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. \ “v gyar Orfzágnak törvén'yit, és

_ i" meg-rögzötc fzokáût, hogy

' " jobb értelemmel meg-ìrhàß'am,

emlékezetre  való egyuéháuy dolgok'ról,

mellyek az én топят irásomat illeclk , r'ö«

vid befkéddel akarok fzóllanì. Els'öbe'mìs:

az Igazságról. Máfodíìor pedig á’ Tör

vényröl, és ишак ВёШейгбЬ Harmadíkor:

a’ Törvénynek Nemeìröl, és hány féle 1é

гуси? Negyedí'zer: a’ Szokásról, és an

nak tulajdonságáról, виду módjáról. Ótöd-,

Ezör és utólIZor: a’ jó Bírónal( állapottyá

ról, és tìíktìben való hivataljárói, és a’ Тёп

vényhez illendö множа.

A z Log

  



4 ELöL-Jánó

Leg alsö kérdéí'em-ìs ez lévén: Нов-у

hah a’ Blró n’ két Peresnek fzavára, és fele

Ienekre, és a’ bizonyságokra tekéntvén; А

vagy pedig lelki ismérete fzerént, a’ mint

спада és érti a’ dolgot, tartozzékaörvéuyt

termi? Мену dologról rövideden 'fzólván,

Iñennek fegétségéböl, a’ derék dologhoz

kezdek, és Magyar Orf'zágnak tulajdon Tör

vényit, és meg-rögzött Szokáût, mellyekkel

közönségei'en a’ Törvényben fzoktunk élnì

(a" mint róla meg-emlékezhetem, és elmém

be fzedegechetem) rend fzerént meg-ìrván

c1végezem. '

ELsó TITULUS.

Az: Igazságról, диву, mi légyen nyílo

va'nsa'ggal, ё: anual: латы.

Аи ìgazság azért ez embernek tökélletes,

’ és fzïmtelenwaló akarattya, melly fze

rént mindenuek az ö igaz fajáttyát шея-ад—

а: és nem tsak tehetség íkerént, hanem

lgaz indúlatból arra menvén.

Az igazság тёк-13, ember {hivének jó

ra val'ó hajlása, és elmejének indúlattya,

щепу miarc mońdatik ìgaznak; штат, mi

kor valami Íìemély-válogatás nélk'úl, és kü»

lömböztetés nélkìll mindennek, az ö сенег

ёёдуйегёпс meg-adja, meg-itéli az ö газа:

xgazat. Y

Söc
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Söt az Igazság az emberben olly gya

korlocc jóság, melyhez képefì mindennek

med-adja az ö mélltóságát: az lûennek Ке—

rcfztényi tifztefséget, Sz'úléihez engedel

mességec, nálánál nagyobbnak betsületec,

hasonlókhoz bc'keséges egye-nefséget, пш

‘nál kifïebbhez fenyltéket, ö magát pedig

шт életben папуа; és a’ fzegényeken,

nymno'rúltakon volta-ké'pen köuyör'úl, és

fegl'ti.

Avagy még-ìs az Igazság, 'gyakorlás

ból vafó fzívbéli jóság (а’ közönséges jó

meg-tartatváq) melly mindennek тамада;

meg»adja« .Es e’ ke'ppen az lgazság ember

elméjének, és akaratryának olly egyg'ye

zö állapottya, hogy minden'dolgokban igaz »

itéletet téfzen. ‘

Merc Szent Gergely Dodzor~is azt

mondja, hogy az emberi társaság között
nem lehet nagyobb jóság, mint az Igazság

nak követéfe , és hogy mindent az ö ìgaz~

ságában meg-tartsunk. Мец a' hol az lgaz

ság vagyon, minden egyéb jóságos tseleke~

d.cìs ott találtatiklmeg. Mivelhogy (а’

min: Hieronymus Doétorvis mqndju) az e

lgazság nevezeti alatt, miudeu egyéb féle jósa

gos tselekedetecìs kell érteni: a’ mint Нейс

dus Poeta Verfe-is tartya: AZ Igazság minden

egycb jóságos tselekedetet-is be~fogla1magába.

Holort az emberek’ fzemei elött az

lgazság а' сбЬЬ jók között úgy sanyira се

А з kénte«
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kéncetes, és t'úndöklö jóság; Ahog-y Ariñote

les-is azt meri felöle mondani: hogy fem

az eůvéli, fem az hajnali tsillag nem lehet

спай! féuyesbb, és t'úndöklöbb. .

Két féle lpedig az .lgazság, egyik Ter

méfzet, a’ maiik Törvény fzerént való. _A'

Terméi'zet fzerént való Igazság (а’ mint: meg

rnondáru) töke'lletes, és fz'úntelen való aka'

ratcya az emberuek, mellyhez képeů min~

dennek az ö igazát meg-adja: _Es e’ nél

k'úl гены az Iûennek Orfzágát nem birhac

tya-. A’ Törvény fzerént való Igazság pe

djg mondatìk olly törvénynek, щепу gya

korta meg-változikz_ mindazáltal a’ nélk'ùl

` akár melly Nemzet-is, vagy Oerág fokáig

meg-nem álhat.

Innét vagyon, hogy némelly dolgot két

kéïpen mondunk igaznak: Еву képpen, a’

do ognak terméfzeri fzerént, mellyet çermé

fZet fzerént való igaznak mondunk. Máskép

» pen emberek között való végezés íìerént,

melly végezéß: írott, és ki-adott Törvényuek

mondunk. '

Н; Т I TULU S.

¿1le Igaz mi Идут, ё: атм/г Ägazl

TO .

Z a’ Гад, Igaz, melly az Igazságból fzár

mazik, a’ mennyiben irásunkat i11eti,.an

пуп:
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nyìt téfzen, mint igaz, és méltó dolog. Ez

iráíìmkban pedig értyúk ezen a’ mi meg-rög

zött Szokáünkat, mellyek vagy meg-vaunak

irva, vagy irásban nintsenek. — *

Honuét e’ következik, hogy ez a’ fzó,

Igaz, közönséges fzó , és fokat foglal-bé т

magába. De a’ Törvény az lgaznak egyìk

ága, és reffze. Merc mindeu , a’ mi igaz,

törvényböl, és jó erköltsböl vagyon, az az:

irotc törvényböl, avagy ollyanból, a’ melly

irásba nem költ. Mellyet Cicero~is úgy

érrett; Hogy az igaz törvény a’ jónak, és

mélcó dolognak tudománuya, és melìersége;

kihez képeû, a’ fzent törvényeket, és min

deneknek az ö igazokat ki-fzolgáltattyuk;

mellyérr a’ törvénynek ki-fzolgálcatóiua

mondatunk.

Másképpen mondatik az igaz, az irott,

és ki-adott Törvény, melly minket kötelez

a’ jó és méltó dolognak meg~tartására: az az,

hafzounak , és ille`ndö dolognak ‚ avagy

egyeneí'ségnek, mikor az igazságnak értelmé

be tétetik.

Е féle Törvény’ igazsága ez okáért két

féle: Mert némelly a’ közönséges állapotot

Шей; némelly edìg tsak tulajdon magok

fzemélyéc. A’ özönsé es állapotbéli lgaz,

fjképpen illeti a’ biroda mat, és az Orfzá»

goknak birálsát,` és a’ közönséges hafznot :

melly áll a’ fzcnt dolgokbau, a Papi-rendek

ben, és a’ Tifzt-viselökben. Honnét e’ kö

A 4 чеше



3 ELöL-Jáxó

ткет ‚ hogy a’ ki a’ Papokat avagy a'

[kent , vagy fzentségre rendeltetett dolgo

kat meg-bántya, avagy a’ Tifzc-vifelüket,

az az: a’ köfségnek'lgazgatóic , miudenekv

töl, úgy-mint közönséges vétekért, vádok

tathatik. A’ magános lgazság pedig, Гие

mély fzerént valórigazság, melly Швеи—Шнек

hafznát ìlletì. ` Es ez, három féle, tudni

illìk: a’ Terméfzetuek törvénnye , némü~

ném'ú Nemzeceknek törvénye, és a’ Polgári

törvény. '

A’ Terméfzetnek törvénnye pedig min

den féle nemzetségekkel köz, mivelhogy a’

terméfzetnek folyásából, és nem valami fzer

Ze'sböl fzármazìk: mellyre a’ terméi'zet tanit,

és tanitott minden féle áìlatokat. Söt ez
y11cm tsak az' emberi nemzet között vagyon,

hanem minden féle egyéb oktalan állatok

között-is. innét vagyonla’ hímnek, és a'

nötìénynek felekezések, magzatoknak nem

zéfek, és fel-neveléíèk, mindeneknek egyen

lö fzabadságok, és` az ollyanoknak meg

nyerések, mellyeket az égben, fóldön, és

a’ tengerben fognak. Enuek felette, a’ 1e

tett marháuak, avagy költsön adott pénznek

meg-térìtéí'e , és meg-adása. Felebarátunkon

efett eröílzakuak, eröfzakkal való eltérìtése.

.Merc ezt, vagy ha valami ehez hafonló, Го

Ьа hamisnak nem, hanem terméfzet Ikerént

való dolognak, és méltó s’ igaznak tarttyák

lennìe.

‘ Avagy
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Avagy másképpen , a’ Terméfzetnek

törvénnye'n értyük azt a’ törvényt, melly

Móí'esne'l, és az Evangyeliomban vagyon,

melly azt hagygya, hogy úgy tselekedgy'únk

másfal, a’ mint akarjuk, hogy nlagunkkal

tselekedgyék más. Meg-is tiltya, hogy má

fon ollyat ne tselekedgy'únk, a’ mit vélünk

tselekedtetni nem akarunk. Melly felöl i1

lyen Vers-is vagyon: A’ mennyi jót akarí'z

magadnak, másnak-is akarj annyit. s a’

mit 11cm kivániì magadnak, máiïal fe tsele

kedd azt. I élheti'z e’ földün menyorfzág

hoz illendö ngazsá gal.

‘ A’ Terméfzet törvénnyét azért két

képpen érthettyiìk: Elsöbben az emberekre

nézve, a’ mennyiben okos terméfzct va

gyon bennek, mellyel az Iûeni dolgokkal

közösködnek: és igy a’ Terméfzetnek tör

vénuye az emberekben , lñen’ törvénnyének

mondadk. Másképpen értetik a’ Terméfzet’

törvénnyén ez , hogy az ember élö állat, és

érzékenysége vagyon fzincén mint egyéb ál

lgtnak: úgymint érez, mozog, és indúl.

Es az eké pen értetett Törvény az amber’

ben, mon atik Terméí'zet törvénnyének.

A' ném'ú-némiì nemzetnek Törvénnye«

is két féle, tudni illik: elsö, és mái'odik.

Az elsö Nemzetségi törvény ez, mellyet

minden nemzetek eleìtöl fo va tartottak a’

terméfzemek okofságától vlfeltetvén , és

nem valami egyéb nemzetnek fzerzéséböl

A S ап'а
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ап'а vitçtvén, úgy mint fenkit nem bántanì,

&с; Es ez a’ Terméfzetnek törvénnyétöl

femmiben nem lgülömböz, hanem шк кп

lömb tekéntetböl. Мегс а’ Terméfzetnek

cörvénnye, és Nemzetnek törvénnye, egy

értelemen vagyon, de k'úlömb tekéntetért.

Мец: а’ Terméí'zet fzerént való törvény, a’

mennyiben a’ terméí'zetuek folyásából fzár

mazotc, és tartatotc; Nemzetnek törvén

nye pedig, a' mennyiben azokkal a’ nem

zetek, e világnak kezdetitöl fogva, min- _

цеп-лёта emberi fzerzéfen kivüi éltenek.

Es e’ Törvény fzerénc a’ iäolgaságnak (a

vagy jobbágyságnak) állapotcya jól volna;

merc terméfzet fzeréut minden ember {2'3

badságra fzületett.

A’ máfodik Nemzetségi Törvény ez,

mellyet a’ nemzet nem terméfzet fzerént

való okokból, hanem maga javáe'rt, és Кб—

zönséges hafzouért rendelt: E’ pedig дуа

korta külöluböz a’ Terméfzet törvénnyétöl.

Mert a’ Terméfzet törvénnye ůerént min

den köz vala, mindenek magokkal_ fzabad »

emberekké fzülettetrek vala: de a’ капать

külömb-féle nemzecröl találcatott, az Uri

renduek, birodalomnak, és különözésnek

állapattya: hadakat: indítuttak, fogságokat,

rabságokac, és egyéb e’ félékhez hafonló

nyavalyákat egymás ellen; mellyek a’

Terme'fzec törvénnyének mind ellene vagy

пак.

Söc
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Söt ezen külömbözö Nemzetségi t'ór

vény -által találtatott minden egymáfsal való

végezés, és fzövetség-is; úgymìnt, vévés,

el-adás, meg-fogadás, fzerzödés, és ezekhez
hasonló dolgok. 

A’ Polgári törvény pedig ez, mellyet

akár melly köfség, avagy akár melly Város

magának, Iûennek tifzteiêégére, és az em

bereknek javokra fzerez. E’ pedig monda

tik Polgári törvénynek, mint egy tulajdona

tsak a’ Városnak: Melly fel'ól három kép

pen-is elmélkedhet'únk: Elöfzör közöusév

ges képpen, melly ez mellyel minden Város

közönséges képpen él. Máfodfzor: tulajdou

képpen, melly ez hogy minden köfség, а

vagy Város magának, Щеп tiíìtefségének, és

maga meg-maradásának okáért önnön közöct

végez.

Harmadfzor, méltóságra nézve, tudlli

ìllik: a’ Romai törvénynek mélcóságára mu

tatván, mellyet más nével a’ Tsaíkári, a,

vagy Romai birodalom törvényének-is mon

danak. Mert -mikor nevezet képpen ki-nem

nevezik, hogy a’ birodalomban mellyik

Város törvénnye légyen; méltóságoson

6:11: а’ meai törvényre mutatnak ollyan

km'. A’ mint a’ Görögöknél, ha tsak гё—

videden a’ Vers-I'zerzöt emlétik, Homeruů

jegyzìk: a’ Deákoknál pedig Virgiliuft: A'

Szenc Irásban az Apoñolokon, egyéb ne

vet hozzá nem ”т. Szenr Pált тушь

lll.
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_ ' II. ITITULUS.

Штат: kulömbség légyen a’ Terme'

fzet tofve'fmye, [Устин/г tdwénnye, ¿s a'

Polg'an törve'ny Нади?

l

Ertsübmeg azért, hogy a' Terméí'zet

Törvénnye külömböz a’ tübb Törvé

nyektöl, három képpen. Eisöben, eredeti
ůerént; merc a’ teremtéíìölV fogva kezde~

tett. Máf'odí'zor, méltósággal; mert a’ Тer

méí'zet törvénnyét minden nemzetség egy

aránt папуа, úgy~mint a’ melly lûeliçöl

i'zereztesect, álhatatos, és válcózharatlan

Törvéuy.

De az egyéb féle Törvény, mellyet

valamelly köfség, avagy Város magának

fzerzett, gyakran el-változik, avagy ellen

kezö fzokás miatt, avagy más jobb Tör

véuy miatt, kit az után ellene i'zereznek.

Harmadfzor kiterjedett voltával; тег: а'

Terméfzet ltörvénnye fzeréut mindenek~ kö~

zönse' esek volnának: de a’ Nemzetség, és

vPolgárl törvény fzerént, ezy enyim, imez

tieddé lötc.

Továbbá; minden köfség, ki Törvény

hez, avagy jó fzokásho'z папуа magác, és

ezeknek einged; réfz fzerénr rulajdon tör~

vénnyel, réfz fzeréut pedig mindeu embe

reknek közönségçs Törvénnyével él. Merc

a’ kik tsak ö magok Törvéunyével,' és 'nem

' köz
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köz Törvénnyel élnek, ez illyenek magoknak

faját Törvényt fzabnnk, és яг: Polgári саг.

vénynek nevezik. A’ melly Törvénnyel ре

dig minden nemzetek közönségesen élnek,

Nemzetségek törvénnyének neveztetik.

I V. T I T ULUS.

A' Vitézlö Igazságról, és a’ Törvény~

шахты. ` `

А’ Vítézlö Igazság áll az hadakozásnak

indításában, frigynek vetésében, és a’

jelhez tartván magát az ellenséggel fzem

be való menésben.

Továbbá, a’ Vite'zék’ fenyitéke :îll a'

meg-büntete'sben, ha ki helyt nem этапа.

Ennek feierte, ide való a’ hó1pénznek

is ki-fäolgáltatása, tif'zteí'ségre `való vétel,

tìiktefséges ajándékozás: úgy-mint mikor

koronás Tzimert, ava у arany lántzot va

lamelly vitéz emberne ajándékon adnak.

Továbbá: a’ nyereségnek el-rendelése, és

kinek-kinek kemélye, és vitézsége fkerént

való el-ofztása, és abból a’ Fejedelem réfzé

nek ki-[angáltatása

A’ Törvény-tudás pedig Iñeni, és

emberi dolgoknak értelme, az Ignznak, és

Hamisnak tudásu: Igaznak, hogy azt :sele

kedgyék; Hamisnak pedig, позу azr съё

vozcafsák. Merc nem elég :Sak az: ruqni,

mx



%5! meg-tanít reá , mint mehefsen mind a’ keto

ц. ELöy-Jáaó

mi légyen az Igaz,l avagy a’ Hamis; ha

nem egyik dolog a" máükkal voltaképpen,

és valóban miben ellenkezö, meg-kell ér

teni: mellyhez képeit, a' mint a’ dolognak

módgya mutattya: а’. fzerént kell arról кп

lömb-külömb-féle Töi'vényt fzabni.

V. TITULUS.

Külömbség vagyon az Igazság, az

Igaz, és a’ Törvény-tudás között.

e...az.»___.._._________`„„.g

„s

9-14...А

Külömbség vagyon pedig az Igazság, az

Igaz, és a’ Törvény-tudás között. l.

Mert az Igazság, embereknek erköltsökben 1 '

való jóságos tselekedet. Az Igaz pedig, -'

az Igazságnak véghez Való vitele. A’

Törvény-tudás, a’ meg-mondotblgazságlm

és az Igaznak értelme, és tudása. А rx

Továbbá, az Igazság a’ jóságos tsele

kedètek között leg-föbb, és elsőbb. Az I

Igaz máfodik garáditsban Vagyon. A’ Törà

vény-tudás harmadban, és utólsóban.

Ennek felette, az Igazság mindennek

az övét meg-adja. Az Igaz pedig fegéti

az Igazságot. A' Törvény-tudás pedig

_

.Mgg-»U

ra;-<
а?“

J

)vw'grïm
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_VL TITULUs.
Mi légghfenfa’ Тörvény, é: melige/e annals

tulajdoma'gi?

‘î

Mivelhogy ez elött meg-mondók, hoggir

a2 Igazság két dologból áll, Törvény

böl, és Szokásból, az az: avagy iront, -

nvagy iratlan Törvényböl. Анна]: okáért

az irásban-v'aló Igazságró'l, az az: azen:

beri tárí'aság Кбайт: való Törvényröl rövi

д deden ezt kell meg-ércenünk, hogy mi 1é-V

*J*

gyen a’ Törvény, kìröl k'úlömb-külöml»

képpen fzólnak a’ böltsek. .

Mert elsöbben Törvéuynek mondgyák

lennì a’ köfség végezését, mikoron. tudni

illik: az 'óreg пер, a’ Vénség, a’ Köfség

gel egy'útt vulamit végŕez.I De e’ mi mo

iìani iráfunkban nem e’ féle Törvényröl

ùóuuak, mivelhogy a’ mint tégen haral

ша vólr; a’ köfségnek, hogy -önnön közötf

tök Törvényt fzerezhefsgn , és {hablxafsom

moûan a’ féle fzabadsag tölök el-véœtett,

és tsak a’ Fejedelem fzabhat Törvényt;

mint err'ól ez ucán nyilvábban fkóllunk.

Másképpen a’ Törvény olly fzencséges

Végezés, melly tiíìtefséges dolgokat paran

tsol, a' tifztefség ellen valókat pedig meg

tilrya. Avagy Pedig, Igazsá ból i'zármazott

jÓ mód, meÚy a tìfztefséges olgokat param

сват; az ellen valókar pedig me чту:

ova 
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‚ Továbbá: a’ Bölts Papinianus, és De

moûhenes értelme fzerént: A’ Törvény

emberek találmánnya , Iûennek» ajándéka,

böltseknek tetfzése az hatalmaskodásnak

meg-büntetöje, Városhoz illendö állapat,

а’ véteknek el-távoztatása. ‘МеНу elö

ikámlálásból meg-érthetty'úk, hogy a’ Тёт

‘ vényt emberek talalták. Merc az emberì

nemzetség e’ világon meg-í'zaporodván, és

a’ gonofzság-is el-áradván, mivelhogy a’ bi

rodalmokat kegyetlen'úl kezdették az em

berek bírni, a’ fz'úkség végre гей КёпГге—

rétette öket', hogy Törvényeket fzerezze

nek magoknak. Mellyeknek kik löttek lé
gyen lelsîì -i`e1~talz’lló_i,I és kerzöî, fzerin

{иске meg-vagyon 1rva. I ‘ . _f

’ Máfodfzor továbbá, a’ Törvényt: mond

gyuk'Iiìen ajándékának: Merc a’ mint A

rany-Iìájú Szent János mondgya: AAz Шеп

nek 'törvénnye ollyA igaz út, melly “fem

jobbra, lfem balra nem hajól. A’ melly'

köfségriek azért Törvénnye nintsen ‚ és az

Iiìennek mòndását, par'antsolatcyát v meg

пища, annak a’ fok tévelygésnpk utánna ‘
Кйгпогапшк tzöribe kell esni. - Es minden

féle'Törvényt héjábaèvalónak kell" tartani,

valamelly az Шеи törvénnyéhez nem ha

fonló. Merc az emberi Törvénynek tsak
annyiban vagyon_ helye, a’ mennyibenv az

Шеи törvénnyétöl el-nem 'távozìlgz a’ mint

a’ Bülts шт Ilzól, mondván: En általlam

‘ а ша -
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uralkodnak a’ Királyok , és a’ Törvény

tévök én általam végeznek igazat. Annak"

okáért, az emberi Törvénynek az Illen

törvénnyéböl kell ki-l'zármazai: mert..tsak I

abban a Városban lehet jó rend-tartás, a'.

melly az Illen törvényéhez I'zabattatOtt

Törvénnyel igazgattatik. Valamelly Tör

vény azért Illen törvénnye ellen vagyon,

akár mint javallotta légyen a’ köfség, még

ha fok idötöl fogva hozzá í'zokott. volna-is,

femmiképpen állandó nem lehet.

Harmadik tulajdonsága a’ Törvénynek

ez, hogy a” Böltseknek tetí'ze'se légyen.

Holott eí'z'únkbe kell venni, hogy a’ mint

а’ Fejedelemhez nem illik , hogyaz ártat

lant meg-b'úntefse; azon ké pen n’ fem illik

hozzája, hogy a’ bünöû el- Zabadítsa, és а,‘

gonofzt büntetés nélkül hagygyxu főképpen

mikor valaki a’ közönséges birodalom, ад

vagy tárl'aság ellen vét. Mert a’ ki igazzá

téfzi а’ hamifsat, és el-kárhoztattya az iga

zat, mind a” kettö útálatos ember Ilien

elött. - .„

Negyedik tulajdonsága a’ Törvénynek,

hogy a hatalmaskodásnak büntetője lé

gyen. Mert azért шашек a’ Törvényt,

hogy attól való féltekben, az embereknek

vakmerőségek meg-ZaboláZtafsék , és. az

ártatlanok a’ gonoí'zok között békefségben

meg-maradhafsanak. Mert az emberek nem

betsülnék-meg n’ Törvényt, ha a’ Törvény“

‚ В в bünte
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büuteyésétöl nem tartan'ának ;‚: mellyre- a"

Tifzt-vifelönek ‘nagy' vigyázásának л1<е11

Ienni. ` y . А

_ Ötödilç tulajdons'ágg, hogyfa’ Törvény v

a" Vá'r-osnak lé'gyen gyarapodó eg'yefségére';

Merity a" Váròiìwa'ï; >Vál'oisbélii.'Pòlgári tárfà-fi

ságnak egyeí'ségéröl ‚ és a"fzèmélyekne1î

¿gy arányú,~ és egyenlö állapattyokról fzok

ták nevezni. ‘ 1 » ' ».:
~~'~i 'És~ ez okonr'e’ mi Orfzágunkbe'li min

den rI`örvényekhek-is ‚ а’ Ьагёпкпак kö.

Z'öñsëgesfhafznára» -kellí l'lenniL f Mett a’

nii'ntf-az t)rvcìfssá'gböly nem k-ell\ egyebet re-y

ménleni, hanem» az egéßséget, meliynek oké

éí't'rendeltetetì: ‘ázon képpen a’ Törvény

b'iìl-isi-nem kellj''_eg'lyfzbetí vární, hanem la’ mi

a* közönségesßûrfzágbéli rárfaság'nakî harz

нём- légyçnymert'e’ végre атак а’ Törvé~

nyekie_¢:._v И -2 А Н i ‘. ¿if ‚ .f

l `lì'Hat'ôdik 7ш1915доцзёва-‚ы1аоду: ` a’ Tönßl

vény~fa’-' vétkeknekî fel-távo'ztatása' légyen.

Merk ai mint Szent. ¿Tamás SD; m'ondja :‚ на.

emberek kìizöpt való Törvények e’ végrc

. rendeltetteky шпаг émbereket a’ vérkek~

röl наста rántsák`,:.rés а" Зёзйдоз’ t§elekede

tekŕè"vounjúk;‘- Mert jollehet az-emberben

a’ jöâágra' való terméfzet fzerén-t `vagyon

va'lamiůndulatßy éslkivánság. -De mindazf

által поду а’ 36521305`‚с$е1е1‹е‹1ес tellyefség- ‚

8е1; véghqz'mehefsen, также, hogy az
Iem'laemek -valami _Mz/töne légyen î irlxelly

' . › z ‘ iva с—
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kìváltképpen а’ Тёгчёпуцек meg-örizéséböl

fzokotc következni. Es ezért mondja

azon Sz. Tamás D. hogy a’ Törvény okosf

ságból Гит-111112011, és közönséges jóra va

ló ki-adatott rendelés , attól, a’ kinek a’

közönséges s'xllapatrgn` rgqndja vagyon, az

az: a’ Fejedelemtöl. Es a’ Törveny regu

lája, és mértéke annali, mit kellefsékme'g

tselekedni, és mit kellefsék 'A el»hagyni.

Honnét következìk ez-is, hogy a’ Törvéuy

ìgaz légyen, tifzrefséges ‚ és terméfzet

fzerént lehetséges légyen; embeì' hazájának

terméí'zeu'hez; és a’ helynek Tzokásához

illendö, az‘ idöhöz-is alkalmatos, és el

múlharaclan fz'úkségesf, és valóba hafznos.

Nyìlván-való-is, és világos légyen, hogy

homályofsága miatt valami agyaskodó .for

gásra, és tsalárdságra való alkalmatofság

belöle ue lehefsen, az az: vnlaki hamifsan

ne magyarázhaf'sa. ~ f 'fr ‹

‘На núndazáltal valami réfzefben homá'

lyosnak '5" avagy rkétségesnek ‚Мышц-121110

zik azt meg-magyarázni, a" ki fzerzette

a’ Törvényt: a’ végre, hogy avagy rava.

ikúl értelme el-ne facsartafsèk, avagy hogy

ушка е' féle kétség miátt meg-ne (за

1arkozzék, vagy a’ cörbe, ‘avagy káer Не

efsék: ezt: сите vifelvén,. поду акт?!“

a’ magányos hafzouért, 11апе111‹а’- ТёгГаёаБг

пак közönséges javáért irattarott légyelh

Melly dolgokar azérc; kell»A efzïmkbe .ven

B 3 n'únk
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n'únk , hogy minek-utánna a’ Törvényt kí

adják, akkor ofztán késő annak módjáról

ítéletet tenni; hanem a' ki-adott Törvény

fzerént kell а’ dolgokat meg-ítélni.

VII. TITULUS.

Miért [жжет/г légyen a’ Törvényt:

és a’ Törvénynek négy féla щит, és”

erejéről.

Mivelhogy minden féle Törvény, avagy

Шеп’ Törvénnye, Vavagy embereké.

Az Iûeni Törvény terméfzet fzerént való;

az emberi Törvényeket edig , az erkölts,

és fzokás fzerént talált k, és fzerzették:

azért az embereknek Törvényi egy-maitól

igen külömböznek. Mert némelly Tör

vény tetfzìk némelly nemzetségnek; né

mellynek pedig más féle. _

Somma fzerént, a’ mi fzabad, az Щеп

törvénnyé: a’ mi Igaz, emberi Törvény

nek mondják. Mint példának okáért: más

ember mezején fzabad által menni, mert

lüené a’ föld , és a’ “földnek minden

tellyefsége: de törvény fzeréut nem

{zabad ; mert vagy végezés fzetént ‚

vagy pedig fzokás {Izerént tiltva, és tilalmas

ban vagyon. a

Innét azért ”kérdés támad: hogy mi

végre fzerzették а’ Törvényt? Erref Íz a”.

e e
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felelet: Ez okáért, hogy a' Törvénytől

való félelem miatt az emberek' vakmerö

ségek meg-tiltaí'sék, és а’ gonofz emberek

az ártatlanoknak ne ártsanak , és a’ go

nofzok vakmeröségek-is, és ártásml való

erejek , a’ büntetéítöl való félelem. miatt

meg-Zaboláztafsék. _

A’ Törvénynek pedig négy féle ereje

vagyon: mert minden Törvény avagy va

lamit meg-enged, avagy meg-tilt, avagy

büntet, avagy valamit parancsol. Enged,

úgy-mint: hogy a’ jó vitéz, és jóságos tse

lekedet'ú ember valami jutalmat kérhefsen.

Tilt, úgy-mint: hogy Гений az Apátza Szü

zek közül házafságra adni magát ne méré

fzellje. Ваты, mint, hogy a’ ki embert

ölend, feje efsék-el érette. Parantsol pe;

dig, mikor így [kól]: Szerefsed a’ te Uradat

lüenedet. _

A’ Törvénynek illy négy ereje va

gyon: Enged, büntet, parantsol, s’ tilt rzo

rofson.
l

VIII. ÁTITULUS.

A' Végezéxröl , é: faját írott; Tör

oényröl.

Meg~értvén mi légyen a’ Törvény, és

annak az ö külömbözése; immáron

fzolljunk a’ Végezésröl. A’ Végezés azért

в 4 az:
L
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az , a’ mit közönségesen Decretomnak-hiá

vunk, ‘tudni-illik: .mz Orfzágnak némâí né#>

m'ú közönséges Igazsága, mellyel Törvéuy.

gyanánt e'l. És mondatik Végezésnek, Ren

delésnek, ez okon: mivelhogy álhatatos

fan, és. eröfsen >el-rendeltet'î'e vagyon ;

vagy azért, hogy a’ közönséëes állapatot

rendeli. Gyakorta pedig e’féle ég'ezésen a’

Иной , ayagy Рыдай törvényt-is értyfúk.

A’1~=.hol efz'únkbe kell venn'únk: hogy az

egy T'árfaság, ésy'egy Törvény alá gy'últ

Gy'úlekezet’ törvénnye _kéc félének-találta

tik. Едут közönséges, és a’ щепу а’

Тбтёпу— kön-yvekben meg-va on irva.
És azt .a’fTörvényt fenkiy egyé nemv тё

gezheti ,-hanem tsak a’ Tsáí'zár, avagy va

lamelly felséges Fejedelem.' A’ танк Tör

тёщу pedig faját, tulajdon, melly valamelly

helynèk Törvénnyének, avagy E1-végezésé-.z

nek rnondatîk.y És illyenr minden отд,

Тагсошёпу,’ söt még néha egy Város-is

{zerezhet magának. ~ ‚

Valamelly helynek \Törvénnye pedig

ollyan, mellyet mindenI embernek» ptt: meg

иен rartaui, mint, ha все akar lakni, ou; ‚

való tulajdon Törvényt: FMelly ш; téíkì,

hogy annak a’ helynelfly Privilegìunüt, mel

lyekhez nagy hittel köteles, abbau a’ vá»

rosban, és helyben,V maga-is люд—гати;

és máí'sal-is megftartattya. l`„Ugyiam e'zen

értelemmel, régi megfrögzött,', уеду?) 'hai4

or
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Törvénynekds (а’ `mint meg- emh'tök) ne

“так. - - ‘

Ix.T1TULUs.

A’ Végezémek lehet-é ereje а’‚ Roma@

Eg-yba'z rendelc'se ‚ апаву а’ -Teïmcfzet

magy az Шеи Тбтёппуе сит?

rre azt feleljed: A’` mi a’ Romai Egy

házì вещем illeti, ha a’ Végezés az

Anyafzentegyháznak meg -rögzötf fzabad'

sága ellen vagyon, yavagy Privilegìuma el-` v

len; annak helye -nem lehet,_haì1em ha

lelküuknek idvefsége ellen volna. А"

mennyiben pedig a’ k'úlsö Törvényeket

ne'zi; az Orí'zá , és a’ Polgári végezés

fellyül halladja a Pápák’ rendeléíìt, és azo

Ка: femmìvé сыт, nem-is kötelez azokhoz.

De a’ mennyìben а: Végezés illeti, avagy

a’ Terméfzetet, avagy az Щеп törvénylt;

jóllehet ezeknél nem hathatósbb, meg-fem>

bonthatja. Mint példànak okáért: Az Шел

Törvénnye minden válo atás n'e'lkül yazt -

mondja, ` hogy~ue öljr mmdazáltal az em

berì Végezés fzerént való Törvény, .eggf

néhány okokért meg-engedi.a2 ember ui'gle'il.

Hafnnlatos képpen fzólhatunk а’, Dézrnák

Íclöl-is', mellyekkel _Iůennek'I gö'rygnnye'

fzerént tartozik minden. ember; drexmndazT

âlcal a’ Pápa fokaknak -Prìvilegiumot ád,

B s 110g?
l
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hogy Dézmát ne üzefsenek. Egy fommában
mondhattyuk azért, hogy a’ Végezés, ésv

a’ Törvény , avagy a’ Fejedelem’ parantso

latja, avagy írása, a’ Terméfzetnek törvén

nyét, és az Iûen' törvénnyé: nem teheti

femmivé. Mert fem a’ Pápa, fem valaki

egyéb olly Végezéít nem tehet, hogy az

О avagy az Uj Teßamentomot nem kellene

meg-tartanunk: vagy hogy a’ Szülők а’

magzattyokat, ñokat, leányokat, fel-ne ne

velnék. ., ‘ ~

De mindazáltal réfz fzerént való dol

gokban, és tzikkelyekben bizonyos, és

igaz okokból az emberi végezésnek helye

lehet, még az Щеп" törvénnye, és a’ Ter

méfzec’ törvénnye ellen-is: mint', hogy а’

tolvajokat fzabad légyen meg-ölni, és az

éjjeli lopókat. „

Х. T I T UL US.

Mi légyen a’ Szokás, és hány dolog

fzü séges a’ Szoka'mak meg-erősítésére.

No immár 'fzóljunk a’ Szokásról: holott;

elsőbben-is ezt kell meg-értenünk, hogy

a’ Szokás emberek” erköltséböl vétetett

némü-némü Törvény , mellyet Törvény

gyanánt kell tartani, mikor más írott Tör

vény nintsen felöle.- Es femmit aznem

külömböz, akár írva légyen e'féle {zkokás,

a а:
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akár pedig jó okokból iìármazzék: holott

még a’ Törvényt-is а’ jó okok téllzik hat

hatófsá.

Továbbá: ha jó okokból léfzen a’

Törvény, tehát valami jó okokból léend,

Törvény gyanánt kell tartani, tsak hogy

Itten, és lelkünk” esméretivel egygezzen, a”

jó rend-tartáshoz illyék, és idvefségünkre

légyen. A’ Szokás pedig innét neveztetik, '

hogy az emberek közönségefsen ahoz {zok

nak, és magokat ahoz tartják, és voltakép

pen véle, mint köz dologgal, élnek.

De hogy nyilváb'ban meg-mondjuk, mi

légyen a’ Szokás , a’ mint mi itt ez irás

ban róla fzóllunk: Ez annak erköltséböl

fel-vett valami-nemü olly Törvény , a’

melly közönséges méltóságból ugyan Tör

vényt-is fzerezhetne. És ez az oka, hogy

a’ Szokás-is Törvénynek neveztetik.

