliebig.

Eredetije и. о. i), p.
V.

Res cum suo onere vadit et transit P. 1 t. 12. Ist dem
nach billig, dass die ad pias causas vermacht Legata, wie 
denen bürgerlichen Lasten subjaciren und ein Blutsverwandter 
intra annum et diem laut Schätzung solche redimiren können 
solle. Triste enim est videre avita bona in manibus alienis 
praesertim mortuis, (pii accipere sciunt, reddere nesciunt.

Eredetije и. о. 10. p.
VI.

Bei denen exmissionibus möchten als Gehilfen im Schrei
ben taugliche Individuen aus Einer Ehrsamen Gemeinde, um 
einerseits die Entia sine necessitate nicht zu multipliciren, 
andererseits für das Gemeinde-Verwaltungswesen taugliche Indi
viduen heranzubilden, verwendet werden.

Eredetije и. о. 17. p.
VII.

Es findet Eine Ehrsame Gemeinde für billig, dass die 
Mauth, welche wegen der Wege und fahrenden Wägen den 
Nutzen hat, auch zu den oneribus reparationis derselben con- 
triburiren solle.

Eredetije и. о. 18. p.
VIII.

Die Unterthanen bittet Eine Ehrsame Gemeinde instän
dig zur Bezahlung ihres Contractsgeldes anzuhalten und weil
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es eine schlechte und umgekehrte Wirtschaft ist, wenn ein 
Grundherr seinen Unterthanen die besten Aecker zu gemessen 
überlässt und statt solcher für sich ein Oeden umreisst, also 
bittet Eine Ehrsame Gemeinde, des Publikums und der Stadt 
Nutzen dem Interesse der Bauern vorzuziehen, denen Klin
genbäckern und Mörbischern die Uebermaass-Aecker aufzukün
digen und dem gemeinen Nutzen zu appliziren, nicht minder 
die fundos der fugitivorum colonorum a possessoribus mala 
tide et sine praescitu Domini emptos, sine summa emptionali 
in poenam zu confisciren, cum emtor I. P. titl. 21 Op. Trip, 
cautus esse deberet. Hingegen auf alle Weise darauf bedacht 
zu seyn, dass entweder occasione vorwähnender Conscription 
oder auch coram ultiori instantia ihre Portionen möchten gelin
dert werden; massen notorium est, dass wider des L. Regle
ments Intention zwischen unsern und der angrenzenden domi
norum Dorfschaften eine grosse Ungleichheit ist, wie denn auch 
die Stadt omnium confessione, ratione portionum gegen den 
ganzen löbl. Comitat sehr aggravirt ist.

Eredetije и. о. 19. p.

1717.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Die 12. Eebruarii. Primo, az impositának fölvetése con- 

tinualtatott és concludáltatott, azon házakra approportionate 
vettettessék ki az portio, az mely házoktúl házbéli censust ves
senek és ugyan minden forintra fél garas vettessék.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, ugyanott. Prot. 171^—1717. 
Pag. M l.

II.
Die 18. junii. Az kik az tilalom ellen sót hoztak Szt. 

Vidrái, azok ki-ki 1 írtban megbüntettetik, melyből az har
madik része az Fodor Györgyé, az két része pedig az nemes 
városé lészen.

A z k ik  pedig  nem  c o m p a re á ltak  e rg a  c ita tio n em  dom in i 
ju d ic is :  az s ta tu tu m  sz e r in t m e g b ü n te tte tn e k  és in su p er 1 ír tb a n .

Eredetije и. о. Pag. 514.

III.
Die 5. julii. Concludáltatott, mivel az aratás elközelit, 

hogy éppen semmi gabona be ne engedtessék — sub poena
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tahiti — hozatni az belső városban az történhető szerencsétlen
égek eltávoztatására, mely determinatiot biró uram fertály- 
zámra fog publicálni.

Eredetije u. o. Pag. 557.

1717.
Komárom városi statutum.

Die 9. mensis Április. Minthogy világosan tapasztalta
tok, hogy ez elmúlt hetekben szomszéd nemes vármegyékben, 
városokban és helyekben számos gyuladások és tűzzel való 
emésztések történtének, sőt olyatén is esett értésekre az nemes 
statusoknak, hogy némely gyújtogatok rendeltettenek volna az 
török pártról, abbéli gyújtogatásokra, kívánván azért szorgal
matos vigyázással ezek aránt lennie, elvégeződött: hogy mindaz 
két Dunának túlsó részein két komissárius, az toronban penig- 
len éjjeli nappali vigyázásra két személyek rendeltettenek, kik 
is eleiben adandó instructiójok szerént tartozzanak minden 
személy válogatás nélkül kit kit megvizsgálni és ha oly sus
pectus, vagyis tétovázó személyt találnak, az ollyatént nagyobb 
inquisi hónak kedvéért tartozzanak az nemes statusoknak bekiil- 
denyi, főképpen peniglen a szarándokokat, kódolló rabokat, 
koldusokat és más idegen úti járókat is szorgalmatosán meg
vizsgálni és nem különben, hanem elégséges passus mellett az 
nemes városra bebocsájtani; azt is úgy, hogy N. statusbeli 
uraiméknál magokat , bejelentsék; fog specialiter requiráltatni 
commendáns uram 0  nagysága, hogy az két Dunai révekre 
rendelt commissáriusok mellé várbeli muskátérosokkal assis- 
tálni méltóztassék, kik is egy értelemmel tartoznak lenni.

Secundo, minden éccaka az nemes és városi statusok 
fognak rendelni cirkáló személyeket, kik is az hajdú istrá- 
zsával egyetértvén, magok mellé rendelendő strázsáló szemé
lyekkel szorgalmatosán mind az három statusbeliek cirkálni 
az egész várost, és valakit itt való rideg, suspectus külfődi 
személyeket éccakának idején harangozás után lámpás nélkül, 
s az olyanokat is, ha suspectusok megvizsgálni és ha tétováz
nak, járásoknak helyes okát nem adják, megfogni és az áres- 
tomban tenni tartoznak és kötelezni fognak, s az magistratu- 
soknak is megjelenteni; úgy nem különben nappal is legalább 
egyszer az várost eljárni és ha lappangó biratlan személye
ket tapasztalnak, azokat megvizsgálják mi járatban valók legye
nek s ezek is magok instructiójükhöz magukat alkalmaz
tassák.
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Tertio tudtára adatik az is kinek-kinek, hogy senki as 
utczákon és piarczokon, úgy kertekben egy szóval sehol se 
merészeljenek 50 pénz büntetés alatt pipázni, mert a ki ellen
ben cselekeszik, toties-quoties executionaliter az megírt bün
tetés pro communi necessitate kinek leinek competens magistra- 
tusa által megvétettetik.

Quarto elvégeződött az is, liogy tovább is az imponált 
tízetések talpaktúl, liajóktúl, sortul, égett borbúi, fából execu- 
tione mediante arra rendelt inspectorok által exigáltassanak. 
Az fa peniglen úgy értessék, bogy nem csak azok, kik keres
kedésnek kedvéért az fát hozzák, hanem az kik magok számára 
is, akárkik legyenek azok, tartozzanak az imponált minden 
hajótól való fizetést megadni, másként azonnal exequáltatnak.

Quinto minden ember penig ezen statútumoknak kido- 
boltatása után 24 óra alatt 2 frt büntetés alatt maga házá
nál tartozzék kádakban, hordókban és más egyéb edényekben 
is vizet készen tartani, holott nem, toties-quoties azon tapasz- 
taltatik, minden visitatióban az 2 frt, arra rendelendő inspec
torok által rajtuk desumáltatik.

Eredetije Komárom város levélt. Frot. 1699— 1743. L . X. Faq. 
185-187.

1717.
Kőszeg városi statutum.

Anno 1717. den 15-ten November. 1st in Versamblung 
einer löblichen Gemein, aus .Befehl eines Ehrsamen Magistrats- 
Rath wegen des neuen Ausschlag einhöllig beschlossen und 
concludirt worden.

1. Wegen der Portiones. Die Heuser in 4 Classes, als 
nemblich: die ersten fi. 1 den. 50., die andern fi. 1., die 3-ten 
75 den., die 4-ten 50 den.

2. Von dem Weingarten von dem Eimer 24 den.
3. Von dem Anbau, von dem Metzen 5 den.
4. Von der fuhr Heu 10 den.
5. Von einer Khue 5 den.
6. Von den Mühlen soll auch vor einem Lauffer (sic!) 

nach voriger Arth ein gulden bezahlt werden.
7. Belanget die Ross und Ochsen, Ziegen, so sollen sel

bige nichts zahlen, hingegen aber Quartir und dem Ziegl-Ofen 
mit nöthigen Holtz versehen, auch alle Vorspan nach der Pro
portion, nemblich, der blosz alleine damit seine Nahrung suchet, 
toppelte Fuhren thun, die übrigen aber nur einfach, auch so

4 0 8
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es einen löbl. Magist. Ratli nicht entgegen ist, eine Ehrsame 
Gemeine entschlossen, selhsten darüber 2 Commissarii oder 
Wagen Meister zu ordnen, als einen über die Ross, undt einen 
über die Ochsen zug, damit auch tit. Herr Stadt-Richter des
sentwegen keine fernere überlast, auch keine Ungleichheiten 
bestehen möchten.

8. Alle, die von ihren Heusern Nutzen undt Einkünften 
haben, von den Studenten, soll observirt undt von dem gulden 
drey ung. geschlagen werden.

9. Die Hauer sollen gleichfalls nach Vermögen observirt 
werden, nach ihrer Handtarbeit.

10. Die Rey-Eleischhacker Meister sollen auch wie vor 
diesem ihren Geiverb die Portions bezahlen.

11. Die Gewerber, so viill möglich, allevirt werden, auch 
2 Meister von der Profession darzu beruhen, undt jedwegen 
nach der Proportion darauf geschlagen werden.

12. Belanget den Weineinkauff in dem Stadtkeller, wäre 
der Bürgerschaft ihr will schon, wenn nur Mittl darzu vor
handen wären, doch sollte solcher allliier erkauft und auch 
so viill möglich die Restanten damit cassieret werdten.

13. Belanget die fl. 500 — bey Ihro Excell. Groff Nadassy, 
sollen solche acceptirt werdten, jedoch aber gegen einen gerin
ger Procento, und künftiger Zeit, damit ein ungelegener Schuld
ner contentirt und befriediget werdten.

14. Beträffent tit. H. Doctor in Anschauung der grossen 
Armuth, verwilliget eine löbl. Gemein, weder vor Quartier. 
W ein, noch Holtz künftighin etwas zu praestiren. sonders 
wirdt ohne disz vor leistende Dienste jedwedter dasz gebüh
rende zu vergnügen wissen.

15. In Ansehung der grossen Umkosten vor die Quartir 
ersucht eine löbl. Gemein, mit dem Bau bei dem Stadthaus 
trachten fort zu fahren, damit auch ein undt andere Personen 
künftighin nicht so mögten agraviret werden, wo Herr Vormundt 
expliciren wirdt.

16. Was anlanget die frembten Wein, solle sich niemand! 
unterfangen, ohne Vorbewusst, laut des Contracts des Magist. 
Rath undt Vormündter herein zu practiziren und so etwas 
bishero sollt geschehen sein, solle es mit allem fleisz inquirirt 
werdten, und darüber abgestrafft.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1714— 1719. Pag. 587— 589.
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1717.
Kőszeg városi statútum.

Die 16. novembris. Hac sessione az idei téli portiobeli 
quantum kezdődött fölvétetni, limitálván a házakat 4 classisra, 
úgymint

1 frt. —
1 frt. 50 den.

75 den.
50 den.

24 frt. — »
12 frt. — »
4 frt. — »

6 den.
3 den.

Egy ökörre, úgy lóra, circa oeconomiam 10 den.
» » » » » quaesturam

vel vecturam 15 den.
Egy malom kerékre.................................  15 den.
Az mesterség és kereskedés pedig juxta qualitatem fog 

ad normam annorum praeter limitáltatni, servata nihilominus 
proportione.

Eredetije líőszeq város levéltárában, uqyanott. Prot. 1714— 1717. 
Pag. 590—591.

Ház
1 Uiassis ad
2 » »
3 » »
4 » »

Egy vödör szőllőre.........
» » gesztenyére ...
» köböl vetésre.............
» szekér szénára .........

Házbérbeli mind 1 írtra

1717.
Sopron városi statútumok.

I.
Eine Ehrsame Gemeinde jederzeit die Erinnerung timt, 

dass alle Sünd’ und Laster, so wider unseren Gott begangen 
werden, nicht sollen ungestraft bleiben, also wird solche Erinne
rung auch jetzo renoviret (ungeacht dieselbe nämlich beobach
tet worden). Zu Verhütung aber aller solcher Laster und Uebel- 
thaten bittet Eine Ehrsame Gemeinde, einen Vorschlag zu thun, 
wie das unwissende gemeine Volk in dem Christenthum besser 
instruriret, und folglich viele solche Laster vermieden werden 
können.

Eredetije Sopron város levélt. 1717. jkv. 1. p . Lásd idézett gyűjt. 
I. k. 306. I.
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II.

Es kann Eine Ehrsame Gemeinde nicht ohne Ruhm in 
diese ihre Betrachtung einrücken, wie das jetzige hochlöbliche 
Stadtgericht den § 2 verdtiger und voriger Gemeindebetrach
tung, das nöthige Waisenamt betreffend, zum Stand zu brin
gen sich allerdings hat angelegen seyn lassen. Und weilen die
ses einzige Obstaculum dabei gefunden worden, dass man wegen 
Armuth der Pupillen, und auch des Publici keinen funduni 
erfinden können, diejenigen Herren, so in solchem Werk arbei
ten, zu belohnen: Also ist Eine Ehrsame Gemein auf die 
Gedanken gekommen, dass diessfalls mit solchem Waisenamte 
ein Anfang gemacht werden könnte; da denn bei Fortsetzung 
solches Werks sich vielleicht ein oder anderer Fundus, ohne 
das Publicum zu aggraviren, finden dürfe, davon diejenigen 
Herren, so sich hierinfalls bemühen, könnten einigermassen 
belohnet werden, dass anbei die Registratur höchst noting sei, 
und Ein Ehrsamer Rath und Gemein conjunctis viribus dahin 
trachten solle, dass solche dermaleins möge tarn pro ornamento 
als Securitate civitatis eingerichtet werden, hat Eine Ehrsame 
Gemeinde auch anbei wohlmeinend erinnern wollen.

Eredetije и. о. 2. p.

III.

Das Brauhaus hat diese zwei Jahre hero dem Publico 
was Namhaftes abgeworfen, und ist also leichtlieh zu vermutlien, 
dass woferne man von Gemeiner Stadt Kosten die nöthige 
Gerste dazu liefern könnte, solches desto mehr Nutzen bringen 
müsste; also wird Einem Ehrsamen Rath sothane Melioration, 
(juocunque modo tandem fiat, und Eine Ehrsame Gemeinde 
solche Melioration für practicabel hält, aufs Beste reeommen- 
dirt Zu Bierinspectoren werden Herr Adam Steinei' und Herr 
Thomas Langecker confirmiret.

Eredetije и. о. 4. p.

IV.

Occasione dieses Vorgesetzten Paragraph findet Eine Ehr
same Gemein für nöthig zu erinnern, dass weilen nach Sepa- 
rirung der Interessen-Cassa, die Interessen von denen Capitalien 
richtig und pünktlich bezahlt werden, folglich auch hiesig 
Gemeiner Stadt Credit um ein Merkliches grösser geworden 
ist, dass Ein Ehrsamer Rath mit Zuziehung Einer Ehrsamen 
Gemein sich dahin bearbeiten sollte, damit die meliresten Capi-
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talien auf 5% möchten reduciret werden können, als wodurch 
dem Puhlico etwas Merkliches Zuwachsen sollte.

Eredetije и. о. 5. p.

V.

Nachdem sich aus Ursache des seit vielen Jahren aus
gebliebenen Weinsegens wirklicher Mangel an Wein eingestellt 
hat, aus was Ursache beschlossen worden, von den Untertha- 
nen zur Abtragung ihrer Schuldigkeit Wein anzunehmen, auch 
von Fremden Weine anzukaufen. Da aber hiedurch zwar dem 
Publico einiger Nutzen zugeht, die Privaten aber Schaden 
davon haben, so wurde für rathsam befunden, insonderheit bei 
besseren Weinwachsthum damit inne zu halten. Die Nieder
lagen auf denen Dörfern von fremden Weinen, welche entwe
der unsere Burgen selbst, oder auch unsere selbsteigenen 
Unterthanen und hiesige Holden, so in anderen Dominiis Wein
gärten haben, practiciren, wird Ein Ehrsamer Rath gehorsamst 
ersuchet, solche auch cum mulcta vel poena abzustrafen.

Eredetije и. о. 8. p.

VI.

Was das Marktwesen anbelanget, muss Eine Ehrsame 
Gemein Eines Ehrsamen Raths und löblichen Stadtgerichts 
Ruhm nicht verschweigen, wie dieselben auf allerhand Weise, 
auch durch angestellte Commissiones, und dabei gemachte pro
jecta, mit Zuziehung Einer Ehrsamen Gemein, allem Unfug 
abzuhelfen getrachtet haben. Dantur aliquae Respublicae, quae 
in ordinem redigi nequeunt, saget ein berühmter Autor. Nichts 
destoweniger hat Eine Ehrsame Gemein das zuversichtliche 
Vertrauen zu Einem hochlöblichen Stadtgericht, es werde sol
ches Marktwesen also noch ferner dirigiren, damit aller Vor
kauf verhindert und abgestraft, die Fische zu wohlfeilem Preis 
gebracht, und sonsten aller Unfug auf dem Markt abgestellet 
werden möge. Zu Markt-Inspektoren aber werden denominiret 
Joseph Leclmer und M. Jacob Hauer, zu Fisch-Inspectoren 
aber Herr Richard Fautor und M. Dusits-Balázs.

Eredetije и. о. 11. p.

VII.
Und weilen zu Facilitirung der Zufuhr auf hiesige Wochen- 

märkte, die Reparation der Landstrassen höchst nötliig, Gemeine 
Stadt auch per leges regni dazu verbunden ist, also wird nicht 
allein solche Reparation, sondern auch Säuberung des Spital-
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baches, der Stadt und des Platzes, wie nicht weniger die nöthige 
Animadversion wegen der vagierenden und vielen Bettler 
bestens recommendieret.

Eredetije и. о. 12. p.

V III.
Dass mehrere Unterthanen in quanto portionali, nach 

Proportion anderer Dominiorum sehr aggraviret sind, ist mehr 
als zu bekannt, und recommendiret Eine Ehrsame Gemein, 
solches einmahlen zu remediren Einem Ehrsamen Rath bester- 
massen.

Eredetije и, о. 14. p.

1718.
Komárom városi statutum.

Die 11. mensis Februarii. Az tekintetes három statusok 
tovább való rendeléséig acceptálván itt lévő hóhérnak szolgá- 
latját oly conditióval, hogy az mely háznál valamely dög esik, 
megjelentvén háznak gazdája az hóhérnál, alább szabott fize
tés szerént tartozzék az N. statusoktól designált helyre azon 
dögöt kivinni, és kivivén az lenyúzott bőre is övéje fog lenni; a 
minthogy egy öreg marhátúi vagyis lótól lészen fizetése d. 50.

középszerű dögtől ................................................. d. 40.
alábbvalótól.............................................................  d. 25.

a mely gazda penig maga esett dögi kivonásától nem akarna 
fizetni, hanem kivánná más által kivonatni, az hóhértól min
den ellenzés, háborgatás nélkül kivontathatja, de kiilömben 
azt is nem, hanem az destinált helyre, melynek lenyúzott bőre 
is az hóhéré leszen, holott peniglen ollyatén dög találtatnék, 
kinek marhája lett légyen, nem constálhatna, az ollyatént is 
tartozni fog kivinni, mely abbeli szolgálatjáért és fáradtságá
ért leszen az nemes statusoktól esztendeig 10 forint fizetése. 
Mindezeken kívül találkoznak az városban sok idegen vándolló 
és gazdájok nélkül kalizólo kutyák, holott ollyaténra reá talál, 
az kinek örv vagy egyéb kötés nincs az nyakán, szabad lészen 
nékie minden héten két nap, úgymint szerdán és pénteken 
reggel 7 órától fogvást 9 óráig nyakon ragadni, agyon verni 
és az destinált helyre kivivén megnyúzni. Az ollyatén ebet 
peniglen, az leinek örv vagy egyéb kötés az nyakán találtatik, 
megfogni semmi móddal meg nem engedtetik. Fognak exmit- 
táltatni bírák uraiméktól esküitek is liajtóknak, melyben magát
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conferálhassa és eszközeit conserválhassa, az város végén egy 
darab lielyecskét kimutatni, melyet az hóhér kerítéssel kör- 
nyülvevén, ha valamely embernek akármi néven nevezendő mar
hája bemenne, hántása ne legyen, sőt maga is szánt szándékból 
bé ne hajtsa, s el se sikkaszsza, mert mihelyest a féle panaszából 
valakinek verificáltatnék, szabad lészen mindenkor az nemes 
statusoknak végezését in eo casu megmásolni és hajlékát demo- 
liálni. Mely ebbeli végezése az nemes statusoknak fönti punctu- 
mok szerint pro directione sui nevezett hóhérnak kiadattanak.

Eredetije Komárom város levéltárában. Prot. 1699— 1743. L. X. 
Pag. 195— 197.

1718.
Komárom városi statutum.

Die 11. martii. Determináltatok az is, hogy senki Duna 
mellett levő tőkéket se vizen, se szárazon ne tartson, másképen 
ha különben valaki tapasztal tátik és 15 nap alatt azon tőké
ket el nem hordja és el nem viteti, vízben lévő tőkék az Dunába 
elhajgáltassanak, szárazon pedigh elkordattassanak.

Parancsoltatik az is. hogy senki pálinkát vagyis sört ünnep 
vagyis vasárnapi napokon 12 óráig éjfélig főzetni ne merészel
jen ; ha pediglen valaki tapasztaltatik, az olyatén minden sze
mélyválogatás nélkül toties quoties 12 frra bűn tettetik. Hogy 
pediglen Krisztyán Lader husvét és vasárnap napján pálinkát 
füzctett, büntetett 6 fra, melyeket tartozik instantanee letenni, 
holott nem, exequáltatik, mely 6 frt úgy következendő bünte
tések az parochialis szt. András templomának szükségére con- 
vertáltassanak.

Eredetije Komárom város levéltárában. Prot. 1699— 1743. Pag. 905.

1718.
Komárom városi statutum.

Die 29. julii.
E a d e m  o c ca s i one :

Determináltatott, mint hogy ilyen nagy szárazságban az 
duhányozás és lődezés által csakhamar tűzi veszedelem történ
hetik, melynek eltávoztatására parancsoltatik újabban kinek 
kinek, hogy ezután senki az utczákon, piarczokon, kerteken 
strása és egyéb házaknál duhányozni és ló'dezni ne merészeljen, 
ellenben ha különben tapasztaltatik, az olyatén dohányzónak 
pipája, duhány szacskója és egyebe, az lődező személynek pedigh
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puskája az istrázsa által elvitetik és azonkívül érdeme szerint 
megbüntettetik.

Eredetije Komárom város levéltárában. Prot. 1699— 1743. Pag. 228.

1718.
Győr városi statutum.

Anno Domini 1718. die 14. Novembris. In concursu 
omnium instantiarum unanimi voto concludáltatott, hogy itt 
az praesidiumban az tűz ellen való szükséges reqnísitumok 
nullo excepto proportionate concurrálván, elkészíttessenek, és 
minthogy nemes káptalan per Pauscli Ígért 49 forintokat 92 
pénzt, az jezsuiták collegiumára is (nem lévén kimérve orgiákra) 
proportionate 50 forint s 40 pénz esett; az többi summát, 
mely is extendáltatik nyolczszázhetvennyolcz forintokra, huszon- 
kilencz pénzre, orgiatim distribuálták, és egy orgiára esik 
13 dénár.

2- do. Az sömle sütése az óváriakhoz fog alkalmaztatni, 
ha ottan öt lat lészen egy pénzes sémiében, itt is hasonlóképen.

3- tio. Az gyertya és szappan proportionate az húshoz 
régi mód szerint accomodáltatott.

4- to. Ujvárossi Martin Eriznek megengedtetett, hogy 
Újvárosban disznóhúst vághasson.

~>-to. Az sörfőzők minden akótol egy egy dénárt fognak 
füzetnyi pflasterpénzt.

в-to. Minden öreg hajófátul 2 forintot ; középsőiül egy 
tallért, a ki kereskedésre hozza.

7- mo. Az vidéki bortul, nemine excepto, tiz pénzt adja
nak pflasterpénzt.

8- vo. Minden külső vármegyébül való szekér, a ki tudni
illik quaestus gratia valamit hoz árulni, egy pénz pflastergel- 
det fizessen, a miglen az utczák reparáltatni fognak.

9- no. A kinek quártélja vagyon az bástya mellett, és az 
udvaron lévő bástya fával föl volna állítva, avagy is csak 
földbül való, azon quartélynak gazdája kővel vitesse föl hus- 
vétig; az téglának ezere 4 forint 25 pénzért fog adatni az 
olyaténoknak.

10- mo. Az pallásos quártélyok házi quartélyokká reparál- 
tassanak karácsonyig; casu in contrario az olyan quártélyos 
német az gazdájának szobájában fog szállíttatni.

11. Valakinek sine discrimine personarum et conditio
nis quartélja nincsen, és de jure et aequitate tartoznak, men
tül előbb csináltassák meg az quartélyokat.
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12. Az akasztófa erigáltassék, secus az gubernium eri- 
gálja és maga jurisdictióját exercealni fogná.

Eredetije Győr város levélt. Trot. 1717— 1722. Png. 121.

1718.
Sopron városi statútumok.

I.
Es ist höchlich zu bedauern, dass so viele angestellte 

mühsame commissiones, das Weinwesen betreffend, bis dato 
fruchtlos abgegangen, und dem, der armen Bürgerschaft Ruin 
befördernden nachtheiligen Weinhandel, unterschiedlicher eigen
nütziger Privat-Personen nicht können gesteuert werden; nun 
hat Ein Ehrsamer Rath mit vielen lobwürdigen Bemühungen 
und nachdrücklichen Expensen sowohl extra, als insonderheit 
durante diaeta es dahin gebracht, dass es mit solchem Werk, 
qua anima proventuum nostorum, zu unserem Vergnügen aus
geschlagen, und articulariter die Verfassung geschehen: es 
geschieht aber durch viele Mitglieder dieser Bürgerschaft, die
sem auch so kostbar erhaltenen alleignädigsten Privilegio Nach- 
theil, indeme durch verbotene Zufuhr und Behandlung frem
der Weine, und derselben auf den Dörfern angemassten Nie
derlage, die in dieser Stadt befindlichen, und durch Gottes 
Segen bescheerten Weine dadurch verschlagen, und zur Depau- 
perirung der armen Bürgerschaft beförderlich seyn muss: wenn 
nun durch Bedrohung dergleichen Weinhändler nicht abzuhal
ten, und in ihrem der ganzen Stadt präjudizirlichen Verfah
ren nicht zu hemmen, so wünschet Eine Ehrsame Gemeinde, 
es möchte Ein Ehrsamer Rath aus gewöhnlich väterlicher Für
sorge die Meinung und Intention, vermöge der anno 1632 § 
26 und anno 1712 § 9 überreichten Gemeinde-Betrachtung 
beschehenen Entwurfs secundiren, dass künftighin absolute 
keinem Bürger freistehen solle, ausser der Stadt sich in einen 
Weinhandel einzulassen, weil es immediate dem bürgerlichen 
Jurament zuwider, und dass diejenigen, so freventlich sich in 
dergleichen auf vorbeschehene Erinnerung und Praemonition 
involviren, sogleich ihres Bürgerrechtes möchten verlustig, mit
hin ihnen auch ihr anderes bürgerliches Gewerbe oder Han
tierung geleget werden, wie dann pro cuiusvis notitia solch 
Statutum öffentlich zu affigiren, und gewöhnlichermassen zu 
publiciren Ein Ehrsamer Rath sich möchte belieben lassen.

Eredetije Sopron város levéltárában. 1718. jkv . 7. Lásd idézett 
gyűjtemény I. köt. 312. I.
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II.

Weil juxta p. 1 tit. 82, res vadit cum suo onere, so 
vini Ein Ehrsamer Rath nochmals geziemend ersucht, zu betör- 
lern, dass die ad pias causas vermachten legata wie vorhin, 
dien bürgerlichen Lasten subjaciren und ad onera communia 
'oncurriren, mithin nicht ad manus mortuas kommen, noch 
die gesammte Bürgerschaft damit aggraviret werden möchte. 
Und weil die Einquartierung nach dem ordentlichen Steuer
register reguliret, so ist billig, dass dergleichen legirte Grund
stück auch proportionate das Onus des Quartiertragens, siqui
dem tales fundi tantum possessorem, non vero naturam mutarent 
und also den übrigen diessfalls gleichgeachtet werden ad men
tem novissimae Dietae Art. 77, vi cujus accordiret worden, 
dass die Herren des Bathes ad intertentionem militarem exemta 
tamen domo residentiali concurriren sollen; weil aber Eine 
Ehrsame Gemein noch keine Rechnung hierüber gesehen, noch 
erfahren, wohin solcher Beitrag in baarem Geld bishero ver
wendet worden, so hoffet Eine Ehrsame Gemeinde bei näch
ster Steuerrechnung einen weiteren Bericht davon zu haben; 
möchte auch Herr Steuereinnehmer sich angelegen seyn lassen, 
die Rechnung je eher, je besser darüber zu geben.

Ered. и. о. 9. p.

III.

Eine Ehrs. Gemeinde zur Praecavirung der sich ereig
neten ansteckenden Krankheiten, so durch die Einquartierung 
der Miliz in denen Bürgershäusern zum öftern einstehen und 
einreissen, vor gut, den Lacknerishen Maierhof, welchen ohne- 
diess nur Holden, von denen wenig Nutzen zu nehmen, bewoh
nen, dahin zu employiren, dass aus solchem ein Quartier-Haus 
für so viele Mannschaft, als nur möglich, bis an die Stadtmauer, 
wenn es auch zwei Stock seyn sollten, diesen Sommer über 
erbauet, und die Zimmer so adaptirt wurden, damit in jed
wedem eine Kameradschaft beisammen seyn könnte, welche 
von der Bürgerschaft alltäglich, mit soviel als ihnen sonst 
gebührt bezahlt, auch das nöthige Holz, Licht und Service 
geschafft, wodurch vielen Ungelegenheiten praecaviret, und 
unsere Wälder, wegen geringerer Holzung, merklich conser- 
viret würden; wobei wohl zu merken, dass solches Haus durch
aus keine Casern oder dergleichen Verpflegung heissen, noch 
der Miliz an den Genüssen des Winterquartiers etwas abgehen 
soll, mithin auch Ein löbliches Stadtgericht mit der vielfälti
gen Verlegung der Soldaten verschonet bliebe, welches nöthige

2 7C orpus S ta tu to ru m . V.
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und zuträgliche Werk Einem Ehrsamen Rath zu bestmögli 
eher Beförderung recommandiret wird.

Ered. и. о. 10. p.

IV.

Obzwar dem unermüdlichen Eleiss Eines Ehrsamen Raths 
und des löblichen Stadtgerichtes in Remedirung des so schäd
lichen Yorkaufs und Wuchers auf dem Platz sowohl in ange- 
stellten Comissionen und Projecten, als in vielen gepflogenen 
Unterredungen Eine Ehrsame Gemeinde mit gebührendem 
Dank zu erkennen h a t; so will sie doch nochmals ihre Instanz 
wiederholen und ersuchen, dass doch fernerhin gute Mittel 
ersonnen, denen Vorkäutlern und absonderlich denen leidigen 
Croaten gesteuert, die hin und wieder in den Gassen aufge
brachten Niederlagen supprimirt und gänzlich aufgehoben, mit
hin manche muthwillig gemachte Theuerung hei der oft so 
sehr frequentirten und genügsamen Getreide- und anderer 
Victualienzufuhr evitiret werden möchte; und damit die Markt- 
und Fisch-Inspectores von denen in Getreide-Zufuhren und 
andern Handelsbegriffenen, nichts über ihre Gebühr extorqui- 
ren, solche in gedachter Zufuhr abschrecken und eine Theue
rung verursachen könnten, so sollen diejenigen, welche sich 
wider die Markt-Ordnung zum Präjudiz der Bürgerschaft 
bestehen lassen, oder denen Fremden in Getreid und andern 
Handel zu favorisiren praesumiren, weil doch die mit derglei
chen Waaren Handelnden sich insgemein beschweren, dass 
ihnen gar zu viel auf die Seite geht, folglich sie nicht bestehen 
können, mithin den causirten Abgang auf die Waare schla
gen und dergestalten einen schnöden Aufschlag der Victualien 
verursachen, so sollen selbige bei befindender Sache (nach dem 
Thatbefund oder Sachbefund) mit allem Ernst abgestraft und 
von ihrem Amt gestossen werden.

Weil über das vor Alters die löbliche Gewohnheit war, 
dass an denen ordentlichen Wochenmärkten jederzeit propter 
majorem autoritatem, der jüngste Rathsherr die Ober inspection 
auf dem Markt gehabt und dergestalt manchem Excess vorge
beugt worden, so bittet Eine Ehrsame Gemein, es möge Ein 
Ehrsamer Rath solche alte gute Ordnung wieder in vorige 
Übung nehmen und reiteriren. Inzwischen werden als Markt- 
Inspectores ernennet Herr Georg Hemler und Herr Martin 
Schell, zu Fisch-Inspectoren aber Herr Joseph Leliner und 
Herr Richard Faut.

Ered. и. о. 13. p.



VÁROSI STATÚTUMOK. 419

V.

Es beschwert sich  auch Eine Ehrsame Gemeinde, dass 
is Holz zu langsam ausgetheilet wird und weil das gemeine 
êsen das Monopolium von Holz zu gemessen hat, so sollte 
llig ein zulänglicher Vorrath zu rechter Zeit und bei gutem 
/eg an einen sichern und separirten Ort zusammengebracht 
erden, dessen sich in casu necessitatis gegen Erlegung der 
rebühr die Bürgerschaft und andere hier Wohnende, ahson- 
erlich diejenigen, welche enge Häuser und doch viel Holz 
inzuschaffen, wegen Eeuersgefahr keine genügsame Gelegenheit 
ahen, zu bedienen haben, und weil

Ered. и. о. Iá. p.

VI.

Uberdiess die gesammte Bürgerschaft von zwei bis drei 
Jahren her wohl mit schlechtem Holz und kleinen Klaftern, 
imerachtet doch eine zulängliche Zahlung dafür prästiret und 
gereichet wird, versehen worden und nebst die Bürtel als gleich
sam nötliig introduziret, so hoffet Eine Ehrs. Gemeinde, es 
werde Ein Ehrsamer Rath auch hierbei väterlich sorgen, dass 
wegen des Holzes sowohl als wegen gedachter Bürtel künftig
hin eine andere und tlnmliehere Disposition getroffen würde, 
indeme es nur elendes und schlechtes Zausig, welches einmal 
von dem Werth nicht ist, um so theures Geld zu bezahlen 
und das Fuhrlolm dafür zu geben.

Ered. w. o. 15. p.

VII.
Sonsten hat sich die gesammte Bürgerschaft zu beklagen, 

dass in deren Hueden (Hut) nescitur aus wessen Versehen, 
und zwar in denen vornehmsten Gebirgen, junge, untüchtige 
Bursche hishero eingesetzt wurden, und weil dem Vernehmen 
nach, die besten und tauglichsten Leut, keine andern als nur 
grosse Hüten, e. g. in den Irnfrieden, Kolnbergen etc. allwo 
nicht nur das Hutgeld, die kleinern e. g. in Steinern, Gold
bergen, Klaussnern etc. in duplo übertreffen, sondern ihnen 
auch von denen daselbigen possessoribus andere beneficia an 
Kuchelspeis, Brod etc. Zuwachsen, annehmen wollen; also wäre 
dieser Vorschlag, dass zur Verhütung dergleichen Partialität, 
das Hutgeld von denen Herren Bergleuten, durch ein und 
andere dazu abgeordnete Hüter colligiret, und jeder Hüter in 
divisione dem andern gleichgehalten würde, wodurch in jed
wedes Gebirg eine gleiche Abtheilung und Hüter gemacht,

27*
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und allenthalben ein dazu tüchtiger, wann es auch mögli 
wäre, ein Bürgersmann und eine junge Person zngesellet würc

Ered. и. о. 17. p.

V III.

Wegen des Plehiscits de anno 1680 verlangt Eine Eh: 
same Gemeinde eine unaufschiebbare Unterredung, und vei 
stehet dasselbe dergestalt, dass wenn ein hiesiger Bürger odc 
Inwohner ohne Leibeserben ab intestato mit Tod abgehe 
und selbsterworbene Güter hinterlässt, nicht nur Brüder un 
Schwester oder Bruder und Schwester Kinder, sondern auc 
alle collaterales in eodem gradu inter se distantes ad sueces 
sioném acquisitorum in caducitatibus in medietate, si cive 
sunt, si vero extranei, in una tertialitate zu admittiren wäre 
Kationé aviticorum aber bleibt die Successio salva, secundun 
Leges Begni in Infinitum.

Ered. u. o. 18. p.

1718.
Pécs városi statutum.

Co nc l us um.
Solle denen Weibern auf erleget werden, dass wie Wöchent

lich 2 Tag als Mitwoch und Samstag, als gewöhnt Wochen - 
markhtstag feyl haben und verkhaufen, dessen jedoch verbotten 
sein kein 5 den. Brod zubackhen, sondern vor 10 den. und 
in den Gewicht 7 К schwer sein solle, und das wan sie ausser 
dieser 2 Tagen Brodt verkhaufen werden, in Contrabandt ver
fallen und jene 3 fi. Straff bezahlen.

Eredetije Pécs város levéltárában. Prot. 1717. usque 1719. Pag. 
szám nélkül.

1719.
Győr városi statutum.

Die 17. Januarii.
S t a t u t u m  i n c l y t i  m a g i s t r a t u s .

Eodem communi inclytus senatus voto determináltatott: 
hogy akárminemü conditio és statusbéli ember szegény tudni
illik avagy gazdag légyen az, a ki magát az nemes magistra
tus szárnya s jurisdictioja alá kivánja adni s az városi embe-
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ík közé nevét inseraltatni, mai napságtúl fogva nem csak 
•dinarius biró uram (az mint egy kevés időtűi fogva abusive 
racticaltatott) hanem az egész nemes tanács előtt tempore 
rdinarii consessus magistratualis, diebus scilicet Martii et 
'eneris celebrari solitis, magát praesentalván, és intentiojának 
ffectuatióját effectualván, juxta status sui qualitatem et cligni- 
atem ugyanaz nemes magistratus előbbeni statútuma szerint 
mprothocollált és eddig is usuroboralt neki kimondandó tax
ája eránt ottan publice instaljon, és félretévén in privato 
íetalántán némelyeknek az olyatén személyek által praesta- 
andó adományokért hozzájok mutatandó interessentiát, ex 
pluralitate votorum staljon taxája; az ki pedig ezen közaka
rattal végezett rendelésünk ellen cselekszik, annak se az neve, 
az prothocolonban város hitves nótáriussá által sub poena 
gravis animadversionis be ne irattassék, se az nemes város 
pöcsétje és az notarius subscriptiója alatt emanaltatni szokott 
passus neide ki ne adattassék.

Eredetije Győr sz. lcir. város levéltárában, Prot. Nro 18. 1717— 
1722. Pag. 132.

1719.
Szombathely városi statútumok.

I.

Anno Domini 1719. die 8-vo mensis augusti volt az 
becsületes városnak generalis gyűlése melyen proponáltattak 
biró uram által.

Primo: Minthogy az elmúlt téli fölvettetett impositabeli 
lajstromokban sokak restálnak és jóllehet sokaknak ruházata- 
beli zálogjok elhozattattak, de az is haszontalan, mivel ki nem 
váltják, az restantia csak fönnt marad. Determináltatott, ha 
a restantiáért a biró uramnál levő zálog 15-öd napig ki nem 
váltatik, tehát biró uram a zsidóknak, annyiban eladhassa és 
zálogban vethesse, és ha a zsidók 15-öd nap után elakarják 
afféle zálogot adni, tehát praevie, az kiknek zálogjai vannak 
admoneáltassanak a zsidók részekre, tandem azután cum legali 
interesre vegyék s adják is lei örökösön (ha tovább nem vár
ják) a zsidók adják el, hogy pinzeket bevehessék és a contri- 
butionale quantum, vagy az adó bejusson; és a kiknek zálogja 
nincsen, arestomban tétessék szabadon.

Item a minemü gerencsérek beakarnak jőni, szabadon 
bejöhessenek s bevétetődjenek is.

421
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Item a dohányzás tilalmaztatik 4 frt büntetés ala 
A ki be nem mondja 4 írtban büntettetik.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. 1718—1721. Pag. 70.

1719.
Buszt városi statútumok.

I.
D en 2. S ep tem b ris . M eh r schliesset e in  lobi. G em ein, das 

die K u tsc h e r  vor d en  G e b e tt  le iten  n ic h t so llen  h in a u s  gelas 
sen w erden, d a n n  so llen  d ie K u tsc h e r a u c h  d as  u n n ö th ig e  um 
g rau sam e schnalzen  u n te rla sse n , so llte  sich  a b e r  e iner u n te r
fangen  in  der S ta d t ,  o d e r auch  ausse r d e r  S ta d t  m uthw illig  
zu schnalzen, solle H e r r  S ta d tr ic h te r  so lchem  in  den  K o tte i 
stecken , und  m it b rig e ln  belegen lassen.

Eredetije Buszt város levéltárában. Proth. 1717—1730. Fol. 111.

II.

Den 12. Decembris. Dann ist einhöllig, wegen den S. V. 
Schweine abstechen und seugen geschlossen worden, dass sich 
keiner unterstehen solle bey Straff 32 flor. vor tageslicht, oder 
zu nachts Zeit solches auszuüeben.

Eredetije и. о. Fol. 117.

1719.
Győr városi statutum.

Anno 1719. die 22. Septembris. Concludáltatott az is 
sok discursus után, minden dissensióknak és az egész, mindkét 
natióból álló kösségnek eddig tett sok izbeli külömb-külömb 
beszédeinek, neheztelésinek eltávoztatására, proxime biró uram 
generalis gyűlést hirdessen, az hol is observálván in annis 1715. 
die 3. Aug. és 1716. 28. Januarii in prothocolis minoribus 
necnon in prothocolo majori 1715. circa finalia paragrafo juxta 
anni 1710. diei 9. mensis Decembris, feltett rotatiokal Mária- 
Magdolnai és erzsébeti vásár alkalmatosságával ezután obveniá- 
landó pénzbeli és másféle proventus kit illessen, az nemes taná
csot vagy az egész városi községet, avagy egyik legyen az nemes 
tanácsé másik az communitásé, adhibealván régi bírák eskiidt- 
uraimék informatiójokat principaliter exasse jól megvizsgálván 
mindeneket, hogy se az régi praxis és usus el ne törültessék,
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se valam i ú jság  hoc in  p assu  lie ne h o za tta ssék , co n fe ra ltassék  
m ár v a lah a  egyszer az i r á n t  bizonyos ex p lu ra l i ta te  vo to rum  
pronum erálancTó S ta tu tu m , m ihez köllessék m a g á t az nem es 
m ag istra  t u sn a k  és az egész kösségnek accom odáln i.

Eredetije Győr város levélt. Prot. ex 1717—1722. Pay. 209.

1719.
Sopron városi statútumok.

I.
N ach  deine das B ra u h a u s , w elches vor d iesem  e inen  n am 

h aften  N u tz e n  abgew orfen , hei n u n m e h r gesegneten  W e in ja h 
ren  ein M erk liches w en iger e in trä g t, so w äre  b esse re r W ir th -  
sc liaft w egen es m it dem  B rauw esen  d e rg e s ta lt  zu h a lte n , dass 
bei g e rin g em  A b g a n g  des B ie rs  kein  so überflüssig  u n n ö th ig e r  
V o r ra th  eingeschafft, u n d  derselbe m o n a tlic h  e x tra c tiv e  dem  
H e rrn  S ta d tk ä m m e re r  sow ohl an  G ersten , W e itz e n , a ls  M alz 
e ingegeben w ürde. W ä re  a u c h  besserer O rd n u n g  w egen unm ass
geblich  d ie  Sache also e in zu rich ten , dass zwei B ü c h e r  g eh a l
ten  w ürden , in  welche d er e inkau fende  V o r ra th  von Z e i t  zu 
Z e it r ic h tig  e in g e trag en , d e r  P re is  d esig n ire t, das h ingegen , 
was v e rb ra u e t w ird , eben fa lls  au f diese A r t  abgesch rieben  
w ü rd e ; d e ren  B u c h  e ines bei des B ra u m e is te rs  H ä n d e n  ver
bleiben, dass an d ere  a b e r  die H e rre n  In sp e c to re s  fü h re n  sollen, 
denen e igens dazu  b e s te llte r  G eschw om er A b m esse r den gem ach 
ten  K a u f  u n d  P re is , to tie s  quoties no tifle iren  solle. W erd en  
auch  a ls  In sp e c to re s  nochm als e r n e n n e t : H e r r  J o h a n n  A bel 
und  H e r r  N ico lau s H ac k e lb e rg e r .

Eredetije Sopron város levéltárában. 1719. jkv. 4. p. Lásd idézett 
gyűjt. I. k. 319. I.

II.

E s  ko m m t au ch  vor, dass u n te rsch ied lich e , sow ohl hohe 
S tandespersonen , als in so n d e rh e it vornehm e Offiziere, m it denen 
m an  doch  a lltä g lic h  um zugehen  h a t, sich beschw eren , dass der 
o rd en tlich e  H e r r  S ta d tr ic h te r  pl. t i t .  a llh ie r, sich  th e ils  hei 
hohen Z u sa m m e n k ü n fte n , th e ils  bei ö ffentlichen G astm ah len , 
von d en  G e ric h tsd ie n e r bed ienen  (lässt) u n d  d a m it  denen  ü b r i
gen h o h en  A nw esenden  gle ichsam  e inen  E c k e l e rw e c k e t ; w ann 
nun  derg le ichen  E r in n e ru n g  n ic h t u n eb en  a u c h  T it. H e r rn  
S ta d tr ic h te r  wohl m e ritire t , dass ihm e zugleich  en tw e d e r ein 
F e ld h ü te r  oder a n d e re r  B ed ien te r, zu derg le ichen  h o n e tte n  
B ed ienung  und  A u fw a r tu n g  zugegeben, u n d  bei so lchen  sowohl
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assembléen, als andern nöthigen und ansehnlichen Commissio-1 
neu oder Zusammenkünften der Gerichtsdiener mit seinen dün
gen abseits bliebe, also wird dieses Einem wohledlen Rath zu 
besserer Remedirung de meliori recommandiret.

Ered. и. о. 15. p.

III.

Wider die überflissige undt zum theil verstellte, auch 
nicht alle Zeit allmosen undt erbarmungswürdige importune 
bettler auch andere der Stadt widerspenstige wird ein Ers. 
Rath fernere animadversion recomendiret, weil absonderlich 
von allen leuthen laut wöchentliche recurrirenden Zeitungen 
so vilfältiger unfug angemerkt und unser ohne den vielen feuers 
gefärlichkeiten unterworfene Stadt gar leicht durch dergleichen 
gewissenloses gesindel in den üusersten ruin gesetzet, und auf 
beschehenen unglücksfall schlechter regress von selben zu holen 
sein würde.

Eredetije Sopron város levéltárában. Gemein Betrachtung de anno 
1719. és jkv. 19. p.

1720.
Pécs városi statútumok.

I.
Die 27. februarii. Es solle unter den Abgelegten Jura- 

ment von einen jeglichen Herrn Raths-Verwandten kein Raths
schluss nicht in der Statt ausgebrait, oder kundig geben wer
den, sondern naclrder abgelegten Pflicht das Stillschweigen in 
der gleichen und andern Beyrath vorkommenden Sachen gehal
ten undt dem Jurament nachgelebet werden.

Eredetije Pécs város levéltárában. Prot. 1719. usquae 1723. Pag. 
szám nélkül.

II.
Die 24. septembris. Es solle zu der Stattmauer ein jeg

lich welcher keine Pferdt oder Ochsen hat, einen Tagwerkh 
geben, so aber Pferdt, oder Ochsen seine Fulirpraestiren.

Eredetije и. о.
III.

Die 7. octobris. Von dem Magistrat und der Bürger
schaft geschlossen worden, das einem jeglichen Bürger zue 
seiner Hausnotturft umvervendth seyn solle Dorffwein herein-
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zufüehren, welcher aber einen Dorffwein sehenkhet, nicht nur 
allein den Wein contrabandiret, sondern derbey in die Straff 
verfahlen sein, was aber dem Magistrat dictirte Straff anbe
langt, wegen Vollziehung Präfecturats amts befelch, wolle die 
Bürgerschaft allzeit dies fals dem Magistrat vertretten und 
die liierumben befreiter halten.

Eredetije и. о,

1720.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Die 17. mensis mai. Mivel ex certis relationibus innotes- 

calt az nemes magistratusnak, hogy decedentibus parentibus 
az atyafiak magok között sine praescitu amplissimi magistratus, 
mind az inventatiot, mind pedig subsequenter az divisiot magok 
közt, in praejudicium etiam jurium civitatis fiscalium el szok
ták követelni, nem különben ubi una partium coaquisitricium 
superexistentibus legitimis prolibus decedalni talál, az inven- 
tatio simpliciter elszokott felejtetni, In praejudicium mani
festum successorum, ubi vel maxime ex post votorum mutatio 
subsequeretur, arra való nézve semel pro semper statualtatott:

Hogy a modo in posterum semmi olyas clandestina inven- 
tatio és subdivisio ne admittáltassék, hanem author i täte magis- 
tratuali menjenek véghez. Nem különben in altero casu vagy 
insinualják magukat a parsuk vagy sem; Domino patri orpha- 
norum innotescalván, az olyatén casus és biró urakat insinuál- 
ván, notarius uram mindenkor, adlatus rendeltetvén őkegyelme 
mellé: vigye véghez az inventatiot, hogy azután notarius uram 
az árvák könyviben suo modo ingeralhassa.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, ugyanott. Prot. 1720—1728. 
Pag. 22—23.

II.
Die 25. Junii. Szappanyfőzők és mészárosok, mert még 

ekkoráig az fagyu eránt nem conveniáltak: azért determinál- 
tatott, hogy az fagygyunak mázsája 11 frt, ellenben a gyertyá
nak fontja tizennégy, szappanynak pedig 13 den. sub poena 
statuti adatik. In reliquo az hús dolga a sopronyi székekhez 
*/2 den. alább accommodáltatik.

Eredetije u. o. Pag. 42.
III .

Die 29. augusti. Concludáltatott, hogy azon két láda, 
melyekben a privilegiomok és a templom clenodiumja asser-
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váltatik, suli sigillis az sekrestyében vitessenek, kamarás úrnak 
pedig committáltatik, hogy gondja legyen a födélre.

Eredetije u. o. Pag. 68.

IV.
Die 11. Octobris. Admonealtatott ezen alkalmatossággal, 

serio az nemes Kőszegli, bogy ki ki az tűzhelyét jól csináltassa 
meg. Mert committaltatott az kiminynézőknek, ipso facto, a 
liól sok tűzhelyet vagy kiminyt tapasztalni fognak: egiszlen 
lerontsák.

Nem különben az utczákban s főkippen épületek körűi 
való dohányozás sub gravi animadversione interdicaltatik.

Eredetije u. o. Pag. 80.

V.
Die eodem. Az sör főzés iránt (mert hic et nunc lassan 

kél) ily rendölés titetett, hogy fűzés szerint inspector urék 
vigezzék az sörfűzővel; caeterum:

Sub poena statuti az is intimáltatott, a nemes Kőszégh- 
nek, senki idegen embert biró úr hire nélkül lakóúl be ne 
fogadjon.

Eredetije u. o. Pag. 80.

1720.
Győr városi statutum.

Anno 1720. die 22. Novembris.

E l i m i n a t i o  m e r e t r i c u m.
In senatu communi voto et consensu semel pro semper 

determináltatott, hogy mivel itten levő sokféle instantiák con- 
cursusa és innend származni szokott egyenetlenség egymás ellen 
való tujákodás s visszavonás miatt semmi jó rendtartást épen 
nem lehet tartani, mivel az kit egyik instantia akar, az másik 
megint nem akarja, az egyik az roszakat büntetni kivánja, az 
másik annak via facti ас per fas et nefas pártját fogja és így 
nullus ordo rerum sed sempiternus horror, így léven az dolog 
annyira eláradt (félre tevén most az több isten ellen való és 
ezen helységben elkövetni szokott vétkek előszámlálásit) kivált
képpen az paráznaság, hogy afféle tisztátalan parázna személyek 
és kurvák ezen helységben épen magoknak mintegy örökös 
fészket és lakóhelyet szerezvén nagy számuan és csoportosan
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találtatnának specialiter Újvárosi katonák és hajdúk házainál, 
úgy az külső majorokban is, az hova városi uraimék be nem 
bocsáttattatnak, elegen lappangónak, megfattyaznak s fejkötőt 
kötvén fejekben az sok rendbeli instantia miatt egyik az másik
nak emberét s annyival is inkább cselédjét nem ösmerheti, 
szabadon föl s alá járnak; arra nézve, minthogy úgy is már 
az téli hónapok beérkezvén újvárosi uraimék házanként (akár 
nemes, katona és hajduháza légyen az) járván afféle inquilinus 
személyeket fölfogják írni és az portiot reá róni azon alkal
matosság és praetextus alatt, a hói olyatén tisztátalan szemé
lyeket találnak és observálnak, sedulo connotalván ezen nemes 
magistratusnak neveket specifice beadják, úgy azt is, kinél 
laknak; quo facto lészen az nemes tanácsnak arra gondja, 
hói köllessék megorvoslani az okát. Ha pedig városi emberek
nél is találkoznának olyan parázna életű férfiak és fejérnépek, 
minden továbbvaló halogatás és exceptio nélkül s vigore prae
sentis determinationis magistratualis, az újvárosi pellengérben 
megvesszőztetvén, az kurvák ezen városbúi és annak territó
riumából elcsapattassanak és igazíttassanak az kurvafiakon 
desumálván az szokott 12 forint taxat, megbüntettessenek. I tt 
az belső városban találandó olyas személyeket az városházához 
vittettetvén tömlöczben levő rabok által pro parcendis expen
sis megcsapattatván kifizettessenek.

Eredetije Győr sz. kir. város levéltárában. Prot. Nro lu., 1717— 
1722. Pag. 301.

1720.

Sopron városi statútumok.
I.

Es hat sich Ein Ehrsamer Rath bisher rühmlich ange
legen seyn lassen, gleich wie es jährl. in denen Gemeinde
betrachtungen wiederholt wird, alle Gotteslästerer, Flucher 
und Sabbathschänder mit hai'ter Animadversion abzustrafen, 
anbei auch die in Wein- und Bierhäusern über die Zeit sich 
verweilenden, und daselbst öfters nichts, als Scliand und ärger
liche Reden treibenden Burschen und anderes lüderliches Gesin
del abzuschaffen; also wird obiges sowohl, als dieses letztere, 
die nächtliche Ruh und Fried ferner zu erhalten, bestermassen 
recommandiret.

Eredetije Sopron város levéltárában, 1720. évi G. B. és jkv. 1. p. 
Lásd idézett gyűjt. I. k. 324. I.
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II.

Weil über den böchstschädlichen Weinhandel mit denen 
Dörfler-Weinen alltäglich mehrere Klagen einlaufen, die Nie- 
derlag dergleichen fremder Weine auf allhiesigen Stadtdörfern 
der armen Bürgerschaft, die sich allein von dem Weinwachs 
erhalten muss, solch’ unverantwortlicher Eintrag geschieht, 
dass die schlesischen Weinhändler von der Stadt dahin gewie
sen werden, und sich einige sogar nicht scheuen, in die mit 
der Stadt Brand versehenen Fässer solche fremde Weine über
zuziehen, und damit die Stadtweine gänzlich in Misscredit zu 
bringen; dazu auch hiesige bürgerliche Binder ihnen damit 
Vorschub geben, dass sie von hier aus gestattete Fass auch 
auf fremde Territoria hinausführen und die Startin abziehen 
helfen, unsere Fasszieher aber die Weine von denen Bauern
wägen auf die schlesischen überladen, also will Eine Ehrsame 
Gemeinde solche schon 1678 unter grosser Strafe abgestellte 
Niederlagen fremder Weine auf denen Dörfern, sie gehören 
wem sie wollen, fernerhin abgestellet wissen, und bitten, Ein 
Ehrsamer Bath wolle solch’ sträfliches Commercium denen all
hiesigen Bindern inliibiren, ob solchen vor so vielen Jahren 
abgefassten Baths- und Gemeindeschluss sancte halten, auch 
denen Dorfrichtern bei schwerer Bestrafung genaue Obsicht 
darob zu halten anbefehlen und falls über dergleichen Miss
brauch des Stadtbrandes Jemand betreten würde, solche Weine 
propter commissum crimen falsi, et respectu civilis perjurii zu 
confisciren. In die Hereinführung der Dörfler-Weine aber will 
Eine Ehrsame Gemeinde extra casum necessitatis, da nämlich 
die Bürgerschafts-Bauweine nicht sufficient wären, quocunque 
sub pretextu künftig nimmermehr consentirem

Eredetije и. о. jkv, 7. р.

III.
E s  w ird  E in e r  E h rsa m e n  G em ein  g la u b w ü rd ig  b e rich te t, 

dass a u f  ein igen d e r  S ta d t-D o rfsc lia f te n  die U n te r th a n e n , abson 
d erlich  die H o fs tä t t le r  g a r  zu wenig F e ld e r  zu m  A n b a u  haben , 
also, d ass er n ic h t m e h r a ls  einen h a lb e n  M etzen  au ssäen  und  
davon k au m  so viel fexnen  kann , dass e r seine G e b ü h r  dem  
P f a r r e r  u n d  S ch u lm e is te r abreichen  u n d  b is  a u f  d en  e in b re 
chenden  W in te r  seine N a h ru n g  davon zu n eh m en  h a b e ; h ie lte  
also fü r  eine h ö ch stn ö th ig e  Sache, denen  U n te r th a n e n , die so 
g a r  keine  A ecker u n d  W iesen  haben , von d en en  U eberm ass- 
A e c k e rn  so viel zu geben , als legal u n d  bei a n d e re n  D om iniis 
g eb räu ch lich  i s t ;  w eil sonsten  d er B a u e r  w ed er D ac ien  noch
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Robott oder Contractgelder in der Ordnung seiner Herrschaft 
prästiren kann, da hingegen ein Unterthan, wenn er seine 
gehörigen Gründe hat, zur Praestirung dessen, was er schul
dig ist, um so viel nachdrücklicher angehalten werden kann.

Eredetije и. о, 8. p,

IV.
Den 13. Punkt vorjähriger Gemeinde-Betrachtung will 

Eine Ehrsame Gemeinde nochmals repetirt haben, wegen Säu
berung der Reihen und Mährungen and möchten insonderheit 
Cloaken, die in die Reihen gehen, abgeschafft werden. Inglei
chen ilie Verbesserung des PHasters mit Hintansetzung anderer 
Gebäude bei erst bequemem Wetter vorgenommen und conti- 
nuiret werden.

Eredetije и. о. 11. p.

V.
Es beklaget sich auch die Bürgerschaft, dass sie dem 

Dreissiger zur Neustadt von jeder Fuhr Stecken und Läden 
den Zettl Groschen; zugleichen, dass der Überreiter an der 
Wampersdorfer Strasse auch einzelne Eimer-Fassl nicht passi- 
ret, aus Ursach, dass diesem, wie obigen, der gewöhnliche Wein 
von gemeiner Stadt nicht gereichet worden; weil nun hiedurch 
das ganze Jahr über mehr Schaden zuwächst, als dem Pub
lico erhalten wird, so könnte künftighin die alte Gewohnheit 
obserwiret werden.

Eredetije w. o. jkv. 18. p.

1721.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Die 1. Julii. A pékek, hogy a modo inposterum 11 latos 

szép jó somiét süssék sub poena 4 Йог. eoncludáltatott, habita nihi
lominus ratione accrescentiae vel decrescentiae pretii frumenti.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, ugyanott. Prot. 1720—1728. 
Pag. 165—166.

II.
Die eodem. Admonealtatni fognak az itt való concivisek 

főképpen mesterséget űzők, hogy vizsláit és kopóit amandál- 
ják, holott nem: szabadság fog adatni, hogy mindenütt agyon 
lehet lüni.

Eredetije u. o. Pag. 166.
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I I I .
Die 21. .Julii. Mai nap az mészárosoknak limitáltatott 

a fagyu 10 frt 5 den. mázsa; a szappanfőzőknek pedig a gyertya 
és szappan pro hac duntaxat vice (citra futuram tamen conse
quentiam) limitáltatott ad den. 13, oly expressa conditione, 
hogy egy font gyertyában több szál ne legyen, hanem 13 sub 
poena 4 flor, toties-quoties.

Eredetije и. о. Pag. 171.

IY.
D ie 1. a u g u s ti. M ivel I s te n  kegyelm éből az a ra tá s  m á r J  

vége felé közelit, a z é r t  c o n c lu d á lta to tt, hogy az a ra tó  rész az 
őszi vetésből adassák  ki tiz e n h á rm a d én , az tav asz ib ó l pedig 
egyel a lább .

Eredetije u. o. Pag. 171.

Y.
Die eodem. A sör áruitatás eránt mivel már praevie is 

concludáltatott, hogy az vendégfogadókbúl a sör kivitetődjék, 
azért praesenti quoque determinatione committaltatik, hogy 
inspector urék hova hamarébb az rendelt helyekben vitettessék. 
Úgymint: az Hóstátban Par János uram vőjéhez, a szigetben 
pedig a sorháznál maradjon.

És mivel a vár és kertbéli korcsmálás a nemes város 
jövedelmének nem kevés kárára vergál, azért statuáltatott, 
hogy az kőszegi városi lakósok közül senki ne merészeljen sub 
poena primitus 2 frt, secundario 3 flor, et tertio 4 flor, et 
amplius irremissibiliter desummendorum se sört se bort a vár
ból vagy várkertből hozni vagy hozatni, annyival is inkább 
oda menni iunyia.

Eredetije u. o. Pag. 172.

1722.
Győr városi statútumok.

I.
Die 18. Junii. Determináltatott item: hogy a modo inpos- 

terum, ha valamely ember, vagy házát vagy egyéb fundussát 
eladni kívánja és praemittalván erga vicinum az admonitiot, 
ha ezen vicinus jure vicinitatis azon házat vagy fundust, azon 
a pénzen megakarja tartani, mint az extraneus megalkudott, 
és ipso facto leteszi, admittaltassék az praeemptio secus, ha a.z
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lénznek letételét húzza, halasztja: az első megalkuó extraneus- 
íál maradjon.

Eredetije Győr sz. kir. város levéltárában. Prot. Nro 20. 1722— 
1725. Pag. 20., 24. jkvi szám.

II.
Die 24. novembris. Determináltatott, hogy Újvárosban 

lévő fúrtál mesterek, holmi malefactorokat megfoghassanak ugyan 
és az kalodákhoz is elkésérhessék, de magok az kalodában, 

.inthogy illetlennek tapasz taltatott ne vessék, ne is csukják, 
hanem pure pute arra rendeltessék egy más ember, a mely az 
-alodában csukja és olyatén ember inkább az kizinséges terh- 
viseléstúl imuniittaltassék.

Eredetije w. o. 84. jkvi szám.. Pag. 69.

III.
Die 7. Decembris. Statualtatott item, hogy a modo inpos- 

terum ordinarius és a substitutus bírák uraimék az pénz iránt 
perceptor uraimékra propria authoritate semmi commissiot vagyis 
assignatiot ne adhassanak; Hanem ex senatu menjen ki az 
olya tin assignatio; adassák ez iránt instructio perceptor uraimék- 
nak, melyben ha ellenkezőt cselekesznek, számadásokban lie nem 
vitetődik.

Eredetije u. o. 95. jkvi szám. Pag. 72—73.

1722.
Szombathely városi statutum.

Anno 1722. die 18. mensis septembris. Determináltatott, 
minthogy ez előtt egynéhány esztendőkkel az kurucz világban, 
tudniillik ezen szegény városunk nagy ínségben lévén, nem tud
ván semmiből prosperálni, kénytelenittetett zsidókat befogadni 
és két holtot árendában is nekik adni, a város is adós lévén 
nekik és másból meg nem fizethetett, de mivel hogy az idők 
alatt ezen engedelemmel abutálván, igen megszaporodtak és 
több holtokat is vettek fel árendában és contractusok ellen 
más czéh ártalmára való portékákat is árultak és árulnak, 
hogy ezért ezen praejudicium eltávoztassék, és magunk féle 
nyáj a kalmárink és czéhheli mester embereink az magok czéh- 
beli articulusiban és annak igazságában meg tartassanak, una
nimi voto elvégezte az becsületes város, hogy az zsidóknak 
ideben holtjuk ne légyen és ha hé találnának is casualiter jönni, 
semmi olyas portékát, az ki vagy czéhheli mester embereink
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vagy más kereskedőink ellen lenne, árulnyi ne merészeljen, é: 
az városból mindjárt ki menjenek, s boltjukat be tegyék s többe 
a végre (hogy valamit árulnának) meg nyitnya meg ne próbál
ják, a mit méltóságos cardinalis kegyelmes urunk ő eniinen- 
tiája tetszése és parancsolatja is igy adatván értésünkre, hogy 
a mint régentén méltóságos cardinalis Colonics urunk ő emi- 
nentiája idejében volt, az szerént légyen ezután is. Actum 
ut supra.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. 1721—1726. Pag. 56.

1723.
Ruszt városi statutum.

Den 13. Februarii. Es wirdt E. löbl. Bürgerschafft gemel
det und zugleich verbotten, dass sich keiner unterfange von 
Viehhalten einiges Milchgeldt zu behalten, indeme solches zu 
ersetzung des durch ilime in magistratualen Weingebürg cau- 
sirten Schaden, wird eingebracht, und die Schaden erlittenen 
mit selben contentirt werden sollen.

Eredetije Ruszt város levéltárában. Prot. 1717—1730. Eolio 274.

1723.
Pécs városi statútumok.

I.
Die 18. februarii. Es sollen die vornehmste Originalien 

undt Documenten, welche nicht täglichen Benöthiget seyn, unter 
den Stattinsigel verschlossener bleiben undt da solche benöthi
get zu Eröffnung selber 2 Raths Herren undt 4 von denen 
ältesten Burgern darzu beruffen werden, auch diese 4 Burger 
mit ihren Insigel gleichfals verpötschiren.

Eredetije Pécs város levéltárában. Prot. 1723. usquae 1725. Pag. 
szám nélkül.

II.
Die 1. octobris. Geschlossen worden von einer löblichen 

Bürgerschaft, dass in künfftig zur guter Vorsichtung (Fals eine 
Feierbrunst endtstundt undt auskommt) von dem Magistrat 
so wohl in, als auch vor Statt einige Herren officiales gesetzt 
werden sollen, undt denominieret, welche bey dictirender grosser 
Bestrafung in seinem unter habenden Viertel einen jedwedem 
durch seine habende unter officiales also gleich zu beytragen-
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n Wasser einsagen undt anhalten timen. Jener aber, der 
■li darwider weigerte undt nicli gleich erscheinte, angedeutet 
ldt hierumben bestraftet werden.

Eredetije и. о. Pag. az. nélkül.

III.

Die 17. octobris. Geschlossen worden, es solle der Bür
gschaft intimiret werden, dass keiner aus inen weder inn, 
och in der Yorstatt einen Studenten benaclitlierbrigen, oder 
uf entlialtung geben solle, es sei dann dass er diesen Herren 
Itadt Bichter angebe undt vorstelle, dessen Nahmen demnach 
nnotiret, wie auch ex quali patria natus, anbey demonstrire 
X propriis mediis seine sustentationem Ihme verschaffen kan; 
la aber eine währe, welcher sich honet auf führ, seine studia 
;u prosequiren suchet undt von Ehrlichen Eltern ist, durch 
illhiesige burger seine Kinder zu Instruiren aufgenohmen 
.vurde, gleichfahls von selber dem Magistrat angegeben, In
len übr__ zue abstellendt der von denen Studenten so vil
fal . . . .  geüebt undt causirten Schaden, undt ungelegenhei__
—  keiner passiret, im fahl einer befunden, jener burger oder 
Inwohner, so Ihme die auf Endthaltung auch Nachtlager geben 
wirt, Jemahlens ohne Nachlassung in 6 fl. Straff condemniret 
seyn; da aber eine Vorbittung vor diesen beschechete, Selber 
thcil der Straff zur Stadt Cassam bezahlen musz. In gleichen, 
allwo durch die Studenten ein dancz angestellet undt in welch 
Burger Hausz diser gehalten wirt, gleichfahls soll 6 fl. Straff 
bezahlen, auch diser Schlusz denen B. S. I. intimiret wer
den solle.

Eredetije и. о.
IV.

Den 13. disz Monaths October das Weinleeszen Erlaub- 
nusz publiciret, anbey unter Bestraffung verbotten worden, 
dasz keiner einem leeszer mehr dan 8 den. Einem Czöb.1 tre- 
ger aber 20 den. bezahlen solle.

Ingleich mehrmahlens inhibiret worden, das jeglicher bur
ger undt Inwohner auf sein haltendes Yiech Obsorg trage, 
dasz Es nicht in die Weingarten, undt auch nicht auf denen 
gaszen und Platzen herumb gehe, So gepfändet undt von jeg
lichem Stuckh 1 fl. pfandt geldt ohne nachlassu... nebst 
ersetzung des causirten Schadens bezahlen soll.

1 Czöb . . . .  olv. Csöbör, a kipontozott rész ki van vágva.
Corpus S ta tu to rum .  V. 28
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Ingleich auf die Schwein ohsorg halten, damit selbe nie, 
also auf denen gassen undt heiisern herumb laufen könne 
sondern Einspörren, ansonsten Ihnen Todtgeschossen werde 
sollen, wie auch die S. Y. hundt gleichfahls anhängen.

Eredetije и. о.

1723.
Győr városi statútumok.

I.
Ilié 16. martii. Propositum inter reliqua est: nonnullo 

vini quaestores ea uti fraude, quod ex remotioribus etiam par 
tibus extranea vina adferri procurantes, in suburbiis depone 
rent, ibidemque per spácium exigui temporis detinerent ; exposi 
quasi in suburbiis tantummodo ejusmodi vina empta et com
parata essent, absque omni pensione solutione inveherent: 
determinatum itaque est, ut imposterum talia vina absque 
pensione non intromittantur; si vero quis ejusmodi praedecla- 
rata fraude uteretur, vina ejusdem confiscentur, et duae ter- 
tialitates immediate ad manus perceptoris pro reparatione 
platearum constituti tradantur, una tertialitas vero denun- 
cianti cedat.

Eredetije Győr sz. kir. város levéltárában. Prot. Nro 20. 1722— 
1725. Pag. 115.

I I .

Die 26. novembris. Eodem determináltatott unanimi voto 
et consensu, hogy mivel ezen nemes város fiscusttíl már ennyi
hány esztendüktűl fogvást frustraltatott, ennekutánna azért 
azki arra való leszen adhibealtassék; a kinek is 12 vagy 15 f. 
oonventioja leszen, annak utánna írdeme és fáradsága szerint 
megjutalmaztatik.

Eredetije u. o. Pag. 157—158.

1723.
Komárom városi statútumok.

I.
Die 26. maii.

S e q u e n t i a  c o n c l u s a  sunt .
Az tekintetes három status egyenlő végezéséből determi

náltatott, hogy az nemes város mezein fejős teheneken, kocsis 
lovukon és jármos ökrökön kivül semminemű marha ne tar-
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ttassék. hanem afféle aprólékos jószágh, úgy mint meddő telie- 
k és az olyatin tulkok, melyek még szántásra avagy más 
ilgokra nem applicáltathatnak, harmad nap alatt magok urak 
gazdájok által az határbul kivitet tesenek, másként, hogy 

i többé itt találtatnak, behajtatván kicsapattatnak. Az Apáli 
igeiből pedig minden szarvas marha és czigányoknak lovai 
ég mai napon mind kihozattassanak és soha többé afféle jár- 
ias marba bé ne vétettessék.

Eredetije Komárom város levéltárában. Prot. 1699— 1743. Pag. 258.

II.

Die 26. junii. Az tekintetes három status egyenlő vég- 
éséből determinálta tott, hogy senki akármely státusban légyen, 
íz király borának alkalmatosságával itcze számra sem bort 
•eni sert árulni ne merészeljen, hanem szabad lészen gróf 
uubrecht uram ő nagyságának bordó és akó számra mindenek- 
íek eladni úgy mind azáltal, hogy ő nagysága az megveendő bor
nak vagy sörnek árát előre mindjárt tartozzék letenni s különben 
se adattassék ő nagyságának. Aki pedig ezen determinatiót vala
miben általhágván titkon avagy nyilván violáim fogja, azon túl 
in poena fl. 100 ad parochiam ecclesiarum convertenda con- 
vincáltatik és exequáltatik. Pinczét ugyan szabad lészen fönirt 
gróf uramnak ő kegyelmének pénzért a hol tetszik exaren- 
dalni. Ha hogy pedig valamely statusnak bírája az olyatén 
executiót végbe vinni nem akarná, szabad lészen más status
beli biró által exequalni. Hozzájárulván az is, hogy ha valaki 
nevezett gróf Lubrecht uram ő nagyságával sub qualicunque 
colore, pretextu vel fraude (a végre hogy maga borát hamarább 
distrahalhassa) colludálni fog, in poena dupli convincaltatik.

Eredetije ugyanott. Pag. 261— 262.

III.
Die vero 6. mensis Septembris. Statutum est, mivel az 

T. bárom statusnak mind bizonyos passivum debitumoknak 
kifizetésére, mind pedig szt. Audrás templomának pedig Isten 
dicsőségére leendő épületére, úgy nem különben más költségekre 
elkerülhetetlen szüksége vagyon és honnan kitelhetne, semmi 
fundus nem találtatik: arravaló nézve egyenlő akaratból elvé- 
geződött, hogy a boráruló gazdák minden kezétől 1 pénzt, 
akojától 60, sörnek itczéjétől pedig (aki valamint ezelőtt úgy 
nem különben ezután is csak egy polturán fog áruitatni) egy 
fél pénzt az T. három status közönséges cassájában vigore prae
sentis statuti, et statim a publicatione ejusdem adni és con-

28*
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tribuálni tartozik. Mely aufschlagnak desumptiojára inspect 
rok, ex parte status civilis Tober Márton, nobilitarium Szm 
György, militaris vero Kirkmeyer Sámuel denomináltainak.

Eredetije ugyanott. Pag. 264.

1723.
Kőszeg városi statutum.

Die 1. octobris. Hac sessione a várbeli tisztek és lakó 
sok ab omni glandinatione et pascuatione sub poena contra 
bandi inhibealtatnak judicialiter.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, ugyanott. Prot. 1720 -1728 
Pag. 477.

1723.
Komárom városi statutum.

Anno 1723. die 24. Decembris. Conductis per amplis
simum magistratum pro necessitate civitatensium vigiliarum 
octo hajdonibus, communi vota ordinatum est salarium, uti 
sequitur.

1- о. In paratis egynek rendeltetett fl. 30.
2 - 0 . Munder, azaz dolmány, nadrág és fehér abaköpö- 

nyeg, mindnyájoknak két esztendőre adattatik.
S-о. Minden esztendőben egy pár deli csizma és pár varga- 

bocskor.
4. Minden esztendőben egynek 6 öreg mérő búza.
o-o. Mindeniknek esztendőre egy öl fa.
в-o. Egy öv posztószélbűl 2 esztendőre.
7-0 . Egy csákós süveg két esztendőre.
S-о. Ezeknek az nemes város tartozik puskát, szablyát és 

lódingot adni, úgy hogy ha szintén valaki elcsapattatnék is, ide
jének előtte, mindenkor mondérját és fegyverét el vészik tőle.

Eredetije Komárom város levélt, az 1723— 1737. évi jkv . 21— 22.1.

1724.
Kőszeg városi statutum.

Die 19. Septembris. Minthogy penig az mészárosok ellen 
az a panasz occurrál, hogy a külső székben praeter ordinatio
nem szerdán- s szombaton két-három óra tájban már elhagy
ják a hús vágást, idebe pedig két óráig is el kell állani, inig

436
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ist nyerhetnek a concivisek, a pedig esik a szorultság miatt, 
re nézve determináltatott:

Hogy ide he, sub poena 12 Йог. három székben, és ugyan 
:1a ki is, mindenkor jó hús és délután négy és öt óráig legye- 
ek nyitva a mészárszékek, justo sancitum est.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, ugyanott. Prot. 1720— 1728. 
’ag. 558.

1724.
Sopron városi statútum.

Eine Ehrsame Gemein siebet leider, wie dass mit denen 
iarten-Gebäuden ausser denen Stadtmauern sehr excedirt wird, 
lenn obschon diese Gärten der Bürgerschaft hauptsächlich 
nur zum Holzlagen gegeben worden, so werden dennoch solche 
bei dieser Zeit sehr gemissgebraucht; indenie solche von der 
Bürgerschaft indistincte verabalieniret werden, und die über
kommenen solcher Gärten darinnen ganze Wohnungen Zimmer, 
Küchen und Keller anlegen, solche mit Holden besetzen und 
nach ihrem Gefallen usuiren: daraus dann allerhand Incon- 
venientien folgen können, dar wider bereits Eine Ehrsame 
Gemeinde in deren Gemeindebetrachtungen de annis 1655. 
1656, 1658, 1659 geeissert. Also bittet Eine Ehrsame Gemeinde, 
es wolle ein löblicher Magistrat solchem Uebel vorzubeugen, 
sich angelegen seyn lassen.

Eredetije az 1721. évi G. В. és ez évi jkv . 13. p. Lásd idézett 
gyűjt. I. k. 336. I.

1725.
Komárom városi statútumok.

I.
Anno 1725. die 5. mensis Maji. Quoniam occasione gene

ralis totius communitatis civilis congressus, in festo domini 
Georgii militis et martyris celebrati, electus capitaneus, domi
nus Benedictus, idem officium sufferre recusaret, quin dominis 
quoque officialibus comitatensibus intuitu ejusdem incommo- 
dasset, cupiendum, ne per id aggravetur,

S t a t u t u m  est,
Ne imposter urn ex nobilibus pro praedeclarato capita- 

neatus officio quispiam candidetur, verum semper e numero 
civium hujus civitatis honore ejusdem condecoretur, eligatur

4 3 7
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et accommodetur. Loco autem praelibati Benedicti Szocsker 
capitaneum electus est dominus Matthias Scliök cui post dep, 
sitionem juramenti instructio extradanda decernitur.

Eredetije Komárom város levéltárában, az 1723— 1737. évi j)  
117— 118. I.

II.

l)ie l -ша mensis Decembris. Exquo per nonnullonu 
civium Révcomaromiensium saepius jam interventam con tu un 
ciam salutares publicorum etiam ac aliorum privatorum negc 
tiorum dispositiones negligi, quin differri deberent, neque fiend 
et impertienda justitiae administratio impendi valeret, statu 
tum est, ut ejusmodi refractarii et erga judiciariam citatio 
nem non comparentes, quam semet contumaces remonstrantes 
absque omni personarum discrimine in poena trium marca 
rum levis ponderis 12 florenos constituentium eo facto irre- 
missibiliter desumenda convincantur et exequantur, deterioris 
nihilominus et pauperioris conditionis personae tam virilis 
quam sexus foeminei praescriptam summam persolvere non 
valentes, totidem dierum aresto puniantur.

Eredetije и. о. 191. 1.

1725.
Győr városi statutum.

Die 12. Junii. Determináltatott esküdt uraimék proven- 
tussa iránt, hogy menstruatim valami pénz az ő kegyelmek 
számára bejön, az notarius uram által percipiáltassék és egy 
massában tétetődjék, és egy hónap eltelvén magok közt egyenlő
képpen fölosztattassék, úgy mind az által ily conditio alatt, 
ha casu quo esküdt uraimék közül valamelyik absque legali 
et sufficienti ratione intra praescriptum tempus elmaradna, 
vagyis a magistratualis sessioban annale rendi s módja szerint 
nem compareálna, sem ordinarius, sem pedig substitutus bírák 
uraiméknak is kimaradását tudtára nem adná, toties-quoties 
azon elmaradandó esküdt uram portiojából tempore divisionis 
ipsorum huszonöt pénz idest den. 25 defalcaltatik és a kik 
jelenvoltak a sessiokban, azok között fölosztatik.

Eredetije Győr sz. kir. város levéltárában ,  Frot. Nro 20. 1722—  

1725. Fag. 276—277.
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1725.
Kőszeg városi statutum.

Die 22. novembris. Hac occasione biró uram a nemes 
községnek proponálta, bogy sok gazdák legyenek in gremio civi
tatis, a kik az kéményeket meg nem akarják engedni tiszto
gatni, s mivel az olyasok miatt a közönséges jó város és lakósok 
ne lássák kárát statuáltatott, bogy a mely concivis, avagy itt 
lévő, házat biró ember a kéinényit (ha szükséges lészen) meg 
nem engedi tisztítani: az olyatén gazda comperiáltatván toties- 
(juoties in poena florenis unius fog megbüntettetni irremissi- 
biliter. S mivel mai napra az egész nemes Kőszeg béparan- 
csoltatott, ő kegyelmek közűi pedig igen kevesen compareáltak, 
arra nézve az olyanok quam citationem judiciariam contempto
res is poena statuti flor. 4 ab iisdem singillatim et seorsive 
desuinmenda convincaltattak, a mely is a nemes város tornyá
ban applicaltatni fog.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, ugyanott. Prot. 1720— 1728. 
Pag. 628.

1725.
Sopron városi statútumok.

I.
Es erkennet Eine Ehrsame Gemeinde mit gebührendem 

Dank, dass Ein wohlersamer Rath alle Sorge getragen, deren 
aggravirten Unterthanen ihre grosse Portions-Last zu erleich
tern ; weil aber dennoch in simili aggravio, bey der durch 
Winter und Sommer stets verbleibenden Miliz der arme Land
mann je mehr und mehr enerviret wird, also könnte dennoch 
durch repetirte Instantien bey dem Excelso Consilio Regio, 
oder der hohen Hofkanzelei quocunque modo, wo nicht sogleich 
eine Limitation, doch wenigstens eine eigentliche Untersuchung 
dergleichen harten Imposten zu erwarten seyn.

Eredetije az 1725. évi G. В., az ez évi jkv. 7. p. Lásd idézett 
gyűjt. I. k. 339. I.

II.
Ob die fast rings um die Stadt angefangenen Gebäude 

zu seiner Zeit nicht dem Publico schädlich, und nicht mehr 
zu remediren seyn dürften, wird Eines wohledlen Raths reife
ren Überlegung überlassen: Massen die daselbst befindlichen 
Inwohner sowohl an Einpraktizirung von Holz als auch von
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Wein und Bier, auch vielleicht andern Unfuges sattsame Geh 
genheit finden ; wann anhero Ein wohledler Rath allem künfti 
gen Unheil zu praecaviren sich recommendiret seyn lassen wollt

Eredetije и. о. 13. p.

1726.
Szombathely városi statutum.

Anno 1726. Die 20. mensis Julii. Együtt lévén az böesü- 
letes város házánál mostanyi biró uram vitézlő Tibolt Sign ond
uram s ......  tanács uraimék Determinálhatott és deliberálta-
tott. minthogy az galambok igen megszaporodtak s olyas emberek
nek vagyon galambjok, kiknek egy marok vetések sincsen, és 
más vetésén élődnek, azért valahol az ki gabonájában talál 
valaki galambokat, melyek kárt tesznek, szabadon agyon hihe
tik, senkiiül az eránt hántása nem lészen. Actum ut supra.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. 1726— 1736. Pag. 14.

1726.
Sopron városi statútumok.

I.
Es ist uns Allen bekannt, dass bei angewachsener Schul

denlast Ein wohledler Magistrat mit Zuziehung Einer Ehr
samen Gemeinde öfters desudiret eine Modalität und Fundum 
auszufinden, woraus die zu Abstossung der Interessen nöthigen 
Mittel indisputabiliter zu nehmen wären. Nun haben zwar in 
vorigen Jahren die hiezu destinirten Gefälle das ihrige ziem
lich beigetragen, da solche aber anjetzt den nöthigen Zufluss 
denegiren, so bittet Eine Ehrsame Gemeinde ferner zu besor
gen, wie zu Erhaltung des nöthigen Credits sowohl, als die 
Verhütung fernerer hoch anwachsenden Schuldenlast könnte 
evitiret, und dieser armen Stadt diessfalls gerathen werden: 
und wäre hauptsächlich anzutragen, dass sowohl eine Unter
stützung aller und jeder Bedienten, als dero selben von der 
grössten bis zu den kleinsten hebende Salarien angestellet, und 
sodann entweder mit der überflüssigen Bedienten-Cassirung, 
oder wenigstens derselben Besoldung Herabminderung, zum 
Besten der armen Stadt gewirtschaftet würde.

Eredetije Sopron város levélt., az 1726. évi jkv . 4. p. Lásd idézett 
gyűjt. I. k. 341. I.
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и.
Es findet sich, dass anno 1664 bereits ein Project auf 

das Tapet gekommen, vermöge welchem in Annehmung des 
Bürgerrechtes man für thunlich und gut befunden, damit man 
mit solchem nicht so liberal verfahren, sondern die Kräfte 
desjenigen Subjecti, so darum anhält, zuvor genau prüfen sollte, 
dass nicht etwa dergleichen Personen nach erhaltenem Bürger
recht und abgelegter Gebühr zu seiner Zeit dem Publico mehr 
önerős als nützlich wird, etwa mit Weib und Kindern ganz 
indispensabiliter dem armen Spital zutheil werden möchten. 
Bei dergleichen Fall wäre gleich anderen Orten vielmehr das 
Burgrecht einzuführen, wodurch dem Publico sowohl etwas 
zuwüchse, als vielleicht auch der arme Wirth erhalten würde; 
und könnte ein solches nicht weniger von deren Extraneis hic 
cum fundis possessionatis, E. g. den Fabricischen und anderen 
Erben zu verstehen seyn: wie dann gar leicht zu erkennen, 
dass so dergleichen Burgrecht von einer solchen considerablen 
Wirthschaft absonderlich hei guten und kaufrichtigen Wein- 
jaliren, wo das Weinerzeugniss in quantitate und qualitate 
der Nachfrage entspricht abgenommen wurde, woraus dem Pub
lico ein schöner und handgreiflicher Vortheil erwüchse.

Eredetije w. o. 9. p.

III.

In Betreff des städt. Thurners, soll derselbe erinnert wer
den, seine Wohnung beim Thurm einzunehmen, seine Unter
gebenen zur Wachsamkeit und strengen Pflichterfüllung anzu
halten, das Abblasen, strenge zu besorgen und sich keineswegs 
der an ihn wahrgenommenen Sorglosigkeit hinzugeben, woraus 
der Stadt grosser Nachtheil, Gefahr und Unglück zugehen 
könnte.

Eredetije и. о. 12. p.

IV.

Ferner wird einem wohledlen Rath bestermassen recom- 
mendiret, damit ohne Aufschub, ne forte in mora esset peri
culum, die zu deren Fundationen gehörigen Schuld-Obligatio
nen, und deroselben laut vielleicht vorhandener Consignation 
etwa ereignender Abgang untersucht; mithin die vpn Zeit zu 
Zeit gewesenen Herren Procuratores fiscales diessfalls gewis
senhaft befraget, ob dergleichen sowohl sine, aut cum recogni
tione abgenommene Original-Obligationes entweder eiukassiret
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oder nicht; und also widrigenfalls zur Wied’ereinhändigun; 
und gebührenden Ueberantwortung sub articulari etiam poem 
admoniret wurden.

Eredetije и. о. jkv. 16. р.

1726.
Veszprém városi statutum.

Puncta seu statuta civitatis anno 1726 per universitatem 
civicam condita inviolabiliter observanda.

1- то. Nemzetcs Perczell Tamás uram ő kegyelme meg
egyezett akaratyából a böcsületes városnak főbiróságra válasz
tatott és a birságbeli büntetés, oly reménység alatt, hogy a 
szegény la kés embereket szegénységekhez képest istenesen bün
tetni fogja, О kegyelmének czédáltatott, a mint is bizék szép 
dexteritásában ő kegyelmének az város.

2 - 0 . Ha valami causansok lesznek és igy őket főbíró uram 
és esküdt uraimék előtt törvényesen prosequáltatni kívánják, 
törvényesen meg bűntetteinek, ebbéli törvényes büntetések mind 
egy aránt főbíró és esküdt uraimék között (úgy a kik abban 
fáradoznak) osztódjék föl az már praevie deciarait törvény 
pénzzel együtt, melyről világos törvényünk exstal. úgy mind
azon által

3- 0. A törvényes revisiók minden hétfőn legyenek és az 
causansok is ahoz alkalmaztassák magokat.

4 - 0 . Ha mikor nemes vármegye gyűlésére, vagy más közön
séges város dolgában főbíró uram vagy nótárius uram expedial- 
tatik, szokás szerint esküdt uraimék közül egy, és egy városi 
ember adjungáltassék és a midőn főbíró uram vagy maga dol
gában, vagy városéban a váróstul absentáltatnék, ne notarius 
uramat, hanem esküdt uraimék közül maga helyett substi- 
tualjon, úgy etiam in casu interessentiae suae tartozzék mást 
substitualni.

5 - 0 . Úgy a midőn perceptor és borbiráló számadása tar- 
tatik, mindenkor ahoz értő alkalmatos városi emberek adhibeál- 
tassanak, városi főbíró és esküdt uraimék mellé.

6- o. Esküdt uraimék minden terminuson az az hétfőn 
conpareálni tartoznak az város házában vagy az hová biró 
uram rendelni fogja. Sz. Mihály naptól fogva 9, sz. György 
naptól fogva pedig 8 órakor, sub poena d. 50 és senki sub eadem 
poena főbíró uram hire nélkül magát ne absentálja.

7- 0 . Ha egyszer a conscriptio szerint akár kinek obtin- 
gense inprothocoláltatik, tehát annak engedelmére főbíró uram-



VÁROSI STATÚTUMOK. 4 4 3

mik, notarius uramnak vagy esküdt uraimék közül akár mely
eknek (magán értvén) ne légyen authoritása.

8 - 0. Akár mely inquisitionak peragaltatása alkalmatos
ságával notarius uram mellé adjungáltassék 2 vagy 3 esküdt 
uraimék közül.

9- 0. A borbiróságra ketten választassanak egyik tanács 
uraimék közül, másik városi uraimék közül, egyik pápista, másik 
kálvinista vagy lutheránus legyen.

Ю-o. A jószágos gazda embert akár mely sinistra infor
mationi nem lebet mingyár kalodáztatni, hanem főbíró uram 
esküdt uraimékkal együtt a dolgát törvényesen revideálván 
ügy tegyen igazságos Ítéletet.

11- o. Ha mikor a város dolgában deputatusok valahová 
exmittáltatnak, tehát az ő kegyelmöknek adatott költségről 
megjövetelek alkalmatosságával tartoznak számot adni.

12- 0. Akár mely aprólékos dolgok törvényes processussal 
ne decidáltassanak, hanem főbíró uram hétfőre az ilyetén dol
gokat relegálván, esküdt uraimék jelenlétiben decidálja.

13- 0. A város közönséges akarattyából esküdt uraimék- 
nak hűséges és hasznos szolgálatyaként 3 forint engedtetett 
el mind az inter ten tióból mint pedig az porcióból.

14- 0 . Mikor böcsüre vagy más akár mely revisióra kihivat- 
tatnak városi esküdt uraimék, tehát fáradságuk 1 forinttal 
jutalmazta tik meg az böcsüs fél részéről.

15- 0. Az szabad vajda és vásár bírák uraimék minden 
hónapnak végén perceptiojukról s erogatiójukról számot adja
nak s ne is acceptáltassék addig valedictiója s resignatiója,

Eredetije Veszprém város levéltárában az 1741— 1755-ig terjedő 
jegyzőkönyv elejéhez kapcsolt jegyzőkönyvi töredéken 1— 4. I.

1727.
Pécs városi statutam.

Die 17. maii. Decreta et statuta vi latae in sede domi
nuli sententiae et deliberationis magistratui et Civibus Quin
que Ecclesiensibus occasione futurae restaurationis proponenda 
improtocollanda et imposterum sub gravi animadversione serio 
observanda.

l-то. Ut nullus in numerum civium admittatur, qui se 
prius apud inclytum dominium non insinuaverit, a quo eus 
conditio et qualitas examinata si idoneus visus fuerit, penes 
intimationem officii praefecturatus acceptetur.
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2-do. Tempore venditionis vel emptionis cuiuscunque 
fundi civilis quisque civium apud inclytum dominium semet 
insinuare obligabitur; ac exinde virtute resolutionum caesarid 
regiarium anno 1717. die 2. Septembris §. 15. et 1721. die 
vero 22. április §. 9. benigne emanatarum liber fundi apud 
dominium permanebit. Cuius nihilominus genuinum exemplar 
civitas aeque pro civium et oeconomiae suae directione servare 
poterit: et sic ubi domorum et fundorum emptiones vel vendi
tiones occurrerint eae aput officium praefecturatus insinuatae 
et in librum inscriptae, pariter in librum fundi civitatis inscribi 
debebunt.

■S-о. Appellatio ad sedem dominálom omnibus sit admissa, 
neque recursum ad inclytum dominium quisquam ullo modo 
impedire attentet, vi resulotionis regiae de anno 1717. die
22. septembris §. 10 et 15.

4- 0. Caducitates civium in semine deficientium et sine 
haeredibus ab intestato decedentium velut fisco suae excellen
tiae episcopalis qua domini terrestris ad sensum articuli 62. 
anni 1715. et resolutionis Caesario regiae anno 1717 die 2. 
septembris emanatae competentes, per judicem et magistratum 
quamprimum notitiam cuiusmodi caducitatum iniverint, officio 
praefecturatus denunciabuntur.

5- 0. Ordinationes officii praefecturatus bonum publicum 
ipsorum civium et jurisdictionem suae excellentiae episcopalis 
respicientes tam magistratus quam cives stricte observabunt 
et iisdem vi resulotionis regiae de anno 1721. die 22. április 
§. 9. circa calcem debitam obedientiam praestabunt.

в-o. Ad sylvas aliorum suae excellentiae episcopalis terri
toriorum excurrere sine habita licentia et depositis deponen
dis nemo praesumat sub amissione pecorum et rerum secum 
habitarum. Respectu sylvae vero in territorio Quinque-Ecele- 
siensi excindendae, vi resolutionis regiae de anno 1721. die 22. 
april. §. 2. magistratus et cives semet apud officium praefec
turatus quotannis debite insinuent.

7-0. Nulli pariter civi ad sensum........  5-ti április 10-mi
venari licitum sit; si vero deprehensus fuerit, debitae subji
cietur poenae; canes trahicientur et sclopo privabitur.

S-о. Macellum ad exigentiam resulotionis caesario regiae 
de anno 1717. die 2. septembris §. 9. sua excellentia in civi
tate interiori sibi reservat, dum, et quando errigendum.

Eredetije Pécs város levéltárában. Prot. 1725—1730. Pag. sz. nélkül.
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1 727.
Sopron városi statutum.

Eine Ehrsame Gemeinde liat mit vielem Vergnügen, in 
Eines wohledlen Raths Beantwortung vorjähriger Gemeinde- 
betrachtung vernommen, dass zu der von so vielen Zeiten und 
Jahren her sehnlich verlangten Einrichtung des Archivi ein 
Anfang gemacht, und wie die Freude desto grösser und voll
kommener seyn wird, wenn dieses so heilsam als nützliche, 
und zum Ruhme dieser Republik gedeihliche Werk zu seiner 
Vollkommenheit werde gebracht seyn; also recommendiret sel
bige denen daselbst Arbeitenden noch ferner die Continuation 
und die endliche Einrichtung.

Eredetije Sopron város levéltárában, 1727. évi Gem. Bet. és jkv. 
3. p. Lásd id. gyűjt. I. k. 344. I.

1728.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Die 9. januarii. Hac sessione concludáltatott, hogy a 

pereczsiitő suli poena contrabandae, egy pinzre három pereczet 
kilencz latra süssön.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, ugyanott. Brot. 1720—1728. 
Bag. 756.

II.

Die 24. septembris. Primum et ante omnia statutum est, 
mivel az isten egy kevés makkot adott, hogy előszer is az első 
erdőben eresztetik a marha és ugyanoly rendeléssel, hogy a 
szalonnának való segregaltassék az mag-marhától és senkinek, 
a ki nem concivis marháját nem leszen szabad a makkra eresz
teni, sub poena contrabandae és a ki szám szerint admittál- 
tatik, egy szalonnára valótúl pro glandinatione 40 den.; az 
magtúl pedig 25 den. Concivis uraimék is, a kiknek marháik 
vannak és a conscriptiot már ingrediálták: több háromnál 
nem lészen szabad az akólban ereszteni, hanem ha több vagyon 
az maglóval járjon. Lészen pedig az fizetése az pásztoroknak 
az első erdőben mind egy darabtól, valamint az előtt — a 
mikor makk volt — egy hétre egy pinz; az felsőben 1 krajczár, 
kire való nézve holnap, hogy az alsó erdőben az akól vagyis 
ól megcsináltassák, biró uram fogja fertály mester uraimék-
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nak insinuálni, és publicáltatni, mihez tudja kiki magát alkal
maztatni.

Eredetije u. o. Pag. 807—808.

1728.
Magyar-Övár városi statutum.

Den 23-ten Juni 1728. Ist auf dem Rathausz zu Steue
rung der öffters bey den Wein in den Würthshäusern entstehen
den Händlereyen Statuiret worden: Es solle liinkiinfftig kein 
bürgerlicher Würth oder Leygeber sich unterstehen im Som
mer nach 10 Uhr, in Winter nach 9 Uhr denen Handtwerks- 
Purschen oder andern dergleichen Leüten AUein auszuschenk- 
hen bey 5 fl. Straff toties quoties einer darwieder handlen 
wird. Zur nachricht dieses Statutum denen Würthen publice 
gemacht und deme fleiszig scliuldigermasszen nacli zukommen 
intimirt worden.

Eredetije Magyar-Óvár város levélt. Prot. 1728—1739. Pag. 29.

1728.
Sopron városi statutum.

Zeiget die Erfahrung, dass diejenigen, so mit Mehl und 
(dries handeln, einen allzugrossen Wucher damit treiben, indem 
sie in ihrem Verkaufe den Metzen Weizen, der etwa 1 fl. oder 
etwas darüber kostet, auch wohl auf 4 fl. hinaufbringen und 
also der armen Bürgerschaft einen sehr nachtheiligen Onus 
auf den Hals bringen. Wann nun einstens diesen Mehlhänd
lern, gleichwie dem Bäcker-Handwerk der Preis gesetzet wor
den, ein solches aber von vielen Jahren her in Vergessenheit 
gerathen, also findet Eine Ehrsame Gemeinde für gut, dass 
Ein wohledler Rath das Nöthige hierinnen mit ersten Vorkeh
ren möchte, zumalen man sich noch erinnern will, dass, wenn 
der Metzen 1 fl. gekostet, man admittiret habe, den Metzen 
Mehl vom Weizen per 1 fl. 50 kr., und so das Korn 1 fl. 
gekostet, das Mehl per 1 fl. 25 kr. zu verkaufen und also einen 
zulässigen Profit zugestanden.

Eredetije Sogíron város levéltárában. Gemein. Betrachtung, ex 1728. 
Nyomt. megj. w. o. 346. I.
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1729.
Győr városi statútumok.

I.
Anno 1729. die 28. Februarii in domo praetoria. Dein 

;t hoc determinatum quoque exstiteret; Siqui imposterum 
nvenirentur judicem et senatum diffamantes, vel etiam coram 
senatu verba dehonestatoria profundentes aut arestum patien
tur aut vero emendam linguae persolvent.

Eredetije Győr város levélt. Prot, ex К  27—1732. Pag. 260.

II.
Die 23. Maji. Quoad expediendas fassionales litteras 

determinatum est, ut a modo imposterum juxta antiquam 
praxim et consuetudinem sub sigillo civitatis iterum expedian
tur et extradentur.

Eredetije и. о. Pag. 319.

1729.
Kőszeg városi statutum.

Anno 1729. Die 18-a Martii. In curia senatoria civita
tis praesentibus Generoso domino judice ordinario ac pleris- 
que interioris ordinis Senatoribus sequentia sunt acta et 
conclusa.

Minthogy nyilván constál, hogy minden dominiumokban 
az vadászat promiscue tilalmas, főképen tavaszszal propter 
destructionem foetificationis. Azért, hogy a vadak in foetu 
conserváltassanak és azután lehessen tanácsbeli uraiméknak, 
úgy több érdemes conciviseknek is, kik nem lucri, hanem 
discretionis gratia sine dispendio oeconomiae et professionis suae 
magoknak valamely mulatságot csinálhassanak, statutum est:

Hogy a dato praesentium usque ultimam imminentis 
mensis Maji, se concivisnek sui) poena statuti, annyival inkább 
a ki nem concivis, in omne tempus sub amissione sclopi, ne 
legyen szabad vadásznyi, se lesben mennyi, se ebekkel vagy 
vizslával kijárni, úgy foglyot, nyalat és őzet lőnyi; de a far
kas, róka, ha valakinek szemiben akad, azt mindenkor szabad 
agyon lőnyi; ezen statutum pater rector uramnak is fog insinuál- 
tatnyi, hogy a deákoknak is constáljon.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 1729—1735. Pag. 13., 14.
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II.
Die 30. mensis Decembris. Mely alkalmatossággal, sta 

tuáltatott, hogy a modo imposterum, a ki nem concivis és marh: 
tartó ember, kinek 4 ökre vagyon, minden héten robotban tar
tozik két öl fát, az alsó érdőrül hoznyi, kinek pedig csak ké 
ökre vagy lova vagyon, egy ölet.

Ezenkívül, ha többet fognak (a minthogy tartoznak] 
hordanyi, mind ekkoráiglan meg lészen az rendült fizetés; e 
converso ők a pénzbeli tor fizetésben nem fognak concurrálnyi.

Eredetije u. o. Pag.,66.

1729.
Szombathely városi statutum.

Anno 1729. die 10. Maji. Lévén az nemes városnak gyű
lése, melyben is belső és külső tanács uraimék felesen voltának 
együtt, determináltatott, hogy valakihez az bika estve bémé- 
gyen, ki ne verje, holott kiveri, négy forint büntetés vétetik 
rajta, ezt tartozik valaki meglátja, bejelenteni. Actum ut supra.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. 172b—1734. Pag. 110.

1729.
Székesfehérvár városi statútumok.

I.
Die 17. maii. Ist beschlossen worden, das in allen Kir

chen solle vermeket werden, das kinfftighin sich jedermann 
von scheldten, fluchen, diebstallen, und auszreissung deren 
Pflöcken oder Hottersteiner, so neben denen visen, ackern oder 
auch andern orthen seind huetten solle. Bei Yermaidung gros
ser Straff, wie auch so jemandt in Statt teritorio etwasz limi
tet, jener solte selbes gleich antasten, und enntweders Herrn 
Stadt Richter, oder aber der Kirchen zu handten geben. Im 
fahl einer oder der andre disem magistratualischem befelch 
nif1- + nach kommen, der solle jener ohne weiterer Excus nach 
gen tihr abgestrafft werden.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Prot. 1729—1741. 
Folio 5.

II.

Die 25. julii. Ist beschloszen worden, dasz bey Vermai- 
dung groszer Straff sich niemand! solte unterfangen seine
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iech auff deren  ab g em äten  W isen  zu w eiden, u n d  zw ar so 
ug b isz a ll u n d  jedes H e u  n ic h t e in g e fü h rt w erde.

Eredetije ugyanott. Fol. 9.

III.

Hie 24. octobris. Item ist einliöllig geszlossen worden, 
asz der Emmer Wein vor zehnt, ingleichen auch vor die 
’ortion per 1 fl. 50 dn. solte angenomben werden.

Eredetije и. о. Folio 15.

IV.

Die 13. decembris. Dito ist die Tax wegen neu erbauter 
Knifften diser Statt Pfahr Kirchen volgender massen abge- 
handelt werden, das nemblichen von einen in die Kruften 
legenden Todten Corper unter zehen Jalir 5 fl. von 10 Jahr 
hisz 15 Jahren 10 fl. und so fort allezeit 15 fl. von einen 
fremhten aber jedsmahl 25 fl. sollen desumirt werden.

Eredetije и. о. Fol. 19.

1729.
Komárom városi statútumok.

I.
Anno 1729. die 21-ma mensis Maji. Determinatum est: 

quatenus cives et incolae celaria habentes et vina educillantes 
si ipsi inquartirisatis militibus ad creditum vina vel vero cere- 
visiam extraderint, intra octo dies corporali significent, ut 
eosdem cives vina vel cerevisiam extradantes contentare possint, 
valeatque; in casu vero non significationis illarum octo dierum, 
declarando semet, quod ex post nec obollum similibus extra- 
dantibus per milites gregarios persolvere curabit et sic non 
alio, quam sibi talis imputet damnum.

Eredetije Komárom város levéltárában. Prot. 1723—1737. Pag. 484.

II.
S ta tu tu m  e s t : u t a m odo im posterum  cives e t  incolae 

non  p lu re s  q u am  u num  m ilitem  dom atim  se rv are  e t in te r te -  
nere  d e b e a n t ac  te n e a n tu r .

Eredetije и. о. Pag. 485.

Corpus  S ta tu to r u m .  V. 29
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1729.
Sopron városi statutum.

1.
Es will ein Ers. Gemein §. 2. dem fertiger gemein Betrach 

tung Einen wolil Edlen Bath bestens recommendiren, massei 
die Jäger einen denen personis non competentibus allerwei 
beförderist an Fest und Feiertagen seynd verbotten und ah go 
stellt gewesen und dörffe mit dem zu ende gehenden Landtag 
in Pressburg von seiner geheiligten Majestät per expressum 
artickheln diesen excess mit gebührender abstraffung vorge
beugt werden.1

2.

In das Spital und Lazareth solle künftighin Keiner mehr 
auf genommen werden, der sein Vermögen seinen Kindern über
geben, oder Solches noch wirklich besitzet, gleichwie von dem 
alldort accommodirten Hanns Strasser glaubwürdig berichtet, 
dass er noch dato Capital auf Interessen stehend und einen 
UeberländWeingarten hat; dahero er nebst dergleichen entwe
der das Spital quittiren, oder das Seine dem Spital cediren 
solle: wäre also Eine Ehrsame Gemeinde der Meinung, dass 
cum ingressu unius aut alterius ad fruenda Xenodochii das 
mitkommende Vermögen oder Grundstück sogleich dem Spital 
übergeben und zu eigener Disposition überlassen würde. Pro 
inspectoribus werden constitui re t: Herr Georg Friedr. Mattheis 
und Herr Thomas Beck.

3.
Bespectu der Unordnung in Abnehmung der Fische bezie

het sich Eine Ehrsame Gemeinde auf die Gemeindebetrachtung 
1703, § 21, und Eines wohledlen Baths diessfalls gefassten 
Bathsclilags, worinnen vorzüglich erinnert wird, dass sich die 
Unordnung im Fischgeschäft nicht vermindern wolle, mithin 
keine Wohlfeilheit erfolgen könne, bis nicht die alte Ordnung, 
dass sich Herr Stadtrichter mit denen Krebsen allein, die Herren 
Inspectores aber von einem Wagen Fisch nur mit einem Gro
schen begnügen lassen, introduciret werde. Ist auch zu besor
gen, dass die Fischtafel ordentlich pro emptoris directione aus
gehangen würde; mithin ist auch Einer Ehrsamen Gemeinde 
Meinung, dass die Abschaffung der Hauer-Weiber als Vor-

1 V. ö. a következő 1730. évi statútummal.
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xutier b esch leu n ig e t u n d  p ro  B ono pub lico  a ls  m öglich  besor- 
3t w erde. Z u  F isc h -In sp e c to re s  w ird  H e r r  S am u e l D an ap f 
m firm ire t, H e r r  T o b ia s  S ch n e id er e lig ire t.

4.
N e b s t a llgem einer L a n d ru h e  is t ’s w ohl eines d e r  höchsten  

H einode, w ann  jedw ede S ta d t  oder G em einde von W iderw illen . 
Vrgwolm u n d  vielem  V e rd ru s s  b e fre it, d a n n e n h e ro  d iesem  und 
lerg le ichen  U n h e il ab zu h e lfen  u n d  eine g u te  H a rm o n ie  zu ver
schaffen, e ra c h te t  E in e  E h rs a m e  G em einde, d ass d ie  am  S anct 
G eorgi- u n d  M a rc ita g  b ish e r  gepflogene S o le n n itä t zu votiren , 
a u f  e ine  bessere u n d  bequem lichere  A r t  d u rc h  Z e t te l  oder 
K u g e ln  m öge e in g e r ic h te t w erden!