És ha a’ Fejedelem azt hagyja, hogy

a’ Törvény fzerént láttafsék-meg valamelly

dolog; akkor a’ Bíró, a’ helynek Szokása,

és Végezése fzerént mondhat fententziát.

Szintén mint vifzontag a’ Szokásou értyük

a’ közönséges Törvényt. Annak okáért,

ha valaki az ö kerefetiben említi a’ Szo

ш, a’ közönséges Törvényt-is láttatik fze

me elött vifelni', és arra tekénteni.A

Minden köfség pedig az ö helyében

fzerezhet magának Szakáll; de hogy eféle

Szokás jó, és állandó légyen, egynéhány

tulaj

‚о
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tlglajdonság kell hozzájsl'i"`fî"És 'leg-elöfzörf

hogyfbìzonybs méltó okokból fzereztefsék.

Méltó okokból vagyon pedig, шиш: ‚‚ а’

Szokásnak a’ Törvénnyel egy tzélja, és

vége vagyon. ' ‘A’ fzentséges Rendelésnek,

és az Шеп’ Törvénnyének a’ Чёге, 1е1

künknèk bóldogsága: AZJOrfzág, és' város

béli Törvénynek pedig a’ Véga, à’ közön
séges jó: Ha azért a’ Szokás lelk'únknek

idvefségére vagyon; méltó okokból vagyoń

, ikerezcetve, a’ fzencséges Rendeléfek , és

Шеи Törvénnye fzerént.

Ha pedig az örök' élettel ишак е1

lenkezni, méltatlàn' ok nelk'úl való fzokás.

Az Orf'zág, rés Vároíì Törvény fzerént ап—

4nak okáért ‘jó-4 okokból fzármazik la’ fzokás,

ha a’ k'ò'zönségesy` jóra fzolgál.~ De mivel

hogy erröl nyilvábbamvaló regulát:` nem
mondhatunk, _fomma fzerént tsak aztl monda

juk, _hogy v’ala`m'elîy~y Szokás nem ellenke

zik a’_ Terméf'zet’ Törvénnyével, Ыешгес—

ségek" Tt'n'vénnyével;A és az Irott Törv'én

цуг}, azt jó okokból fzerzetteknek itélhet

ty'úk. Demivelhog-.y a’ Törvénynek kfun

damentoma a’ jó okoknak meg-gondolása,

агс ’ mondhatty'uk, h'ogy egy jSzo-kás fem

~ jó okból fzármazott, valamelly a’ Törvén

11le láttatìk e11en'keznì.'~«lErre azt felelhet

так, hogy à’ Szokásnak jóv-'okai lehetnek,

inég a’ jóî Törvélly`elleì11ìs; de kîílömbl

dolgokyá lnézwe, .mint hogy két~ellenkezö

7 ‘ ` ' ` ‚ dolog
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dolag-ìs igaz lehet; de külümb-külömbfte*„ _/'

kéntetre ne'zve, miur férjhez mçpwnì, fér'j.~I

hez nem menni. ‘ .‚ д ‚ .

‚ Máfodfzor Муфтий, 1ngx a’-I_Szokgís«

ban idö-telés légyen; az az: YElégségeg

ìdötöl fogva élcenek légyen ,vé1e2,ï.«'és az

idö alatt meg-rögzörc légyen.- _De- еж _ki-,f

válrképpen тошна]: а’ Кошайш-Евурёграк

Rendeléséröl: . mellyben-is -az nem fzükse'f,

ges , hanem ha a' -Szokás a’fkì~.ado¢:t Törî

vény -ellen.volna. Az Orfzág», és Vágoû

törvény fzerént azért a’ Szokásnak umg-.eA`v

röiìtésére elég-,tiz eiktendö, a`z саг çTz-,

teudönek el-forgása; még' olly gìolnglanfi's,i

a’ melly az. Orífzág Вена-сит“ .törygn

nyc ellen Volua.¿` -‚ На pedigůa’ :_Szpkás,„_a’

Romaì Egyház’ Rendelése сиди volua,. ап—

nak ‚заедет: uiidcéseh negywn mfzcendöc

kiván. ' ,i '_ ‚

ÀHa pedìgf a’ 'nyilyám~ Yaló Törvény«_fe~f

«МЫ- : г

lect volna n’ .Szokásà m'ég a’. RomailîgyI

há'z Reudeléû ikçréanis elég a’ tiz „efztenl

dö, az ídö-töltésre. .. Е’ пиетета: ou-I

ne'cikezdvén шпаны, mikor a’ _köfségl el,.

söbben kezdett élui u’ Szokáfsal. »_ A mit;

pedi en mondékfközönséges képppn Aaz

OrIZag, és Polg-ár Törvényröl, hogy an~.

пак idö-töltésére elég tiz efztendö ‚ ezt~
réfz fzerént értsegì,‘v hogy ha a’_Szokás nem

olly dologban volna, mellynek el-igazítása

a’ Fejedelmet, úgymínt leg-föbb fzemélyt

illetńé;
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"\ Nilletné; mert e’ képpen a’ Szokâs meg-nem

álhat. Haném ha olly régi, даты fogva

tartatott volna-meg, hogy fenki nem emlé

keznék róla, mikor ilzegték volna-meg azt

a’ Szokáít.

Harmadíäor: kiváutatik a’ Doâoroknak'

közönséges fententzìájòk i'zerént , hogy
a’ Szokâíì yvoltaképpen gyakorlották légyen:

melly magábzm nem igen fzükséges , hogy

abból @ßSzo'k'áû vennének; hanem hogy e’

féle Szokáfsal гиды? yélr, köverkezik.
hogy azon köfäég azi: a Szokáñ javallotta,

és akarta, щепу jovállas tsak egyfzerì tse~

lekedetböl nem következhetìk: а' gyakorta

való tselèkedet aáért, úgymint oka a’ 820

' kásnak ; "a’ >Szokás» pedig¿ a’ gyakorlásból

fzármazìk. - _ ' ’

Annyi Vgyakorlás, és olly nyilván va_

ló tselekedetek kìvántatnak pedig a’ 820

kásnak meg-tartásábau, hogy hihetö~kép~

реп а’-$2о1сёя’ tudására löttf'légyen a’ kös

ségnek. De mindazáltal nem а' gyakorlás,

hanem a’ köfségnek alattomban'f való еду

értelme {йота а’ SzokáíìA bé-hoznì. Hon

nét e’ következìk , hogy` valahol meg-ta

paí'ztaljuk a’ köí'ségnek egy értelmét , ott

bátor Гона: Une gondoljunk a’ gyakorláfsal.

S'ót inkább néha állandó Szokás’ катке:—

hetik свах egy tse14.ekede`v.bölìs,` ha azon

okkal az után-is fzüntelen annyi ideig а

nek ‚ шеПу elegendö ìdö lehet a’ Szoìás»

 - _ na

l
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пак fel-vételére. Mm ha kinek egyfzg; „‚„

hídat hagnak az rOrI'zág' úttyán tsinálm:

Avagy ehez haronló dolgot meg - enged

nek. ч ‘ . ‚ '‚

д XI. Q ..„

Mir,- külömbözzón 'al Таты; "жди,

ka'sto'l è' és a’ Szokámakabárm'n rn.

jéräL' 2"~": .l =;~.<. ... if

Kůlömböz azért a”: Törvény .sul Szokás~J

tól három úton':4 Elsöbbem,î mert a’

Szokás alattomban való; a”, Törvény pedig

nyilván való. Máfodí'zor,- a’ виска-11511

tseu írásban; a’ Törvény pedig írott Tör

vény: jóllehet ez, nem tellyeíbéggel' való

külömbség так. Mert a’-Eejede1em

nck lci-mondott Törvénnyét, ha még meg

nem írták-is ‚ ugyan Törvénynek mondják.

Es ha a’ Szokáû fel-irjâk-is, azért; még-is

ugyan tsak Szokás; Va’ mint hogy a’ zálo

gos jófzágról való Szokáít-is láttyuk, hogy

levélben-is bé-irják, és bé-fzerzìk.

Harmadfzor,I mest a’ Törvénynek, mi

helyt ki-adják , helye vagyon , és a’ tör

vény-tételben ma-is követik; a’ Szokás pe

dig idöt kíván, és ‚шк laf'san tsúfz-bé,

nem-is mindjárt fzokott fel-vétetni: miért

hogy az alattomban .-való dologgal lafsab

ban mehemek ею ‚ „hogy fem a’ bizonyos

_ nyil

I

ъ
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ЩПЧЁП' то  dologgaf.l Nem~ís olly bi`

zonyos, a”-mi vélekedésböl. fzármazik, mim:`

a’ щепу ,mindeneknél пунш vagyon.~ ~ A

zért a’ köfség-is nem fzerezhet шалаш:

Szokáů, hanem 1afsan-lafsan.

A’ Szakágnqk; pqdighárom -féle ereje,
és tulajdonSága”y`ag on.L Elsöbben, ma

gyarázó cell-ejey 'vag Gil-.- теге `a"\'Szokás

~i en fzé l«meg-fejtegeti a’ Törvényt.

nnak òkaért mikor az irott Törvény` ho

mályosnak, és_ kétségçsnek láttacik, akker

meg-ken gekémenn'nk аптек а’ helynek Sz`o`,
шайб. за вши a’ Szokás’ nyiìvánï vhló léé

Гиен; nem иен а’ сбшёпуьсёщпеюассы az

ёгсе1ехпеб1Ь1-Ша1каапй, :nelly a’ szokásból

világoson' ki-jöhet. . иМЫЬдГгог ‚ kifsebbítö,

és elléukezö_ ereje magyon'; meri.“ mikor a’

Szokéusl az= irotthöŕvény. elleny vagyon', а—

z'on :Törve'lmyel ellenkezik. апатит,

háfonló.-~ereje _v3 оды-тег: a? щепу до.

logróif irott Töl'v ну: шинными; ab

ban a’ втём- úgy Iélj'únk, mint egyTör

véunyel. vf; ' . ,1.1; `È  ',r.»..\‘.,~1 '

А" Törvényröl , Végeàésröl , é: или

едешезё: Szpkásról, Решен" évtmünk.

e e’ felöl ké-rdéshffs'ïnumd: I hogy mierv a’

Törvény, avagy Szerzés ellenkezik a’

-. ?_ ` - Szokás
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Szokàfsal, mellyiket kell meg-tartanì? Erre

azt feleljed: {югу ha elsöbb léend a' Tör

vény, és az után következendìk olly Szo

kâs , melly véle ellenkezìk, tehát ha kö

zönséges léfzen, a’ Szokás, felly'ùl balad

За, és közönségesen, söc tellyeí'séggel hat

hatósbb a’ Töryénynél. De ha a’ Szokás

tsak réík Ikerént чаю, a’ közönséges

Törvényt el-nem nyomhattya, hanem шк

azon a’ helyen, a’ hol а’ féle Szokâû tart

nak. Ha pedig elsöbb léfzen a’ Szokás,

és az utánn-a-való Törvény ellenkezik vé

le , akkomn a’ Szokás nem elözi-meg a'

Törvényc ‚ söt a’ Törvény femmivé téfzì

а’ Szokáft.

Ez ellen mindazáltal a’ Romaì Gy'ú

lekezetnek Törvénnyének rendelöì azt

mondják, hogy a’ Pápa Törvénnye nem

rontya-meg .valamelly helynek Szokását,

ha véle ellenkezik~is, ha аи: a’ Szokáfl:

kiváltképpen meg-nem nevezì. Merc а’

Pápa felöl nem lehet ollyan vélekedés,

hogy minden` ellenkezö Szokâí'okat tudna;

Tehár vifzomag 'e' következìk , hogy ha

valamelly Város, avagy Gyülekezervége

zéů végez az ö maga Szokása ellen, azzal

a' Szokásnak véget vet, bátor a’ Szokáif'

ìngyen fe emlétse a’ Végezésben. Mey:

a’ Város, avagy köfség kétség пакт ша]:

maga Szokásác.

C Erröl
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Кн ЕггЫ ать két тепаьенд Бапйэёгос.

' mondok. Elsö: miko а’=8201‹:’15 ‘urání

véle ellenkezö'közönsé s -Törvényt hab#

hak, .azzal azt a'z~e’1éblbi Sfßtńçâüy fe'mm'ivê

téfzjk.' l A" máfodìk': míkor мчгоъътаг;

чёпу, után véle ellenkezö Szokás ‘kövufztkef'i

zik, és fel-ke'll’ azzal azt az elébbì Tör-J

vényt femmivé téfzìk. Mellyet úgy kell'

értened (а’ mint fellyebb-ismeg-mondz'ml)`

mìknr`a’ köz'ónséges» Szokásr'ollyan köfség

köZ'ött ‘Kü-fel, vés> köztôkl meg-'tartatikg'

:nelly Törvényt g' ‘és közönséges Szokáß-isr

сыграны. Mert ha tsak bizóny'os helyl

nek' S`Zokáfì1v ï léíken, tehát tsàk- `аЬЬап а?

helyben elözherimeg a’ Törvényt, a’ щепу:

röl, 'fzólL ' " *ï

j " На hol pedìg olly doìog törtéunék,2
kîr'òl fem irott Törvény, fem ISzokás nem

штата; тйпдагйЦаЪтёГз fzerént az irott:î ‚

Törvényhez 'hafonló, más таты pedìg`

hafonló a’ Szokáshoz e’ félében mit kel#V

lyen tselekedni ‚ és mellyìk félt l(e11ye11'vá+r

Лайкам ‚‚ fokan fo'kat kéteîkednek feïöl¢._

De közönségefen еду tsomóba kötvén, fe“

löle" 'azt mondhad'd; hog'y mikor Olly do?

log `találkozik, melly tsák a’ Szokáshoz

Iáttatìk hafonlónak lenni, akkor a’ Szokáû'

kell abban követni: mikor'pédigf сваи-"ад

Törvényhez hafonló dolog találkozìk, tehát

a’ Törvényre tekéntve kell azt meg-itélni.

Ha pedig mind a’ kettöhez láttatik имён—

~ lóna
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lónak lennì; elsöbben azt kell meg-látni,

mellyikhez illendöbb; máfodí'zor, mellyìk

nek legyenek méltóbb okai, és jobb ìgaz

sága. . ‚ .

Ha pedìg mind a’ kettöhez méltó ‚ és

elegendö ‘okai vagynak, tehát ha Szokás

ból Valödolog forog elötti'mk, a’ Szokás
Вешек,- ahoz hafonlól dolgokat kell forgat

punk. Ha pedig olly dolog forog elöt

t'únk , mellyröl irott Törvény vagyon ,\ te;

hár a’ mi az iront Törvényhez hafonlict,

azz: kell visgálnunk. ' .‘

XIII. TIT ULUS.

Mi ,Iéan a’ вы ‚ a" Törnény-tétel,

а
er, af Fel-pcm, ¿s az ffl-peres?

De mìvelho a’ Törvénynek vIii-{kol

Запасы а Bîrák> fzoktak Iennì ‚ kik

щам-ять igaz értelemmel mindennek jól

végére menvén, és miudeneket meg-hâny

ván-vetvéu, és jól meg-visgálvàn, azö tifz

tek, és mélróságok Ikerént minden 'felöl

jó нате} Törvéuyt mondanak: az okáért

nem illedem,V hogy örólokis valamic fzól

junk. _Holott érts'úk-meg, hogy .a' Bíró

ez okon mondatik Bírónak, hogy a’ Tör~

vény’ fzolg-àltatásával bir, avagy hogy i

téletrel forgódik, az az: ìgazat выдана:

a’ köfség közört. _

C а Az
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"a,

--n

-- пак, mondjuk.

` Az igaz pedig tzélja az igazságnak:

azért az ítéletnek igaznak, és törvény fze

re'nt valónak kell lenni inindennémü dolog

ban , a’ melly a’ Bíró eleibe ш. :

A’ Per pedig, avagy ügy, és eset,

mondatik az esetről, tudniillik: а’ mint

esett a’ dolo . Mert az eset a’ perlödés
nek elsö indulattya, és kezdeti, még mi

nek lelőtte a’ dolognak jól végére fem men

tenek, mint, és hogy esett: Melly esetet

a’ még a Szék’, fzinén elö fzámlálják, és a’
Törvényben elö adják, Perueklmondunk;

a' még тащат, és forog a’ Bírák elött,

Törvény fzo'lgáltatása; minekutánna a' Tör

vényt ki-mondják igazságnak ki-mondásá

És így, itt e’ helyen igaz

ságnak mondatik a’ Törvénynek végbe való

fzakadása. A’ Törvény pedig az igazság

nak állapotjának lennie mondatik: mert а’

fententia' ki-mondásával nem fzabnak vala

kinek Törvényt, .h'anem miben állapodott

légyen megvalakinek igaZsága , az magya

ráztatik-meg. "

Minden dologban pedig, valamellyet

Törvény eleibe vetnek, ezeknek a’ Гае

mélyeknek kell lenniek: A’ Bírónak, a'

Fel-peremek, és az. Al-peresnek. A’ melly

dolog pedig nem nyilván való, abban a’

' {bizonyságok-is íä'úkségefek.

A’ Fel-peres ez okáért ollyan , mint

. egy
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egy vádló, minthogy ö hija a’ Törvényre

az Al-pereíi.

Az Al-peres pedig az , a’ kit valamì

ért a’ Törvényre hínak, és kárhoztatni a

karnak, ha gonofzt nem tselekedett-is. .

А’ bizonyságok azok, kiket a’ két fél

az ö befzédeknek meg-bizonyítására , és

crösétésére melléje állat, kiket a' régiek е

leven bizonyságoknak mondottak. Melly

ért az emberek (а’ mint Ariüoteles mondja)

úgy folyamodnak a' Bitóhoz, mint egy e'lö

Igazsághoz.

XIV. TITULUS.

Hány dolog által lehet-meg, hogy a’

Törvény-látás az igazságnak véghez vi

telének mondafsék: és a’ jo’ Bírónak tör

vény-tételre való дарам , шиты ‚ és re

guláiro'l.

Hogy pedig a’ törvény-tételből az igazság

világosan ki-jöjjön (а’ mint Tamás D.

tanítt) arra három dolog kell. Elsö, hogy

a’ törvény-tétel az „igazságra való hajlandó

ságból fzármazzék-ki.

. Máfodik , a’ Fö-Bírónak méltóságából,

és bíróság tifztinek erejéböl. Harmadik,

hogy efzefen, és jó lélekből, söt méltó

okokból mondafsék-kí a’ törvény. Mert

ha törvényt téfznek az igazság ellen valót,

C 3 avagy
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avagy olly fzemélyek téfznek törvényt,

kiket hogy meg-bíráljanak nintsen méltó

ságok reá; avagy a’ dolognak jól végére

nem menvén, magok gondolatlanúl tsele

kefznek: illyen képpen nem jó, nem igaz,

hanem vétkes, és méltatlan, söt melly u

gyan nem volna шью, ollyan törvénynek

ítélik.

A’ törvény-tételre Való méltóság, és

hatalom pedig, a’ közönséges válafztásból

vagyon; úgy-mint, mikor az Itélö-meüer

séget, avagy Bíróságot valakire adják, és

reÍ bizzák; hogy máfon hatalma, és mél

tósága légyen törvényt mondani, és igazat

is néki tenni. ‚

А’ Bíró til'zti pedig, magához a’ Bí- ‘

tóhoz illendö méltóság, azoknak véghez

vitelére, mellyeket néki, mint Bírónak, vég

kez kell vinnie.

Ugy külömböz pedig a’ Bíró tifzti az

ö hatalmától, mint hogy külömböz a’ per

lödés a’ kötéstöl , kiröl perelnek. Mert

a’ mint a’ perlödés által aZt nyerhetik-meg,

a’ mire valaki kötötte magát; azon képpen.

a’ Bíró tifzti által Végbe vifzik, mint hogy

ö tífzti, és hatalma alatt vagyon, és tifzti

nek ereje fzerént tselekeí'zik. ~

A’ Bíró tifzti pedig kiváltképpen ez,

hogy" efzesen mindennémii dolgoknak jól

végére mennyen, és értelmefen igazgafsa.

A.’ törm
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A’ törvéuy-tételre-is, és fententzia ki
mondásra ‚ ‚пе melmyen hanyat-homlok ,

nyakra-föreyfene hìrtelenkedjék: mert ha

elméjéc, ‘ésuakarattyátn a’ hìrtelenség el-ra

gadja, igen moiìoha kézgel. kezd ekképpen

az igazsághozmyúlni. TQvábbá: fe egyik,

fe a так. félnek többer ne kedvezzen:

fzemély-válogató fe légyen; söt: más ember

fz'úkséges dolgaihoz úgy fzóllyon, mint ha

maga dolgaihz fzóllana. f _

De inkább attól ójjamìeg-magát, hogy

belsö indúlatokac hátra hagyván, fzivét far

kából ki-ne vefse'k: hogy i igaz úttyából

ki-ne mozdìthafsák, valaki köuyörge'sére,

- gy'úlölségböl bofzfzúságra, `barái_:ságért: ked

vezesre hajólváu. ì _. ` l _

Mert a’ Bx'ró báto; ing törvényt tè

gyen-is; mindazáltal lelki'isnpéreti elleu,vér,

hogy ha аж а’ más 4félnek gy'úlölse'géböl

cselekedce inkább, hogy fem mintA az igaz

sághoz való {ZeretetiböL f Ъ” _
. А’ Bíró pedigA fe igen kegyetlen neÀ

légyen , Ге felette kegyes,` és engedelmes;
hauem laz igazságot fzemei elött hordoz

ván, jó itélettel való ìgaz, és egyenes

törvényt igyekezzék termi, és kî-mondani.'

Mert minden törvényben egy'útt kell járliì

a' kegyef'ségnek, és a’ keménységnek, és

e’ kertö között maradhat-meg a’ törvény

fkere'nt való igazság. - Mert ez okon

mondje Szent Gerger Doéìor-is: hogy

‚ С 4 mindern
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minden jó Itélö Bíró egy mérö-ferpenyöt

tart kezében , a’ ferpenyönek felében az

igazságot, a’ máiìk felében a’ kegyefséget

i'úggefztì, és mértékli: Holott а’‚ kemény

igazság Ikerént, a’ bünt meg-fententziázza;

a’ kegyes irgalmaí'ság által pedig a’ bünte,

téû meg-könnyebbx'ti, hogy igaz mérték

fzerént a’ Vétket, és b'únt, l igaz itéletböl

való igazsággal meg-fedje, meg-büntefse;

némelly vétket pedig kegyes irgalmafságból

meg-is engedjen.

Мену Bíró az Iûennek itéletìt fzemei

el'ótt vifeîvén, mindenkor félve, ée генезе

ve minden dngaiban félelemmel jár, és

tselekeí'zìk, hogy az igazságnak -útyáról

el-hajólván, eI-ne efsék. Mert mihelyt az

igazság az ö`tzélját felly'úl haladja ‚ ottan

kegyetlensé ek vétke't nemzi; mint vi

fzontag a’ elette való kegyes engedelmes

ség, az embereket fenyéték nélk'úl való é

lctre, és fzájokra fzokta botsátani.

Az emberi itéletet pedig négy dolog

fzokta el-fordítani: '

А' félelem, mikor a’ hatalmafoktól va- l `

16 félt'únkben az ìgazat nem merjük ki

mondani. v _

A’ tehetetlenség, mikor valakinek el»

méjét ajándékkal `elnyomjuk.

IA’ gyülölség', mint mikor ellenségre

шпик. ` l ' f .

A’ fze
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A’ keretet, mint mikor barátinknak,

avagy atyánkfìainak dolgokért felettébb tö

reked'únk. Melly dologtól hogy a’ Bí

ró {elette igen meg-ójja magát, és minden

voltaképpen el-távoszsa, valósággal meg

kívántatik.

XV. T I T U L U S.

A” Bíró a’ Pere: be шт , е’: bí

zonysa'ga'ra tartozik- törvényt [zolgáltat

ni, avagy a’ maga lelki-ínnérete fzc

re'nt? ‘ ~

NIoû immáron egy kérdél't kell után

na vetnünk, tudni-illik: A’ Bíró a'

Peres elö {zámlált befzédére, és a’ két

félnek bizonyítására, vagy a’ bizonyság a’

mint a’ dolgot bé-hozta, avagy pedig a’

mint a’ dolog {Zem-látomált nála nyilván

vagyon maga lelki-isméreti fzerént , té

gyen-é a’ dolo felöl, melly előtte forog,

ltéletet, és örvényt? Mint példának

okáért: Egy embert fejére keresnek, a

vagy más vétekért vádolják; tudja pedig

a’ Bíró, hogy az az ember abban ártatlan,

mivelhogy látta a’ Bíró, hogy más ember

tselekedte a' vétket; mindazáltal a’ bizouy

ság a’ bé~vádlott emberre íìolgál. Illyen

dologban, tudván ártatlanságát a’ Bíró meg

fententziázza-é, avagy nem Z?

C s Erre
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Erre azt feleljed,' поду а‘ Bírónak

úgy kell törvényt cenni, mint Tifzt-vifelö

embernek: az okáért úgy'vifelje, és tartsa

magát а‘ Törvényben, `nem mint ö magáï.

tó] tudna valamit, úgy-miut еду kön-em»

ber; hanem a’ mint nékie értésérßßadják;

úgy-mint Tifzt-vifelö embernek.

A’ Bíróuak pedig két dologból lehet

valami ч ёпёзёгеч

Iûennek , és az embereknek uyilván Avalió

' Törvények által, mellyek ellen fenkit bi

zonyságra ki-nem botsátnak; Máfodfzor,

réf'z fzerént lehet tudására, úgy-mint levél

béli ybizonyság által, és élö.embereknek га—

nú-bìzouyság»tételekböl , és egyéb törvény

fzerént való tanúságokból: a’ Bírónak ez

okáért ehez kell nagyobb kötelefségének

leuni , mikor törvéuyc téfzen., йогу nem

mint ahoz, a’ mçllyet ö maga, mint maga

['zeme'lyében tud. .EZ okáért moudja Szent

Ágoßon D. A’ jó Bíró femmit nem tsele

kefzìk maga fejétöl, maga akaratjából; ha

nem a’ Törvényböl, és meg-rögzött Rend

turtásból itél igazat. » ' `

E’ féle dologban 'mindazâltal a’ Bl'ró

felette igen fzorgalmatos légyen, és ат

igyekezzék, hogy annali a’ félnek fog'hafsa

pártyát, és mentheíïe ‚ a’ mellyet lelki-xs

тётей fzerént цитаты tud, hogy

ìgaz, ésy ártatlan; hogy a bizonyságok,¿és

@rettey

Elsöbben közöuségesen, _
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érette ишак шея-Гояущюгчйп; méltatlan

el-ne vefzfzen. ~. 

Ha pedig arrarjutott volna«a’1.dolog,

hogy a’ más fél olly erös bizonyságokat

Шагов: volna~bé a” `törvénybe, kiknek fem

mi képpen ellenek nem álhatuánalgl söt 1e

fem fzállìthatnának; még-ìs minden tehetsé- ì

ge'vel, és meûerségével azon légyen a’

Bíró , hogy a’ meg~fenrentziázotc árcatlant

meg-fzsbadichafsa. Ha femmi-ném'ú úton

módjác nem találhartya , kerefse még-is

módját, hogy ha botránkozás nélk'úl шев—
kehet, vhogy más itélje-meg azt a’ pert.

На ebben fem lehet módja, tehát mondjon

fententzìát, a’ peres Velö-fzámlált: feleleti,

és a’ fzeréut: a’ mint á’ bizonyság` bé-hoz

za. Mert ez a’ Bíró tifzti, hogy inkább

igyekezzék a’ közönséges jó rend-tartásuak

meg-maradásán, hogyl nem mint tsak egy
fzemélynek javát ytekféntse; h"olott ö-is, a’

mennyìben a’ bíróságnak tifztit vifeli ‚ kö

Zöuséges fzeme'ìy ibzokotc lemli. A’ kö.

zönséges jú pedig méltóságosbb, és börs'ú

letesbb a’ tulajdon jónál; a’ mint'a’ bölts

Ariñoteles a’ jó Erköltsekröl irc elsö köny

vében mondja. ‚

Merc ha a’ Bíró olly törvényt téfzen,

mellyel az ártatlant menti, kit a’ Szék Гай—

nén a’ bizonyság meg-súllyositotc; belöle

közönséges vefzedelem következhetnék:

mert miatta a’ köfség botráukozásba esne'k,

és
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és a’ Bíró útat nyitua, hogy az _ártatlant

'meg-nyomorítauák , és az ártalmas véckeíl:

gyakran el-fzabadítanák. Mert ha ollyan

Bíró valamelly ártatlant meg-akarna büntetni,

azc mondhatná, hog-y ö igaz lelki-ismérete

fzerént tudja azt, hogy vétkes. H_afonló

képen , ha a’ gonol'z-tévö latrot el-akarná

шашкам, vifzontag ártaclannak mondhatna:

és igy a’ gonofz lelki-isméret'ú és hamifságra

igyekezö Biráknak, hamis itéletnek ki-fzolgál'

tatására útat nyitnának, és í'zabad mezöt adná

nak Véle. ' Ugy vagyon, hogy vagynak, kik

más értelemben vagynak; de ez az elmélke»

dés látfzik jobbnak , és igazbnak lennie.

XVI. -TITULUS

А' Bìrónak két-féle Ielki-ismérete'röl, tud

n`i~illik a’ mint a’dolgot fzem-látomá/i тифа,

¿s a` mint а‘ Peresnek eleibe adja'k..

De mìvelhogy a’ Szent Irás magyárázó

`Doktorok egy a'llhatatosv értelemben

vagynak e’felöl: hogy, valaki lelki-ismérete

ellen tselekefzìk, az. vétkezik. ~

Légyen tehát tudáfunkra, hogy a’ lel

ki-isméret két rendbéli, tudni-illik: a’ ki

.mit fzem-látomáñ mint tud, és a’ ki mit

hiti. fzerént mint meg-mond. Ez okáért a’

Bíró noha lelki-ìsmérete ellen tselekel'zik,

mikorfa’ dolog ellen (kit l'zem-látomáů tud,

mint légyen) tselekefzik: mindazáltallnem

» tse e

l
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tselekef'zik lelkí-isméreti ellen avval, hogy

helyén hagyja aZOknak í'zavokat, kik hite-k

Ikerént valamit meg-vallanak. - i

Mert más ö magában valamit tudni, és

még más, a’ mint a’ Bírónak kell tudni.

A’ Bíró pedig két fzemélyt vil'el: egyiket

ügy-mint egy köz emberét; a’ málikat, úgy

mint tifzt-vifelö ember fzemélyét. Meg

lehet azért, hogy valami dolgot tudjon,

mint-egy ö maga fzemélyében; de az: ugyan

nem tudhattya, mint tifztbéli íäemély. A’

mint fzokták mondani: valamit tudni, mint

Illen; de azt nem tudni, mint ember: a'

mint az Evangelikuí'oknak bizonysá olc

fzóll: Arról а’ napról pedig, és ór 'ól

(úgy-mint utólsó Itéletröl) fenki nem tud,

fern az mennek Angyali, fem a’ Fiú, ha

nem tsak az Atya. Mellyet úgy értnek,

hogy a’ Fiú nem tudja Embersége fzerént,

de tudja Iûensége I'zerént. Hafonló , a’ ki

Lelki-Páfztorának meg-gyónik, kit az után.

ha reá kérdenének, hiti fzerént azt mondhat

ná , hogy ö azokat nem tudja, a’ miket hal

lott, mikor néki meggyónt, miért; hogy

nem-is ú tudja, mint tanú, ki fzemével

Valamitl tott. Azon képen a’ Bíró-is vé ére

nennyen, és jó lelki-ismereti fzerént a’ ör- '

nyúl-álló dolgok felöl tudakozván, Í'zeme

eleibe vigye, vifellye; és a’ melly dolgok

шар fzemélyét illetik, külömben, és mé

ülömben értse~meg azokat a' dolgokat, a

mellye
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mellyekèt 'meg-tudhat,~. úgy-mint Íá’f~,Szék

fzinén шё16‘сбтёпу-топд6 Bíró. ‚ f ~

Ezekhez még két tzikkelyt ragai'ztukf

Egyìketg“hogy ha a’ Fö-Bl'ró, mint ö ma»

ga a’ Pápa,` Tsáf'zár, avagy a’ Fejedel'em,

akár valakìnek Földes-Ura léfzen, melly

nem köteles a’ Törvényhez (поду ki-mou

-dása utêmv végbe~is 4vig'ye, avugy vitefse)

teh-ät az -a" meg-esmért igazságot kövefse.

На pedìg ‘ezeknél alsóbb renden-való Bl'ró

léfzen,'köte1efsége alatt tartozik а’ fel'elet, - `

és tanú»bìzonyságtétel~fzerént törvényt сеп

ni, m'ég'tulajdon lelkî-ismeréti 'ellen-is.y Ak»

kor fem vétkezik pedig; mert erre köte

lezi-megI ötet, hogy e’ fzerént tselekedgyék,

‚ а’ Törvénynek ereje: és méltósága. ~ `

А’ máíìk tzìkkely eZ: hogy hai a’ Ш

tó a’ Szëk le'nen ül, és Valaki ott elötte

’ embertelen'úl vétkezik'., tehát e’ félét mind#
загс meg-bünrerhec, ikinre'n úgy, mint-ha

egynéhány bizcmysággal reá rakodott ноша.

Men: bizonyo'sbb dolog;a valakic а’: ‘сэе1еКе-ч

deren meg-kapnì, под Тет mint más bizony»

.ságutáń ennekvégéremennì,ésrajta e1érnìa .

4De ha a’ Bíró nem a’ Szék fzínén (a’.

hol törvényt mond) iìlne; annak meg“ más

mńdgya volna. Merc ha a’ Bító a’ tî'ntvény»>

mondó, “а? tanáts-házból {тазу аи ö Га

ját háza ab акты lámá, hogy valaki egy

emberc шее—бит, kit e’ gyilkofságért ingyen

fem keresnének, érette perbe fem fognäuak,

шагу
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.‚
avágy ‘ha Kperbe béèállattak volna-is, de a~

tselekedetet fenkivel nem bizouyithagnák

meg; a' Biró pedig a’ gyilkoiìmaga fejétöl `

meg-akamáfkínzatni, 'hog'y önuön maga val

lásfréceléböl ‘ uyilatkoztatnék-ki az igazság;

bizonyára' Harte"A nem mehet, hogy шев—

kinozta'thatuâ. "Merk hogyfî taak a’ Bx'ró

tudja, ynem elégségeslarra», hogy az Al-y

pereiìÍ a’ tsigára vonn'y'ák; met: нас nem

úgy tudja, mint I'télö-Bígó; hanem mult ma

gának-vaió ffzemély. A2:A ö tanú-b'izonysńg~

téçele-is спаек гешеьы, és ef formán meg
nem álhat: miert\.;hogy feńki жоп egy

ììg'yben, avay Perben, nemflehet tauú,

avagy' bizonys g-is',l és I¢Y:é1öl?a'rn'a»is.l »

" Ez okáérf a’ Bíró mástólg meetmyeilA vé

gére 1 és annak -módja ikerént щадя:

megfuyìlváh, v'agy a’ » bizonyságoknak ivub

шок által, vagy egyéb 'kömyl'xl-álló ,doh

goknak c'órvén ' lkere'ntvaló m'egfértekezé-y

{в álral ‚ ‘ hog af ‘ gonoiä~tévönmeg»kínoz«

tathaf'sa. ь ‘

De kételkedhetnénk azok felöl-is, ki

ket ígaz-tételre botsátnak; és egyéb 1201—

gńk felöl-ìs, úgy-mint kik a’ БЫК-сбив :ör

vényìt véghez fzokták vinnie, kiknél пуп

ván lehet az, hogy a’ tanúk hamìßat val

lottak, és hamifsań esküttek valakire, avagy,

hogy a` Bíró hamis törvényt tert; mindaz

által a' Bíró kénfìeréti öket, hogy az ár

tatlant meg-öljék, avagy másképpen meg

' bün
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b'úntefsék. Mellyröl a’Szent Itas magya

rázó Doktorok köz актам igy fzólnak:

A’ Bl'ró ikavát nem kell meg-fogadni, és

engedelmesnek nékie lennì, ha azc nyílván

tudják. K'úlömb azért- az, ha ök-is nem

tellyefséggel bizonyosok benne, hanem

még- nálok-is kétséges; mert ollykor тет

ségek vagyon az eugedelmefségnek ditsére«

tes jó-voltáért. Erröl а’ dologról Szent

Tamás azt irja: hogyha af Bl'ró fententziá_

jában el-t'úrhetetlen hamifságot, és nyilván

való bofzfzúságot látnak, ne legyenek en

gedelmef'ek.~ Mert ekképpen mentségek 1e

hetne a’ hohéroknak, kik a’ Szent Márti~

romokat meg-ölcék. ~Ha pedìg nem olly
nyilvánvaló hamifság léend ya’ Bl'ról fen

‘ tentzìájában , akkoron engedhetnek ,» és

fzolgálhatnak a’ Bíró parantsolatjáraz, merc

nálokuálnagyobbnak mondását ök meg-nem

tzirkálhattyák, e1~fem kerülhetìk. Az árf

taclant-is nem ‘ók ölìk-meg, hanem a’»J Bíró,

kit ök fzolgálnak. ì 

VÈGE Az ELöL-JARÓ

BEszÉDNBK.
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I. TITULU-s.