5.
D ie  S ä u b e ru n g  d e r  V o rs ta d t  u n d  in so n d e rh e it d e r  a b fa l

lenden  G assen  w ird  fe rn e rh in  recom m end ire t, u n d  m ö ch te  solche 
ohne A n s ta n d  b e fö rd e rt w erden , weil der M o ra s t im m e r m ehr 
zun im m t, die S tra ssen  in p ra c tic a b le  w erden, a u c h  g e fäh rlich e  
K ra n k h e ite n  u n d  S euchen  e n ts te h e n  k ö n n te n : so d a n n  findet 
E in e  E h rsa m e  G em einde fü r  g u t, dass, d a  d e r  M o ra s t  au f 
dem P la tz e  ungem ein  an w ach se t, so dass m an  w eder W e g  noch 
S trasse  p ro  t r a n s i tu  findet, e inem  jedw eden eh rlic h e n  B ü rg e rs 
m ann fre i s tü n d e , zu se ines eigenen  A ck ers  N o th d u r f t  zu sam 
m enzupu tzen  u n d  w egzu füh ren , a ls  e r  nö tliig  h ä t t e : d och  solle 
dem  G em einw esen je d e rz e it d as  V o rre c h t verb le iben , um  sich 
bei e rh e isch en d er G em einer S ta d t  A eck e rb es te llu n g  d ie se r  M is- 
tu n g  zu bedienen.

6 .

N ach d em  d u rch  die c o n tin u ir lic h  an h a lte n d e n  Q u a r tie r ,  als 
auch  d u rc h  den  a lltä g lic h  acc resc iren d en  n u m eru m  C iv ium  die 
W ä ld e r  d e rg e s ta lt  m itgenom m en w erden , dass zu beso rgen , es 
dü rfe  in  w enig  J a h r e n  das H o lz  a llh ie r  ziem lich bek lem  u n d  
abg än g ig  s e y n : also w äre E in e r  E h rsa m e n  G em einde M ein u n g , 
dass denen F re m d e n , so k e in e  H ä u s e r  possediren , u n d  dem  
Bono publico  n ic h ts  e o n tr ib u ire n , k ü n ftig  aus u n sern  W ä ld e rn  
en tw eder g a r  kein  H olz, o d e r w en igstens fü r  d o p p e lten  P re is  
m öchte v erw illige t w e rd e n ; a u c h  d a fü r  zu sorgen, wie d e r  d u rc h  
d as  neu lich  e n ts ta n d e n e  F e u e r  v e rb ra n n te  W a ld  w ied e r in 
g u te n  S ta n d  gese tze t werde.

Eredetije Sopron város levéltárában. Gem. Betracht, ex 1729. 
Nyomt. megj. и. о. 347—348.

2 9 *
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1730.
Székesfehérvár városi statútumok.

I.
Die 5. septembris. Ditto seind etwelche diser Statt Iiiwoli 

ner, wegen übertrettung des Statts edicts (adeoque ad publi 
cas valvas affixum auszer dem Statt grund in schnidt nich 
zu gehen) ad labores oeconomiae civitatis 12 tag andren zi 
einem exempl ihnen aber zu einer Wohl verdienten Straf 
verordnet und bestraffet worden.

Eredetije Székesfehérvár város levélt. Prot. 1729—1741. Fol. 45.

II.
Die 9. septembris. Ist deliberirt worden, dasz die jenige, 

welche wieder dasz Edict der löblichen Statt peccirt, dasz sie 
neinblich auf dasz Landt hinausz in schnidt gegangen, die 
selbe welche Burger sindt sollen mit 12 tägigen arest, die 
Andre aber so nicht Burger lauth voriger sessions delibera
tion mit 12 tägiger arbeitli zu gemeiner Statt zu Leistem 
bestraftet werden.

Eredetije и. о.
III.

Die 15. decembris. Dito ist determiiiiret worden, ad val
vas zu affigiren, dasz ein jeder Würth und Herr seinen Knecht 
auf jetzt kinfftiges neues Jahr entlassen, und e converso der 
Knecht auch ausz seinem Dienst ausstehen kann non obstante 
eo, dasz sein Jahr nicht ausz seie.

Eredetije и. о. Folio 51.

1730.
R üszt városi statútumok.

I.
Anno 1730. Decz. Ist geschlossen worden, das niemandt 

von fremden Orthen einiges Zaltz kauffen solle, hingegen wird 
allhier in der Zalzkammer der leuten dem Burger per 3 fl. 
14 gr. denen fremden aber p. 3 fi. 15 gr. und in den Brodt- 
laden pfundweisz das Pfundt per 4 ung. verkaufft und zuge
lassen werden.

Eredetije Ruszt város levéltárában. Prot. 1730—1737. Pag. 49.
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II.
In gleichen wurde geschlossen, das jeder Herr oder Bar

er fur seine Holden die monathgelder von heut dato an bezah
len und ihnen an ihren lohn abrechnen solle. Was aber die 
ilten monatsgelder anbetrifft, können certa aliqua cum moda- 
itate auch von denen Herren bezalt werden.

Eredetije и. о.

1730.
Sopron városi statutum.

N ach d em e b e re its  in  a llen  um liegenden  D om in iis  die J a g d 
o rd n u n g  sow ohl d u rch  A u sse tzu n g  d e re r S äu len , a ls  au ch  d u rch  
b este llu n g  derjen igen  P ersonen , w elche d a ra u f  ein  w achsam es 
A u g e  h a b e n  m üssen, e in g e ric h te t w orden ; A lso  gehe t E . E . 
G em eine M ein u n g  dah in , d ass solches au ch  a u f  des eh is te  in 
diesen zu gem einer S ta d t  gehörigen  T e rr ito r io  n ach  den  b e re its  
in  u n te rsc h ie d lic h  g eh a lten en  gem ein tägen  ab g e fas ten  P a th  
und  gem ein  S ch luss geschehen m ö ch te .1

Eredetije Sopron város levéltárában, Gemein Betrachtung de 
anno 1730.

1731.
Komárom városi statutum.

Die 28. április. Quoniam civitas hactenus ab incorpora
tis civibus aliquando quoque 6 Hos assumpsisset et levasset; 
multi autem ex iisdem impraesentiam restantiarii duobus vel 
tribus etiam Horenis mansissent, ac taliter civitati damnum 
veniret, ideo determinatum est, quatenus a modo imposterum 
incorporandos cives non minus, quam 7 fi.-is. Inquilinos vero 
fl. 3 den. 50 assumi debere, tali tamen sub conditione, si quo 
casu talis inquilinus successive domum sibi emeret, ac pro
curaret, extunc residuos 3 fl. 50 den. infallibiliter ad manus 
perceptoris deponere et numerare tenebitur ac obligabitur.

Eredetije Komárom, város levélt. Prot. 1723—1737. Pag. 641.

L. az előző évi stat. 1. pontját.
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1731.
Kőszeg városi statutum.

Anno 1731. dió 2. mensis Maji in curia senatoria libe 
rae ac regiae civitatis Kőszegh seu Ginsz.

A vásárbirás eránt statuáltatott, hogy a ki a 200 forin 
tot megígéri és angariatim sine defectu megadja, azé leszen

Hoc sessione etiam satutum : hogy a modo imposterum 
a ki generalis perceptorrá lészen, a nemes városnak, proptei 
securitatem cassae communis a personali quartirio mind az 
mostanyi, mind pedig jövendőbeli immunitáltatik.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 1729—1735. Pag. 130.

1731.
Székesfehérvár városi statútumok.

I.

Die 22. mai. Dato ist determiniret worden, dasz zu auf
nahm desz Statt grundt Buchs, hinführo laut Grundtbuch ein 
jeder vor seinem Burgerhausz praestanda praestiren solle, widi
ngen werden derleien Personen, zur zeit des Weinleszens 
von diesem so lang gehemmet, bisz selbe das gewöhnliche nicht 
abführen werden, welches auch einer gemeiner Burgerschafft 
pro ulteriori ratificatione vorgetragen werdet.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Prot. 1729—1741. 
Folio 71.

II.

Die 12. Junii. Item ist determiniret worden, weillen alle 
Jahr bei diser Statt die Schnidter sehr beklommen, dasz dar- 
durcli offter mahlen der Burgersman groszen schaden erleide, 
dahero solle ad Valvas aufgeschlagen, und auch durch die 
Virtl meiszter jedermeniglich von Hausz zu Hausz eingesagt 
werden, dasz niemandt, er sei wer er wolle, sich solle unter
fangen auf dasz Landt in Schnidt zu gehen sub poena 12 fl. 
Es seie dann, dasz er allhier keinen bekhomme, und aus allda 
sich bei Herren Stadt Richter bevor anmelten und also mit 
desselbten erlaubnus anderstwo könne hin gehen, bei welcher 
occasion auch wegen des Tabaks rauchen, schelten, Fluchen, 
bei obgedachter Straff solle Kundt gemacht werden.

Eredetije и. о. Folio 73.
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I I I .
Dann ist auf demütliiges anlangen denen Statt musicali

en pro meliori eorum subsistentia einem jeden 6 d. jährlich 
msz gemeiner Stattkammer Ambts cassa praeter ordinarium 
salarium vor das quartier zu zahlen resolvirt worden.

Eredetije U. o.
IV .

Die 17-ma Augusti. Dito ist deterniiniret worden, dasz 
dieweillen ohnedeme viell baufällige Häuser in dieser Statt zu 
verkhauffen sich befinden, daliero solle kein Platz oder neue 
Hausz Stelle zu erbauung neyer Häuser auszgegeben werden.

Eredetije w. o. Fol. 79.

V.
Tandem ist beschloszen worden, dasz zu verhietung eines 

unklickes, durch die 4-tel Maister von Hausz zu Hausz solle 
untersagt werden, damit niemandt in denen Höffen, Gfärten, 
trett Plätzen und auch Gräszen bey straff 12 fl. keinen Tabak 
rauchen solle, sondern auf das Feyer fleiszige obsorg tragen, 
und allzeit waszer bey Hausz halte, nicht minderer solle sich 
auch niemandt unterfangen, einen frembden ohne uorwissen 
des Heren Statt Richters unter obberichter Straff zu beher
bergen.

Eredetije и. о. Fol. 80.

V I.
Die 28. Augusti. Dito ist beschlossen worden, dasz weil- 

len das unaufhörliche Regen wetter in denen fruchten und 
besonders in Weingärten groszen schaden uerursachet, zu dem 
Ende solle in der Pfar Kirchen ein heiliges Anibt opfer in 
denen P. P. Franciscaner 2 heilige messen, auch bey denen 
Ehrwirdigen P. P. Carmelitern 2 heilige messen (umb eine 
enderung desselben dardurch zu bitten) gelesen werden.

Dito ist deme Scharff Richter (uor seines Knechts Unter
haltung) 15 fl. par geld und 12 Metzen gtraidt resolvi re t wor
den, sambt einer wiszmatt vor seine pferdt.

Eredetije и. о.

1732.
Komárom városi statutum.

Die 5. Januarii. Praeterea statutum est: quatenus a modo 
inposterum incorporandi cives si aliquod incendium in civitate
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(quod deus omnipotens avertere dignetur) allidere valeret, pr 
ejusdem igne extingvendo certum cantharum pellentur prae te 
solitam taxam propria sua pecunia emere et curari facere, civi 
tati indere tenebuntur et obligabuntur.

Eredetije Komárom város levélt. Prot. 1723—1737. Pag. 683.

1732.
Székesfehérvár városi statutum.

Anno 1 732. die 5. Septembris. Ist determiniret worden, 
das/, die jenigen Inwohner, welche in der Vorstadt Erdhütten 
besitzen, erstens ein jeder von dem grundbuch sein Stelle lösen 
solle, und vors zweyte Heuntb dato an bies nechst künftigen 
Georgen Tag geziehmender maszen Bauhen und mit rohr schön 
Bedecken. Widrigen falils wird ein löbliches gemayner stadt- 
grundt-buch fueg und macht haben, dieselbigen einem anderen 
zuverkauffen.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Prot. 1729—1741. 
Fol. 106.

1732.
Győr városi statutum.

Anno 1732. die 23. mensis Decembris.
S t a t u t u m  de i n q u i l i n i s .

Csak az olyan lakos élhessen az város igasságával és 
beneficiumával, a ki hitves és az közönséges onust (akármi 
névvel nevezendő legyen) proportionate supportálja, külömben 
absolute nem.

Eredetije Győr város levéltárában. Prot. ex 1732—1736. Pag. 104.

1732.
Sopron városi statutum.

Vor allen Dingen muss in einer Republik, die von Gott 
Segen und Gedeihen erwarten und haben will, vita et mores, 
wie die darinnen wohnenden Bürger und Inwohner in ihrem 
Leben geartet seyn, in Consideration gezogen worden, als woraus 
ein jeder Vernünftige schliessen will, dass bei Wahrnehmung 
dieser zwei Merkmale auch von denen administratoribus Bei-
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'ub licae g u te  O rd n u n g , Z u c h t u n d  E h rb a rk e i t  u n te rh a lte n , 
lie B o sh a ftig en  h ingegen a u f e rfo rd e rn d e n  N o th fa ll m it  E r n s t  
iuch angesehen  u n d  wohl z u r  b illig en  B e s tra fu n g  gezogen 
v erd en : W ie  n u n  dieses jed erze it geschehen  u n d  d er so n st ein- 
»epflanzten G e lin d ig k e it auch  w ider W ille n  ö fte rs  d e r  E ife r  
vorzuziehen i s t ;  also w ird  die b illigm ässige  A n im adversion  
gegen die F re v le r  u n d  B o sh aftig en  noch  fe rn er E in e m  E h rs . 
R a th  recom m end ire t.

Eredetije Sopron város levéltárában. Gem. Betracht, de anno 1732. 
Nyomt. megj. u. o. 352. I.

1733.
Komárom városi statutum.

Die 20. maii. Statutum extitit: juxta tenorem benigni 
suae majestatis sacratissimae Posonii die 27 mensis februarii 
1 733. eatenus emanati mandati a modo deinceps observandum 
venire, quatenus siqui domum civilem pro se comparare et 
emere voluerint, fassionalesque superinde exceperint, tum iis
dem literis fassionalibus, quam et prothocollo clausulam hicce 
inseri, quod communia quaevis onera civitatis sine discrimine 
personarum talis emptor sufferre, ac supportare noverit pro ut 
et ipsis declarabitur.

Eredetije Komárom város levéltárában. Prot. 1723—1737. Pag. 837.

1733.
Székesfehérvár városi statútumok.

I.
Anno 1733. die 10. Junii. Tandem ist einer löblichen 

Bürgerschaft vorgetragen worden, maaszen führohne wegen 
denen weinegärthen eine andere Ordnung zu gröszerer aufnahmb 
und gemainer Statt-Proventen wird vorgenohmen werden, sol- 
cliemnach ein Jedweder von gemainer Stadt-Grundtbuch aus 
sein gewehr zu lesen verpflicht seyn wirdt, und aller kauft 
und verkauft deren weingarthen, mit wiszen des Grundbuchs 
geschehen musz, wiedrigen fahls derley abliandlungen vor nichts 
seyn solten.

Eredetije Székesfehérvár város levélt. Prot. 1729—1741. Fol. 128.

II.
Die 24. Julii. Eodem ist determiniret worden, wie dasz 

künftig hin in der herinnern Stadt kein vieli mehr von denen 
fleischhackern solte geschlagen werden.

Eredetije и. о. Fol. 131.
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III.
Die 5. Augusti. Item ist concludiret worden, dasz durc 

die Viertl-Meister in, und vor der Stadt eingesaget werde 
bey 6 ti. straff künftighin kein taback mehr auf der gaszei 
zu rauchen.

Eredetije и. о. Fol. 133.

IV.
Die 7. Novembris. Item ist wegen einführung der fremii

den weine abermahlen determinirt worden, dasz durch die 
bürgerlichen Viertelmeister angedeütet werde: wer ohne anmel- 
dung einen frembden wein einführen würde, demselben wird 
der wein contrabandirt werden.

Eredetije и. о. Folio 142.

1734.
Székesfehérvár városi statútumok.

I.
Anno 1734. die 2. Martii. Dito ist determiniret worden, 

wie dasz von heunth dato an unter 12 fl. straff denen jenigen, 
welche es in gehl bezahlen können, die andern aber mit 50 
straichen öffentlich bestraffet werden, welche öffentlich sich des 
tobackrauchen nicht enthalten, und dieses ist durch die bür
gerlichen Viertel Maister allen kundt gemacht worden, damit 
sich ein jeder vor schaden und straff hüthen wolle.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Prot. 1729—1741. 
Fol. 153.

II.
Die 12. Octobris. Eodem ist determiniret: maszen der 

heiirige Zehendtweine sowohl an gewöhnlichen Zehnt, als auch 
an der Portion von denen Zehenter jeder Emmer per 1 fl. 
50 denar, solle und kan angenohmen werden. Übrigens aber 
seynt denen weingarths hiethern von jeder wochen 13 groschen 
zur Belohnung resolviret, welche hernach auff die weine gar- 
then nach den Klaftern repartiret werden.

Eredetije и. о. Fol. 172.
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1724.
Győr városi statútumok.

I.
Anno 1734. die 3-n mensis Maji.

P u b l i c i s  in t r a c t a n d i s  n e g o t i i s  D e t e r m i n a t i o .
Eadem occasione concludáltatott, hogy az városi uraimék 

közül két böcsületes ember az nemes tanácscsal együtt con- 
sideálván, midőn az nemes városnak dolga avagy publicuma 
foly, úgy tractáljanak, erre pedig denomináltattanak Széli 
Mihály és Yissi István uraimék.

Eredetije Győr város levélt. Prot. 1732—1736. Pag. 151.

II.
30. Novembris az nemes városházánál.

D u c t o r u m  et  m a g i s t r o r u m  q u a d r a n t i u m  
i m m u n i t a s .

Eő és vice hadnagy uraiméknak nem külömben fertály
mestereknek is immunitása eránt való propositio ekképen deci- 
dáltatott, hogy ezután is post peractum servitii annum az 
régi mód szerint tovább is maradjon immunitása.

Eredetije и. о. a 183. I.

III.
30. Decembris.

Q u a l i t e r  c o n c u r r e r e  d e b e n t  U j v á r o s i e n s e s  
a d  c o m m u n e s  e x p e n s a s .

Unanimi voto conclusum et determinatum habetur, in 
quantum se communes proventus civitatis, se pro ordinariis 
expensis non extenderent, eo in casu proportionate in tertia- 
litate utpote cives exterioris civitatis concurrere necessum erit, 
uti et se se offerebant.

Eredetije и. о. Pag. 188.

1735.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Anno 1735. die 6-ta Maji. Hac sessione statutum: Mint

hogy a dohányzásban némely itt való lakosok és szolgák, úgy
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egyébféle itt tartózkodó emberek promiscue (nem viselvén elől 
tök a történhető tüzbéli veszedelmet) éjjel és nappal dohányozr 
szoktanak, azért statutum est: az rettenetes tüzbéli veszede 
lemnek eltávoztatására, senki sehol is dohányozni ne merészel 
jen, valaki rajta fog tapasz taltatni, civisek és gazdák ugyan ii 
H. 4 ipso facto per dominum judicem desummendis nunc prc 
tune convincáltatnak; a ki pedig nem concivis, ez in 2 fiorenb 
eodem modo convincáltatik és a parte, a kapu közben pro 
demerito excessus meg fog csapattatni.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1729—1735. Pag. 371—372.

II.

Die 10-ma -Octobris. Jóllehet a múlt úttal a nemes magi
stratus által (cum consensu electae etiam communitatis) serio 
statualtatott, hogy, concivis uraimék, kiki két salva venia sörtés 
marhánál többet, a kapusság közül és annyival inkább senki 
más idegen egyet se merészeljenek hajtani, sub poena contra- 
bandae; mindazonáltal, némelyek, vilipensa electae communi
tatis ac etiam amplissimi magistratus authoritate ezen statú
tumnak contraveniálni merészelvén, azért pro justo inventum 
est: hogy azon statuált büntetés holnap executioban is vétetődjék.

Eredetije u. o. Pag. 432.

1735.
Székesfehérvár városi statútumok.

I.
Anno 1735. die 7-a Maji. Eodem ist determiniret, dasz 

niemandt auf der gaszen hoff, trett platz und andern gefähr
lichen Örtlien taback rauchen solle, unter straff toties quoties 
2 fl. die aber dieses nicht könnten bezahlen, sollen mit 30 streich 
öffentlich abgestrafft werden.

Item ist resolviret, dasz 3 wagen mit eisernen beschlage
nen Laitten sollen vor eine vorsorg des feuers gemacht werden.

Eredetije Székesfehérvár város levélt. Prot. 1729—1741. Fol. 195.

II.
Die 1-ma Junii. Item ist auch verbothen und keinem 

Inwohner erlaubet zu futeraschirem, sondern nur denen zuge- 
laszen, welche aignthumbliche Hauser besitzen.

Eredetije и. о. Fol. 198.

450
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1736.
Szombathely városi statútumok.

I.
Anno 1735. Die 19. mensis Julii. Determináltatott ujab- 

jan némely confusioknak eltávoztatásaért, bogy valamint eddig, 
ágy ennek utánna is senki notarius hire nélkül földet el ne 
adjon, ha el ad is, nótáriusnak hírével, az atyafiakat mindaz- 
által és szomszédokat megkínálni a biró uram által tartozzék; 
melyet ha el mulat, ámbár adózzék is tűle, de letévén az atyafi 
és szomszédok az adót, visszaválthatják, ha örökön veszi is.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. 1726—1736. Pag. 294.

II.

Die 19. mensis Decembris. Determináltatott az is, hogy 
a modo in posterum, czéhbéli uraimék senkit az nemes magi
stratus hire nélkül be ne vegyen, banem megvizsgáltatván az 
nemes magistratus által, ha érdemes lészen bevétctődik. az pur- 
gerpénz penig ennek utána nem öt, hanem kilencz forint lészen. 
Előbbi város tetszése szerint az négy for. tanács uraiméknak 
fog járni, az öt forint penig az város cassájában mégyen.

Eredetije u. o. Pag. 300.

III.

Die 22. mensis Decembris. Determinálta azt is az nemes 
város: mintbogy majd nagyobb kárára, hogy sem mint hasz
nára látja az nemes város, az pálinkás zsidóknak bent való 
lakását, egy az; más az, hogy régentén egy éjszakán sem mert 
egy zsidó feleségestül itt városunkban hálni, nagyobb az, hogy 
lutheránust, kálvinistát nem szenved az város, annyival inkább 
zsidót feleségestül éppen nem: azért megfizetvén az városnak 
az hátra való árendáját, menjen ki az városbul.

Eredetije u. o. Pag. 318.

1735.
Magyar-Óvár városi statutum.

Die 24. decembris. Hat E. E. Eath auch beschlossen wie 
dass von dato an künftighin in der zeit die Gerichts-Tax wegen 
Vormerkhs oder intabilirung deren capitalien, undt zwar von
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jeden Gulden einen halben liunghariséh, a parte aber vor de 
notario die gebühr mit ХД thaller von Jedermänniglich ohn 
unterschied desumiret werden solle.

Eredetije Magyar-Óvár város levéltárában. Prot. 1733—1741 
Folio 114.

1736.
Székesfehérvár városi statútumok.

I.

Anno 1736. die 7-rna Januarii. Eodem ist determiniret 
dasz alles zum verkauf anhero gebrachtes Salva venia Schweine- 
Vieh von dem darzu bestelten fleischhacker besichtiget werde, 
ob das fleisch fünnig, und bat Besicht-Geld durch den Käufer 
zu empfangen, von jeden stuckli 5 denar, und dieser schlusz 
soll bey groszer straff genauestem observiret werden; folgsam!) 
auch alles fimniges fleisch zum Verkauf untauglich sein solle.

Nach diesem ist Einhellig beschlossen worden, dasz alle 
dienstknecht von neuen Jahr bisz zu anfang des andern Jahrs 
soll aufgenohmen werden, so aber de facto bisz Sanct Georgii 
schon würcklichen aufgedungen worden, sollen nachgehends von 
St. Georgii hisz zum neuen Jahr ihre dienst thuen, welche 
Determination auch bey allen Bürgern und Inwohnern durch 
die Viertelmeister solle eingesagt werden, und haben die tiber- 
tretter dieses Schlusz die ernstliche Bestraffung zu gewarthen.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Prot. 1729—1741. 
Fol. 214—215.

II.

Die 6-ta Aprilis. Item ist determiniret worden, das alle 
und Jede Bürger, Inwohner oder Erembde, so in stallen oder 
andern gefährlichen orthen taback rauchen, also gleich ohne 
unterschied in arrest, und zur längst dictirten straff gezogen 
werden sollen. Zu gröszer Vorsichtigkeit aber des feuers sollen 
täglichen zwey Männer in jeder Vorstadt beordert werden, 
von welchen allzeit einer durch die gaszen Patroliren und auf 
das feuer und tabackrauchen obsicht haben sollen, und diese 
Ordnung wird von Hausz zu Hausz durchgehende zu observi- 
ren seyn.

Eredetije ugyanott. Fol. 228.
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1736.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Die 6. martii. Item borbélyok és appothicariusok sub 

oena gravissimae animadversionis megne merészeljék próbálni, 
ogy olyas betegeknek, kik az professiojokon kívül vannak (mint 
nnek előtte) járjanak, s annyival inkább azoknak purgatiot 
s más orvosságot sine praescriptione doctoris adjanak.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 1736—1738. Pag. 16.

II.
Die 2. novembris. Item hac sessione concludáltatott, con- 

sideralván sokféle szükségét és költségit az nemes városnak, 
hogy a modo inposterum senki idegenfi, az akármely mester 
ember, vagy egyéb renden lévő legyen, infra taxam 50 fiore- 
norum, idest quinquaginta bé ne vitettessék az concivitasba, 
az itt való fiáknak taxája in statuquo ad ulteriorem nihilomi
nus dipositionem amplissimi magistratus fönt maradván.

Eredetije и. о Pag. 91—92.

1736.
Magyar-Ovár városi statutum,

Die 12. Maii. Ist auch von wegen des Grastragen aus 
denen bürgerlichen Wältern weillen grosser Schaden geschehen 
und die Leüte ohne Unterschied nach Belieben das Gras abge- 
machet, und nachher hausgebracht, statuiret worden, dass zum 
fahl Jemand so keinen Walt oder Wiesen hat, sich betretten 
lassen wurde einiges Gras zum entnehmen, und nachher haus
zubringen, so sollen die bestellte Grasmeister, oder Waltforster 
solches bey Gericht andeüten, allwo von einen Wagen 3 fl. 
zur Straff desumiret werden, und die hälffte davon dem Gericht, 
die helffte aber dem Grasmeister zugehören solle, vor eine jede 
Putten oder Säckh Gras aber sollen die Grasmeister vor sich 
15 cruciferos desumiren, undt zum Pfandt die Putten oder 
Säckh sambt Sicheln oder andere Instrumenten hinwegnehmen, 
undt behalten, damit um jedes vor ungelegenheit und Schaden 
hüetten möge; ist dieses verbotten und statutum des Gras 
Entnehmen — so wohl Bürgers — als auch Inleüthen von 
Haus zum Haus durch bürgerlichen Abmesser intimiret und 
zum wissen gethan worden.

Eredetije Magyar-Ővár levéltárában. Prot. 1733—1741. Folio 132.
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1736.
Szombathely városi statútumok.

I.
Anno 1736. die 22-da mensis decembris. Vót az neme 

városnak generalis kántor gyűlése, melynek alkalmatosságává 
determináltatott.

Ha ezután halat vagy csikót hoznak az város piaczára 
vásár birák uraimék magok számára halat vagy csikót ne vegye 
nek, hanem hely pénzt dnr. 4 szedjenek az hal vagy csikhozi 
emberektől. Nem különben ha halat az mészárszékeken fogjál 
mérni, az halas ember csak azon mester embernek adjon halat 
a ki mérni fogja.

Eredetije Szombathely város levéltárában. Prot. 1730—1739. Pag. 37.

II.
Eodem die. A házakhoz való osztott erdők iránt, akinek 

a szomszédjára ezután a mesgyék eránt panasza lészen, tehát 
az olyan gazda, praevie az erdő osztályt megnézetvén két külső 
tanács uraimék által, ordinarius vagy substitutus bird uram 
exmissiojából revideál tathatja.

Eredetije u. o. Pag. 38.
III.

Eodem die. Determináltatott utoljára, hogy az város erdő 
és mező pásztorainak és bakterainak ezután mindenkor uj esz
tendő napkor kezdődjék szolgálatjok.

Eredetije u. o.

1737.
Szombathely városi statutum.

Anno 1737. die 5. Januarii. Az mezőpásztorok szokás 
szerint meghiteltetvén determináltatott, hogy ha ezután fagyos 
vetésekről akárminemü marhát behajtanak, mindenikétől 2 pénzt 
lágy vetésekről penig 10 pénzt vegyenek.

Eredetije Szombathely város levéltárában. Prot. 1736—1739. Pag. 40.

1737.
Kőszeg városi statutum.

Die 12. augusti. Item hac occasione az öreg toronyban való 
harangok megvonása eránt lett ezen rendelés és determinatio.

Minthogy az nemes város cassájábúl kölletik az harango
kat procuralni és conservalni, azért conclusum est, hogy mind



•lső, mind külső tanácsbéli uraiméknak a modo inposterum 
;yaránt vonattassanak (úgy más érdemes concivis és érdemes 
•iembereknek is a kik az taxát leteszik) a taxa pedig ilyformán 
mitáltatott, úgymint:
. midőn csak az két kis toronyban lévő harang

vonattatik meg, jár .............................  — flór. 40 den.
íz öreg toronyban lévő két kisebb harangtól — » 75 »
Indem az három harangtól pro pulsu.........  1 » 25 »
\ midőn valamely emberséges ember, az akár 

belső, akár külső, vagy más írdemes úri 
ember legyen, az öreg harangot kívánja 
pro signo megvonatni, biró uramnál tar
tozik magát insinuálni. Fog az haran-
gozástúl járni.........................................  » 50 »

Az harangozó obtingense lészen az öreg ha
rangoktól cum signo.............................  — » 75 »

Azon toronyban az két kiesebbik harangoktúl 
jár neki, kétszeri megvonástól úgy mint
kiharangozás és kiséréskor .................  — » 50 »

Az kissebbik toronyban lévő 2 harangtól.....  — » 35 »
Nota bene: az ki az öreg toronyban lévő 3 

öreg harangokat megvonatja, tartozik az 
kis toronyban lévő kettőt is megvonatni 
s tizet a ttú l............................................. 1 frt. 65 den.
Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1736—1738. Pag. 193—194.

1737.
Koszét) városi statutum.

Die 12. augusti. Hac occasione az mesterek fizetése is 
limitáltatott.
Úgymint az magyar mesternek ordinaria stola .....  den. 32.
Az nimetnek pedig ....................................................  » 25.
A midőn valaki szent misével temettetik a magyar

mesternek jár .........................................    » 50.
Az nimetnek pedig propter etiam pulsum organi.....  den. 75.

Ezenkívül senkitül többet ne merészeljenek praetendalni, 
hanem az idegenektől, mint ekkoráig is a proportione, ut prae
missum est, az stólát in duplo fogják venni, de bort koldúlni. 
vagy korsókat házakhoz küldeni absolute ne merészeljenek.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1736—1738. Pag. 194—195. 
C orpus Statutorum. V. 30
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1737.
Győr városi statutum.

Die 13. Augusti. In casu transpulsionis ovium per huj: 
tes cives fieri solitae.

Cum plurimi ob usus circa transpulsionem ovium induc 
essent, quod nimirum vel maxime cives hujates isthic quaestu 
gratia boves et oves impellentes ac istliic extraneis Viennen 
sibus utpote ac aliis Austriacis quaestoribus vendentes in prae 
judicium et diminutionem proventuum hujus civitatis usqm 
Viennam et fors ultra propriis expensis depelli curare consue 
verint, et liinc immunitatem suam civilem allegantes in cassi 
communitatis nihil pendere debere statuunt. Cum vero ejus
modi venditiones, emptiones et pacta non nisi in aversionem 
et diminutionem proventuum civitatis vergerentur, ideo sta
tutum est, ut in posterum qualitercunque et quomodocunque 
sub quibusvis conditionibus ejusmodi pacta tractentur aut con
cludantur inter ipsos partes solitum tributum nihilominus ab 
ejusmodi expellendis pecoribus desumendum erit, absque omni 
exceptione sive ille, hujas sit sive extraneus. Casu quo autem 
transgressor hujus determinationis et statuti id facere negle
xerit, poenam omnino solitam non effugiet.

Eredetije Győr sz. kir. város levéltárában. Prot. Nro 28, 1736—1738. 
Pag. 131—132. 162. jkvi sz.

1737.
Sopron városi statutum.

Es möget sich Ein wohledler Hath belieben lassen, wann 
alljährlich sollte bei Einer Ehrsamen Gemeinde eine Ergän
zung nöthig vorzunehmen seyn, es möchten solche mit Zuzie
hung deren vier Vormünder, welche von denen Leuten zuwei
len bessere Notiz haben, ersetzet werden, damit nicht zuwei
len Ein oder Anderer, so nicht einmal ein Bürger, auch weder 
schreiben noch lesen kann, dazu gelangen möge.

Eredetije Sopron város levélt., Gem. Betracht, de anno 1737. 
Nyomt. megj. u. o. 364. I.

1738.
Ruszt városi statútumok.

I.
Die 8 Februarii. Item ein jeder Burger, der einen Hol

den hat, solle selbigen so wohl das Tax als Pfarrgeld von sei-
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íen bestandt abrechnen, und anstatt seiner in die behörige 
Oassa bezahlen.1

Eredetije Ruszt város levéltárában. Prot. 1738—1743. Fol. 14.

II.
Den 5. Augusti. Darauf ist resolviret worden, dass ein 

jedweder Wirth auf seine Unkosten die Grub vor das abge
standene Vieh auf den ihme vorgezeigten Orth 4 Schuh tieft' 
und 4 Schuh weit solle machen lassen.

Eredetije и. о. Folio 45.

1738.
Kőszeg városi statutum.

Die 24. április. Item Isten ő szent felsége gyakran láto
gatván városunkat tűzzel, azt gyakran példák bizonyítják; Hogy 
azért mindazon rémülésben is tudják az idevaló lakosok mihez 
magokat tartani, az nemes tanács juxta subsequentem annexum, 
bizonyos rendet csinált, a ki a nemes községgel mai napon 
communicaltatván, minden részeiben helyben hagyatott, az nemes 
városon lévén nimet renden valók is, fog nímet nyelvre is fordit- 
tatni és ki is adatik minden fertály mesternek, hogy annyival 
jobban tudják mihez magokat alkalmaztatni.

T ű z  t á m a d á s b a n  va l ó r e n d t a r t á s .
1- то. A midőn a tűzállapotjában Isten látogatása váro

sunkat, akár belső, akár külső városunkban illetné, az iránt, 
ha éjszakai időben támadna, vagy magát kiadná, az órát kiáltó 
vigyázóknak meghagyassék, hogy a ki vigyázok külső városon 
vannak ott kin, az itt benn valók pediglen itt benn tüzet kiál
tassanak és az utczákon föl s alá járván lármát csináljanak; 
a ki pedig belső városi vigyázó, az menjen az harangozóhoz, 
ő néki az tüzet megjelentvén, tornyosoknak is tüstint tűz iránt 
hirt adjon.

2- do. A mi az harangozónak dolgát illeti, az, principaliter 
abból álló lészen, fog az város tornyában nagy lámpás tartat- 
tatni, valamely felé, éjszakának idején az tűz támad, azon félre 
fogja kitenni, az lámpást ígő gyertyával, ha pedig nappal támadna 
az tűz, ugyan az toronyban vörös zászló tüzettetik ki, a kire 
minden lakos vigyázzon.

' Ugyanez ismételve 1739. évi jan. 7-iki ülésen.
3 0 *
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3- tio. Az tornyosok fogják azt observálni, ámbár az szi
getben támadjon is az tűz, az piarcz felé lármázzanak az réz
dobbal és trombitákkal, lia pedig az belső városban támadná 
elsőbben bent, azután kiint üssék az dobot és fújják az trombitát.

4- to. Es jóllehet az öreg toronyban vannak harangok, 
melyekkel az lárma fog tétettetni, mindazonáltal, hogy annyi
val is az városi lakosok magukat regulálhassák, azon harango
kon kívül az parochialis ecclésiánál lévő toronyban is fog egy 
harang lenni, a mikor ez, akár megvonattatik, akár félrevere
tik : az tűznek jele lészen; ezen harangnak kötele szintén le 
fog az karon által az templom ajtajáig belől szolgálni; és igy 
ez elsőbben lármául vonattatik meg, azután pedig a többi haran
gok is szüntelen, miglen Isten ő szent felsége a tüzet nem 
csendesíti, fognak félreverettetni.

o-to. Hogy a lárma annyival is nagyobb legyen és az 
lakosok könnyebben akár ébredjenek, akár tudják meg, hogy 
tűz támadott, fog lenni az belső városi kapuknál három mozsár, 
azok mindenik kapunál töltve conservaltatni fognak, mihelyt 
csak tűz iránt legkevesebb lárma lenne, mindenik kapunál az 
kapun álló hajdúk azokat kisütvén ez által is az lakosoknak 
lárma és hír adatik, hogy az városban tűz vagyon.

6- to. Magistratualitér az búr, vödrök, fecskendők és laj
torják eránt, hogy minden háznál mind külső, mind pedig belső 
városban, boldognál és szegénynél mindezek legyenek és hóna
ponként investigaltassanak s revideál tássanak, 32 forint bün
tetés alatt lett determinatio. Ha azért Isten ő szent felsége 
városunkat tovább is tűzzel látogatja, minden gazda és lakos 
maga házára az lajtorjákat elsőbben is fölállitsa és állitassa, 
vizrűl is, a mennyiben lehet provisiot tegyen, megtudván pedig 
hói és mely utczában adta ki az tűz magát: az vödörrel az 
lakos vagy menjen, vagy pedig az fertálymesternek rendelése 
szerint küldje emberit ugyan a végre, minden lakos megértvén 
az tűz lármát, maga fertály mestereinek háza előtt megjelenjék.

7- mo. Vannak tűz ellen vizhordó lajtok szekereken, azok 
naponkint fognak fertály mesterek által 12 forint büntetés alatt 
vizitáltatni; azon lajtok lesznek pedig vizzel tele, valaki az 
lakosok közül első azon helyre és házhoz lovain, vagy ökrein 
viszi azon laitot, vízzel teli, az elsőnek adatik két forint, mási
kának egy tallér, harmadikának egy forint, negyedikének fél 
tallér, az többi pedig, valaki az lajtot teli vizzel viszi öt-öt garas.

8- vo. Azt is a tűznek elfogására és csendesitésére méltó 
observálni, hogy a mely háztól a tűz kiadja magát, azt vizzel 
az lakósok öntözzék, úgy az mellette lévő fölső és alsó háza
kat is, az szél pedig akár merre adja magát, mind föl, mind
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il szerint, harmadik és negyedik ház födele levonassék és az 
lakosok azon házakat, a kiket levontak az lakosok, övezzék és 
vízzel szüntelen öntözzék, azon házakhoz pedig az ácsok, könn
yesek magokat felosszák, ha Isten О szent Felsége azon házak 
között a tüzet megcsendesíti ex eassa civitatis leszen azokra 
a lakosokra a proportione condigna retlexio, sőt inkább in dua- 
tus tertiálitatibus az háza födele fog néki bonificaltatni.

9- no. Hogy az egész városi lakósok tudják magokat mihez 
tartani, az fertályonkint 32 forint büntetés alatt minden lakos, 
a ki egészséges és ide haza vagyon, maga fertálymestere háza 
eleiben, mint föllebb említve vagyon, menjen. Ott megtudván 
melyfelé az tűz, két tizedet az fertály mester vigyen, harmadik 
pedig az fertálynál maradjon és akármely veszedelem légyen 
az egy tized az fertálytól el ne menjen, hanem ott minden 
jóvigyázással legyen.

10- mo. Yalakik az fertályból az tűz oltalmára és csende- 
sitésére megyen, minden háznál leszen bűrvödör, mihelyt meg
érte az tűz lármát, fertálymesterihez azonnal menjen, is onnan 
az vödröket teli vízzel vigyék, azonkívül az ácsok fejszékkel 
lévén, az fertálymesterek fejszékkel is rendeljék az lakosokat.

1 l-то. Vannak mind külső, mind pedig belső városban 
az közönséges utczákon kint kútak; azonban szemléltetik az, 
hogy némelyiknek se jóravaló kútkávája nincsen, se pedig azok 
vödörbűi és lánczokbúl providealva nem lévén, mindazon kúta- 
kon lévő kótkávák meg fognak ex communi cassa csináltatni, 
azokhoz lánczok és vödrök is az szerint ex communi fognak 
szereztetni, a melett valamennyi kútak vannak kint az utczá
kon, azok mellé egy jó tölfa kád is vas abroncsokkal fog csi
náltatni.

Ы-то. Az kémény tisztítók is in capite, maga az mester 
legényeivel együtt, valamely helyen az tűz támad, tartoznak 
jelen lenni 32 forint büntetés alatt és magokat szorgalmato
sán viselvén, kinek-kinek lészen egy forintja, hasonlót értvén 
az ácsok és kőmívesek iránt is.

lo-tio. Lészen két réz föcskendő, azoknak egyike fog állani 
az belső városban; az másika pedig kint az piarczon; ezeknek 
inspectioját prothocollatio szerint is Smitt Kolompár József 
magára vévén, arra is kötelezte magát, hogy az tűz támadás 
alkalmatosságával, maga legényével együtt fogja az föcskende- 
zist dirigálni; lévén azoknak az tűzfecskendezőknek olyan súlya 
és nehézsége, hogy gyalog emberek el nem vihetik, arra való 
nézve az idevaló lakósok, leginkább kiknek lovaik vannak, köte- 
leztetnek azon fecskendőket oda vinni, az hói az tűz lészen,

469
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a kiért, kinek-kinek egy fecskendő elvitelétől lészen fizetése két 
forintja, idest 2 flór.

14- t o. Minthogy az föcskendőkhez szükségesek lesznek 
emberek is, hogy azért abban is az Kolompár megne fogyat
kozzék, tartoznak az kapások közül mindenikéhez, tizenkét jó 
erős legény, sőt az bórvonók is mellettek legyenek, lészen pedig 
fáradságokért, kinek-kinek huszonöt pínze, id est den. 25. Ebben 
kapások engedetlenek lévén indiscriminatim 4 frt id est 4 flór. 
desummáltatni, a ki hasonlóképpen ad communes necessitates 
aplicaltatni fog.

15- to. Az most feltett punctumban az kapások kötelez
telek ugyan az föcskendő mellett való szükséges dolgokra, 
mindazonáltal azokon kívül minden mesterlegények és inasok, 
sőt egyéb idevaló lakósok is, a mennyiben az szükség fogja 
kívánni oda concurralni tartoznak. Ellenkező tapasztaltatván 
juxta magistratus dispositionem fogja érdemes büntetésit venni.

16- to. Nemes város birája és tanácsbéli uraimék valamely 
felé vagyon az tűz támadása, oda tartoznak menni. Hogy pedig 
az lakosoknak és segítségre menőknek legyenek' előj árói; azok
tól függni és rendelésük szerint az lakósok eljárni, ha valaki 
az jó dispositióknak ellene állói volnának, azok ki-ki maga
magán comperiar ei veritate barminczkét forint büntetist irre- 
missibiliter fognak kiáltani, mely büntetés (kit adjon Isten 
soha se legyen) fog az tűz ellen való szükséges instrumentu
moknak megszerzésére applicaltatni.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 1736— 1738. Pagina 
376—380.

1738.
Kőszeg városi statutum.

Die 23. mai. Mivel pedig az elmúlt 40 órai devotióra 
(kit is az nemes magistratus győri generalis vicárius úr által 
notificalt, kegyelmes urunk 0  felsége parancsolatjából institualt) 
az városban lakozó lutheránusok meg nem jelentek, hogy ez 
eránt mindeniken, a ki meg nem jelenik 4 frt desummáltassék 
statuáltak) tt.1

Eredetije Kőszeg város levéltárában Prot. 1736— 1738. Pag. 402.

1 A kir. helytartótanácsnak, 1738. év ápr. 2-áról kelt intimátuma 
alapján, hozott volt a város, a luth. felekezetüek processiokon való meg
jelenésére egy szabályrendeletet, mely az 1738. évi jkv. 374. lapján fog
laltatik s a fenti statutum erre való vonatkozással készült.
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1738.
Győr városi statutum.

Die 7. Julii. Jóllehet a sörfőzőkkel accordáltatott, liogy 
minden akó sörtől 60 dénárokat az cassában tartoznának 
beadni, hogy ha 4 pénzeken árúlhatják; de mivel lassú folya- 
matja vagyon 4. pénz ben. azért tetszett egyenlőképpen, hogy 
két krajczáron árúitassák, úgy hogy 50 pénz nyereséget tar
tozzanak az cassában beadni.

Eredetije Győr sz. kir. város levéltárában. Prot. Nro 28, 1736 
1738. Pag. 313. 377. jkvi szám.

1738.
Székesfehérvár városi statutum.

Die 26. Augusti, anno 1738. Ist wegen der jenigen Bür
ger, Inwohner und andern allhier in arbeith stehenden Hand- 
werckhsgesellen, so den durch die Viertelmeister von Hausz 
zu Hausz insiniurten und den 6-ten März auff das Rathhausz 
auch öffentlich angeschlagenen Obrigkeitlichen Verbotli, dasz 
sich keiner von hier anderwärths in schnitt Begeben solle, 
übertretten, und anderer Orthen gsclmitten, beschloszen wor
den. dasz ein jeder Inwohner wegen solcher iibertrettung des 
obrigkeitlichen Verboths zur straff ein Pfund wachskertzen, 
diejenigen Bürger aber, welche ihre gesellen und Lehr jungen 
in den Schnitt selbst abgeschücket, 3 Pfund kertzen, und end
lichen die Csaponister, weihlen derselben gesellen Bey ihren 
meistern nicht in Brodt stehen, mithin nicht also, wie andere 
sint ihnen schaffen können, in Ansehen dessen, dasz sie wenig
stens um erlaubnusz anhalten hätten sollen, dessenwegen 2 
Pfund kertzen vor jetzo aus specialer gnad beyschaffen und 
entrichten sollen; Im fahl aber künftighin dergleichen über- 
trettung sich eraignen solte, die andictirte straff unnachläsz- 
lich an ihnen desumiret werden solle.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában, az 1738. évi törvény
kezési jkvben. Föl. 3.

1739.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Anno Domini 1739. die 2-da Januarii in curia senatoria 

liberae ac regiae civitatis Keőszögh seu Ginz, praesentibus
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G. D. judice ordinario utriusque ordinis senatoribus, tribunis 
plebis et electa communitate, habita congregatione sequentia 
sunt acta et determinata.

Az itt való nemes város szolgalatjában levő hajdúk, mező- 
pásztorok és egyéb szolgai rendek magok szcmélyitiil és fele
ségektől, se portiét, se kis adót ne fizessenek, hanemha olyan 
fundusok vagyon, a ki az contributiónak substernáltatik, justo 
adinventum est.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1739— 1742. Pag. 5.

II.

Die 13. Februarii. Hac sessione conclusum: hogy ab inta- 
bulationibus a singulo instrumento (az akár nagy, akár kicsin 
summa legyen) obliga tionali, notarius uramnak adatta tik pro 
intabulatione 50 den.

Eredetije u. o. 33. p.

1739.
Rüszt városi statútumaié.

I.
Den 27. Januarii. Von dato an soll keinem Menschen, 

er sey Burger oder Hold, kein pfund Saltz ohne Zetl von 
Herrn Stadt-Richter und haaren Geld gegeben werden.

Eredetije Buszt város levéltárában. Prot. 1738— 1743. Fol. 91.

II.
Den 29. Januarii. Es soll kein Judt herein gelassen werden.
Eredetije и. о. Fol. 92.

III.
Den 7. Februarii. Es wird allen und jeden Bürgern und 

Inwohnern verbotten, Niemandt frembden, es seye ein Soldat, 
oder Bürger, er seye ein bekannter, oder unbekannter, ein hiesiges 
kind, oder ein frembder an einen andern ort zu sieb zunehmen, 
und demselben herein zuführen welcher keinen pass hat; und 
wann er auch einen Pass bat, soll solcher ehender examiniret 
und nach befindung dass derselbe authentisch, hereingelassen 
werden, und dieses solle durch den diener aingesaget werden.

Eredetije и. о. Fol. 95.
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IV.

Don 7. Martii. Die frembden Weber sollen bier kein 
iarn hollen, und keine Leinwadt hereintragen.

Eredetije и. о. Fol. 104.

V.
Den 12. Mai. Das Tabak rauchen ist auf das schärfferste 

verhütten: Zumahlen in Hoff oder salva venia Stall. Item hei 
denen Thören auf denen Bäncken.

Eredetije и. о. Fol. 118.

VI.
Den 26. Mai. Anbeute ist allen und jeden verbotten wor

den. nichts altes, es seye leibs- oder Bettgewandt, oder andere 
Bagage weder an frembdten Orthen, noch zu Hause zu kauf
ten bey willküliriger Straff.

Eredetije и. о. Fol. 121.

VII.
Den 5. Septembris. Zu Vertilgung der Spatzen und Alstern 

ist folgender Schluss geschehen: dass allen und jeden, Sie mögen 
seyn wer sie wollen, von 12 Spatzen 1 groseben, von 2 Alstern 
auch 1 groseben bezahlet werden.

Eredetije и. о. Fol. 144— 145.

1739.
Székesfehérvár városi statutum.

Anno 1739. Die 3-ia Aprilis. Zu Verhüttung allen Feiier- 
unglücks ist die Verordnung Magistratualiter Beschehen, dasz 
bey sich ereignenden feuer (welches gott gnädiglich abwenden 
wolle) die herrn des Raths sich allda alsogleich einfänden, 
und die Leuth zum löschen aufrieschen, die sich weigernde 
auch mit schlagen darzu antreiben sollen, fernere bey solcher 
gelegenheit sollen die fleischhacker und lederer zum wasser füh
ren sich begeben, die teütsche und Crobatische Schuster, Riemer, 
Csapó, Zischmamacher, Kürschner und Schneider mit Feuer- 
Ämpern und andern Lösch-geschirr sich einfünden und was
ser zutragen, die Maurer, Zimmer Leüth, Tischler, Wag
ner, Schmied, Bänder, Schloszer sich alsogleich umb die feuer 
leiten und hackhen umbsehen und solche zu tragen; die rohr-
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decker und andere Inwohner sich mit Hauen und Hackhen ai 
die Boden begehen, und die wieden an den dächem abhaue 
und also wo es nöthig, die dächer abreiszen umb hiermit der 
gewalt des Eeüers vorzukommen. Welch alles vorspecificirt 
handwerckher bey 6 fl. straff zu erfüllen und hierinfahls ihre 
Schuldigkeit zu thun sich befleiszen und keines wegs Yerah 
saimen sollen. Endlichen aber damit ein Vorrath sowohl vor 
feüerämpern, grosz und kleinen Hackhen, auch laitern unc 
Spritzen, als auch Wasser Lathen herbey geschafft werde, und 
sothane Lathen oder Wasser-wägen in der Innern Stadt und 
Beyden Vorstädten jederzeit mit wasser angefülter in Bereith- 
schaft stehen, anbey auch alle feüerstätt und Rauchfang visi- 
tiret, und die gefährliche abgebrochen zu werden. Die Verord
nung Beschehen, zu welcher Visitation Herr Joannes Paraghi 
und Herr Sigismundus Horváth Senatores mit zwey auszern 
Rathsherrn, Mauermeister und Rauchfangkehrer deputiret 
worden.

Eredetije Székesfehérvár város levélt. Prot. 1729— 1741. Fol. 3Hö.

II.
Die 26-a Junii. Wegen öfters entstandenen raufhandeln 

zwischen denen Handwercks-Purschen ist Beschlossen worden, 
dasz künftighin keinem, er seye ein künstler oder anderer 
Handwercksgesell, den Degen zu tragen erlaubt seyn solle, 
einfolglicli dieses schluszes übertretter des gewelir verlustiget 
seyn werden.

Eredetije и. о. Fol. 402.

III.
Die 30. Junii. Die untern 26-ten Juny wegen Abschaf

fung des degentragens Beschehene deliberation auf gehorsamb- 
stes Ansuchen deren bürgerlichen Mahlern und Bildhauers 
auff Vorstellung, dasz Selbe künftighin kein geselln bekommen 
könten, dergestalten qualificiret worden, dasz denen künstlern 
solches zwar erlaubet seyn solle, im fahl aber sie in rauffhan- 
del verfalleten, werden sie gesellen mit aller schärfte angesehen 
werden.

Eredetije и. о. Fol. 403.

IV.
Die 18. Augusti. Ist denen Müllermeistern anbefohlen 

worden, dasz sie hey unausbleiblicher straff kein frembdes 
Maller annehmen, noch auch denen Beckermeistern überflüszig 
mahlen, sondern hiesige Leuth befördern sollen.
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Denen Beckermeistern aber bey Confiscirung Yerbothen 
orden, keinen andern, als den allhiesigen Inwohnern das 
eisze mehl zu verkauften.

Eredetije и. о. Fol. 412.

V.
Die 15. Octobris, [st beschlossen worden, dasz bey Con- 

iscirung der Weine, keiner einigen Wein von hier verkauf
en solle.

Item wird der Weinzehent in 2 fl. 40 den. in der Por
tion aber per 2 fl. 50 den. angenohmen werden.

Eredetije и. о. Fol. 424.

1739.
Komárom városi statútumok.

I.
Anno 1739. die 4-ta Aprilis. Unanimi consensu conclu

sum exstitit, ut educillatio vini in domo senatoria tollatur, 
inhabitatoresque in cubiculis pro censu assumantur et quidem 
ex ea ratione, siquidem nullum aut exiguum emolumentum 
civitas ex educillatione vini senserit, incommoditatesque suffi
cientes habuerit, sordesque intollerabiles, indeque enatum foe- 
torem intrantes et inhabitantes pati debuerint; imposterum 
adeoque pura area conservetur.

Eredetije Komárom, város levélt, az 1737— 1745. évi jkv. 73. I.

II.
Die 23. Septembris. Determinatum est, ut quivis, qui in 

conci vilitatem et in numerum reliquorum civium adoptare 
seque inscribere voluerit, denarios 25 deponat, qui pro per
ficiendo instrumento, vödör vocato tempore (quod deus aver
tat) exorti incendii applicabuntur.

Eredetije w. o. 80. I.