éghez> vîvén, Iñennek fegétségéböl,

a’ {В tzìkkelyeket, mellyeket, ezen

derék iráf'omban könnyebben-való meg-ér- '

tésére fhükségefeknek itélek vala: Immá

ron következik., hogy a’ Tekéntetes, és

Nemes Magvar-Orí'áág fzokott Törvénnye

röl kiváltképpen fzólljak. Mìvelhogy azért

a’ mi egéfz Törvény'únk., mellyel Izokt'unk

élni , ez három dolgor foglalja-bé magqba;

D шаш
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спай—511511: а’ Személyeket, k'úlömb-k'úlömb

lele dolgokat,_ és a’ Törvénynek fquását.

Es miért hogy minden féle Törvényeket a’

Személyekre nézve kezdìk ki-fzolgáltatni:

annak okáért méltó, hogy iráf'omnak elsö

lfundamentoma, és kezdete légyeń a’ Sze

mélyeknek Törve'nnyéröl: és~ ez után ezen

mi íkokott i'T’órvényììnknek k'ét réfze'röl»ié

l'zólle._ (Jóllehet e’ dolgokról nem mind
azon e1kezäett Yŕenddel fzóllfiiatok; hanem

hol egyìkröl,.s’ hella’ málikról kell irnom,

a’ mint n’ Törvényvvfolyásának ‘rendi,' e's

módja alkalmatosbbnak mutatja) és ez о

kon, e’ jeleŕvvalól könyvemet Három ré

fzekre sztom.

-ßMent a’.Dekgetomnak` .F..lsöl Réfzében,

fzóllok a’ ~S'zemérljfeknek, hz az: y_az embe

reknek az ’ò _Allapotjokról„.Tulajdonságok~

ról; tudni'illik: a mi Nemel'se'günknek ere

detiröl, e's lkabadsá áról; a? jóll'zágnak ke

reséséröl , birodalmaról, meg-ofàtásáról, el

adásáróly el-idegellitéséröl, tseréléséröl, idö~T

töltéséröl, zálog'ositáéáról; földeknek Насёк

- 4«ján'ász'arólg Leáuy-negyednek és jegy-ruhá
пак ki~ñzetéséröl; ingó-bingó ymm'hz'mnk, és

j'ófzágnak betsûjéröl. л .

A’ Mál'odik Réfkében pedig, а’ ты—
vénynek folya'rsz'mßl,v ki e’ meg-nevfezett jó

fzág felöl, és egyéb dolgok felöl fzokott:

támadni; minémü l'ententziát vf'zoktak a’

Törvényben, annak rendi, és folyása’ Где- ì

“ rent
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rént ki-mondani, és annak erejével igazat

is termi a’ nyerö félnek. 

Iräfomnak Harmadik, és Utólsó Ré

fzében, fzóllok az Apellátziókról; az az;

minémü reuddel, és móddal kellefsék .mim

den Vármegyékböl ‚ Horvát Oríkůgból,

és Erdélyböl, és a’ fzent Székröl-is, Ki

rály Udvaráha kérdöre venni, és vinni, s’

сиз erefzceni a’ Törvényt.

Továbbá: ugyan ottan a’ Szabad Vá

rosoknak Törvényiröl, és fóben-járó dol

gokról, és azokuak meg-itéléséröl, és vég

hez-való viteléröl, c's ezekbez hafonló dol

gokról, jó renddel akarok irui.

П. TITULUS. `

Az Off/zuig Törvényinek, és диода]?

mk kiváltke'ppm-való Elsb' Re'fzéröl; шатё

illik .~ a’ Személyckröl, ё: leg-elbfzör, ‚югу

mind az Egy-ba'zi fzemélyeknek , mind

рай; a’ НИШ Urakmzk egymlò’ fzabadsá~

gok, ё: nemefségek vagyon.

lsöbben-is ezt vegyììk eíì'únkbe, hogy`

a’ щепу fzemélyeknek fzokott Tór

vénnyiröl e’ jelen~való iráf'omban fzóllok,

azok két-félék; merc avagy Pa ok, »és Egy

házi fzemélyek, avagy edig lä'úlsö közön

séges rendbélìek. (‚пенек pedig az

Egyházi Személyek (ugymint kik által

D z ` Urunk
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Urunk vIdvezíl:önkV hirdetteni анаша” mi

nékìluk az idvefséges tudeányt) betsüle

tesbek a’ külsö rendbéliekn'él; mindazonál

tal minden Papi-rendeknek , Plébánufoknák,

a’ Szabad, és Nagyságos Urakkal, Neme~

I'ekkel,_ és Magyar Orfzági Fö népekkel,

Nemefségekre, és Jóíäágokra nézve, епан

135 fzabadságok, és méltóságok ‘vagyom

Es az Urak Кбит—15 egyiknek- iintsen na

gyobb I'zabad'sága„ mint akár melly Nemes

émbernek: és. ez okon ugyan azon egy

Törvénnyel,.és azon Szokáf'sal, és a"Tö1‘~v
v_éuynekl azon еду folyásával- elnek.; ,mindf

aZáltal díjokkal. egymáûól külömböznek,

Mert .a’ Papi rendeknek, és fzabad Uraknak

fzáz Gira; a’ Nemefeknek pedig ötven

Gira а’ díjok: 'a' mintL enńek lutánua erröl

vìlágosbban fzóllunk. De e’fé1e díjokban-is~

nem а’ fzabadságra vnézve k'úlömböznek

egymáůól; hanem méltóságokra, és tifztek

re nézve: úgy-mìnt, a’ Papi reudek Papsá

gokrla nézve: a’ fzabad Urak pedìg tif'z
tekre nézve, mellyet vifelnek ‚ és mellyre

a’ Kìrálytól шаманами: és ez okáe'rt

ezeky аи; 'udvarlásban-is a’ Királyhoz leg~

közelb állanak , s’1egközelb ülnek -is,

és Ia’ tanátsban-is elsöbben Ifzóllamßk a’

dologhoz, yés Voxot mondanak çd és a;

опиши Javáró1,~ Hazánknak ,ohr-alma-A

zásárél elsöbben, és föke'ppen ezek vi

feluek g011d0t5’-s’ a’ több Alëîengefekucél

e ' ` тёща
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méltóságokra , és tifztekre nézve bets'úle

tesbbek. _ 

III. TITU LUS.

A’ mi Neme/kégünknek Египта! ‚ és

' a"Birodalom a’ mi Fejedelmünkrc mikc'ppm

[идиот

Jóllehet e' jelen-való könyvben nem his

toriát , hanen: a’ mi Hazáuknak, és Ого

fzágunknak Szokáiit, és saját Törvényit

akarom meg-imi; de miudazáltul mìvelhogy'

azt irám az elött, hogy a’ Papi rendekuek,

fzabad Uraknak, és a’ Nemefségnek egyen

lö fzabadságok vagyon; és- ennek feierte

fokau kételkednek a' mi Nemei'ség'únknek

eredetiröl, és kik mondafsanak gz. Ori'zág

щи között igaz Nemefeknek;'~me11yböl

tudni-ìllìk mind a’ fzabad Urak`„- ’s ,mind

a’ Fejedelmek-is fzoktanak támadni; `annali

okáért rövid befzéddel almak a’ Nemefség

nek eredetit, és kezdetit meg-jelentem.

Melly dologban jóllehet a’ bölts emberek

nek értelmek fzeréut Nemesnek mondatik

aq, a’ kic az ö jósága meg-nemesitetr;

nundazáltal a’ Nemefség, kit más nével

SZabadságnak-is mondhatunk, mellyröl e’

moñani iráfomban fzóllam' akarok , a’_ Ма

gyarok között leg-elsöbben 'akkor kezdeteçt,

Шток a’ Magyarok Scythiából eZ Olifzág

D 3 bam
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ban j'òttenek , kit Pannoniának híttanak;

moñau pedig immáron a’ Magyaroktól Ma

gyar-Orfzágnak neveztetik.

Merc minekutánna Scythiából minden

féle házoknépével ki-indúltanak volna, és

fok k'úlömb-k'úlömb tartományokat el-jár

tanak volna, önnön közöttök közönséges

akaratból Kapìtányokat válafztá'nak, és egy

Itélö Meñert ‚ ki a’ peresek dolgaìt el-ì-

gazítaná, a’ lopók-at, és tolvajokac, és e

éb féle gonofz-tévöket meg-büntemé:

t-ìs közönséges akaratból, és végezés~
böl meg-parantsolták, hogy mikor olly «imv

log következnék, щепу az egéfz пешие:—

séget illetné, avagy orfzágos hada't kellene

indítanì, akkoron egy véres hegyes-tört,

avagy kardot hordoznának " а’ Magyarok

táborában, és egy poroleóutánna illyen

képpen üvöltene: Ezt mondja az Шеи, és

ezt parantsolja az Ori'zág, hogy minder!

erre ‘з’ erre a”he1yre (meg-nevezvén a’

helyet) fegyverefen, lavagy' a’ mint .kéfz'úl

Вес,” egybe-gy'úlljön, és megŕértse, mit

hagygyon az Orfzág.- Г- ` . л

lE’ Szokáů meg-tartották a’ Magyarok

mind ‘a’ Géysa Hex-:Zeg ideiglen-, плену

Géysa Attya vólt a’ mi ditsö Királyunk

v11ak,`és Apoůolunknak Szent Iftván Ki

rálynak. Мену Szokás miatt fokau а’

y Magyarok közz'úlf'órök paraí'ztságra juror

tanak.-r Mer-t ezt rendelték vólt , hogy а’

- kik
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kik e’ féle parantsolatnak nem engednének,

és ha oda nem menéfeknek elégse'ges okát

nem adhatnák, azok avagy kéí'sel ketté

metfzerne'nek, avagy örök rabságra vettet~

пенек. Melly végezés miatt (а’ mint mon

dám) fokan pórokká , avagy parafztokká

löttek a’ Magyarok кыш. Merc mivel

ho azon egy Nemzetböl Hunuortól, és .

Magortól egyaránt {'zármaztak légyen;

egyéb ke'ppen femmi módou nem lehetett

volna, поду egyìk Ur, máíìk fzolga, egyik

nemes, málik nemcelen, és parafztá lehe

tett volnu. f г

Minekutá'nna pedig Iůennek Lelke által,

a’ mi meg-mondott Királyunk által ‚ -а’

Magyarok az igazságnak isméretire, és a’

Kerefztényse'gnek vallására jutottak. Volna,

és Szent Iltvánt meg-koronázták volna; `

az egéfz -.0rfzág mind a’ Nemefségnek,

mind pedìglen a’ jófzág. el-adásának tellyes

hatalmat (mellyel tudniállik а` Nemefség а’

Parafzcságcól fzokott megválaí`ztatni) a’

Kiralyi koronára , ~és a’ Fejedelemre, gz

egc'fz birodalommal egyetemben bízta; es

ìmmáron a’ Nemefségnek eredeti, és adása,

Úgy mint vifzontagsággal való tulajdonság'

fzerént о11у móddal í'zármazik a’Kirá1yi mé!

tóságtól, hogy egyik a’ máůktól femmi

kc'ppen el-nem шашни, ós egyìk a’ пиши

néìk'úl femmiképpen nem lehet. Mert

Fejedelemmé feuki nem lehet, hanem ha

D 4 а’Ые
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~fzágában) fzabadofok. -

a’ Nemefse'g válafztja: és fenki Nemes-is

nem lehet, hanem ha a’ Fejedelem téfzi Ne`

mefsé, és Nemefségnek fzabadságával асе

siti-meg.

IV. T I T U L U S.

¿Iz Igaz Nemefsléget Ушиб dolgok~

kal, ¿s egye'b josag'okkal fzerezbetik-meg,

c's jófza'g'nak шиш: kell тег-стл—

tem'.

nnek okáért az` Igaz Nemefség vícézség

nek gyakorlásával, és egyéb féle teli

nek , vagy elme'nek jóságával, és jóságos

tselekedetek által f'zokott nyerettetni, és

találtatnì. Mert mihelyt a’ mì Fejedelmünk

’_ valakìnek, >akár mine'm'ú rend-béli embel

légyen, az ö börsüleces jò tselekedeciérc,

és fzolgálattyáért, akár Várat, akár Vároû,

akár Faint, akár valamì Jófzágot, ajándé

kozand; mindjárt a’ Király e’ féle ado

mányával azt az embei't (mihelyt iktatandja

mágát) igaz Nemçfsé téfzi, és а' parafzt

ságból ki-véf'zi. Es ofztáu a’ Fejedelemnek .

е’ féle ajánde'kozása álcal fzerzett fzabad

ságnt fzoktuk Nemefségnek mondani. Ez

okáért e’ féle Nemefeknek gyermeki' mél

tán örökösök léf'znek, és` (az Attyok jó

Ennek felecte, a’

mint ez elörc-is mondám, тощая az

Orfzág

y . V_-M-~„f
., „d
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Orfzág tagjaì közibe, és a’ Király Koronája

alá fzámláltatnak, és а’ törvény fzerént

meg-koronázott Fejedelmen kivül fenki ö

пешек nem parantsol.

V. TITULUS.

Hogg minden urz: ö мм: [выдадим

ш! kerefett мрад-аи fzabad амида

fzcre'nt Шт, e's гита/е adbattya ‚ a’ Нив/г

fzmte'n akarja.

Е’ féle jóí'zágot pedìglen, mellyet vitéz

ség által fzoktak nyerni , a’ Törvény

tudók Tábori örökségnek híják; a’ mel

lyet pedig Deáki tudomány által nyernek, '

tsak ugy-mint. Tábori jófzágnak, avggy

tulajdonnak nevezik , mintha sajáttya, a

чаду tulajdona volna annak., a’ kinek ad

ják:l Ez okon, ha a’ fia nyér e’fe'le jóf'záf

got, még az Attya akarattya ellen-is Гаа

badsága vagyon rajta; és vifzontag ha az

Atya пашню képpen jófzágot találhat, a’

ña ellen папаша, és fzabadsága vagyon

rajca, akár hová tegye. Inne't vagyon
nzért fm1damentoma„ és eredete а’ mi régi

`_ ditséretes Szokáfunknak, hogy minden Sza

bad, és Nagysázos Urak, és Nemefek,

minden féle marhäjokról, jófzágokról , és

ürükségekröl, mellyeklet газа: iäradságok

kal, fzolgálattyokkal, és jeles tselekede

D-S tekkel
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\

tekkel akár mîképpen í'zerzettenek, és са

láltanak, minekelötteaz Attyokkal,_ avagy

Attyokñaìval 'meg-Oùtoznának, a’ mi ked

veknek tetfzik, azt rendelhetik, ésl végßz-l`

песик felöle, és annak adhattyák, a’ kìnek

akarják: a’ mint ez után erröl nyilvábban
fzóllunk, mîkór' Vaz Atyafìak között való

ofztozásuak módjáról kellecìk irnunk.~

- »VL TITULUS.

Hogg a’ щемит Neme/.re'get литий,

e's Nemdìé им, a’ 'kit Мчат, jófzág

ada's тёти-55: c's bog'y a’ Nemeße'gnek

meg-bizonyiça'sára a’ To'rvénybmnem [жёг

ség a’ Nmajìe'gnek Тащите.

ТочйЬЬё: igaz Nemefekké más képpen

is lehet'únk, ha fzintén a’ Fejedelem

jófzágot nem ád-is: tudni-illik, mikor va’

Fejedelem a’ köfség köz'úl ki-Válaí'zt, és

a’ parafzci fzolgálatbói, és nemtelenségbòl

ki-vévé11,. az igaz Nemefek’ rendibe ir., és

fzámok közìbe bé-véfzen ‚танк. Es e’

féléknek in- jófzágot nem ád-is «a' Király,

mindazáltal igaz Nemefek {гаишник lennì,

és mind а’ kéc rendbéli. Nemefek ‚ akár

jófzágok, akár jóí'zágtalanok légyenek,

és minden mmfáde'kjok,` kik- а’ Fiúi- ágon

el-rerjednek (bátor ha ITzimeres levél nem

Iéí'zen-is, tsak Nemefségek légyîél) Ígaz

\ eme
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Nemefeknek mondattatnak. Mert hogy

a’ Fejedelem me'g Tzimert-is adjon valaki

nek, az лет fzükség a’ Nemefségre; ha

nem tsak‘ékefség a’ Nemefségnek. Mert

ha tsak Tzimert ád a’ Fejedelem, azzal

fenkit шея—нет nemefìtt: mint hogy a’

Városbélieknek, és egyéb parafztoknak-is

vagyon Tzimerek, mellyeket a’ Fejedelem

adott; de штаты ez okon az igaz Ne»

mefek közibe nem fzámláltatnak. A’ Ne

mefségnek azéri: meg- bizonyitására nem

fzûkség a’ Törvényben a’ TZimer-leve

letA mindenkor elö-Venni; hanem tsak a’

Donatio 1evé1»is, hogy а’ Király jófzágot

adott nékie, avagy tsak az Iktató-levél,

mellyben a’ jófzágnak adása ki-légyen fe

jezve, elég a’ Törvényben. Avagy ha il

lyen levele nem volna-is tsak adhafson me

nedék-levelet, hogy valaha leány-negyedet

ñzettek volna-ki, tsak hogy Király igazsá_

gának idö-múlását el-halladta légyen, az az:

fzáz efztendösnél régiebb légyen'a’ mene

dékfleve'l, fzintéil bé-éri a’ Törvényben

Nemefségének meg-bizonyitását. Merc

leány-negyedet tsak ollyan jóf'zágból adnak,

meilyet e’ féle fzolgálatja által nyér valaki.

A’ pénzen vett jófzágból pedig nem ne

gyedet, hanem illendü réiìt aduak a’ Záfz-4

los, és Nagyságos Urak, és a’ Nemefek

leányiuak.

VII.
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_ VII. TITULUS.

Hogg a’ Names Atya'túl , er: Nemtelm

Al-zya'to'l мы ig'az Nemefeknek шпата};

_ de nem ажио/шаг a’ Петит кнуты,

ba'r Names légyen-is a2: Aranya.

De a’ kìknek az Annyok Nemes , az At

tyok pedig Nemteleu, e’ féléket nem

mondhattyuk ignz Nemefeknek, hanem ha

a’ Király а’ féle Afzí'zouyt az Atcya б

rökségében férŕìúi ággá tenne (de úgy, ha

az ìgaz örökösök-is meg-engednék) тег:

Шуеп képpen ha Nemtelen Aryácól lenné

nek-is a’ ñak, ugyan igaz Nemefek 16512—

nek a’ fiai (miérc hogy az Anyának férñúi

ággá técelének annyi ereje vagyon, mintha

jófzággal ajándékozta volna-meg a’ Király)

Vifzontag pedig tsak az Attya légyen Ne

mes, ha az annya Nemtelen-ìs, a’ ñú u- '

gyan igaz Nemes léfzen: merc az attyától

vagyon а? ñúuak nemzettetése; az аппуа

pedig tsak méhébe fogadja. Mint légyen

pedig a’ féle férüú ággá-való cétel ez -után

irjuk-meg. -«

` VIII.



VIII.T1TUpUs. ç9

VIII. TITULUS.'

Fogadott Fink-is ¿gaz Nemefekké Ifefz»f

nek, ё: Nemefekké te'temek.

Ennek felette még más móddal-ìs Ne

mefekké lehetnek a’ Nemtelenek; tud»

ni-ìllik: а’ ñúvá fogadás által, illyen képçn,

mikoron valamelly Ur, avagy Nemes ель

ber egy parafzt-fzemélyt ñúvá fogad,l és

uránna örököfsé téfzi az ö javaìban, s’ a’

Királytól Confenfu/i nyér, hog”r a’ Király-is

meg-engedgye, és jóvallya, és e’ mellett

az ö jófzágába ,‚ és örökségébe belé iktat

tya; e’ féle Nemtelen mind maga, s’ mind

üai igaz Nemefek léfznek. Ez okon, mert

a’ ñúi fogadásnak (а’ Király engedelme mel

lectek lévén) annyi ereje vagyon, mìntha

a’ lKirály ajándékon adta Volua 'néki azt a’

jófzágot. '  .

1x. TITULst.

f1’ Mme/ségnek f6, д: каши/те” шт
négy Szabadság-iról.

лопат: pediglen e’ Nemlefségnek fok

Szabadsága vagyon, mellyr'ól a’ Fejel

delmek Privilegiumjl, I.és Articulusi fzólnak;

mindazáltal négy kìváltképpen való Szabad

щепы akarok emlékezm. Elsö,’ hogy

aNe~`
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a’ Nemefeket ixÈzés nélkül, és törvény

fzerént „való fententziázás ne'lk'úl Гений Гге

mélyében fohul meg-nem foghattya, akár ki

mint fogtafsa , és vádolja öket, reájok való

kiáltásával, és akár mint kérje, és könyög

rögjön," hogy meg~fogják. - Meg-rontatik

штаты ez a’ Szabadság, ha {вып-даю

dologban'rapàfztalják öket; tudni-ìllik fzánt~

i'zz'u'ldékkalI való ember ölésben, faluknak,

gyújtógatásában , lopásb'an ‚ ragadozfásbem,`

avagy colvajlásban , éseröfzak í'zerént:l való

paráziia-gágban; щепу lliolgokbau ynkái' ki-is

til'ztef'se'gétï, ésv Nemes fzabadsâgát elvei`ztiz

és halehèt;y à’ mell-y helyen a’ vétket све

lekedte", azon helyen~ még a’ parafztok-is

megÄoghatják, törvényt шинами reá, és

érdeme' ' fzerént büntethetik. Minda'záltal

ha a’ féle- helyr'òl el-futhatand, és ellenségi

közîìl rki-í'zaladl'latand; vnz'ntán egyéb képpen

meg-nem itélhetik, hanem гей kell bini, és

törvényr folyáfa fzeréuc kell meg-femen-v

tziáznì, és meg-büntecnì;

Máf'odik Szabadság ,_ez, 'hogy ez Or

ùágbéli _Nemefekuek fenki nem parantsol

~fenki ö vélek egyéb em bir, hanem, (a

mint ide fel-is шея—шапками) tsák а’ Афг

v'ény í'zerént meg-korcìnázott Király. De még

a’ Fejedelem-'is valaki"panafzolkodásárß és

i'Zín alattwaló kílìtetésérey I'enkit közülök

Törifény-útt'yán kìv'úl, és a’ más Тане]:

igazságár eleibe nem vévén, fem fzeênélyé

en,

_„>.É.._._L,iÄ ~  A'
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ben, Геш marhájá-ban, ша, .é'S méltósága

{Zerénp meg-nem háborithay. I . l

Harmadik ez , йогу minden iófzägolë»

kal, és annak jövedelmével az önnönama~

gok határokban Ikabadon élhetuek, a’ mint

fzinrén kedveknek kell; és fzolgálattal, Гие

défsel, vévéílsel, adózáfsal, vámnak, és

harmìntzadnak ñzetésével, fenkinek femmî

módon nem tarcoznak; налет tsak аи 01*

fzág oltahnazás'ára, 'és a’ hadakozásra kö'I

telefek. ‘ j'. ’ \\ ‘

Negyedik;e és (под-у Aa’ többit'el-ha#

Бунт) ис61зф 92,2: hogy ha valamelly Кг)
rályun'k, avagy Fej«edelmì'mk', a’ 'Nemefekí

nek régi Szabadságnkat meg-»alœmá romani;

a’ mellyek a’ néhai Felséges AndrásKirály

Dekretomában elö vag'ynak Tzámlálva, és

ki-vag'ynak fejezve (а’ kin minden Magyar

Királyok elsöbben meg-fzoktak `eskììnni, és

az után tél'zìk fejekbe a’ Korouár) tehát a"

Királynak-is ellene тати, e's ellene fzólj'

hatnak, és ez okon hitetlenségnek nótájába

fem esnek. f

A’ Nemefeken Eediglen itt értsed kö

z'ónséges képpen min a’ Papi Urakat, Nagy

szlgos Urakat, és ez Orfzágnak eleit," ’kik<

nek (а’ mint az elött me чистит) egyen»

lö Szabadsâgok, és méltâságok vagyon.

Х.
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X. TITUL'U S.

Нади а’ mi Kim'lqunk , és Рейде!

'münk winden rendbe'zi Ига/та}, és ez 0r

[наши Nemefeknek , igaz, ¿s töŕve'ny

[гнёт való örököse Наум.

4Мйче11ю$у ez elöct mondók, hogy a’ mi

Királyunk hatalmábau vagyon a’ пе—

mefséguek, és a’ jófzágnak ofztogatása;

annak okáért ezt-is efkünkben tartsuk, поду—

ha Valamelly Ur, akár Záleós, és Мазу—

ságos Ur légyen, akár pedig Nemes, яка:

jófzágosV ember, és magtalanúl haland~meg,

tehác jófzága a’ Királyra lìáll, úgy-mint

igaz, és törvény fzerént való örökösre.

Мец e’ féle jóikág birásì'inak, és eladásá

паи“ eredete', és fundamentoma а' Magyari

fzentséges Koronától függ, és’ ha a’ ki

uraságában -vólt a’ jófzágnak, annak minde

neßöl fogva magva fzakadott, ismét` azen

’ Koronára шина, és f'záll a’ iófzág. Innét

fzármazott azért a’ mi régi 56 Szokáfunk,

lhogy tsak еду tsupa fzemél'y (Шнек úgy

mint egyedül-välónak femmi bizonyos örö»

köse nem' Volna) az ö jófzágát Király cou

fenfuf'sa, le's engedelme nélk'úl fenkinekkö

‘ rökben el-nem adhatrya. Sör köz betsü

feletc még zálógba fem Vethetì fenkinek:

a’ mint`erröl ez után-ïs bövebben fzóllunk.

Továbbá még a’ .Papi Urak, és Egyházi

fzemé
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fzemélyek jófzágában-is hafouló képpen a’

Király fzokott örökös leuni. De nem аду,

hogy a’ féle jófzágot az Anyafzentegyház

tól el-f'zakafzfza, és más idegennek adja;

hanen: mikor a’ Papi tìfztek, és az Igazga

tóknak Székek üres, akkoron az Anyafzent

egyházban e’ féle jófzág gondja-vifelésére

való' méltó fzemélyt válaí'zi'zon: kit az után

az Erfek, és a’ P'úspökök a’ tif'ztben joval

janak, és conñrmáljanak. Melly confirmé

tióra egyed'úl tsak а' Romai Anyafzentegy

háznak vagyon méltósága.

XI. T I T U L U s.

Hogg a’ Рампа/е ez Or/Ízágban Papi

Лиге/те]: ebadása'boz fammi közc тиши,

Ьапет tsak jovalja, ¿s conjîrmálja.

Ezt-is Pedìglen meg-értsük, hogy noha a’

Pápanak két-féle tifzti, és méltósága

чад-ум, tudni-illik: tefti, és lelki; mind

azáltal ez Orfzágbéli Papságoknak e1-adásá

hoz ‚ ha hol olly 'úres helyek voináuak

is, femmi köze egyéb nintsen, hanem hogy ‘

a’ Papi cìí'znben а‘ válaíìcotc fzemélyekec

azon Pápa confirmálja. Melly Szokáfoknak

négy сказ: tudhatryuk. _

Elsö: az Anyaí'zentegyház kezdetire

tekéntvén. Мегс а’ Magyar Királyok ön

nön, magok,rendelték, kezdették, és 12er

` Е zetcék
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zették 'itt ez Orfzágban az Anyafzentegy

házat, Püspökséget, Apát-Uraságot , és

Prœpoûságoc: és ez okon e’ féle tif'ztre-va

ló válafztásnak, és tifzteknek el»0fztásáuak

méltóságát, és uraságát, s’ pátronufságát

önnön magokra vették, és magoknak meg-is

tartották. Ennek okáért a’ mi Orfzágunkban

tsak a’ Király ofztogathattya, és adhattya

el a’ Papi'tifzteket, annak a’ kinek akarja.

Máfodfzor: A.’ Kerefzténységre való
térés'únkre nézve:I шеи: а’ Magyarok nem

az Apoûoloknak prédikáláfokra (kiknek

Fejedelmeknek tif'ztit Vifelné~ e’ földön a’

Pápa) tértenek-meg a’ közönséges hitre;

hanem az 'ó faját: Királyok Szent Шиш

Királynak tam'tásával (mellyröl ez elöttîis

emìékeztem) hajlottak a’ Romai hitre: Es

ezen Kìrály fzerzette leg-e1öfzör-ìs ez Or

I'zágban a’ P'úspökséget, Apát-Uraságot, és

Prœpoûságot, és az Egyházi tií'zteket-ìs, és '

jófzágot a’ Pápának jó akarattyából ezen

Király azoknak ofztogatta, а’ kìknek akarta

(de mindazáltal ollyanoknak, kik méltók

vóltak a’ tifztre) jó, 'és jámbor élet'ú em

bereknek: a’ mint az Anyafzentegyházbau

is e’ Szeut Iiìván Király felöl illyen fzép

ditse'retet mond-anali:

Тиши-51121: Ьову Szent шит

Templomat Yak, mint Salomo,

лишены, c's g'yöngyökkel

дели оптом. ‚

. Es
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És utánna következik;

Ã -mellyckben Pap Urakat

Randal, tudes s’ proba'ltakat;

Ногу az ¿gaz tudoma'nyban

. Шведа épitme'k.

Igy a’ gira't az [Летней

Nagy bafzonnal twitvén-meg,

Az örök пазу ditsöse'g'be

 Vztetett bóldog'sa'gba.

Mellyböl meg-tetI'zik nyilván, hogy ö

maga, és nem egyéb, az ö töle építetett,

és fel-ékeûttetett Templomoknak gondja

vii'elésére igaz, és h'ú Papokat rendelt: a’

mim: az ö életének hiñóriájából, és több

Privilegìumokból (mellyeket a’ Templomok”

fundálásáról, és ajándékozásáról ìrtanak)

fzépen meg-tetfzik. Es ennek felette a’

Romai Tsáfzárok, és Pápák Dekretomìnak
Magyarázói az ö iráfokban er1-öl nyilván 

emlékeztek. Ez okáért azon Szent Iûván

Királyc Királynak, és Apoůolnak-is fzokták

neveznì; mivelhogy tanitásával , prédikáláà

sáva_l, jó tselekedetivel, és jó példa~adásá

Val, mint еду А oñol, ollyan vólt: ugyan

ezen dolgáért a? Pápa ugyan azon Szent

Iitván Kìrálynak Tzimer'úl két kerefztet

adorn az ö fzentségének jelé'úl: és ez okon

me'lcán mondhantyuk ötet Kirâlyunknak, és

Apoûolunknak-is. Söt ez idötöl fogva a’

Magyarok, ezen ké: kerefztec fzokták Or

ikág Tzimere gyanánc vifelni. Mert e'

E 2 ne'gy
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négy folyó-vìz, Tifza, Duna, Száva, Drá
va, azt jelenti,l hogy moli а’ Magyarok

birják ‚ és lakják ez Orfzágot', mellyben e’

folyó-vizek чад-упак. \

Harmadfzor, az idö-töltésre nézve:

Mert a’ meg-mondott Szent lûván Юга

lyunk koronázatjától, és birodalmától fogva,

ki vólt Krìlius Urunk Vfz'úletéfe után ezer,

és egy efztendöben, e’ moñan óráiglan

majd б: I'záz efztendötöl fogva a’ Magyar

Királyok mind illyen békeségefen birták, és

ofztogatták az Egyházi tifzteket, és ekkép

pen még a’ Romai Szent Szék ellen-is egy

néhányl'zor idöt töltöttek ebben а’ .Szo

kásban, és törvényben.

Negyedfzei“~ Merc az Orfzágnak, e’

шея-топает fzabadságát, a’ mennyire néz

a’ Pupi til'zteknek, -és Ekkleliai jófzágoknak

` ofztogatásárn, régen-is még Sigmund Király

(ki Romaì Tsáf'zár-is vólt) idejében, az

-Orfzágnak több fzabadsági között a’ Кон—

Ilántiaì közönséges, és hires neves Gy'úlés

-ben, holott több Papok, és Kerefztény

Királyokon ламп tsak Kárdinál-is harmintz

kettö vólt, a’ Pápaugyan hitivel-is, és es

k'úve'fsel confirmálta'; ‘a’ mint erröl fúggö

petsét alatt való levél-is költ, mellyben e’

dolog fzépenmeg-vagyon irva. De hogy

e’ Gyülésrölg- és Concilìumról fomma Гие

rént emlékezzem, az négy egéf'z efzten

deìglen сапога Mer: kezdetert ezer négy

’ {Záz
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fzáz. tizen-négy> efztendöben; melly Суй

lésben _annak utánna ezer négy fzáz tizen

hécbeu,` Occó Pápát »,‘ ki más névvel шмяк

Mártonuak-is hívattatott, válaíätották Pápa

ságra, és az után való efztendöben, tudni'

так : ezer négy fzáz tizen-nyoltzadìk

efztendöben, azon Gyüle's Márton Pápa,

és Sigmond Tsáfzár akaratjából el- bom

lott, és ezen Gy'úlésben ‘a’ hul`zon> har

madik Jáuos Pápa (akaratja ellen-is) ' Ie

tette a’ Pápaságot; Gergely Pápa pedig

fzabad akaratja fzere'nt le-tévé a’ tifztet; de

Benedek Pá áról a’ Concilium 11g-yan erövel

voná-le a’ ápaságor. Ebben a Gy'úlésben i

égették-meg a’ Hus Jánoíl, és 'Prágai Hie

ronymull, az ö tam'tványi társát, úgy-mint

eretnekeket. Az ö tudományok pedig,

mellynek ki-gyomlálásáért föképpen ez а'

nagy Gy'úlés hìrdettetett `vala, harmintz

kìlentz ei'ztendeig стоп: mellynek 'áz után

Sigmund Tsál'zár fegitségéböl vége lön, és

az Anyaí'zentegyházban a’ régi békeség, és

egyefség fzerentséfen helyére állittaték.

(4
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XII.Í TITULUS.

Hogg minder: Pa Umk ‚ ё: Egyha'

ziale штате} elette Il'b'telefek Штатам.

baz меже: Imm' : E: .bogy a’ jofzágol,

és öröksc'gcl' felb'l штата} a’ .külsö ВШИ:

clött Шишу: длят.

Mìvelhogy azért meg-értök , hogy Yaz

Egyházi tifzbeknek е1-0Г2с03г1сйза, és

az Anyaf'zentegyház 5а7а1па1с‚ез jófzági»

nak gondjafvifelél'e a’ mi Fejedelm'únket,

és Királyunkat Шей: Anuak okáért minden

Egyházi fzemély, akár miném'ú rendbéli, és
méltóságbéli légyen, valaAkimekv ez Orí'zág

ban Vára, '.Kaíléllya, eröfsége, váro'fa,

faluja, és majorja, avagy pufzta teleke,

avagy akár minémü jófzága, és öröksé'ge

vagyon, a’ mellyet birna, az ö fzabadsága,

és méltósága helyén maradván, a’ Nemes

Magyar-Orfzág Koronás Kìrályának, és Fe

jedelmének tartozik, söt ugyan köteles,

mint I'zinténi a’ több rendbélìek, feje, és

jófzága vefztése allant, mindenkoron h'úség
gel lenni: Ésy e’ féle világi jól'zág dolgából,

mellyet az Egyházi rend bi1', minden haral
maskodásért, és a’ :nelly dolgok ezelcböl

fzármaznának (ha peresek támadand) fzaba

don ez Orfzág’ rendelt Bírái eleibe шпаг

tyák öket törvényre, és azok elött, mima’

сёbb Nemes rendekv, tartoznak törvényt állani.