1739.
Magyar-Ővár városi statutum.

Die 22. maii. Ist abermahl und auf ein neües geschlos
sen, und der gesambten Bürgerschaft intimiret worden: dass 
ein jeder Burger, wann ihme entweder von wegen Verfassung 
und Ratiticirung, der bürgerlichen Gemeine Rechnungen, oder
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anderer bürgerlichen gemeinen Affaire halber auf dem Ratl 
haus zum erscheinen angesagt wirdt, sollen sie bey 5 f. Stra 
also gewiss, und punctual zu der gesetzten Stund erscheinet 
als in gegentheill diese Straff von denen weche solchen Schlus 
nicht accurrat nachkommen wurden, unfehlhaar desumiret wer 
den solle. Doch in fahl ein oder anderer Burger kranckh wäre 
oder eine andere wichtige Ursach hätte auszubleiben, sich zun 
excusieren schuldig seye bey Herrn Richter.

Eredetije Maqyar-Ovár város levéltárában. Prot. 1733- -1741 
Folio 329.

1739.
Magyar- Ovár városi statutum.

Die 1. Augusti. All die weillen occassione der Markts- 
Abends zusammenkunfften einige Herren des Baths tlieils gar 
zu späth, theills aber nicht kommen, da doch viell daran gele
gen ist, alls haben die Herren des Raths ausgemacht und 
beschlossen; das von nun an künftighin ein Jeder Herr des 
Raths zu dieser Stund als Herr Richter einsagen lasset, umh 
so gewisser punctual erscheinen und selbst in eigener Persohn 
in Behausung des Herrn Richters sich einfindten solle, bey 
5 f. unnachlässlicher Straff, welcher diesen nicht accurat nach
leben wurde, welcher aber eine wichtige Ursach hätte, etwann 
später zukommen, oder gar auszubleiben, sidle unter gleicher 
Straff verbundten sein, sich vorhero bey Herrn Richter zu 
excusiren.

Eredetije Maqyar-Ovár város levéltárában. Prot. 1733— 1711. 
Folio 355.

1739.
Győr városi statutum.

Anno 1739. die 25. mensis Septembris in domo praeto
ria. Determináltatott, hogy az »Klaffter« és Scliützpénzbeli 
restantiák Szalay György uram által manu militari incassal- 
tassanak, úgy hogy az exequensnek az exequalandó gazda nap
jában két font kenyeret, egy iteze bort és egy font húst adjon, 
mely az restantiariusoknak praevie tudtokra fog adattatni.

Eredetije Győr város levélt. Prot. ex 1734— 1741. Pag. 288.

476
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1739.
Komárom városi statutum.

Die 16. mensis Decembris. Determináltatott, bogy min
őn ember sine discrimine personarum a ki árúitatni való bort 
észen, az akoló mester nraimék megakolván, minden akótúl 

garast, a külföldiekbül az itt való túl 1—1 pénzt pálinkátúl 
ledig 2 2 garast desumáljanak s a tekintetes, nemes három
datus cassájában administráltassanak.

Eredetije Komárom város levéltárában, Prot. 1699— 1746. L. X . 
Pay. 624.

1740.
Komárom városi statutum.

Die 29. januarii. Mivel mindenfelül s körülbelül való helyi
ségek az úristennek haragját rajtuk tapasztalják, ezen Komá
rom városának pedigh csudálatosán megkönyörülvén rajta, mind
eddig ezen haragját reá nem bocsájtotta, annak tovább való 
Isten kegyelmiből leendő eltávoztatására nézve a többi között 
determináltatik, hogy senki azok közül, kik lakodalmi sollenni- 
tast tártnak utczákon s más helyett is lűdőzni s muzsikásokat 
tartani szabad sub poena ne légyen, úgy hasonlóképpen szán
kózásnak alkalmatosságával szövéndekekkel járni senki sub 
amissione traharum ne merészeljen, az szánkózás is pedigli 
csak 8 óráig megengedtetik, az is csendességgel minden kiál
tás s korjugatás nélkül.

Eredetije Komárom város levéltárában. Prot. 1699— 1746. Pag. 624.

1741.
Székesfehérvár városi statútumok.

I.
Die 17. februarii. Wegen Rauchfang-beschau wird obrig

keitlich determiniret, dasz künftighin solche mit Zuziehung 
deren zwei jüngsten Burgern, dann Mauermeisters, und Rauch
fang kehrers (so oft es von nöthen seyn werden) ohne diurna 
geschehen <olle.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában■ Prot. 1741 17Ы.
Folio 1.
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II.
Die 12. junii. Ist beschlossen worden: weililen mit de: 

Vieh so ungemeiner schaden sowohl in Traydern als Wies: 
mathen verursachet wird, dasz künftighin von jeden stuck 
Vieh, so schaden gemacht zu haben befunden wird, ein 17-nt 
desumiret werden solle, wovon 2 grosclien denen feldhiether 
zukommen, mit dem übrigen aber der löblichen magistrat dis 
poniren wird.

Eredetije и. о. Folio 25.

III.
Die 17. octobris. Ist beschlossen worden, dasz künftligen 

donnerstag als den 19-ten currentis allen und jeden ohne unter
schied zu leszen erlaubt seyen solle, mithin auch bey ausgebung 
deren gewöhnlichen leeszetteln von jeden 8-tel 7 denar, von 
ein 4-tel 56 denar zu befriedigung deren Weingarths hiethern 
(welche abermahl Wöchentlich mit 65 denar zubezahlen seynt) 
abgenohmen werden solle. Denen zum Leesen benöthigten Weinn- 
garths arbeithern aber wiederumb folgende tax resolviret wor
den neblichen.
Einem Presser vor tag und nacht ohne der K ost.....  den. 30
Nebst der Kost.............................................................  » 20
Einem Mostler und Puttentrager mit seiner eignen

Kost ..................................................................... » 20
Einem leeser des tags mit aigner K ost.....................  den. 20

Eredetije и. о. Folio 35.

IV.
Ingleichen ist determinirt worden: dasz bisz endigung 

des völligen Stadt-weinn-zehents niemanden weder einen Fremb- 
den Most hereinzuführen, noch weniger denselben, oder auch 
hiesige fexung bey confiscirung dessen auszuschänckhen erlau
bet seyn solle.

Eredetije w. o. Folio 36.

1741.
Ruszt városi statútumok.

I.
Den 13. Mai. Der Diener solle in der Bürgerschafft ein

sagen, dass sich niemandt unterstehe auf frembden Hotter zu 
grassen, soll jemandt gepfändet werden, wird sich E. E. Bath
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geringsten nicht annehmen. Auch solle Niemandt in fremh- 
n Weingarten grassen, auch nicht in denen maissen, widri- 
nfalls solle der diener solche leute pfänden.

Eredetije Ruszt város levéltárában. Prot. 1738— 1743. Fol. 298.

II.

Den 18. Novembris. Wann einer oder der anderer von 
enen angewerbten nicht lust hätte, darbey zuverbleiben, so 
olle er vor die gemachte Unkosten 6 flor. geben, die 2 tlor. 
landtgeld samt denen täglichen genossenen 10 kr. als eine 
öhnung zurückhe zahlen und annoch einen tauglichen Mann 
uif seine Unkosten stellen.

Eredetije и. о. Fol. 326.

1742.
Győr városi statútumok.

I.

Anno 1742. die mensis Martii. Cum divinae et humanae 
leges viduas speciali favore complectantur, hinc magistris 
Cothurnariis magistratualiter injungitur, quod ubi unus ex 
magistris junioribus, vel dein etiam senioribus duobus sodali
bus provisus esset, e contra vero vidua nullum sodalem habe
ret, justum est, ut unus a magistro juniore, vel casu quo junior 
duos sodales non haberet, etiam a seniore magistro duos soda
les habente accipiatur et viduae quae nullum haberet tradatur.

Eredetije Győr város levélt. Prot, ex 1742. Pag. 15. Nro 36.

II.

Die 26. mensis Aprilis. Intuitu viarum reparationis. 
Voluti jam saepius per concurrentem communitatem conclu
sum fuit, ut via penes fluvium Kába existens et jam alioquin 
reparari caepta continuetur et ex integro reparatur. Hinc 
eandem conclusionem nunc quoque reiterari cum hac decla
ratione, ut singula domus laboratorem mittat, sin mittere 
autem non potuerit 20 nummos persolvat. Quae viarum repa
rationis provincia dominis supremis et vice ductoribus incum
bet eatenus serio et sollicite inspecturis.

Eredetije и. о. Pag. 32. Nro 49.
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III.
Die 22. mensis Augusti.

In  n e g o t i o  n u n d i n a r u m  c i v i t a t i s  d e t e r m i n a t i
Obortis per communitatem occasione potissimum revisi 

rttm rationum cameralium quaestionibus in eo, quod ampli 
simus magistratus proventum nundinarum Stae Elisabeths 
vel in toto, vel in parte intra se saepe saepius repartij 
consveverit, ut itaque quoad hunc proventum nundinalem i 
posterum ordo instituatur, et nefors ulteriores ob locutione 
amputentur, liinc frequenti numero, praesentibus dominis depu 
tatis concludi, ut amodo in posterum ex proventibus nun 
dinalibas Stae Magdalenae magistratus nil participet sec 
deputatis expensis ad cassam cameralem omnia resignet; occa
sione vero nundinarum S. Elisabethae praeter diurna dominis 
nundinarum administratoribus dari solita determinari: ut
praeter magistratuales administratores unus vel duo cives sub 
tentorium adsint jiraesentes, quibus duobus civibus aeque titulo 
diurni 1 fl. resolvitur, magistratualibus vero personis et nota
rio cuivis in abstracto ut individuo unus aureus titulo discre
tionis unanimiter resolvitur. Caeterum, ut vectigal modo hacte
nus observato in posterum quoque solvatur et contractus cum 
rerum invectoribus per cives initi qua vectigali praejudieiosi 
invigorosi sint, omnino decernuntur.

Eredetije и. о. Pag. 70— 71. Nro 110.

IY.

Anno 1742. die 18. Septembris.

S t a t u t u m  s a r t o r u m  g a u s a p a r i o r u m  a u t h о ri- 
t a t e  m a g i s t r a t u  al i  s t a b i l i t u m .

Böcsületes üdősbik Puszta Eerencz és Péter János szűr
szabó czéhbeli mesteremberek személyek szerént jelen lévén 
ezen magistratus színe előtt magok és több szabótársaik nevé
ben jelentik, miképpen tegnapi napon az czéhházánál egyetem
ben lévén közül akarattal és egyenlő tetszéssel erőssen és 
közöttek örökössen megtartandó mód szerént statuáltak és 
végeztek, hogy t. i. annyival is inkább az közönséges jó közöt
tek megmaradgyon és szegénynek úgy mint boldognak azzal 
succuráltassák, a modo in posterum senkinek közülük magá
nyosan ide Győrré akárki által és akár honén hozatott vég 
szűröket szabad ne legyen megvenni, hanem hírt adat tat ván,



VÁROSI STATÚTUMOK. 481

így az olyatén eladandó szűrök legyenek, közönséges czéli 
svével vásároltassák meg, sőt még az itt való Szigetin csa- 
óktul is senkinek szabad ne legyen privatus mesternek darab 
iámra venni, hanem ezéhestiil a szűrök vetetődjék meg tőlük 
s ha mely mesternek kívántatik szűr, magát annak rendje 
íódja szerént jelentse az czéhmesternek, kiben ha valaki ellen
z ő t  cselekedne, a czéh egész büntetését minden engedelem 
léikül és minden okvetetlen el nem kerüli, sőt azon kívül, 
íogy afféle vásárlóit szűr elvétetődik tőle, tehát az praeattin- 
gált czéh büntetésének irremissibiliter subjaceáltátik.

Eredetije u. o. Pag. 82. Nro 120.

1742.
Veszprém városi statutum.

Die 28. maii. Anno quo supra, die vero 28-a maii deter- 
minaltatott tanács uraiméknak megegyezett akaratyábul, hogy 
a modo in posterum a midőn város szolgái executióra ki men
nek, minden napra egy garassuk fog lenni puskaporra.

Eredetije Veszprém város levéltárában. Prot. 1741-1765. 14. I.

1742.
Székesfehérvár városi statutum.

Die 20. novembris. D am it alle Uneinigkeiten u n te r  denen 
S tadtm usicis abgestellet werden, haben sie sich dem nach zuver
halten  :

1- то. So herr Schulmeister und Chor-regens mit einem 
praecepter, und denen übrigen musicis auf ein accidens gehet, 
wird er Chorregens zwey Tlieil zuempfangen haben.

2- do. Wann aber Herr Chorregens Selbsten mit zwey prae
ceptoribus gehet, so solle ihnen 21/s Theil abgereichet werden.

3- tio. Sölten aber die zwey Praeceptores alleinig mit denen 
Musicis in einigen accidens seyn, wird vor die praeceptores 
nur l 1/* portion gereichet.

4- to. Im fahl aber accidentien seyn, dasz sie musici aus 
zwey oder drey orth zertheilnt wurden, so solle herr Schull- 
meiszter sambt seinen praeceptoribus gleich denen musici in 
gleiche Theillung kommen.

5- to. Wann et wann in vorfallenden accidentien einer oder 
der andere wegen unpöszlichkeit, oder sonst erheblichen Ursa
chen nicht Beywohnen könte, werden sie verbunden seyn jeder-

C orpus S ta tu to ru m . V. 31
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zeit dem jenigen sein gebührendes abzureichen. Dann Übr 
gens haben sie musici dem Herrn Schullmeister, und Chorregen 
gebührenden respect zugeben, nachdessen Verordnung, abson 
derlich aber in denen Stadtkirchen diensten alles nach möglich 
keit zuvollziehen, in exercitiis fleiszig sich üben, gleich wie schoi 
vorhin gebräuchlich, und magistratualisch beschlossen wäre 
wiedrigen falils klagen sich ereigneten, wird ein solcher stän- 
cker von der magistratualischen gnad, und denen Stadtdien
sten beraubet.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Prot. 1741—-1751. 
Fol. 91—92.

1742.
Sopron városi statutum.

Die hauer allhier dass ein jeder drei k lafftcr sollen hacken, 
m öchten kunfftig solche der Ordnung nach angehalten  werden.

Eredetije Sopron város levélt. Gem. Betr. de anno 1742.

1743.
Veszprém városi statútumok.

I.
Die 20. januarii. Anno quo supra, die vero 20-a mensis 

januarii determináltatott tanács uraimék által. Hogy az olya- 
tin magános egyes személyek egy forintot instantanie fizesse
nek pro intrinseco communitatis beneficio.

Eredetije Veszprém város levéltárában. Prot. 1741—1755. 24. !.

II.
Die 21. április. Elsőben is városi uraiméknak az a kíván

sága, hogy főbiró uram az instructio szerint tartsa magát.
2. Minden aprólékos beadást tanács uraimék Ifire nélkül 

ő kegyelme ne büntessen.
3. Az pajtabeli szénát senki szabadvajda uram hire nél

kül ne hordássá.
4. Urgens gyűlésére mindenkor egy városi ember adjun- 

gáltassék nótárius uram vagy tanács uraimék mellé és az város 
költsége városi ember kezében legyen és az adjon számot.

5. Az instructio minden esztendőben elolvastassék, mely
hez bird uram és tanács uraimék alkalmaztassák magokat.

6. Az írásból megmaradott költség kiszedettessék, és az 
város hasznára forditassék.
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7. Az purger pénz liasonlóképen kiszedettessék.
8. Főbíró  uram  legalább kétszer esztendőben, az várm egye 

gyűlésére személye szerin t tartozzék  elmenni.
9. Hogy ha tanács uraimék, az város hasznát illető dol

gokban magán összve gyűlnek, bíró uram ne aprehendálja.
10. Notarius uram pedig bíró uram előtt ne horgásszon.
Eredetije u. o. 1745—1755. 28. és 29. lapon.

1743.
Koszét) városi statutum.

Die 8. martii. Az nemes magistratus azért, mivel az nemes 
város mindenfelé nyitva vagyon, úgy hogy aztat bezárni és az 
gonosz embereknek bejövetelét arcealni lehetetlenség légyen, 
egyébb istenesebb rendelést nem lehetett az városban, hanem, 
hogy két strázsát fogadjon és azokat az nemes város domestica 
eassájából fizettesse, a kik reggeltől, attól az fidőtől fogva, a 
melyben az éjszakai strázsák az hajnali órát megkiáltják és 
azután hazamennek, akkor mindjárást kiálljanak és az várost 
utczáról-utczára töltött fegyveres kézzel vizsgálják és patroli- 
rozzák. Ha mely olyas csavargó embereket találnak, azokat 
megkérdezzék hova valók, honnan jöttek, mi dologtévők és ha 
tapasztalnának bennök valamely suspiciot, azokat azonnal az 
nemes város kapitányához, és ha ő kegyelme nagyobb suspiciot 
tapasztalna bennek, nemes város birájának is az dolgot meg
jelenteni kötelesek lesznek. És ilyformán egész nap és mind
addig valameddig megint estve az éjszakai strázsa az első kiál
tást meg nem teszi, ezen vizsgálást tartoznak végben vinni. 
Ezen két strázsa erre bűt alatt köteleztetni fog. Rendeltetik 
pedig kinek-kinek az naptól fogva, hogy az strázsálást elkez
dik, egy esztendőre 30 forintja, melyet az nemes város cama- 
rássa fog az nemes város eassájából kifizetni. Projectálta pedig 
az nemes magistratus erre az szolgálatra Csontos Jánost és 
Arthoffer Jánost, volt nemes város hajdúját, ezekkel még ma, 
hogy nemes város camarássa szóljon és ha ezen szolgálatot 
magokra veszik, biró uraiméknak is még ma megjelentse cama- 
rás uram, melyet megtudván biró uram, holnapi nap mindjárt 
az cancellárián megesküdtessenek és azonnal az szolgálatot 
elkezdjék.

Tovább is concludáltatott az is, bogy házról házra (sen
kit ki nem vévén) se belső se külső tanácsbélieknek házait az 
külső városban, úgy hasonlóképpen nemes uraiméknak is, a 
kik házakat és jószágokat bírnak, hogyha az rend reájok jön.

31*
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ki ki maga strázsáját kiállítsa sub poena statuti 4 Йог. irre-* 
missibiliter in renitentes desummenda, mivel ez által az közön
séges jó és szegény városnak conservatiója őriztetik és tartatik 
meg. Ezen strázsákra pedig nemes város kapitánya szorgalma
tos gondot fog viselni és per suos subalternos olyan rendelé
seket tenni, hogy éjszakárúi éjszakára megtudhassa voltaképpen 
voltak-e az strázsák, avagy nem ?

Hogy pedig az csavargó embereknek tartalékja ne legyen 
és ez által is az nemes város nagyobb veszedelemben ne vite- 
tődjék, hogy házról házra az egész városban minden gazdának 
tudtára legyen és senki magát ne menthesse, hogy néki meg 
nem mondatott: rendeltettek az belső tanácsbúi az kostáiban 
Raditskovits György uram ő kegyelme mellé, az külső tanács
búi adj ungáltátik Fodor Ferencz; az szigetben Pürgler József, 
kinek az külső tanácsbúi adjungáltatik Schnaider Pál uraimék, 
kik még ma, a mennyire lehet az Hostátot és szigetet elkezd
vén járni házrül-házra minden gazdának magának megmond
ják, hogy senki 12 frt büntetés alatt: idegen csavargó embe
reknek, az kiket nem ismer, hálást avagy tartalékot ne adjon, 
hanem mindenik gazda az maga házára úgy vigyázzon, a meny
nyire lehet, hogy Isten kegyelme által az szerencsétlenség váro
sunktól eltávoztassék. Hogy az belső városbélieknek is tudva 
légyen ily formában: Glik Antal belső és Ambrózy Mihály 
külső tanácsbéli uraimék az belső várost is házrúl-házra 
megjárják.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 1743—1744. Pag. 89—91.

1743.

Győr városi statútum.
D ie 19. mensis A prilis. P ro  exactiori rerum  coram  amplis

simo m ag istra tu  avertendarum  cursu  et definitionum  facilita- 
tione concursum  dom inorum  senatorum  pleniori num ero esse 
necessarium, qui qu ia  a modo deinceps sa la risa ti forent, de
te rm in a tu r  publica constitutione, quatenus ii, qui absentare 
semet voluerint a  fu tu ris  censibus, sem et domino judici au t 
ipsim et amplissimo m agistratu i p rae insinuare  obligati sint, 
neque tempore longiori semet abinde crebrius, u t  hactenus, 
absentent, secus a proportione tem poris em ansionis sub trac
tionem  sallarii sui se passuros noverint.

Conclusum autem extitit circa neo recipiendas in con- 
civilitatem personas, quatenus a modo in posterum concivili-
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tatis jure gaudere volentes civium quidem hujatuin tilii cum
H. 12, protectionalistae et alii a jurisdictione gubernali huc 
transituri, sicut et alii qui quasi extranei quidem sed patriae 
filii essent cum Й. 24, nationis vero externae et alienigenae 
(attamen honestae conditionis et bonae spei homines sint) 
cum 32 fl. a modo deinceps et non aliter catastro civium incor
porentur. Notario vero primi et secundi ordinis den. 50, ab 
ultimae classis civibus fl. 1. cedet, cancellistae 7 kr.

Eredetije Győr város levéltárában. Prot, ex 1742—43. Pag. 222. 
és 223. Nro 230. és 231.

1743.
Pécs városi statutum.

Anno 1743. die 17-a Maji, praesente domino judice et 
caeteris dominis senatoribus.

Unanimi voto conclusum est, ut a modo imposterum neque 
Rascianus, aut vero exterae fidei homines in civitate liacce 
patiantur, exceptis nundinis, dein neque istliic, loci fixum 
habitaculun habeant ultra tres dies, elapsis tribus diebus semet 
hinc eo facto alio fransferant.

Eredetije Pécs város levéltárában, Prot. 1712. usquae 1752. Pag. 
szám nélkül.

1743.
Győr városi statutum.

Anno 1743. die 9. Julii in domo senatoria liberae ас 
regiae civitatis Jauriensis, sub praesidio perillustris ac generosi 
domini Josephi Kárner, judicis ordinarii civitatis, amplissimo 
magistratu numero consueto praesente et una constituto con
clusa et determinata sunt sequentia.

Imminentibus sanctae Mariae Magdalenae nundinis civi
tatis, huic competentibus et eam concernentibus, quo homines 
civitatis et nundinarum custodes semet commodius dirigere 
possint, in forma instructionis omnium pecuniae localis per
ceptorum determinantur authoritate magistratus sequentia.

Primo. Nobiles quae lege et natura exempti a rebus ex 
propria oeconomia ad nundinas directis et devehendis ne taxen
tur, a rebus nihilominus via quaestus adductis justam solvere 
tenebuntur.

Secundo. Praxis localem taxam percipiendi ante nundi-
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nas una, et post nundinas una hebdomada, ab antiquo e 
immemorabili observata ultronee in suo vigore manet.

Tertio. A curribus merces quascunque de loco ad locum 
devehentibus, per territorium civitatis cum tali onere tran
seuntibus, non alias, quam a capitibus injunctorum pecorum 
et curru taxa solita 4 denariorum exigenda observetur.

Administratio nundinarum quo accuratius cursum suum 
habere possit, nominantur finem in eum ad basce instantes 
nundinas subjecta ordine sequenti, utpote: dominus notarius 
civitatis, ex parte autem senatus Georgius Szalay et Josephus 
Babutics, ex parte vero communitatis civilis dominus Carolus 
Mayer, quibus pro more hactenus usitato omnes quatuor qua
drantium magistri interiores, ex numero civium ordinandi satra
pae Nro 10, duo item supremus et viceduc.tores interiores 
onus omnino penes antiquum modum intuitu diurnorum sol
vendi. Ex parte civitatis exterioris dominus Laurentius Wissi 
senator et Stephanus Thótth ductor supremus et duo qua
drantium magistri ac ad latus horum duo satrapae civiles cum 
eodem quo interiores diurno.

Eredetije Győr város levélt. Prot. 1743. Pag. 61.

1743.
Székesfehérvár városi statutum.

Die 9. augusti. Ist denen Stadt musicanten nochmahlen, 
und letzlichen aufferleget worden, damit sie künftighin mit 
dem liegens Chori in guter harmonie leben, alsz in wiedrigen 
der untern 20 novembris 1742 gemachte sprucli gantz gewisz 
vollzogen werden solle, damit aber auch die Stadt Instrumen
ten durch die Buben nicht ruiniret werden, solle ein jeder 
selhsten die trompeten aus der Schuell abhollen, und zuhaus 
tragen, die Sündnusz aber gewöhnlicher massen bey (titl) herrn 
Commendantem durch den Paul Hoher alsz jüngster Stadt 
musicanten angesaget werden.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Prot. 1741—1751. 
Fol. 128-

ПАЗ.
Pécs városi statutum.

Die 23-a Augusti. In moderna sessione conclusum est, 
ut nundinae Sancti Stephani regis Hungáriáé adinstar aliarum 
nundinarum diebus octo durent.

Eredetije Pécs város levélt. Prot. 1742—1752. lapszám nélkül.
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1744.
Székesfehérvár városi statútumok.

I.
Die 14. januarii. Ist determiniret worden, dasz künftig

hin die drey Becckhemneister nur in einem Laden ihr Semmel- 
backh verkaufen sollen.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában, Prot. 1741—1751. 
Fol. 146.

И.
Die 4. auguszti. Wegen dem Tabacksrauchen beschlossen 

worden: Alldieweihlen fast alle Jahr dieser Verboth reiteriret 
wird, und doch nicht zum effect gebracht werden kan, alsz 
wird der jenige, so auf der gassen, in Stallen oder Höffen, 
und wo es sonsten gefährlich seyen mag, in tabacksrauchen 
erwischet wird entweder in 4 fl. oder mit 24 Brügel unablösz- 
lieh abgestraffet werden, welche obigen determinationen durch 
die Viertelmeiszter zu einen jedwedem nacliricht ordentlich 
von hausz zu liausz eingesaget werden sollen.

Eredetije и. о. Folio 167.

1744.
Győr városi statútumok.

I.
Anno 1744. die 20. mensis Aprilis. Ex quo ad bene ordi

nandas res suas potissimum circa occurrentia juridica negotia 
sua haec civitas nonnunquam assistentia procuratoria opus 
haberet, et speciali ad officium fiscalatus subjecto indigeret, 
mutuo proinde consilio amplissimi senatus et cum concursu 
sexagintavirali expressaque ejusdem annuentia praevie eate- 
nus jam requisitus perillustris, ac generosus dominus Paulus 
Weligrand velut tum juris prudentia, tum et externis Dei et 
naturae donis conspicuus et in agendis, gerendisque rebus 
dexterrimus publicaque scientia notissimus in fiscalem civitatis 
assumitur, salario florenorum septuaginta hic et nunc provi
dendus.

Eredetije Győr város levéltárában. Prot, ex 1744. Pag. 153.
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II.

Die 24. mensis Aprilis. Minthogy ezen nemes magistral 
tusnak integritása Isten kegyelmébül semmi fogyatkozást nem 
szenvedvén, annak teljes száma tavali mód szerént meg lévén, 
az egybegvült nemes communitas által némely senator uraimék 
búcsúzó szándékok és szavaik után következett szép requisitio 
szerint azon számmal senatoralis functiójokban és magistra- 
tualis tiszteletben functiójokat acceptálták ugyan, nagy nehéz
séggel mindazáltal proponáltatok az egész nemes magistratus 
részérül az, hogy ezen nemes városnak mind feles számú, mind 
nehéz és súlyos dolgai szüntelen folyván, annyira occupáltat- 
nának ő kegyelmek, hogy a kiknek magányos oeconomiácskája 
s házi gondjai volnának is, azoktúl abstraliáltatván. mind innét 
gyakor neglectusokkal magokat károsítani kéntelenittettek ez 
napiglan; mind pedig az portionak terhe alá törvény által is 
vettetve lévén, eddig vett 50 frtos fizetéseknek az portio ter
hével conferálandó csekélységét egyenlőképpen allegálván, annak 
jobbítását praetendálták, mely iránt méltó consideratioban vétet
vén mondott magistratualis uraimnak propositioja hic et nunc 
tiz-tiz forinttal jobbíttatik kinek-kinek fizetése, úgy hogy mivel 
már ezután az portio terhét is viselni fogják, ő kegyelmek, 
ötven forintok helyett hatvan forintokkal fizettessenek, többire 
pedig, assecuraltatnak tovább is említett uraimék az nemes 
electa communitás által, hogy a midőn az királyi diplomában 
nevezett és kegyelmesen conferált beneficiumokra nézve jobb 
statusában érkezhetik s juthat ezen nemes város; továbban 
érdemes jutalmazó melioratióját is fizetéseknek és az városnak 
méltó reflexióját fogják bizonyosan tapasztalni magistratualis 
uraimék.

Eredetije Győr város levélt. Prot. 1744. Pag. 161—162.

III.

Eodem die. Intuitu crebrorum adversum aurigas cehales 
ad amplissimum magistratum et notanter dominum judicem 
civitatis hujus primarium deventarum querimorniarum in eo, 
quod ii dem sive in ascensu sive descensu viennensi res quasvis 
promovendas, honestorum complurium hominum ad se quidem 
recipere et pro oblata sibi mercede promotionem earum assu
mere ac in se levare consuevissent, earundem tamen in locis 
tricesimarum aut teloniorum siue neglectu positivo, sive qua
cunque alia demum de causa omittendo insinuationem tales
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■s contrabandae et confiscationi obnoxias malitiose, et utiiiam 
on studiose efficerent periculoque subjicerent, prout frequen- 
us etiam effecisse et subjecisse perhiberentur;

S t a t u i t u r
ommuni amplissimi magistratus et selectae communitatis voto 
4 assensu, quatenus a modo imposterum ita promotionem 
‘jusmodi sibi concreditarum et concredendarum rerum procu
bare, ita onus tale assumere velint, ut ubi opus fuerit, de illis 
tempestivas et necessarias insinuationes interponere diligenter 
faciant, ne easdem ulteriori periculo submittant confiscationis; 
quod si tamen quacunque de causa per quospiam dictorum 
aurigarum fieri contingeret, debitas superinde ceha eorum ratio
nes dare, respondere et plenariam superinde satisfactionem 
laesis et damnificatis impendere noverit sitque obligata; unde 
ad antevertendam sui quoque danmificationem, in eo cauti esse 
velint talismodi aurigae, ne citra schedae assecuratoriae prae
viam obtentionem res ejusmodi promovendas suscipiant.

Eredetije и. о. 164. lap.

IV.

Die 30. mensis Junii. Tempore regii in hac civitate 
Jauriensi praeticari soliti edueilli jam instante quamvis, amplis
simus hicce magistratus cum reliquis una considentibus selectae 
communitatis commembris alias quaspiam disputationes intuitu 
cauponum et hospitum diversorialium facere, vinumque civita
tis educillandum illis distribuere constituisset; rationibus nihi
lominus et precibus concurrentium talismodi hospitum in allo- 
dis utpote et diversoriis exterius ante portam Albensem, ac 
in diverticulo Szabadhegy dicto constitutis existentium ultro 
in reflexionem et considerationem assumptis, hoc adhuc cur
rente anno ad educillationem proprii vini ipsorum norma 
prioris anni eosdem facultando, penes praestandos a singula 
educillanda vini urna fl. 1 den. 20 reliquit, ea cum expressa 
declaratione, quod pro futuris temporibus vina civitatis semet 
omni semota excusatione educillaturos esse noverint.

Quoad vero regium educillum, in civitate hac interiore 
exercendum regulatur, pretium sequentibus: vinum utpote anti
quum vendendum constituitur mediatim a cruciferis octo, 
vinum novum album quidem a kr. quatuor, rubrum vero a 
den. sex; cerevisia demum a cruciferis duobus, usque ad ulte
riorem magistratus hujusce dispositionem.
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Statuitur insuper, ut ad antivertendos dolos, fraudes 
quasvis deceptiones, quibus nonnulli praeannotatorum hos] 
tum anno etiam proxime praeterito uti comperti fuissent, vis 
tatio omnium omnino diversoriorum et allodiorum in quibi 
educillum ad praesens practicari consuevit, hebdomadatim b 
continuo practicetur, et fiat accurate in cellariis, utpote i 
cameris ac fornicibus, cunctis item locis sequestris citra omnei 
dificultatem admittenda et per eos, quos ante hoc ultro quoqu 
exercenda.

Eredetije и. о. Pag. 199.

1744.
Pécs városi statútumok.

I.
19-ma Maji. Unanimi voto conclusum est, quod videlicet 

tempore nundinarum per totum annum celebratae excubiae in 
domo civica existentes nullas penitus confusiones aut insolen
tias hominibus inferre audeant, eo minus mulctam seu hyr- 
sagium ab iisdem desumere praesumant; casu tamen si aliquis 
in facto suspicionis deprehensus fuerit et per excubias in 
arestum inductus fuerit, taxam aresti persolvat et juxta suum 
demeritum, tali amplissimus magistratus judicium feret.

Eredetije Pécsett, az 1742—1752. évi jkvben lapszám nélkül.

II.
Die 22-da Junii. Inhibentur inhabitatores civitatis hujus, 

ut a modo domos suas stramine tegant, neque talia aedificia 
erigant, quae publico damno praesint, eo minus sine scitu 
magistratus aedificare valeant, super talismodi aedificatione 
amplissimus magistratus arcet.

Eredetije и. о.

1744.
Magyar-Ovár városi statutum.

Die 1. Augusti. Ist verboten worden, dass kein Bürger 
besonders dass Vieh halten solle lassen, sonderen zu der Haidt 
treiben sollen, in Fall einer diesem Verbot nicht nachleben 
machte, solle der Feldthütter solches Vieh pfendten und sein 
gehühr darvon nehmen.

Eredetije Magyar-Óvár város levéltárában. Prot. 1742—1772. 
Fol. 121.
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1745.
Győr városi statútumok.

I.
Anno 1745. die 8. mensis Januarii. »Pflaster geld« non 

mplius per dominos nobiles solvendum, verum onus solutio
ns quarteriorum dominorum officialium stabbalium ex cassa 
•Pflastergeld« salvi debere, determinatum est; hinc quamvis 
motestatum exstitit, nihil tamen eatenus ad instantem etiam 
letitionem ablegatorum annotatuum habetur.

Eredetije Győr város levéltárában. Prot. 1745. Pag. 289.

II.

Die 27. mensis Aprilis. Pro ea, quae in miseros pupillos 
et orplianos magistratus hic tenetur obligatione curaque et 
sollicitudine superintendentiae suae incumbente, certum quem
piam tutorem suscepit statuendum et ordinandum, qui rebus 
et pecuniis pupillaribus a privatis quibusvis tutoribus, tum 
hactenus per quoscunque moribundos ordinatis, tum et abhinc 
constituendis ad se receptis utilem omnium administrationern 
in se assumpturus, Christianae charitatis titulo exercere et 
obire, debitasque, dum et quando rationes superinde reddere 
obstrictus foret. Cujusmodi magistratus intentionem ipsa etiam 
communitate sexagintavirali etiam per totum assentiente, hocce 
charitatis Christianae opus dominus senator Petrus Maximi- 
lianus Doller ad honorificam ipsius magistratus et concursus 
tiO. viralis requisitionem, cum eodem dandarum superinde ratio
num onere assumpsit in se et levavit.

Eredetije и. о. Pag. 343.

1745.
Székesfehérvár városi statútumok.

I.
Die 17. maii. Ist auch deliberiret worden: dasz keinem 

allhiesigen Inwohner, oder handwercker Pursch Frembden 
Schnitter auffzunehmen, und dahin von hier sich zubegeben 
erlaubet sein solle, bisz nicht entweder der Schnittern allliier 
vollendet, oder aber die allhisige Wirt mit Schnitter versehen 
sayn werden alsz dann nach beschehener anmeldung, und dar
über erhaltenen verlaubnusz jeden freystehen solle sich von
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hier weithers begeben zu dörffern. Zu bewürckung dessen wi 
denen bauszwirthen ernstlich anbefoblen auff ihre bey si 
inbabende Innleutb genaue obsicbt zutragen, und der gleich 
wieder diesen verboth schreitende behöriger ortben anzudeute 
Wann demnach ein oder der andere diesen befehl nicht nac 
kommen, sondern anderwärthig in Schnitter sich verstüge 
und der liauszwirth solchen nicht gebührend andeuten soltt 
dergleichen ohne einigmachenden vorwand, oder entschuldigun 
noch schärf! bestraffet, und nach gestalten Sachen auch ga 
von hier abgeschaffet werden sollen. Zu dessen jedermännigli 
eben wissenschafft solle diese deliberation sowohl durch di 
Yiertelmeister eingesaget, als auch an das Rathauszthor ange 
schlagen werden.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Prot. 1741—1751 
Folio 208.

II.
Cum liberae regiaeque hujus civitatis antiquum majus 

sigillum certo tempore, qualiter aut per quem ignoratur, abalie
natum fuisset, modo vero sub confessione certo Religioso reve
latum et eidem consignatum, ac per eundem Religiosum domino 
Joanni Paraghi, et medio illius domino judici Josepho Scliinigin 
resignatum sit. Cujus sculptura seu inscriptio talis habetur: 
Sigil der Königlichen Statt Stulveisenburg. Cujus intuitu deter
minatum est; casu quo sub hoc tempore in praejudicium civi
tatis hujus quaepiam literae cujuscunque tandem nominis 
illae sint confectae, et hujusmodi sigillo munitae fuissent, tales 
et similes modo et in futurum pro irritis, et nullis declaran
tur, quod ipsum pro meliori, et securiori ad Archivum liujas 
repositum est, moderni vero Domino Judici Josepho Scliinigin 
unum majus et duo minora Sigilla occasione magistratualis 
restaurationis per dominum emeritum judicem Joannem Nagy 
consignata fuere.

Eredetije и. о. Folio 212.

III.
Die 15. junii. Ist determinirt worden: dasz künftighin 

solang verbothen den frembden weinn einzuführen, auch nicht 
erlaubet seyn solle in die Weinngebürg Keller einen frembden 
weinn einzulegen, wehrend diesen Verboth können die hiesige 
Weinn von einem Burger der zwey häuszer besietzet in bei
den häusern ausgeschänckhet werden, den frembden Weinn 
aber ein Burger nur allein in dem hausz was er mit ruckhen 
besietzet, aus zuleutligeben befuegt seyn solle.

Eredetije и. о. Folio 213.
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1745.
Kőszeg városi statútum.

Anno 1745. die 4-ta Junii. In curia civitatis praesenti
as G. d. judici ordinario, interioris ordinis senatoribus, ambo- 
us tribunis plebis, sequentia sunt acta et conclusa.

Biró uram ő kegyelme az harangozót is fölhivatta az 
emes tanácsházra, azon okbul megparancsoltatott nélcie, hogy 
z harangoki’a jól vigyázzon, és ha mi szerencsétlen fölhők jön- 
lének annak ideiben praevie harangozzon és ne várja, míg az 
íatárba lie nyomakodjon, egyébaránt magának vessen, ha az 
cárok, a mik történhetnének, magára háromlanának.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, Prot. 1745—1748. Pag. 155.

1745.
Szombathely városi statútumok.

I.
Anno Domini 1745. die 6-ta mensis Junii. Már ez előtt 

is elvégeztetett: hogy az város piatczán az kofák ne főzzenek 
és tüzet ottan ne rakjanak, mivel itten jobbára szalmával födött 
házak vannak, és csak kis széllel is az kofáknak tüzelése miatt 
nagy szerencsétlenség következhetik. Azért ezen végezés tovább 
is helyben hagyatott, és ez szerént biró ur a dologban járjon 
el. Ha leik házoknál főtt ételeket piatezon való tűz rakás nél
kül kívánják árulni, nem tiltottnak.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. 1739—1746. Pag. 247.

II.
Elvégeztetett ez is : hogy ez után városi purger embert 

hol mi olyas excessusért (nem értvén ide az criminalis actu- 
sokat) Bird uram maga hatalmával sub poena violentiae aris- 
tomban ne tétessen, hanem ha valamiben excedal valamelyik, 
az ollyatint régi mód szerint az tanács eleiben citáltassa, és 
az dolog ottan decidáltassék és ha ugyan csak comperialtatni 
fog hogy vétett, mind addig, a mig fundussa találtatik az olya- 
ten excessivusnak, személyéhez accessus ne lehessen.

Eredetije u. o.

III.
Nem különben elvégeztetett az is: hogy városi gazdák

nak cselédjeit (ha érettük az gazdájok kezesek lesznek) holmi
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aprólékos excessusokért az árestomban ne tétessenek, hane 
harmad napigh az gazdájok kezessége alatt meg maradhass, 
nak, ha harmad nap alatt excessusokért nem conveniálnána 
azután vitessenek arestomhan, s onnét alkudjanak.

Eredetije u. o.

1745.
Győr városi statutum.

Die 17. Septembris. Post multifarias magistrorum smi 
gmatorum hujatim ad invicem dissensiones et in distractioni 
rerum et mercium opificii eorum diversas exquisitas (velut sib: 
quoque ipsis nocivas modalitates, ex indeque ad praesens cum 
summa etiam magistratus hujus molestatione enatas et inter
ventas altercationes tandem) determinatum est, quatenus unica 
fori hebdomadalis die excepta qua nimirum magistris omnibus 
prout interioribus ita exterioribus eandelas et smigma solito 
modo hactenus observato in foro civitatis hujus interiore, venun
dare licebit, interni in interiori, externi vero in exteriori civi
tate semet a modo deinceps ita continere teneantur, nequis inter
norum exterius, aut externorum intus in praesidio res suas 
sive per se vel familiam suam, sive per alios quocunque sub 
colore et praetextu, distrahere aut distrahi facere, vel quoquo 
modo sive pro parato aere distractionis sive vendere, sive ven
denda et distrahenda hic vel ibi quibuscunque demum commit
tere ausit vel praesummant. Casu enim quo tenorem praesentis 
determinationis magistratualis dictorum magistrorum quis trans
gredi compertus fuerit, ipse quidem magister toties-quoties in 
fl. 12 ultra amissum venale smigma et candelas irremissibiliter 
exequendis statuitur; tales vero, qui vel quae ejusmodi smigma 
aut candelas pecunia emptas distrahere attentaverint, amissioni 
rerum talium nondum distractarum pariter obnoxiabuntur, 
executionem ipso facto etiam subituri.

Eredetije Győr város levéltái'ában. Prot. Nro 31., 1745—1748. Pag. 
40., 68. szám alatt.

1746.
Székesfehérvár városi statutum.

Die 25. februarii. Ist beschlossen worden: dasz zu nutzen 
der allliiesigen bürger, und inwohner ein doctor mit einen 
zulänglichen gelialt auffgenohmen werden solle, darumben auch 
herr doctor Kahmer in Wienn mit überschückung einiger die
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(Immg und Verhaltung eines ordinarii physici betreffenden 
incten durch ein schreiben vermittelst den herrn Stadt-Agen- 
n Trümer zu ersuchen ist.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Prot. 1741—1751. 
'olio 358.

1746.
Magyar-Ővár városi statútumok.

I.
Die 26. martii. Ist auch verhütten worden, dass die Bür

ger weder Schaaf, Lampel, noch Geiss halten sollen ausge- 
nohmmen denen Bänck-Knechts auf jede Banckli 100 Lam
pel seindt zu halten applacidieret worden, wofern aber diese 
iieber die ausgeworffene Zahl mehr halten sollen, so sollen 
ihnen solche weckgenohmmen werden, oder die Bäncli Knecht 
in die Straff verfahlen sollen, auch werden diese auf keine andere 
waydt dann auf den Kürchtag platz, gegen Wieselburg neben 
der Laytha bey Lassareth und umb die Garten treiben an 
sonsten wann anderwertig attrapiret machten werden, solche 
sollen pfendet werden.

Eredetije Magyar-Ővár város levéltárában. Prot. 1742—1772. 
Folio 166.

II.
Eodem die. Ist auch beschlossen worden, dass die innige 

Bürger welche mit denen Vorspannen fuhren zurückh geblie
ben sindt solche wann einige March oder Vorspanen ankom
men, die erste sein sollen und ihre fuhren gleich denen andern 
Burger verrichten sollen.

Eredetije и. о. Fol. 166—167.

III.
Die 16. Aprilis. Ist beschlossen worden, dass keiner Bur

ger in die Wälder umb Grass zu fahren sich unterfangen 
solle, an sonsten wann einer oder der andere Burger an ge
troffen wirdt, solle zweiffelsohne in 2 f. straff verfallen.

Eredetije и. о. Folio 168.

IV.
Die 17. Augusti. Ist abermalen verbotten worden, dass 

kein Mensch bis nicht erlaubet sein wirdt aus dem Walt 
die Holtzöpfel, wie auch die Eycliel tragen solle, naehdeme
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aber so erlaubet sein wirdt solle der Burger die Inleiitlie un 
solches abzupassen nicht mit heraus nehmen, an sonsten wird 
solcher in die Straff verfallen.

Eredetije и. о. Folio 173.

1746.
Győr városi statutum.

Die 18. Aprilis. Occasione nuperi consessus magistratuali; 
congressusque selectae communitatis, Joanne Knoll in officii 
superintendentiae carnis vulgo Fleischbeschauer stabilito exi
stente, instructio eidem sub hodierno tenoris suhsequentis extra- 
danda determinatur.

Erstlichen wirdt ihme Johann Knoll Fleischbeschauer 
unter seinen würcklich abgelegten eydt anbefohlen, gute obsicht 
zutragen, dass von denen Inner undt ausser der Stadt Fleisch
hackern kein stuckh Rindvieh ehe, und bevor solches beschauet 
worden geschlagen werden solle, da solches dannoch geschehen 
sollte, würde ein drittel confisciret undt nach disposition des 
Stadt-Magistrats unter die Arme vertheillet, auch die Fleisch- 
hackher nach Beschaffenheit der Sachen noch dar zu jedesmahl 
mit 12 f. unnachlässig ahgestrafet werden.

2- do. Solle der Fleischbeschauer das Vieh vorhero wohl 
betrachten, undt kein kranckhes oder sonst mangelliafftes undt 
mageres, auch kein Junges als Kälber, Stier und dergleichen, 
noch Kühe, vor Ochsen, sondern allein gute frische undt schwere 
Ochsen, das Paar wenigstens zu 7, 8 oder 10 Zentner zu schla
gen gestatten undt passiren lassen; dass andere aher so nicht 
schlachtbar ist, ausschliessen, undt zuruckh treiben sollen, undt 
gleich wie aüsserlich nicht alles Vieh wegen vielfältig Krank
heiten undt vorfahlenden Mängeln kann erkennet werden; als 
solle er, Fleischbeschauer auch solches Vieh, nachdeme es 
geschlachtat worden ist, und da:

3- tio. Eines dergleichen Mangelhaftes undt untaugliches 
Vieh über die vorhero ergangene Beschau würklich geschlagen, 
undt nachgehends erst ein Mangel gefunden wurde, solle solches 
keinesweegs ohne Vorwissen des Stadt-Magistrats aufgehackhet 
und verkauft, sondern derselben angezeiget, und befelch dar
über erwartet werden, was mit solchen zu thun seye ? dann:

4- to. Solle ihnen Fleisclihackhern keinesweegs zugelassen 
seyn, die erwachsene Viertlhalb, geschweige Jährige Kälber 
vor Junges Kalbfleisch zu schlachten, auszuhackhen undt das
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fisch laut Limitation zu verkauften, sondern dergleichen gänz- 
hen verbotten, undt damit:

5- to. Alles dieses observiret werden möchte, als solle sich 
r Beschauer auf keinerleyweis von denen fleischhackhern bey 
uwärer Verantwortung undt Straff, weder durch gute Worth, 
er Geschänckhens, noch freundt- oder Verwandtschafft, bere- 
■n, oder bewegen lassen, ihnen durch die finger zu sehen, 
id in geringsten zu favorizieren, sondern seines Eydt pflichts 
itreülich, undt fieissig nachzuleben, undt dieser seiner Instruc- 
on punctual und wohl in Acht zunehmen schuldig seyn, undt 
einesweegs dargegen handeln zu lassen gestadten. Sollte er aber 
ierinfals in seiner ambtierung von denen Fleischhackher Meis- 
згп hinternuss finden, solle er sich dessen bey dem Stadt- 
íagistrat anmelden, worüber wann ihme schon die behörige 
Assistenz zuleisten wüssen würdet; fernere:

6 - to. Solle der Fleischbeschauer gehalten seyn, wochent- 
ich an Herrn Stadtrichter schriftlich einzugeben, wie viell 
ituckh Vieh sowohl In — als ausser der Stadt geschlagen 
.virdt; wohingegen:

7- mo. Ihme Fleischbeschauer Johann Knoll, vor seine 
Bemühung jährlich, dreissig gulden sage: f. 30 in zwei Ter
minen, aus der Stadt-Oassa, gegen seiner Quittung bezahlet 
wirdt, deine dann derselbe in allen fieissig nachzukommen 
wissen wirdt.

Eredetije Győr sz. kir. város levéltárában. Prot. 1745—1748, Nro 
35. Pag. 149—152., 212. jkvi szám alatt.

1746.
Veszprém városi statutum.

Die 27. mensis április. Tanács uraimék és városi urai- 
mék az város régi házánál feles számmal együtt lévén, egyenlő 
akarattal concludálták az alább denotált dolgokat.

1- о. Szabad vajdának választatott Horváth Mihály kovács
uram.

2 - 0. Vásárbiráknak Szíjártó Gergely és Kutszegi Pál, 
letevén a hitet formaliter.

3 - 0 . Külső tanácsosoknak az catholica részről Fazekas 
Takács János, Heizler Tislér Ferencz, Király Mihály, Varjú 
Péter, Sárvári Pál, Kazó Isván. / Az helvetika és augusztána 
részről: Kis Pál kovács, Kajdi Adáni, Kis Péter, Neupauer 
Bálint, Bozial Mózes és Vaszari György. Die 5. maii letették 
a hitet.

C orpus S ta tu to ru m . V. ;S2
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4. Hogy ha valamelyik az előbbi ordinarius tanács ш 
közül az halál által kiesnék, tehát annak helyében az ő rei 
szerint az most statuált uj tanácsok közül választassák, az or 
nárius tanács közé állittatottnak helyében pedig városi uraim 
közül más rendeltessék.

Eredetije Veszprém város levéltárában. Prot. 1745—1745-ig 69. I.

1746.
Győr városi statutum.

Die 27. Aprilis. Occasione exituum per portas, sive civi 
tatis interioris, sive etiam apud praeclusoria civitatis exteriőrül 
dominorum civitatis judicis, notarii et senatorum, ac officia 
hum magistratualium nonminus ac aeconomicorum camerar 
tribuni et superiorum, ac yicedoctorum civitatis ab onere é 
praestatione pecuniae Flastergeldt dictae, tam per se quam ver. 
quoad etiam conductitios eorum aurigas et vectores, semel pH 
semper immunes et exempti determinantur et statuuntur.

Eredetije Győr sz. kir. város levéltárában, Prot. Nro 35., 1745—| 
1748. Pag. 166., 223. jkvi szám, alatt.

1746.
Kőszeg városi statutum.

Anno 1746. die 8-tia Junii. Hac sessione becitáltattak 
az dardanariusok, vagyis férkaufflerek az nemes tanácsházon 
azon okbul, hogy esett értésére az nemes tanácsnak, hogy igen 
nagy drágaságot csináljanak az várospiarczon szekerenkint való 
gabona öszve vásárlásával, olykor regvei korán, és praevie az 
héti vásár előtt való napokon is; azért concludáltatott mos
tani úttal, hogy a ki fog ez illyetén való kereskedésekkel drága
ságot tenni az városi piarczon, irremissibiliter contrabandálta- 
tik azon öszvevásárlott gabonájok és meg is intettek, hogy 
magokra vigyázzanak, ha valami olyasban, quod non putarem, 
fognak esni, magoknak tulajdonítsák.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1745—1748. Pag. 364—365.

1746.
Győr városi statutum.

Die 23. septembris. Ex quo cura et vigilantia praecaven
dorum incendiorum magistratui civili cumprimis incumberet, 
quae inter alia oportuna et commodiora media, bonasque et 
salutares ordinationes primum, et ante omnia in accurata et
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liligenti camminorum visitatione, oculataque domatim practi- 
■anda investigatione consisteret, imo summe necessarium foret 
mjusmodi visitationes majori quam hactenus attentatione et 
liligentia, instituendas observari; Ut proinde sufficienter eate- 
iius quoque provisum sit, determinatur, et authoritate magistra- 
tuali a modo deinceps indispensabiliter observandum statuitur: 
quatenus assumta toties-quoties assistentia militaris, dominus 
civitatis capitaneus Franciscus Miskolczy cum adjunctis sibi 
Martino Sztapák superiori et Ladislao Berkes viceductoribus 
civitatis interiori, in exteriori vero civitate Josepho Mogyorossy 
superiori et Antonio Jaan vice ductoribus; assumptis item 
uno ex magistris murariis et caminario per universas cujus- 
cunque status et conditionis incolarum domos ordine continuo 
pergendo procedant, ac cumprimis caminos earum revideant, 
observentque diligenter num mundus, aut ruinatus existat ? 
An item domus quaevis, aqua sufficienter provisa in tecto sit ? 
et si immundus caminus comperiatur, altero ex assistentia mili
tari cum spacicaminario ibidem relictis, mox per spacicami- 
narium mundetur et purgetur, ac cum assistentia militari, 
competens eidem salarium praestetur, curae praeterea specia
liter habebunt: caminos ultro oculare an non signa (solito 
alias apud nonnullos more) per crucem imposita conspician- 
tur, sin ita, talia confestim ejici faciant, insuper observent: 
num res et materialia quaepiam sub tecto circa praecipue 
caminum et alias etiam majori numero inveniantur, sive com
posita, sive tanto magis disjecta et indisposita, quae nimirum 
celerius ignem capere et fomitem eidem augendo suppeditare 
possent, et solerent, ut essent canabes, linum, pix, pulveres, 
pyrii, aliaeqne res materiem igni praebentes et periculum ultro 
causare queuntes, cujusmodi res si deprehendantur, mox inde 
amovendae, et ad locum tutiorem collocandae serio intimen
tur, et hujusmodi visitationem nunc venturo, die lunae inchoa
bunt, ac diligenter assument, inque uno continuo effectuabunt, 
abhinc vero pari cum diligentia et exactitudine menstruatim 
semper et continuo etiam observabunt.

Eredetije Győr sz. kir. város levéltárában. Prot. Nro 35., 1745— 
1748. Pag. 252—253., 345 jkvi szám alatt.

1746.
Győr városi statutum.

Die 3. novembris. Milites ad vigilias profecturi in con- 
formitate determinationis inclyti comitatus eatenus communi
ter interventae etiam intuitu civitatis hujus, quo ultra eorum

3 2 *
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competentiam singulum dietim cruciferum gratis adusque redi 
tum suum obtineant, conveniens esse censetur et praesent 
scripto mediante idipsum determinatur.

Eredetije Győr sz. hir. város levéltárában. Prot. Nro 35., 1745—1748. 
Pay. 272., 368. jkvi szám.

1747.
Magyar-Ovár városi statútumok.

I.
Die 30. Januarii. Es ist auch einhellig beschlossen wor

den, dass wann einer oder der andere Burger Holtz hacken 
lasst, denen Holtzhacker verbietten solle kein Holtz nach Hauss 
zu tragen; ingleiclien werden die Burger ihren Inleüten ver
bietten Holtz zu tragen, da aber einer oder der andere diesen 
Beschloss nicht observieren machte, solle in eine unfehlbare 
Straff verfallen; Es ist auch bei Straff verbotten worden dass 
die Inwohner mit dem Stroh nicht einheitzen sollen.

Eredetije Magyar-Ovár város levéltárában. Prot. 1742—1772. 
Folio 187.

II.
Die 25. Februarii. Ist beschlossen worden, dass von künf

tig kommenden St. Georgii die innige Burger, welche einige 
Inwohner haben, die auf solche gefahlene Portion die Burger 
selbst von ihnen eincassiren, und dem bürgerlichen Portion 
Einnehmer behändig sollen.

Eredetije и. о. Folio 190.

III.
Die 22. Aprilis. Nachdeme auch bey dieser Gelegenheit, 

das Hoffwissmath Gelt durch Herrn Johann Georg Josephy 
eincassiert ist worden, ist anbey concludiert worden, dass in 
fahl einer oder der andere Burger von heüntigen dato an inner' 
halb drei wochen sein gebühr nicht erlegen machte, so solle 
die Wissmath gleich einen andern Burger in den ausgemach
ten Preiss der 12 f. iiebergeben und verkauft! werden, nicht 
weniger auch solle sich keiner Burger unter einer Straff unter
stehen sein wissen anderen umb höcheren Preyss zuverkauffen 
folgsam damit einen quaestum treiben.

Eredetije и. о. Folio 192.
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1747.
Szombathely városi statutum.

Anno Domini 1747. die 25. mensis április. Ezelőtt elvé
gezte volt az város, hogy itt való purgerek fiai, kik magokat 
itt az városban le teszik, egy aranyat purgerpénzt az város 
cassájában tartozzanak fizetnyi.

Ezen végezés azon okbul, hogy az illetőn fiáknak az atyjuk 
már az pnrgerság taxáját le tette s következendőképpen az 
purgerságnak beneficiuma az fiakra is hathat cassáltatott, és 
az egy arany fizetéstől föl szabadítattak. Actum Sabariae die 
et anno ut supra.

Eredetije Szombathely város levélt. Erőt. 1746—1749. Pag. 24.

crucireros
A gravibus primae classis currubus maximum onus

ferentibus ......................................................... 18
A currubus vero communibus bene oneratis .........  9
A currubus vero levioribus, aut vulgo kocsi dictis,

minus pondus ferentibus .................................  4
Item a qualibet jumento seu praejuncto seu non....  1
Item ab equo, onus bajulante, aut duarum rotarum

currui injuncto .................................................  2
Item a persona res quaestui substratas bajulante ... 1
Item a duabus setigeris ....................., .......... ........ . 1
Item a 4 ovibus, agnis vel capris .............................  1

Eredetije Győr sz. kir. város levéltárában. Prot. Nro 4.5., 1745— 
1748., 645 jkvi szám, 491—492. lap.

II.

Die 31. octobris. Magistratualis determinatio in puncto 
nocturnae vagationis.

Az éjczakákon való éjjeli kóborlásuk és mind az böcsü- 
letes jó rendet, mind pedig és főképpen az közönséges békes-

1747.
Győr városi statutum.

I.
Die 22. Augusti. Vectigal telonii liberae regiaeque civi

tati Jauriensi clementer concessi, ab iis qui vias, ac pontes 
ejusdem civitatis transeunt, et lege aut privilegiis exempti non 
sint, exigendum:
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séget s nyúgodalmat turbáló s eddig is sok ezen magistratu 
által szorosan tiltatott alkalmatlanság és (mint legközelebb a 
borbélylegények által történt) vakmerő cselekedetik akármelj 
rendbéli embereknek, de kiváltképpen az mesterembereknek és 
mesterlegényeknek, akármely profession és nation lévőknél 
továbbra megzaboláztassék és afféle rósz erkölcsnek példás 
tüntetés által, annyival inkább olyatin rendetlen, illetlen és 
minden böcsületnek reguláját excedáló étczakai járásoktól és; 
másoknak minden nyugbatatlanságot okozó, sokaknak pedig 
botránkozásokra is szolgáló exorbitántiák tőlük, maguk is 
magokat megvonják és tartoztassák; mégegyszer és ugyan vég
képpen rendeltetik és állandó formában statualtatik, ezen 
magistratus által, bogy senki ezentúl tiz óra után se utczákon
lámpás nélkül ne járjon, se korcsmára, korkudzliban avagy
kávéházakban ne menjen és ne találtassák az éjezaki város
kerülők által, úgy szintén az olyatin házbeli gazdák is kemé
nyen tiltatnak és szorosan intetnek arra, hogy az olyatin 
kóborló és étezakán kalézoló és flangérozó akármelyféle szemé
lyek legyenek, ételt vagy italt pénzekért is nekik adni, az meg
irt tiz óra után ne merészeljenek, sőt be se bocsássák, lia 
pedig már benn volnának is, azon óra eltelvén mindjárt kiad
janak rajtok és házaikból kirekesszék, számot adván azzal, 
hogy tilalmas légyen az idő és büntetés alatt nem szabad 
légyen őket ott szenvedni; egyébaránt bizonyosak legyenek az 
olyatin étezaki kóborlók, akár mesterek, akár mester legények, 
ha az utczákon, vagy az előszámlált helyeken az várost kerü
lők által tiz óra után tapasztaltainak, minden személyváloga
tás nélkül megragadtatván az városházához az rendelt ares- 
tomban vitetnek, az hói is étezakájokat kitöltvén regveire kelve 
az mesterek ugyan 4 írt büntetést, az legények pedig magá
nosán mindenik egy-egy tallért engedetem nélkül fizetnek, vagy 
huszonnégy csapást elvesznek. Az gazdák pedig, kiknél az ilye- 
tinek fognak találtatni, azok is hasonlóképpen arestömba vitet
vén, más napon 12 forintok s nem különben fognak mind
annyiszor elbocsáttatni. Ezen rendelés és statutum azért, mind 
közönségesen, publicaltatni fog, mind pedig minden ezéheknek 
addáltatni, hogy ott és mindenitt publicaltatván mind mesterek 
mind legények tudhassák, ebhez magokat alkalmaztatni.

Eredetije Győr sz. hír. város levéltárában, Prot. Nro 35., 1745— 
1748. 720. jk v i sz. alatt. Pag. 543—545.
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1747.
Veszprém városi statutum.

Die 5. noveinbris. In domo civica majori concurrentibus 
ominis senatoribus et quamplurimis civibus determinatum est.
it ........  sigillo minori adtenus apud judicem liabita ad nota-
ium deferatur, qui notarius sub eodem sigillo passuales pro 
11 2 den. expediet, sub extradata propria solum modo; ita 

't alias litteras fassionales sub majori sigillo expediat aliosque 
hacce modo concinnabit, quarum taxae medietas amplius non 
judici, sed commodo civitatis cedet, medietas vero domino 
notario pro fatigio obveniet.

Eredetije Veszprém város levéltárában 1741—1755-ig lap 145.

1748.
Veszprém városi statutum.

I.
Die 5. januarii. Mivel az városnak mostani circumstan- 

tiákban sokszor concurralni kölletnék, alkalmatlan volna pedig 
mindenkor az várost összegyűjteni, azért még in anno 1746, 
die 27. április külső tanácsoknak némely városi uraimékat az 
város elválasztotta, hogy valamit ő kegyelmekkel belső tanács 
uraimék végeznek és concludálnak az pro rato et accepto az 
város előtt is fog lenni, kiknek is, tudniillik külső tanácsbeli 
uraiméknak ezen fáradságbeli remuneratiójokra porciójukból 
személyekre esendő obtingens unanimi voto elengedtetett, úgy 
mind az által, hogy a midőn hivattatnak sub paenalitate jam 
statuta belső tanács uraimékkal együtt megjelenni tartoznak, 
salva tamen ulteriori eatenus fienda communitatis dispositione 
permanente.

Eredetije Veszprém város levéltárában, 1741—1755. 154. I.

II.
Die 30. április.

S t a t u t a  in f e s t o q u e  S. G e о r g i i q u o t a n i s  in 
f o r o  p u b l i c a n d a .

Adatik kinek kinek tudtára:
l-о. Hogy minden gazdák sertéseiket vagy rekesztékben 

tartsák, vagy pásztor elejiben adják, másként ha szabadon eresz
tik és marhájokban kárt fognak vallani maguk gondatlanságá
nak tulajdonítsák.
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2-o. Senki az utczákra, szemetet, ganéjt, földet, kövek 
avagy más a félét, melyekkel gyakorta megtelvén az utczá 
sokaknak nagy károkat okozni szoktak, hordani avagy hordát 
ne merészeljen, másként cselekedvén pedig aki az ilyenben fc 
tapasztaltaim, mindannyiszor 1 írtra fog biintettetni.

S-о. Pásztorok aratás után kepék közt az marhákat lova 
szók pedig búzák közt lovaikat, juhászok ismét kepék köz 
vetéseken és parragokon juhaikat legeltetni, úgy akár ki i 
búzák és vetések között füvet aratni vagy kaszálni, nem külön 
ben akár mi féle marhákat Sz. Mihálynap előtt az kukorioz: 
földekre 4 fnt. büntetés alatt hajtani ne merészeljenek.

4 -0. Ki ki maga ludjaira jól gondot viselvén, búzák, árpa. 
zab és akármi névvel nevezendő vetemények közé ne ereszszék, 
különbet cselekedvén ha ludjaikban kárt vallanak, azon kárt 
is hasonló képen maguknak tulajdonitsák.

Eredetije u. o. 171—172. lap.

III.

Die 11. deczembris. Mivel az városnak szolgálatában 
levő tisztjei u. m. szabad vajdák, és vásárbirák eddig nem tuda- 
tik, mely abususból is az előbbeni város determinatiója ellen, 
mely csak egy esztendeig való immunitást foglalt magában, 
successivis temporibus, annyira jöttek, hogy fére tevén s nem 
gondolván az városnak dispositiójával az egy esztendő helyett, 
két esztendeig magukat immunitálták, az városnak nem kevés 
egy nehány esztendőktől fogva lett praejudiciumával, arra való 
nézvést mostanában rendeltetik és determinaltatik, hogy az fönt 
nevezett hivatalban levőknek szolgálatyuknak renunciatiójáért 
egy esztendőnél több idő nem engedtetik az porcziójoknak immu- 
nitatiója végett. Ezen kívül

2 -0 . Minthogy az jó rendtartás mindeneknek igazgatója, 
szükséges pedig hogy kiki magát ahhoz szabván és tartván, 
magát úgy viselje, hogy Istenit se felebarátját meg ne bántsa, 
akár mely képpen is; ahoz képest determinaltatik, hogy a midőn 
tanácsszék tartatik, kiki magát böcsületesen, tisztességesen visel
vén, másnak böcsületit megadja és semmi illetlen szót szóllani 
ne merészeljen, annál is inkáb másnak böcsületi ellen, másként 
ez eránt az széknek violátiója végett szólló articulusok, obser- 
váltassanak strictissime.

Eredetije u. o. 192. lap.
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1748.
Pécs városi statutum.

Die 23. februarii. Communi consensu ordinata sunt sta- 
1 uta et decisiones subsecutae ordini sequente:

1- о. Secreta in domo civica coram senatu aut in prae
sentia communitatis tractatorum et conclusorum, si qui sive 
interioris et exterrioris ordinis senatores, sive alii cives et 
incolae huiates contradictoribus civitatis revelaverint aut pro
palarent, ipso facto ab officiis suis cassentur, et e numero 
civium excludantur, pro cassatisque et expulsis nunc pro eo 
declarantur et aparte poenae arbitrariae obnoxiabuntur.

2- 0. In quantum praeinserti domini senatores ad domum 
senatoriam citati et vocati contumaciter semet absentarent et 
legalem non comparitionis rationem assignare nequirent, toties 
quoties in fl. 3 Sirsagiabuntur.

3 - 0 . Conventicula sub quocunque praetextu citra nutum 
et praescitum domini consulis judicis aut magistratus tam 
officialibus compagensibus quam aliis civibus a maiori utrius- 
que ordinis senatoribus celebrare sub poena cassationis offici
orum et exclusionis e numero conci vi litatis prohibita sunto.

4 - 0 . Exterioris ordinis senatores providebunt ne vocati 
in peronibus ad domum praetoriam compareant.

5- 0. Causantes primam instantiam civitatis sub poena 
12 fi. praeterire non praesumant.

Ч-o. Succisio et devastatio sylvarum, tam dominis nobi
libus sub poena decretali, quam civibus et aliis cuiusvis sor
tis inhabitatoribus, si fructiferas arbores aut fructificandum 
pullulantes arbusculas dessecare vel etiam infructifera signa 
focalia divendere attentaverint, sub poena fi. 12 toties quoties 
incurrenda prohibetur. Qui autem beneficio lignationis utuntur 
ab uno pari boum vel equorum 1 fi. solvant vel unam orgiám 
ligni praestent.

7- 0. Caementariae fornaces in duobus et tribus locis ubi 
accomodum fuerit errigantur, quarum cura civi Mathiae Pets 
commit tit tui’. Non secus.

8 - 0. Lapicidi ad Cantovár et alibi ubi visum fuerit 
constituatur erga censum extradandum, de praeterito etiam qui 
usum et beneficium exinde habuissent, censum solvere tene
buntur ad talem adigendi.

!)-o. Curandum ut in suburbio Budensi et Szigethano 
diversoria et educilla civitatis in destinatis locis errigantur et 
aedificentur. Pariter
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Ю-o. In praedio civitatis Megyer bina educilla unuri 
quidem in ruderibus antiqui cellarii juxta viam ad Málon 
ducentem, aliud vero ad viam Siklosiensem renoventur ei 
erigantur.

11- o. Accisa a mulso vulgo méhsör per quem cunque sive 
nobilem sive civem nec non a vino per talem inhabitatorem 
qui concivilitati incorporatus non esset, in medio hujus civi
tatis a festo Sancti Michaelis archangeli in derogamen educilli 
civium educillato, ab uma per pintam in pretio quo epocilla- 
tio üt desumatur. Extranea vero et pagensia vina per quem- 
cunque absque indultu et praescitu civitatis, sive in civitatem 
interiorem sive in suburbia illata aut inferenda atque edu- 
cillationi exposita contrabandentur et ad rationem civitatis, 
applicentur, a modo imposterum vero nisi de educillatione 
mulsi, per quemcunque prout etiam vini sive hujatis sive 
extranei per concivilitati non incorporatum, fienda a civitate 
licentiam optinuerint et accisam sive censum praestiterint, pro
hibitum esto, educillum autem in xenodochio pauperum erectum, 
cassetur.

12- 0. Ad fornacem lateritiam unus currus 4 bobus prae- 
junctis pro convehendis lignis, quae in liyeme secari debent 
constituendus, de sufficientia lignorum exustioni laterum neces
sariorum provisurus.

13- 0. Ad investigationem ponderum et mensurarum sin
gula septimana quoad laniones, pistores, smigmatores et alios 
instituendam senatores denominentur singulis que cura publica 
iam uno iam alio committatur.

14- 0. Magistri laniones ad solitam accisam sive Stuck- 
geld ad instar aliarum civitatum I. regni Hungáriáé praes
tandum attrahantur et de neglectu quoque quoad praeteri
tum ad resartionem compellantur.

15- 0. Educillatio, sive distractio cremati per medias minu- 
tim fienda civitati reservatur. Idem est de tabaca, sale, butiro, 
caseo, larido et his similibus minutim exponendis intelligen- 
dum et qui hoc beneficium usurpaverint et usurpare voluerint, 
erga p ra e v ia m  accordam civitati censum solvant, id sive fiat 
in officinis sive domibus aut tempore hebdomadalium nundi
narum in publico foro.

16- 0. Soliti proventus fori erga censum 250 fi. oblatum, 
iam autem accedente taxa a singulo curru ligna focalia vel 
pro aedificiis apta in medium civitatis hujus pro venditione 
advecturo 4 bobus aut equis praejuncto a den. 21 /a, a duobus 
pecoribus vero per kr. 1 ab usu vero killae quoad triticum,
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ordeum, silliginem, kukiirucíim, et similia a den. 5 respectu 
íensurationis avenae den. 2.

17- 0. Feminae panis pistrices prout etiam alia in foro 
liediu sive viridia, sive altilia, feras et alias minutias venden- 
,es singillatim per annum solvant 1 fl. 50 den. proinde con- 
icribantur et uxores sive viduae civium prae aliis femi- 
lis praelationem habeant ad certumque tolerabilem numerum 
reductae constituantur.

18- 0. Piscatores, hujates sive cum piscibus quaestum 
agentes beneficioque eiusmodi in medio civitatis hujus gau
dentes ad taxam certam solvendam et civitati huic hebdoma- 
datim de piscibus providendum adigantur. Extranei vero a 
singulo curru ultro honorarium domino judici in natura com
petens in parato solvant aeque taxam prout rectum videbitur.

10-o. Uno verbo ab omnibus ad forum pro divenditione 
sive curru sive in saccis, curribus et aliis vehiculis hebdoma- 
datim adferendis praeter partem domino judici obvenire soli
tam competens legalis et tollerabilis taxa forensis desumatur 
nihil penitus excepto.

20- O. A tauro annue de singula vacca pastor gregis 
ad rationem sumptuum in comparationem ejusdem errogan- 
dorum incassabit et ad cassam civitatis praestabit.

21- 0. A grege ovium per nonnullos, in territorio civi
tatis hujus praeservato, propter pascuacionem pariter competens 
census exigatur et a modo imposterum, non in plano vero in 
montibus paseuari permittant, secus sub amissione totius gre
gis si prohibitos esse noverint, caprae e contra quorumvis a 
territorio sub contrabanda eo quod arbusculas enascentes demo
liantur removendae venirent.

22- 0. Publicandum, ut ex partibus Dombováriensibus per 
nonnullos malevolos, ut audiretur praepeditis libere frumen
tum et alia naturalia ad distrahendum in civitatem hanc 
inducantur.

23- 0. Sub poena 12 И. toties quoties irremissibiliter des- 
sumenda nullus quaestor aut privatorum praesumat in praeju
dicium et derogamen communium civitatis ponderum et men
surarum propria pondera et mensuras arridorum sive in interiori 
civitate, sive suburbiis ad mensurandum nihil farinam, taba- 
cam, frumentum et similia cuiquam concedere, in quam poenam 
tam vendens, quam emens condemnandus veniet.

24- 0. Subordinentur ex dominis interioris vel exterrioris 
ordinis senatoribus, qui potissimum in suburbiis curam gerent, 
ne victualia et alia naturalia praeemantur aut civitatis cassam 
defraudare ausint sub contrabanda aut 12 fi. poena.
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• 26-o. Concivilitatis et in eandem subsequenter in futi 
rum corporatorum taxa ad fl. 30 elevatur et extenditur, qi 
vero cehales magistri incorporati non essent, iidem quidem a 
taxam concivilitatis praestandam absque mora compellantur e 
nisi ceha talis denumeraverit, ipso facto in fl. 30 mulctabi 
tur restantiarii aeque restantem taxam absque prorogation 
persolvere obligabuntur.

26- 0. Conscriptio individuális fundorum et facultatun 
absque respectu personarum, pro eruenda aequa tam contri- 
butionalis, quam domestici quanti proportione instituatur.

27- 0. Domesticum vero liucttsquae praestitum ob depura- 
tionem debitorum sub defluxu differenciarum inter suam excel
lentiam episcopalem hujatem vigentium, per civitatem contrac
torum in separata rubrica adaugeatur et antecedaneum quo
que citra discrimen personarum nobilium aeque ac civium 
habita reflexione et propositione fundorum per se possessorum 
elevetur, accessoria quoque contributionalis oneris, uti quar- 
teria et praejuncturas, tametsi aliquibus per inclytum comi
tatum ex reflexione servitii poenes comitatum habiti, aut alio 
quocunque ex respectu relaxaretur sive etiam ob praeroga
tivam nobilitarem in conscriptionem non ingrederentur, in fundo 
oneri publico civili residentes praestare et subire tenebuntur, 
ad hoc a maiori ignobiles, ut decimatores, milites, liajdones, 
et alii servitores sive comitatenses sive dominates obligabuntur.

28- 0. Promonthoria et vinae absque praescitu et indultu 
magistratus a modo imposterum ultra non extendantur eo 
minus ea de causa extirpationis sive sylvarum fiant devasta
tiones, quin imo omnes ejusmodi neo erectarum vinearum 
uti Dajdolo 1 Cantovár, alibi fundi non secus recenter implan
tatae, vineae praevia conscriptione taxentur atque adeo tam 
ex hoc fundo, quam ex neo erectis, in suburbio Budensi aeque 
ac Szigetliano, domibus, fundis item extra portam Siklosiensem 
in Anno circa 1737 taxatis, in quantum neglectum esset pro 
praeterito etiam desumendum quantum domesticum in rubrica 
expensarum ut supra processialium sive ob contractum occasione 
praenotatarum differentiarum debita succesive depuranda ad 
augeatur. Interim

29- 0. Dumeta et vepreta in praedio Megyer, necnon intra 
metas ad Szabolcs per benignam resolutionem caesario regiam 
optentas extirpentur et pro extirpatione communitati potissi
mum ruricolis deferantur.

Dajndol.
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SO-o. Vineae vero et bona frühweisziana vel domino Erie- 
lisz erga receptionem depositae in parte summae pecuniariae 
iddantur vel frustatim venum exponantur et divendantur.

31- 0. Ratione item boni ordinis exigente, imo pro regu- 
itione laborum in Promonthoriis introducenda constituantur 
ustodes sive magistri Promonthoriorum, ad quorum saliaria pos- 
essores vinearum sive sünt de clero, sive nobiles, cives et alii 
nhabitatores vineas tenentes a proportione concurrant, eatenus- 
jue repartitio elaboretur.

32- 0. Non secus domini nobiles civitatem hanc inhabi
tantes, non solum ad viarum reparationes in territorio civita
tis peragendas concurrere obligabuntur, vero insuper munditie 
exposcente nemo sive nobilium, sive civium feces e domibus 
suis ad plateas vel defluxum aquarum sub poena fl. 12 ejicere 
praesumant publicandum restaret.

33- 0. Siqui officialium de companiis homines suos quacun
que ratione convocare aut dispositionibus amplissimi magi
stratus semet opponere et contra eundem semet erigere prae
sumerent iidem tamquam pacis et populi turbatores et contra 
publicum statum civitatis semet erigentes actione fiscali coer
ceantur.

jEredetije Pécs városi levéltárában. Prot. 1742. usquae 1762. Рау. 
szám nélkül.

1749.
Mayyar-Ovár városi statútumok.

I.
Die 8. januarii. Ist beschlossen worden, dass alle bürger

liche Handtwerker mit der bürgerlichen Arbeith, alle 2 Jahre 
abwechseln sollen.

Eredetije Magyar-Óvár város levéltárában. Prot. 1742— 1772. 
Fol. 237.

И .

Die 6. novembris. Es ist auch beschlossen worden, dass 
in deme die Holtzhacker sehr viell Holtz entragen, undt einen 
grossen Schaden den Burgern verursachen, als dann sollen sie 
von einer Klaffter Holtz hadién umb einen Palduracken 1 von 
100 Bürteln aber umb einen grossen mehr als vorhin haben, 
in übrigens solle ihnen absolute khein Holtz zu tragen erlau-

Palduracken =  poltura.
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bet sein, und wofern einer sich unterstehen solle, so solle ihn 
weckhgenohmen werden.

Eredetije w. o. Folio 256.

1749.
Pécs városi statutum.

Die 21. februarii. Tornax lateritia reservata pro omni 
anno ad rationem et necessitatem civitatis, ita ut una fornax 
semper excuranda pro parte civitatis reservetur, de reliquo 
autem plus offerenti erga censum annualem elocando, ligna 
tamen focalia e vicinis sylvis alicuius dominii procuranda.

Omnium proventuum annue ex oeconomia, foro, accisa 
et reliquis similibus provenientium rationes debito tempore 
exigantur et praestentur.

Pro educillis tempestive et quidem in medio civitatis 
comparanda et deductis portionalis domestici quanti, quan
tum pauperiores tangit successive exolvenda essent vina et ob 
id certa summa etiam semper in parato servanda et ad alias 
necessitates convertenda minime venirent.

Quaestores et mdrcatores liujates occasione nundinarum 
annualium extraneis loca tentoriorum cedere obligabuntur et 
non nisi liujates singuli remotiores, unum tentorium errigere 
queant. Extranei vero a singulo tentorio secundum classes 
commodiorum locorum distinctim solvent.

Exterioris ordinis senatoribus separatum cubiculum pro 
sessione ordinatur et per internuncios propositiones et vota 
adinvicem communicabuntur.

Interioris aeque et exterioris ordinis senatores tam adin- 
vicem quam domino judici debitum honorem exhibeant, e con
verso dominus quoque judex competenti honoris exhibitione 
unumquemque excipiet.

Pro civibus pro casuum exigentia, in civilibus causis et 
negotiis arrestandis, pro arresto unum separatum cubiculum 
destinatur.

Birsagia moderata dictanda et in genere nemo nisi 
auditus et convictus ex praecipitantia maxime in maioribus 
(excepto casu criminali) arrestari debet et ideo si quaepiam 
rixae damnificationes et discordiae inter cives et incolas emer
gerent in simili quoque casu praevie auditis partibus causa 
examinanda decidenda (ne tamen paena delictum excedat) cum 
debita moderatione executioni mancipanda: caeterum taxa 
arresti etiam pro annullata habetur.
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Instrumentum punitionis vulgo deres pro cassata decla- 
•atur velut ad partes disseccetur voto communi conclusum est.

Labores opificum et magistrorum cehalium, qui pro 
diversitate possessionis exinde et natura oppificii exerceri 
competunt, mercatores et quaestores cum aliis mercibus inter 
mixtim servare non audeant.

Cehis et contuberniis non incorporati oppificium eo minus 
mulieres oppificium exercere et labores artificius competen
tes conficere praesumant, secus ubicunque in medio civitatis 
eusmodi labores per extra cehalistas confecti comprehendi 
valebunt, contrabandabuntur. Imo etiam similes birsagiandi 
apparte venirent, consequenter cives et incolae mediante publi
catione inhibebuntur sub poena animadversionis ne scilicet per 
ejusmodi extra cehalistas labores quoscunque confici curere 
praesumant.

Si et in quantum propter effusionem sanguinis verbera
tionis et dehonestationes sive offensas verberibus efficiendas 
judicialiter condemnarentur remota omni excessiva punitione 
moderate ejusmodi convictio effectui mancipabitur et exceptis 
specialibus casibus enormitatem redolentibus liceat partibus 
ejusmodi verbera parato redimere.

Occasione publicarum nundinarum industria centuria
rum compertis furtis et similibus damnificationibus ex corpore 
delicti seu rebus ablatis, pro fatigiis et renumeratione simili 
occasione excubias agentibus, ubi proprietaribus adinveniri 
ne quiret tertia pars praedae cedet, ubi autem proprietarius 
semet demonstraverit erga honestum bibale res ablatas resti
tuunt. Non secus taxa arresti excubantibus centuriis admit
titur exigenda. In pecuariis vero nundinis excubantes singil- 
lative diurnalibus den. 20. contentabuntur.

Eredetije Pécs város levéltárában. Prot. 1742— 1752. Pag. sz. nélkül.

1749.
Székesfehérvár városi statutum.

Die 12. decembris. Ist deliberiret worden: dasz wann 
ein frembder führohin Burger werden will, er möge hernach 
eine bürgerliche Wittib, oder bürgerliche Tochter heyrathen 
(weihlen das weibliche geschleckt hierinfahls kein privilegium 
hat) die bürgerliche Tax mit 24 H. vor einen teuer amper in 
Reichs Thaler, dem herrn Stadtrichter 1 fl. und vor die canzley 
75 denar beysammen 27 ti. 25 den. bezahlen solle. Ein hur-
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gers Sohn aber hat nur aus der Tax 12 t! des herrn Stadt 
richters und canzley-gebiihr sandít dem feuer-amper in summt 
15 ti. 25 den. zuentrichten.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Prot. 1741— 1751. 
Folio 353.

1749.
Kőszeg városi statutum.

Anno 1749. die 19. mensis decembris. Az diákok az 
lövöldözéssel az paiták körül annyira kezdették az excessusokat, 
hogy már az szalmát is Fodor István uram ő kegyelme pajtá
jánál meg gyújtották, a mely tűz Isten kegyelméből az csép
lők által eloltatott, hogy azért nagyobb szerencsétlenség az 
várost ne érje e gremio magistratus biró uram Plih Antal és 
Lada Ferencz uraimékat pater rector uramhoz béküldötte, a 
kik is megtérvén referálták, hogy az dolgot meg fogja investi- 
gálni és ha valamely deákot az nemes város fog tapasztalni, 
hogy puskával az paiták körül jár, az ipso facto pro excluso 
habetur, arra való nizve bízvást meg lehet ragattatnyi.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 1749. Pag. 193.

1749.
Kőszeg városi statutum.

Es wird ferner vermög allerhöchst Ihro К. К. Aposto
lischen Majestäts anhero ergangenen allergnädigsten Circular 
Befehl de dato 8-ten Julii, des 1749-sten Jahrs kund und zu 
wissen gemacht, dasz Höchst dieszelhe hinfüro die Soldaten 
Deserteurs nicht mehr am Leben, sondern mit zeitlicher Straff, 
nemlichen mit Vestung und Schantz Arbeiten zu Bestraften 
allergnädigst entschlossen habe. Und diese Straff erstrecket 
sich nicht nur allein auf die Soldaten Deserteurs, sondern auch 
auf alle diejenige, welche denen Deserteurs zur fluchtung Gele
genheit verschaffen, solche hey sich aufbehalten oder ihnen 
dasz Gewöhr ahkäuffen oder verwechszlen und vertauschen. 
Diese, wenn sie Bauern, Bürger oder Herrschaftliche Beamten 
und Bedienten, und zu zahlen vermögend sind, sollen und 
müssen Erstlich den, dem К. K. Aerario verursachten Schaden 
ersetzen, und demnach die Manns Personen, nach dem von 
der weltlichen Obrigkeit geschlossenen Process zur Vestung 
und Schantz Arbeite auf 10 gantze Jahre verurtheilet, und
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jgescllicket werden; die Weibs Personen aber eben auf 10 
alire nacher Temesvár, Wenn sich aber die Geistlichkeit hier- 
lfalls schuldig machte, so sollen denen Begütterten Glitter 
iquestriret, denen Samlenden Geistlichen aber die Samlung 
ntersaget werden; die weltliche Geistlichen aber, als Pfarrer 
.nd Capellän, sollen mit 100 Thaler abgestraffet werden. Hin-
;egen ............. Darbiettet auch allergnädigst allerhöchst Ihro
í. K. Apostolische Majestät denen, die die Deserteur fangen 
md der Militair Praefectur überlieffern, für einen Mann samt 
Pferd 40 Й., ohne Pferd 24 fl. und dem Denuncianten, dasz 
ist, dem, der solchen Deserteur bey der Obrigkeit andeütet. 
12 fl.; jedoch mit Einrechnung, bisz Übergebung der Militair 
Praefectur geschehenen Umkösten: und werden demnach solche 
auch in der Contribution angenommen.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, külön okmányban.

1750.
Veszprém városi statutum.

Die 8. április.
D e t e r m i n a t a  sunt .

1- о. Minthogy Sz. György napja közelget, arra nézve ren- 
döltetik, hogy az előbbeni szokás szerint biró uram két héttel 
előbb hivatalát resignálja, a ki ha nem akarna resignálni, arra 
rendelendő deputatusok által admonealtassék.

2- 0. Sz. György napján az biró választásra az városiak 
sub poena statuenda, mind idehaza maradjanak, a kik ne más
hová, hanem az öreg város házához, akkoron a hol az válasz
tás szokott lenni conpareáljanak, mely concurensből fognak 
az uraság tisztjei közül invitaltatni.

3- 0. H ív szolgálatja tovább is az városnak megtetszvén, 
Varasdi Imre notarius uramnak ő kegyelme cum salario fi. 60 
et accesoriorum megmarasztatott, bízván az város ő kegyelnie 
dexteritásában és hivségében, kitül is egyátalán elállani nem kivan.

4- 0. In conformitate urbarii biró uramtól, a ki is magát 
az birságiumok desumptiójában avatta, számvétessék és megle- 
vén a számadása, a mit az város kárával magának tulajdoní
tott, azt fizesse vissza.

C>-o. Mivel az város dolgának effectuatiója pro 13-a április 
rendöltetett, arra nézve procator emberért, a ki a város dolgát 
promoveálja kell küldeni.

Eredetije Veszprém város levéltárában. Erőt. 1741— 175.5., SOS. és 
209. lap.

C orpus S ta tu to ru m . V. 33
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1750.
Székesfehérvár városi statútumok.

I.
Die 10. novembris. Ist deliberiret worden: Weihlen di 

allhier gefechsznete Weinn schon allbereiths verzehet, mithii 
auch solche zuschenckhen erlaubet seyn solle, welches aucl 
dem herrn haubtmann Dramoszhausen alsz Inspectorn der all 
hiesigen Probstey angedeutet worden.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Prot. 1741— 1781. 
Folio 408.

II.

Die 7. decembris. Ist beschaffen worden, dasz wann einer 
sich intabuliren laszet, von einen gulden */a denar der Canzley 
zukommen solle, hingegen die Tax der publicirung eines Testa
ments dem magistrat, vor die copia desselben aber 50 denar 
der Canzley verbleiben sollen.

Eredetije w. o. Fol. 404.

1750.
Sopron városi statutum.

Dass die gefährlichkeit deren strotecher jeder mann in 
die Augen leichte, kan auch von denen welche solche besitzen 
nicht geleugnet werden; solchem nach bittet ein Ers. gern, 
ein woliledlen Rath mechte die abschaffung der selben nicht 
lenger ausstehen — lassen sondern ehestens zu effectui reu 
trachten.

Eredetije Sopron város levéltárában. Gem. Betr. de anno 1750.

1751.
Székesfehérvár városi statútumok.

I.
Die 14. maii. Unanimi voto conclusum est: Hogy senki 

az városrul lakosok akár pedigli mester legények közül, kik 
tovább is itt akarnának mihelyben dolgozni külső helyiségekre 
s pusztákra aratáshéli munkának végben vételére mind addigh, 
mégli itt való gazdáknál előbb 2 vagy 3 hold gabonát le nem 
aratnak, el menni ne mérészelyen a ki pedigli az olyatin aratást
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íár itten el végzett, s tovább is kívánna menni, először jelentse 
neg magát biró uramnál szabadság okáért, különben valaki 
■zen magistratualis determinatio ellen cselekedni tapasztalta
ik a hányad magával el mégyen annyiszor való 4 foréntok- 
íak büntetését el nem kerüli.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Erőt. 1741— 1751. 
Folio 425.

II.

Die 11. junii. Mivel az Pékek az itt való Molnárok ellen 
ollyas panaszolkodással az nemes magistratus előtt meg jelen
vén, hogy ámbár tiszta jó búzát az malomban öllyeni visznek 
is, jó és authenticum fejér lisztet nékik nem öllenek, követke- 
zendőképpen ők is fejér zsemléket nem süthetnek; azért hasonló 
módon mint az pékeknek, magistratualiter imponaltatott eőnékik 
is, ha ebéli panasz többször ellenek lészen és imposterum jó 
tiszta buzábul authenticum szép lisztet számokra nem öllenek, 
az 50 forintoknak irremissibili tér való büntetéseket, vagy publice 
való íörösztéseket el nem kerülik.

Eredetije u. o. Föl. 427.

1751.
Magyar-Ovár városi statutum.

Die 15. maii. Ist auch beschlossen worden, dass die Bur
ger, welche einiges Grass benöthigen, die sollen von dem Herrn 
Richter ein Zettel haben, allwo ihnen in den kleinen Marcklit 
anzu grasen erlaubet sein wirdt, denen Inwohnern aber abso
lute solle verbotten sein zu grasen, nicht minder solle sich kein 
Burger unterfangen, weder in sein eigenen, weniger in fremb- 
ten wait zu grasen, undt sollte einer wider alles verhoffen 
attrapiert werden, der solle ohne einzigen nachlass in 5 f. 
gestrafft werden auf denen vier happen (sic!) aber wird denen 
Burgern erlaubet sein zu grasen.

Eredetije Maqyar-Ovár város levéltárában. Prot. 1142— 1772. 
Folio 299.

1752.
Székesfehérvár városi statútumok.

I.
Anno 1752. die 26. januarii. De term ináltatott, hogy az 

pipás lakósok és szolgák conscribáltassanak és 25 den. ez után
33*
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fejenként tűzessenek, ha pedig az szolgák nem füzethetnénej 
az gazdák tűzessenek azok helyett, kiknek conscriptiojára Kloc 
Josef esküdt cancellista egy fertály mesterrel és 2 purgerre 
deputáltatott, a mely conscriptio az jövő vasárnap kezdetét veszi

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Erőt. 1752—1770 
Fólió 4.

II.
Die 22. martii. Ist determiniret worden; dasz zu mehren 

Sicherheit und Verhütung in denen Weingarten schon öftters 
so wohl in Erbrechung und Violirung deren Kellern, und 
anderen geübten schaden und Diebstallen 4 öbergeher auf- 
genohmen sollen werden, und stötts in denen Weinngebürg 
zuferbleiben, und ihnen zur subsistirung eine Wohnung gebauet, 
damit Sie Nachtliger Zeit in Vier Theil deren Weingarten 
Sie ausztheilen, und herumb patrolliren sollen, denen pro salario 
geben wirdt 25 fl. in paaren und 15 Metzen frucht auch 4 
färtl Holtz.

Eredetije и. о. Folio 11.

III.
Die 8. augusti.

D e t e r m i n a t i o n .
Zwischen denen bürgerlichen Schmidt und Schlossermei- 

stern allhier: umb ablassung deren ferneren zwistigheiten ist 
magistratualiter determiniret worden; Wasz jeder Zunfft fer
nerhin zu verfertigen zu gelassen und gestattet wird, und ist 
jeder Parthey hinaus zugeben volgender massen.

1- о. Wirdt denen Schmidten geschtadtet Vesser zu be
schlagen.

2- 0 Pruckh arbeith nebst denem Schrauffen.
■'l-о. Brunn Amper mit Ketten und andern zugehör.
4- 0. Wägen beschlacht nebst denen der zug benötigten 

schrauffen.
o-o. Geb h ü  arbeith als da seynd Schlüssen und gelagte 

Gatter auszer der geflammten.
6- o. Grobes Thor beschlacht.
7- 0. Dreifusz, feuer-hund und Broth-Spiesz.
5- о. Schub-carn, Steine-Carn und Steine-zug.
9-0. Krampen, Schauflen.
Ю-o. Geiszfusz und Steine bohrer.
ll-o. Hacken Steinmetz Hammer Zwey spitz Gürllen 

und Kräde-Hammer.
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12-0. Mühl und Press-arbeit sambt denen Schrauben. 
Wirdt denen Schlossern in gleichen gestattet:

1- о. Väszer zu beschlagen.
2- 0. Thor arbeith sambt schraufen, gspörr und Schlösszer.
■l-o. Gfebaü arbeit nebst, geflambten getter.
4-0. Press Arbeit nebst denen Schrauffen.
Eredetije и. о. Fol. 27.

IV.

Die 22. augusti. Determináltatott; hogy a czipő sütő 
asszonyok a melyek rosszul sütött czipót a piaczra árulni hoz
nak, azon czinók contiscaltassanak és 4 foréntban megbüntet- 
tessenek, és egyszersmindt az árultatástúl eltiltassanak.

Eredetije u. o. Föl. 28.

V.

Die 17. octobris. 1st determiniret worden, dasz in dasz 
Künftige die Juden absolute nicht passiret werden sollen, ausz- 
genohmen, wann solcher wegen Regiments Sachen oder anderen 
Wichtigen affern sich legitimiren könte.

Eredetije и. о. Folio 32.

1752.
Magyar- Ovár városi statútumok.

I.
Die 17. Aprilis. Ist auch verhütten worden denen Inleu- 

then hier einzulegen, und wofern der Burger solches von sei
nen Inwohnern observieren und nicht andten solle, so solle 
der Burger selbster in die Straff verfalilen, ingleichen wirdt 
dem Johann Keiser bey 10 f. Straff verhütten denen Inleiithen 
hier einzulegen.

Eredetije Maqvar-Óvár város levéltárában. Prot. 1742—1772. 
Folio 321.

II.

Eodem die. Es ist auch bey 5 f. Straff verhütten worden, 
dass innerhalb 14 Tagen alle Sehaaff und Lämpel sollen abge
schafft werden.

Eredetije и. о.
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1752.
Szombathely városi statutum.

Anno 1752. de 24-a maii. Együtt leven az város házá
nál substitutus biró Kis János, belső és külső tanács uraimék. 
Melynek alkalmatosságával Nagy Gombkötő András panasz
képpen jelentette, bogy ez előtt való esztendőben az itt való 
becsületes gombkötő czéhben magát béadván, ez ideigli az czéh- 
ben, mint czéhbeli mester ugyan tractáltatott is, hanem hogy 
liázasulását halassza, azért az czéhbeliek az czébből kitiltották; 
az kérelmes panaszát, úgy az czélibelieket is meg hallgatván, 
az kik állitották, hogy articulusuk azt tartaná, a mint impo
nálta to tt is az czéhnek, hogy articulussait producálja, produ- 
cálván, jóllehet ugyan azokban világosan kivagyon téve, hogy 
uj mester, czéhben béadása után ha egy esztendő alatt meg 
nem házasodik, öt forintot rajta elkövetelhessen az czéli, utánna 
való esztendőkben is pedigh ha liázasulását lialaszsza, éppen 
az czéhből ki tiltassék, de ezen punctum helytelennek találtat
ván, ugyan azért ez, úgy más itt levő czéliek articulusaiban 
is efféle punctum ha volna, annichiláltatott, és szabad leszen 
ez után afféle czéhbeli mesterek házasságon kívül is élni.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. 1749—1755. Pag. 104.

1753.
Pécs városi statutum.

Anno 1753. die 8. January. Ex quo domini nobiles civi
tatis hujus nulla plane onera civitatis supportare vellent, qui 
copiosiores essent, ubi domos, agros in fundo civitatis habe
rent, et consequenter beneficia civitatis usurparent, qui jure 
merito onera civitatis vigore resolutionum regiarum onera 
supportare deberent, ideo occasione moderna voto totius com
munitatis conclusum est, ut domini nobiles in civitate ista 
degentes juxta resolutionem regiam oneri civitatis subjaceant, 
taliterque, qui domos habeat, exceptis officialibus comitatus, 
quarteria servare, et occasione ti’ansenarum milites intertenere 
debebunt, e numero autem nobilium domos et id genus bene
ficia emendi sive comercia tractandi liberum non erit, nisi talis 
se numero civium cooptaverit, et hoc per expressum non admit
titur. Ideo, si talis nobilis civis factus fuerit, tam domos 
quam etiam comercia tractandi liberum erit (sic!;, contractus 
enim prior inter civitatem et dominos nobiles cassatur.

Eredetije Pécs város levélt. Prot. 1753—1754. lapszám nélkül.



VÁ1Í0SI STATÚTUMOK. 519

1753.
Magyar-Óvár városi statutum.

Die 7. maii. Es ist auch verbotten Schaaff und Geiss 
zu halten bey Straff.

Eredetije Magyar-Óvár város levéltárában, Magyar-Óváron. Prot. 
1742—1772. Folio 340.

1753.
Kőszeg városi statutum.

Anno 1753. die 19-a octobris. Biró uram proponálta az 
nemes magistratusnak, hogy az csendesség és békesség az nemes 
városban megtartassák, mint hogy eddig a midőn szokás volt 
Szent-György naptól fogva egész Szent-Mihály napig estve 
kilencz órakor, Sz. Mihály naptól fogva pédigh 8 órakor ugyan 
estve az harangot megh vonta az nemes város mesznerje, mivel 
pedig csak rövideden vonta meg, melyet az városbeli lakosok 
halottak nem is halottak. Ahhoz képest determináltatott, hogy 
az meszner mostanában Sz. Mihály naptól fogva egész Sz. 
György napig nyolcz órakor estve .egészen egy fertály kilencz 
óráig nyáron pedig Szent György naptól fogva egész Sz. Mihály 
napig kilencz Órakor megvonván, egész egy fertály tízig haran
gozzon, hogy az által magokat az excessussos emberek ne excu- 
sálják, hogy az harangozást nem hallották, mely is committál- 
tatott Fodor Ferencz kapitány uramnak, hogy az meszernek 
meg parancsolja.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 175.1—1754. Pagina 
■119—320.

1753.
Szélcesfehérvár városi statútumok.

I.
De anno 1753. die 27. martii. Determináltatott: hogyha 

valaki valamely árvának a tutorságát magára válollya, a tutor- 
ságbeli fáradságáért ex proventibus substantiae tutellaris a 
sextalitás az illetin tutoroké légyen.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Prot. 1752—1770. 
Folio 52.
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II.
Die 30. julii. Concludáltatott, hogy valakit valakik az 

város cassájában tartoznak, hallasztatlanúl az lefizetésre absque 
discretione personarum adstringáltassanak és a kik nem fizet
hetnének, magukról obligatoriát, hogy a 6 procento interest 
fizetendők, adni fognak.

Eredetije u. o. Föl. 66.

1754.
Magyar-Ovár városi statútumok.

I.
Die 16. Februarii. Es ist auch beschlossen worden, dass 

die Inleiithe in denen Mährhöffen in künftig kommenden S. 
Georgii Tag kein Vieh halten sollen, solte einer oder der 
andere Burger solches nicht ensteckhen, so solle selbe in 5 f. 
Straff unterfallen, ingleichen sollen die Burger die ausgängtheil 
in ihren Mährhöffen hintaus verschlagen und vergraben, dann 
ansonsten bey nicht beschehung dessen solchen Burger eine 
unausbleibliche Straff andictiret wirdt.

Eredetije Magyar-Ovár város levéltárában, ugyanott. Prot. 1742—• 
1772. Folio 361.

II.

Die 7. octobris. Ist abermahlen beschlossen worden, dass 
die Zünfften u n d t H a n d tw erk er , so selbe ih re  Z usam m enkünfte  
halten, sollen jed er  Zeit den Wein aus bürgerlichen drey 
Würthshäusern nähmlichen B a th h a u s, Stattyhoff und Kändt- 
hoff hollen lassen, dann in wiederigen fahl so ein oder das 
andere Handtwerckh diesen Verboth ü b ertre tten  machte, sol
ches 5 fi. u n ab lässlich er  Straff verfahlen solle.

Eredetije и. о. Folio 376.

1754.
Kőszeg városi statutum.

Anno 1754. die l -а mensis martii. Mivel az temetőn 
levő kápolnának levő toronyban már az két harang föl vagyon 
állítva, mely által az templomnak is valamely jövedelme legyen, 
determináltatott, hogy a ki azokat meg akarja vonyatni, tar
tozik azoknak megvonyásától 40 dr. fizetni, a mint az parochia-

520



VÁROSI STATÚTUMOK. 521

,is templomban való toronyban levő két kis harangtól jár, 
melyeket az meszner, vagyis harangozó templom inspector uram
nak admanuálni köteles lészen. Az mesznernek taxája lészen 
pedig azoknak megvonásátul 15 dr.

Eredetije Kőszeg város levélt. Prot. 1753—1754. Pag. 430.

1754.
Székes fej érvár városi statútumok.

I.
Die 28. maii. Determinatum est; hogy az molnárok közül 

egysem merészeljen az pékeknek ölleni, liatsak praevie az emlí
tett pékek kamarás uramtól czédulát szabadság okáért nem 
vesznek, hogy constaljon ki ki mennyit öllött az molnárok 
pedigh az czédulákat conserválván, minden holnapban kamarás 
urnák referálják.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Prot. 1752—1757. 
Folio 88.

II.
Die 11. junii.

Az c sa pó  m e s t e r e k  és l e g é n y e k  köz t  levő 
c o n t r o v e r s i á b a n .

Determináltatott; hogy a mely mester legények műhely
ben lévén télen által gazdájok kenyerével kitartattak, az olya
nok tovább is műhelyben megmaradni köteleztetnek, kiknek 
pedig télen által munkát az mesterek nem adtak s magok 
kenyerén éltek, azoknak szabad akaratjokon fog állani moston- 
ságh is megmaradni az műhelyben, az vagy pedigh más mun
kára elmenni, azonban mivel az mesterek edgyik legényt, kinek 
az télen munkát nem adhattak saját költségén kölletett élni, 
mostonságh pedigh, hogy műhelyben állani nem akarván azért 
árestomban tétették, az elmulatásáért 50 den. és az árestom 
pénzt megfizetni köteleztetnek.

Eredetije u. o. Folio 90.

III.
Die 27. julii. Determinatum est; hogy mivel minden föld 

dézma alá vetve vagyon; azért a mely földek lennel vannak 
elvetve egy földtűi 1 11. az parlagoktól és mocsároktól 50 den. 
mindenik fizetni tartozik; azonban az búza béhordása alkal
matosságával senki az marháját a földek között kiereszteni 
büntetés alatt ne merészeljen.

Ered. u. o. Föl. 92.
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1755.
G yőr városi sta tú tu m ok .

I.

Die 19. Februarii. Statutum est, ut a modo in posterum 
pro assumenda concivilitate semet insinuantes, et si legalibus 
requisitis pollentes, nisi taxam concivilitatis in instanti occa
sione praesentationis suae deponere valeant, secus non recipian
tur in eandem et posito a caeha quapiam pro magistro reci
peretur, aliquis qui concivilitatem non assumpsisset et per 
consequens cassae civitatis quoad taxam non satisfecisset, a 
praxi mechanicae suae aut aliis etiam induitis et beneficiis 
concivilitatis usurpandis, eousque donec cassae satisfecerit, sus
pendatur, etsi etiam expost quantocius dictae concivilitatis 
cassae satisfacere neglexerit, restitui curatis per coeham per
sonae tali pecuniis concivilitate careat, ad suas vias dimittatur.

Eredetije Győr város levélt. Prot, ex 1755. Pag. 27.

П .

Die 20. Februarii. Quoniam numerus mendicorum ex 
vicinis et externis etiam locis huc confluentium adea auctus 
esset, ut propter incommodationes eorum plerique domini que- 
rulentur. Hinc unanimi et concordi magistratus voto determi
natur, ut egregius dominus Joannes Schopf senator et capi- 
taneus civitatis ad laminam noviter procudi curato per eosdem 
hactenus gestari solito civitatis signo concivi curata eorum 
turba eadem hujatibus distribuat, ut ex his discernantur et 
libere mendicare valeant, extraneos vero ex civitate, eo unde 
venerant remittat aut quocumque releget, teloniatoribusque 
nomine magistratus distinctim injungat, ne intrantes extraneos 
et vicinorum locorum mendicos in urbem inmittant; quo vero 
observatum esset, quod signa praefata ad imitationem civita- 
tensis, huc adventantes aliorum locorum mendici per laminarium 
sibi saepe fieri curaverint ac penes illa mendicitatem suam 
huc exercuerint, ideo eundem, aut quisquis sit sub mulcta 
32 fi. nunc pro tunc a fabricatione talium signorum arceri ac 
etiam in casu contravenientiae severe mulctandum decerni.

Eredetije и. ott. Pag. 33—34.
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1755.
Székes fej érvári városi statútumok.

I.

Anno 1755. die 30. maii. Determináltatott; hogy ezután 
senki ne merészeljen zsidóknak éjszakára szállást andi, a ki 
pediglen ezen determinatiot által hágja 12 fl.-ben irremissibi- 
hiliter meghüntetődik.

Eredetije Székesfejérvár város levéltárában. Prot. 1752—1770. 
Föl. 118.

II.
Determináltatott az is: hogy ennek utánna az parochia- 

lis templomnál levő czemetériumban nagy embernek való sír 
ásásától 60 den. kisdedeknek pedigli sírjától 40 den. fizettessék.

Eredetije w. o.

III.

Die 17. junii. Mivel az vásárhely annyira nem extendál- 
tatik, hogy egyszersmind az barom vásár, és a sátorok is elfér
nének ; azért determináltatott, hogy első nap csupán barom 
vásár áljon és mester emberek ne áruljanak, az utánna pedigli 
következendő 7 napokon az derék vásár és mindenkinek árulni 
szabad légyen.

Eredetije u. o.
I V .

Determináltatott: hogy itt való lakosok és zsellérek addigh 
vidéki helyre aratni ki ne merészeljenek, még itten egy vagy 
két földet nem arat, a ki pedig ezen magistratualis determi
natio ellen járni fog 12 fl.-ban megmarasztatik.

Eredetije u. o.
V.

Die 27. septembris. Determináltatott, hogy ennek utánna 
akárki légyen az előbb vidéki helyről ámbár maga termése 
légyen is egy akó bort se merészeljen béliozni, miglen előbb 
az aufschlag czédulat ki nem váltja, és minden akó bor
tól ha az maga szőllejének termése, 20 de*; ha pedigli nem 
maga termése és mástól vészen nem purgertól ámbár idevaló 
embernek külső hegyen termett bora legyen is, 30 den. min
den akótól nem fizet. Aki pediglen ezen determinatio ellen 
különbet cselekszik, azon béhozott bora minden engedelem nél-
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kiil confiscáltatni fog, azonkívül pedigh ha valaki az béliozotl 
vidéki borokból venni akarna addigh venni confiscatio alatt ne 
merjen méglen az eladó az aufschlag czédulát meg nem mutatja.

Eredetije u. o. Föl. 122.

1755.
Magyar-Ovár városi statútum.

Die 22. novembris. Ist auch beschlossen worden, dass 
wann einer oder der andere Burger ein Stickel Vieh als sein 
aigentlmmblich.es schlachten machte, derjenige solle sich bey 
dem Fleischhacker meister anmelten, welchen der Fleischhacker
meister einen Bringknecht geben werde, der solches Vieh schlach
ten und aushacken solle gegen bezahlung eines gulden, es solle 
sich aber kein Burger unterstehen einiges Vieh zu kauften 
und aushacken bey 5 11. Straft ausgenohmen ins Haus vor 
eigene Noththurftt, dann solches ist verstandten allein auf dem 
aigenthumbliche Vieh.

Eredetije Magyar-Ovár város levéltárában, ugyanott. Prot. 1742— 
1772. Folio 416—417.