XIII.
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хш. TITULUS.

A' Király adoma'nyiról, és мотай пе

meiï'o'l közünségesen. `

ivelho minden Pap-Uralt , l»Szabad',

M гама, és Nagyságos Urak, Seme;

Гей, és az Orl'zágbéli Fö~emberek, mind a'

cöbb Orf'zágbéliekkel, kik a’ Magyar quo- i

nához halgatnak , akár minémì; remibéliek,

és méltóságbéliek légyenek, az ö jóùcágo

kat Király adománnya álcal fzokták inváli

kép en birni. vAnnak okáért itt elsöbbeii-ls

a’ Лёшу adomáunyiról, és azoknak nemeusöl`

közönségefen illik fzóllanunk. Tauúljuk

meg azért, hogy két féle a’ Király_adomá11

nya: egyik tsak' мы adomány , a’ máfik

pedig meg-elegyittetett adomány. Saját

adománnya a’ Királynak ez, mikor vala'

melly jófzág fzakad a’ Királyi koronára, és

azt a’ Király valamelly hívének jámbor

fzolgálattyáért, avagy betsületes jóságáért

'Órökbe Íìúról iiúra adja. Msg-elegyittetett

adománynak pedig azt andják , Ymikor

fzolgálaccja feiert a’ Király bizonyos fomma

pénzbe-is köt valamelly hivének jófzágot;

Es e’ féle adományt egy fzóvul Záloghak,

vagy zálogúl-való e1kérésnek mondhatcyuk.

Merc a’ mint ez elött fzóllék a’ Magyari

Korouának méltóságáról, a’ Király ö` Fel

sége minden meg-hólt, avagy magva-fzakadt

А Е 4 ember

\
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embernek jófzágával {zabad minden képpen,

akár magának akarja tartani, akár pedig

másnak ajándékozza, avagy zálogositsa, és

köfse. Azért hogy az embereknek go

nolzságok büntetetlen ne maradna, és hogy

a’ Nemeí'ségnek, és Paraíztságnak külömb

bets'úleti lenne, továbbá hogy a’ hüségnek,

ésl hitetlenségnek külömb jutalma lenne;

A’ hitetlenek engedetlenségét, és a’ latrok

nak az ö gonofzságokra való f'zabadságot,

hogy a’ mi eleink meg-foghatnák, és meg

elözhetnék közönséges akaratból, mind a’

törvénynek eröfségéért, mind pedig a’ ha

zánknak javáért, és megmaradásáért végez

ték, és rendelték ezt, hogy nem tsak a’

magva-fzakadtak’ jófzága (a' mint meg-irám)

“hanem minden pártofoknak jófzágok, kik

ez Orfzágnak jó állapotját meg~háboritanák,

és a’ ízerént a' Király ö Felsége méltósága

ellen fel-fuvalkodván engedetlenek volnának,

és más embert törvénytelen, hatalmasúl, és

vakmeröképpenl mernének háborgatni, e’ fé

léknek javok még ugyan éltekben fzálljon a’

Királyi Koronára: ez okon, hogy a’ gono- `

fzok büntetését az emberek látván, némel

lyek meg-rettennyenek, némellyek pediglen,

a’ kiknek az illyen gonofz-tévök jófzágát

adandja a’ Király, az' ö hüségekben, és

fzolgálattyokban álhatatosbban meg- marad;

janak.

ш.
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XIV. VTITULUS.

Az Efetek , теще/е hitetlenségnek núm’

jcít bozza'k.

Illyen dolgokért esnek pedig az emberek

hitetlenségnek nótájába, кашек jóí'zfigo

karl még éltekben, a’ Király ö Felsége,

törvéuy fzeténc fzabadon adhattya, a’ kinek

akarja.

Elsö , a’ Király ö Felse'ge meg.sérte ‘

sének neveztetik, mikoron tudni illik va

laki a’ mi Fejedelm'únk fzemélye ellen hi

tetlen'úl támadua, és hatalmaskodnék, a

vagy fegyverrel féjére rörne, avagy meg~

écetné; avagy a’\.»keritélt, avagy a’ házat,

mellyben a’ Fejedelem volna ‚ hatalmasúl

oilroml-má.

Máfodìk, mikor valaki látható képpen

magában fel-fuvalkodìk , és az Orfzág

közönséges állapotját meg-háboritván, a’

Király, és Korona ellen támadand. Ha ki

mindazálral maga oltalmában, és igazságá

ban engedetleunek találtatìk, ez okon nem

elìk nótába. » . v

Ismét, a’ ki hamis levelet rsinál, avagy

hamìs levéllel nyilván él a’ törvényben.

Avagy hamis Petsétec faragtat, és avval él.

Ismét, a ki ál-pénzt ver, avagy tud

ván véle él, és látható képpen a’ fólét bö

Нэп kapnak a’ kezében.

Е i Валёк,

_ Ан..
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Ismét-, `а’ kik >meg-ölik; .avagy vérét

onttyák uegyed ízi len vér fzerént való

attyokliainak. AZO -is', kik att'yokat, :1n-->

nyokat, férjeket, vés feleségeket meg-ölik.

De ez: úgy kell érteni, ha törvény nélk'úl,

. és hamifsan tselekednék. *

Isméts,` a’ kik ve'r í'zere'nt való attyok

ñaival vétkezuek negyed-izig: Avagy mo

ñoha annyokkal, és Ve'r ellen, ha a’ vétek

nyilvánuak találcatik lennie, e's még meg-is

_ leveleûtemé, '

Isméc, a’ kik tüzet vemek, avagy fa

luknak, jóllzágoknak, s’ ’házaknak gyújto~

gatói.. . .

Ismét, a’ kik idegen dú'ló-foílztó népet, ›

avagy sóldofokac hoznak-bé ez Orfzágba,

és hada: iudirnak, ez Orfzágnak békeséges

állapattját hogy meg-háborgafsák.
lsmét,A a’ kik a’ Király úti hit levelét

meg-nem betsülik, és meg-háborgattyák, ha

reájok meg-bizonyithattyák.

lsmét, a’ kik Iäját Urok várát, vagy

eröfségét el-árullják: Avagy ez Orfzág

bélieknek várait, kaíìéllyaic, avagy egye'b

eröfségit meg-fzállják, meg-vefzik, avagy

meg-lopják, és e’ dolgot rajtok el-érik.

Isme't, a’ kik meg-ölik, meg-fogják,

ineg-verik, avagy vérét ontyák az Orl'zág

Bi'ráinak, avagy a’ kik a’ Törvényben ké

pekben í`zokta11ak ülni.

Ismét,
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Ismét, a”I kik a" perel'eket meg-ölik, mi

kor avagy Királyhoz ö Felsége'hez,4 avagy

az Oftâvára, vagy д’ rövìdTörvényre, .vagy

a’ Vairmegyérm'.v avagy» egyéb Törvény,

és ‘Székes helyre.törvénykezni: avagy- Ki

rály parantsolatjából valamelly/’bizonyos
hagyotc парта ‚ Vvagy f» 011221305: Gyülésre

mennének. ' l .

Isméc, a’ kik meg-ölik, febhetik, avagy

verik a’ Kinály embert, avagy Káptalanbol,

avagy Conventböl válafztott I'zemélytfmiv

kor a’ Király levele mellett executiórá,

vagy elég-tételre mégyen. v '

Ismet, «nyilván-valò eretnekek,. kik meg,

veter: vélekedél'ekhez ragaf'zkodnak.

Ismét , a’ kik Valakinek'tagjait metélìk,

vágják, avagy i'zemél:ki-tollyák7 a’ l'lvánok-`

túl, Vajdáktól, és egyéb végbéli Tií`zttar-.

tóktól ki-válván. .

Isméc, a’ kik ez Orfzágnak vég-várait

el-vefztik. ' f

Isméc, a’ kik ez Oriìágra törö ellen

ségnek, úgymint a’ Törököknek, avagy
egyéb ellenségeknek fegyvert Ifzerzenek,

avagy éléfäel táplálják öket. ~

Végezetre, a’ kik meg-háborgatnák,

fngnàk, avagy meg-fofztanák azokac, a’ kik

Pogáuyságból ki-térvén Török Orl'zágból, e’

mi Orfzágunkba fzöknének, és közcülik meg

akarnának maradni.

XV.
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ш. тхтпьпзт

Hogg. а’. Latroknak , [орд/та]: ‚ ё:

gx. „шарма/е 5072г155ьа’ Kim'ly' ищет ад—

-batt-ya. и: . . ‚ 12,1

Е? ~megm011dottl~efetekböl e’ következìk,

hogy a’ Lopóknak, Latroknak, Tolva

joknak, és e’ 'féle 'egyéb dúló-foí'ztóknak,

gyilkofoknak, és a’ kik a’ kivül, а’ mint:A

meg-mondok, Nemes` embemek vérét onta

пак, vagy meg-vernék, vagy házokra ha

talmasúl mennének; avagy jófzágokat, _és

öröksé'geket, avagy határokat dúluák,v vagy

el-foglalnák; e’ féle gonolì-tévöknek 561221
gok si’A штука nem fzáll, Тет a’ Király

másnak el-nem-'adhattym hanem e’ féléket

törvény l'zerént haláh'a, és fejek-vel'ztésére

itélhetik úgymint a’ lopókat akafztó-fára, a’

tolvajokat karóra, vagy kerékre, a’ többit

pedig fö-vételre, kiki mint érdemli. Ezek~

nek pedig jófzágòk, ésörökségek, ha öket

meg-ölik , ñokra; avagy ha Бок nem léend.,

vér fzerént való attyokñaira avagy egyéb

törvéuy Tzerént\ Való örökösre l'záll. Ha

pedig a’ Kìrály meg-kegyelmezend nékiek;

mindazáltal a’ peres a’ fentenxziának erejével

el-járand, akkoŕou e’ féléknek örökségét a’

Bírótól, és a’ perestöl, ki a’ fententziával

_lel~járt, a’ liaì, avagy attyaliaì, és a’ kikre az

'örökse'g пегие, köz börstsel hozzájok válc

- hattyák;

т
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hattyák; a’ mint etröl a’ Sententziáknak ren

diben, iráfomnak'Máfodik Réfzében nyilváb

ban шапок.

XVI. TITULUS.n

Hogg ke't fe'le külömbség vagyon a’ hiŕ

tetleme'g nótafja , ё: а’ jb'ben-jáïó Sententzia

közb'tt.

Külömböz azért a’ hitetlenségnek nótája

- а’ föben-járó fententziától `két képpen.

Elsöbeurmert a’ hitetlenségbe efett einher

mind fejét .‚ mind örökségét , vaz az: minden

javait, és jófzágát örökkön örökké el-vefzti;

e's a’ melly fajác réfze volna örökségében

(még ha hitetlenségéért fejét vennék-is) _

Топа fem ñaira, fem nemzetségére nem Тайн:

a’ féléknek az ö nemzetsége, és tzimere az.

ö hitetlenségének gyalázattyára ‚ vifzontag

a’ h'úségnek, és tökélletes jóságnak так

ditséretire , a’ hiretlen embertöl mindeneñöl

fogva el-fzakad, és el-idegenül, jófzága-is

foha maradékira nem fzáll.

Mindazáltal ict olly ñakról fzóllunk,

a’ kik a’ hitetlenségnek idején immáron e’

világon ůóltak, és nem a’ félékröl, a’ kik

az ucŕm fzülertetnek. Мец bácor az ассуа

nórába eser: légyen-is, és feutentziát fzol

gáltatoct légyeu a’ fejére; mindazáltal hogy

ha a’ Kjrály mind fejének , s’ mind jófzá

gának
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gának meg-kegyelmezend, és jófzágában

meg-maradhat, a’ melly Бай az után fzììler

испек, méltán, és törvény I'zeréut örökö~

Sök lehetnek az attyok jófzágában.

De azéri: a’ Kìrálynak ezen -kegyelme,

a’ hitétlenségbe esett embemek nemzetségéc

^ а’ jófzághoz való jus irán: (a’ hitetlenség

lltán lett ñaitól meg-válva) femmi réfzben

nem fegiti, a’ meg-fententziázott embernek

jóf'zágában örököl'sé nem téfzi. Még a’

nóta elötc való {iai-is, és vér fzerént való

attyañaì fem lehetnek a’ hitetlen ember

jófzágában örökösök ollyan щам, mint

ha nócába nem esett volna, bátor ha fzin

tén a’ Kìrály kegyelmet adna-is a’ hiteclen

ségröl nékie. Mindazáltal illyen képpen

örök'ósi lehetnek, ha egymáfsal kötéít, és

valláû téendenek, hogy jófzágok egymásra

fzálljon, és fzakadjon , és e’ féle kötésekre

а’ Királytól confení'uñ, és eugedelmet nyer

nek , hogy ö-is jovallya végezéí'eket.

Merc egyed'úl tsak ez lehet orvofságok,

hogy а’ hitetlenség miatt el-vefzett örök

séget egymásnak meg-nycrhefsék, és helyére

állathafsák. ‘ ‘ «

De a’ fóben-járó fententzia mìatt a’

bünös ember javaìnak tulajdonsägát, és

jófzágát:` el-nem vefzti; hanem ha fejét vé

fZìk-is, az után minden jóí'zága байта (ha

le'endenek) avagy közelb Való attyaíìaira',>

és utánna való örököñre fzáll. Ha pedig

len
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len a’ Király meg-kegyelmezend nékie, és

mindazáltal a’ peres a’ fententzíával ugyan

el-járand, akkoron a’ bünös ember réfze're

való jófzágát, vagy fiai, vagy attyafiai,

avagy egyéb igaz örököl} köz bötstsel vált

hattyák magokhoz, a’ Bírótól bizonyos nap

rendeltetvén , mikor fizefsék-meg a’ bötsöt.

Vagyon e’ felett más külömbség-is e’

két féle fententzia között; mert a’ föben

járó dologban a’ meg-fententziázott fe'l az

ö peresével fententzia ki-mondáfa után-is

meg-békélhetik (de azt értsed a’ féle fenten

tziáknak véghez vitele elött) és ha így

meg-békélhetik peresével, a’ Király kegyel

me ne'lk'úl-is ment ember lehet, és a' Bíró

fem nyúlhat javaihoz, és jofzágához.

Hitetlenségnek nótájába pedig a’ ki

esendìk , bátor ha azzal meg-békélendik-is;

a’ ki ellen vétett volna, a: fellyül meg-mon

dott dolgokban~is'; mindazáltal magát attól

meg-nem óhattya, kinek a’ Király jófzágát

el-adta, hogy {az ne háborgatná ötet. Mert

ez Orfzág Törvénnyének eröfsége,a melly

ellen a’ hitetlen ember vétett, és követke-l

zés í'zerént a’ Király adománnya I'zabadsá

got ád annak, a’ ki e’ féle hitetlennek jó-

fzágat el-kérendi, hogy véle~ perelhefsen,

_és Jófzágát törvény fzerént el-vévén , fa

]áctyává tehefse.

XVIÍ.
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XVII. TIT'llLUS.

Kik Идите/е, és [её/гей mondjunk örökö

зет/шей, és татами/тай: Es mine'mü jó

fza'g [жнут tsak févjîú дата, ё: mine'mü

illefse mind a’ ke't a'gat?

J'I‘ov:§1bbá, mivelhogy még a’ ke't féle fen

tentziának k'úlömbsége'röl fzóllánk, az

e1kezdett dolgot, tudni-illik: a’ Király

adomámlyáról való iráfomat, egy kevefsé

félben hagytam Vala.: Мой azért a’ Király.

adományinak 11yilvábban-Való meg-magya

rázását vévén elö, meg-mondom, mit kel

lyen érten'únk azokról való bé-ŕekefztö be

fzédemen, hogy tudni-illik azy örökösök

nélkül meg-halóknak , avagy magvalfzakad

` taknak jófzágok а’ Királyra fzáll. . Itt azéri:

ef'z'únkbe vegyììk, hogy jóllehet maradék.

пак, vagy tsemetéknek mondjuk az atyák

пак, avagy auyáknak örökös ñait, és leáf

nyit, még ha az atyáknak halálok vuta'm

lennének-is e’ világra: a’ magzatokon mind

azáltal a’ már fz'úletett liakat, és leányn

kat érty'úk ‚ azoktól meg-válva, kik az ас—

tyok halála után fz'úlettetnek. Gyermekek

nek mbndjuk pedig mind a’ ñakot, leányo

kot, és unokákot; mindazáltal e’ mi Or

fzágunk régi Szokása, és _'I'örvénnye` Гие—

rént ör'ókösöknek tsak a’ ñakot mondjuk,

kikre tudni-illik az attyok jóí'zága fzolliott

. ' ‘ i'zá 
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fzállani: Noba ollykor, midön az at ai,

чаду az anyai jófzág--is mind a’ két gat

illecue , ez okon a’ leányokat-is 616116561:—

nek nevezcetni (jollehet nem tulajdonkép.

pen) meg-engedj'úk. Mivelhogy pedi az

Aryai jófzág nem mindenkor fzolg" » a’

leány-ágra-is,' annak Okáért а" leáuyokat

inkáhb mondhattyuk .maradéknak, hogy nem

mint ürökösöknek. ~De még' maradéknak-is

nem .ez okon mondjuk, hogy a’ liakkal

egyetemben az attyok jófzágában minden

Кота örökösök lehetuéuek; hanem hogy

a’ liakkal egy vérek tagok, Aés >hogy néha

mind az attyoknak, s’ mind az. annypknak

jófkágokban ök-is réfzefek, és»örö_kösök.

Mert'a’«1eáuyágat tsak e' féle jól'zág

illeti, mellyet vagy Attya, vagy Anuya

pénzen'-vett volua: Avagy a’ mellyet attyá

nak , és.\anuyáuak Nemes ember haláláérc

ádœk volua. Továbbá:À mikor a’ leány-ne»

gyeduek kiJizetéséért egy darab jóíkágot

örökben lhakal'ztanának a leány-ágnak: de

a’ ver fzerént való attya-ŕiai akarattyokból,

kikre azon örökség, és jólkág nézne, avagy,

a’ :nelly jófzágban a’ leány ágat az ö vér

fzere'nc való attya-fiai eugedelmekböl >a’

Kir-.ily lìúi ággá örököí'sé tenné mind a’

két ágra;`E’ féle iófzág mind a’ férfiú , mind

leáuy ágra ùolgál.

De a’ kiv'úl mindenféle jófzág, 811111—

mint kereüék légyen, tsalf férliú ágat illet.

F Ennek
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Ennek ‘pedig oka ¿vagyon~, „за: mondánì

àzt, hogy- впуск, és'annyok» pénzen-vett

j'ófzágában örökösök a’ leáu-yokf ,inert ha a' .

bátcyai közzì'il valamellyik pénzért `jófzágot

ikerzend кладбищ а’ leány águak, аки
nénnye , vakéu- мзда légyen, шагу аГ2Г2опу—

ember~is, еще jóiìághoz'femmi küze nin-`

tsen, és a’ báttya mellé nem álhat, hogy

e’ féle jóf'zágból re'th kivánnyong ésl vehell

fen óldalúl-való attyañàitól; hauem.tsak az

attyai jófzághqz nyúlhat, ymellyböl «(a’ mint

renddel meg-irám) атаку réfzéti vehetifkì

jófzágîl, avwagy- tsak leány-negyedet kivf'áń.

hat. Ezt-ìs mondom ama tzikkely felöl, татя

que Летит, gz az mind a’ két ágat, mellyet:Y

ha- yböt'ú fzèrént a’ K_irály levelébe imak.
Illyen dologban ‚ ‚пайков а’ Király vö Felsége

еду leányt 5- 'vagy alkl'zonyì-állatot'az-fattyai

vagy attyàñai jófzágiban «(ha1ezeknek örö-ê`

kösök nem léend; és e’-dolognak..engednek)

magânoson ñúi ággá, és örökößé téfzem

‘da а’ levélbefha mind a’ két ágatmeg-nem

nevezi, és bötü fzerént bénemirattja;..te.f

-hát ‘a’ féle leány5 avagy -afzfzon'y-ember«luikA

lála utáu' a’ jófzág ,» mellyben ñúi ággá-.zteb

fékjvolt, tsak a’ Наша fzál'l (ha-.pedigßà

nem ~léend,' ' a’ Király- Кати-тёте 122111) ЁЬЦ '

leányi vagynak pedig, ez'Oilf'zâg.Törvé11¢

nyc fzerént tsak бегущие: 'veliegnek 02311;

1уеп jófzágból. '

I 'l iXi/'111.'4 '

/
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A’ [змей/та! ‚пчел: jófzág mi okon
к. в

nem ille# lcány ágat? ' '

Ha pedig- valaki okát кепи, доп. (1201

' ‘gálantal  talált jóíkág miért f nem Щеп

leány ágat? Erre ez a’ felelet.: Mivelho

a’ Magyar Orí'zág hozzá tartozó Orfzágo - `

kal egyetemben eleìtöl-fogva az ellenséguek

torkában vólc, és fegyverrel oltalmazták;

és a’ jófzágot ez okon nagyobb réfzrefegy

verrel, v és »vérek 'hullásával детищ]: а'

mi eleiuk , és той—13 úgy muzik, az afz

fzony-népek pedig, és« leányok' az ellen

séggel nem шанса]; Nini, s erre_.;elégt¢;~

lenek-is; .=ez.;okon a’ félef jóiìág. leány .ágat

nem '\' l ' \ .`.l'h'.\L . v А. Ё ‘Willi

XIX. T I'T'UfL'U ss'- ч »i

Ví/zontag a’ yénzen veit jú/zág идёт:

illet mind дату, s’ mind jìů бриг: .. ‚

На pedig azt kérdended, hogy (a' mint

az elött meg-irtam) az accyai, vagy

annyaipénzeu vert jófzág miért illeí'se mind _

a’ ké: (эдак? Erre lazt kell felelni: Mert

úgy-mond, a’ pénz az ingó bingó marha

közibe Ikámláltatik: a’ ñaknak pedig, és

leányoknak egyeniö réfzek vagyon attyok

F а nak,
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пак, ésf'anńyoknákxingóì, és ¿Bîn'gó шатё—

jokban: Következik azérgt,l hogy ef féle

pénzen ‚чес: v'je'lí'zágbóly hiellyböba'ttyok,

` avagy annyok hólta után réfzt vehemének,

afleányoknak portiójok fzçrént illendö réth

tárfòzhak 861111; На mindazáltal ядрёна

reèës ‘fundamentomát meg-tekénryuk,chogy

ńdgi, îìolgálattálß, uf:âi"áds»á1ggul.,~ és véres-ve-_

~ réjtékkèl fzokták а’ pén'zt:` tálálùi; a’ hada

kö'zàsŕh'pedig, ésинициативамfem _
az a'fzfzónyàállamk, fem a’~' leányok neml ~"elég»

sége'fekŕ ‘etre 'tékéntvén még ai pénzeh vert:

jófzágböl?, »és örökségböl-is nem érdemlenék,

hogyëïéfzt «kivànhatnánah штаты hog-y

az* a'ìyàìA júk'ból ,HÃ és` jóiìůgból inindeneûöl

{витые rek«afzeetzménelgy az myañúi {иег

сжатию шавка: ёыпёппуекьвъ és'

húgokhoz Шеи parantsolatja fzeréIw-is ltaut-

toznak, vitte «erre az engedelemre a? ñakat,

hogy az .örö ingu-j vetc ддшвьы а’ leá

nyok-is a"ña kal egyetemben 'egyenlö réfzt

утешать. АМЬадаКоаёй реёдзаэёз 11215

zánknak: мамаша: ö керекщ'ьщак az

ö férjekr'e, és urokra.
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~XX. TITULU-S.„p. и.

А’ hitetlemégnek „дыша esett спадет

nek, ba a’ Kira'ly ‚тек—депеше: ‚ mind

a’ ke't авт valo’ jófza'ga az шага-5; дат) i

a.’ “идет fzolgál-e'? » t ’ . ' .

v ‚ 1. ч.

1зтёс1еп kérdés támad: Hogyha _valaki

hizedenségnek nótájával kárhozcarxk, ’s

mind va’ kéc agra való jófzágpt birt, minek

ucánna a’ Király fejének, és jófzs'i'ga'iuak`

1neg-kegyelmez,_Y a’ ke elemtultán let; 15:5
nynkut eg'y-arárit Lille -é azo'n jóíkág a’

нанка, avaíy nem 2 Mivelhogy fminden

ele'bbi fzaba ságát, a’ hiteclensëŕgnek` nótá~
jába esése mîatt el-vef'ztett;eŕ vólt.l A’ fele

let ez, hogy еду-агат; _Mert a’ Király

kegyelme által, а’ щам esqttnek minden

elébbi privilegiumi ,nézvén az ö töl'el való

örì.')kösökre, és maradékira, meg-élednek,. és

ismét gz elébbi erejekben i1,maradnak :y melly~

böl e'wkölvetkezik, .hogy .azon jóikáqu

ismétÍen jmind. a' két.ággt `illetik (de az

egyenes lineában , белен; az сшей-Шиш

lókat) Валет ha gx’_ kegyçlem-levélhelg" ilà

.vá'u való "emlékezet lenne felölök _ _'i»

link: hogy догматик КедуЫтдыпурЪ

т!- Miér@ дюну и? ЕеЗедедет йаьаёт'ёи,

чип: adja a’ kegyelmet, és gniképpïen eref'z

n-meg mellesçe, ‘а’; дышать; _A’ тирана-с

a' Fejedelem, adandjaìqaf »keyelmîti é.“

¢ :':r F з meg
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meg-erefztendi a’ jófzágot, a’ jófzág-is 01—

1уап képpen í'záll egyikröl a’ málikra. A’

leányok felöl pediglen, kik az attyoknak.

meg-fententziáztatása elött fz'úlettettek, fem

mi kérdés nintsen. Mert azok az ö réfze

ket az ö attyok vétkéért el-nem vefzrik:

De azért az attyok réfze fzerént Való 56—

fzágban réfzefek nem lehetnek; a’ mint oda

fel a’ hitetlenségnek nótája, ésa’ fóbe'n-járó

fententzia külörnbségek felöl meg-irtam.

XXI. TITULUS.

A’ melig jófzágot нашит/с /zolga'lat

tya'e'ft, és pénze'rt-is admi/r, mint a’ Её:

ágat шпаг, vagy nem?

Tmìábbá ett-is kérdhetik, hogy ha a’ Ki

`_i'l'lly ö Felsége, vagy az Urak, vagy

Nemef'ek közzül Valakinek avagy várat,
avagjry kaûélyt, 'avagy vároít, avagy falur,

avagy pufzta helyeket, hü fznlgálattyáért,

és kedves voltá'ért 'ajándékoznm e’ mellett

ред]; bizonyos Гашиш pénzben-is, щепу

Гощща а: Donátióban, avagy e" féle jól`zági

мамам költ valláslevélben`nyilván meg

vojlnlai1 гм, örökbe adná, avagy kötné; e’

féle ’jól'ìág mind a’ kél: ágra -íqugâl-ë, vagy
pedig tsak _a’ fiúil á at illetné? Erre azt

felelj'úk, hogy tsak а fiúi ágat illeti: Merc

a’ мины keresësében, és calálásában

f minden
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mindeilkoron a’ fundamentomrà, “65 a’ jó

fzág gyökerére kell tekénten'únk, 65 пеш

а2 ágra , avagy ñatalára;' annak okáért a’

féle мидии—11 a’ fundamentomára 16116111

vén , 821 116111 р6112611 vetc jófzágnak,l .ha

nem Király ör'ók adománnyának mondha@

tyuk; milidazáltal a’ leány ág~is e’ féle fom

mából az 6 réi'zét méltául ki-veheti. Но

lott pedìg ollyan na'gy fommában volna a’

jól'zág kötve, hogy annyit nehezen éme;

teh-ás' azon jól'zágot а2- Orfzágnak Bírája

egy Káptalannal, avagy Conventtel köz

böcstsel iutézze'k, és betsülljék-meg, és ek

ké pen 1162 116151561 fizefsék-kì a’ ñak a’

leanyok réf'zére való fommát. .

Nyilvánságnak okáérc azért a’ jófzág

kereséséböl illyen tanúságot vehet'únk; hogy

ha egyìk atryafia a"máliknak olly jófzágot ч

adna-el pénzen, melly jófzág az halála

után ugyau vér fzerént-is ап‘а az 6 attya

fiára fzállana,' e’ féle jófzágban a’ _leáuy\

:ignak 1'6126 nem lehet. Meg ha nem tsak

1612 1261-6111 való jófzágot, hanem e 612 .

falut, avagy egynéhány rendbélì jólìagot

el-adna-is lllyen képpen egyik attyaliú a’

málìknak. _

Okofok légyenek azért, a’ kik jófzágot

akamak magokrlak keresni, avagy pénzen

venni: mert a’ mint irattattyák a jófzágról

való levelet, azon ke'ppen kell a’ jófzáguak

is egyikröl a’ máíìkra fzállani. 
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XXII. ' TITUL_U S.

A' Király udománnga'ban mikoron ` а’

levélben a’ магнитами fzolnak, mit

' Mlyen érteni a’ magon?

. . ,l `

Mivelhogy a» Király adománnyáról való

Donatió levélben, .mikor valamelly em

bernek halála után, kinek örököfe nem

volna , jóíhágát másnak adják , e’ Tzikkelyt

mindenkoron a’ levélbe fzokták lmi, hogy

(úgy mond) ennek ’s ennek jófzágát mag

va-fzakadtól adjuk, ’s a’ t. Annak okáért

fokan illyen értelemben vagynak e’ tzikkely

lelöl, hogy ha а’ féle meg-hólt Úrnak,

avagy Nemes embernek leányi maradnak :

ugyan meg-kellene a" levélben nevezet

fzerént írni, hogy férfiúi ágnak magva Гаа—

kadásáért adta-el a’ Király a' jófzágotg. ”s!

a’ t. Es mikor így nem imák a’ Donátiót,

hafzontalan volna, és. le-fzállana: mivel

hogy még leányi volnának, és ez okon

még magva-fzakadtnak az ollyan embert nem

mondhatnák: De külömben kell ezt érteni,

mert itt a’ magon tsak a’ férfiú ágat, és

nem a’ leány ágat fzoktuk érteni. Héá

ba-való dolog volna azért azt oda imi több

béfzéddel, a? mint a’ nélk'úl-is Yaz igének

erején meg-érthetjük. Ennek pedig ugyan

tefméfzet fzerént való oka-is vagyon: mert

mikor a’ férfiú mag bövségesbb, akkén- in

k bb
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kábbamindűak léfznek Elle}; Montag az

afzfzuny, maguából.leányzó... ' ,I

Méltán маститый .а261‘с‚.‚1103у mag

va шашек: (ha .leányi-yolnának-is ).

kinek több. féräu ága nem тамада. Innét

vagyon, hogy; a’ ‘ nemesщам, és v parafzt

anyától való fiak, ugyan igaz Nemefeknek

tartatnak, és az »accyok nemzetségében, és

állapatjában mennek-elő: de ívifzontag nem,

a' mint arról oda -elö nyilváu fzóll'ottam.

Mindazáltal ha ,qalamelly jóíäág, mind a’. két

ágya nyilván íkolgálna, e's, mmd a’ két ág

el-fogyna; tehápakkor igazán, és hafznofan

belé irhactyák ‚впишу: -adományról- Ivaló

levélbe, hogy ennek ’s ennekjmi-nd a’ flu,

mind a’ leány ágának magva-'íkakadásáért

adták-el 'óíäágát, mint hogy itt "a? magen

a’ плывёт, avagy örökségeuértyúk.

XXIII. TIT-U L Ü s.

А’ Király igazsága hány efztendeig

tart,v ¿s mikor раньше i",4 д _

Nlivelhogy (a'v mint mgg-mondám) a’ Ki

rály ö Felsége minden féle Uraknak,

Fö-embereknek, és Nemefeknek, valakik

nek magvok I'zakadna, törvény {zel-ént való

örököse volna erre való teke'ntctekben fo

kan az Urak, és ez _Orfzágbéli _jóí'zágos

Nemefek közül tudják, hogy Király igaz

F s sága
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.len azért'îjói тег-гашиш,

88 «’- В в s ö же 2153? \

s’ága‘ мы: минским аёёёшёвъйзиаёё

КЫЕЗК, hogy avagy zálo'gůfl--bìrják ,Y “аут;

bizonyos индюк, yés' kötésekwolná-«felöle

(mellyben штаммы [акций nints, 4:5 а"

Király fem adott Coníënüaů fréá) уеду hogyí

`61: abban ‘ a" авт/Ёж тактам-чашам;

és vér fzerént,~l ’s «tör-vény fzerént-îs- öket
illetné: avagy ediglexl`valamil yfzín Штаб:

képpen háború щами, взаимной valamelly

jófzägba ala'teomb'anl bë-tst'lfzriak, és :dat-

tomban a’ jófzágur ‚пытливыми ‚ azt
hanyván-vetvgén , hogy ök `annaliÁ a’ jófzálg-A

пак fok lidötöL- fogva атаками vóltának,

és забыв-сбитым be'ìme. E’ félékï el-

hogy
efztendeìgï-»thrt-'d Kiïály» igazsága e’ félel

дотами, -‘és e’ lí'zálz "efztendö foŕga'xsálmuV

e’ féle типами jófzágát киту igazságá~
val tölök e1~vehetik;_ és igy tsak vhéába

léfzen az 1-6" idö-tökéfekkel magok

bíztatása. '~ " ' " ' "
-‘.Т

¢XXIV."'1.“1""1"~U1';Us.A -’

Mi zégqe» www» и’нтгшу; ш ” с

'és an" .'fófza'g? j Í " д‘

А’ Király igazsága жёг: , a’ канат Ko-l

~ronának törvény ` fzerént v-aló ig'azsá

ga, és lközi', melly alattombanwfekfzik 0113!

örökségben , és`jóí`zágban, mellyet угадаю

.„ 2 fy m

-ï
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mód пакт, és nem úton, -’s Király
engedelme nélkül bima. vA’ jófzágon pe

dig 'érty'úk közönséges képpen mind a’I vá«

rakat, kaitéllyokat,` eröfségeket,4 kóltsos

Yvárof'okat, mezö-várofokat, falukat, гаме.

kec, erdökec, és саженец. ` ~

[tt azérz/értsük-meg, hogy yniikòr birœ

dalomróìTáóUunk, vagy a’ mi birtok-unkat

emlicry'úk ; ezt kéc képpeu érchecr'y'úk.

Merc elsöbben azt jegyzi; A’ mint:` né
kì'mk hatalmunk vagyon, akár ingó bingó,

akár örökség légyen az, tsak hogy mir bir

hafsuk, és

Mer: e’ formán mondatik а’ poil'eflìo, lá

bainak bé-tévése, mellyel a’ jófzágot valaki

maga fzámára foglalja, és valóságosvurasá

ваш, és gondviseléfe alatt vagyon. `
Máfodfzor,l e’ nevezeten tulajdon-kép

реп jófzágor, és falut ért'únk. Mert a’jvá

гамак, kaůéllyoknak, keritett, kólcsos, és

mezö-várofoknak, és telekeknek газы, és

tulajdon »nevek vagyon. Mindazáltal itt:

a’ poiì'eñîon, az az a’ jófzágon, közönsé

ges képpen értsed a’ várakat, kaůéllyokat,

éröfségeket, kóltsosvárof`okat», mezö-váro

Tokai, falukat, jófzágbéli réfzeket, földe- '

ket, réteke; ‚ erdöket, és telekeket. Ртч

diam, az az: teleknek pedìg olly mezöc

hivunk, kin az elött emberek lakzak; de

moñan pufzta, fem ház, fem lakó nintsen

rajta , mint a’ melly prédára ki-tétetett vol

gondvifelés'únk alatt légyem 

Ila:
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na: тает: hogy ez ige a' régiektöl "хватай,

kik“ az olly földet, mellyet: fegyverrel vec

сек volt meg, ön köztökprédának', az az

` hadi nyeregégnek tartnakvala. г Azouképpen

a’ Гашиш, az az a’ nemes ülés~he1yet, és

jobbágyok házak :helyéß mellyen mivcl~

hog'y ’_I'eml~ház, fem- lakó nintsen, pufzca

teleknek A‘I_nondjuk. fr* Mik légyenek pedig

a’ так; kalìéllyok, eröfségek, kóltsos, és

mezöàvárofok , nyilván ‘ vagyon: mellyért

nem kell azokról a’ magyarázat. Mei't e’

tzikkely alaft, Cum mnuibus pertinezz'tiis, az

az minden hozzá tartozókkal egyecembeu,v

köz'ónséges képpen mind azokat értyiìk, va

lami akár keritett, kóltsos, akár mezö-vá

rosh'oz, avagy valamelly faluhoz való; úgy

mint гадит-гамак, és gyepek,~~mezök,

és kafzáló-rérek, .nyomás, erdök , tserék,

шнек, liegyek, völgyek, fzöl'ók, fzölö

hegyek, vizek, folyó~vizek, cók, véfzek,

víz-lblyáfok, malmnk, és malom helyek;

fomma fzerént', valamelly városnak, »avagy

{атак akár mi jövedelmi, hafìnaif-és hoZ- ‚

zá tartozóì volnának. Gyakorca- pediglen

értyük ‘le’ fzón , valamelly várnak >minden

törvény {Zolgáltatásra való hatalmát, és bir

tokác, avagy minden jófzágot, ,.akár hol

légyen, l'tsak hogy ahoz tartson, és oda

ílzolgálljon, úgy-mint lkeritettz, és; mezö-vá

rofokax,~.£alukat, réfzbéli, és'egéí'z jófzá

got,i.és. рывка telekeket. ' Mindaza'iltal l1er

‘ '. 'I . ze

„4



XXIV.T1TULUs. 91

zel az értelemmel, igen ritkán ëlüìlk; теге

hogy ha mindenkor ki-nem fejezzìik-is, de

közönségesen a’ keriteœ, ès hie‘zövár0fò~v

kat ‚ falukat„_ réfz jófzůgog >és telekeket,

valamelly vámak; »taak tartumányáßak 1201:

tuk mondani. `

" JÓllehet azéttï igßz§ágalzkö

zönséges. képpen, minden мы; jól'zágoi

mellyet a’ Királyel-:adhgß д zw~ yvalsinni

képpen a' Kirnilynakvközil.;1ehqçîâäzzájq, ‚а

magában ,bé-,fo lidia; „шаткими az

так, жгута? «niede közz'úl hitetlßlségbe

жившим, : újonnan ¿~va1akiiwk.¿ щи;

ткшм„, е. мы спинет! там:

как. а? Kwile lgëiiSágái/a „lkqllwmfkérnìi
hanen avagy a’ hxetlenségnekf=nexóvhlïés

mint: мелеет„масяс1впзед‚г‚шщ-тдуа‚

rázvánpavagy. pedi@ шипа-(закажи kélj»

heti-mng-,fés e’.lne11et6ï.a7 кашу g' издавая;

is béiìoksákda’ Donádóba kami» Gay-h#

mi кеда volna ö Felségénekn’ féle jólìágban,

222459; oda«iexlgßdje»4 А’лппс azéri! elêöbbßn

шнек a’ кашу драйва {е1б1,е‹‚шву.т5 «

leggen, ш nemmmólsó; áskägägçéges

Шипу ignzságáról kellgérteńi; hançgnngokf

ra nézve .kell magyarázni., .а'»щ‚.а' Király

igazságá: jófzágokbetrwlfcitkolnák. „ ‚ n ' _

имя ;' -f
Jfî' 2'2 f л n.59. Í

Il fui Y» l ‚ "' ‘ 1„_,:.|\,'; ` gv' rbh. '_'. -g

l ' _

-J TH) . "Í \ » ' сшит, кшцч;"-‘;'о

' ’ ' v i .