1756.
Pécs városi statutum.

Anno 1756. Die 29.-na Martii in ordinaria sessione. 
Eodem interiori et exteriori senatu ac tota privilegiatae hujus 
civitatis communitate insimul constituta existente, circa jus 
caducitatis per suam Excellentiam episcopalem causa adversus 
magistratum coram sede dominali suscitata existente praeten- 
sum, ordinatum est: Jus caducitatis in terreno civitatis hujus, 
tanquam fundis administrationi canaerae collatis juxta beni
gnam excelsae commissionis regiae ordinationem eidem Excel
lentiae episcopali non competere, neque admitti posse; quin 
imo, quod nec tempore piae reminiscentiae antecessorum epi
scoporum exemplo quopiam jus caducitatis ad rationes Episco
patus nactum extitisse comprobetur, omnem circa id quaestio
nem cessare.

Eredetije Pécs város levélt. Prot. 1755—1758. lapszám nélkül.
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1756.
M a g y a r-O v á r  városi sta tu tum .

Die 10. Aprilis. Ist auch beschlossen worden, dass von 
nun an ins künftig ein jeder Rechnungsführer vor seine gebende 
Rechnung stehen solle, und so in fahl etwas einen oder dem 
anderen Burger oder denen auswendigen ausborgen solle, dass 
selbe selbst eincassiren und nicht in geringsten der Burger
schafft anrechnen solle.

Eredetije Magyar-Óvár város levéltárában. Prot. 1742—1772. 
Folio 429.

1756.
V eszprém  v á ro si sta tu tu m .

Die 19. juhi. In solito consessu civili determinatum est: 
Ez után soha többet valaki tanács uraimék közül poenes soli
tam commissionem judiciariam ki nem megyen, se occulata 
revisióra, sem pedig executióra, valameddig az által, a kinek 
instantiájára menendnek ki az diurnumjokat s fáradságoknak 
szabott jutalmát tanács uraiméknak le nem teszik et more 
solito meg nem fizetik; az után a melyik fél bűnösnek találta- 
tik, annak kelletik szenvedni az megfizetésnek terhét.

Eredetije Veszprém város levéltárában. Prot. 1755—1767-iy. 
54—55. I.

1756.
Sopron  városi s ta tu tu m .

Nach deme von einigen Jahren her vermeidt wird, dass 
ein und andere grundstücke besonders die acker und Wiesen 
in den Loiperspacher grund allhiesiger Statt Jurisdiction in 
einen excessiven preis und zwar öffters an andern Herrschaften 
unterthanen Verkhauft werden, solches aber bemeldter dorf
schafft Loiperspach, folgsahm auch der Grundherschafft mit 
der Zeit zu nicht geringer Schaden geeichten möchten, allso 
will ein Ers. gern, einen W old edlen Rath zur weisen Überle
gung anheim stellen, oh nich in Ansehung der an fremhde 
Unterthanen zu Verkaufenden Äcker und Wiesen ein gewisse 
billigere Preiss, weliche nicht zu überschreiten wären, gesezt 
werden könnte.

Eredetije Sopron város levéltárában. Gem. Betr. de anno 1756.
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1757.
Kőszeg városi sta tú tum ok.

I.
Anno 1757. die 29-a novembris. Proponálta azt is biró 

uram, bogy az városban, és az paiták körül tolvajlások kezde
nek esni1 ........mindezek miatt méltán lehet tartani, hogy
tőképpen az külső városban mivel táratván vagyon az gazdák
nak is nagyobb kárai következhetnek, a melyeknek eltávozta- 
tására biró uram jónak gondolná lenni, hogyha az fertálymes
terek által az egész városban publicáltatnék, hogy senki idegen 
embernek, a kit jól nem ismer város kapitánya uram hire nél
kül szállást ne adjon.

Pro secundo: az is publikáltatnék az városban, hogy az 
városi lakosok, éjtszakának idején, a midőn már sötét vagyon, 
lámpással járjanak, hogy őket igaz járatbeli embernek meg 
lehessen ismerni, a ki pedig lámpás nélkül jár, minden suspecta 
személy meg logattassék.

Tertio: az éjszakai strázsák az külső városban házról 
házra valamind ekkoráig be vett szokás volt rendeltessenek, 
hogy ezek éjszakának idején vigyázván, a mennyire lehet, min
den szerencsétlenség és kárvallás eltávoztassék.

Ezen punktumokat az nemes magistratus approbálta és 
Fodor Ferencz kapitány urnák meghagyta, hogy inviolabiter 
effectuálja.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 1757. Pag. 391.

II.

Die 13. decembris. Plébános uram jelentette biró uram
nak, hogy a takács legények magok keresztényi indulatjából 
viseltetvén, hogy Isten ő szent felsége őket további szent áldá
sával boldogítsa, minden esztendőben az parochiális eclesiában 
egy szent misét akartak szolgáltatni, és az alatt égő gyertyák
kal offertoriumra menni, az Istenes szántékj okát az takács 
mester emberek ellenzettek, a mely iránt die 2 7-a maii anni 
delabentis azon takács mesterek az legényekkel együtt az nemes 
magistratus eleiben citáltattak és hogy Istennek ő szent felsé
gének neve dicsértessék, úgy az Isteni áldást is nyerhessék, 
más czélieknek, a kiknek királyi árticulussai vannak hasonla
tosságára addig, a meddig ezen takácsmesterek is királyi arti-

1 A pontozott helyen ooncret esetekről van szó.
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ulusokat szereznek, úgy reguláltattak, hogy az takács czéh 
ninclen kántorban az parochiális templomban egy szent misét 
.zolgáltasson, az alatt nemine excepto az offertoriumra menje- 
íek. Az legények pedig magok indulatjokból minden eszten- 
lőben egy szent misét tartattasanak ezen büntetés alatt, a 
mely más királyi czéhek articulussaiban ki vagyon téve, a 
mint ez die 27-maji lett prothocollatioból és decisioból meg
világosodott.

Az takács mester emberek ezen decisionak most sem 
tettek eleget, a legények pedig magukat ultranee ad effectuan- 
dum obligálják, arra való nézve a nemes magistratus az mes
terembereket is utoljára ex super abundanti admoneálta, bogy 
ezen decisionak tartozó kötelességek szerint eleget tegyenek, 
és ahhoz magokat alkalmaztassák, holott pedig ellenkezőt cse
lekednének, minden bizonnyal az dictalt büntetés is rajtok 
desummáltatni fog.

Eredetije u. o. Pag. 404.

1758.
V eszprém  városi sta tu tu m .

Die 13. februarii. Mostani vásárbirákat az magistratus 
az eránt examinálván: miképen esett értésére, hogy ő felsége 
kegyelmes parancsolatjának hátra vetésével mércze pénzt szok
tak szedni, mivel pedig ezen helytelen dolgot sem biró uram 
sem pedig az magistratusnak consensusával, vagy is instructió- 
jából (amint maguk is megvallották) hanem csak az anteces- 
soriának helytelen praxissából azt növelnék, annak okáért 
keményen megdorgáltatván inhibealtattak, megparancsoltatott: 
hogy kemény büntetés alatt soha olyast ne merészeljenek atten- 
tálni; ami pedig az eddig valót illeti, az eránt az magistratus 
caveal és ha az eventus hozza magával, nem az város, hanem 
ők magok fognak számot adni.

Eredetije Veszprém város levéltárában. Prot. 1755—1767. 112. I.

II.

Die 13. martii. Az együtt levő közönséges főbíró, tanács 
és városi uraiméknak értésére esvén az is : hogy az eddig való 
szabadvajdák és vásár bírák az kötelességöknek és sokféle szol
gálatoknak végben vitelében gyakor mintegy válogatni szok- 
tanak s ezzel az elöljáróknak újabb újabb molestiát okoztatni 
szoktak és az közönségesnek hátra maradást szenvedni tapasz-
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taltatnék, mind ezen elölszámlált mind más helyes occurálliat 
törvényes okokra való nézve közönséges akarattal determinál 
ta to tt; miképpen ennek utána az elölszámláltatott praejudi 
ciumoknak eltávoztatására akárminémü dolog, egyedül a; 
közönséget illesse, elöladandja magát, mindazt mindennemű 
praetextusok, válogatások és mentegetések hátra tételével, vala
mikor vagy főbíró uram, vagy pedig más elöljárók uraimék- 
nak a város közönséges dolgában és haszna előmozdításában 
avagy terhében legyen, híven, igazán és szorgalmatosán eljárni 
s mindeneket végben vinni köteleseknek declaráltatnak.

Eredetije u, o. 145. I.

III.

Die 17. április. Városbiró kérésére communi voto tekin
tetbe vevén városi uraimék ő kegyelmének már alkalmas idő
től fogva a város mellett tett hiv és hasznos szolgálatit, mind
azonáltal, hogy a szegénység is ne agráváltatnék, determinatum 
est (accedálván ehez praetitulált uraiméknak assensusa) 60 fi. 
fizetésén kívül az büntetéseknek fele, melyek urbárium szerint 
az városnak competálnak, lenne biró uramé, fele pedig az város 
szabad dispositiójára hagyattatik, úgy mindazonáltal hogy az 
büntetés alá vetetendőknek ügye az magistratus által revideál- 
tassék.

Ezen alkalmatossággal az is determinatióban ment, hogy 
annál helyjesebben s nagyobb accuratióval az causansoknak 
ügye vizsgáltassák és elintéztessék; ennek utánna papirossan 
magok panaszokat az tanácsnak praesentálják s máskép nem 
is fognak assumáltatni.

Eredetije u. o. 152. I.

1758.
Győr városi statutum.

Anno 1758. die 15. novembris. Posteaquam quamplurimi 
opifices et alii cives hujates diversis vicibus querulose expo
suissent, qualiter varii aliarum jurisdictionum homines ad nun
dinas hebdomadales confluentes, granum, lignorum item species, 
carbonas ita et res quasvis comestibiles in notabili quantitate 
coementes cum gravi contribuentium damno et jactura caris- 
tiam inducere non dubitent, essetque compertum et in aliis 
liberis regiisque civitatibus usu receptum, quod spectati etiam 
publici ratione prae omnibus aliis praeemptio pro civitatum et 
oppidorum gremialibus specialiter reservata habeatur; pro eo
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xemplo earundem hisce statuitur, ut amodo in posterum, sive 
ceasione talismodi nundinarum hebdomadalium seu qualicum
que alio tempore (generalibus nundinis exceptis) alienae juris- 
lictionis homines, ita et universi quivis nocivi hujates praeempto- 
*es et praeemptrices usque horam undecimam, donec videlicet 
nhabitatores Jaurienses sufficientem sihi provisionem de natu
ralibus fecerint, a coemptione sub poena confiscationis arcean
tur; quem in finem etiam pro unius cujuscunque directione 
non secus ac stabili omnium observatione determinatio haecce 
valvis offigenda, utque querulantibus debita et pro omni eve- 
nibili casu satisfieri possit, tam domini ductores Agoranomos, 
quam quadrantum Magistros Strati lapidei saxae exactores et 
Satrapas civitatis eatenus peculiariter instruendos decerni.

Eredetije Győr város levélt. Prot, ex 1758—1760. Pag. 75. fsz. 162.

1759.
Szom bathely városi sta tu tu m .

Anno 1759. die 25-a mensis április. Ezen Szombathelyi 
hegyen levő kapáló szőllők, a melyek arra valók lesznek, resi- 
deáltassanak és építtessenek, determináltatott. Úgy a hegyen 
kívül lévő erdőknek dülei hogy a várostól el ne vesszenek fiil- 
árkoltassanak, a kik pedig hír nélkül az ép szőlőket jó helyen 
levőket kiirtották, érdemesen megbüntettessenek.

Eredetije Szombathely város levéltárában. Prot. 1755—1765. 
Pag. 188.

1759.
K om árom  v á ro si sta tú tum ok.

I.
Anno 1759. die 3-a maii. Statutum est, ut universae 

judiciariae executiones per dominum civitatis capitaneum sub 
nullitate peragantur.

Eredetije Komárom város levéltárában. Prot. 1752—1759. Pag. 596.

II.
Die 8. novembris. Quatenus quadrantum magistris domi

nis capitaneus serio demandaret, ut domatim pergant et omnes 
jurisdictioni magistratuali subditos cives et inhabitatores eorum- 
que servitores ab acceptione potus in curiis epocilati, non secus 
ibidem attentanda potatione sub poena 4 inhibeant.

Eredetije и. о. Prot. 1759—1762. Pag. 106.
C orpus S ta tu to ru m . Y. 34
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1759.
Kőszeg városi statutum.

Anno 1759. die 8-vo Junii in curia senatoria civitatis etc
Pro 18 et 19-a hujus, az annualis metalis reamhulatio 

nak járása determinál tatott, úgy hogy nótárius uram az szom 
szédbeli uraságoknak és commetaneus szomszéd nemess ' nel 
praevie tudtára adatván, ezen határjárásnak végben vitelére e? 
interiori és az külső tanácsbul deputatusok küldetnek ki.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 1758—1759. Pag. 592

1759.
Kismarton városi statútumok.

I.

Wenn Jemand von Fremden sowohl als hiesigen Bürgers- 
Leuthen oder Innwohnern einiges Grundstuck erkaufft, soll 
der Kauffer vor der Ratification nichts an Kauffschilling bezah
len, dann wenn etwa der Verkauffer auf soliches Grundstück 
— es sey gleich zur Stadt an Monathgeld und Gaben, oder 
jemand anderen etwas schuldig wäre — und sonst nicht im 
Stand wäre seine Schulden zu bezahlen, müsste sich der Kauf
fer gefallen lassen des Verkauffers noch ausständige Schulden 
zu bezahlen, wodurch jener offt in Schaden gerathen könnte, 
vor solchen aber liiemit treulich gewarnet wird.

jEredetije Kismarton város levéltárában, Kismartonban; egy 
»Instructionen Amtseid, und Beamtenstand. II. Band. 1652—1710« fel- 
irásu kötetben, a 21-ilc falion, »Neuere Statuta« czim alá foglalva együtt 
egy 1759. szept. 24-én kelt s az erdősítést tárgy azó császári rendelettel.

II.

Soll sich weder von Burgern, noch Vorstädtlern Niemand 
unterstehen fremhde Leuth ohne Vorwissen und Erlaubnuss 
Eines Wohl Edlen Raths, oder Titl. Herrn Richters zu beher- 
bergern, villweniger aber in die Wohnung aufzunehmen, wer 
aber darwieder handlen wird, soll zur hohen Obrigkeitlichen 
Straff gezogen werden.

Eredetije и. о.
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1760.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Anno 1760. die 2-a Januarii. És mivel ekkoráig ab inta- 

bulationibus egyedül csak 50 dr. fizetődött taxa nótárius uram
nak, az ki limitatio szerint pedig respective 1 fl. 50 dr. respective 
pedig 3 Ü. vagyon rendelve, azért determináltatott, hogy ez 
után akár Iá legyen, a ki maga adós levelit intabuláltatni 
akarja, ezen limitatio szerint, mihelyest az levelet pro intabu- 
latione praesentálja, azonnal az rendelt taxát is kész pénzül 
mindjárt letegye, a mely taxából ekkoráig bevett szokás szerént 
minden intabulált levéltől notarius uramnak az 50 dr. meg 
fog járni, az többi pedig a ki azon felül vagyon, cassában az 
nemes tanács számára fog maradni, a melylyel az nemes tanács 
osztozni fog.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 1760—1761. Pag. 7.

II.

Die 19. Augusti. A mi az tisztek forspontját illeti, azok 
egy statiora tartoznak 1 irtot fizetni, jóllehet ha közkatona 
is vagyon velek, mindazonáltal csak az magok szolgálatjára 
legyenek, még is tartoznak megfizetni.

Eredetije u. o. Pag. 290.

1760.
Székesfehérvár városi statútumok.

'  I.

D ie  8. au g u sti. A llen  denen  sp ille u th e n  und  G eigern  
w ird t u n te r  12 H. S tra ff  m a g is tra tu a li te r  verbo then , khe inen  
d ien s t ohne w issen dehren  S ta d t  M usic is  u n d  A h n m e ld u n g  
hei dem  H e r r n  R egens-C hori a u f  zu  nehm en, bevor sie ein  
E r la u b n u s -Z e t tu l  von solchem haben . I m  gle ichen  W a ld th o rn  
zu b lasen  oder noch  m allen  a u f  den G assen  m it e in e r m usik  
sich h ö re n  zu lassen  is t  gleich fa ls  u n te r  ob iger s t r a f  v e rb o tten .

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Prot. 1752—1770. Fol. 274.

3 4 *
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1760.
Szombathely városi statutum.

Anno 1760. die 9-a septembris. Az is decidaltatott, bőgj 
a piaczon senki 60 pénzen felül egy szekér fát meg ne vegyen, 
ha pedig valamely gazda tapasztaltatik ipso facto 50 pénzre 
fog büntettetni, azon 50 pénznek harmad része a ki bémondja 
azé lészen, két része pedig a városé.

Eredetije Szombathely város levélt. Prot. 1765—1765. Pag. 307.

1760.
Veszjorém városi statutum.

Die 24. április. Régi bevett statútumok megujitása és 
az mostani időhöz lett alkalmaztatása.

1- о. Tanács uraimék minden terminuson, az az hétfőn 
avagy halaszthatatlan dolog elintézésére más napon is a város 
házához, vagy oda az hová a biró uram parancsolja, compa- 
reálni tartoznak sub poena den. 50 és senki sub eadem poena 
biró uram hire és engedelme nélkül magát ne absentálja.

2 - 0. Ugyan tanács uraimék egyen egyen, ha midőn akár- 
mely legkevesebb, s akár ki által okozható kárát tapasztalják 
a városnak, azt az magistratusnak, akár főbiró, akár notarius 
uraimék, vagy maga tanács társa ellen is, minden félelmet s 
emberi tekéntetet félre tevén letett hiti szerént, hogy tempestive 
orvosoltathassék, megjelenteni tartozzanak a mely történetben is.

3- 0. Sem biró, sem pedig notarius uraimék avagy akár
melyik tanács az olyatén bejelentő ellen, akár mely neheztelő 
szót sub poena arbitraria instantanee infligenda szólani ne meré
szeljen, hanem inkáb azonnal a sessióbóí kilépni tartozzék, 
hogy absentiájában kiki szabad voksát adhassa.

4- 0. Az közönséges városnak jószágával, sem maga biró 
uram, sem notarius, avagy tanácsbeli egymagánosan a tanács
nak közönséges akarattya nélkül ne disponálhasson, nem is 
lészen szabad az város házában, vagy istállójában szállót fogadni, 
hogy az ilyetén szállók által az város jószága lerongáltassék.

5- 0. Régi lie vett szokás szerint az comissiókat notarius 
uram írja maga és biró uram subscribálja, de hogy minden 
legkisebb comissiókrul is tudhasson az tanács, minden egy heti 
commissió hétfőn az tanácsnak referáltassanak, s ugyan azért 
is hogy a szokott könyvben beirattathässanak, azon commissiós 
könyv, úgy az convencionalisoknak könyve is az tanácsházban
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evő város archívumában, mint az ilyesmikre rendelt helyen 
Álljanak.

G-о. Úgy nem különben az forspontok lajstroma is azon 
helyen tartassák, és hogy anyiban is könyebbitessék biró uram, 
az forspont czédulákat nótárius uram fogja expediálni és azo
kat is az tanácsnak renddel referálni, hogy az militiatól adandó 
quietantiakkal confrontáltathassanak.

7-0. Az pajta beli szénát senkinek nem lészen szabad az 
városnak szükségén kívül distráhálni és mivel az szabad vaj
dának gondviselése alatt vagyon, minden abból való kiadás az 
ő hírével legyen.

S-о. Hogy megtudhassa az város minémü gazdálkodás 
légyen az abrak szedésben és vetésben, káros vagy hasznos? 
mostan megmérettetvén hites személyek előtt az pallóson levő 
abrak, arról acurate számot fog adni szabad vajda uram, hogy 
tudniillik mennyit, kitől, és menyi áron vészén, úgy nem kiilön- 
hen mennyit incassál a palétásoktól s mind ezekből kinek mit 
ad, mivel pedig a sok mérés által fogyni szokott az abrak 
azért az ilyetén deperditájának, minden 100 pozsonyinál 1 fog 
acceptáltatni.

9-o. Renováltatik azon tavali statutum, hogy tudniillik 
biró uram csak legkisebb véteknek büntetésében se avassa magát, 
ne is merészeljen senki is az büntetést pénzt akármi szin alatt 
kezébe venni, hogy arról számot adjon, egyedid csak az arra 
rendelendő ember azt incassálja és az város szolgáival besze
desse, és pedig úgy:

Ю-o. A mely ember egyszer az tanács által megbüntet- 
tetik és annak büntetése pronuncialtatik sem biró uram, sem 
pedig tanács uraimék közül akár ki egy pénzt se engedjen 
sub poena refusionis ejusmodi indulti:

11- o. Hogy ha tanács uraimék az város hasznára czélózó 
dolog végett egyben gyűlnek biró uram nélkül, ha ámbár (a 
mely nem reméltetik) helyes okbul maga ellen legyen is azon 
concursus, mindazonáltal azt ne aprehendálja és senkinek 
szemére ne vesse s kemény vagy illetlen szókkal ne illesse.

12- 0. Determinálta tik az is : hogy mind szabad vajdák 
mind pedig vásár bírák minden esztendőben kétszer, úgy mint 
esztendejének felén egyszer és végin végképpen számot adjanak 
úgy mint más számadások is esztendőnként végben vitessenek.

13- 0. Megegyező vokssal azt is elvégezték, miképen hogy 
deputatus uraimék is az város dolgaiban annál tudósabbak 
lehessenek, minden hétfőn és vasárnapi concursusban is kettőn 
jelen legyenek.

533
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14- 0. Úgy hasonlóképen, ha vagy gyűlésre vagy сотри i 
tusra kölletik valakinek menni, mindenkor egy deputatus 
uraimék közül menjen.

15- 0. Ezen statútumok pedig és respective instructio az 
város előtt elolvastatván, minthogy egyedül a szegény város
nak hasznára czéloznának, annyiban tartassanak és oly szentül 
mindenekáltal ohserváltassanak, mintha erre mindenek, a kiket 
illet, az hitüket letették volna. Hogy pedig annál állhatatosak
ban megtartassanak, ilyetén rendtartás determináltatik: Ha 
ezek ellen főbíró uram vét, előszször notarius uram, és ellenben, 
ha notarius uram vagy más tanácsbeli vét, biró uram in parti
culari, az után ha ismét excedál a tanács előtt intse meg, ha 
két rendbeli intésre sem hajit, hanem excessusában magát meg- 
keményiti, deputatus uraimék is össze hivattatván, érdeme sze
rint büntettessék meg, ha az büntetés sem használ, azonnal 
az város egyben gyűlvén, annak akaratyával hivatalától meg- 
fosztatodjék.

Eredetije Veszprém város levéltárában. Prot. 1755—1767., 253— 
256. lap.

1761.
Komárom városi statútumok.

I.
Die 8. mensis Januarii. Demum, quoniam graves in eo 

recurrerent electae communitatis quaerelae, quod facto eorum, 
quibus rem civitatis omni quo meliori possent modo promo
vere, proponere et tractare, de munere incumberet, ejusdem 
cura cum publici jactura intermitteretur, erga ejusdem quae- 
rulantis communitatis congruam instantiam determinatum fuit, 
ut a modo imposterum singula hebdomada die Lunae, seposi
tis quibusvis privatorum instantiis, aut aliis rem publicam 
minus concernentibus tractatibus, nihil aliud, nisi quod pro 
publico civitatis statu ejusdemque feliciori permansione con
tribuere videbitur, assummatur.

Eredetije Komárom város levélt, az 1759—1762. évi jkv. 369. I.

II.
Die 26. Junii. Ad antevertendas in futurum quoquo modo 

in electione magistratualium personarum enasci queuntes con
fusiones, habita condigna reflexione ad altefatae suae majesta
tis sacratissimae praeprovocatum benignum mandatum,1 liberae

1 E leirat 1761. junius 19-én kelt a jegyző elmozdítása tárgyában.
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electionis facultatem stabiliens, per amplissimum magistratum 
et sexaginta virorum comunitatem pro futura observatione 
et directione sequentia nunquam immutanda statuuntur, ut 
nimirum:

Primo. Norma restaurationis magistratuabs per excel
sam cameram Hungarico-regio-aulicam praescripta in omnibus 
punctis, specialiter vero in eo distinctim observetur, ne ad 
interiorem senatum primo et secundo agnationis et affinitatis 
gradu juncti eligantur, imo ne candidentur quidem.

Secundo. Duplicitas officiorum in unam magistratualem 
personam transferenda, prorsus vetita sit, nec ullus domino
rum magistratualium nunc vel in posterum duplex officium 
pro se vendicare vel acquirere cogitet. Siquis vero sibi vindi
caverit, hoc in casu amplissimus magistratus cum concursu 
communitatis facultate liberae electionis utatur, et pro casus 
exigentia transgressiones nefors restaurationis pro attributa 
sibi authoritate remedebitur.

Tertio statutum bocce singulo restaurationis termino 
coram communitate praelegendum, eumque in finem sexaginta 
virorum communitati sub sigillo civitatis extradandum venire, 
determinatum est.

Eredetije и. о. 492—493. lap.

III.

Die 7. Septembris. Domino ordinario notario in omnibus 
publicis functionibus immediate post dominos judicem et pri
marium senatorem procedendi resoluta et data est facultas.

Eredetije и. о. 538. 1.

1761.
Székesfehérvár városi statutum.

Die 30. januarii. Praesente exteriori senatu tota denique 
selecta communitate unanimi noto statutum est: Siquidem 
eae sint privilegii hujus liberae regiaeque civitatis per expres
sum continentiae, ne ullus praeter romano catholicum in con
civem assummatur, eo minus convenit, ut in interiori liacce 
civitate a romano catholica fide alieno coemptio domus admit
tatur; quia vero Graeci ritus homines contra jam a 70 annis 
inpertu rbatum liujus peculii usum domos in interiori civitate
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omere intentent, taliterque invalescere, catliolicisque fors prae
valere majoraque juribus et privilegiis ac religioni praejudicia 
per hoc graeci ritus homines inferenda merito verendum fore, 
vel ideo in promotionem orthodoxae nostrae fidei vere romano 
catholicae, venerationemque sacrarum sepulturarum piissimae 
atque gloriosae reminiscentiae regni hujus sanctorum regum 
nemini in futurum a vera catholica fide alieno prouti et graeci 
ritus hominibus, quia stativa sua habitationis loca alioquin ad 
instar liberae ac metropolitanae civitatis Budensis extra arcem 
in civitate sic dicta Bascianica assignata haberent, in innuriori 
civitate hac domos emere nullo sub pretextu admittetur, et 
sub ammissione concivilitatis civibus et inhabitatoribus, cum 
ejusmodi hominibus in passu coemptionis domorum in aliquem 
contractum semet immittendi aut quovis sub colore tractandi 
interdicitur.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Prot. 1752—1770. 
Folio 285.

1761.
Veszprém városi statútumok.

I.
Sokféle rendetlenségeket tapasztalván az magistratus abban, 

bogy az nemes mesterlegények ide az városban bejönnek s elmen
nek az tanács hire nélkül s úgy gyakor excessusokat is tesz
nek, azért determináltatik, hogy az városi német lakosoknak 
insinualtassék, miképpen ennek utánna kemény büntetés alatt 
legénye jön, vagy elakar menni, mindenkor okvetetlen biró uram
nak megjelenteni kötelesek legyenek.

Eredetije Veszprém város levéltárában. Prot. 1755—1767. L. 299.

II.

Die 1. junii. Caeterum 6 f. büntetés alatt parancsoltatik, 
hogy senki ennek utánna egymás legényét ne csalogassa.

Eredetije u. o. 304. lap.

1761.
Sopron városi statutum.

Da von einigen Jahren her bereits die rede, und der 
Antrag gemacht worden, dass die Classification der liäuser 
und dadurch einie gleichere proposition der contribution vor
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i lio hanclzunehmen, und zu Standé gebracht werden möge. 
Also bitten eine E. Gemeinde dies so heilsahme werk vorzu
nehmen, damit dadurch bey davon ohnehin haiiffigens geschla
gene Weingarten das onus contrihutionale nicht grösstentheils 
auf die Weingarten selbst fallen, sondern durch dergleichen 
regulation der Häuser eine durchgängige gleiche proportion 
in contributione in acht genolimen, und keiner vor den ande
ren entweder alleviret oder praegraviret werden möge.

Eredetije Sopron város levéltárában, Gemein Betrachtung de 
anno 1701.

1762.
Komárom városi statútumok.

I.
Anno 1762. die 2. Januarii. Cum tot, tantaeque salu

berrimae determinationes et promulgationes, quibus cautum 
erat, ne ullus advenas hospitio excipere et inibi morari pati, 
quin tales praevie domino judici insinuasset, sub gravi anim
adversione praesummat, nullum effectum, ut id ipsum expe
riri ferine quotidianum esset, consecutae sint, adstantibus 
quadrantum magistris impositum extitit, ut quilibet eorum in 
decurionatu suo domatim hospitibus amplissimum magistra
tum denuo et firmiter statuisse, ut ii et tales, qui praemissis 
et reiteratis salutaribus determinationibus et ordinationibus 
circa excipiendos advenas contravenerint, indispensabiliter in 
poena 12 florenorum mulctentur, in deffectu autem pecuniae 
aliam graviorem experiantur animadversionem.

Eredetije Komárom város levéltárában, 1759—1702. évi jegyző
könyv 633—634. I.

II.

Die 3-tia Martii. Ex quo amplissimus magistratus per 
domorum in sortem debitorum executionem mutui fidem in 
hac civitate potius labefactari ex eo plurimum observaret, 
(piod talismodi aedificia per creditores in id unice intentos 
qualiter pecuniae suae, licet aequum admodum interusurium 
extorquere inde possint, minus curenter (sic!) reparationes 
negligantur, in eumque tandem redigantur statum, ut nec 
proprietarius eadem redimere velit, nec creditor vendere possit, 
ideo etiam, quod pignus hujusmodi judiciarium, propter insta
bilitatem sui nemo cupiat sibi comparare, unde fit, ut ex hinc 
enatae quanti contributionalis restantiae in tantum accumu-
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lentur, ut successive nec ad harum excontentationem talisiiiodi 
executa domus sufficiat; domestica vero, quae interusuriorum 
solutionibus ac etiam capitalium depurationibus, aliisque civi
tatis necessitatibus deputata foret, penitus evanescat, sed et 
incendii ex ruinoso talium domorum statu evenire facile queun
tes non inanis totam hanc teneret civitatem metus. Quare 
juste statuendum putavit amplissimus senatus, ut domus quae
cunque civiles per qualitercunque jurisdictionatos cives possessae 
in executionem deinceps summendae, post annum et diem, si 
debitor intra hoc tempus pecuniaria solutione satisfacere nol
let aut non posset, per creditorem jure perennali et irrevoca
biliter secure vendatur, ut si cuidam placuerit, dicto perpe
tuitatis jure ita summi servitii regii et conservationis civium 
ratione exposcente creditor sibi retinere valeat.

Eredetije и. о. 674. 1.

1762.
Székesfehérvár városi statutum.

Die 15. januarii. Ist determiniret worden, dasz in dasz 
künftige khein Gewähr zum kauf oder Verkauf einer Grundt- 
Stiicken bis decision vor einem löblichen Rat gemacht worden, 
heraus gegeben solle werden.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Prot. 1752—1770. 
Folio 307.

1762.
Veszprém városi statutum.

Die 8. februarii. Determinál tátik, miképpen mostani szük
ségben, hogy az purger pénz anyival is inkább beszedessék, 
minden czéli mesternek fog commi ttál tat ni, hogy az uj mes
tereket 5. 6. esztendőtűi valókat az tanácsnak beadni eine 
mulasszák.

Eredetije Veszprém város levéltárában. Prot. 1755—1767., 325. I.

1762.
Magyar-Ovár városi statutum.

Die 17. junii. Nebst bey ist beschlossen worden, dass 
bey diesen circumstantien das umbfallende Vieh sambt denen 
Haüter solle eingegraben werden.

Eredetije Magyar-Ovár város levéltárában. Prot. 1742—1772., 
Folio 594.
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1762.
Kőszeg városi statútumok.

I.
Die 3. augusti. Biró uram proponálta, hogy városbeli 

béresek az marhákkal sok károkat tesznek és tilalmas réteken 
is szabadon hajtják; annakokáért determináltatott és jó vigyá- 
zás rendeltetett, hogy olyatén városbeli béresek eo facto in 
loco domini levonattassanak és kinek-kinek, érdeme szerint, 
jól 50 pálczát adjanak az .nemes várostól Deputált vigyázok.

Eredetije, Kőszeg város levéltárában. Prot. 1762. Pag. 286. Kőszegen.

II.
Eodem die. Determináltatott in reliquo, az is hogy pro

cator uraimék ezentúl ha instantiát az nemes magistratusnak 
adnak, principálisok nevével, magok Saját neveket »exhibita 
per me N. N.« az instántiákra főitegyék:, máskint semminemű 
egyéb instantia be nem vétetődik, hanem azonnal visszaadatik 
vagy simpliciter seponaltatik.

Eredetije u. o.

1763.
Székesfehérvár városi statútumok.

I.
Die 29. április. Determináltatott és az külső városi fertály

mestereknek imponáltatott, hogy mindenik az eő fertályát meg
járván minden háznál megjelentsék, hogy ezután 6 frt bünte
tés alatt vidéki tyukásznak semmiféle baromfiat eladni szabad 
nem lészen.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Prot. 1752—1770. 
Folio 837.

II.
Die 1. julii. Mivel tapasztaltatott, hogy az juhok száma 

anyira elszaporodott, hogy az marhás gazdáknak nagy károkra 
légyen, azért tehát determináltatott, hogy ezután az juhoknak 
száma restringáltassék, úgy, hogy senkinek ezen királyi város
ban többet 150 juhnál mindenestül azaz öregh juhot sub con
fiscatione tartani szabad ne legyen, úgy az juhászoknak és 
szolgáknak hasonlóképpen sub confiscatione 25-nél többet tar
tani ne legyen szabad, serio comittáltatik.

Eredetije u. o. Folio 345.
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1763.
Veszprém városi statutum.

Die 1. maii. Statútumok úgymint:
1. Kötelességében lészen biró uramnak az exmissiókban 

inquisitiok és testamentumok végben vitelében válogatás nélkül 
a mennyire lehet és mely dologra kit alkalmasnak itél tanács 
uraimékban rendet tartani, a mely exmissiókban járni szokott 
füzetesből exmittens biró uram éppen nem participál, az vásár 
biró pedig, az most jelentett exmissiókban az részén kivid 
fél annyit mint az tanácsbeli, a sportulából éppen semmit sem, 
mivel conventiója is vagyon a sportulát főzetőktől része is jár.

2- 0. Az fassiók s más egyéb város pöcsétje alatt ema- 
nalni szokott expeditiók taxájának harmad részi az expediens 
nótáriusé, 2/з részi pedig biró és tanács uraiméké.

3- 0. Biró uramnak fizetése ezen esztendőben az 100 írtban 
megmarad, de az eránt való szabad dispositioja az tanácsnak 
és városnak fönthagyatik.

4- 0. Az büntetések mindazonáltal mostanság úgy reguláz- 
tatnak, hogy annak egy harmada az városé, két harmada pedig 
(nem lévén más jövedelme az tanácsnak) lészen az tanácsé, biró 
uramnak dupla porció belőle adatván.

o-o. Mostan elvégeztetik az is : hogy az városnak ez előtt 
lett determinatio ja szerint az hétfőn sessióban jelen levő két 
deputatusoknak a sportulából egy rész adassák, abban az vásár 
bíráknak kötelességek leven hogy rendet ő kegyelmeket a meny
nyire lehet parancsolni igyekezzenek.

6- o. Már ez előtt lett determinatio szerént is az conimis- 
siónalis és conventionalis könyvek az tanácsházban tartatván 
hétfőkön az asztalon legyenek, hogy tanács uraimék olvashas
sák, azonkívül is élő nyelvvel minden okvetetlen biró uram 
referálni tartozik minémü commissiókat adott légyen ki azon 
héten. Caeterum az convencionatusok maguk fizetéseket anga- 
riatim vegyék a számadások facilitációjára.

7- 0. Minden hétfőn az előbbeni hétfői determinatiók elol
vastassanak, hogy a kik jelen nem voltak is tudományuk lehes
sen benne.

Eredetije Veszprém város levéltárában. Prot. 1755—1767. 391— 
393. lap.
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1763.
Komárom városi statútumok.

I.
Die 7. septembris. Quatenus ad normam bene regulata- 

rum civitatum aedificando excessivis civibus et inhabitatoribus 
regula et modus quidam, reipublicae ad modum salutaris prae
scribi possit: ne a modo imposterum quiscunque in gremio civi
tatis hujusc.e aedificare voluerit, proprio motu, absque facienda 
amplissimo magistratui insinuatione aedificare inchoare prae
sumat sub mulcta 12 florenorum statutum extitit.

Eredetije Komárom város levéltárában. Prot. 1762—1766. Pag. 267.

II.
Die 22. octobris. Mota deinde fuit per electam communi

tatem quaestio num ludi magister actualis in concivilitatem 
admitti valeat? qualismodi quaestione ad thesim extensa dima
nantes neminem actualem conventionatum servitorem civitatis 
a modo imposterum ad antevertendas inconvenientias in dero- 
gamen praerogativae concivilitatis assumendum esse, unanimiter 
statuere placuit. .

Eredetije и. о. Pag. 272—273.

1763.
Pécs városi statútumok.

I.
Die 3-tia mensis Novembris. Ennek utánna a restauratio 

felséges asszonyunk parancsolatja szerént mind szent napkor 
tartassák, melynek kezdete előtt a cathedralis anyaszentegyház- 
ban sz. mise fog szolgáltatni, ahol is a városbeliek számosabban 
meg fognak jelenni és mivel a biró is hogy templomban esküt- 
tetnék, illendő volna, azért ezentúl mindenkor az anyaszent- 
egyliázban a hol is az egyházi urak által fog rendeltetni, a biró 
megeskiittetése legyen.

A városi biró egész magistratus hire nélkül propria autho- 
ritate semmit sem fog végben vinni, kivévén olyatén dolgokat, 
melyek szükségképen minden késedelem nélkül véghezvitetni 
parancsoltainak és idővesztést nem szenvednek; de az olyatén 
dolgok is a sessionalis napokon voltaképpen biró által referál- 
tassanak és igy prothocolumba béirattassanak. Egyébb eránt 
pedig a minémü dolgok a magistratualis sessioba elől kerülnek 
ezt ott kiki csendességgel hallgassa, és a midőn voxokra mennek
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kiki egymás beszédjének végit várgya e l; Utoljára pedig a bíró 
voxoknak nagyobb és jelesebb volta szerint concludáljon. A többi
ben a bírónak ítéletétől függvén, bogy mikor mi dolgot akar 
a tanácsba elölvenni.

Restauratio alkalmatosságával substitutus biró a candi- 
dáltak közül, tudniillik, a kinek a három közül választott biró 
után legtöbb voxa fog lenni, választassák, azért, hogy ordinarius 
bírónak, vagy távul létében vagy más foglalatosságával minden 
fogyatkozás nélkül helyét és hivatalját viselhesse.

Minden sessiobeli prothocolum, a kiben minden elöl for
dult legkisebb és legnagyobb dolog voltaképpen úgy, hogy ele
gendőképpen mindenektül, a ki olvassa, vagy olvastatni hallja, 
érthesse, belé irattassék.

A midőn inquisitiók vagy más exmissiok elöl adják mago
kat, arra alkalmatos és a mely dologban kiküldetnek, ez olya- 
tén dologban próbált emberek küldessenek ki a tanácsbúi, 
azok pedig, a relatiót hováhamarébb el ne mulaszák megtenni.

A militáris esztendő kezdetével minden esztendőben új 
prothocolum öszvekötött könyvbe irattassék és mivel így is 
anno 1759. majus havának 11. napján nemes Baranya vár
megyére küldött fölséges császár és királyi parancsolat szerént 
megíiagyattatnak, hogy mindennétnü prothocolatiok helység
béli nyelven tétetődjenek, azért és ezen túl magyar nyelven 
legyenek minden prothocolatiok annyival is inkább, hogy azon 
nyelvet majd minden nemzet megérti.

Ennek utána minden ember, a ki ezen városban házat 
vevend, vagy építeni szándékozik, meg fog intetődni, hogy aztat 
ha cseréppel tőle ki nem telhetik, legalább sindellel födesse 
meg, az udvarát pediglen nem sövenynyel, az mint sokan szok- 
tanak, hanem kőfallal vagy legalább deszkával keréttesse bé, 
nem csak illendőnek, de annyival is hasznosabbnak és szüksé
gesnek is állíttatott, hogy mivel itten a városbéliek úgy is 
már gyakrabban a tűz által szerencsétlenek voltak volna, ily- 
formán az olyatén szerencsétlenség Isten kegyelmével annál 
könnyebben eltávoztassék.

Hogy az innénd régtül fogva kirekesztett és így kívánt 
békesség és felebaráti szeretet ezen város lakosi közt annál 
bizonyosabban meglégyen, s ennek utána minden sérelem nél
kül megtartassák, kemény magistratualis büntetés alatt elvé- 
geződött, hogy az eddig egymás között történt minden harag, 
megbántás, Ízetlenség és visszavonásokról egészlen elfelejtkez
vén semmit egymásnak szemére hányni senki meg ne merészel
jen ; ha pedig valakinek valami reális praetentioja volna, aztot 
annak útja s módja szerént folytathassa.
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Hasonlóképpen, sem az compániák hadnagyinak, zászló 
tartóinak sem pediglen más purgeroknak gyűléseket, tanács
kozásokat tartani s azzal a békességben levőket is fölhá- 
borétani szabad egyáltaljában nem lészen; kik pediglen ezen 
determinatióra keveset hajtván, olyatén gyülekezeteket tartani 
tapasztaltatni fognak, vagy pénzbe vagy személyekbe előbb 
teendő investigatio után minden tekéntet nélkül büntettetni 
fognak. Ennek pedig annyival bizonyosabb eltávoztatására leg
inkább most emlétett hadnagyok és zászló tartók köteleztettek 
úgy hogy ők tartozzanak, ha legkisebbet olyat észrevetetnek 
a bírónak vagy az egész tanácsnak minden halasztás nélkül 
béadni, melyet ha elmulatna és azután másként kitudottat- 
liatnék, hogy tudtára volt és bé nem jelentette, keményen mások
nak is példájokra meg fog büntettetni, annyival is inkább pedig, 
ha maga is valamibe olyanba munkásnak lenni tapasztaltatnék.

Sessiók alkalmatosságával senki a város házában, annyi
val is kevesebbet pedig a tanácsba menni ne merészeljen, ha 
nem oda való, vagy nem hivatta tik. A midőn pedig olyatén 
dolgok adnák elöl magokat, melyek a külső tanács hire nélkül 
el nem végeződtetnének, akkor a három nemzetbül álló 90 
emberek és az három formenderek bészólléttassanak, s úgy 
egyenlő akarattal, tanácskozással minden csendességbe és illendő 
böcsöletbe, úgy hogy egyik a másikat nemcsak ne gyalázza, 
de még beszédjében se gátolja, a kérdésben lévő dolgok végez
tessenek.

Eredetije Pécs város levéltárában, az 1763—1765. évi jkvben lap
szám nélkül.

II.
Die 15. mensis Novembris. 1. Determináltatott azon sessio 

alkalmatosságával, hogy a midőn a város szántóföldjei a pur- 
gerok között elosztatnak, a kimérésre küldendő tanácsbéliek 
lelkiisméretjek és letett hitek szerént minden személy váloga
tás nélkül egyaránt úgy osztassanak ki, hogy senkinek a pana- 
szolkodásra ok ne adassék.

2. A kiknek pedig irtásra földek mérettetnek ki, jó gond
viseléssel légyen a magistratus, hogy kitelvén a contractusban 
foglalt szabad esztendők száma, azokat vissza vegye, mely, 
hogy hiba nélkül történhessék, determináltatott, hogy a város 
az olyatén földek kibérlőktiil pöcsétjekkel megerősített levelet 
kérjen, és a város is nékiek adjon. Mindezeknek föltalálásá
ban, hogy annyival nagyobb könnyebbség légyen, egy arra 
való könyv, melyben az ilyetén földeknek kiadása foglaltassák, 
szükségképpen tartatni fog.
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3. Ezen városban zsellérségben lakó carniolusok, kiknek 
a kereskedés a tekintetes nemes vármegyéiül megengedtetett, 
conscribáltassanak és a város közé proportionate tűzessenek, 
elvégeztetett.

Ered. u. o.

1764.
Székesfehérvár városi statutum.

Die 24. julii. Mivel az bakterekre sok panasz hallatat- 
tatott, hogy az városon általmenő kocsiktul nem czédulákat 
hanem pénzt avagy krajczárt szednének, nem különben éjjel 
az órákat kiáltani elmulasztják, azért tehát determináltatott, 
hogy ezután pénzt ne, hanem czédulákat az városon általmenő 
kocsiktól vegyenek, úgy éjtszakán vigyázással legyenek, az órá
kat kikiáltsák és az czédulákat regvei az cancellariára béhozzák, 
különben cselekedvén instantanee 50 pálczákkal meg fog bün- 
tetődni és szolgálatj ától is megfosztodni, az olyatin kocsik pedigh 
az kik éjtszakának idejin jönnének, az külső városon lévő ven
dég fogadóktól czédulát váltsanak, nappal pedigh az vásár bírótól.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Prot. 1752—1770. 
Folio 374.

1766.
Székesfehérvár városi statútumok.

I.
Die 3. februarii. Determináltatott, hogy valaki nem való

ságos purgere ezen királyi városnak, az vadászat és puskázás 
nemcsak ezen városnak határjában, hanem az bárándi pusztán 
is keményen megtiltatik; aki pedigh puskával akár mezőn 
akár szöllőhegyen avagy tó mellett tapasztaltatik, az puskájá
nak elvesztése mellett meg is büntetődik, mindazonáltal jövendő 
marcziusnak első napjáig terminus adatik, hogy puskájukot 
eladhassák, mely nap után akinek akár szállásán akár házánál 
puska találtatik, confiscáltatni fog.

Eredetije Székesfehérvár város levélt. Prot. 1752—1770. Folio 426.

II.
Die 23. auguszti. Mivel az egyházfia avagy harangozó 

szüret alkalmatosságában koldulásával az tisztelendő szerzete
seknek praejudicál, akinek rígyis jó subsistentia vagyon, azon 
okból determináltatott, hogy a modo in posterum szüretben 
koldulni ne merészeljen.

Eredetije u. o. Föl. 445.
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1766.
Veszprém városi statutum.

Die 25. április. Tapasztaltatván tennapi generalis conses- 
msban az, bogy némely városi uraimék szóbeli pörlekedésben 
kapván, az közönséges gyülekezetét nagyon és fölöttébb meg
botránkoztatták, melynek megorvoslására az tegnapi napi pör
lekedés az feleknek egymással való megkövetésével mostanság 
ugyan megorvosoltatott, de olyan megmásolliatatlan statútum
mal, hogy valaki ez után akár generalis akár pedig particu
laris consesusokban akár ki legyen az, másnak akármi módon 
böcsületükben kapna, instantanee 4 И. büntettessék, a ki pedig 
azon böcstelenittő szókra újra hasonló tusakodó szókkal felelne, 
és elhallgatván, tüstént mindjár biró uram és tanács uraiméktól 
satis factiót az ő módjával nem kérne 2 fl. leszen az büntetése.

Eredetije Veszprém város levélt. Prot. 1756—1767., 579—580. lap.

1766.
Komárom városi statutum.

Die 15. septembris. Amplissimu magistratus aliarum libe
rarum et regiarum bene regulatarum civitatum consvetudini- 
bus se se conformare cupiens statuit, ut futuris temporibus 
dum fassio venditae alicujus domus celebratur, unus xr. desum- 
matur.

Eredetije Komárom város levélt. Prot. 1766—1773. Pag. 35.

1766.
Pécs városi statutum.

Anno 1766. die 2-da mensis Novembris. Azon alkalma
tossággal az is rendeltetett, hogy a város szántó földjei azon 
okra nézve, mivel minden esztendőnkint a földek más kézre 
jutván, se nem ganéjoztatnának, se nem irtatnának, nagyobb 
haszonvétel okáért, házanként elosztassanak, hogy úgy kiki 
bizonyos lévén a maga földjében, jobban miveltethessenek.

Eredetije Pécs város levélt. Prot. 1766—1707. lapszám nélkül.

1767.
Kismarton városi statutum.

Laut Raths und Gemein Proth. de dato 7 Januarii 1767.
Linden zu graben so wohl in gemainer Stadt als Bür

gerlichen Lüssen und an frembde zu verkauften, soll vermög
3 6C orpus S ta tu to ru m . v .
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einhelligen durch ordentliches votiren besehenen Hath un 
gemein Schluss überhaupt verbothen seyn, wer aber darwide 
handlen und überwiesen werden wird, soll ohne Gnad um 
Barmherzigkeit vor jedem Stam um ein gulden 30 kr. zu 
Cammer Cassa gestrafft werden. Ingleichen laut berührtei 
Prothocoll

Soll überhaupt verbotten seyn, das vieh in die Waldung 
zu treiben und alda zu halten, wie auch bey der Nacht in 
Wald zu fahren, endlich wann jemand beym tag in Wald um 
Holtz fahrt, soll das Vieh daselbst nicht ausgespannt werden, 
wer aber darwieder handlen und betretten werden wird, soll 
vor jedes Stuck um ein Gulden zur Cammer Cassa gestrafft 
werden. Ein welches ein jeder Würth seinen Knecht oder 
Dienstbothen soll zu wissen machen, dann mit der Unwissen
heit sich niemand wird entschuldigen können.

Eredetije Kismarton város levéltárában, Kismartonban, az »In
structionen Amtseid, und Beamtenstand. II. Band. 1652—1710« feliräsu 
kötetben. Fol. 22.

1767.
Veszprém városi statutum.

Die 24. április. Mivel még eddig oly rendetlen szokás 
tartatott az processualis ususokban, hogy az procátorok igen 
késedelmesen dolgoztak a processusokban, kik mián az igaz
ság szolgáltatása sokszor bátra maradást és késedelmet szen
vedett, ahoz képest determináltatik, hogy ennek utánna az 
processusok az város házától ki ne adattassanak, hanem ott a 
notarius gondviselése alatt legyenek, ki is az feleket s azok
nak feleletit sürgetvén az tanács által admoneáltassanak, s ha 
az admonitió után egy hétre nem felelnek, per non defendit 
convincáltassanak.

Az eddig való sportula szedésekben is az a jó és istenes 
rendtartás az tanácsnak recommendáltatik, hogy félre tevén az 
excessusokat az eddig tartott szokást és rendtartást megtartsák 
determinaltatik; az processusokért tudniillik 1 fl. és 1 krajezár, 
az apróbb panaszoktul pedig 8 garas szedessék.

Eredetije Veszprém város levéltárában. Prot. 1767—1775. 13. lap.

1767.
Komárom városi statutum.

Die 13. julii. Amplissimus magistratus prae oculis habens 
tristissimam civitatis illius partis faciem in qua flamma die
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26-a praeteriti mensis mai exorta 256 domos corripuit intra 
trium horarum spatium in cineres redegit, siquidem plurima 
docerent exempla ex incuria fumigantium non raro exorta esse 
incendia, quae civitates et possessiones de integro, interdum 
vero earundem partem consumpserunt, cives et inhabitatores 
ad mendicitatem redegerunt. Hocce semper duraturum fecit 
statutum, ut videlicet omnis, sit ille civis inhabitator aut inqui
linus (salva nobilitari praerogativa quoad non cives considerata 
permanente) toties quoties in area in plateis palam fumigare 
compertus fuerit, civis 12 florenorum irremissibiliter deponen
dorum, ex quibus una tertialitas delatori cedet, inhabitator vero 
et inquilinus 25 baculorum ictuum in publico foro infligen
dorum poenalitatem incurrant eo addito: quo quis quaepiam 
hocce irrevocabile et salutare statutum transgressum esse obser
vaveris et eum non detulerit, talis ipso facto praedeclaratis 
poenalitatibus pro ratione conditionis subjiciatur, ut autem 
statutum liocce omnibus constare valeat, ullusque pro sui 
exculpatione se istius statuti notitiam non habuisse adducere 
queat, illud primo in compluribus locis penes sonum Tympanae 
publicandum, dein medio decurionem omnibus et singulis doma- 
tim significandum determinabatur.

Eredetije Komárom város levéltárában. Prot. 1766—1773. Pag. 196.

1768.
Kőszeg városi statutum.

D ie  8. áp rilis . C o m m itta lta tik  az város cam arássán ak , 
hogy b iró  u ra m  szo lg á la tjá ra  re n d e lt  h a jd ú n a k  úgy  a  tö b b i 
h a tn a k  is az  m o n d u rá t és fegyveré t e lkészíttesse.

K in e k  m o n d u ra  ebből fog á llan i, ú g y m in t:  m inden  esz
ten d ő b en  k é t  p á r  nad rág , egy p á r  csizm a és egy p á r  fejelés, 
k é t e sz ten d ő re  ped ig  egy kalap , egy k a p u t, do lm ány, egy röv id  
do lm ány  és egy pa lo tás h a jd ú  őv ; fegyverek ped ig  ad d ig  m eg 
fog ta r ta n i .  A z  fölső városi k a p u n á l lévő k a p u sn a k  hason ló  
m o n d u ra  leszen, m in t az h a jd ú k n a k , kivévén, hogy fejelésse és 
fegyvere nem  leszen és ezen m o n d u r k é t esztendőre  fog k ia d a tn i . 
K ü lső  négy k a p u so k n ak  pedig  lészen, k é t esztendőre  egy k a p u t, 
egy le ib li, egy p á r  n a d rá g  és egy p á r  csizm a, ezek is fegyver 
n é lk ü l. M e ly e k rű l az a ssig n a tio  k i fog  a d a tn i.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 1768—1770. Pag. 24.
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1768.
Veszprém városi statútumok.

I.
Die 24. április. Az tavalyi statutum most is confirmál- 

tatik az sportulák eránt, úgy hogy ez után a sportulát csak 
a panaszolkodó fél maga fizesse és azt is a vádoltatott fél vét
kesnek találtatván, az panaszolkodó félnek refundálni köteles 
lészen, a nagyobb processusokban 1 frt. és 1 krajczárt az 
apróbban és csekélyebben pedig 8 garast.

Eredetije Veszprém város levéltárában. Prot. 1767—1775., 56. I.

TI.

Die 26. április. Determináltatik az is, hogy valamint 
eddig úgy ez után is a szabad vajda a vásár birákkal az piarczi 
jövedelemből, úgymint az hetedik krajczárból egy aránt osz
tozzék ; melyért szabad vajda uraimék mindenben segítségül 
lenni az vásár bíráknak köteles leszen.

Eredetije u. o. 58. lap.

III.

Die 31. április. Determináltatik, hogy szabad vajda uram 
mentül hamarább egy derest négy kerékre valamelyik faragó 
emberrel csináltasson, hogy ki is lehessen huzni. a midőn szük
ség úgy hozza magával.

Eredetije u. o. 59. lap.

1768.
Komárom városi statutum.

Die 17. Julii. Pro determinato siquidem in aliis liberis 
regiis bene regulatis civitatibus passim observare esset, quod 
domini magistratuales antequam literas testimoniales partibus 
de negotio qualiter terminato extradent, praevio in pleno senatu 
referant relatas, et magistratualiter ratihabitas elargiri soleant. 
Hinc ne futuris temporibus pro hoc vel alio judiciario actu 
exmittendi domini magistratuales lapsu temporis in eo suh- 
summi possint, quasi vero negotium hoc vel illud taliter ter
minatum amplissimo magistratui minus constitisset statutum 
esse, ut imposterum exmittendi domini magistratuales ante
quam literas testimoniales extradent, eadem in pleno senatu



VÁROSI STATÚTUMOK. 549

referant, quae perfectae per dominum notarium subsignabun
tur, subsignatione vero illa recognoscetur testimoniales domi
norum exmissorum de hoc vel illo negotio terminato amplis
simo magistratui esse relatas, et per eundem approbatas.

Eredetije Komárom város levéltárában. Prot. 1766—1773. Pag. 371.

1768.
Kőszeg városi statutum.

Folgen jetzt die Statuta, so welche aus denen von Ihro 
k. königlicher Majestät in Anno 1768. in dieser königlichen 
Frey-Stadt Günsz delegirte hochlöbliche Commission gestelten 
und ertheilten Statutis herauszgezogen und die Burger und 
andere Inwohner betreffen.

Wenn Einer wider den andern eine Forderung hatte, 
die sich auf 60 Ü. nicht Bestrecket, so soll solche forderung 
nicht mit einem Solennem Process, sondern Summarie, das ist 
mit einer Instanz vor Einem Löblichen Magistrat Betrieben 
werden, weillen solche ohnedem auf den Tavernical Stuhl nicht 
gefüliret werden.

Wenn Eines von denen Elie-Leütheu absterbet und solche 
verwittibte Männliche oder Weibliche Person wider sich ver- 
eheliget, also damit unter dennen von zweyerley Ehe erzeigende 
Kinder veruiög der Erbschafft keine Strittigkeiten folgen sol
len, und damit auch die Stieff Vätter oder Mütter solche Ver- 
weisten ihr Substanz oder Erbschafft verzöhren oder vernach- 
lässzigen gelegenheit nicht haben, wird ein jeden seharff aufer
leget, dasz in solchen fall, so bald eine verwittibte Persohn 
wider sich verehelichen solte, solches gleich beym lierrn Stadt 
Richter anfüegen, damit über die gantze, die Weisen betreffende 
Erbschafft ein Inventarium verfasst und dadurch eine solche 
Erbschafft in Sicherheit gestehet könne werden.

Wie auch in oben abgelesenen Statutum, also auch durch 
diesen wird einem jeden unter groszszer Straff auferleget denen 
fremden, die nicht genügsame aufweisung haben, keine aufent- 
haltung gebe, und wenn einer, oder der andere solche suspecte 
Leüthe war niehmet, der ist schuldig unter grosszer Straff 
solches gleich dem Herrn Stadt Richter, oder Herrn Stadt 
hauptmann andeuten.

Allen und jeden Burger und desszen Leüthen unter Ver
lust der hinten und Jagt Hund ist verbotten zu Jagen.

Ein jeder Professionist und Kauffman soll bey seinem 
eigenen Handwerckh oder handlung verbleiben, darumén unter
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Confiscation und verluhr einer solchen waren, wird einem jeden 
verbotten solche arbeith handlang, die zu seiner Profession 
oder handlung nicht gehöret, führen, und damit handlen, oder 
eine Profession treiben und nur allein so viell, was ein jeder 
Professionist zu seiner Profession brauchet, ist erlaubet ilime 
ein zu schaffen, nicht aber damit handlen.

A lle  H á s á r d  S pillen , als nem blich  P h a ra o , Q uindeci, 
T redeci, B irow isc li V o ita , T risch ák , h a lb e r  zw ölfe u n d  andere  
derley  u n te r  g ro sszen  S tra ff  sind  v e rb o t te n ; dasz  n äch tlich e  
herum schlauffen , S auffen  u n d  n a c h  dem  N a c h t  g e lä u t d e r W ein  
oder B ie rsch an k  e inem  jeden  bey grosszer S tra f f  is t  verbo tten .

Einem jedem das Biszher geweste vorkauffen, das ist vor 
der Stadt von frembden Lelithe, die auf dem Platz etwelche 
Yictualien herein bringen, solclie Victualien oder Küchel Spei
sen auf den gewin ab zu kauffen, damit sie hernach solches 
dem alhieszigen wider Theurer verkauften können, unter der 
Confiscation solcher victualien ist verbotten und nur allein 
dazumahl, wenn der Marek schon vorbey ist, das ist, wens 
ein ander auf seine Noth nicht brauchet, ist erlaubet auf 
gewin ein zu kauffen.

U n te r  sc h w ä re r  S tra ff  is t verbo tten , die F e lb e r  u n d  E rle n  
B aiim en  ab zu h ack en , sondern  dagegen soll e in  je d e r  Beflüsszet 
seyn, solche zu  co n se rv iren  u n d  verm ehren.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, a többször idézett statutum- 
könyvben.

1769.
Kismarton városi statutum.

Laut Raths und Gemein Proth.dedato 11-ten Januarii 1769.
Soll niemanden ein Bürgerliches Haus in dieser könig

lichen freystadt Eysenstadt kaufflich oder Erblich zugelassen 
werden, er seye dann feliig Burger zu werden und lege das 
Bürgerliche jurament ab. Jedoh denen Edlen Leuthen dieses 
Löblichen König-Reichs Ungarn, soll vermög Landgesätzen, 
signanter de dictamine articuli 34 : 1655. Bürgerliche gründe 
zu kauffen, und zu besitzen keineswegs verwehret seyn, jedoch 
dass auch sie davon allen Bürgerlichen Last tragen juxta art. 
77 : 1715.

Ereditije Kismarton város levéltárában, Kismartonban; az »In
structionen Amtseid und Beamtenstand. II. Band. 1052—1710« felirásu 
kötetben. Fol. 22.
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1770.
Veszprém városi statútumok.

I.
Die 8. februarii. Determinaltatik, hogy a vásár bírák, 

szabad vajdák és más számadók is, kiket ezen determinatio 
illet, minden fertály esztendőben számot adjanak.

Eredetije Veszprém város levéltárában. Erőt. 1767—1775., 151. lap.

II.

Die 7. maii. Determinaltatik újabban most is, hogy az 
aprólékos causáktól s panaszoktól az instans sportulát tegyen 
le den. 40. azonkívül notarius uramnak 1 petákot, és pedig az 
panaszoknak elkezdése előtt. Az formalis processustól pedig az 
ti. 1 és krajczár 1 sportula tovább is megmarad.

Eredetije u. o. 177. I.

III.
Die 21. maii. Midőn egy darab időtől fogva, nem tuda- 

tik mi okból, oly helytelen szokás csúszott be, hogy bizonyos 
órára a midőn tanács és deputatus uraimék az tanácsházhoz 
parancsoltainak, nem igen jelentek meg, és későn, és ki mikor 
akart akkor, ezen kezdett szokásnak eredete hogy magának 
nagyobb gyökeret ne verjen és a bírói parancsolás annál is 
inkáb vilipensióval ne eludáltassék, determinálták a tanács 
uraimék, úgy deputatus uraimék közönséges akaratjukból, hogy 
valaki az parancsolt órára helyes ok nélkül meg nem jelenik 
vagy későn jön, instantanee tanács uraimék közül ha lészen 
ad d. 50, ha pedig deputatus uraimék közül esik ad d. 25, 
irremissibiliter és minden tekintet félre tételével bűntettessé]?, 
és pro efectuatione hujus determinationis exequaltassék, ezen 
determinatio pedig in posterum mindenkor observáltassék.

Eredetije u. o. 181. lap.

1770.
Székesfehérvár városi statútumok.

I.
Anno 1770. die 5. Martii. Mivel tapasztaltainál?, hogy 

az böjti és más egyéb praedicatiokon ezen nemes város paro- 
cliiale templomában az számosabban eöszve gyülekezendő nép 
templomon kívül is szorulni kényteleníttetnének. egyedül azért.



552 V ÁltO SI STATÚTUMOK.

hogy az mesterlegények az széket elfoglalni és az paraszt 
legények ellenben az ajtó fele és az oltárokat támogatni szok
tak, legottan nevetkezvén és vörsönyögvén. Ahoz képest birói 
hatalommal rendeltetik, hogy az segrestye fölött lévő orató
riumban ennekutána az szűcs és csizmadia czélibéli, az hal 
részrül valóban pedig minden más czéhbeliek tehetség szerint 
takarodjanak, avagy ha nem tetszenék a fölmenés, tehát a szé
keken kivül minden czéhbeliek az magok zászlója alatt tar
tózkodjanak, az oratóriumban pediglen fejér népen kívül akárki 
szabadon mehessen; az parasztlegények pediglen az ajtóktól 
kitelhetőképen távozzanak és az sanctuarium felé előre taka
rodjanak; külömben ha ennek utána is kész akartva az ajtó 
felé szorulni avagy az oltárokat támasztani tapasztaltainak, 
minden bizonynyal az nemes magistratus kemény büntetésit 
el nem fogják kerülni.

Eredetije Székesfehérvár város levéltárában. Prot. 1752—1770. 
Föl. 624.

II.

Die 17. Decembris. Determinatum extitit, ut a modo 
imposterum nulli advocatorum processum aliquem praesenti 
coram judicio ventillatum e domo curiali deferre licitum sit; 
verum in cancellaria civitatis replicas pro et contra indicare 
obligabuntur, curam autem processuum Joannes Zamoczay 
liujus peculii juratus cancellista habebit.

Eredetije и. о. Fol. 655.

1771.
Veszprém városi statútumok.

I.
Die 19. februarii. Determinálta tik tanács, députátus és 

közönséges városi uraiméktól újabban, amint ez előtt már 
determinálva volt, hogy minden számadók, úgy mint szabad 
vajda, vásár bírák minden hónapnak az utóján abban az hónap
ban] lett perceptiókról és erogatiójokról számot adjanak, s 
azon számadások öszvevarrott papirosra az városi notarius 
által voltaképen leírassák, igy szolgálatuknak vége lévén, mind 
a számadóknak, mint számvevőknek könyebb leszen és a scru- 
pulusok ezzel elmelyékeltetbetnek; ezen determinatio pedig 
hogy anyival is ez után lábra állhasson az notarius autori- 
sáltatik, hogy ezen dolog effectuatiójára vigyázzon.

Eredetije Veszprém város levéltárában. Prot. 1767—1775., 203. lap.
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II.
Die 29. április. Determinaltatik protocolans Tasy János 

notarius uram panaszára és declaratiójára, hogy senki, sem 
biró uram, sem tanács uraimék az notáriusi hivatalban, úgy 
mint patens Írásban és afélékben, melyekből valamely jövödel- 
met lehetne várni, a notarius hire, akaratya és assignatiója 
nélkül magát be ne avassa, hanem notáriusi accidentiákat 
csak maga a notarius conventiója szerint szedjen, más az ha 
a notarius inpediáltatnék és helyette suhstituálna mást. Külön
ben aki által hágója leszen ezen determinátiónak az animad- 
versiót el nem kerüli.

Eredetije u. o. 223. lap.

III .
Die 23. septem briis. Determinál tátik az is, hogy mivel 

a búza áruló kocsik már igen a vásár álláson szoktak meg- 
állani, azon a belső piarczra hajtattanák, és ha ebben az árulók 
ellenkeznének, megzálogoltassanak, meg is biintettessenek azok 
által, a kik az piarczi vigyázásra rendeltettek, azok is ellen
ben megbüntettessenek, kik azon külső helyen vásárolnak és 
azok is, kik az bejövésre akaró kocsit magok megtartóztatják, 
vagy mások által megtartóztattatják, azok is kik az áruló 
kocsik elejiben ki mennek, vagy gabona árát fölverik, és mind
azok megbüntettessenek, kik ezen végzés ellen világosan vagy 
allattomban vagy akármely utón s módon vétenek.

Ered. u. o. 235. lap.

1771.
Székes fejérvár városi statútumok.

I.
Anno 1771. die 19. Augusti. Mivel mind eddig az czi- 

gányok felséges helytartó-tanács parancsolattyának eleget nem 
tévén, a lovakkal való kereskedést, sőt a melylyel vásár alkal
matossággal az eddig megszokott tolvajságot gyakorolnák; a 
mely tehát mivel a publieumnak fölöttébb való kárára volna; 
végképpen determináltatott, hogy senki azok közül vásári alkal
matossággal be ne bocsájtassék, ha csak elegendő képpen nem 
civilizáltattak, és bévett szokás szerint uraságoktul, hogy való
ságos parasztok legyenek, emánált passuális levelekkel magukat 
nem legitimálhatnák.

Eredetije Székes fej érvár város levéltárában. Prot. 1771-től 1775-ig 
lapszám nélkül.
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II.

A  t e s t a m e n t u m o k  v é g e t t  l e t t  d e t e r m i n a t i o .

Die 15. Novembris. Mivel az testamentumok tételében 
mind eddig fölöttébb sok heányoságok tapasztaltattak, melyek 
leginkábbat az illetén testamentumokat iró személyeknek értett- 
lenségétől történnyi szoktanak; azért az efféle heányoságok 
orvoslása végett rendeltetik, hogy a nemes magistratus, vagy 
biró uram Ilire nélkül tett és eő által exmittált liűtes személyek 
subscriptioja nélkül tetetett testamentumok ennek utánna a 
törvényben bé ne vétettessenek; hanem úgy mint erő és haszon 
kívül valók félre tétessenek.

Eredetije ugyanott.

1772.
S zék es f e j  é rvá r  városi sta tú tu m ok.

I.
\

A nno  1772. die 12. J a n u a r i .  M ivel az szőllők  és m ás 
egyébb fu n d u so k  e la d á sá b a n  nagy  fogyatkozások  m in d  eddig 
o b se rv á lta tta k  v o ln a ; a n n a k  o k á é r t d e te rm in á lta  t i k ; hogy ennek 
u tá n n a  m inden  fassiok  a  nem es m a g is tra tu s  je len lé téb en , vagy 
b iró  u ra m n á l su b  n u ll i ta te  em ptionis, vel v en d itio n is  té te - 
tő d  jenek.

Eredetije Székes fej érvár város levéltárában. Prot. 1771—1775. lap
szám nélkül.

II.

D ie 10. ju lii. D e te rm in á lta to tt ,  hogy e n n e k  u tá n n a  m in
den ifjú  m este r em b er a  m időn  a  czéhben, belé]) az  czéh taxán , 
és m ás egyébb m eg en g ed e tt kö ltségeken  k ív ü l czéh  com issárius 
u rá n a k  a h i t  pénzé t, e g y ü tt  é rtv én  fá ra d sá g á é r t 2 f. effective 
le ten n i köteles legyen.

Eredetije u. o.

III .

Die 28. septembris. Hogy az mester emberek vasárnap 
és illő ünnepek napjain mind eddig történt vásárokra való 
indulások, s haza jövetelek által több és több botránkozások 
ne okoztasmnak, determináltatik: hogy ennek utánna azok 
tudniaillik a mester emberek, ha vásárokra menni szándékoz
nának vasárnap, vagy üllő ünnep nap a városbúi ki ne indul
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janak, hanem mindenkoron előtte való nap estve, és haza jöve
teleket is, ha történet szerént illetőn napokra esnék, e szerént 
alkalmasztassák; külömhen cselekedvén az érdemek szerént 
rendelendő kemény büntetést el nem fogják kerülni.

Eredetije u. o.

1773.
M a g ya r-Ó vá r  városi sta tu tu m .

Den 26-ten Martii 1773. um 8 Uhr frühe ist N. Herr 
Richter Einer Ehrsamer Rath und gesamte Burgerschafft auf 
dem Rathhausz zu sammen kommen.

Nachdeme von seithen des hochlöblichen Comitats bey 
gehaltener general Congregation ist beschlossen und protho- 
collieret worden, dasz zu Burgerschafft die Pasteinen sauber 
halten und den darauf sich befindenden salva venia Miist weck 
raumen auch künfftighin keinen dahin bey hoher straff führen 
sollen; dahero hat Herr Richter der gesammten Burgerschafft 
solches proponieret, damit Wann Einer oder der andere Burger 
in diesem fahl befreiten wurde, und diesen Befehl nicht nach
leben sollte, derjenige solle in 5 fl. unauszbleibliclie straff ver
fallen.

Eredetije Magyar- Ovár város levéltárában. Prot. 1773—1785. 
Folio 13.

1773.
Szom bathely városi s ta tu tu m .

Die 26. mensis április. Különben elvégeztetett egyesült 
akarattal, hogy most folyó 1773-ik esztendőben 26 martii és 
előbb Szanatiaktúl úgy más kintvalóktúl egyszersmind elvett 
és kiváltott szántóföldeket, kiknek vagy elejeknek nem valósá
gos örökségek, föllebb mint kiváltották és elvették, földeknek, 
vagy inhaerens pénzeknek elvesztése alatt szabad nem lészen 
eladni, ezt hozván magával az közönséges igazság és az köz
jónak előmozdítása, mely által némelyeknek az földekkel való 
kereskedésén való nyerészkedése megzaboláztassék. Mely ebbéli 
büntetésnek két része az nemes magistratusé, harmad része 
pedig azé, kinek valóságos öröksége, fog lenni és az ilyetén 
földeket váltó kereskedők ellen comperta rei veritate midenkor 
actio fiscalis erigaltassék.

Eredetije Szombathely város levéltárában. Prot. 1772—177ti. Pag. 
4. a. II. rész.
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1773.
Székes fej érvár városi statutum.

Anno 1773, die 22. octobris. Mivel tapasztaltatott, hogy 
ezen nemes városban tartandó eöt országos vásárban az ide 
való némelly purgereknek, zselléreknek gyermekei és cselédje, 
kiváltképpen éjszakának idein koborlani, dobzodni, veszekedni, 
sőt lopogatni is szoktanak, ahozképest determináltatott; hogy 
ha az illettnek kilencz óra után való éjszakai kóborlásban 
tapasztaltatni fognak az comissárius ur által rendelendő vigyá- 
zássoktul az áristomban vitessenek, és másoknak példájokra 
minden személy válogatás nélkül 32 pálcza ütéssekkel büntet- 
tessenek.

Eredetije Székes fej érvár város levéltárában. Erőt. 1771—177b. 
lapszám nélkül.

1774.
Komárom, városi sta tu tu m .

Anno 1774. die 22. Octobris celebrata est sessio, cujus 
occasione. Rei pupillaris praefecto in eo quaerimoniam ponente, 
quod cassae orphanalis pecuniae, dum executiones contra tales 
privatorum debitores, qui cassae pupillari quoque tenentur, 
determinatur et sine scitu, insinuatione et interventu ejusdem 
peraguntur saepe numero manifesto amissionis periculo expo
nantur ; ad antevertendam itaque ex tali incidenti promanare 
valens cassae pupillaris damnificationis periculum, magistra- 
tualiter constitutum fuit, ut dehinc toties quoties quispiam 
dominorum senatorum pro peragenda executione per amplum 
magistratum aut judicatus officium vel etiam dominum judi
cem primarium exmittitur, id ipsum reipupillaris praefecto 
notitiae detur, ut idem tempestive evigilare et cassae orpha
nalis juribus prospicere valeat, quod etiam modo insinuato de 
fine observandum erit, dum contra ejusmodi debitores processus 
incaminatur.

Eredetije Komárom város levéltárában, az 1774—1778. évi jkv. 
127—128. I.

1774.
V eszprém  vá ro si sta tú tum ok.

I.
Die 7. novembris. Megujitatik a közönséges városnak az 

1760. esztendőben 24. áprilisban költ azon statútuma, hogy
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soha sem inem ü  szin  és p ra e te x tu s  a la t t  sem b iró  sem  n o ta riu s , 
sem ta n á c sb e li m agányosan  a  v á ro sn ak  a k á rm i n ém ü  jószágá
val m iiga fe jé tő l ne d isponálhasson , bogy igy a  vá ros jószága 
ne ro n g á lta ssé k , vagy valam i p rae ju d ic iu m  ne in fe rá lta ssék .

Eredetije Veszprém város levéltárában, Prot. 1767—1775., 542. I.

II.

D ie  eodem . D e te rm in á lta tik , hogy az eféle a la tto m b a n  
való tan á c sk o z á so k  m in d en estü l fogva e ltö rö lte tv én , és a  dolog 
h a  m eg indu l, az egész ta n á c s  szine elében te r je sz te tv én , az a 
szo k o tt és a  közönséges város á l ta l  re n d e lte te t t  h á z b a n  végez
tessék, t i tk o n  ped ig  s h ire  n é lk ü l valak inek  b ö csü le te  m eg ne 
vesztegettessék , a  k ív á n t csendes é le t és békesség sz e n tü l őriz
tessék. —  É h e z  képest d e te rm in á lta t ik  az i s : hogy  ez u tá n  
sem m i n em ű  szin  és p ra e te x u s  a la t t  sem b iró , sem  n o ta riu s , 
sem  ta n á c sb e li vagy az h a tv a n  szem élyek közü l a k á r  m elyik  is 
(kivévén m esterségét, vagy valam i különösen, csak  egyedü l m ag á t 
ille tő  d o lg a in ak  o k a it, m elyekkel m a g á t le g itim á lh a tn á )  egyéb- 
a r á n t  senk i m agányosan , k iv á lt a  város d o lg a ib an  az u ra sá g 
hoz ne já r jo n , k ü lö n b en  g y a k o rtá b b  s többször is ta p a s z ta l ta t-  
ván s m a g á t elegendőképen nem  le g itim á lh a tv á n , b iv a ta ljá tó l 
m egfősz tá t ik .

Eredetije u. o. 542—543. lap.

1774.
Sopron városi statutum.

N ach d em e  nach  a lle rh ö c h s te r V e ro rd n u n g  d as  B ü rg e r
re c h t a u f  e inen  seh r geringen  P re is s  h e ru n te r  g ese tze t w orden, 
sich  a b e r  se h r viele in  d e r  S ta d t  befinden, w elche ein u n d  
an d e re  b ü rg e r lic h e  G ru n d ts tü c k e , in sso n d e rh e it W e in g ä r te n  
besitzen , in  e rm a n g lu n g  eines w e ite rn  V erm ögens a b e r  das 
B ü rg e rre c h t n ic h t  h a lte n  kö n n en  ih re , au s solchen  W e in g a rte n  
fechsende W e in e  g leichw ohl in  die S ta d t  h e re in  fü h re n , und  
zu r o ffenbahren  B e e in trä c h tig u n g  der ohneh in  a rm e n  B u rg e r
schafft h in  u n d  w ieder V e rle itg e b e n ; A lso  b i t te t  e in e  E h rsa m e  
G em einde h ie rin fa lls  genaue A u fs ic h t tra g e n  zu  lassen , d a m it 
die E in f u h r  v e rg le ich ten  W ein e  v e rh in d e rt, d ie in sgeheim  der 
au f  frem b d en  N am en  e in g efü h rte  W ein e  a b e r  von so lche g e k a n n t 
g em ach t w ü rd en  confisciret u n d  dem  S p it ta l  z u e rk e n n e t w er
den sollten .

Eredetije Sopron város levéltárában, Gemein Betrachtung de 
anno 1774.
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1778.
M a g y a r-O v á r  városi sta tu tum .

Anno 1778. Die 11. Martii. Obwohlen zwar von sei then 
eines löblichen Wislburger Comitats so wohl, als auch einer 
hochen Grundtherrschafft allhier schon mehrmahlen auf das 
schärffeste diesem Marckth aufgetragen worden, dasz sich kein 
Burger unterfangen solle, einigen Inwohner ohne genügsame 
Ausweisung und vorlauffige Anmeldung bey Herrn Richtern 
und Rath in seine Behausung an- und aufnehmen sollen, nichts
destoweniger aber ohnangesehen dieser löblichen Verordnun
gen mann von seithen dieser Raths dem gegcntheil vorfuhren 
musz, dahero wird magistratualiter determiniret, dasz derjenige 
Burger, welcher Einen dergleichen Burger Inwohner ohne 
Erlaubnus und Vorwissen dieses Raths in seine Behausung 
aufnehmen werde, derselbe in eine Straff von 12 fl. ohnnach- 
lässlich verfallen solle.

Eredetije Magyar-Óvár város levélt. Prot. 1773—1785. Fol. 151.

1779.
Szék es f e j  ér v á r  városi sta tu tu m .

Anno 1779. die 11. januarii. Determinatum exstitit, ut 
line accuratioris expeditionis instrumenta urbarialia armales 
quique litera super fassionibus venditionum inde expediri solita 
a modo imposterum semper per dominum primarium indicem 
obsigillentur.

Eredetije Székes fej érvár város levélt. Prot. 1778—1780. Pag. 134.

1779.
K őszeg  vá ro si sta tú tum ok.

I.
Die 30. április. Mi illeti a marha állapotját, ez irán 

determináltatik, hogy senki kinek lovai vannak, csikóját vagy 
ökrei borgyúját vagy tulkát a szekér után járni ne engedje, 
mivel ezek a szekerektűl elmaradván sok károkat tesznek hanem, 
csordában hajtsák. Egyébiránt az ilyes marha fog contraban- 
dáltatni. Többnyire pedig tapasztaltatván az: hogy a marhának 
sokasága miatt a legelő, főképpen a mostani száraz iidőben 
igen meg szőrül, azért ezeknek conscriptiója mentül előbb elől
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fog vétetődni és az elaboráltatni: kinek mennyi darabot légyen 
szabad tartani? Addig mindazonáltal, az olyas ökrös kapások
nak, kiknek fnndusaik vannak 2 darab, kiknek pedig fundusaik 
nincsenek 1 darab tehéntartás engedtetik meg. És ezen rende
lés dobszóval is proxime fog publicáltattatni.

Eredetije Kőszeg város levéltárában. Prot. 1779. Pag. 191—192.

II.

Die eodem. A férgeknek elvesztése eránt pedig ez a ren
delés tétetett: Hogy vasárnapokon ugyan jeladással a férgeket 
szedni szabad nem leszen, hanem, magánosán aki szedni kívánna 
ennek igy nem tilalmaztatik. Többnyire pedig hasznosabbnak 
lenni ítéltetik ezen férgeknek kiirtására, ha a tojásai mikor 
már a szőllőlevelekben össze gyöngyölgetve vannak, fölszedetett- 
nek és vesztettnek.

Eredetije u. o.

1780.
K ism a rto n  városi sta tu tu m .

Laut Raths Proth. de dato 11-ten januarii 1780. Wird 
Einer Ehrsammen Burgerschafft das Vieh auf denen Rahnen 
zwischen denen Weingärten, Krautgärten und auf denen Grä
ben das ganze Jahr hindurch auf denen angebauten Rüben- 
Ackern überhaupt dann auf denen Lob-Lang und Laino wie
seln und was immer Nahmen von einer Wiesen hat, nur von 
Georgi bis Michaeli hinfüliro zu halten verbothen; AVer aber 
darwieder handlen wird soll vor jedes Stuck um 1 flor. geschtrafft 
werden, wovon denen jenigen, welche das Vieh von verbothenen 
örthern eintreiben der 4-te tlieil nehmlich von jeden Stucli 
5 gr. zukommen sollen.

Eredetije Kismarton város levéltárában, Kismartonban; az »In
structionen Amtseid und Beamtenstand. II. Band 1652—1710« felirásu 
kötetben. Fol. 22.

1780.
K om árom  vá ro si sta tú tum ok.

I.
Die 5. április. Eadem occassione, et id ut, quod e sexta 

proventuum orphanalium parte (deducto praevie rei pupillaris 
praefecti 25 fl-orum salario) super nataverit, id totum in unum 
capitale redigatur exindeque cum tempore nefors emersurae
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quepiam deperditae sufferantur, unanimi amplissimi magistra
tus consensu constitutum fuit.

Eredetije Komárom város levéltárában. Prot. 1780—1782. Pag. 85.

П .

Die 13. julii. Domino Josepho Stahler ordinario civita
tis hujus notario cum quaerimonia detegente: quod nonnulli 
dominorum senatorum diversas expeditiones, unice officium 
notariale respicientes, sui» privatis eorundem chyrographis par
tibus interessatis extradari facere haud cunctentur: ex eoque 
fine tollendi hujusmodi abusus amplissimo magistratu suppli
cante : ut amodo inposterum sub domino olim notario Georg io 
Koch, modo senatore, observato insistatur; adeoque omnes et sin
gulae relationes de quibuscunque tandem exmissionibus seu 
per dominum judicem primarium seu vero] per amplissimum 
magistratum in concreto ordinatis, per exmissos dominos sena
tores amplissimo magistratui praestitae, dehinc unice per offi
cium notariale expediantur, expeditaeque partibus interessatis 
ergataxam normative introductam extradentur, unanimi amplis
simi magistratus consensu conclusum, ac determinatum exstitit.

Eredetije -ugyanott. Pag. 222—223.

1780.
Pécs városi s ta tu tu m .1

I. Mint hogy azokra, a’ mellyek az Isten dicsőségének, 
és tiszteletének öregbítésére egyenesen szolgálnak, a’ nép, és 
kösségek Kormányozói fő gondot viselni tartoznak, a’ Városi 
Tanács arra fog figyelmezni, és a’ Városi Plébános Urtúl idő- 
rűl időre a tudósítást békivánnya, ha a’ dicséretes szándékkal 
meghatározott Aj tatosságok megtartatnak-é, és főképpen a’ 
Mester emberek által gyakoroltatnak-é ? A’ Városi Tanács 
figyelmét arra-is fogja fordítani, hogy aj népnek/ jó példával 
elől járuljon, minden közönséges, és az Urnapi Ájtatosságok- 
nál meg jelenjen, és az egész néppel 0  Felségeknek szerencsés 
megtartásáért, és minden foglalatosságaikban való szerencsél-

1 Pécs a jelen 1780. évben emelkedett a szabad királyi városok 
sorába. Az itt közölt és >Szabad királyi Pécs várossának kebelbeli külö
nös törvényei vagyis statútumai« czím alatt külön nyomtat, megjelent 
szabályzatát a kiküldött királyi bizottság szerkesztette meg, ugyan, de a 
város közönsége magáévá tette és némi módosításokkal kir. megerősítést 
is nyert.
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te tő sek é rt, a ’ H itn e k  k ite rjed éséért, és ezen K irá ly i  V á ro s  
nevekedéséért, á jta to sa n  az Is te n n e k  im ádkozzon, m ag o k  a ’ 
T a n á c sb é liek  egym ást szeressék, és tisz te ljék , m ind  azokat, 
m ellyek  az a la t ta  való P o lg á ro k a t ném űném űképpen  m e g b á n t
h a tn á k , vagy  a ’ T anácsbeliek  e r á n t  ta r to z ó  tisz te le te t m egcson
k í th a tn á k , vagy ny ilvánságos b o trá n k o z á s ra  okot a d h a tn á n a k , 
ú g y m in t fe s le tt é le te t, k á ro m k o d ást, részegséget, k o rc sm á k b a n  
való  ny ilvánságos dobzódást, k o rcsm ah ázo k n ak  g y a k o rlá sá t, a ’ 
m ellyek  b ecsü le t szerető  szívhez, és n ag y  le lk ű  férfiúhoz, a ’ ki 
n y ilv án ság o s h iv a ta lb a n  vagyon, úgysem  illenek, szo rg a lm a to 
sán  k e rü ljék , illy  fo rm án  ped ig  a ’ tö rvényes h a ta lo m  e rá n t  
való tis z te le te t tu la jd o n  erkölcsessége á lta l- is  m indenképpen  
ö re g b íte n i igyekezzenek, m inden  v iszá lkodásokat, és h á b o rg á 
sokat, a ’ m ellyek nem  csak a ’ K özönségnek , hanem  az egy- 
gyes szem élyeknek is veszedelm essek, és a ’ legfölsőbb F e je d e 
lem nek  is s z o lg á la tá t  h á t r á l ta t ty á k ,  gondosan e lkerü ljék .

I I .  K ö ze lítv én  m inden  m ásod ik  esztendőben  a ’ M inden  
S ze n te k n e k  In n e p  N ap ja , m elly  1-ső N ovem berre  esik , és 
T a n á c sb é li R e s ta u rá tio  végett, kegyes K irá ly i  E ngedelem  m e lle tt 
h a tá rú i  s z a b a t ta to t t ,  a ’ T anács, és a ’ v á la sz to tt K össég , m inek- 
u tá n n a  (3 F e lség én ek  kegyelm es R e s ta u ra to r iurnbéli P a r a n 
c so la tjá t  a  F ő  M éltóságú  K irá ly i M a g y a r  U dvari K a m a ra  á l ta l  
m eg n y e r te  volna, a ’ V áros H á z á b a n  gyű ljenek  öszve, a ’ R e s ta u -  
r á t ió n a k  k ezd e te  e lő tt a ’ P lé b á n ia  T em plom ba a ’ S zen t L é le k 
n ek  m egh ívása  v ég e tt m egjelen jenek , és o tta n  a ’ S zen t M ise 
a l a t t  tisztességesen  jelen  legyenek.

I I I .  A z  I s te n i  szo lgála t el-végeztetvén  a ’ V á ro s  H á z á 
hoz ism ét erkölcsösen viszsza m ennyének , és o tta n , m in e k u tá n n a  
a ’ B iró , P o lg á rm e s te r , K a p itá n y , és a ’ több i T isz tség e ik rü l 
lem o n d o tta k  volna, a ’ R e s ta u rá t ió t  az ide m elléke lt s in ó r  m ér
ték  sz e rén t elfog ják  kezdeni, és ped ig  úgy, hogy a ’ B iró , P o l
g á rm e s te r, K a p itá n y , vagy m ás T isztv ise lőknek  v á la sz tá sa  
a lk a lm a to ssá g á v a l m inden  V okso lónak  h árom  golyobics, k e ttő  
u g y an  fekete , és egy fehér o sz ta tta sso n , a ' fehér a ’ voksot 
je le n ti, m eglévőn a ’ gyolyobicsok a ’ voksolóknál, ők azo k a t 
re n d b e n  a ’ C a n d id á tu so k ’ lá d ik á jo k b a , a ’ fehére t u g y an  azéba, 
a ’ k i t  v á la sz ta tn i k iván , a ’ k é t  fe k e té t ped ig  a ’ tö b b i C and i- 
d á tu so k é b a  a ’ v ég e tt béeresztik , hogy  illy  fo rm án  m in d en  gya
n ú sá g  c lm e llő z te ssen ; az pedig, a ’ k i leg több  fehér golyobicso- 
k a t  szám lá lan d , törvényesen v á la sz to ttn a k  k in y ila tk o z ta t ta s s o n ; 
m inden  v á la sz tá so k b an  pedig figyelem  vétessen az a lk a lm a to s , 
és é rdem ekke l tellyes Szem élyekre, az előbb e m líte tt  R en d sza-

36C orpus S ta tu to ru m . V.
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bás ped ig  m indenképpen  m e g ta rta sso n . E z e n  K irá ly i  Com m is-1 
s ió n ak  h a ta lm a  á lta l t i l ta t ik  az is, hogy a ’ T a n á csb e liek  tu la j
don  h aszn o k tú l in gere lte tvén  a r r a  ne  vetem edjenek, hogy ollyan 
R e s ta u rá tió k n a k  a lk a lm a to sság áv a l k iilöm bféle ígére tek , könyör
gések, gyülekezetek , és evés, ívás, ső t m ég fé lre  tévén a ’ fele
b a r á t i  sze re te te t is, m ások  h ib á in a k  felfedezése, e llenben a ’ 
m ag o k  érdem einek  fe lm ag asz ta lása  á lta l  m á so k tú l a ’ voksokat 
e lra g a d n i, és m agoknak  g y ű jten i m erészeljék.

IV . A ' V árosi T an ács, és a  v á la sz to tt K össég  oda igye
kezzen, hogy a ’ m ennyire  leh e t, jövendőre a ’ V áro si T á rn a k  
kö ltségei —  m inden  m ódon m egszűk ittessenek , a ’ felesleg való, 
és szükségtelen  k iadások  e ltáv o z tassan ak , hogy így egy fe rtá ly  
e sz ten d ő rü l a ’ m ásik ra  az e lk e rü lh e te tlen  k ö ltségek  m eggyőzet- 
te th essen ek , a’ káros, és a ’ kegyelm esen k ia d o tt  K irá ly i  R e n 
delések  á l ta l  t i l t a to t t  k ia d á so k tú l, a ’ köz T á rb ú i,  viszsza élés 
á l ta l  az evés ív ásra  te t t  kö ltségek  k ifize tésé tü l m a g á t m e g ta r
tó z ta ssa , különösen pedig  m eg ne engedje, hogy a ’ P o lg á ro k 
n á l, és m ás B érben  vevőknél a ’ b érbé li pénzek e lm arad jan ak , 
a ’ m i ped ig  a ’ kö ltségeknek  k ifizetése u tá n  m eg m arad an d , azt 
az adósságoknak  lefizetésére, vagy pedig  T őke  pénzek g y ű jté 
sére  fo rd ít ta n i  iparkod jon , m ellye t a ' jövedelm eknek  rendes, és 
szo rg a lm ato s korm ányozása  elől fog segíteni.

V . M in thogy  a ’ K a m a rá s  m inden  V áro si jövedelm eket 
(kivévén a ’ k a to n a  adót) bészedni köteles, figyelm ezni kell a rra , 
hogy  m inden  jövedelm ek a ’ T an á c sb é li m eghagyás m elle tt 
s z á m b a n  felvétessenek, sem m i k iad ás  ped ig  az o llyan  m egha
gyás n é lk ü l m egne essen. M ég is m in d a z o n á lta l h irte len , és 
h a lla s z th a ta t la n  esetekben, a ' B író n ak , vagy P o lg á rm este rn ek  
azo n b a n  is ki adandó  m eghagyása  m elle tt, m e lly e t a z u tá n  hová 
h a m a rá b b  a ’ T anácsbeli m eghagyássa l fel k e ll cseréln i, k ia d á 
so k a t szabad  tenni. A ’ fe lv e tt T ő k ep én zek tű l já ra n d ó  kam ato k  
illendősen , és a ’ m e g h a tá ro z o tt n apon  fizettessenek  ki, hogy 
n e  ta lá n tá n  az e lm u la sz to tt lefizetés m ia t t  azok  T őke-pénzekké 
v á lja n a k , és így a ’ te rhez  u j te rh  já ru l jo n ;  figyelm ezni kell 
te h á t ,  hogy a ’ K a m aráso k , és A dó-szedők  a ’ jövedelm eknek 
bévéte lében  go n d a tlan o k  ne legyenek, a ’ S zám ad áso k  pedig  a ’ 
n ék iek  k i-a d o tt T isz tiu ta s ítá s  szerén t, e lk ész ítte tv én  a ’ Szám 
a d ó k  á lta l, a’ m e g h a tá ro z o tt id ő re  b é a d a tta s sa n a k , és ezen 
b é a d á s  k é t hónapon  fe liü l ne  ha lasz tasso n , úgy  a z u tá n  a ' S zám 
vevő á l ta l  m egv isgá lta tván  a ’ b ennek  ta lá l t  hejányosságok  adandó  
fe le le t végett a ’ S zám adókka l közöltessenek, m eglővén pedig  a ’ 
h é jányosságoknak  k iv ilágosítása , ism ét fo n to ló ra  vétessenek, azon
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som m ák, m ellyekben  a ’ S zám adók  m a ra s z ta l ta t tn a k , bészedet- 
tessenek, m agok a ’ S zám ad áso k  pedig  az azokhoz ta r to z a n d ó  
e red e ti Iro m á n y o k k a l e g y g y ü tt az el r e n d e lt  he ly ek re  fe lkü l- 
de ttessenek . T o v áb b á  azon  viszsza élés, hogy az A dó-szedőnek , 
és K a m a rá s n a k  h iv a ta lly a  vagyonos, és a ’ V á ro s i T á r é r t  jó t
álló, de m ég is a ’ szám ad ásb an , já r a t la n  P o lg á ro k ra , m ég 
ped ig  az ő kedvek  ellen, és pénzbéli b ü n te té s  a la t t  kénszerítve  
lévén, b iz a tta sso n , vagy ped ig  ezen h iv a ta lo k  az o lly an  elein- 
tén  tu d a tla n n á l ,  m in e k u tá n n a  ő egy k é t esztendő  m ú lv a  a ’ 
szám adás m ó d jáb a  b e ta n u lt  volna, ism ét m ásra , és m á s ra  ism ét 
tu d a tla n ra , n ém elly k o r p ed ig  o llyanokra , a ’ k ik  a ’ m agok  m es
terségek , vagy kézi m u n k á jo k  m e lle tt m e g h a g y a tta tv á n , a ’ 
közönségnek so k k a l tö b b e t h a sz n á lta k  volna, á lta lv itessen ek , 
m indenképpen  e lk e rű ltessen . E zen  V áro s  te h á t  od a  u ta s í t ta -  
tik , hogy o llyan  K a m a rá so k a t, és S z á m a d ó k a t válaszszon, a ’ 
k ik  tö b b  esz tendők re  á lh a ta to s a n  m eg m arad n ak , a ’ h iv a ta l t  
ön k én t fe lv á la lják , vagy a r r a  h ív  szo lgá la tjok  m ia t t  k inevez
te tn ek , nem  ped ig  a k a ra tjo k  ellen, és pénzbéli b ü n te té sn e k  
feny ítéke a la t t  k é n te le n ítte tn e k . H ogy  pedig  a ’ h iv a ta lb a n  való 
rendes e ljá rá s ró l, és a ’ V á ro s i T á rn a k  b á to rsá g á rú i gondos- 
kod tasson , re n d e lte tik , hogy m ind  a ’ házi, m ind  ped ig  a ’ k a to n a  
adóhéli T á r  a ’ V áro s  H á z á b a n , és egy a lk a lm a to s  S zo b áb an , 
de kü lönös L á d á k b a n , m ellyeknek  k u lcsa i a ’ S zám ad ó k n á l, a ’ 
szobáé ped ig  a ’ B iró n á l fog ta r ta t tn i ,  h e ly h e z te tte s se n : T ö b b 
nyire  a lk a lm a to s  üdőben  ugyan  azon városi T á ro k n a k  m eg- 
v isgá lása  re m én y te len ü l k é t T anácsbéli, egy E lőlszó lló , és S zám 
vevő á l ta l  a ’ S zám ad ó k n ak  je len lé tekben  tö rté n n y e n  m eg, a ’ 
S zám ad ó k n ak  ped ig  az e lk e rü lh e te tlen  m in d en n ap i k ö ltség ek 
nek  k ip ó to lá sá ra  oda h aza  legfellebb 100. fo r in to t  ta r ta n i  
szab ad  legyen.

V I . M in d en  z av a ro d ásn ak  elm ellőzése és a ’ szükséges 
re n d ta r tá s n a k  b éhozása  végett m e g á lla p itta tik , hogy a ’ városi 
H á z i - T á r a ’ k a to n a  adóbéli T á r ra l  egybe ne egyeli t te s s é k ; hanem  
az a z o k a t kü lönösen  érdek lő  jövedelm ek és k iadások , azo k b an  
kü lönösen vétessenek fel, azon esetben  pedig , h a  a ’ V á ro s  ném elly  
ren d en k ív ű l való te rh tű l  n y o m a tta tn é k , ak k o ro n  szab ad  légyen 
ugyan  a ’ k a to n aad ó b é li T á ro n  seg ítten i, de úgy  hogy  illyen 
segedelm i pénzeknek  viszsza fizetése h á ro m  hónapon  tú l  ne 
h a la sz ta s so n ; m időn  ped ig  a ’ városi házi T á r  a ’ K a to n a sá g n a k  
á l ta l  költözése ese tében  a n n a k  ta r tá s á r a  ném elly  te rm esz tm é- 
nyeket, ú g y m in t szénát, zab o t költsönüzni fog, u g y a n  ezen 
kö ltsön  a ’ szám vetés a lk a lm ato sság áv al a ’ R e g u la m e n tu m  á lta l

3 6 *
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m eg h a tá ro zo tt á rb a n  viszsza té r ítte sse n , és így  a ’ V á ro sn a k  
m ind  k é t T á rá b a n  a ’ ren d e tlen ség  elm ellőztessen.

V I I .  A ’ K ö z -a d ó n a k  fe lo sz tásában  m in d  a ’ re n d re , m ind  
pedig  az a rá n y ra  nézve k önnyebben  e l- já r  a ’ V áro s i T an ács , 
lia  en n e k u tá n n a  az in g a tla n  ja v a k  négy s z e g ő d le k  sz e ré n t fel
véte tnek , és m in d e n  a ’ V á ro s ’ kö rnyékében  lévő P o lg á r i H á z a k  
ren d  szerén t szám o k k a l m egfele lte tnek , és illy  fo rm án  a ’ városi 
in g a tla n  ja v a k n a k  K önyvébe az u rb a r iu m b é li T isztv ise lőnek  
k ia d o tt  T isz tiu ta s itá sh o z  k épest re n d rü l re n d re  b é ira t ta tn a k . 
H ogy  pedig  az adózó  P o lg á ro k  a ’ reá jok  k i -v e t te te t t  a d ó t a n n á l 
rendessebben, és könnyebben  m egfizethessék, szükség, hogy az 
A d ó n ak  fe losztása , m ellyre a ’ T örvénynek  é rte lm e  sze rén t a ’ 
b irto k o s N em esek -is  m in d en k o r m e g h iv a tta ssan ak , nem  részen
kén t, hanem  egyszerre , a ’ m in t  a n n a k  k ido lg o zása  a lk a lm a to s
ságával m e g á lla p it ta to tt , tö r té n n y e n  meg, és e z é d u lá k ra  felírva 
lévén, a d a tta sso n  ki, e’ v égett kü lönös K ö n y v e t, vagy is L a i-  
strom o t kell az A dószedőnek  ta r ta n i ,  a ’ m ellyben  m inden  A dózó 
a ’ reá ja  fe lo sz ta to tt  S om m át, tu d n iillik  hogy m en n y it, és inelly 
tá rg y tó l  nék ie  fize tn i kelle tik , m e g lá th a s sa ; E z e n  jövedelm eket 
az A dószedő ren d esen  bészedni, és nem  m ás, m in d  a ’ K a to n a 
ságo t érdeklő  tá rg y  ok ra , m indég  ped ig  a ’ T a n á c sn a k  irá sb é li 
m eghagyása, és elégséges n y u g ta to k  m e lle tt k e ll k i adn i.

V I I I .  A ’ veszendőben m enő Som m ák, m ellyek  a ’ tanyászó , 
vagy ál tkelő  K a to n a s á g ra  való nézve e lk e rü lh e te tle n ü l követ
keznek, az A d ó n a k  m érséklése és fe losztása  a lk a lm a to sság áv a l 
o lly  figyelm et é rdem elnek , hogy azo k ra  te k in tv é n  a ’ m e g h a tá 
ro z o tt adón  fe liü l valam ivel tö b b  osztasson f e l ; ne hogy pedig  
ezen szin a la t t  az A d ó n ak  felesleg való felem elése következzen, 
szükségképpen m eg kell v á lasz tan i az e lk e rü lh e te tle n ü l veszen
dőben m enő S o m m á k a t, (a’ m elly ek tű l az adózó  N ép  sem m i 
m ódon m a g á t m eg  nem  m en th e ti)  az o lly an o k tú l, m ellyek  azok
n a k  g o n d a tlan ság a , vagy rész re  h a jlása  m ia t t ,  a ’ k ik re  a ’ 
K a to n a sá g ra  való  gondviselés b iz a t ta to t t ,  tö r té n n e k  m eg ; a r r a  
való nézve a ’ V á ro s i P o r tá k n a k  a rá n n y á  sz e ré n t a ’ v ég e tt 100 
fo rin to t, vagy h a  tö b b  szükségesnek lenn i lá tsz a tn é k , előre 
k iren d e lt m ódon a ’ közönséges a d ó n  feliül, tö b b e t  is fel lehet 
osztan i olly m ódon, hogy az ez id én  veszendőben m enő pénze
ken feliül m eg m a ra d a n d ó  Som m a, a ’ jövő esz tendőben  ism ét 
felvétettessen , és csak  a ’ h á t r a  m arad an d ó  Som m á, m elly  az 
előre m e g h a tá ro z o tt S om m ának  te lly es itté sé re  k ív á n ta tik , az 
A dózókra  o sz tasson  fe l; ne hogy pedig  a ’ szén án ak , zabnak , 
fának , kenyérnek , és m ás a ’ k a to n a  ta r tá s r a  szükséges eszkö
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zöknek  k isz o lg á lta tá sá b a n  n ém elly  g onda tlanság , vagy  ped ig  
ön  haszon  keresés bécsuszszon, és e’ m ia tt  az ad ó n a k  fe lem el
te té se  okoztasson, az ezekben tö rté n e n d ő  rendes g az d á lk o d á sra , 
és azoknak  m egegyengetésére a ’ V á ro s i T an ács  figyelm ezni fog.

I X .  A z egyenes r e n d ta r tá s  kivánnya, liogy ezen V á ro s 
n a k  jegyző könyvei, és m ás iro m á n n y a l tökéle tesen  e lkész ítesse
nek, így te h á t  ezen V árosi T a n á c sn a k  m e g h a g y a tta tik , hogy 
különös gondja , és szo rg a lm ato sság a  légyen a rra , hogy a ’ ta n á c s i 
jegyző könyvek h itelesek legyenek , és azért k inek  elő l ü lése 
a la t t ,  k ik n ek  je len lé tekben , m in é m ű  tá rg y ak , a ’ tö rvényes, közön
séges po lgári és gazdaságbéli á lla p o to k b a n  fo rd u ltá n a k  elől, és 
az o k ra  k ü lönösen  mi v é g e z te te tt, m iném ű m eg-hagyások  a d a t
ta k , és m inő rendszabások  h o z a t ta t ta k  légyen, tö k é le tesen , és 
h íven  a ’ városi Jegyzők  á l ta l  b é ik ta tta so n , az o llyan  T a n á c s 
béli V égzések a ’ jövő T an ácsü lé sb en , m inekelö tte  m ás tá rg y a k  
fe lvé te tnének , a ’ F ő -, vagy A ll-J e g y z ő  á lta l n y ilv án ság o san  fel
o lv astassan ak  ; ő nékiek  ped ig  szab ad  nem  lészen, ú g y  az  ő, a ’ 
szo lg á la tb an  való K övető iknek  is  az o llyatén  ny ilván  való I r o m á 
n y o k a t, és jegyző K önyveket kem ény  b ü n te té s  a la t t  tu la jd o n  
h á z a ik b a n  t a r t a n i ; hanem , m in e k u tá n n a  ren d b en  s z e d e tte t te k  
volna, nem  csak  szükséges a z o k a t  esz tendőnkén t b é k ö tte tn i ,  és 
jövőre az azokhoz való a lk a lm a z ta tá s  végett m e g ta r ta n i, h a n e m  
a ’ k ia d o tt  p a ra n c so la tn ak  következésében a ’ F ő  M é ltó sá g ú  
K irá ly i  M a g y a r  U d v ari K a m a rá n a k  is egy fe rtá ly  e sz te n d ő rő l 
a ’ m á s ik ra  t is z tá n  le íra tv a , és a ’ B író , P o lg á rm este r, ú g y  a ’ 
több i jelenlévők neveinek tu la jd o n  a lá -irá sáv a l fe lk ű ld en i. E z e 
ken fe liü l a r r ú l  is gondoskodni kell, hogy m inden  Iro m á n y o k , 
V égzések, és kegyelm es K irá ly i  P a ra n c so la to k , in e lly e k a ’ V á ro s 
n ak  ja v á t é rd ek lik , úgy a ’ fe lsőbb  H a ta lm a k n a k  K endelése i-is  
illendősen m egőríztessenek, és re n d b e n  szedegessenek.

X . A z  Ig a ssá g n a k  k isz o lg á lta tá sá b a n  a" V á ro s i T a n á c s  
a ’ legfőbb figyelm ét a r r a  fo g ja  fo rd ítta n i. hogy v a lam en n y i 
e lő tte  m egfordu ló  P ö rlekedő  F e le k n e k , m in e k u tá n n a  a z o k  e le
gendőképpen  m e g h a llg a tta t ta k  volna, az O rszágnak  tö rv én n y é , 
és a n n a k  h e lyben  h ag y o tt szo k ása i szerén t az ig asság o t h a m a r , 
és töké le tesen  k iszo lgálja , ho g y  a ’ P örlekedő  F e le k  p ő ré ik n e k  
hoszszabb ü d ő re  való k ite rje d é se  á l ta l  k o ldússág ra  ne  ju ssa n a k , 
főképpen ped ig  a ’ Szegényeknek , Á rv ák n ak , és Ö zvegyeknek  
könyörgő levelei, és pőréi, a ’ m elly ek e t am úgyis m in d en  tö rv én y  
sze rén t elől seg íten i kell, a ’ tö b b ie k  e lő tt figyelem re vétessenek . 
A r r a  való nézve m inden  T an ácsü lé sek , és ném ellykor a ’ v á la sz 
to t t  K össégnek  hozzá já r tá v a l  ta r ta n i  szokott, és a ’ köz jó t
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érdeklő  T anácskozások  is a n n a k  üdéjében  e lrendeltessenek . 
A ’ T an á c s-ü lé sek e t t a r ta n i  való R endszabás, a ’ m enny ire  azt 
végre h a j ta n i  lehet, az ide A . és B. b e tű  a l a t t  m e llék e ltt k e t
tős In té z e t  szerén t, m érsékeltessen . M in d e n ik  a ’ m ag a  V o k sá t 
illő m érték le tességgel a d ja  elő, a ’ B író  ped ig  a ’ T an ácsb é liek 
nek  voksai sze rén t az í t é l e t  a lá  b ö c sá ta to tt, t á r g y a t  fejezze bé, 
m elly a ’ Je g y ző k  á lta l, a ’ k ik n ek  csak fe ld e r ítő  V okshoz ju s 
sok vagyon, azonna l a ’ jegyző K önyvbe b é ik ta tta s so n . E zek  
így m e g á lla p ita tv a  lévén, m in thogy  a ’ közönséges T á rsaság n ak  
bo ldogsága, és a ’ fenn forgó  dolgoknak L e lk e  az  e lvégez te te tt 
tá rg y o k n a k  ti tk o s  m e g ta r tá sá b a n  áll, a n n a k  pon tos, és eskü- 
véssel e r ő s í t te te t t  m e g ta r tá sa  a já n lta tik . S e n k i a ’ T anácsbéliek  
közül fo n to s ok né lk ü l a ’ T an á c sű lé se k tű l m a g á t m eg ne vonnya, 
a ’ szükségnek  esetében m in d azo n á lta l e lm a ra d á s á t  a ’ B író n ak  
m in d en k o r m egjelencse, az esztendőbéli R e s ta u rá t io k n a k  a lk a l
m atosságáva l m indenkor ném elly  T an ácsb e liek , a ’ k ik  a ’ tö r 
vényes, vagy gazdaságbéli Ü lésekben  jelen  leendenek , kinevez
tessenek. A ’ gonosztevők, szükség fe le tt, n e  ta r tó z ta t ta s s a n a k , 
hanem , az e lk ö v e te tt rósz cselekedetekhez k é p e s t feddettessenek  
meg. О  e rá n to k  a ’ L a is tro m o k  a ’ g o n o sz -te ttek n ek  kifejezésével, 
ügy a ’ p o lg ári, és a ’ rab -szem éllyek  ellen i n d í to t t  P ö rö k n ek  is 
kü lönösen  a ’ F ő  M éltó ságú  K irá ly i M a g y a r H e ly ta r tó  T anács 
rendelései szerén t, a n n a k  m in d en  fél e sz ten d ő b en  fe lk ü ld e ttes- 
senek. A z  Á rv á k ra  is kü lönös figyelem légyen, h a  vallyon azok
n ak  vagyonyok az A rvák-gondv iselő jének  k ia d a to t t  T is z tiu ta s í
tá s  sze rén t ko rm ányoz ta tn a k -e , és azok rú l sz á m a d á s  a d a tta t ik -e  ? 
G ond ja  fog te h á t  len n i a ’ V á ro s i T a n á c sn a k , hogy  az azokat 
érdek lő  T őke-pénzek  b á to rsá g o s  helyekre a d a t ta s s a n a k  ki. Az 
Á rv á k a t ille tő  T isztség  k é t T an ácsb é lib ű l, és u g y an  annyi 
Szem élybül a ’ v á la sz to tt község közül m eg á llap ita sso n , az Á rv ák  
la js tro m i a ’ m eg h ag y o tt m ód szerén t k ü ld e tte s se n e k  fe l; ide 
ta r to z a n d ó  m ég az is, hogy  az á jta to s  h ag y o m án y o k  a ’ végső 
R endelésekhez képest azok n ak  végre h a jtó i á l ta l  igazán , és rend  
szerén t m e n tü l előbb te llyesittessenek , m ég id e  a z t is toldván, 
hogy az o llyan  végső rendeléseknek  m eg h ite lez te tése  végett 
k ik ü ld ö tt  T an ácsb é liek  az Isp o tá ly , vagy V á ro s  T em plom nak 
h a sz n á ra  v a la m it k ieszközölni ip a rk o d jan ak .