. ` ..' ~ à“ .u iw . ~‘ \ " _.“

e rif“ _

XXV.
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¿'Xxv. TITULUS.

Hogg a’ ki Кашу бдамйуйшмша/ег

' jofzágát тёмная темен, azon jofzág

пай ärök 'bötsüjén тата. „и ;

На“ azéri: Valaki a’ Юту ìgazságával va

' 1аше11у‘ jófzágot meg-kérend, tuduì-iilik:

`mellynek;§11raszága'1bmfßvalanmelly Ur, avagy

Nemçs ember'fókîìdötöl; fogva békeségefen

l«élu volmyés a’ Ipernek'-ffolyâsz'xx:ivégig 112

vén» {mea-t e’ moilauiífßzokáfunk# fzerént

e’ Её!!! pemek шаговым végének kei! (ka- ‘

наш) a’ тещ avägy. Nenesтитры.

зенитки,- l'hoigy- 'ö y-jó' .móddalß és ‘igaz

'sággäï шпон- -abbgnß-à’~¿‘ jófzágban р ёвг-йва—

záu~.bìrja-,ff_tebát a’lî‘kì1fx;;egfkérte «травы:

ióf'zágnàk ,hmellygtáövévé aklrnarte'nnìe; és

iz 6453212Пгйс-ЪеШШЧФМКашё vem'r-,fyörök

bets'újéń Шагай. 'Hogyf èkképpm пашню

mértékkel mérjenek нёбе], " ‘a’ »mellyçlñ

таланты mém?, ës öf-'efsék abbalzŕ-kátv

bä, meìlybe ö тай yalmr"ejte'ni, f’ ‚лают.

“f 'Ekkép'pen ‚этак: ‘jazök-is , таки: Ища

lenségërt-fjöfzágotgkémek, -és шаек

hers' öizmxy'ìthatják»;j me?! #smak-isv a’meg~kért

jófzágnak" так béts'újéń mm'adu:1k`,„(ha` a’

реп 1е-пещ téfzìk, és mellöle nem akarand

nak el-állanì) jóllehec erröl fokan Шуга

értelemben Vagynak , hogy azokat, kik hi

tetlenség nevével kérik-meg valaki jófzágát,

’ tsak’.. .n
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tsak nyelv-váltságon kell azért. штатам:

Mivelhogy а’- Király elött . az: ártatlan д l és

büntelen embereket hamìí'san тешит“,

és méltatlan kifsebbitettékrmag«nyelvekkel. и:

'‘., .‚ "г ¿n.1 дм“ „5 ‘‚

«"° XXVI: штцьщ. „ f

Hoggle” kik imagva-fzáka'dtóvl: ‚ватта

` мы; jofzóga't, :azokamwnì-‘birsägonl nem

‚ l" тт-щМаЬд-п‘ "aw , Ei ‚ «I

ч s _.’ . д, ‚ I yz. „ L . un".

Ha ‚тын "pediglen valamellywhólbrember

jófzágát magvaAI'zakadtúlsKirály iga`z.«1á«l

ваш, mint-ha ö Felségér'e fzállotc' volna,~

meg-kéri, és az után}. hogy törvényre vkél a? ^

dolog , ' levéllel {meg-bizonyitháttíyák -, hogy

a’ Киту: nem -illetig-'hanem vagy vér Iza;

rént való 'attyafiaira, vagy'a' >m`eghólt1em> `

betuek leůnyi ágára, vagy .egyéb. rendbéll

örököûre íîzállott; Ez akona”, kimeg-kérte,

femmin nem marad; mert ferñú ág nélkül

való hólt embernek kétséges jóíäágát kérte

volt-meg zv. hogy azért a Királyi Koroná

nak- igazsága idövel- llí-telkek; és a" Király

is kétségét ki-veheße belöle, ha ö«:eá`fzá1

lonc-é , avagy nem az a' jóí'zág; займёте

mentsége lehet Nameg-kérőnek. .- Mer-tne

talán :iz-is; a’ ki a’ meg-kérő ellen a' jó. n

fzágnt meg-nyeri, l és levelével Iörököfsé A

teheti magár a' jóíäágbau, talánia' magva

ikakadcf' ember éltében .azon jófzágót nem

¿pm bírta :

Í
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bírta: A’ Ьоппёс.КёуеШе21К^-;._.Ьо5;уае’ Юз

тата-шкиве: jóílzágról unió dDbnátzìó Лёд

vélb'e шток Ьё-йгапщёк a" Kip/:ly igazságáœ

is, ìés> a’fkinek ‚а? кашу adta a’-« jóihágœ;

a’ Király igazságát ke'zdi a’ törvényben for

gatni, hogy _a' jófzágot @zal-is `övélvé tegye,

ezért nem marad femmin. ' .

f м Mindazońálcal ha вдев-15: vakmçelń'p»s

képpen,"kezdi a’ Király igazságát ha'myni

vetni , és még-is el-esik тенте ‚ igy a'

meg-mondott b'úncetésen marad. De azért

a’ ki ~eïffélev jófzágot mgèkéxtŕihaxkeůvf

léfzen hóziâja, ugyan A‘törvény' fzerént-is

meg-láthattya.; hogy ha Király igazságával

hozzâ fér-hetß a’ jófzághoz .\ Mert :nivel

hogy’ ¿zazikkelyt e’ féle'Donïátio levélbe

bèfzokták imi; úgybmiútfûïdolog'igy lé~

vén, a" mint mondják) 'fokm1illyenférte«~

lemben vóltalo, hngy ez'iliyen Donátionak.

elsö réíkéböl ,'.melly Ikóll 811151}; hogyá en:

nek ’s ennek", a’ kìuck jóßzágát msgva1i`zaf

Кабин” . meg-kérték ‘, ‘* vai'óban'.' magan um

fzakadt, тем: a’. 1evé1nek;.:öbb réfzcás;

тент líkóll ua’c Király .igàz-sâgáróh .‚ 1е›Г2йИ;

és` femmì't mem haíknál "a -meg-kétönbk.
мандаты .-'ha azc meg~bizonyrinlmtt-jyfák,

под-у az el-hólt\embemek¿ kinek -j'ófzágáx

va-laki megkérte, magvaiíìakadt; a’ шву

irott tzikkely az egéfz Donátìoëak, és._ ечд

vel,_e im a’ каппу _igazságán e Шлем:mind Заката nem lehet. iììz Ждёт—43
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meg-kérö fél . ha akarja ,Y ЖЕНА)? igazságáyalf

is ‚ jó módjával ‚ ‚ perelheti аа‘ „ mçg-»lié1$_ i)ófL

"ь ...l UAH.: e «L» д: ДЗЕ-З и; 'l

. ~ - щшг

XXVII'. тщцд v

Hogg a’ mel/y мирты vagg'on,

azt тапка/хамам! 'kévbctü'..= и ‘l

. ‚ 1,! ’ Í ‚` "h f_'b '

De azérc ezt"eí`z'%unlcbe^J vegyükghggyyhg

Valaki valamelly jóíìágot решай: kçz-g

dene, és minek сите тез-пустуете, L¿s

a’ per véghez viherne',~azonban magtalapú!

történnék Ameg-halni; Ueháf!y e’. -féle -jóíìágpç

magvœfzakadtúl a’ Fejedelßmtölf meg-nem

kérhetnék. Mert azjö. wél' fzerént való

atyafiuságát, mellyre nézve ап'а’ пред-1161;

ember még élcében 'kereů так a’ jófzágp?, ‚

azon embcmekhalála {ешшёисесщ Mipgïj

azáltal a’ Fejedelem-is nmaleheìßnllyämg

való örököse e’ féle стихией” hûgyzë

melly jóíìágox Vaz éltében fajátcgává раций

tehetert, Навет még а" per fglyásábgn¿.ìlèï

vén, kétséggel »tsak' rexmínlyhetçe.` шва];

meg-nyerését, ürökösévé gehemé. ‹ ‚ ы;

Mindazáltal: ha olly sjófzága', таи-ад;

volna a’ шея-1161: embernek,. mcllyet _a

vagy zálogba„vecetc voies., .avagy /pedlg

jegyruháérc, avhgy leánymegyedérc, шагу

válrságos képpen маками вНсбсбсд volna:

e’ féle jófzâgot "паду ‘а’ Király ‚ _avalgggxfl

G ' калек '~

l
JHM» >_)

' :..Ém
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kinekv а’ Királf ad'andja ,- mindeukorou ;ma-.

gához válthactya.' , Meri:V ‘a’ jófzágnak a’

féle el7kötése, tulajdonságát a’ jóf`zágnakv

el-nem vel'zti; hanem azonban meg-tartja,

mint éltében ai in -hólt emberbirta. Ezen

e'rtelemben lègyñn mindenképpen >a’ hires
attyañakról-is, lkikge.. a’ -meg-hólt hires 'aiya

ñunak jófzága . депеш, ytörvény >`I'zeréntz,

de azért nem ve'r fzerént fzáll, és e’ féle

él«zálogo i'icotzt,> ' és' ei~kötött~ xjófzágor, melly
röî" fzóllék ‚ eïïféle atyafìak-is .ïn'iagokmik'A

inegdfi'lltliiittyákig-l` ÀI Ez okon fzoktuk .köz

fièldàäb'efzédbenßisàmondani: 7a’ perl:

‘énzen гнёт adhattyák, meg-'.me Vehetzik.1

Sicily példaàbefzédet. nem kell ап'а magya
räZni,' hog;r valam'elly nyomorúlc fzegény,À

és ’ megffzükìilc'ß'ember; olly. fjóí'zágának

g'oiicliavifeléset'l ,1_ és `1meg-kereséser ‚ :nelly
ôter тент Шъшё у: vlNagy."¿el/«kezb'dete fperf:

nek, avagy ‘nieli'yet el-akarnaské'zdeni, for*

atását, és -v'ëghézàvitelëg давшим biz,

gatná, v-iwvàgyft a?. {Не peresy _ jófzágoç já

156.13m: einem. «akami „man“ «Hamm

¿2€ испытает“, ‘hógys'laë-f'kinek el.; .

adná` a’ 564526300; avagy ‘a’ kire bizná .,a’. . а

- ßeŕnek-góndjavifelését: E’ féleíemberlö ma- ‘

‚ képében штабы fem- ёсёЬеп, Ibm

óift'n ut'án à’ 561232550:'-1тетгреге11теш1‚г1шч

й'еЩ’ёзаК ñz'el-'adó'nevévelv ‚пни „г

PMWellîëY jie'dig a’ uöryénynekfvége

k'étà'êgeî, \ Едва “е1-аабъйз'уфшеддйвгаЁ

. Jl « .. _ '
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. реп, >.úgy-tni'nt' fel-peres> véghez nem Iviíîzì,

addig si“jóf'zágoo“i'a_i"¢'1ttyz’makI nem mondhào
tya, lés. »ëzïzokònffokkal у ЕпКёЪЬ Vinneg

vévö-is ïöw'niàga' f iképébenl. 'az el-sidól'lètk,I -_ jó

fzágát törvénnyel nem keresheti., ~‘«Il'1n,é$

шаге? КБУескегйс; fzhogy» ,ha Таким-2166

fél e’ pi.».'1jßközben,~ ¿in'égì а’: сёгуёпущгжёг

gét hein Лёше, meg-hahn! , anyévönek

mind -p'énzeig ‘s’A 1nin<l~a’l jófzág оба- llélkem l

Metti' a’« - mint„шедшими д: ‚ az lutált.- Геннад

képpetl" *nein* "'perelhce'zlvßs »ez {отпотев— ‘

парашютисты портьеры ‚тешите:

ЬёёЬадушетощиевдф‘ггт :w ‚ Епдбсюл

.. :îl'xea Vj! .г'1г':.;;‚:-‚‘г:'э ‚я: Гц";
f' Э fl.' ' Àl `. " j! .' `.' ffi; .

‘l’ = 1,13:

Но атаки  Житомира пав;

‘д’%”2{3‘а2 „штата: Ба‘шдешиёшъ y .
J “Ы “апатииржШЮДМШМин-м хо;

. .25m aux’

Ez-is gyakran elìk , hogy valaki magva- .

шахта ,__gayagyz hitetlenség; nevével,

avagy Kira y. 'iîàzságáî'al- гейш; “valami

затащат mi offinàaiaxmigsmeim
mondnak , melly. ‘- спецетопёбккщ. ‚аи „Рейн _

meg'fbékélíik, évs megeäygyez:- s a mi

ìgazs'ägbkäfolna’iaï'jóib Быт, "abßólf ф

zel ii_{lize§i’öker; hofgyfyaya'gykömrye lieb

féŕké'äzëk' шт:júlháglmz ,J надутым

ellenkëz'î)knleke vàgyf'ieányfí тушеными

lli-:rlné'gDжаждедуьыьадшдьживут туш l a’

-. :mail G z зайду.
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jó'íkágbók ki-k'elle'tt §,vulxiát öket»1f;.ázasítanìá

vagy legyéb vàlami` ‘~'lgözökçtjmpndhatták

volna hozzája ‚ és- eldélankñìieleîìégböb.' és

ñzetéßölïf hamarébhf .-meg4üa-badìd1áfsa га’ yjó.

vaágòt. А « @all дед-919“ 15"'1.'i~‘.'°z";3‘ ;~`: .. 1;?

.‘ „.»mEnnek 16k'y `Люду? iilyenképpençvaló

ßzfebéfselßis'fjuü áïf: jófzńghoz, {Матрас vé# _

lik-,f fhagjr e" féiß'rjófzág mindm’ Аден ат

fzolgál :;.: mellyî Запить-1911111 немытым, _ _

'Marc a? ’ 36Г2113ца16.шШМощёдёца‘г fgmdgg

mentomából ‚и. zés egyökcréböl: 105313 megjtéhl-ib

ésffh'nńngéc Iéggeńxelsë»eredetüßïfélîç-jóí'zág _

` kerefetìnek, és гашиш, _mhit_1az1¢el„ötŕ_is

erröl iráfomban emlékeztem. lgy azért a’ '

Kirâly gadomáqnyârq »ïtekénmégf-fe’ fe'le

jófzá of' Király" ¿dománnyánàk #keu сапа

«nhnlg-VëÈ ¿nemo тащит; bág la* да.

1mi merels», lé.fze§\y.l.11€„„tfe1s„ iMiéräljfiógì

a? Aièamànwëvgkßzzэти: 2ï ‘.‘Rénëhé
tes все. - . l

... _ „Кг... И .l . . -.t ”и '2: 1;»OÍÍ с ‚9.\, д. " ‘(¿f \.V E'

r ’ . " ' ' `

¿..wr~vo ,. ‹ ‚. .. . _ ` ‚‚5- "

.- муть ХХ-ПЁГЭэТЕГ „Ь'ЫЁдмж: \ а

«п, ‚;' . . , - l, .‘ ' ‘HLM „J \ ' »fw/i »y ¿aux " т ~ Т“ i "—и . ‚. .‚‚ ‚› „мы Мачт

- „ мирты:щадящим мцгщфш:
:.451liádtúff.Mggbïâmjófzzígwtriï ’um e ¿en im. т:

ял - i: . ' ¿u ìíiíèì д :fît-nr

Mikëppen женина Lpedîglqnfïflgá . .‚ ' жёг

f f,mgwœakadrúlîmggáeémqiäasna 

штамма: адаптации isèökgáëäf 3!

машины; kqßefs'él@ диеты: K@2123..„lfůifß

- @wwwдепеши:гсёшзппуещёвёепйг:
‚днёзпц _ ‹ Е ` a › КаГШа
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kaf'ztani'ff 'Mìvelhogy' èrröl; a’ közönäéges

Dekretomban elég világos .emlékezet_ lett,

e's Articulus 'iratott felöledy 'Annali okáértc a’

mint ott тег-чаши irva,._ ahòz kell magun

kan tartanuxiln,l попа az az Articulus némü

uém'ú tzikkelyekben ez Orfzágnak régifzo

kásával nem mindenben egygyez; Иону

pedig e’ dolgot könnyeßben, és`jobbanfis

meg-érthefs'úk, azon A'rticulùů igétöl ìgére

ugyan itt-is bé-irattuk; a’ vmelly ekképpen

kövenkezik: ‚ у L . ‚ ;

Továbba: úgy-mond, havalamelly Чёт—

megyében valamì jófzág magva-Íìakadtúl

el-idegeniìleud, és nyilván` nem цианида,

ha valóba Királyra шёпота, 'mag-y vén

fzerént valò attyañait, avagy pedig ~leány
ágac-is illetné: És vmind a* két dologról

kétség volna ‚ a’ Kìrály igazsága ha 1é

дуги-ё benne, avagy- pedig»„az attyaíìak

пак, és leány ágnak légyen, közé_,¿és igaz-

sága hozzája; tehát akkor a’ Vármegye

Ispánnya a? iSzolga-Bírákkal^,>`és több Ne

mefse'ggel gyiìljön.- öfzve, és välale'zon egy

jámbnr tökélletes Nemes embert, de nen;

a’ Szabad-Urak közzììl, _fem pediglen ŕaf

maga birók-közzül; hanen; a’ közép fzeréuê

való, az az: fél-húsú, és allapotú Nemesrem

регек közz'úl, és adja ennek a" kezéhez a’

Jófzágot, hogyl még e’ .féle kételkedésnek,

l

e's felöle való pernek végel fizakadv, addìgI

a’ jófzágot kár, és fogyatkoiás,nélkül_birja=
G 3 Mmd-r
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Mindazáltal- é’ fél'e jóí'záguak fzbkottf hafz'

nából mértékletes Vképpen kölnhet-isßmagaî
fz'úkségére mind addig, méga-’S jófzágV kezé

nél léiìen, méglen a’ Király"Udvarában,~és

a’ Törvény-Székben fel-nem шаман, ‘ЬОЕУ:

а’ jófzág magva-fzakadt »légyem de' mém:î

e’ féle kökségéröl a’ válafztott köz Ne#

mes emberV tartozìk' fzámot adnì. Holott

pedi a’ jófzágnak magva-fzakadott voltát

a" irály meg-hirdetteti; valaki azon "36—

fzá hoz közit mondja, tartozik, hog'y 'efzf

ten ö forgásának alatta ìgazságátelö hozza,

és- a’ Kìrály elött el-hicefse, hogy örec

illeti.- ‘ És hogy-ha meg-bizonyìthatcya, az

Orfzág Bl'rája-vifzfza adafsa a’ jófzágnt, és'Y
belé ‘jkçafsa» На pendiglen> meg-nem Ibizçv`

nyitháttya; a" jófzág a’ Királyéy léfzen. Es

ha valaki "mégßis közie mondani hozzája,

és még-‘is igazsůgáç reménli-benne, törvén»
nyel канве-‚Ё ёзл‘уегуе-Кй- а’ Király kezé~

.‘ ‘ '11153-3l` .

f' Ноша: Ipedigl'en'fe’ Мотаем-щами

èmbeïnek `Ífel'es'égf: ,'.ßiéSf мацу;- maradnának,

n’ jófzágoc "nem kellkezekböiV ki-venni, ha

nem'I el'söbbeenl meg~kell valóba .érteni , mitso

da igazságok"légyeny a’ jófzágban, és ha

öi'ökös'ök-é benne , `és leány-ágat illeté a’

jófzá'g,`fav'agy nem. Ha'azérc me -értheò

tik,"hogy мацу. ágra- nem fzolgál a"Jofzág;

t'ïeháë minekelötte a’ meg-hólt ‘ember {ele
sé'gét,V és'leányit a7 fjófzágból 2 Шнгеппё ‚ vagy

» _ Király
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Király ö'_'Fe1_sége ‚ va'gy,~ яка: ki ‚ а’ kire

fzállott volna а jóíkág, tartozìk jegy-ru

háját , és. egyéb _igazságát - meg-adván, af

jóf'zágból' ki-ñzetni. Af leányokat pediglèn

még ki-nem házafìttyák ‚ addìg àz attypk

udvar-házát, és jófzágának negyed ,réfzéc

щеки: kell engedni, l‘hógy az Orfzág ~tör _'

vénye fzerént mint leány negyedjeket bir

зак. Ha pedig férjhez meunek, a’ leány

llegyedet pénzel kell _nékìek тег-Наем:

На pedìglen e’ féle шиши Кбггщ vala-`

melly jófzágtalan emberhez mençnd, ez Or

fzág törvénye í'zerént azy ö leänyi uegy'edé- l

ben ugymV örökös lehet, és belöle ki-nem

ñzethecik. De úgy 'maradhat-meg 8130

fzágban, ha a' báctyainak, és atyañamak

akaratjokból (úgy-miuc kikre fzállana a’

leánynegyedben adott jóf'zág, e’ féle leá

nyoknak ki-házaûrtáibk .után), menend jó

fzágtalanhoz. Ha pedig attyañai, avagy

fzülöi hirek, és akamtjok nélkül meneud

jófzágtalanhoz; igy az attya udì/ar-házából,

és .jóI'za'lgából,= akár Záleós-Ur, akár Ne

шее ember l'eányalégyen, réfzt nem Vehet;

lâgläeîn tsak Fpénzel ñzetìk-kì az ö негус

е ö . .

’ ' G4 xxx.
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y _ ххх.г_ т-хгтпьпз.’ v. `  ’

l Ezen- „заглушит; шиш‘ való dr?

' штата]: „идешь c'rtelme. _

De .а’ mint moudárn, ¿meg-irl:¿A_.irticulus>

_ .. Yalami rélkébölinajd', külömbözezßOr

fzág., régi '_I`ö_rvénnyétöl. ' ' _ "д ‚
\ ‘ ' ' " `!. ' ì

‚ у yElsöbbem-is e’ féle magva-fzakadt ké'tsé

lges 'jófzágnak meg-hirdetésével. _ __ ~ -

» - Máfodfzor, hogy bizonyoá ideje nin

` teen, mikoi' láètafäefkftörvény felöle.

` ’ . Hármadfz'or ‚‚ y‘a’ leány _'iiegyednelcl jó

fzággal'való megadásában, mikoi' jóikágta

lanhoz 'meneńd férjhez. #Mert e’` féle jó

гадюк magva-fzakadt volt-á@ ez- Orfzágnak

meg-ŕögzött Törvénnye,` és висни fiere'nt,

nem' ”а’ 'Kiráìy ` udvarában fzoktâk meg-hir

detni, hanem> a’ hol ‘af дошё- 'vagyom és

kiváltképpen a’ magva-'fzakadtembernek lakó

helyére, és az iktatásnakv idején a’ Гаст

‘ fzéko, és` kik 1egjr 'határbaír laknak véle,

azpknak jelen-létekben. Igy fzokták pedig

meg-hirdetni az iktatáskor; hogy Valaki el.
Iene mondana az iliitattásnak, avagy а’ perbe

akarna bé-állani , akár' a’ meg-hólt ember~

leányi, kik még az attyok házában laknak,

akár vér fzerént való attyafiai, akár чаша

а’ leány ágból akarná ellenzeni az iktâtáû;

. à te át
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мы: агу emenda forgásában- „тж
féle pernekimeg-látására rendaitî Bíró elötr,

úgy-minl: mollani fzoká'funk fzerént. az 01°-

il'zágl вида elött (ах/аду Nador` Ispány '

вину-шт: ezelött fzoktak vala) 'mindert -

leveleib'D és igazságát elö hozni, akír

follyon egyébféle fzokott törvény, akár ne;

és igy bizouyitsa-mèg, hogy örökös lé

gyen a’ jól'zágban. Mert ha meg-nem bi

zonyittya, a’` jólìágmvagy a’.'K~Jrályé lé

fzen, avagy azé, kinek a’ Király adandja; va’

mint erröl nyilván fzóll a’ Fel-séges #Már

tyás Király Dekretoma-is, mellyböl vet

tek-is e’ meg-ift Articuluû; jóllehet Valami

tzìkkelyében ott külömben vagyon meg

irva. Ezért kell pediglen ez illyen magva

iìakadott jófzágnuk yel-foglal'álsában, és ikza

tásában meg-nevezni a’_B1'rót; hogy akár

melly'fe'l-is tudhafsa, melly Bíró eleibe tar

tozzék mennìe, és капы várjon törvényt,

és ìgazságot a’ meg-mondott dolgokban»

A’ leányok pedi'g (a' mint meg-mondám az

Articulusban) az Vatcyok udvavházában, és

jófzágánaknegyed :él'zében házafságok idc

jéiglen meg-maradhatnak. A’ meg-hólt em

ber felesége-is, ugyan ott a’-meghólt Urá

nak udvar-házában lehet mind addig, még

valakìhez férjhez mégyen, és addigbelöle

гены lil-nemy rekeí'ztheci; a’ miur ez ucáu

erröl nyilvábban fzóllok a’ jegy-ruhajmeg

ñzetésének meg-irásában. E’ féle magva

G ç Tza
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{zakadtiember leányát-is < nem azokuak >al<ia~

rattyokbólV Кв“ ki-házasítani, jkikre fzállana ‚

az ö leáuy .negyedek hóltok után; hanem

olly attyokñai àkarattyokból,' kik attyokgól,

való atcyokñai ‚ és öket pénzel :ki-rehe

tîk , a'zokkal -egyet értvén , adafsanak

férjhez. A ‚ _ '  .

-XXXL >'TITI-JLUS.4 

A’ ki Юту вашими! й11-Ьёща1а1г5

рейде.

Tovább'á , ha valaki -Király igazságát ma

gának meg-kérendi, . valamelly jóí'zág

ban, melly immáron perbe volna, és a’

Király adománnyával a’ perbe ö-is bé-álland;

fem az al-peres ‚ fem а’ fel-‘peres nem tar

tozìk, hogy ez ellen ‚нападёт elö adja

ìgazságát: hanem ha mit meg-kért a’ Király

tól, Kiràly igazságával 'azt az Orí'zág

törvénuye folyáfa fzerént vigye véghez;

ebben-is úgy lehet módja', `ha valamellyik

решена, vagy a’ fel-peres, vagy az al-pe

res nyerendi~xœg a’ peres jófzágot: Mçrt

ha mind a’ kettö.elveí`ztendi, igy mindJí'l'

ráû helye lehet a’ Király igazságának. «Es

ebben a’ dologhm e"'pemek bírája "‘a’ fen

tentziá-nakl ki-moydása таи-19 а’ peres-felek

közr tartozik a’ erály jufsáról-való 1adoxlmámy

v ' eve е:
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levelet a" meg- kégötÄÖI ismétlen lbé-venni,

és annak arról törvënyf tenui." "

'- tannin.A птицы s.

Hogg a’ Kira'lynak тёмен-[Ив adoma'- к

nyit, törve'ny [жжёт valo’ аншлаг, egy

¿fhtmdönek fovgáfa ат: 'meg-kellym е

fbßtmi. ’

Tudnìa még-is illik, hogy. a’ Királyuak

minden adomz'mnyit,_v akár magva-fzaka

dás mìatt~1égyenek meg~kéretœcvén, akár

némelly Зоной embereknek hitetlenségek

miatt; akár Király- ìgazságának A.nevével,

kik hamìfsnn a’ Király igazságit magoknak

tarnyák; akár új Adománynak nevével, 611-. ‘

nön jófzágokat méltó igazságga1,. és iguz

törvény fzerént kik bîrják: és ezekröl lg

velek kelvén, és meg-ìratván', a’ Donatio~

па]; napjától-fogva fzámlálván, çgy egéfz.

elìtendönek forgáf'a aìatt törvény fzerént

'való iktatáfsal meg-kell er'ósíceni, és helyére

állapitani, akár ellenzi valaki, alf'är ne;

Mert ha e’ nem léfzen, az Adománynak

еще el-telìk, és а’ Donatìo .levél-is hafzon- ‚

ralan dléfzen, és erejében meg~fogyarkoztatva

mara . ' .. ‘

XXXIII.
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Ат lktató, Налёт-МЮ, Intö, волгу
Kénáló, és'rövid тридцатые}, Ьапу

napig' tartson erejek gz _elç'g-tç'tclrcI

bben ezt-is efzüukbeßvegyük, hogy a’

bévívö'-,l ’s mind `pedì'g a"Kirá1yì ikta

tó levelek, akár mi Donatiokról, mellyek- `

Ьеп valakìnek hív fzolgálarçyát a’ Kìrály

ki-nevezìa és illyen képpen kezdikfel- a’ 1e
veler: Mivelhogy, Vúgy-mond, mi mélcán

meg-tekéntett'úk volua, ’s a’ t. Avagy ек

képpen: Mi'nek-utánna efz'únkbe, ésv elönk

be vegtük 'volna ennek ’S ennek hívséges

fzolgálattyát, ’s a’ t. A’ minta’ Donàtio

пак kezdeti vagyon, és a’~ több ‘réfzét-is

так, egéfz e^ztendeig tarmakâ és-‘erejek

vagyon ап'а, hogy e’ fe'le Királyi Adomány- \

ba azzal bé~irathafsák m'agokat. Egyéb

minden-féle пашню _1еуе1е1спе1с‚ úgy-mint

Bé-vitel, Iktanó, Vifzfza foglaló, ésv mind

pedig Határ-járó , söt Kénáló' leveleknek,

mellye'ker kezdnek igy imi: ADicitm' пода:

(az az: jelenti mi-nék'únk e'z "s ez) Es

mellyekben е’ tzìkkely-is bennek léend,

hogy hìjjátok reá a’ fzokott törve'ny пард

jára, ’s a’ t. E"fé1e levél ki-adásámaky u

tánna, tsak h_atvan napig élhetnek véle, az

„után erötlen léfzen»

Mind
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'g lMìndaz'cmálta_l «ef-@le Bé-vitelj és,Vif`zf

` 12a~§¢vglaló,_avagy Hafárjá'rú.,„_ës {пуд—Миг

lekken,- valamelly матами 'nap ïiragik,v -

mehren’ hivarßl (1354318ЧКЗЁНЩЩЬУ‘ЁЬ .

Ьвп meg~irják) mwlsŕäyßn = .: _ тещ; . anual;

az Imepuekffmsllyër .«ëZ.;-Q,<ìá¥ál_1%1§5;ß2 ад;

Щёгчёиуч-Ыгшфвшщё‘ё ¿napjânalif тётей,

nyoltzad-napjára .qlö vkgllA )£111in “атак `tör- .

темнит:- а-Ыдуо‘цгаё-пви mindazálv

tall цещ ар` 1ппер99195цгйшщ-нЬред1 qglöpe »

:notarili-m @mak «Yfêslèwxíçáém Alhátàzr

Inma'ßval. ‚Н122г81-ёышвдугещй Индиана -

щами. fiere. imacaksßëëüîmnfi
угонщик-дващ дат Кёэв . nez-1S mk

hmm» _amg-«ma ‚ат. зги: эв.‚.шща

шут з;‹Ьа‚41агчаыздМ:за.. те @al-@1.2m

так dßlgvkba „Щ Èfläçllws. Ч???

“щ! ЫЁТЁЩ'ЬУ- ‘3kg ждешь `2í 54 »mi
.`.~,' ..`:„. J’ .. .

мам,“ n 1mg... BMJ. {Юли :g: ‚вымыл ¿In

` XXXIV. птиътвщ

А’ Богато/ЧМ! ,mdan Леши; ek mit

bafzìfálzymk; )mio az юш- т gmgya

мифам/г Ч, ащэдщ‘хтттзштёт
.-.l jçfzëg'gfff. "иди. '

›- »VA ' . "а .i 'mL-„Q kw». 1

Továbbá-‘e'zf-îs' гиацинта ke115'hogìfá’ кг

«. makwimi п .félf Адотвпхёчф}щ:

.im L тиф ‚а 4г‚.?д91аё1аег›таи1вн‚„ет1ё—

.kqmwelîs Мирта” Щ, .£20шит:

Mmfemzsmlmkxi Pme. ‚ ч. hmmöfsßk»

‚ШИЛ ~ um

`_/
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.1. ‘ëßfßéwîf-»lf-Wm ‘ft-4*'

‘ шашка: хан “вышита?

l

Cum nos-falfavalgy rIfhïiítzluf-i'al "irjá-k," melly

-ez Orfkágàeßírai наз/22111 akár mellyik elötr

kölr lëgyen; lembe; ikràtHatryaj -inagát'ye'lei

De ha за iktatás tsakï Лёши-га! l`él`zen§ én

fzóläálátçyának ñemét “ meg-nem' irják; _i-te- ~

hiït á 'töŕîényben nem elëgséges ftsak'laz' 1k

tátó-levél;‘ 'hanem a’ _ Donatie` ieifelet-i's 'ielö

‘kell hòziii», fés' bé-mutaçnï: hogy идут-тв

lóba ki-ft'eßë ¿'nii ’01ёоп;ьё5‹шй mödôill'ailta

lëgyen "ffii rály‘á"ljól`zágòï." ï Meŕtfjlia’ a’

лоцию: elö  nem'ïaöiiát'tìŕà- az'- {мышата

Геттг‘егёйе '-neni lebe't; Il“ на ринг" а’ ЦЕМЕ

gálat'nalìf‘kimevezéséifel ìfŕ'áu- (ihm-liliöïéáìtál;

az 'azlj *Mïlîöron nii-g' “s a’r. шалфее:

’de a”, bé-Öiŕel'; iktatás; ~'f:e}1át."§a.’^'poña'tiökŕ,

ада " ÄäqŕiiáìiàíŕÓT-Yaïóv ièvelek "el-veline!

цене; а! именую- :Ьачг е? тёте _ {кыш
`levélis elegendìî;Jn Мёд: ~ezë`ielëiggë l ШЁЁ‘

magyarázza, mi okon adta légyen а’ Kirâly

а’ jófzákêÈI il T I 1‘ .EN ’ Wf

LLL _ ‚

к ‚тщт‘ if' i*- -w _ " ~*‘
-1 "n nihx ' ‘ А. П$з^` LA;

»LX " .nl ; l.: („Ем .. ` .-.- ‚ .lyiïîlwi

` ш“-Кедам-Зватплтйгддвтеизма
‘ ч ‘u ffтаты „ага. таты, шхуны таща .z

ШЕЙК),

_ _ `e ‘lef

-- матче; патенты туз

. кипишь, ь‘ ..._

l fuféárl'rlf 'àlvagy en " 'erlièlêméïöl ` ',valclVj 'éliílëiiel

¿zïäßvâuáeîwalyrßizepfyßlaaefl Merc --h n

" "` ‘ Király
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Király ö Felsége `Conl`enfuii айва; figéröl

igére bé-nem léend irva -az„Eugedelem .le-`

vélbe; tehát ha а: félelvalláíŕl ílzörin elö

nem ßmutathatnákrl Aa’ »Bŕró f elött; sa’ ‚кггыу.

nak 'e' féle engedelme., ёз. cóliiëlx'i'xlí'sal e1:öt`

len, és ЬаГ2ш1ш1апШвед..„,_Ё„„‚__` ` Ñ

XXXVI# ТИШИ-з: ~ l

A? IÍí'ira'ly шт Adomu'nnya'ról.- ßmmu

fz'eïént, és 'bo'nmm Идут стыди- ß

Sokan fzokták az ö örökségeket, és jó

í'zágokat ' új Adományúl -lnegkérni n’r

Királyfól, és душка а’ кггшу lgazságáp.
is e’h féle új Adományrólf-valöuleyéhbeń Ina-.

goknak, és maradékjoknak 'meg-kérik',\l je-.

lentvén a’ Királynak, hogy az öfelejek

régtöl-fogva azon jól`zágnak lgç'keí'séìes >u- `

raságábàn удить volna. ' És Íjóll'e _ Ё

féle új Adommánnyal fokan igazán, ч ё! И

móddal élnek; vifzontag mindazáluah '-fkilil

lelkeket nem шиши, Гойапдсва‘ётёйцдёв
hamil'san fzokták ‘kérni -azfrfújwmddmányte

Merc ez okkal' lbkan- ki»akárjálcftugádn'r a5.

leány ligar, mikor a’ jólìágńölßvfwlólbkf'ïlel

veler, a mellyböl rki'òtetfàenékçdxbdgy. ha- я!

jófzágot pénzenîvóttékfvólt', magy egyéll

képpeu-is mind -áíiúgw'îés leányw'xgl'affzolgálê

na a’ jóf'zág, виду е1-ге3с3Е‚';атаЁу шиш

vetik, avagy egyéb képpen el-fzalënl'ztcyák, .

- émel
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Némellyek рейд az ’,atyàñúì fzer'etetet imeg`

tagadván , » fßìèségeknek ,1. avagy leányoknak' '

akarván «kedves-kedni,; k-.ìvált-képpen mikor

efzekbe vefzik з, „hogyz öémaitok  férŕìń . .ág el-V

fogyna,l выпас, hogyjófzágok'a’. több

e oleáson-valóy attyokñaira Гашиш; te

hat feleségeknek, és leányoknak neveket

az új Agkmányba'béàiratty'ákya’. vér fzerént

való „тонными "nevèket` .a’ leve'lböl ki

hagyván ,'féS Шуга móddall igyel'iezikï:v (Же:

az örökàégekböl, és jófzágokból ki-tudni, és

rekefzteni. l . )_

Г] l d y

4» О

) f;~.l..'.1`_'.;^ ,' Fu. f' ."

"i" ` XXX-WL -' TI. TU. LU SLL

Mí Ie'gyeń-’œa'nova Башне ‚ ágçfmínt.

-~1 az й] лишу, ¿s шву-3 kétképpèn: ¿nu

«сыта: >. . ' ЛИ“:  .

ì

МЫШЦЫ :itt lmeg-Kell értenünk , ho'gy -aî'

„ КйгЫу‘: új Adománnya, ßmellynelç leve-l

ЪёЬе е? ,tziklœlyt bé-fzokták imi, ho'gy en

uèk fs шк: aafl- шиши békeůéges ша:

ságábaxrzäéìteńekfvolha a'z ö'-e1ei1, ésrörmad

gwîs; bulle-.Nolan Afammi; nem >egyéb ,' han

82¢.Í¢ìélìb°r"hdománynak újjonilan-_Yaló'

_ . inegßrö§ícé|fef=rznmek1ygigéböl. .ezm- magyaráz'

bami, [юз-у még гид-сшила _me -kerefecc

jófzág LVs.’»l,cï'~ez`,lakßífr'DQna'tio- álta ‚` шар а’:

ióí'zágnak»; legyńb топ-тю. -fßlálásïa álçak .f .

l Mgíjg " " l“ I De
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De hogy az új Adományt inkább meg

érthefs'úk , "vegy'úk efz'únkbe, hogy e’ Не

új, Adományt két okokért mondanak új

Adománynak. ; ~

Elsőbben, a' Királyi Koronára nézve,

mellytöl fúg a’ jófzág adománnya. -

. Múfodfzor, a’ vér fzerént való atyafi-'

akra, és leány' ágra nézve.

A’ Király méitóságára néZve azért nem

fzûkség, hogy. az. új Adománynak az előrt;

való Adományra tekéutetì “légyen. Mert

ha a’ Király valakinek valami. jófzágot egy

tìer el-adott, és az törvény fzerént belé-is

iktatta magát, nem volna- fzükség, hogy e”

féle jófzágoLújjolag meg-kérné;;„sö; inkább

tsak az elébbi Donatiot kellene meg-erősb;

teni, és confirmáltatni. Pez-még a’ ,conñpe

mátio fem fzükséges a’ jófzâgnak első A_do

mánnyára; mindazonáltal nem árt: nékik.

Mivelhogy a’ сонатами ömagában. e

rötlen, ha a’ Donatioja femmire kellő „lé“.

lken. yAz új Adományt azért avagy.th

ö fzintén , 'avagy, ‘a’ Kiirály i найдёт;

egyetemben fzokták megékétni a? 'rálytól.

Ez okáért, hogy jóllehet a’ ki az új

Adományt kívánnya ,~- a’ Tioläágnak uraságáw,

ban ül; mindazáltal efzébe vette, hogy

nem jó módjával ,. és ne talán Király igaz

sága ellen-is birjaua' jóf'zágot.' Mer: az

Urak , és a’4 Nemefek nem mindnyájan Ki,

rály Adománnyávnl lni V" a’ jófzágot ‚ ha?

nem
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nem Akiílömb-külömb okokból, Iés móddal

ljetc kötéfekkeL, és ok levelekkel. Holorc

‚ éz okáért igazságoknak e’ féle fogyatkozá

sát ismérvén, a Kìrály új Adománnyával

fgokták helyére állatni,. és jó karba ütni.

Uj Adománynak pedig tsak ennyibeu mon

datik, ¿s lez okáért , hogy akkor adta el

s'óbben valakiuek a’ Шипу а’ jófzágot. A’
mint a’ îrégi Magyar Kìrályoknak, Lajos

‚ Királynak,l és Sìgmoud Tsáfzárnak Privile~

gìoìnok «leveleiben láttam, és olváûam-is,

hogy 'új Adomáuyúl adtanak jófzágot; de

a’ levélben' femmi- emlékezet arról nem vólt,

hogy annak вы a’ jófzágban e1eitö1~f0gva

békeségefen éltek volna; avagy ö maga-is

békeséges uraságban lett volnaz' Навет (а’

пйпъда’ дВопайопяК fzokott folyása, és te

нога) az újA Adomàny~levélben tsak h'ú fzol~

gálattyát irra'k-bé; Es e’ féle jófzág снам,

és róla költ >leveleta a" felly'úl meg-mondott

okból, ez okáért mondom, hogy új Ado

xñánynak fzokták hínì, és mondani, mivel

a’ ki a; új- adománytnyerte, akár

vólt' azQelöct-a’ jöfz'ágnak »uraságábam akál:

nemV vólt; mindazonáltal akkoron újjplag

ваш néki Ia’ Шут а’ jóíìágot ,., és hem

az"elött. ж ‘ '

Mert hai az elött~is adta «юны (si mint

mondám) a’ шита nemI `l'1jf"adományt:, ha;

lnem conñrmátìot .kellett'zvólîxa kérni: Е

félq új adománynak pedig, mellyet a’ Ki- `

' ‘ ' ‘ а rály
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rály a’ Szent Koronának igazságával fzokott

adni, még ha a’ Király rgazsága ellen es

nék-is, akár minden Király igazságával ad

ná, akár pedig tsak új adománnyal, minden

koron helye”, és ereje vagyon. E’ féle

jóí'zágot pedig más ember fem Király igaz

ságával , fem pedig magVa-fzakadtúl ennek

utánna meg-nemkérhet: mert még a’ Fe

jedelemis a' melly adományt egyfzer meg

adott, fem ö maga, fem máiïal meg-nem

máfolhattya, és femmivé nem teheti; tsak

hogy ez igaz légyen, hogy a’ ki az új

adományt nyerte, avagy ö maga, avagy

pedig az ö elei annak a’ jófzágnak békeséges

urasagában valósággal vólt (az az: nem faját

hatalmokkal , fe vakmerő képpen máílól ne

foglalták légyen el.) Mert ha tsalárdúl, és

hamifsan kérné-meg valaki a’ jófzágot, tud

ni-illik mondván, hogy valamelly falu, avagy

jófzág övé vólt Volna, és annak urasága

ban régtől fogva lett volna, de a’ jófzág

nem övé, hanem a’ Királyé lett volna, és

régtől-fogva igazán a’ Király. ö Felsége va

lamellyik várához tartozott volna; tehát e’

félében, és hafonló tsalárdságban az új ado

mánynak femmi ereje nintsen: söt aZt , a’

ki igy tsalárdkodili, és hazud, körny?»

képpen meg-kell büntetni. Hafonló ez-is

ehez, ha valamelly hatalmas mant-{Zámek

ból való hacalmaf'sággal, és vakmerő-képpen

egy falut magának foglalna, és mivelhogy

H z N urasá
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uraságában egy efztendöt töltene, és a’ Ki- `

rálynak azt adná eleibe , hogy ö annak a’

jófzágnak bizonyos uraságában fok idötöl-'

fogván vólt, és ez okon új adományúl kér

né-meg' a’ Királytól. Mert ekképpenás a’

Király igazságával meg-nyert új adomány

nak-is nem lehet ereje más embernek igaz

ságal ellen,- а’ kitöl tudni-illik -az a”, hatal

' mas. el-fogla-lta vólt a’ jófzágot: Mert reá

bizonyitty'ák, hogy nem jó úton, és igaz

Sággal kérte vólt-me .más ember jóíz-ágát.

' Máfodfzor mon 'm, hogy az új ado

mányt érthettyûk, a’ vér fzerént való attya

пакт és leány-ágra nézve, és a’ mint el

söbbenmeg-mondám, mi légyen-az új ado

mány; arra nézve {kell érteni.

Tanúságunk azért innét ez,- hogy,e'

{éle új adományról költ levél, mellybeu e’

volna írva, hogy '(a’. fiúi ágon a’ jófzágban

békeségesen élt volna) nem elégséges a’ le

ány-ágnak azon -jófzágból-való Igi-Máséra,

még ha a’ mellett a’ férñuiág ö magok-kö

zött való oíälás-levelet adna-is elfó ,« avagy

a’ 1eány-negyednekl ki-ñzetéséröl való me

nedék-.levele volna-is._ Hanem az 'Origi

nálmsaz az :›` a’ jófzágnak eredetiről való

levelet rihozza elö. a’ törvényben; hogy

megpteísék ,mint találták a’ jól'zágot, pén

zen-vették-é, «avagy egyéb jó úton, mint

s’ hogy fzerzették. Melly levelet ha elö

nem“ hozhatnának, mivelhogy fok jófzágos

— ‚ Nemes ‘ `
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Nemes embernek ok-levelei а’ hadak miatt,

és külsö ellenség miatt el-vel'Ztenek,' avagy

még békeséges Időben-is t'úz miatt meg-ég

teuek; tehát akkor az al-peresnek ötven

Nemes emberrel, tifzta nemes fzemélyekkel,

hitet vét a’ törvény, hogy leány-ágat nem

illet“ a’ jófzág. Melly al-peres ha meg

esküfzik, nem tartozik a'v leány-negyedet.

a’ jófzágból ki-adni , hanem tsak pénzel

fizeti-ki, ha annak ki-adásáról menedék-levele

nem léläen.

XXXVIII. TITULUS.I „

Honnet légyen az щади vér-árulás;

Holott pediglen. az “al-peres illyen módon

meg-esküfzik, és más felöl a’ törvény;

ben avagy ö maga, ava Pró'kátora az;

Originál levelet, a' jófZagnak eredetiről

valót, elö-adandja, ést-élni 'akar véle; avagy

végére mehetnek, «hog-y e’ féle Originált

el-rejtett, és el-titkOlt volt, és úgy: kérte

meg a' jóf'zágot új adományúl,ivér;fzenéu_t

való attyaŕìai, avagy a’ leány ág ellen , és.

azok nevét a’ Donatioból, avagy új adc.

mányból ki-hagyta volna, kiket' azjófzági

igazán illetne, “és ez okkal" e’ íféle 3612554

túl attyaliait, avagy nénnyeit-, - és húgait

hamif'san ki 'akarta volna rekeí'zteni, vés «az .

örökségből ki-tagadni, mihelyt e’ dolgot va
i H 3 lóba
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lóba reá bizonyithattyâk; tehác e’ féle em

bert a’ törvény hamis hit'únek , és vért

árulónak méltán itélheti. A’ kik pedig mel

lette meg-esküttek, azok-is mind hiti~fze

gettek., és minduyájan hamis hitüek 1éi'z

nek. Mikor pediglen a’ leány ágat, a’

mint meg-mondám, ki nem esk'úí'zi valaki a’

jófzágból, hanem tsak réfzetlené akarja аи:

tenui, hamis hït'úve ezzel nem léfzèu; ha

nem tsak vér«árulásnak terhén marad.

XXXIX. TÁITUL U s.e

Mi Идут az щади vér-árulás, és

mi Мазут Ińintetejìe.l ‘ `

A’'vér~áru1ás pediglen ez, mikoron egyik

atyañú a’ máiìkat', avagy egyik vér

адептам leány ág a’ máûk atyañát az

ö igazsá а mellöl, melly a’ jófzágbau va

gyon, á okúl, és tsalárdúl fzín а1асс ki

Iekefzti, és 'órökségéböl ki-tudja. Itt pe

dìglen az atyaŕìú néven értyük, Вову va

ишак mind bártyát, ötsér, nénnyér, hú

gát, és fomma fzerént miuden féle пешие

tét, kit egyaránt ìlletne a’ jófzágnak örö

kös=vólta. A’ vér-árulásnak bijntetése pe

dig nem tsak ez, hogy hl'rét, nevét, tifz

tefségét elTvefzti; de annak felette valakit

e’ féle vér-árulásban tapafztalharnak , az

minden jófzágát, és örökségét örökkltiìné ö

‘ rö k
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rökké el-vefzti: és minden jófzága, és ö

röksége annak az attyañának adarik, mel

lyet а’ jófzágból ki-igyekezett tagadni, és

öl'ökségétöl meg-fofztani, és a’ iélét ez 11—

1уеп atyaña kezébe kell adni, _ hogy úgy

tartsa, mint egy fzolgáját. Mcllyec mind

hólta napjáìglan tarcozik étellel, içallal, és

ruházattal, mint “сдуй háZa-népét el-tartani.

Ezen büutetések vagyon az afzfzony

népeknek-is, avagy az Urak, és Nemefek

leányinak, ha ki közz'úlök az attya jófzágá

ban, melly leány ágat-is illetne, a’ Király

tól fó-embernek könyörgésével, és töreke

désével férñúi ággá tehetné magát, és а’

több Vér fzerént való attyañait, és a’ több

leány ágat a’ féle örökségböl kì-akarna tudni.

Ennek felette, ha ki vér fzerént való

attyañát, vagy férñat, vagy afzfzonyi-álla-„

tot vakmerö-képpen el-tagadná, hogy nem

az ö nemzetsé éböl való volna, és e’ meg

mgadoct actya` ú, vagy levéllel, vagy ha

levele nem Volna, emberi bizouysággal

Cmellynek hatvan efztendeiglen-való emlé

kezerivel fzabadon élhet, de nem fellyebb)

az ö nemzetségét meg-bizonyithattya, hogy

ü-is attyafiu hozzája: E’ dologból-is vér«

árulás jü-ki, mivelhogy ez-is a’ meg-tagadott

félc az ö törvény fzerént való igazságából ki

akarta tudni, és örökse'gétöl meg-fofztani.

H 4 XL.
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.’ ` XL. TITULU-S.

'Az шум, és ö: jó/zágot -míke'ppen

ofzfzák-meg az мулла/г.

Mivelhogy eddig a’ Király adománnyáról

fzéllottam; immáron jer fzóljunk kö

zelb~is vazon Királyi adományoknak. ágairól.

s el'óíäöpis a’ vér fzerént valo atya

ñaknak jófzágokról, és örökségekröl, mel- ~

lyet avagy Király adománnya altal, avagy ‚

egyéb képpen-is valami módon talältak ,. és

fzerzettek, és e’ féle jófzág miképpen о

- fzoljonmeg köztök. ч и

Irt azért fomma íkerént ezt vegy'úk

efzünkbe, hogy minden Záleós, és Nagy

sa os Uraknak, és Nemei'eknek atyai, és

.Ösi jófzágok akár mi nével neveztefsék; e’

féle Urak, és Nemefek Бай között, úgy

mint egy teñ, és vér fzerént való atyañak

között , egyenlö-képpen megyen oleásba,

e's valamenyin léendenek az acyañak, annyi

réí'zre kell fel-ofztani. Az atyaì ház pedìg

a’ kifsebbik ñ'ának jut lakó helyül: de azért

a’ több atyaflaìnak, és báttyaiuak, a’ jó

fzágnak közönséges hafznából, a’ köz {61

dön, a’ hol fzintén kiki akarja, mindenik

nek az atyyok házához hafonló házat kel]

építeni: Es ez új házhoz a’ köz i'zántóföld

böl, erdöböl, rétböl, i'zéna-f'úböl, annyìt

annyit kell fzakafztani, a’ mennyi az attyok

háza
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háza után volna, hogy az új házhoz örök

ben birják, és élje'k.

Ennek pedig úgy kell »lenni,_ ha olly

bö léí'zen a’ köz fóld, hogy mind a’ fzán

:ó-fóld, mind az erdö, és а’ rét ki-celljék

belöle, és mindelúknek jó módjával réfze

juthafson belöle. Mert ha ki-nem telnék

tehác az actyok háza után való földet, er

döt, réter., és kafzáló-fúvet annyi réfzre

kell fel-ofztani, a’ mennyi udvar-házat épi

tenek , hogy mindenìk hägnak egyenìö

réf'ze jufson, kin élhefseu. _ Es még ennek

feierte, ugyan ezen új udvar-házhoz kell

azt-ìs a’ штаммы, erdöt, és rétet: tel

lyefséggel IZakafztani, a’ melly járt a’ hely

után, avagy a’ jobbágy 'úlés után, a’ kin

az udvarházat újjonnan építették. ’

XLI. TITULUS.

Mi kell tselekedni, ha az atym' hdr

köböl „таи lefzen, (тазу fok költse'ggel
¿pintan f

Ha pedíg az attyok háza kö, avagy tégla

léend, avagy frìf'sen, és fok катег

gel faragtatváli építette'k, és olly Гона: éme,

hogy a jófzágnak közöuséges hafznából

hozzá hafonló házaknt nem építhetnének,

söc még tsak egyet fem építhetnének he

lyefsen; tehá: e' féle dologban az atyai

H î _ házat
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házat Kö-müvefekkel, és'Atsokkal, az Or

. fzág Bírájának еду embere jelen lévén,

Ittenefen igaz lelkek-ismérete fzerént meg

kell bötsiìltetni; és а’ mennyi fommára

megyen a’ böts, azt annyi réfzre kell 01127

tam, a’ mennyin az atyaiìak vagynak; ya’

kìfsebbik ñú pedìg, avagy .atyaña, az ö

réfzéhez, а’ mennyiœ ötet illeti, ingyeu

jut; de a’ több báttyainak réf'zeit pénzel

rartozik ki-ñzetnie, az eLintézett, és meg~

mondott fomma fzerént. °

Ezt pedig értsed, ha a’ kifsebbìk fìú

annyi idös léi'zen , hogy maga javaira hafz

'nofsou gondot nem vií'elhetne.` Mert e

gyéb képpen e’ féle drága fommába kéíìitett

ép'úletrel egyaránt ofztoznak-meg az atya

пак. Tovabbá, e’ féle jófzág egyaránt i1

leti a’ leány ágat-is, mint fzintén a’ ñú

ágat; és az atryok halála után бак, és leá

nyok maradnak , és egyik Ieánya kifsebb

« léend кашах, tehát ugyan ollyfm` 60103

ban-is nem а’ leánynak, » hanem inkább a’

ñúnak, ki le -közelebb volna а’, kifsebbik
leány elött idgövel, adatik az attya háza la

kó helyül, úgymint méltóságosb, és bötsü

letesb fzemélyuek, de a’ fellyül meg-mon

-dott okok alatr.

*7i-*J 33 ‘329'
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XLII. TITULUS.

Нагул}: ok-Ieveleknek tand/'a öregbik

туфа: illet.

Ezen értelemben legyünk az ok-levelek

tarcása felöl-is, h'ogy nem az öregbik

leányra, hanem a’ ñúra, még ha a’ nén

nyeknél kifsebb idej'ú volna-is, kell a’ jófzág

rÓl-való ok-leveleknek tartását bízni. A’

ñak, avagy atyañak közzül pedìg, az öreg

bìk, söt az idösbbik báttyokra. De azért

ůgy kell az öregbik bátcyokra bízni, ha

tiíìta efz'ú léend, és fem f`z¢lesuek, fem

bolondnak, fem pedig nyilván-való tékoz~

lónak nem találtarik lennìe: Avagy a’ több

attyañait nem igyekezik az atyal, és ösi

jóf'zágból, örökségböl ki-ílzínlenì. Merc

e’ féle fogyatkozáí'ok miatc nem az öreg

bìk báttyoknak, hanem másnak, a’ ki atyá

ról leg-közelbbìk báttyok, avagy attyokña

léfzen, annak kel] az ok-leveleket kezébe

fzámlálui, és meg-tarrásnak, ’s meg-maraí'z

tásnak okáért ап'а kell bizni. A’ leányok

pedig a’féle jóí'zágról való leveleknek mel

lyek mind a’ не: ágra-való дощатой 1201

lanának, az Orfzág Bírái elött máfsát ve

hetik, mellyet a’ férñú atyañak-is tartoznak

nékiek ki-adni. 

Ennek felecre ezt-is jó meg-tudnunk,

hogy a’ kit ille: a’ leveleknek шпага, а

zon

\
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zon atyañúnak kell a’ tôhb ötsei eilen-való

pereknek-ìs gondját vifelni (közönséges kölçf

ségböl)mind addig,~ még a" jófzä'gï'valóba

meg-nem oleand közöttök. и ф“

хщп. TITULUS.

¿lz шути/е keresett ’jófzaiga'nakv meg-l`

втащил : És а‘ Kivalyi Adománynak zme'

тщеты, Per гит Еэ‘с.

Továbbá ezt-is meg-kell jegyzen'úuk, lhog'y

ha ка, avagy több гей fzere'nt-való

atyañak, avagy eg); méhböl-valók az Ösi,

avagy atyaì jófzágban ofztatlanok volná'nak:

kiknek Iegyike Király udvarában, avagy egyéb

Uraknak való _ fzolgálatban foglalta_ volna

magát; a’ так atyafia pedig othon a’ ház

nak gondját vifelné, és muílkálkodnék;

azonbau ama , ki fzolgálatra adta vólt ma

gát, akár Királytól ö felségétöl, akár más

~ rendbéli Urától valami örökséget, és jxófzá

go: jámbor fzolgálattyával nyerhetne: és

az óthon való atyañaìnak nevekec-is az ö
Donati@ levelébe illyen módon beléirátná

~ (hogy ö általa, úgy mond, vagy ö utánna

a’- több atyaíiaknak-is ша volna az Ura

azt а’ jófzágot) Tehát a’ dolog igy le'vën,

попа az a’ fzolgáló atyafiú annak elötte,

még a’ több atryañaival meg-nem ofztozik,

e’ Не jófzágot, mellyet-fajác fzolgálaccyá

val

*VWA
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val talált, akár .kinekris “el-hagyhat, és vala

mint kedve tartya, ve1-ìdegen1'thec.» De azért

valami {kín alatt magának, avagy az ö ma

radékinak meg-nem” tarthattya; hanem tel

lyefséggel töle üresnek kell lenni, Mind

azáltal, ha az oIZtásra _kél a’ dolog, a’

több atyafiak-is e’ féle nyert догмам fzin

tén annyi réíìt vehetnek törvény ., vés

igazság I'zerént, mint va’ ki találta. „Mert

valamelly jóí'zág i.felöl , атаку. adomány,

avagy egyéb „ok-kevél , és Privilegium kél,

annak; a’ jóíizágnak. ennyi .réfzre kell ofz-.

lami, mennyi ember nevére {идиша la’ levél.

Hanemha, azon levélben nyilván кишащ

‘ tották ‚ és lci-nevezték volna, hogy kiç’> lé;

gyen a’ jófzág, ’s kié nem. Holott azért

a' levélben azt irják, És ‘ó általa, úgy

mond; e’ кишкам. nem kell érteni,

hogy annak'a' jóï'zágtaîáló atyafinak (halá

la után) fzálljon másra; a’ mint; egynéhá

nyan таща magyarázzák, és azt akarják
kx-hoznì ~belöle,y hogy а’ még él, a’ ki a’

jófzágot találta, addig a’ több atyafiak réfzt

nem vehetnének vbelüle, hanemhólta után

fiaival ,ltellene ofztán» meg-ofztani: de en

nek az_ igaz értelme nem ez. Mert az

ol'Ztatlan atyafiak Valameddig meg-nem ofz

toznak, mind a’ haíänokat, ’s mind a’ kárt

egyaránt vefzik, wí'zenvedik, és egyenlőkép

pen kell t'úrnìek. Honnét ez-is következik,

hogy ha valamelly `сей fzerént való atya

_ ' fiaknak,
\
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ñaknak, avagy kik atyával , és auyával

egygyek volnának, avagy tsak attyokról

volnának egygyek-is, >és még meg-nem ofz

toztak volna, neveket'a’ Donatioba bé-nem

irták volna-is ‚ mindazáltal mikoron ofz

tozni akarandnak, mindenik atyañú méltán

ki-veheti az ö réfzét. Annak okáért e’

tzikkelyen tudni-illik: És ö általa, nem azt

érty'úk, hogy (ö utánna') hanem ö ё1са1ад

e's véle egyetemben ennek és' ennek:

Mintha azt mondaná a’ Király, hogy en

nek ’s ennek az ö jámbor fzolgálattyát,

és h'úségét meg-tekéntvén, adta volna e’
jófzágot, avagy falut néki, és ö általa,v a

vagy ö érette, és ö véle egyetemben más?

nak-is. ‘ ' ‘ .

хьпг. TIT-ULUS,Y q

Ha as ищи/гад közzül valamellyik a’ y

jo'fza'got, mellyet ö maga *keresetß mag-a'

mzk ямба taïtam', medgyen. ` ‚

Но ha pediglen valamelly atyañu láttya,

ogy a’ több atyañai tsak reûségben,

és vefzteg heverésben mennek elö, pe

dig vére hullásával fzolgálván, avagy egyéb

kéypen való fzolgálattyával, és jóságos

tselekedetivel valami jóíhágot, avagy falut

találand, és a’ több attyañaival nem akar

ja közleni; tehát ha ü-is az attya öröksé

géböl,
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géböl, jóíìágából, és minden-ném'ú javai

ból réfzt nem kiván, hanem a’ több atya

ñainak hagyja; az ö Amaga kereste jófzá

gát, találmán'yát , tsak magának ’s maradë,`

kinak ürökönmeg-tarthattya. Mellyböl ez

jö-ki, поду a’ vér-árulás az atyañak közt

nemy a’ jófzágnak faját találńsában, és ke

resésében esik-meg (а’ mint némellyek vé

lìk) hanem az atyai, és ösi Ameg-kerefett:

jç'ń'zágbólA való ki-rekefztésében, és ki-tu

dásában.`

" ' XLV. птицы.

Hugy az egg teßuér ища/За]: között

a’ jofzág' ofzta'mak нет bofzfzú репе! kell

тег-иные.

Егс-йз meg-tanúljuk, hogy a’ vér fzeréut

való atyañak, avagy a’ kik еду méh

béliek volnáuakìs , ha mé oiìtatlanok,

nem ofztoznak per-{olyás álta , és hoí'zí'zú

törvénykezéfsel, hanem a’ Királytól veg-ye

nek parantsolatot a’ Vârmegye Ispánnyára,

avagy a’ Vice-Ispányra, és Szolga-Bl'rákra,

a’ melly Vármegyében léend a’ jófzág, mel

lyet meg-ofìtani akarnak. Ha pedig az a’

jól'zág k'úlön-k'úlön Vármegyékben le'í'zen,v

a’ Kirúly levele fzólljon egyik Itélö-Meñer

nek, és illyen képpen avagy az Isp-ányok,

Birák, avagy az lcélö-Melìer által, minden

atyai,

im
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' atyai, és ösi jófäágokatz,~ éá `valamit ö пня-

gok találtnk volna-is, minden ingó bingó

marhájokkal egyetembenfa'kát mi féielégyem

még ha az atyañak közz'úl valaki ellenkez

né-is mind annyi réfzre отёк, a’ танцуй—

re lëendnek az atyañak. ч ` A '

Ez illyen отд: után pedig, ha vala

щепу az atyañak közz'úlfezen féle jóí'zága

ban valami igaz, és méltt') `okból új ofztáíì

kivânna; avagy azt hányná-vetné, поду ö

nékie kifsebb , és hafzontalanabb réfz ju

tott , avagy hogy ö töle el- erlették volna

az ö réfzét: ;. сем: illyçn m (bd vúttsll való

oleáshoz` Jîtïnïv'éïln'yél fér, de olly törvén»

nyel, meliynek egy Oůáván vége fzakad

jon (ha a’ Bíró mind a’ két._ peres fzavából

meg-értendì , hogy í'z'úkséges .léend а’ mâ

fodf'zor való oleás-is) Mert gyakorta tör

ténik ez, hogy ok nélkiìl, és helytelenììl

kivémnyay némelly atyañú a’ máfodfzor Való

ofztáû.' Ezel; Articulus tartáfa Ikerént kell

érten'únkfg’ vér. fzeréntïkét atyafìas atyák

tól-való atyàñaknak-ìs ofztáfokról , kik még

meg-nemV ofztozçak volna. ё j -

‘Ik’
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XLVI. TITULUSÍ

Az ofztozó Шутя/е között mikor [ее]!

Mug-engedui az й] ofztozáji, ¿s mikor nem

kel! тек-тегам.

Egg oleáf'on való Atyañak között pedig,

ogy-ha a’ jobb attyok, ösök, és régi

elejek oleáû tettek Volna, és erröl levél
is kölc volna köztök; annak-utánna újonnan

való ofklás meg-nem engedtetik. Hanem

ha az atyañak közz'úl valamellyik hatalmasb

kezdene lenni , és az i az ofzcásnak után

ng g? танк atyaña jófz gának ‚ avagy ha

~ táráuak valami réfzét, darabját hatalmaí'súl

magának foglalná, és tulajdonitaná, mellyet

reá-is bizonyithatna; tehát mìvelhogy az

erötlenb atyaña a’ máûk hatalmafságának

elleue nem álhat, az oleásnak meg-ìgazí

tását újolag meg-kìvánná. Mert ez okon,

új of'zlásnak kell köztök lenni. Melly ofz

táñ mindazonáltal hofzílzú pernek folyásäval

vìhet elö; ezt-is még úgy, ha az atyañú,

ki az ofztáiì kivánnya, kivánságának (а’

mint meg-mondám) olly elégséges okát ad

hattya. Mert ha tsak erre való tekénte

tiben kivánná az úi Оша, mivelhogy lát

ná, hogy ö каши, avagy az attyok kö

zött való ofztás urz'm, más atyañának az

ö réfze fzerém: való faját fóldön jó plán

tálc fzölöi, és gy'úm'òltsös kertei volnának,

. avagy
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avagy réfze't irtovánnyal jobbá tette volna, ’

az övé pediglen ezen közben miveletlen,

és ìrtás nélk'úl marzidott volna: ez okon az

új ofztáß még hoíìfzú pernek folyásával-is,

úgymint négy Oétáván-is meg-nem nyerheti,

meg-fem engedcetìk. De ha azt forgatná,

Вову határának Valami réf'zét 0k nélkül, és

hatalmasúl fogalta volua-el az atyaíia; tehát

e’ féle dologban holott liatalmasúl, és mél
tatlauúl vetcék lvolna-el jóí'zágát ‚ avagy

jóf'zágának valami réfzét, a’ foglaló, és ha
talmas atyañát még rövid’ törvény f_olyá

sával , úgy-miut magya'rázattal-való hiva

tallal-is гей keresheti. De úgy keresheti-meg,

hogy ha e’ féle atyañak között чаш haml

maskodás а’ foglalásban a’ ‘közönséges haf v

talmaskodásnak módja fzerént idö-tölte's

nem lett, a’ mint fzoktunk véle élnì,` ha

harmintz-két ef'ztendöt nem töltött a’ hatal

mas atyañú az el-foglalt réfzben. Merc

egyéb képpeñ ya’ jófzágnak tulajdonságára

nézvén, az atyaíiak között idö-töltés foha

nem lehet.

Annak felette valamikor laz atyañak

egyf'zer úgy ofztoznak-meg, hogy ki-ki

meg-határoztattya az ö réfzét, és ki-í'za

kafzttya a’ több atyafiai réfzekböl; e’ féle

jóf'zágban fem ö magok, fem maradékjok

Топа többé ofztáñ nem tehetnek. De az

ért ha igy megehatározzák-is az egymás

réfzbéli jóí'zágotçn штаты ne véld azi;

- Вову



AXLVII. T IT U`L U s. 129

hogy ez okon a’ Vértöl el-idegeniìlne a’ jó

fzág: hanem egyik atyañúnak réfze а’шйт

iikra fzokott í'zállani. «

XLVII. TITULUS.

Hogg az туи/Зак között meg-oleott

jófzág, ba ватта]: magw-fzakadna, a?

тати fza'll, ba kik lm'zajìa'gm тете

nek vaina-is közülök. ‘

Továbbá ezt-is tanúljuk-meg, Люду наз

atyañak közöçc e’ féle тег-агаты j'ó

fzág , ha valamellyiknek magva-fzakadna,

fzáz, avag'y két-fzáz ‚ és több refztnendfók

után~is (még ez id'ó alatt: ha negyed íz után

egyik atyafiú ág a’ так atyañu ágba há

zasúlt volua-ìs) a’ több elsö at'yqñakra, és

azoknak maradékira fzokoft fzállanï. Tsak

hogy az élö atyañak levelekkélÈ bizonyiu'f

hafsák-meg az ö nemzetségekuek igaz rendi

és lénìája fzerént, hogy а’ magtalanúl meg

hólt atyañu az ö uemzetségekböl lött lé

дует, és annak eleìvel az ö elejek-is jó

I'zágokban igaz oleás atyañalc vóltak; és

azokkal volta-képpen meg-ofztoztak, еду—

máí'sal. Ha pedig levelekkel fel~nem émék,

emberi bizonysággal hatvan efztendeig (de

fellyebb nem) az ö nemzetségeket, és atya

ñuságokuak ágait meg- bizonyichattyák.

Mellyböl elsöbben e’ következik, hogy az

. 1 z oleás
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oleás után ha valamelly atyañu ö magának

jofz-ágot kerefend, és_ találand s’ magtalanúl

haland-meg, és örökösi nem léenduek; jó

vfzága ennek nem az egy' ofziáf'on-Való а

tyañakra,' hanem a’ Királyralfzńll. «

Ez't-is ugyau inuét meg-tanúlhattyuk,

hogykha a’ Király két, vagy három em- `

bernek, kik idegenek, és nem atyaŕiak vol.

папах, jófzágot adna; avagy akár miképpen

jófzágot fzereznének» magoknak, ha vala

mellyik meg-hal magtalanúl, anuak réfze is

mét a’ Kìráiyra fzáll. Mert tsak а‘ vér

fzerént való -atyañuság, és atyañak között:

egymáí'sal-való fof`ztozás téfzì, ho y egyik

atyañuról, a’ máûkra fzálljon a jofzág,

mellyben 1femm'1. idö-töltés пе- lehefsen.

i " XLVIII?. т1тпри s.

На az Пита/е fgleségével едущий-ш!

ja'lr »a’_7'ofza'got, es az ~Uwíña`k magna fz@

kfld, a’ 5512528- a’ falese'ge're lea'llîé, тазу

~ ‘vzfzontag' а felesëg'eïöl az Umm?