X I .  H o g y  ezen v á ro sb an  is a ’ P ö rö k tű l, h iv a ta lb é li le írá 
sok tó l, tö rvényes in té se k tű l, v izsgálásoktú l, szem lé lések tű l, örö
kös e la d á so k tú l az ad ó ság o k n ak  fe ljegyzésétű i, és m ás egye
b e k tő l já ra n d ó  ju ta lm a k  megvevése e rá n t  a ’ jó  re n d  ta r tá s  
bévezettetliessen , az o llyan  J u ta lm a k n a k  L a js tro m a , m elly a ’ 
fő M éltó ságú  K irá ly i M a g y a r H e ly ta r tó  T a n á c s  á l ta l  m inden
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szabad Királyi Városokra való nézve meghatározta to tt ide C. 
Betű alatt sinor mértékül mellékeltetik, és minthogy ollyatén 
Jutalmakból a’ tárgynak minéműsége szerént egyik, vagy 
másik fél egy részt nyerend, arra való nézve ezen Commissio 
által elrendeltetik, hogy a’ mi az ollyan leírásokból Jutalom, 
vagy más törvényes jövedelem fejében a’ Jegyzői hivatalra 
(kivévén az írónak szint ottan meghatározott, és a’ Tanács 
által közöttök egyaránt felosztandó részt) esik, annak két har
mad része a’ Fő-Jegyzőnek, egy harmad része pedig az Al
jegyzőnek e’ folyó Esztendei 1. Májustól fogva minden válo
gatás nélkül jusson.

XII. A’ Városi Tanács főképpen ója magát, hogy a’ 
pénzbéli büntetésekben, leginkább pedig a’ szegényebi) Polgá
rokra való nézve, a’ mértéket által nelépje, ha mindazonáltal 
a’ környülállások azokat megkívánnák, akkoron a’ fölösleg, és 
mértékletlen bírságoktól fent haggyon, és azokat a’ Törvény
hez szabja a’ mellyek a’ Városi Tárt érdeklik, abba bevitetni 
elrendelje, és azoktól a’ szokott birsági Lajstromokat név sze
rént fél esztendőnek kimenetelével a’ Fő Méltóságú Királyi 
Magyar Helytartó Tanácsnak felkűldje, nem külömben az alatt 
való Tiszteknek az alattamos bírságoknak megvételét kemé
nyen megtilcsa.

X III. A’ polgári Magvaszakadások eránt észre kelletik 
venni, hogy illy esetek magokat elől adván, az ollyan jószágok 
kiküldendő két Tanácsbéli, az Előlszóllók, és a’ Kamarás által 
feljegyeztessenek, és a’ Magvaszakattoknak mindennémű Javai 
becsűltessenek meg, és az illy módon elkészült Feljegyzés a’ 
Városi Tanácsnak béadattasson. A’ Jószág azután kotya-vetye 
által mentül nagyobb áron áróltasson el, az onnan béjövő pénz 
a' Városi Tárban bévitessen, és különös osztói alatt számban 
vétessen, végtére az ingatlan javak, mellyek magvaszakadás, 
vagy Ítéletnek végre hajtása által a’ városi birtokában jöven- 
denek, köz adó alá vettessenek.

XIV. Minthogy szokásban vétetett volna, hogy a’ házok
nak, vagy más polgári ingatlan javaknak vételét, és eladását 
a’ Törvénynek értelme szerént a’ jövendőbeli birtokosoknak 
bátorsága végett a’ közönséges jegyző-könyvben béiktatni kel
letik, azért jövendőre, és álhatatosan elrendeltetik, bogy a’ 
Város Bírája az egyik, vagy másik Jegyzőnek, Előlszóllónak, 
és Urbáriumbéli Tisztviselőnek jelenlétében minden fertály 
esztendőben, vagy midőn a’ többi foglalatosságok megengedik,
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minekutánna az eladó vágj vevő' Felek az örökös bé vallások 
eránt az Urbáriumbéli Tisztségeknél magokat béjelentették 
volna, öszve üljön, és minekutánna mind a’ két városi tárnál 
a’ hátra maradott fizetéseknek beszedése eránt a’ jelentést 
megtette volna, az örökös vallásokat bevegye, és a’ jegyző
könyvbe béiktassa, a’ vételbéli árnak minden forintjától az 
ingatlan Jószágtúl járandó megbatározott fizetés fejében 1. dr. 
az által vitel fizetés fejében pedig 1. for. 50. dr. közönségesen 
megvegyen, melly pénzt azután az Urbarialis számadásban, és 
az ottan megjegyzett Osztálokban bekell iktatni; azon esetben 
pedig, midőn valamelly osztálos fél a’ maga részét másnak által 
engedné, és az általvevő azt a’ jegyzőkönyvben által irattatja, 
az ollyan által irástúl azon okbúi, mivel egyik osztálos félnek 
a’ másikának örökségére kétségtelen jussa vagyon, mind a’ két 
esetben a’ Jegyzői hivatalnak az örökös bevallás vagy által- 
vételbéli Levélnek kiadásain, és a? Bírónak a’ pecsétnek reá 
nyomásáért a’ fellebb ki tett Lajstromban meghatározott jutal
makon kivűl, csak az általvitelbéli fizetésnek fejében 1. for. 
50. dr. vetessen meg, és a’ nevezett számadásokban bététessen. 
Arra való nézve se a’ Biró, sem pedig más valaki a’ Tanács- 
béliek, vagy Polgárok közűi, a’ Felek között történt alattomos 
eladásokban valamelly vevőt a’ vett ingatlan jószágba bé ne 
merészelje vezetni.

XV. A’ közönséges szükség, és a’ Lakosoknak bátorsága 
kivánnya, hogy a’ mennyire lehet, a’ tűzbéli veszedelmek, mellyek- 
nek szomorít példáit az elmúlt esztendőkben némelly szabad 
királyi Városok kinyilvánositották, eltávoztassanak. Ezen Királyi 
Commissiónak tehát meg rendelni tetszett, hogy ennekutánna 
mindenik, a’ ki a’ Polgárságban befog vétettetni, a’ már kegyel
mesen meg határozott polgári pénzbeli fizetésen kivűl, még 2. 
for. 50. dr. bőrvödörnek megszerzésére a’ Városnak házi tárába 
béfizessen. Meg hagyattatik ezen feliül a’ Tanácsnak, hogy 
nem csak a’ Közönségnek könnyebségére, hanem a’ tűzbéli 
veszedelmek ellen való nagyobb bátorságára való nézve is, a’ 
Városnak külömbféle tájékában lévő köz kutak jó karban meg
tartassanak, a’ víznek hordására szolgáló egynéhány vas abron- 
csos hordók, vas horgok, és a’ tűznek el oltására legszüksége
sebb, és legliasznossabb Eszköz, úgymint a’ Fecskendő, üdő köz
ben szereztessen meg, leg alább 24 bőr-vödör a’ város házában 
tartasson; a’ tűznek támadásakor a’ Város Kapitánnyá, egy 
vagy két Előlszóllóval azonnal ott légyen, és a’ szükségeseket 
megrendelje; e’ végett tehát minden fertály esztendőben a’ 
kéményeknek megvizsgálása végett a’ kémény tisztitó Mestert
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a’ Fertály-Mesterekkel, az Előlszóllókat pedig három választott 
küzségbéli taggal a’ tűz oltására megrendelt eszközöknek meg
vizsgálására a’ Tanács ki fogja nevezni, a’ kik arról gondos- 
godni kötelessek lesznek, hogy mindenek, következendöképpen 
a’ kémények is jó állapotban találtassanak, és ha némelly 
jobbítás szükségesnek látszatik, a’ Tanácsnak béjelentessen, 
és a’ további rendelés megtétetődjön; végtére ezen tárgyban 
a’ már felsőbb helyek által meghatározott Rendszabásokra 
különös figyelem légyen.

XYI. Hogy a’ többi Szabad Királyi Városokhoz képest, 
a7 mellyekben Szőllő hegyek találtatnak, itt is a7 bor kimérés 
eránt rend tartás, és egyenlőség hozattasson bé, és a7 Városi 
Tárnak haszna minden módon eszközöltessen, következeink
képpen minden viszsza élés, és meg szegés elmellőztethessen, 
az egész községnek köz egygyettértésével ezen Királyi Commissio 
azt rendelte meg, hogy ennekutánna két országos Vásár alkal
matosságával, mellynek egyike Gyertya Szentelő Boldog Asz- 
szony, a7 második pedig Pünkösd napjára esik, úgy minden esz
tendőben a7 Kántor napok üdéjében a7 bor áruitatásnak szabad
sága, különössen értvén tizennégy napig magát a7 Várost, kivé- 
vén a7 közönséges vendég-fogadókat, a7 mellyek az utazók 
könnyebbségére szolgálnak, és mostanában is meg vágynak (a7 
mellyekbűl mindazonáltal akkoron iezénként bort kivinni szabad 
nem lészen) illesse, a7 többi két országos Vásár alkalmatossá
gával pedig, úgymint Szent Istvánkor, melly Augustusban, és 
Szent Katalinkor, melly Novemberben esik, úgy a7 többi esz
tendőbéli egész üdőben, a7 bornak kimérése a7 Polgároknak 
(a7 Nempolgárok ezen szabadságbúi mindenkoron ki zárva lévén) 
szabad légyen. Valamint pedig olly módon, hogy a7 Polgárok
nak tulajdon bora, melly a polgári ingatlan helyeken termesz- 
tetett, annál könyebben kiárúltathasson, mindennémű vidéki 
boroknak béhordása keményen tiltatik, és csak olly formán 
megengedtetik, hogy az ollyan behordandó vidéki bornak min
den akójátúl, a7 Törvénynek elrendelése, és más szabad Királyi 
Városoknak rendtartása szerént 40. dr. a7 béhordás fizetése 
fejében a7 Városnak házi tárába le fizettessen; úgy azon esetre, 
ha valamelly Polgár, vagy Lakos vidéki bornak kereskedés 
végett való alattomos béhozásában megfogattatnék, az ollyan 
bor Contrabandban vétettessen, és annak ára harmad részben 
a7 házi tárban bévitettessen, egy harmad rész pedig a7 Város 
Templomára, a második pedig az Ispotályra fordíttasson. Mind
azonáltal szabad lészen a7 papi, és nemesi Rendnek vidéki boro
kat is, de egyedül a7 tulajdon házi szükségére mindenkor bé
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hozni; de hogy ebben is a’ szükséges óvás meglegyen, midőn 
tudniillik a’ tulajdon szükségnek és elköltésnek színe alatt a’ 
Nemesek által a’ külső borok, a’ papi rend által pedig leg
főképpen dézsma borok nagyobb, és fölösleg való mennyiségben 
béliordattatnának, és azután vagy a’ vélek egygyett értő Pol
gároknak alattomossan abroncs alatt éladattatnának, vagy pedig 
a’ papi rendbéliek Attyafiai által, a’ kik közűi némellyek a’ 
polgári szabadságot felvették, a’ magok házaikban, mint tulaj
don boraik kimérettetnének, ismét megrendeltetik, hogy minden 
Polgár az ollyas a’ Nemesektől, vagy Papoktúl, a’ város kebe
lében megvett külső, és dézsma boroktól, mintha ő általa bélio- 
zattattak volna, a’ fellebb megnevezett minden akótúl számlá
landó 40 dr. pénzbéli fizetést a’ Tanácsnál lévő béjelentés 
mellett, a’ város tárába leolvassa; azon esetben pedig, ha vala- 
melly Polgár az ollyas alattomos megszegésben tapasztaltatnék, 
nem csak a’ megvett bornak mennyiségét, a’ mellynek két har
mad része magának a’ Városnak megfog maradni, a’ hátra 
lévő harmad rész pedig a’ feladónak ítéltetni fog, elveszti; 
hanem még ezen kívül érdeme szerént pénzbéli büntetést is 
szenvedem!, mellyre a’ Városi Tanács főképpen vigyázni fog.

XVII. Minthogy több hasznos, és mesterségekben ele
gendőképpen gyakorlott, és a’ közönséges szolgálatokra alkal
matos embereknek felvétele a’ város gyarapítására tárgyalna, 
arra való nézve ezzel meg rendeltetik, hogy a’ Városi Tanács 
félre tévén minden nemzetségbéli tekintetett, a’ fel veendő 
Polgárnak tulajdonságait jól megvizsgálja, és fontolóra vegye, 
ha a’ Polgárságba béveendő a’ mesterségében elegendő gyakor
lást tett-e légyen ? a’ dologra alkalmatos, és így a’ Királynak, 
és a’ Közönségnek a’ terheknek viselésében hasznos leend-é ? 
magának pedig elegendő élelmet szerezhet-é ? Az ollyasok pedig, 
a’ kik felül azt véli, hogy sem hasznot hajtani, sem pedig 
magoknak élelmet annak módja szerént szerezni nem fognak, 
fel ne vegyen. A’ Mesterembereknek számát mód, és szükség 
felett ne öregbittesse, innen tehát egyetemben az is rendelte
tik, hogy azoktól a’ kik eddig a’ Polgárságot felvették a’ meg 
tartóztatott polgári pénzbéli fizetés, a’ polgári Jusnak elvesz
tése alatt megkivántassék, és a’ szokott polgári Levelek adat- 
tassanak ki.

XVIII. A’ Városi Tanács maga akaratja szerént О Fel
ségének, mint a’ Királyi Városok egyenes Urának, és a’ Fel
ségeknek tudta nélkül a’ közönséges ingatlan javakat eladni, 
más kézre bocsáttani, vagy némellyeket meg is venni, üj épű-
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leteket tenni, adósságokat csinálni, még kevesebbet pedig Pörökbe 
ereszkedni ne merészeljen, a’ magát elő adandó fontosabb ese
tekben, Pörökben, ingatlan javaknak eladásában, és vételében 
a’ Közönséget, vagy a’ Várost érdeklő épületek tevésében a' 
Tanács, hogy maga magától semmit se tegyen, ezzel nékie meg- 
tiltatik, hanem ollyan tárgyok eránt a’ választott Községgel 
előbb tanácskozzon, és ugyan azt az indító okoknak elő adása, 
és a’ költségek feljegyzésének hozzá csatolása mellett, a’ Királyi 
helybe hagyásnak kieszközlése végett a’ felsőbb helyekre meg
küldje.

XIX. A’ szárazoknak, és folyóknak mértékei, és más illy- 
féle eszközök eránt, a’ hazabéli Törvényekhez képest a’ Fő 
Méltóságú Királyi Magyar Helytartó Tanács által meg paran
csoltatok Rendtartás megfog tartattatni, és azért, hogy az 
eladandó élelembéli szereknek ára a’ Közönségnek kárával ne 
nyőljön, és az eladók csalárdsága elmellőztessék, a’ Városi 
Tanács minden uzsorás eladást, vagy az előre való megvéte
leket azoknak, a’ kiket nem illett, keményen megfogja tiltani, 
és elrendelni, hogy az úgy nevezett Kofák a’ gyümölcsnek, 
zöldségnek, és baromfinak naponként való előre megvételétűi, 
a’ megvett szerek elvesztése alatt, mellyeket a’ Városi Ispotály
nak által kelletik adni, reggcltűl fogva tíz óráig eltiltassanak. 
A’ Polgármesternek pedig különös kötelessége lészen, minden- 
némű mértékeknek megvizsgálását minden fertály esztendőben 
megrendelni, és minden ez eránt elő kerülő héjányosságokat, 
és ő nékie fel fedezett hibákat a’ Tanácsnak béjelenteni, hogy 
azok, a’ kik hamisságba, és csalárdságba tapasztaltatni fognak, 
a’ megszegésnek minéműségéhez képest, büntetés alá, mellyet 
az Ispotály, vagy a’ Város Templomának szükségeire fordítani 
kell, vetetthessenek.

XX. Nem csak a’ Város diszére, hanem a’ levegőnek 
tisztaságára is szolgál az utszáknak tisztavoltya. Arra való 
nézve a’ Tanács és a! Község különösen gondoskodni fog arról, 
hogy azok tiszták, úgy a’ kő-flastrom is, a’ mennyire lehet, 
jó karban megtartassák, a’ héjába való gödrök megtöltessenek, 
és elteríttessenek, a’ szemetet az utszákra kihinteni, meg ne 
engedtessék, végtére az imitt amott öszve vakarandó sár a’ 
Városbúi ki vitessék, illy formán , pedig a’ jő rendtartás a’ 
tisztasággal együtt béhozattassék. És minthogy ezen Város a’ 
kegyelmes Privilegium szerént a’ bástyáknak megujitásátúl 
kegyelmesen feloldoztatott, és az ő szabad választására a’ külső 
Városnak a’ belsővel való öszve kapcsolása engedtetett volna;
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arra való nézve ezen Királyi Commissiónak a' Községnek meg
hallgatása után meghatározni tetszett, hogy azon esetre, hogy 
ha a’ Polgárok házaikat a’ külső részén a’ Város falához 
ragasztanák, így pedig a’ Városnak ékessége öregbednék, az 
ollyan által vett részéért a’ Város bástyáinak azon ok után is, 
mivel hogy az ott lévő építő eszközök a’ házhoz tartoznak, 
ollyatén falnak minden négy szegű ölétűl 1 fl. 50 den. a’ 
Városi Tárban lefizetni tartozzanak, többnyire pedig az ollyan 
bástyabéli résznek a’ teendő épülethez való alkalmaztatása azután 
mindeniknek szabad maradjon.

XXI. Azon veszedelemnek elmelőzése végett, hogy a’ 
Pörnek kimeneteléig, vagy más okra való nézve a’ Biró kezé
hez letett pénzek, a’ mellyek a’ tűzbéli veszedelmek, vagy más 
viszontagságoknak ki tett egygyes házokban tartatni szoktak, 
el ne veszszenek, és hogy azok ön haszon mellett Kamatra ki 
ne adattassanak, elvégeztetik, hogy elő-adandó esetben a’ Bírói 
kézhez jövendőben leteendő pénzek nem másként, hanem a’ 
Letévőknek pecsétje alatt nem a’ Bírónak, az ő házában, 
hanem a’ közönséges Tanácsülésben, a’ napnak a’ mikor, és 
kik által tétettek le, a’ Jegyző-könyvben való beiktatással, 
adattassanak által, és azok a’ városi levél tárba, mellynek 
kulcsa szokás szerént a ’ Bírónál tartatik bé-tétessenek; az 
azokat viszsza kérő Feleknek pedig nem másként, hanem a’ 
dolog úgy hozván magával, azoknak a’ Tanácsülésben előre 
bocsátandó béjelentés, és azoknak kiadása eránt hozandó vég
zés után minden pénzbéli fizetés nélkül adattassanak ki.

XXII. Minthogy a’ kegyelmes Privilegium szerént Plé
bánia Templomnak azon Szentegyház, melly ez előtt az eltö
röltetett Jézus Társaságbéli Atyákhoz tartozott, ezen Város
nak kegyelmesen által adatott volna, ez eránt tehát ezen 
kegyelmessen ki nevezett Királyi Commissiónak azt meghagyni 
látszatott, hogy a’ jövedelmekre, és Tőke pénzekre, mellyek 
jövendőben is nékie jutni fognak, úgy a’ kamatokra is külö
nös gondviseltessen: ha pedig a’ Tanács észre veendi, hogy 
valamelly adósnak vagyonja kissebbedik, akkoron a’ nékie kiada
tott Tőke-pénznek, és hátra lévő kamatnak tüstént való viszsza 
vitelére a’ Tanácsbéli segedelem mellett lépettessék; ha pedig 
a’ Tőkepénzek külső adósoknál veszedelemben volnának, ezen 
esetben a’ Város Ügyésze azoknak bé szedése végett ingyen 
szolgálni tartozzon. A’ számadások a’ Városi Plébános Úrnak 
jártával vétessenek fel, és a’ Fő Méltóságú Királyi Magyar 
Helytartó Tanácsnak, és a’ Fő Méltóságú Királyi Magyar
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Udvari Kamarának esztendőnként felküldettessenek, végtére az 
Ügyi láznak java mindenekben szemelőtt foi’ogjon.

XXIII. Minthogy az eddig bévett szokás szerént, ezen 
Városnak Polgárjai, és Lakosi különös osztályokra, vagy is 
Századokra fel volnának osztva, az ollyan Századok pedig 
különös Zászlókkal, dobokkal, és fegyverekkel elvolnának ren
delve, minden Századot továbbá egy Kapitány az alatta való 
Tisztekkel kormányozna, következendőképpen a’ három itt 
lakozó Nemzetnek illyes osztása, és annak különös felosztása 
több pártolásokra, részre hajlásokra, és szakadásokra okot, ez 
pedig a’ több esztendők előtt történt zászlóknak, és fegyverek
nek elvételére alkalmatosságott adott volna; arra való nézve a' 
Királyi Commissio azt rendelte, hogy minekutánna a’ Város
nak legalázatossabb kérelmére a’ megteendő felsőbb Rendelés
bűi az említett fegyvereknek, és zászlóknak viszsza adása a’ 
Commissio által a’ megürült Pécsi Püspökségnél valójában ki 
fog eszközöltetni, és következni, az előbb említett zászlók ennek- 
utánna mindenkor a’ város házában tartassanak, és csak a’ 
renden kívül való esetekben, vagy Inneplésekbcn a’ Tanácsnál 
leendő bé jelentés után, onnan kivétessenek, és azoknak vége 
után, ottan azonnal ismét letétessenek. Valamint pedig ezen 
Városnak mostani rendbeszedése által, azon esetre, midőn a’ 
Polgárok közönségesen az ájtatosságokra, vagy más alkalma
tosságokban öszve jönnek, az ő Előljárójok a’ Város Kapitánnyá 
volna, úgy minden viszálkodásoknak elmelőzése végett ezen 
Commissio által az is megrendeltetik, hogy nem csak a’ Pol
gárok által eddig viselt Kapitányi, vagy ehez hasonló hivata
lok, hanem az úgy nevezett Kompániabéli Ládák is, a’ mely- 
lyekbűl egyébb eránt az öszve jövetelekben az evések, és ivások 
szoktak meg történni, keményebb fenyítéknek terhe alatt egy
általán fogva, megszünnyenek, és eltöröltessenek; továbbá ez 
illyes katonai viszsza élések helyett csak egy Polgári Sereg a’ 
lövöldöző Társaságnak neve alatt felállítani megengedtetik, 
úgy mindazonáltal, hogy az mind a’ három Nemzetbűi egy- 
arányos számban állíttasson fel, és üdőközben, a’ Posonyi, és 
Pesti Társaság formájára szabadtasson, és annak lövöldöző 
gyakorlása végett a’ Tetyei tájék, melly alkalmatos, és minden 
veszedelemtűi ment hely, ki neveztessen, olly feltétellel pedig, 
hogy ennekutánna csak az említett lövöldöző Társaság az elől
adandó Inneplésekre alkalmaztasson, és a’ szükséges Tisztek a’ 
Tanács által neveztessenek ki.
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XXIV. A’ Városi Tanács, vagy a! Község ne merészeljen 
akár minémű szin, vagy név alatt, a! városi tárbúi ajándéko
kat, vagy akármelly nagyobb értékű jutalmakat ajánlani, akár 
pedig e’ végett kéregetés által pénzt gyűjteni, vagy adó gyanánt 
valakire kivetni. Hogy ha mindazonáltal valaki rendenkivűl 
való és ezen Királyi Városnak hasznos szolgálatokat tenne, a’ 
mellyek különös jutalmat érdemelnének, olly esetben az aján
déknak ajánlása a’ számadásban kitétessen, és a’ végett az 
arra tárgyalló meghagyás kiadattasson, a’ szolgálatoknak pedig 
érdemei előszámláltassanak. Arra való nézve a’ közönséges Tár
búi teendő minden kedveskedések, és más akármelly rendbéli 
adakozások vagy a’ Tanácsbélieknek, vagy a’ Szolgáknak, a’ 
hadi Tiszteknek a’ végett, hogy a’ polgári hatalommal a’ jó 
egyetértés eszközöltessék, a’ hadi Tárok Elöljáróinak, és az ó' 
alatta valóinak, a’ hadi, és polgári Biztosoknak, ezen föllűl a’ 
tanyázó Katonáknak, minthogy az ezekre teendő kiadások a’ 
katonai határ szabásban kivagynak jelelve, és azokon föllűl a’ 
Katonaság kívánni semmit sem merészelne, nem is kérhetne, 
eltiltatnak.

XXV. Minthogy a’ közönséges Vendégfogadóknak az 
egész esztendőnek elfolyta alatt bort mérni szabadságok volna, 
arra való nézve más Szabad Királyi Városokhoz képest ren
deltetik, hogy a’ polgári Vendégfogadósok ezen díszes jelesség
nek megtartása végett, a’ vendégfogadóbéli Czimereit, mérsé
kelt fizetés által a’ Várostúl olly feltétellel válcsák meg, hogy 
ha némelly czimeres Vendégfogadóknak Birtokossai, vagy ezek
nek Orökössei a’ Vendégfogadójokat másra által szállíttani, 
vagy eladni akarnák, a’ vevők azon pénzt, melly a’ Czimer- 
nek megváltása végett mindjárt eleintén fizettetett, az eladó
nak minden eladás alkalmatossággal viszsza fizetni tartozzanak, 
arra mindazonáltal különös tekéntet légyen, hogy a’ Czimeres 
Vendégfogadóknak száma szükségen föllűl ne öregbitessék; 
hogy pedig a’ közönséges Vendégfogadóknak tulajdonossai, az 
itt lévő nem kevés számú Kofák által, a’ mellyek nem csak 
az országos, és héti Vásárok alkalmatosságával, hanem min
den nap is a’ húsnak, mindennemű baromfinak, és zöldségnek 
korábban való öszve-vétele, azoknak azután eladása által ő 
nékiek, és az egész közönségnek terhére vágynak, kevesebben 
károsittassanak, következendőképpen az őket érdeklő ételekben 
való kereskedésben ne háborgathassanak, ezen Királyi Com- 
missiónak megállapítani tetszett, hogy az úgy nevezett Laczi 
Konyhának jussa vagy a’ többet ígérőnek bérben adattasson, 
vagy az ollyan ide való vagy vidéki Kofáktól az ebbéli keres-
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cedéstűl mértékletes pénzbéli fizetés a’ városi Tárnak részére 
negvétetődjön. Ezen tárgynak végre hajtása tehát a’ Városi 
Tanácsnak gyors elintézésére hagyattatik.

XXVI. 0  Felségének Anyai kegyelmébűl származott 
többi elintézései között az is nem kevés tekintetet érdemel, a’ 
melly szerént az Erdőkben való rendtartás, azoknak béplán- 
tálása, és megtartása meghagyattatott, és ajánltatott. Mint
hogy tehát ezen Városnak kerületében az ollyan a’ hegyeket, 
és erdőket érdeklő Intézetnek helye, amúgyis pedig tudva 
volna, melly béfolyása légyen a’ kereskedésre az Erdőknek 
mivelése, és fentartása, ezen kiküldött Királyi Commissio a’ 
Városi Tanácsot arra figyelmetessé tenni vélte, hogy a’ leg
felsőbb Királyi akaratnak eszközlése végett minden igyekezetét 
reá fordítsa; azon károknak tehát, mellyek az ide való Lako
sok által, a’ kik eddig kények szerént az erdőt meg szálván, 
elpusztítani szokták, történtek, elmellőzése végett, ezen Királyi 
Commissio négy Csőszt az ő nékiek elöljáró Inspectorral meg
rendelni elvégzett azon okbúi is legfőképpen, hogy ha valaki 
a’ maga szüks«' éré való nézve is magát a’ Város Erdőjéhűl 
fával beszerezni kívánná, ő a’ Városi Tanácstól irásbéli meg
hagyást az Erdő-Inspectornak elő fog mutatni, a' ki ő nékie 
a’ Csőszök által a’ helyet, a’ hol az ollyan házi eltartásra való 
fát levágja, melly hely a’ Városi Tanács által minden eszten
dőben ki fog jeleltetni, minden kocsitól 15 dr. lefizetése mel
lett, ki fogja nevezni; a’ megnevezett Erdő-Inspector tehát, 
és a’ Csőszök vigyázni fognak, hogy senki meg nem engedett, 
főképpen pedig éjjeli üdőben az erdőbe bé ne mennyen, és se 
nagyobb, sem pedig nevendék fát levágni, vagy elvinni ne 
merészeljen; hogy ha pedig ollyan alattomos erdei tolvajt meg
fognának, azt szekerével, és lovaival együtt a’ Város Házához 
hajcsák, és a’ Tanácsnak a’ végett, hogy a’ tett kárnak miné- 
műségéhez képest a’ végzést hozza, feladják. Rendeltetik ezen 
kívül, hogy se a’ mostani Városi erdőben, sem pedig azokon 
a’ helyeken, a’ hol nevendék erdő lehetne, egygyes személyek, 
vagy a’ szomszéd birtokosok által akarattyok szerént, és tanács
béli végzés nélkül irtások ne történyenek; így tehát a’ Tanács 
;iz erdő, és szederfa mivelése miatt lebocsátott, és azután lebo- 
csátandó kegyelmes sinormértékű rendelésekhez magát minden
képpen alkalmaztatni fogja. Végtére

XXVII. Hogy azok eránt, a' melylyek a’ Városnak akár 
belső díszét, és ékességét, akár pedig a’ köz-jónak előmozdítá
sát, és a’ Polgároknak közönséges megtartását érdeklik, a’
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Városi Tanács igasságos, egyenes, és lelki esméretbéli tekén 
tettel viseltessen, a’ Község pedig, és valamennyi Polgárok a 
illő tiszteletet, és engedelmességet a’ Városi Tanácsnak meg 
adják, különösen pedig minden Nemzetségbéli tekíntettűl, a 
melly több roszszaknak, és szakadásoknak leítfeje, minden pár
tolásoktól. és különös öszve jövetelektől, melylyek a’ legfelsőül 
Királyi parancsolatok által legszorossabban tiltatnak, magokai 
megtartóztassák, ezen Királyi Commissiónak nevében ezzel meg- 
hagyattatik, sőt inkább egyenlő szívvel, és viszontag való sze
retettel (mellyel, hogy a’ polgári Társaságban élők öszve kap
csolva legyenek, az Isteni parancsolatnak elintézésébűl is, illő) 
a’ köz-jóra való szeretettül, és buzgóságtúl vezéreltetvén oda 
igyekezzenek, hogy azokat, a’ mellyek ezen Városnak nagyobb 
gyarapodására, és onnan magokra a’ Polgárokra is kiterje
dendő szerencséltetésére szolgálandanak, illendően végre haj
tassanak. Rendeltetik továbbá, hogy mind ezen Commissióbéli 
Statútumok, mind pedig az ezen kiküldött Királyi Commissio 
által a’ Városi Tiszteknek kiadott Tiszt utasítások minden 
esztendőben legalább egyszer a’ Tanácsbéli Ülésben a’ válasz
tott Községnek egyben hivásával-is, nyilván fel-olvastassanak, 
és megmagyaráztassanak; igy pedig mindenik a’ maga köte
lességére figyelmetessé tétessen, mellyeknek tellyesitése után 
semmi kécség fennem marad, hogy ezen Közönség, melly О 
Felségének Anyai kegyelméből a’ többi Szabad Királyi Váro
soknak számában kegyelmesen felvétetett, a’ köz-jóra czélzó 
buzgó kiszolgáltatás által még virágzóbb karba nem jutand, 
mellyet ezen kiküldött Királyi Commissio szívbűi kíván, és 
minden hivatalbéli szolgálatokra hajlandó, és kész marad. A ’ ki
küldött Királyi Politico Cameralis elegyítetett Commissióbúl.

Pétsett 3-dik Júliusban 1780.
K l a u s z  I g n á c z  m. k. 

a’ Királyi Commissiónak Jegyzője.
Vö r ö s  F e r e n c z  m. k. 

a’ Királyi Commissiónak Jegyzője.

1780.
Pécs városi statutum.

Ordo Pertractandorum in magistratuali liberae ac regiae 
civitatis Quinque-Ecclesiensis sessione negotiorum.

l-то. Diebus Lunae Mercurii et Veneris celebrentur 
sessiones magistratuales, sub quibus semper primum et ante 
omnia per notarios protocollum ultimae sessionis perlegatur.
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2 -0 . Publicentur benigna mandata regia intimata excel- 
orum consiliorum locumtenentialis et cameralis necnon taver- 
licalia sic quae adsunt.

S-о. Si quid totum civitatis publicum tangens occurrit, 
committatur tribunis plebis, ut electam communitatem pro 
futura proxima sessione convocent, in qua occurrentes mate
riae concertentur, universa vero conclusa et determinata per 
notarium protocollo inserantur.

4 -0 . In sessione refert primarius judex, si quae babét ad 
officium suum pertinentia et signanter acta deputationis in 
publicis, dein vel idem, aut substitutus judex, quae ex actis 
sedis judicialiter referenda occurrent. Post hunc consul negotia 
in particulari commissione praevie assumpta referet, ac tandem 
singuli senatores, si quid super excepto alicujus testamento, 
aut peracta judiciaria executione oculata vel alia commis
sionem agistratuali effectuata vel cambiis fassionibusque apud 
urbarii officium coram se celebratis in ordine referendum 
habebunt.

ő-о. Processus coram magistratu tamquam primae instan
tiae judice suscitati per extensum medio notariorum legan
tur, iis perlectis juxta pluralitatem votorum sententia feratur, 
ad quam exaudiendum partes vel earum advocati convocentur.

(>-o. Eadem formalitate procedatur in processibus crimi
nalibus, hoc tamen peculiariter observato, ut reus praevie per 
fiscalem benevole examinatus coram judicio reexaminetur et 
cum testibus confrontetur.

7- 0 . Assumantur causae a judicio sedis judicatus per 
appellationem provocatae. Potissimum illae, quae propter appel
latam intra dominium admissam ab executione pendent.

8 - 0  pro peragenda executione exmittendus senator, si 
linguam, qua* sententia apposita est, non intelligeret, per nota
rium vertatur sententia in linguam vernaculam, ut cum dispen
dio partium frequenter oriri soliti executionem correctorii 
processus evitentur. Caeterum autem executiones fiant erga 
praefictionem quindenae et relatio scripto semper superinde 
praesentetur.

O-о. Sedes judicatus quolibet die Martis cum denunci- 
nandis senatoribus, ordinario notario, uno e tribunis et duobus 
ex electa communitate, sub praesidio primarii aut substituti 
judicis, commissio vero oeconomica singulo die sabbathi cum 
consule et residuis senatoribus qui ad sedem judicatus depu
tati non sunt, item vice notario et duobus electae communi
tatis commembris, praesentibus etiam tribunis, camerario, ac 
rationum exactore considebunt, sub hac priori deputatione

Corpus Statutorum. V. 3 7
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publica et judiciaria negotia pertractabuntur sub posterioi 
vero res oeconomicae assumentur, capitalia pupillorum et qua 
ad emnolumentum eorum pertinent, disponentur Controversia* 
inter contubernales opifices in quantum opificium concer 
nunt, examinabuntur et determinabuntur. Praeterea instituen 
tur ab improviso ponderum et mensurarum investigationes, et 
qui juxta limitationem sua in justo pondere ac bona qualitate 
baud distrahere comperti fuerint, in eos animadvertetur. Item 
deputationis hujus vigilantiae suberunt quaecunquae ad oeco
nomiam civitatis spectant, uti forum xenodochium, viae publicae 
stratum civitatis, mundities platearum, fontes publici, tran- 
quilitatis et securitatis publicae procuratio, repartitio quanti 
contributionariae cum concursu tamen possessionatorum nobi
lium ac plurium civium et opificum instituenda, rationum 
denique revisio. Super quibus omnibus protocollum sua forma 
per notarios ab utrinque conficietur, sub proxima sessione 
magistratuali referendum.

Eredetije Pécs város levéltárában az esküformák s egyéb szabályok 
külön könyvében 282. lap.

1780.
Pécs városi statutum.

P u n c t u m o k . . . 1
melyek az szab. kir. Pécs város polgárainak elolvastattanak 

és a melyek szerint meg is esküttetnek:
1- ször a ki ezen szab. kir. város községében és purger- 

ségében állanyi kívánkozik, főképen szükséges, hogy istenfélő 
és jó erkölcsű, azután hogy Eő felségének koronás királyunk
nak, úgy mint nekünk kegyes urunknak hiv légyen.

2- szor hogy biró, polgármester és kapitány uraknak nem
különben az egész magistratusnak illendő böcsületet és tiszte
letet megadja és azoknak szavát fogadja, hogyha pediglen az 
említett biró, polgármester, vagy kapitány urak őtet a város 
dolgában hivatnák, tartozik mindjárt jelen lenni és az paran
csolatjait véghez vinni.

2-szor hogyha vagy a városban, vagy a városon kívül, 
olyas állapotokat hallana és tapasztalna, a melyek a városnak 
veszedelmesek lehetnének, tartozik azokat megjelenteni, és min
den mód szerént a város szabadságát védelmezni.

1 Ugyanez megvan latin nyelven a 18., német nyelven 21., ugyan
ilyen nyelven a 25. lapján az alól idézett könyvnek.
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4- szer, ha valami polgár kereskedést kezdeni akarna, 
annak ugyan az város pecsétje alatt szabad passus ki fog adatni, 
de mindazonáltal az emlétett passus mellyet olyas polgár, más 
idegen embert, vagy kereskedőt a vámok fizetéséből kimenteni 
ne merészelje, mert oly formán nemcsak a szabadságát vesztené, 
hanem a büntetést is el nem fogja kerülni.

5- szőr lia talántán felséges kegyes királyunk ellen hadi 
háború támadna, avagy az állapot magával hozná, hogy ezen 
városnak is jó vigyázással kellene lenni, szükséges hogy minden 
polgár valamikor parancsoltatik, a kapitánya előtt jó fegyvere
sen jelen légyen és oly móddal, még maga saját vére ontásával 
is emberül szolgáljon a városnak.

J  u ra  m e n t u m.
Én N. N. esküszöm az élő Istenre, teljes szentháromság, 

atya, fiú és szentlélek Istenre, boldogság szűz Máriára, és Isten
nek mindenszentjeire, hogy én az előbb említett punctumokat 
minden foglalataival megakarom tartani Eő fölségének úgy 
mind Magyar koronás királyunknak, Nékünk kegyes urunknak 
saját vérontásommal is, boltig hiv, nemkülönben bíró, polgár- 
mester és kapitány uraiméknak, úgy az egész magistratusnak 
is, minden tiszteletet mutatok és szófogadó leszek. Isten engem 
úgy segélyjen, boldogságos szűz Mária és minden szentjei.

Eredetije Pécs város levéltárában, az esküformák és egyéb szabá
lyok külön vezetett kéktáblás és sárga félbőrkötésü jegyzőkönyvében 
104—105. lap.

1783.
Kőszeg városi statutum.

Nachdem unter dem 26-ten April 1782. durch Eine Ehr
same Gemeinde mittels des Vormunders gemeldet worden, dasz 
olmgeacht deren vorläuffigen Stadt-Statuten, ungeacht deren 
zu mehrmahlen geschehenen Magistratual Schlüsszen einige 
Inwohnere, ja auch Bürger, welche dieszfalls der abgelegte 
Eyd einscliräncken sollte, frembde Weine herein schwärzen; 
Ist derley schädlichen Übertrettung doch endlichen vorzubeü- 
gen, fest beschlosszen, dasz all und jede, so ausszer der gewöhn
licher masszen erhaltener Erlaubnisz frembde Weine in die 
Stadt herein bringen, ausszer der Confiscation solcher Weine, 
das erstemahl von einer jeden Halbe Wein in 50 den., das 
änderte mahl aber, und so offt es alsz dann geschehe, per 1 fl.

3 7 *
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unumgänglich bestraftet _ werden, wovon der dritte Tlieil der 
Straffe jenem, der solche Übertrettung andeutet, zukommen solle.

Zufolge des 41-ten Punktes in Betreff deren Wäldern, 
ist vermög viellfälltig eingeflossenen Klagen unter dem 30-ten 
April 1782. beschlosszen worden, dasz unter unumgänglich 
aufbürdenden 4 fl. Straf Niemand sich unterfange in denen 
Mösszen sowohl des obern, als untern Waldes zu holzen oder 
das vieh zu wayden.

Eredetije Kőszeg város levéltárában, a statutum könyvben.

1786.
Szombathely városi statutum.

Die 23. mensis Decembris. Az okozható drágaságnak 
eltávoztatása végett az apró jószággal kereskedő boltosoknak, 
úgy kofáknak, érdemlendő büntetés alatt keményen megtilta- 
tik, hogy a piarczra hozatandó jószágokat nyereségre, mind 
addig összve szedni, venni ne merészeljék, valamig a közönséges 
nép a maga szükségére abból elegendőképpen nem provideal.

Eredetije Szombathely város levéltárában. Prot. 178o—1788. Pag. 279.

1788.
Szombathely városi statutum.

Anno 1788. die 8-va octobris. 3-o. Az 1774 diei 18-a 
Martii kelt protliocollatio, és ő felségének ez iránt érkezett 
kegyelmes parancsolatja ellen is, minthogy némelyek zsidókat 
minden bejelentés nélkül házaikban be fogadták légyen, holott 
nem egy, hanem több példából is ki tetszik, hogy az ilyes jövő 
menő zsidók, kik az várost illető terliekben nem concurrálnak, 
sőt inkább adósságokat tevén, a contributióval restálván el 
szöknek, és igy mind két esetben az városnak praejudicálnak, 
annakokáért elvégeztetett, hogy azok, kik mind ő felsége paran
csolatját, mind pedig a magistratusnak végzését által hágták 
ki ki 4 fra. büntetődjék, többire pedig a kiknél zsidók volná
nak, nekiek magistratualiter imponáltatott, hogy most közelítő 
Szt. György napjánál tovább, házaiknál kemény büntetés alatt 
tartani ne merészeljék.

Eredetije Szombathely város levéltárában. Prot. 1788—1791. Pag. 71.
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1792.
Szombathely városi statútumok.

I.
Die 29. februarii, l-то. Minthogy a kinek se mestersége, 

se immobilis fundusuk nincsen zsellérekre esendő contributio- 
nali incassatiojában számos difficultások subversalódni tapasz
taltatok, úgy hogy sokan contrabutioval restálnak, hir nélkül 
elmennek és azoknak elköltözésit a gazdák is be nem jelentik, 
következendőképpen a contributionalis cassa szenved, ahoz képest 
közakaratul elvégeztetett, hogy az olyas zselléreknek obtingen- 
tiaja a gazdára vettessék, ki azt befizetni tartozik, szabadsága 
lévén az zsellérjén megvenni. Nemkülönben:

2-do. Mivel tapasz tál tátik, hogy számos zsellérek, kik nem 
purgerok, következendőképpen a városi közönséges jussal nem 
is élhetnek, a város pascumjára marháit a csordába hajtják 
elvégeztetett, hogy az olyas marhára titulo pascui bizonyos 
fűbér, ugyanazokra esendő contributio ejectáltassék; az elsőt 
ugyan a város domestica cassájába, a másikat pedig az mili
taris eassához befizetni tartozzanak, melyet minekelőtte le nem 
tesznek: a pásztorok marháikat eleikbe venni ne merészeljék.

S-tio. Az erdőknek gyarapításában, az kecskék, az fiatal 
fáknak és ágaknak lerágásával, legnagyobb akadály lévén : elvé
geztetett, hogy azoknak tartása egyáltalában senkinek megne 
engedtessék. Hasonlóképpen:

4-to. A szükséges szarvasmarháknak is táplálására a városi 
pascum elégtelen lévén a bárányoknak és juhoknak tartása 
közönségesen eltiltatik.

Eredetije Szombathely város levéltárában. Prot. 1791—1793. Pag. 
226—227.

II.
Die 2. Junii. Az immobilis fundusoknak licitatiojából 

következhető controversiáknak eltávoztatása végett elvégeztetett, 
hogy a szomszédoknak az utolsó áron való praeemptiója fönt 
maradjon és azon alkalmatossággal megkináltassanak.

Eredetije u. o. Pag. 334—335.

nßkT
Komárom városi statútumok.

I.
Anno 1792. die 26. Martii. Assumpta est instantia gre

mialium sartorum germanicorum magistratum orantium, qua
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tenus pseudo magistros nonnullos in fundis civilibus degentes, 
aut ad assumendum magisterium adigere, aut vero ab exer
citio officii sui arcere, contra eos vero, qui in curiis nobilita- 
ribus degunt, atque in fundis civilibus cum manufacturis suis 
deprehensi fuerint, id instantibus indulgere dignetur, ut manu- 
facturas tales confiscare valeant.

Quo in merito determinatum fuit, ut ii qui in fundis 
civilibus degunt, ad assummendum magisterium fiendamque 
in contubernium instantium incorporationem medio domini 
caeliae eorundem comissarii immediate stringantur, ii autem, 
qui in curiis nobilitaribus degunt, ad id, medio domini judi
cis primarii ac civitatis capitanei suo modo disponantur, per- 
trahanturque secus autem tam his, quam et aliis quibuscun
que magistris manufacturas suas in fundis civilibus deprehen
sas confiscare, iisdem instantibus admissum fuit ea tamen lege: 
ne per id certamen aliquod in foris publicis exoriatur, neve 
confiscatas ejusmodi res unquam apud se detinere audeant, 
verum illico domino judici primario resignare teneantur.

Eredetije Komárom város levéltárában. Prot. 1792. articulus 189. 
(lapszám nélkül.)

II.

Die 30. április. Circa impulsiones pecorum graminisque 
in terreno praesidiario defalcationem statuendae per magistra
tum poenalitates:

Conclusum fuit, ut si quisquam in terreno civitatis prae
sidiario seu gramen defalcare, seu pecora seorsum impellere 
praesumpserit, priores quidem si cives fuerint in 6 finis non 
cives vero 12 baculis posteriores tandem flno uno a singulo 
frusto, una cum refusione damni causati puniantur, id ipsum- 
que ad omnium nobilium sub sono tympani publicetur.

Eredetije и. о. (lapszám nélkül.)

1792.
Komárom városi statutum.

Die 19. decembris. Cum occassione hac, dum domini 
capellanii ad id etiam interpellati fuissent, quo singula heb
domada unus eorum scolas puellares adire ibidem catachisare, 
tenerumque segniorem sexum in religione romano catholica 
erudire velit, hocque per eos unanimiter adpromissum fuisset, 
una id propositum esset, quod complures dentur puellae tales,
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quae ob extremam parentum suorum inopiam, nec quidem 
libros necessarios secum adierant quibus proinde ex publico 
aliquotenus providendum foret.

Determinatum fuit, ut pro libris pauperiorum parentum 
prolibus gratis subministrandis, necnon pro praemiis praedictas 
inter puellas occasione catechisationis distribuendis Uni 12 ex 
cassa civitatis camerali praestentur summaque haec cum initio 
anni cujuslibet scholaris uno ex dominis capellanis illic cate- 
chisaturis praescriptum in finem consignetur.

Eredetije Komárom város levéltárában. Prot. 1792. arc 1055.

1793.
Szombathely városi statútumok.

I.

Anno 1793. die 18-a mensis septembris. Minthogy tapasz- 
taltatik, hogy némely purgerok a közönséges összegyüleke- 
zés alkalmatosságával ronda öltözetben jelennek meg, mely 
mind a magistratusnak, mind a közönséges gyülekezetnek mint
egy megvetésére szolgálna, elvégeztetett, hogy ezután minden 
purger a városházhoz tisztességes tőle kitelhető ruhában jelen
jék meg, ellenkező esetre az olyasok a tanács háztól ki fognak 
küldettetni.

Eredetije Szombathely város levéltárában. Prot. 1793—1795. Pag. IS.

II.

Anno 1793. die 13-a mensis novembris. Minthogy az 
olyas nemesek kik nem purgerek, se intravillanus fundussuk 
nincsen, és marháiktól contributiot sem fizetnek elvégeztetett, 
hogy a pascuumtól a proportione fizessenek.

Ered. u. o. Pag. 47.

III.

A felséges curialis sententia által a kereskedés és kal- 
márság a városnak Ítélve lévén elvégeztetett, hogy minden 
kalmárok és kereskedők a város cassába esztendőnként 1 frt 
30 krokat béfizessenek, melyre való nézve az olyas kereskedők 
és kalmárok conscribáltatni rendeltettek.

Eredetije u. o.
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1794.
Szombathely városi statútumok.

I.
Anno 1794. die 22. novembris. Minthogy cemetoriuni 

falai reparatiot kívánnának, azon kivid a fundus is már oly 
szűk, hogy más fundusról gondoskodnia kellettetnék, ahhoz 
képest mivel a városnak jövedelme oly csekély, hogy a közönsé
ges fizetésekre majd mind föl megyen, és igy adósságot a város 
majd alig valamit fizethetne, el végeztetett, hogy minden purger 
aki ezután bé fog vetetődni e végre egy forintot fizessen.

Eredetije Szombathely város levéltárában. Prot. 1793—1795. Pag. 218.

II.

Eodem die. Minthogy rész szerint a felek rész szerint 
a procurator urak ezen magistratus előtt folyo processuso- 
kát magokkal el vévén. kit három holnapig is magoknál tar- 
toztattyák és az alatt méltán félni is lehetne, hogy valamely 
documentum helőlök elveszen, ahhozképest determináltatott, 
bogy a procurator, és plenipotentiarius urak közönségesen a 
városi cancellariában dolgozzanak, hogy ha pedig hosszas, vagy 
terhes replicara felelniök kellene, nem tovább, hanem harmad
napig erga reversalis adassák ki a processus.

Eredetije u. o.

III.

Anno 1794-a die 2 l-а decembris. Minthogy némely vásárra 
menő mester emberek ünnep és vasárnapon rakodni szoktak, 
mely által másoknak botránkozást okoznak, ahoz képest elvé
geztetett, hogy aki ezután az olyas napokon publice rakodni 
fog elsőben 1 fi. másodszor 2 ti. harmadszor pedig 4 frt 30 
xra büntetőd] ék.

Eredetije ugyanott. Pag. 230.

1797.
Szombathely városi statútumok.

I.
Die 20. decembris. Az deáki hiúságnak téltott üdőken 

kívül való kóborlásainak és más egyéb excessusainak megzabo- 
lázására ismét a déáktartó gazda uraiméknak meghagyatott, hogy
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ki-ki a maga diákjaira vigyázzon és ha ellenkezőt tapasztal, 
kemény felelet alatt az localis director úrnak bejelentse.

Eredetije Szombathely város levéltárában. Prot. 1797—1799. Pag. 108.

II.
Eodem die. Violand József kávés, város arendatorának 

12 frt büntetés alatt inponáltatott, bogy ennek utánna ünnep
napokon méglen egész délig tudniillik az isteni szolgálat tart, 
senkinek biliárdot játszani meg ne engedje.

Eredetije u. o.

1798.
Szombathely városi statutum.

Die 25. április. Közakarattal az érdemes communitás által 
a következendő végzések tétettek, úgymint:

Elsőbben ámbátor az fa mostanában drágább volna mind
azonáltal még is csak, bogy a városunk annál könnyebben 
épülhessen az téglának ára belsőciviseinkre nézvést az előbbeni 
mód szerint, úgymint ezer fal tégla 5 írtjával, cserép pedig 
8 írtjával tovább is meghagyattassék, hanem az extraneusok 
az fal — 6 írtért, cserép téglának ezere pedig 10 írtért distra
in'd tassék.

Másodszor. Minthogy a városunk legelője naponként keve- 
sebbedne, sőt majdan a nagy szárazság miatt marháink füelője 
is nagyon fogyatkozna mai naptól fogva minden idegen mar
hák az városi legelőről eltiltassanak és semmi féle szin alatt 
sem szentmártoniaknak, sem pedig óperintieknek többé meg ne 
engedtessék, mely iránt ordinarius biró úrnak a szükséges vigyá- 
zás committáltatott is.

Harmadszor; minthogy tapasztaltatik, hogy belsőtanács- 
uraimék közül némelyek a városunk törvényes széke előtt a 
causánsok ügyét védelmeznék és úgy abban interessaltatván, 
hátramaradást okoznának, annakokáért mai naptól fogva belső 
tanács uraiméknak az olyas allegatio eltiltatik.

Negyedszer: Hogy a számadások mivoltáról, az az a váro
sunk közjövedelméről és költségeirűl a communitas is tudhasson, 
azok az előbbeni rendelések szerint föntszóval elolvastassanak, 
melynek is teljesítésére a következendő májusi holnapnak 9-ik 
napja rendeltetik.
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