“Густаву némellyek az Urak, Iés Ne

~ mef'ek közz'úl~ feleségek neve't-is 12011

ták bé-iratni а" fzolgálattyokkal taiált jófzág

101 való ok-leveiekbe-: Almak 'okáérc

fzokták máfodfzor-is aztrkérdeni, hogy ha

az ига magtalanúl me Jutland, az ö jófzág

be'h réfze feleségére záll-é,l avagy nem?

‚ 1101011: '

о

'1

>a

1

i
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Holott az afziìony-ember nem atyañà, ha

nem (зак felesége vólt az ö férjének: gÉs

vifzontag a’ felesége~is ha magtalanúl meg

haland', az réfze az urára МЭН-ё? Melly

re ez a’ felelet, hogy egyikröl a’ másik-Í

ra fzáll. Mert jóllehet a’ férñat az ö fe

lese'ge'nek, és vifzonta a’ feleséget az ö

urának nem mondhattyu vér fzerént való

atyafìakuak : mindazáltgl a’ házaf'ságban

való egyesülésérç, egyiket a’ máíìkhoz még

atyafiaknál-ìs közelebb valóknak mondjuk.

Merc a’ házafok, az Evaugyeliom fzeréntì

ogy teůn'ek, és nem kettönek mondatnak:

Egyìk atyatìu pedig a’ máůkról más сей.

Annak oliáért` a' házafságbéli egyefségért, az

ига jófzágbc'li réfze a’ feleségére, és vionu

tag а’ felesége réfze az urára (afmint meg

mondók) méltán fzokocc fzállani.'

Itt mindazáltal vigyázui kell, hogy mi

kor a’ Donarìoba, avagy az ok-levélbe bé
nem irják, az utriuxque fexujì, mind a’ 1e~

дну, és férñú ágat; haueml tsak e’ tzikkely

пении adják-kí: E’ féle jófzágmem fzáll a’

leáuyiágra, még ha e’ féle Afzfzonynak'

leányi maradnának-is; hauem tsak férñu ágat

illet: a’ jófzág. Holott mindazáltal a’ Do

natìoba e’ tzikkelyc belé атак, tudni-illik:

Неву ha az embernek férñúi magzatty'a nem

` lenne, -azon jói'zág leúnyra-is гей I'zállell.

Tehác e’ féle доят ha leány kézre jutand

ls, mind а’ két ágra fzolgál, illyen okok«

I4 3 ért,
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ért', a’ mint meg-mondám. Ezen értelem

ben legy'únk a’ vett jófzág, és zálogos jó

Í'zág ielöl-is; hogy ha felesége nevét-ìs belé

irják а’ levélbe, ha egyik meg-hal-is a’ jó.

fzág a’ máíìkra I'záll.

хых. TITULUS:

Hitetlenségbe e/ètt embemek jófza'ga

[штат-е а’ Király engedelme'böl fogadott

лит, avag'y nem?

.Mivelhogy arról kezdénk I'zóllanì, a’ jó~

fzág miképpen fzállyon -egyikröl a’

máûkra; azéri: még-is illyeu kérdés támad

hat, tudni-illík: A’ hitetlenségbe efett em

ber fejének, és jófzágának, ha a’ Király

meg-kegyelmelz, azon amber jófzága fzál

hat-e' a’ fogadott atyafìára, kìvel az elött

úgy végezett vólt, hogy egyìk 'j-ófzág

a’ máíìkra fzállyon; és e’ féle vége

zésekre a’ Király сопГепГиРс adott vólt né

kiek, és az által jovallotta fierzödéfeket'?

Mellyre azt feleljük: hogy a’ fogadott

atyañára nem fzáll. Mert e’ féle fogadott

aryañuságnak fzìntén annyi ereje Vagyon,

mint a’ vér fzerént való atyafiak között való

ofztozásnak, holott egyikröl a’ máûkra fzo

kort: a’. jóíìág fzállani: E’ pediglen nyilván

való dolog, hogy a’ hitetlenségbe efett.em

bernek jófzága, _fem az elött való ñára

fem ~

 ‚4.4.
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fem pedìglen vér I'Zerént való, és oleó

atyañaìra nem {'zálhat. Hafonlatos képpen

ázért a’ fogàdott atyañára-is nem fzálhat a’

féle jóf'zág, még ha а’ Király engedelmé

böl fogadott volna-is valakit atyañának.

De minek-elötte a’ Kìrály a’ hiteclen em

bernek meg-nem kegyelmez, kire kellyen е’”

féle jpfzágnnk I'zállani , tiem fz'úkség, hogy

e’ felöl valami kérdélt támafzfzuuk; mert a’

jófzág azé lett volna, а’ kinek a’ Király

adta, és ajáudékozta volua. Men; vala

meddig valaki az ö jófzágának uraságában

ül, addig olly vétekbe ejtheti magát, hogy

az ö réfzét örökké el-Vefztheti: a’ 10—

gadott atyañusághoz bár ne bizzék; mert

a’ fem menti-meg , hogy jófzága ап'а

fzállana.

о

‚ L. TITULUS.

Mint fzdljon a’ jofza'g ke't ища/Шил]:

хват-д! едутсёпа, kiket Идти—тёти idöbm

гене}: пота fe'rß'u, a'g-ga'?

Továbbá ezt-is kérdhetik: hogy ha két

_ vé1_ fzerént való oleó atyañu léend,

klk nyllván láctyák, hogy ö nékiek ferfìu

magzattyok nintsen, ’s ez okon örökségek

ben, és jófzágokban az ö leányokat кп

lö_n-k‘ńlön idöben `fc'rñu ággá, avagy edìg

mmd a’ ke't ággá rétetnék a’ Királytc'î, ’s

' I 4 ezen
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ezen mind ketten meg-alkudnának, hogy

egyik fe ellenzené e’ dologról а’ málìk

atyaŕiát, hogy ha egyik atyañu leányinak

magva fzakadna, és femmi örököfe nem ma

тайна, а’ máíìk atyañunak pedig leányi ma

radéki élnének; a’ magvu-fzakadmak jófzága

az ö atyaŕiuságokra ne'zve a’ тёти-а Г251э

lana-é , avagy pedig Királyra í'zakadna'?

Mellyre ezt feleij'úk: ' hogy Királyra fzáll.

Mert a’ magva~fzakadt~atyañu immáron'nem

vér fzerént kezdette birni a’ jófzágot; ha

nem arról el-meuvén a’ prœfeétiohoz, az ö

leányinak férñu ággá való tételéhez rakafzko

dott Vólt, és az után birta. A’ leány ágnak ре—

vdig féríiu ággá Való tételének annyi tulajdon

sága., és ereje vagyon mint a’ Donationak,

és elsö Adománynak: Itt pediglen nem egy

fzer’s mind adták a’ leány ágnak a’jófzágot,

hanem k'úlön-külön, és külömb idöben;

és ez okon következik, -hogy e' féle jóí'zág

a’ Királyra fzáll. Mint fzintén mikor az

atyañak között való oleás имён—15, mikor

egyik atyañunak jófzágot ád a"Ki1'ály, és

a’ тат: egy oleáfonvaló atyañának nevét

a’ levélbe bé-nem irattya, {Zokott_a’ dológ

úgy esni, hogy ha me -hal az atyaŕìu, ki

újontában találta vólt«a iófzágöt, az ofz

tás után azon jóí'zág nem a’ véle"megoí`z

tozott atyafiára fzáll, hanem а’ Királyra,

í'zabad léve'n véle, valakinek ö Felsége adni

akarja.

LI.
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LI. TIT-ULUS. ~

Az.’ шуте, és a’ ßak között или jó

fza'g' ofzta'xról, és a2: шут]: jîain ‘valo’

méltóságáról.

Továbbá, jóllchet az a'tya, és a’ Ни kö

zött a’ jófzág hogy meg-ofztaí'sék, nem

miudenkor engedtetik: mindazáltal eiìk olly

dolog gy'akwrta, hogy (ha а’ ñu nem akar

na-is) az ary@ kénf'zerithetî, hogy véle meg-

ofzcozzék: Es vifzonta , ha az асуа. nem
akarna-is; mindazáltal а ña ve'le meg-ofz

tozhatik. De mìnekelötte e’ féle dolgokról

fzólljunk, I'Z'úkség meg-érten'únk, az atyák

лак háuy féle, és miném'ú méltóságok, ha

talmok légyen a’ ñakon.

Holott efz'únkbe kell venn'únk, hogy

mindeu пак, és leányok, ha az ö törvény

fzerén; való idejeket el-érték, avagy nem

érték volna-is; az ö Sz'úlöjeknek birtokok

ban, hatalmokban vagynak, mind шага, a’

még az attyoknak birodalmából meg-nem

fzabadúlnak. Ez Orfìágnuk fzokáf'a fzerént

pedig, a’ бак attyoknak birodalmából a’jó

. fzágnak fel-ofztáfa által fzabadl'llnak-ki:_ 'a’

lez'myok pedig az ö ki-házaiittáíbkkor, és

haza-‘adatáfok által. A’ kik azért te töled,

c's feleségedtöl fzármaznak, méglen a’ te

birodalmadból meg-nem fzabadúlnak, a’ te

bìrtokodban vagynak; Söc nem csak ezek,

I5 de
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de mé a’ te unokáid-is, úgymint az ollyan

пак, klk а’ te birtokodból ki-nem fzabadúlt

ñadtól nemzettetteuek, az ö attyokkal a’

flaì-is egyetemben a’ te méltóságod alatt vagy

nak. De azok, a’ kik a’ te leányodtól 1211

lettenek, a’ te hatalmadban ni'ntsenek; hanem

attyok, avagy jobb attyok hatalmában 1éí`z

nek, akár `nemes, akár 11emtelen lett légyen

az attyok. Mert a’ ñak nem az annyoknak,

hanem az attyoknak,11emzetségeket követik.

És ìnnét vagyon ez-is, hogy a’ nemes anyá

tól, és nemtelen atyátói valókat, az igaz

nemefek közibe nem fzokták fzámlálni.

Az atyni méltóságok között azérc Elsö

ez, hogy a’ ñú valameddig az atya hatal

ma alatt léfzen, attya akarattya, és hire

nélk'úl, az atyának fem in ó-bingó, fem

pedig álló marhájából, jófzagából, femmic

pénzén e1-nem adhat, fem egyéb képpen el

nem idegenithet, fem pedìg а’ félékröl más

fal femmi~némü tokmát nem indithat,°’s nem

tehet.

магом, hogy az atyák az ö ñaikat,

még ha jól fel-ferd'últek-is idejek í'zerént,

vétkekérc meg-verhetik, meg-dorgálhattyák:

söt ha nagyobb vétek miatt meg-érdemlìk,

A„még meg-is tömlötzözhetik öket.

Harmadfzor, hogy fzükségekkor az :l-V

tyák a’ ñaknak terheket magokra vehetik,

es feìelhetnek felölök, és gyakorta még

jofzágokabis (de az ofztásnak elörte) 11101

за
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-só fz'ùkségeknek-idején el-adhattyák, és e1

idegenithetìk: a’ mint e’ fel'òl oda alább

bövségesben fzóllunk.

Negyedfzer, hogy az attya akaratcya

‚еПеп; fenkì az ö ñát nála meg-nem tart

hattja. `

Ötödf'zer, hogy azv attya kì-válthattya

magát a’ ñán; de a’ ñú az туй: ö magáért

fogságba nem adhattya.

Hatodfzor, hogy a’ Бак az attyok in

gó-bìngó marháiból teßamentombau femmit .

el-nem hagyhatnak, hanem a’ mennyiben az

attyok meg-eugedì. Merc a’ teûamentom

tételnek, azoknak, kik tselekízik, fzabad

akaratjokból, bircokokból kell fzármazni.

Е’ féle ñak pedig még nem f'zabadok ma

gokkal: mert az atryok birtokában vagy

nak. De azért k'úlömb értelmü'nk légyen a’

ñakuak титры-(51, mellyeket faját {zol

gálatjokkal, avagy pedig deáki tudomán

nyokkal'találtanak. Merc a' félékröl még

az atryok akarattyok ellen-is fzabadon re

ñamentomot tehetnek. «

тыл.

LII. ч
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LII. TITULUS.
l

Mitsoala от: kén/zeritheti az лгут и’

fia't , bogy „а: meg-ofztozzék.

Továbbá ezt-is meg-érts'úk, hogy az atya

a’ fel-nört iiár, ki immár cörvény fzef

rc'ut való idejét e1~érte5 de nem a’ neve

letleut, ez ide alá meg-ift okokért az ö»

rökségnek., és egyéb marháknak meg-ofz

tására kéufzerìtheti; mindazonáltal azon jók

ból örökötlenné nem teheti.

Elsö, ha a’ Ни hatalmasúl Szì'llöire tá

mad, ava паду, és nyilván-való bofz

fzúsággal Шей. ‚

Máfodik, ha а’ Sz'ú öit föben járó Vét

kekkel vádolja, olly dologbau, melly a’ Fe

jedelemnek, avagy az Orfzágnak Vefzedel

mére nem volna. _ .

Harmadik, ha Sz'úlöinek életek ellen

iutselkeduék, méreggel, vagy egyéb módon

való gonon rauátsból halálokra járván.

Negyedik, ha latrokkal, és tìfztátalan

élet'ú rofz emberekkel tárfalkodik az atya

akarattya nélk'úl, és a’ félékkel költi, ése

méfzçì latrúl attya javaìt.

Ócödik ‚ ha az attyai ellenségnek kezé

böI fogságából, és a’ tömlötzböl, mikor ki

fçerezhetné, ki-nem váltya, ki-nem fzaba

Qlttya, és {еще nem felelvéu kezefse'gec I

eretre fel-nem Véfzen.

‘ LIII.
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'LIIL TITULUS.

Vifzontag , mi okkal Муз/гейшей a’

ли az шуб: , bogy где тс5°до[2готёдп

Vifzontag pediglen, ez ide alább meg-irt

okokból, a’ ñú-ìs (mégy hanz'a'ttya ha»

talmában Volna-is) az ö àttyár’jófzágának,

és marhájáuak 'meg-ofztására k'énfzeritheti',

és az attyai hatalom az oleásnak сцене

nem álhat. ï ` "'f: .- '

Elöfzör, mikoron azI attya ö java;

it tékozlani kezdi, és mind ö maga, ’is mind

fiai зашагав nem fz'úkséges okokért, hanem

helytelen helyre álnokúl kezdi читавший,

fzánt-fzándékkal e1-is akarja .idegenitelgi f а"

ñutól; a? Ни pedig az attyának e?'fé1eigye~

kezétinek végére mehet. ~ 1 :

Máfodfzor, mikor örökségét, és jófzá~

gát e111em idegenitené-is, fem el-ìdegeniteni

nem -igyekeznék: mindazonáltal nem ele-f

gendö-képpen mivelteti, avagy Olta'lmazza;

söt el-hagyja pufztúlni. . .

Harmadfzor, ha az attya a’ ñátlméltó

ok nélk'úl, és nyilváu-való Vétek nélk'úl

kegyeclenül meg~veri, ’s meg-kénozza.

Negyedí'zer, mikor az acrya nem akar

ja, hogy a’ fia ember-kort már érvén-is, meg

ìhz'izasúljon.

Ötödfzer, mikoron az attya a’ ñát kéntele

niteué valamì gonofzságra, és fzarvas vétçkre.

Es
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És noha azért (а’ mint e`z elött-is шея—

mondám) a’ íiú az artyátl halálára nem vá

dolhattya; mindazáltal ha gonofzra intené

a’ ñát (mivelhogy Iûennek kell inkább,

hogyfem mint Sz'úlöinknek engedni) és a’

fia ezt értvén, nem hogy vádolná az attyát,

és halálra keresné; hanem inkább meg-'Zäu

ván fogyatkozását, tifztefséges intéfekkel

indítsa, .és eröltefse à’ jófzágának meg-0sz

ta'sára. .

De ez okokból való ofztáíì értsed minden
koronaz östül maradt jófzágban, e's Yingó- `

bingó marhában, és nem a’ féle'ben, mellyet

az attya faját fzoigálattyával talált volna.’

Mert ha az àttya ‘kénfzeriti a’ ñát az ofz
tásrak a’ тез-1.11: okokért; tehát: а’ féle jókból,

örökségböl, és ingó-bingó marhákból, mel

lyekeç ö maga í'zerzetc, «és talált volna,

nem tartozik a’ fìával meg-ofztozni. ' De

ha e’ meg-irc okokon kivül indittatik; és

léfzen. az' туп, és a’ ña között az >ofztás;

tehát еду-1115111 mindenféle jóí'zágnak, mar

hának kell közt'ók fel-oleani.

atya a’rñának, és vifzontag a’ ñú az atyának,

terméfzet fzerént tartoznak egymásnak'ke

Мегс raz ‘

gesni, és azt egymáfsal közleni, akár mi `

marhát, ’s jófzágot raláljanak.

maar@

LIV.
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LIV, ‘TITULUS

Az ofztásnak me’ -is egg.. {бра/шт]: ч

e's а’ fc'le jófzafgvá ‚ >melig? a’ 1514; штук:

utdn Шей. ` .

Егс—йз ‚шара КеП, hogy minekutánqp a’,ñú l

_az attyà akarattyvf'wól töryéńy fzerént

feleséget véfzen magánakf (а’ fellyül щед
mondott-okok ellçùel Avnem álván) lteháltaz

¿des шум “(16 mózijával, es' törvény mm"

gz çfztásra mitldenkor, ее. mixjdèn шпион
гниющей, holott egyaránt mindl джема

nek , úgymìnt az ассуад mindl pedig ajïña

jav'aìba'n', és' jófzágiban oízläfì kell` cenni. ‚

De. ha a’ fìúxnak' külö'n-í/aló' öriìksége;

és jófzá'ga léendi, щс11У:ё2„‘аппуёгд1 tsalc
все: йПешё,’ Гет.а2‚ laangaf'élrébén,l í'em

lxolta után, `eZ illy'çq зфщдодпещ tartozik

meg-_ofztnnì az attyáygal. -, Мене; féle и?

fzá'g 'tsak` азимуты, ' és пещгяъсуагы

való neìnzetség пьёт jár,

ki-is uyilván ei'zébe чета. ‚

  

`\

l

LV.
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Lv. T 1 т U L U s.

Hogg a’ balgmîag , és nem Шт

jak, штат/ют az~ ö анус} biïtokában

vagyuak. L `

Еж Tem vkkell elffelejtienünk; a’ liai

’ напав, lkába, és nem tifztâ 'ef'zü ñàk,

miveiho'gyl nem штампик, hogy> olly
ìdöt.I érhetnénekLmellyben a’ jdt a’ goliofz-vl

tóI шея-111011211; 'У211а121а111, 'és tökélletes em-l .

berSég'benÍ’ lehetnënek; anuak okáért az

attyok .hatalniából,` és~ keze'i alói fohaki'->

nem-ff'zabadiílnakfi` Melljrért.` é’ :félékç't àZ

Szülöi 'minden igaz, és";ií`zte„fséges dologra
këtel'enithetik,' é; këníkerithetik,' l _S'ót' még

.az' illjrei'r "ñaknak:à jó'iìágbk'at-is ńyìlván való

fz'ńkségnek vokáéft az atya Iel-ìs idegenitheti.

Mindazáltal az atyák-i's tartoznak véle, hogy

táplálásokŕa', és tifztefséges ruházatryokr'a

gondoc"vil`e11yenek. ’ На pedig'az attyok

m'eg-hálna; "annak gond-vìfeléfe fzáll a’ ñai ‚

között a' nagyobbikra, tudni-illìk: hogy a’

ki idösb, és ei'zesb a’ ñai között, az vifel

lyen gondot a’ balgatag, és efzelös atyañra,

mint еду atya. y `

Фа: Й ‘Wk

1

LVI. '



LVIleT'ULUs. 143

” LVI.-_T.ITU_LUS.

На? klippen fzabaalúljon-megëa’ jiu dz1

ttya ba'talma'ból? " ‘ .

óllehet a’ На}: az attyok hatalmából Aki-.~:

menekednek, mihelyt egymáfsal meg.

ofztoznak'(a’ mim az elöttis meg-moudók)'

‚азиатками okokból-is, vés más mód-.g

jávaI-is az attyaiÄ Ьаса1отг:(‚дают-тега.

í'zokoct fz'únui.

Elsöbbexï, ¿mikçraz attyok teñamen

tom nélkül meg-hal , és neveletlen ñának

teûamentomában Tútort nem .hagyand: De

ezt-is így ‚ ha e’ féle attya-i's magával fza

bad vólt, és ha immár ö-is az ö attya bir

tokából ki-k'ólt |vólt. Merc_i11yen képpen

a’ jobb atcya birtoka alá fzokott maraduì.

Máfodí'zor: ha az atya hitzetlenségért;l

avagy egyéb fz'arvas vétekért jófzágát e1

vefztì,I ésez okon feje'n máŕadanq. Mert

a’ minthogy e’ féle hicedensé mlatt mind

ñaitól, és atyañaitól az illyen `tetlen ein-_

ber el-fzakad; azon képpeu az actyaì mé1~

tóságot-is mindjárt e1~vefzti, és kétség пё1—

kììl femmivé te'fzi. y

Harmadí'zor: ha az myn elleuség ke-î

' Zébe, és fogságba efendìk. Mert a', ki

fogságba eíìk, máfon annak hatalma nem

lehet: mivelhogy még fogságban vagyon,

addig ö magával fem fzabad. На pedig

. K шея—
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.—\_

meg-I'Zabadúl, _és Vhazajöhet ,'f y‘Slg ö attyaì

méltósága, és hatalma ismét helyre Ша—

podik.' . ‘ë ‘ . .

Innét vagyon ez, „hogyßŕz-„ölfogságá- ~

ban, fem ö más ellen, fem más ö'ellene

nem lprœfci'ibálhat, :idöt nem? t'ölthet; фанат

haza jöv'eteléig-miuden dolga 4az .,elébbi ál

lapotban állf, es шиш! :. 'meg-téréfe után-is

minden- peri, - és azokuak tzìkkelyei, ésfolyáů

az elébbifállapatot nyerik. . 3

\

ищ- TITUIÄU'SQ
Hogg minden Urals,A és Neme/ek az:

' b’ ' faja't jofzágòkat — fzabadon eLlJag'ybat

tya'k, e's el-adbattyákmámak, a’ mint [2212—

" ща716;#о:' 'l 'Ã .

Tudni .való dolog pedig, hogy minden

ваша, Záleós,« és Nagyságos Ur

lö-fö Names, és 10V'agos`ember,'kìnek Бай,

és leányi, Vagynak, kik ha »egyet nem ér

tenének-is, .söt'mé'g акт-задок ellen-is, min

den féle marháját, j_ovait, és jóífzágát, mel

lyet .avagy Тай: fzolgálattyával nyert, »és

talált volua, avagy fajat pénzéu (mivelhogy

a’ pénzt-‘isy fzolgáìattyával fzokta az ember

keresnì) fzerzett,gés vett volna éltében,

fzabadon, а’ mint fzinte akarja, másnak'el

hggyhattya ‚ és 'el-adhattya', söt el-is idegef

mtheti: mellytöl affiainak, és leáuyìlnak >el»

ene
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lene-mondása, tíltása,‘és egyéb >féle ellen

таза, femmi képpeu meg-nem foghattya.

Ha pediglen az atya az ö marháját,

javait, és jóf'zágát, még éltében Бай, és

leányi 'közönc Ael-ofztotta volua, thy az

’ó hólta ucáu köztök valami háborúság, gyü

lölse'g, és per-patvar ne támadjon. E’ féle

oleáû még az attyok halála után-is бай,

és leányi- tartoznak helyén hagyni, és mind

örökke’ ahoz cartani magokat. E’ fzerént
kell tartanunk le’ féle jókról, és jóíäágok

ról-is, mellyeket valaki, akár férŕìu , akár

afzi'zonyi».állac. légyen „ magának nyerhet,

avagy másnak atyaíiává-való fogadáfsal, а

vagy férŕìu ággá-való lételével' költ“ vége

zélt. Mert illyen képpen núnçl'».,a’ férñu,

’s mind az afzfzonyi-állat б‘ maga találja

az_t a’ jófzágot: azérc i'zabaël urasága vagyon

гала. ; ‚ .

LVIII. TIírIILUs.

Hogg az ища az: öfiìil maradott jó

fzçígot Лаг ellen cl-ncm шее-тётей."

De azért az östül maradt örökséget, _ és

мигов, az atya, Бай, és leányi ellen

(ha .leányc-is ìllet) és hafonlóképpen az
atyahu-is lmás atyaña ellen az attyal, vagy

ösi jól'zágról ñainak, leányinuk, ésvatyatì

aiuak akaracryok nélkül, femmi olly шиш,

K z és
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és kötéû,'»nem tehet.'máí`sal„ hogyh мы

nélkïil mindjárt `el-ìdegenithefse., .;és_ ‘el-ail-v

halsa. Ha pedig valláít tenne~is5rl annak fem

mi ereje, és .helye nem leben.

Mert vagynak ollyak-,f-kik- vazf'ö atyai,

és öfi jófzágokat gyakran fzììkségekért, né

ha pediglen femmi bizonyos'dologért, és

fz'úkségekért ;y hanem. tsak torkokélît, tob

zódásokért, _és jó lakáfokért-; néhn pedig

len a'ttyokña .ellen «v-aló gyülölségekböl,

mellyr'e az ördögás ‘öket öf'zftökéli;A néhá
mindazáltal jól, és igazán, de дуаКгаЬЬап.

gonon i'zándékkal,A akár kinek-is .Zálogba

vetik, ava-gy ‘órökbe e1-adják, léstk'úlömlnr

külömb lkín alatt el-kötik: És még hogy

e’ féle kötés, és vallás-tétel e’ féle jóf'zág

.ról erösb lellefsenf, és fel-ne bomollyolf;
затаи, leányinak, és. :myokliailinkv terheket

magokra., örökségekre, és jófzágokra fzok

ták а’ vallás-técel levélben fel-venni.

l

LIX. TITULUS.

Milégym a’ шимми; és living [сёр

ц. реп vebetik-fel йота}, ё: мим/гати]:

terbeket? ‚ .

Valakinek pedig terhét fel-venni,v ez, mi

kor Vallamely jófzág meg-Vévöjének fe

lel valaki, yhogy nz,` àttya, vagy atyaiìa val-I _

las
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lás-tételét, az el~adott jófzág felöl, meg

állya, 'és meg-tanja.

Mellyböl meg-értyük; h'ogy a’ ñak

пак, és atyafìaktlak terheket, három kép

pen I'zokruk fel-venni. Elöfzör: 'mód nél

кш.‘ Máfodfzor: bizonyos okoke'rt. Har

madfzor: a’ fz'úkség reá kénfzeritvéu.

Elsöbben, mód nélkül,~~mikoron tudui

illìk femmi nyilván~való fz'úkség, és femmi

bizonyos okokérc (a’~mint fellyül-is meg- 

mondám)'hanem tsak gonofzúl, avexgyy tur

kofságért, avagy bofzfzúságból, fioknak,

чаду attyokñainak vefzik-fel terheket: És

e’ félé terh fel-vételnek a’ törvényben fem

mi helye nintsen; hanem minden ellen ve

tés nélkül , és a’ terh nélk'úl meg-híhattyák,

és az a’ vallás-tétel-is femmivé tétetik.

Máfodí'zor, bizònyos, és uyìlván-való .

okokérc: úgy-mìnt, mikor valakinek jóikága

másnállvolna zálogban, és idegen kézböl

hozzá akarná váltani, vagy jegyruhát, és

jegy-ruháu kiv'úl adatott ajándékot, avagy

leáuy negyedet: akarna meg«ñzetuì= hogy

e’ féle bizonyos okokért a’ jófzágnak egyik

réfzét el-adván , a’ több jóiìágot illyen

fz'úkséges ñzecéfsel meg-menthefse. ` То

vábbâ, hogy таз-сыт, malmokat, háza-.

kat, és nemes udvarokat, fz'úkség-képpen ì

kellene/ építeni: ava'gy ha az el-adott jó

fzágnak arrával más jófzágot, és hafìnosb

bat venne, avagy tserélne rajca.

. К 3 Мену

4
dL
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Мену dologból mivelhogy: a’.ñaknak,

avagy az atyaůaknak jófzágokéis .förökké

ép'úl, és nevekedik :l amlak ok'áégt е" féle

terh fel-vételt femmi nélk'úlmeg-nem hl'hat

nak. Mindazáltal ha a’ ña ‚ kinek lnevét a’

vallás-tétel levélben, és a’ петь {е1—Чёсе1ё

Ъеп meg-ïrták, és игуан ki~uevezték az

.illyen kötéû meg-akarja híni; rtehát az at

tya éltében azon attyának díját, és-.minden

féle jófzágának, akár miué'mü helyen légyen,

köz böpsit le-kell tenui: az 'attya .halála

után pedig ‚ tsak azon attyal jófzágának

köz bötsüjével meg-híhattya, és~«femmivé

teheti. Ugyan внеш: kell érten'únk az игуа—

ñaknak valláfokról-is. ‘ De mindazáltal ezt

efz'únkbe vegyük, hogy ha a’ terh fel-vétel

tsak közönséges-képpen léend, és a’ flak

nak , avagy az atyañaknak neveket a’

vallásba belé nemirják, és ki-nem feje

zik; tehát` e’ féle terh fel-vételnek niutsen.

femmi ereje, hanem tellyefséggel. 1e-fzá11it

hattya. ` `

Harmadfzor, és' utólí'zor, ha az utólsó

fz'úkség гей kénfzerl'ti, úgymint, vmikor Уа

lakit más ember ellen feje're itélnek, és ne

шиш а’ ki-mondott törvény erejével fze

mélyében-ìs meg-fogják, `és a’ fententzia

_ í'zerént való b'úntetésre a’ Bíró kezébe ad

ják: Avagyyha fzemélye fzerént meg-nem

foghattyák-is; mindazáltal а’ Kìrály-is fejé- '

nek ha meg-nemkegyelmezend, `avagy ha meg

kegyel
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kegyelmezend-isg illyen 'okkal enged-me'g

ö nékie,'“hogy az ö peresével meg-béké11~~

jók- (merc а" Király külömben meg-nem

keg-yelmühet, ‘hauem' hogy peresévei meg

alk-udjék) avag'y-‘ pediglen Aha a’ Töröknek,

Szeretse'nnek', avagy Тайник, avagy akár

mif nevezeten-Való eilenségnek fogsâgába

esnék, és ounét k'úlömben ki-nem шьющ

huma, hanem ha nékiek meg-fatzolna; Te

hác ez utólsó'mód. fzerénc, a’l fellyül meg

mondott бег}; fel-vételét ‚ fohá meg-nem

híhattyák. Es femmi леща úton` a’ félly'úl

meg-moudott -dolgokról való vallás-térelt fem

a’ ña , fem Veg'yéb atyaŕia meg-nem híhattya. '

Söt ha az `atya az ö maga réfze jófzágával

feje váltságát fel-nem érné ‚ ñával-is még

me ~nem ofztozott volna, a’ шее-топаете

fz'ú sége-korán a’ ña réíkére Való jófzágot-is

el-idegenitheti, mellyeta’ íiánakl el-is kell

t'úrnì, és fzenvedni. E’ féle vallés-tételnek

meg-erösítésére ‚ ha a’ `valió fzemély immár

tsak egyes, és magva-fz'akadtúl volna~is, `

fem a’ Király, fem a`z ofztozó~l atyañai

nak engedelmek nem fz'úkseges ‚- hanem

ö magácól ereje vagyon , és meg-ál

hat. Ezekböl azért fomma fzetént ezt

tanúljuk, hogy a’ jóf'zágnak el-adása há

rom féle, аммиак: 'Mód пакт valô, Bi«

zonyos okokból, és `Szükségböl való. A’
Mód nélkül „из vei-adásnakl femmì helye

nintseu. A’ bizonyos okból valónak. pe

K 4. dlg
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.J

dig néha helye ,'vagyon ‚ ’s néha ,nintsen~,

'és meg-hìhattyák. De a’ ùükséges, e`1a;

' dás mindenkoron jó,`és helye vagyonyés

foha meg-nein hihattyák: a’„ ¿ni »afhakmf

kmak, és az acyañakn'ak tœhekgïlwéńelé

nek д és meg-hívásának, magyarázactyából,

a’ mèllyröl moíìan fzóllánk, nyilván meg

retfzik. - » т, . _

Lx'. l'.rIf.l‘UI_,U .

А’ törvény [шт való тег-ИМИ:

1'61 ‚ mellynek a’ jo'fza'g вымыть elötte

fz'úkse'ges --ke'ppcn meg-bell [тай .

Továbbá, mivelhogy némelly embereknek

föképpen -attyokŕ'xai ellen való vallás

tételekböl, akár Zálogos, akár önrök árron

eL-adorc jófzág felöl légyen, fok kár {zo-

Кои; következni: holott tudnì-ìllìk, némelly

ötven forintot alig kért; a’ Káptalanban e

dig, és Conveutben, avagy az скид Bn'ái .‚

elött fzánt-ùándékkal , és nagy tsalárdúl

'azt Vallja, hogy fzáz, avagy ké: fzáz fo

rintot vert-fel töle. A’ Kápgalan pedig, és

_Convent avagy az Orfzág Bírái, minden

koron a »vallás-tételnek rendi fzerént tar

toznak a' valláiì, és a’ körés-levelet ki- '

adni= És ekképpenmagy fokan olly пазу

fommába так, а és körelezik jófzágokar,

hogy мы fem éme-meg, honnét gyukorta

` 1 v €Zl
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ez-is következìk., поду a’ féle jófzág a’

Vértöl örökké yel-idegen'úl. ‚ . ~

Sz'úkség eunek okáéI-c a’ jófzágnak el

щами, söt шк el-zálogosításában-is tör

vény fzerént meg-kinálni véle a’ ñakat, leá

nyokat, es atyafiakat, kikre a’ féle el-adó, а—

vagy elzálogusírandó jófzág пегие, és ki

kec illetne , hogy `inkább ök vegyék hoz

zájok: kik ha az illyen meg-kinálás után a’

jófzágot mélcó, és`köz böts fzerént, avagy

a’ mit érne a’ jófzág, hozzájok akamák

venni; minden egyéb vévök, és árofok

ellen leg-elsöbben-is ök vehetìk-meg ma

goknak. , '

Ha pedig az el-adó, avagy zálogosító

fzemély meg-nem kinálja öket, és a’ jó

fzágot ñai, és leányi, avagy atyañai hirek,

és eugedelmek nélk'úl valakinek el-idegeníti,

аура-у el-zálogosítya; és Бай, 1eányi, avagy

atyafI-aì köz'úl valaki eZ illyen jófzágnak

meg-vévöjét la’ Király udvarába reá híná;

шт e’ pernek tsak egyetlen еду Oétáván

végéuek kell fzakadui, és a’ fel peres a’

jófzágot tsak köz bötstsel vìfzfza vehetì,

akár melly nagy fommác irtanak légyen a’

kötés, és vallás-tételröl való levélben, щепу

nek erejével el-'adták volua a’ jófzágot.

Mindazáltal ez okot ki~vévéu belöle,

mikorvn valakit fejére fententziáznak, ’s

meg-fognak, és bümetésre a’ Bl'xó kezébe

adnak: mort illyen fz'úksegekor (mivelhogy

— K ç rsak
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tsak“ harmad; мрад “való fzäbadsága lehet,

“hogy peresével megalkudjék) nem tartozik

a’ meg-mondott каштан haáemßkáb kinek

is, "és mentől jobb á-rron lehet, azon'fogä

ságban yí'zabadon el-adhattya. ’f - "

Ezen lfzabadsága vagyon annak-"is, "a,"

ki külső, ellenségnek fogságában volna; mert

az-is az _ö jófzágát minden kínálás nélkül

feje váltságáért el-adhattya, és örökké el

idegenítheti. -

Holott pedig a’ meg-kínálás után,” az

áruba erefztett jófzágot, fiai, és leányi,

avagy atyafiai közül fenki maga fzámára

meg-nem akarja tartani, és venni, avagy

ne talán [zegénysége miatt meg-nem vehet- »

né: tehát az után azok külömben a’ jó

í'zághoz nem férnek, hanem a’ derék-Pénzt,

melly a’ lkötés~1evélben ki-léfzen fejezve,

avagy a’ 'jófzágnak örök betsüjét kell le-I

tenni, és még hofzfzú per-folyásával tehe

tik Övékké. Mert az el-adó fzemélyeket-is,
mikor lfzïlkséges dolgokért, és okokból in

dúltanak az el-adásra, nem illik úgy annyi

ra meg-kötelezni, és meg tiltani, hogy az

ö faját jófzágokkal, és mathájokkal {zaba

don ne élhefsenek.

На pedig a, íiak,. és leányok, avagy

atyaliak közzül valamellyik a’ капают}:

idején aZt mondandja, hogy hozzá véfzi a’

jófzágot; tehát a’ Bíró, kinek erejével, és

levelével kínálták-meg a.’ jófzág meg-Vétîlé- '

ve
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vel .egy rövid, és illendö napot rendeljen,

mellyen ö elöcte, mind a’ két fél fzemélye '

fzerént jelen léve'n, meg-alkugyanak az {ша

ielöl, és méltó árrát a"fvévöis tegye-le a"

парта. ‹- A’ nap e14jövén, ha a’ B1'ró itéleti,

és a’- köz böts fzerént `le-nem akarja tenui;

tehát az el-adó fzemély fzabadon el4adhat

tya idegennek a’ jófzágot.

De a’ zálogos jóíìágrólkülömb értelem

.beu legyünk. Mert akár kinályanak-meg véle

máfì, akár ne; de a’ бак, leányok, és atyañak,

avagy Kìrály igazsága ellen a’ meg-mondott

köz bötsnél fellyebb a’ jóf'zágot el-nem zálo

goûthattyák. Mindazáltal а’ bötsünek olly

rendel, és móddal kell lenni, hogy nem tsak а’

házakat, nemes udvarokat, jobbágyos helye-`

ket, pufzta helyeket , és puikta telekeker,

a’ mezö-várofok, és faluk határán böts'ú

lyék-meg; de ezek felett még a’ földeket-is,

és erdöketó réteket, tókac, és malmokat,

mind oda tudják (fziutén mint a’ leány

negyed ki~adásban a’ böts fzokott lennì)

Es valamennyire az illyen böts a’ Bíró in

tézése fzerént nevekedik, fzintén annyi

fomma pénzc kell le-tenniek а’ jóf'záge'rt,

hogy ha a’ ñak, lezf'myok, avagy atyaŕìak

magoknak akarják meg-zálo osítani, és meg

váltani: Söt azok-is, kik irály igazságá

val akamának az ollyan jófzág mellé állani,

ezzeì tartozuak (mikor tudni-ìllik еду ö

magának való fzemély, ki magvaáfzaka

ásá
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dásához közelge'tne, ' Zálogosított volna-el)

' Irc p'ediglen а -féle leányokról, és yafzfzo

nyl-állatokról fzóllunk,`hogy meg-kell ökee

kinálni, kiket a’ jófzág’, mellyet árúba bo

tsátottak, egyaránt iller a’ férñui ággal.

Merc ha egyaránnnem illeti, ö néki

ek~is tsak annyi közök lehet a’ jófzághoz,

mint az idegennek, és tsak úgy fzólhatnak

a’ jóí'zághoz, niint a’ fzoxůí'zédok, és ha

tárofok. Ettöl ki-válva, «hogy ha kedvek

léfzen hozzája, minden fzomi'zédok, és ha

tárofok elött a’ jóf'zág mellé álhatnak, és

magok fzámára meg-tarthattyák.

A’ fzomfzédok pedig, és határofok, a’

felly'úl meg-mondott kinálás után, az árlíba

botsácott jófzágoc jóllehet mindeu k'úlsö

ároí'ok ellen magoknak Vehetik; de azéri:

nem köz b'ótstsel, mint az attyafiak, és

leányok, hanem a’ derek fommának, mel

lyet a’ kötés-levélbe так, éppen-való meg

ñzete'sevel, avagy а’ jóf'záguak так bötsûjé

vel. Es tsak еду Oéìáván vëge fzakad, ha
az el-adó fzemély öketI meg-nem kinálta;

a’ fzomfzédok pedig, és határofok ö ma

gok képekben meg-iutették , és pénzekkel

meg-kinálták az el-adó fzeme'lyt. Melly ч

hat-¿ros {'zomfzédok a’ zálogos jófzágérr:

a’ derek fommát, a’ mennyìben lett Vólc

az el -záloglás , tartoznak 1e-tenni. А"

b'ètsbe pedig magokat nem elegyithetik,

fem melléje nem álhatnak, mivelhogy ez

y ' illyeu
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Mike'ppm kell uz ища/шиш. ‘jÓqu'gç

' béli ïefzét щит anni, ¿mellyct a’ ma'

ßk туфа cl-adott, Vmagy cLzálogosított? L

« Továbbá ezt-is meg-értsük,`- hogy gyakran

laz öregbik atyafìak», néha pedig a.’

kifsebbik-is othon шт, és attypkcól, a

vagy ösöktölL-maradt .jóf'zágotr, mellyet

köztök még meg-11em„of`ztottak, d" több,

és öre ebb atyafìaknak távól-létekben bir-~

`ván, _e féle Vér fzerénf való attyokñaìnak

terheket magokra fel-vé'vén',azoknakis~ 56—

fzágokat eM'zokták zálogosítani, avagy örök

árron 'el-adni. És ez által a’ vévök-is, nem

[зак az el-adó, avagy el-zálogositó I'zemélyA

nek jófzágbe'li réIìét; de a’ több attyok.

’ flai réfzeket-is azoknak terhek fel-vétele mel

lett, magoknak fzokták tulajdonítanì.

Annak okáért tanúlyuk-meg azt, hogy

mikor valamelly atyañu hafonlatos képpen

0k nélk'úl, és mód nélk'úl el-adja, avagy

zálogosítya a’ jófzágot; tehát a’ több atya

flaì réfìeket a’ fel-peresnek, az elsö egy

Oéìáván, minden ñzetés, és váltság nélkül

meg kell téríteni, és vifzfza adnì. Az e1

adó atyaña réfzét pedig шк köz bötstsel

vehe
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vehetik vifzf'za a’-‘megv'évö ůemélytöl.

` Ès azt-is az_e1-,adó atyañu. réfzét a’ fel-pe.

resnek kell admi: а’ fel-vett terhnek meg

hiváfa, lefíkâlítáf'a; "és читаю—1 'm'ú meg
ñzetés nélk'úl. Anderék fomma'nak pedìg

meg-ñzetéséért,` .és tmeg-térítéséért, mellyet

a’ kötés-levélbe bé-irtakfvólt', áz el-adó  Гге—

m'élynek több jófzágát l.vnlamég fel-érik véle,

ugyan azon еду törvény ki-mondáfakor tar

tozik ‚а’ Bíró' meg-bötsülni, és a’ .vévö fze

mélynek kezébe-eteí'zteni , azonï okkal, a’

mint' á’.kötésleyélben` rńeg-vólt îrva. на

pedig-g'z 'el-.adotbjóíkágnál több‘`nem léend,

és -Iàját .«in-gó'bingó" marhájával-is fel-nem

éri a’ meg-ift fommának meg+téricéséc; tehác

»a’»vé'vö ez illyen 'mód né'lkül'való 'árúban

(mellyröl az elöct-is, úgy-mint az elsöröl

fzóllék) t'úrje kárát. Mert mikor fzükséges
okokért adják-el a’ jófzágot; a’ vfellyììl шев—

irt máfodik mód Ifzerént: hihattyák-meg а:

fel-vett terhet-is: a’ fommát-is, a’ mennyire

lehetséges léfzen ‚ meg-kell a’ Vévönek

tériteni. ч ‘

` Ezen értelemhen legyünk az atya fe

löl-is, ki az ö ös jófzágát a’ Найпак ked

Vek, és akarattyok ellen mód nélkül, és
ok пакт. el-idegeníti, akár örökbe el-ad

ván, akár pedig el-zálogosítván;f tudni-il

' lik: hogy az atya vallás-tételét-is e’ féle ok

nélk'úl elsö mód fzerént való köçésben terh

nélk'ùl meg-hihattyák, -és a’ liak ' réfzeket

-  '. núnden

“Y . .r...« .n же“
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minden ñzetés nélk'úl vifzf'za vehetik: az

attyok réfzét-is a’ На]: kezébe tsak1köz börse '

tsel иен шее-тётей, _és тез-{Земель

'LIIIIl T I 'IjUL Us;

А’ féle шиш-шлет: ‚ mellyeket meg

шт bíbatnal'. 1 - - ‘I .

A . Ч 7"

Enner mindazáltal 561-4135 lfìgyelmezzì'mk,

és efz'únkben пшик, hogy mikor e

_gyik atyañu a’ mâñknak vallás-térelét meg

akarja higi, a’ féle az árIjába adott, a~

vagy tserélt,” ищу egyéb módon' fzerzett

jóI'zágglei örök§éggel риф/деп, és haili

nát-ìs ugyan valóban vefzi, törvénybélì

ellen-mondás nélk'úl: tehát e’ fèle Valláß Го

lla meg-nem шпаг. ч Mert a’. véle fvaló élés

által, a’ vallás-tételnek, és kötésnek en edni

ишак. Ezentmoudhattyuk az atyáu val.

lás-tételéröl-is, mellyet a’ fla meg-akamu híni.

Hafonló értelemben legy'únk, a’ féle val

lás tételekröl-is, mellyek vér fzerént, és

еду oleáfon .való. .atyañak között ‚. söt

ш: minémü Aidegenek Южане-15 valami ре

res jófzágfelöl való I'Zerzödésböl, e's bé

keségböl léßznek. E’ féle megalkuvásban

pedig gyakorta. :bizonyos rélk .adatìk a’ peres

jófzágból valamel'lyfélnek, mellynek azon

kiv'úl-is ne talán jó igazsága Ivolna а' peres

jófzághoz; egyik réiìetskéje pedig, beke

' séguck
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ségnek okáért, ugyan magánál тата ‚ ¿Ss`

` tellyes birtokában. ^ Melly meg-alklwásrólf `

való Vallástételek (miértï'hogy a’ репе]:

vége, és ki-menetele még kétséges vólc,

és bizonytalan , mire mégyen) mindeukor

meg-tartatnak, és foha azokat meg-nem h1'

hatnì. Meŕt yezeń kiv'úl-îs a’ féle vallás-të

telt, mellyet meg-híhatnak, nem a’ jófzág

nak vìfzfza vételéröl, avagy magához Való

kaptsolásról, `hanem a’ jófzágnak шк 'eL

idegenítéséröl kell érteni. - ’

LXIII. TITULUS. ”'

А’ féle vallás-tételekröl, mellyek ими ik

tata's'kell, тазу nem МА.

Továbbá",' lia a’ тез-тонных, avagy e

' gyéb féle okokból á’ vér fzerént , és

еду èoí'zláson va'lö átyañak, a’~\fë1ejóí`zágo_

kat, ' mellyek a’ nélkül~is egyröl а’ n másìkra
fzállanának, " egymélsnakl vallyák, akár az

от; Bíráì elött, vagy Kz'aptalanban2 avagy

Conventben: E’ féle vallàsra fem a Király

engedelme, fem pedig egy -efztendö alatt

való iktatás nem fzükséges. De az idege
nek közt való örök vallásftételek, akár mi-y

ném'ú jók és jófzágok felöl так, a’ nélk'úl

fz'úkölködnek. Söt még zálngoû-is ötven

forintnak ha feletce vagyon, egy efztendö

nel; forgáfa alact~ törvény fzerént Való ik

tatás

4'
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tatáfsal fz'úkséges 'képpen fzoktanak me '

erösl'teni. Ezt-is úgy, ha az, a’ kinek j0

í-‘zágot vallyák, akkoron a" jóí'zágnak ura

ságában nem vólna. Mert ha а’ vallás, és

kötés elött-is minden vólta képpen uráságá

ban Vólt a’ jófzágnak, avagy e’ valló fze

mély ha а` jófzágot fogyatkozás nélkììl ke

Zébe adhattya; tehát az efztendönek forgá

fa el-múlván-is, a’ meg-mondott iktatáû Végbe

Vìheti.

De ezt jól meg-látván, hogy ha vala

melly vallás-tételre fz'úkség-es léend a’ Ki

rály en edelme, és ezt az engedelmet еду

ei`ztende1g a’ Kìrálytól meg-nem nyerhetìk;

tebát e’ félé valláû mind addig fem illik ik

tatni, valameddig a’ Шипу—15 megnem en

gedi, és conf'enfutì nem ád гей: На pedig

meg-engedi, egy efztendönek forgásában a’

Kìrâly engedelme erejével el-kell járni az

iktatáíkal-ìs ‚ akár ellene ,fäóllyon valakì,

akár ne az iktatáskor. Es ezt értsed ol

lyan vallásról, шеПу nem jövendö dologról

fzóll, hanem jelen-valóról. ..

Mert ha таю máíì ñává, шагу atya

ñává fogad, és ha jófzágáról ollyan vallátì,

és kötéû téfzen., hog'y hólta után a’ má

iìkra fzálljon; avagy mind ketten úgy vé

geznek, hogy vifzontag egymásra maradjon

jóíkágok, tudni illik illyen formán: Ногу

ha valamell fél magtalanúl halna-meg, te

hát annak a jófzága az élö fzemélyre fzál

L lana, '
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Гана, és e’ féle vallás-tételt javallana, és

helyén hagyna a’ Király ö felsége. Miért

hogya” vallás-tétel, és а’ Király engedel~

me-is jövendöre fzóll, és tsak úgy mehet

véghez, ha valamellyik meg-kaland. Annak

okáért, valameddig avagy mind ketten él

nek, avagy az a’ fzemély meg-nem hal, a'

ki halála után másnak vallotta jófzágát; nem

fzükség mindjáráû az illyen vallásra az ik

tatás: hanem ha a’ confenfus mellett а’. Ki

rály igazságát-is meg-kérték vvolna azon jó

fzágban. Mert így a’ Király igazságát-is

meg-kérvén (melly fok Nemefek jófzágáhan

alattomban fekfzik) fzükség, hogy efztendö

alatt az пашни Véghez vigyék,

A’ mint pedig fzóllánk а’ Király en

gedelméröl-is ezen képpen tartsuk, hogy

mihelyt a’ más félnek magva fzakad, a’ Ki

rály engedelme'ben (mellynek annyi ereje

van, mint egy Donationak) bé-irt valláfsal,

bé-kell magát egy efztendö forgása alatt

iktatni.

/ v ч I .

. LXIV. TITULUSJ

Mi légyen a’ Király engedelme?

A” Király confenfufsa", és engedelme ez,`

mikor a’ Királyi Koronának méltósága,

_ 'és fzábadsága fzerén't valamelly jófzág a’Királyra fzállana , és ö felsége {Zabad Faka

` tartya

“M_-__A
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d.
f

rattya fzerént azon jóí'zágot másnak enge( '

di. Hogy pedig e’ moüani Ikokáí'unk fze

rént a’ magva-í'zakadt jófzág ez Orfzágnak

Koronás Királyára, vagy a’ Fejedelemre

fzálljon, nem той kezdetett, hanem 'még

a’ Felséges Lajos Király idejétöl fogva,

úgymint Kriñus Urunk fzületéfe után,

Ezel' három fzáz, és ötven egy efztendö

ben kezdetett: mellytöl fogva ,minden шёп—

па való Királyokuak idejekben-is az oráig'

lan minden tzìkkelyeiben meg-tartották, és

naponként meg~erösítették. Неву minden

Záleós , ’s Nagyságos Urak, Nemef'ek,

Fö és Vitézlö rendek jófzága (valakiknck

magvok fzakadna , avagy immár tsak egye-_

d'úl-való fzeme'ly volna, és immár magva

{zakadtát várhatnák) a’ Királyi Koronára

fzálljon. -

Lajos Király idejének elötte , mint

hogy a’ Nagysá os Urnak, söt a’ Fö , és

Nemes vitézlö j {'zágos embernek ha femmi

örökösì nem vóltak volna-ís, Kîrály enge

delme nélk'úl-is fzabad vólt oda hagyni jó

Ikágát, a’ hová akarta; Király igazságának

edig tsak olly ember jófzágában vólt: he

ye, kinek femmi örökös maradéka , és

femmi atyaña nem vólt, és teíìamentom

tétel nélk'úl e1~hólt. '

‚

î
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LXV. TITULUS.

Minémü шиш - tételekre fzükség a’

Шиш eng-edema , és mine'müekre nem

fzükség'? '

„‘ 162

\

_‘~ Innét következik azért., hogy moûan min

den так, Nemefek, és jófzágos em

berek vallás-cételére, ha tsak egyed'úl való

{kemély léend, és magva-í'zakadáshoz kö

.zelgetne, akár kinek-is, és akár minémü

Z'úkséges okokból, és móddal akarja örö

ŕös kêppen éltetni javait, és jófzágát, Ki

Щ engedelme igen-is fz'úkséges, mivel

hagy e’ féle jófzág ö Felségére fzállana,

a’ mint meg-mondám. Mert Király enge?

delme nélkül nem tsak örök árron el-adott

'jófzág felöl, de tsak el-Zálogosítás felöl va

ló vallás-is (ha a’ köz bötsöt meg-hallad

gya) akár mint köfse, és vallya-el таю,

ugyan erötlen léfzen. ~ `

Ebböl e’ következik, hogy mikor

egynéhány atyaíìas ember, avagy ha ide

gen léfzen-ìs, avagy ö-magoknak, avagy'

k'úlön-k'úlön valláû téfznek egymásnak; e’

féle vallásra nem fz'úkség а’ Kìrály enge

delme. Mert holott mind a’ ke't felé egyik

röl a’ máiikra fzálhat törvény fzerént a’

jófzág, itt a’ Király igazságának helye nem

lehet. De úgy, ha а’ vallás-tévö fzemél

lyeknçk olly igazságok vagyon, hogy е

gyikröl
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gyikröl a’ mánkra шиш: а’ jófzág örököf/ l

képpen. Ha pediglen illyen igazságok nem

volna, mindenkoron fz'úkség a’ Kìrály en

gedelmét Ineg-kérni, és nyerni. yMeert a’

vallás-te'vö fzemélyeknek fokasága a’ Király

igazságát ki=nem rekefztheci , holott femmì

vér fzerént való atyañuság, avagy olly kö

telefség \nem volna közötcök , hogy ё—

gyikröl vifzontag a’ máiìkra fzálhatna a’

jói'zág. l ’

LXVI. TITU LUS.

Mi Идут а’ СотЪтЕЁш ‚ úgy-'mint a’

jo'fzag' felöl едущий/За! ‘való végezcs: és mi

Кот ЬеЦфёЬ аЫшп az iktata's .9

rI`anúllyukmeg azért, hogy valamikor а'

jófzágos emberek, és egyes I'zemé

lyek-ìs egymáfsal alkuvás fzerént végezélì

céfznek, hogy egyik jófzága a’ máiìkra

fzálljun, ha valamellyiknek halála történìk;

és e’ féle végezéft akár a’ Király enged

gyen-meg, akár a’ féle fzemélyek között

légyen a’ végezés (a’ mint fèlöle 1261101:

tam) mihelyt az eg'yik félnek magva fzakad,

mindjárt a’ más fe'l egy efztendönek e1f0r~

gáfa alatt a’ jófzágba iktafsa ma át. De

minekelötte iktauIá-Is magát az_é ó fél, mi

velhogy e’ féle végezés által , avagy авуа

ñuvá fogadásnak erejével örököfsé lett; ez

L 3 okáért
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l

"охает: а’ meg-hólt ещЬешек, úgyminr ог2.„

tozó atyáñának jófzágát fzabadon e1-fog1a1#

папуа, e's (há Valami törvény fzeréut Való

akadály a’ dologban nem eûk) kezéhez

Veheti. _

Az egymáfsal való végezés pedig, а

vagy atyañúi fogadás ez, mikor valaki lát

tya ‚ hogy vér fzerént való örökösi nintse

nek, más idegent engedelméböl -atyañúvá

fogad, és jófzágába be-botsát, hogy jófzá

ga гей fzállyon. Holott ezt а’ tzikkelyt

`«afz'únkbe kell venniìnk, >hog-y> e’ Aféle em

bernek vér fzeréììt való örökösinekknem

kell lènni. Mert ha élö örökösi vagynak,

kìkre. a’ jófzág fzálhat, az idegent ezek e1

len atyañuvá nem fogadhattya. Ha pedig

örökösi nint'senek; a’ fogadott atyafìúra, vagy

a’ ñára fzokott fzállani, és uézniA a’ jófzág.

Engedelméböl valóy fogadásnak pedig azéri:

mondjuk, mert a’ Király akarattya, és еп

gedelme пенни fenki máû ñává, fem atya

ñává nem fogadhat; miérç hogy a’ féle

magva-fzakadt jófzág egyenefen a’ Fejedgl

'met nézné, és illetné. A’ fogadott aryahú

is pedìg, паду ñu, Király engedelme nél

k'úl a’ féle jófzágnak uraságába bé-nem me

het, magának fem foglalhattya.

‘Sib Hvdŕ”

LXVII.
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р

Hogg a’ jofzágnak zwalm'ga'tv birm' ke't

képpen mandati/ez. ¿s Uég'te're a’ végeze'

[ста

Ezt-is vegy'úk efz'únkbe, hogy a’ jófzág

nak uraságát birni két képpen fzoktuk

érteni. -

Elsöbben, minden vólta-képpen; mikor

valaki a’ jófzágot való'ba,

ша, és af jófzáguak hafznát véfzi, ’s a’

jobbágyokat-ìs nyilván fzolgáltatya: és а'

jófzágnak e’ féle birásaközönségesyés min

deneknél nyilván Való. 

Mái'odfzor, lörökös képpen; mikor va

lakire olly jófzág fzáll, melly ötet nyilván

illeti: a’ mint a’ ver i`zerént ‘és egy 012123

fon való atyafìak jófzágában, kik nemzet

ségok ('zerént egymáshoz közel vagynak,

fzokott lenni.

Mint példának okáért: Jóllehet egyik

vér fzerént való atyañu, a’ так atyatiá

пак meg-oleott jófzágát éltében valóba,

c's nyilván пеш. bi1-ja; mindazáltal arra te

kéntvén, hogy halála után mindjárt ö reá

kell i'zállani, игуан urasága vagyon abban

is : mellynek erejével, ha a'z atyañának

magtalanúl történik meg-halnì, mindjárt az

ö jófzágát fzabadon, és minden iktntás nc'l

kììl,

L 4. 1alhat

. у

/’ LLXVII. TITULUS., .f

és békeségeí'en ’

és törvény-folyás nélk'úl magának fog- '
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.

“W XNlalliattya, és az ö birtoka alá veheti. Ha

pedig a’ meg-hólt atyafiunak leányi, és fe

lesége maradna, ’s jóí'zág pedig leány ágat

nem illetne, és nyilván volna, hogy fem

‘l a’ meg-hólt atyaliu éltében, fem az ö ösök

nek idejekben, а’ féle jófzágban a’ Ieány

ágnak valóban való urasága, és réfze nem

vólt volna; tehát az atyafia leányit mind

házafságokiglan, a’ feleségét pedig, az ura

nevét vifelvén, és özvegységben élvén,

fziutén azon képpen, és módon, mint a'

meg-hólt atyafia éltében, étellel, _és ruhá

Zattal, à’ mint a’ jófzágnak hafznából lehet,

táplálni kell, és.a' leányokat fel-n'evelni,

til'ztefse'gefen ki-házasítani: Ha' a’ felesége

akarja, aZt-is adja férjnek, és annak“ felette

jegy--ruháját, és paraHernáliû az élö atyafm

tartozik törvény fzerént meg-fizetni.

Ezen értelemben legyünk a’ ñuvá, a

vagy atyafiuvá való fogadás {elöl-is. Mert

itt-is jóllehet a’ meg-hólt atyafiunak telt

fzerént való örököse “nem marad; mindaz

által vagyon, kire fzálhanon jófzága; De

azért a’ féle fogadott atyafiaknak Jófzágok

külömben fzáll egyikről a’ másikra, kik

hatvan, fzáz, avagy'ke't fzáz, vagy több

` efztendönek elötte - jófzágokbau ofztoztak

vólt, és annyi időtől-fogva nemzetségek

nek-is ágait fem tudgyák elö fzámlálni;

mindazáltal még-is ofztozó atyafiaknak mond

ják , és tartyák magokat. Mert e’ féle do- ~

logban
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logban azon cörvény folyásával kell -éln'r'

mint fzintén a’ magva-í'zukadott jófzágoî:

Kìrály ö Felsége adománnya után fzokták

meg-perleni.

LXVIII. I TUL U S.

Hogg a’ iÓ/'za'gnak hatalmas шедшие;

batalmasúl belölc fzabad ki-ba'nyní. '

- Továbbá, ha valaki а’ féle jóf'zágnak 4u»

raságába hatalmasúl bémenne, avagy

valamint el-foglalná, melly nem ö reá, ha

nem másra fzállotc volna; tehát a’ kire a’

jófzág nézne, еду efztendönek forgáfa alatt

a’ hatalmas foglalót a’ jófzágnak uraságábm, -

hafonló hatalommal ki-vetheti, és ki-rekefzt

hetì. Mert e’ féle hatalmaiì hatalommal

fzabad ki-verni.

На pedig a’ foglaló efztendöt tölt ben«

ne; törvéunyel kell az után ellene járnì,

és a’ jófzágnak méltaclan el-foglalásáért rö

vìd hivatallal perbe foghatni: holott fzintén

olfyan képpen, mintha a’ jófzágot íäját ke

ze'böl foglalça volna-ki; a’ hatalmas {oglalót '

a’ törvény fején itélì, mivelhogy más em
ber igazságác erövel, és hutalommal magá

пак foglalja. De azért úgy marad feje'n,

ha a’ fel-peres meg~bizonyithattya, hogy a’

jófzág türvc'ny fzerc'm: ötet illetné,_ e's ö

гей fzállott volna. Ezent kell érten'únk a’

L ç féle

l
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' Némjófzágnak-is «el-foglalása мы, шепупек

uraságában valaki fok idötöl fogva Vólt

volna, tudni-illik: под?! а’ jófzágtól ineg-~

fofztatott ember a’ fog alót, ha lehnt, ha

fonló hatalommal I'Zabadon ki-vetheti, és ki~

Verheti.` ‚

Ыпх. _TITULUs„

A’ Nullum Jusïól, mikor ember femmí

igazsa'got a’ jófzcígban таз-ста]: nem ш:

és mine'mü jófza'g тут isme't awa, ki е!

aja'nde'kozta, ¿magy сшит.

Továbbá ezt-is tanúlljuk-meg, hogy ha

т1аше11ута11ёз, ё5‚Кбсё$-1е\гё1Ьеп, a

Vagy .fzánb fzándékkal,>avagy pedig felejt

ségböl e’ tzikkelyt belé irandják, hogy

a’ jólzz'agnak femmi igazságát, és tulejdon

ságát a’ Valló’ fzemély az után magának

nem akarja -tarcnni ;. tehát e’ féle jófzág Го

ha a’ valló fzemélyre többé meg-nem tén,

me'g ha a’ vévö` fzemély magtalanúl meg

halna-is; hanem a’ Király adománnyára fzáll

mindeneílöl.

Ha pediglen e’ tzikkelyt a’ levélbe

nem irják, akár tsere jófzágrólfakár örölç

ben való el-adásról légyen l a’ vallás-tétel,

minthogy gyakorta valakinek jó fzolgálat

tyáért, és egyéb fz'úkséges okokért»~l`zokta

ifîakA jófzágot Yadni, zálogosítani, avagy

Гош—
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fommába kötni; tehát ha az magtalanúl

meg-haland , és femminémü atyafìa nem

kezd maradni, ' а’ kinek a’ jófzágot adták,

avagy кашек vólt, a’ jófzág az ö elébe

tulajdonsága fzerént ismét az el-adó 1'2е—

mélyre, :nelly azt el-adra Vólr, és róla val

lálì-ìs tetc vólt, avagy maradékira Vil'zfza

ter, és az elébbi igazsággal hozzá tér, és

vìfzfza válthattya; mert a’ jófzág fzállásá

пак tulajdonságát, és uraságát magának

meg-tartotta, és örökké másnak nem kötötte

vólt. '

jLXx. TITULUS.

Mi Идут a’ jófìágnak eI-tserélése, е’:

miért МИМ): а’ тзетёг?

Miérthogy a’ jófzágnak tseréjét egyné

мну helyen emlitett'úk: Annak okáért

a’ tsere, kéc, avagy több ember jófzágá

пак vifzontag-való el-változtatása, és egyik

nek málìkért törvény fzerént való adása.
Találták pedig a’ tserét, a’ jófzágnak béke

séges állapontyáért, és bövségesb 118121121—

vételéért. Merc fok embernek házától olly

mefzf'ze vagyon jófzága, hogy gondja-vi

felésére többet kell kölceui, hogyfem mint

a’ mennyì hafznńt vemlé. Némellyeknek

pedig jófzágok a’ hatalmas, és káros 120111

fzédoknak vefzekedések miatt el-is fzokoìt

' f pul'z

‚—
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Штаб. Sokaknak pedig e’ féle jófzágolc

mìatt olly fzì'mtelen való _perei vagynak,

hogymég éjjel I'em alhatnak mìatta; és ez

okon több kárát' vallyák, hogy fem mint

hafznác vennék jófzágoknak.

Annak okáért minden jófzágos ember

az ö jófzágát, örökségét hafznofon, és a1»

kalmatol'on fzabadon el-tserélheti, Бай, le

ányi, és atyañaì ok nélkül-való тащат,

és ellenzésével" femmìt nem goudolván.

Mindazáltál a’ melly réfz jófzágot tserében

véfzen (ha magtalanúl haland-meg) a’ több

vér fzerént való, és egy ofztáfon való ягуа

ñaìra fzáll; minthogy a-z a’ réfz-is, a’ mel

lyet tserében adott vólt, a’ több atyaŕìaìra

(занос: volna 'órök'ós-ke'ppen.

LXXI. TI TULU S.

Tsaldrdm'ggal lett жуёт].

De e’ féle jófzágnak el-tserélésébeu fok

ember паду fok tsalárdságot fzokoct

tselekedni. Mert fokan jófzágokat attyok

Бай ellen, söt nyilván-való károkra nem

igazán, hanem Valami fzín alatt el-akarváu

ìdegem'teni, hogy az atyañak e’ fé'le jófzá»

gota’. vévöktöl, avagy inkább az uforáí'ok

tól hátra ne veheí'senek ö magok fzámárak;

azt költik, hogy tseréltenek egymáí'sal, tud

ván azc, hog)r az'igaz tserét mindennek

‘ шев
T
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meg-engedi a’ törvény, és a’ vallás-tétel'îe'r

vélbe azt irattyák-bé, hogy más távúl-való

jófzágot, avagy közelb-valót adtak Volna

nékìk; de azért a’ meg-nevezett jófzág ura

ságát avagy tsak kevés ideig birják (hogy

a’ tsalárdságot inkább el~fedezheí`sék) vagy

pedìg foha kezekhez fem veí'zik: És il

lyenképpen az ö attyokliait, kikre az illyen

len alatt el-vefztegetett jófzágnak urasága

méltán fzállana, megtsalván, a’ jóí'zágból

öket ki-tudják, és gyakorta azt a’ jófzá

«got-is, mellyet tserében mondnak, hogy

nékiek adták, azon embernél hagyják, a’

kiröl költötték 'vólt, hogy el-tseréltek.

Hogy azért a’ tsalárdsághoz, és álnok

sághoz fenki ne bizzék; Mihelyt a’ több

atyañak e’ féle tsalárdsággal fzerzett tseré

nek végére mehetnek, ‚нападал-ш azt, a’

kinél talállyák , törvényre kell hini, és az

el-adott jóí'z'á ak köz böts'újét meg»itélvén,

tsak egy Oét va alatt tartozik a’ Bíró vifz

I'za venni töle, és a’ fel-peresnek meg ke

zébe erefzteni.

www@

` LXXII.
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*^ LXXII. TITULUS.

Mikor nem híhattya'k-meg a’ tserét

_ [emmi-képpen?

ovábbá, ha az atya, avagy atyaüu va

lakivel tserél, és a’ fia, avagy vala

mellyik atyafia a’ tsere jófzággal tudva, és

törvény fzerént való ellenzés nélkül, а

vagy tilalom nélkül él, ' és hafznát~is “való

ba vefzi; e’ féle tserét fem a’ ña, fem az

atyaña az után meg-nem híhattya. Mert

abból, hogy belöle élt, meg-tetl'zik, hogy

ama mellöl el-állott, és az el-tserélésben

egyet értett, és javallotta.

LXXIII. T I T U L S.

Ha a’ tseréhez pénzt adnak, n’ féle jó

fza'g illet-é leány-ágat?

Mivelhogy a’ Csere jófzág nem minden

koron egyaránt való, hanem egyik

több a’ máüknál; néha pedig hafznosb, né

ha pedig többet ér annál, mellyet érte adnak.

Annak okáért hogy a’ tsere egyenlő, és egy

arányú légyenya’ melly félnek jófzága ke

' vésb érö volna, pénzel fzokta fel-nevelni,

fommát hozzá adván: Ez okon némellyek

azt vélték, hogy e’ féle j'ól'zág a’ pénznek

hozzá adásáért úgy illetné a’ leány ágat-is,

- ‘ — ~ mint

. ,t A”. „г.
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mint a’ fiú ágat. De aZt nem úgy kell ér

teni: mert а’ jófzághak tulajdonságát, hogy

kit illefsen, nem az ágáról, tudni-illik a’

pénznek hozzá való adásáról kell meg-itél

ni; hanem a’ gyökerét, és eredetit kell

ymeg-taekénteui, az az: mint немцем és

találták légyen elsőbben a’ jófzágot: És ez

okon, a’ leány ág e’ féle jófzágnak' tsak

а‘ fel-pénzéből vehet réfzt: A’ jófzágnak

pedig tulajdonsága éppen fzáll a’ férfiu

ágra. De ez-is úgy lehet-meg, ha a’ fele

jófzág eleitől fogva nem illette a’ leány-ágat.

Ha pedig kételkedni kezdenek a’ felöl, hogy

valamelly jófzág mind a’ két ágra -fzolgál~é

avagy nem? Tehát mindenkoron az ok-le

velekre kell fogni; mellyekböl ki-tetfzik, a’

jófzágot elsőbben-is mint keresték, és ta

lálták.

LXXIV. TITULUS.

Mi йод/“ша légyen az oltalom fel-vé

telnek ?

Miért hogy a’ jóf'zágnak el-tserélésében,

és el-adásában a’ menedékben fzoktak

fel-venni ‚ és arra „felelnek , hogy meg-ol

talmazzák egymáít a’ jóí'zágban, és a’ val

lás-tétel levélbe-is bé-irattyák fogadáfokat;

mellyet a’ Deákok Ватман mondanak.

Annak okáért ha egyik fél a’ másikát tör

vény
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Vëïîì fzerént гей kerefì , hogy öçet az ö

ŕogadása , és igéreti f2erént, a’ tserében

adottjófzágnak uraságában a’ perel'ek ellen,

kik öket háborgatnák , meg»oltalmazza, de

meg-nem olcalmazhattya; tehát a’ tserében

адом; jóí'zágot (ha még jelen vagyon) tar

tozik fzörin nékie Vifzí'za adni: На pedig

len kezéböl ki-költ пота, és vifzfza nem

vehetné; tehát akkor/hafonló jóf'zágot, an

nyi fzámút, ollyan haf'znoíl, és annyi éröt, tar

tozik а’ kár-vallott embernek зала, kica’ né- к

ki adott jófzágnak uraságâban meg-nem oltal

mazhatna. De ezzel паду tartozìk, ha а’

vallás-térele, avagy menedék-levélben kö

Zönséges képpen, és tellyeíäéggel, az oltal

mazásra reá igérte volna magát. Mert mi

kor egyéb bizonyos okokat, és tzìkkelye

ket irnak a’ menedékben, hogy azokra

való tekéntetben igérte volna аи oltalmat;

tehát akkor azon tzikkelyeket kell meg-tar

tani. Es ugyan' ezent kell érteni egyéb

jófzág felöl-is, mellyet el-adván, c's idege

nitvén , felelnek felöle, hogy meg-oltalmaz

Zák benne. Ha pedig a’ vévöt az el-adó

meg-nem oltalmazhattya a’ jófzágnak urasá~

gában, mellyet al-adott; tehát hafonló jó

fzágot kell érette adni, щепу jóságával,

nagy vóltával, hafznával annyi érö légyen,

mint az elébbi vólt.

LXXV.
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LXXV. TITULUS.

джипе/е a’ törvény [гнёт való

bábotgatőkon ?

А’ törvény fzerént való häborgatókon,

és báutókou, érty'úk a’ perefeket, kik

törvénnyel járnak: s nem azokat, kik ha

talommal foglalják-el a’ jófzágœ, és erő-

fzakkal tselekefznek. Merc e’ félék ellen

fenki nem. tartozik a'z ei-adott jófzágban

máû meg-oltalmazni. A’ vévöt azért e’

{éle jéfzágban, ha valaki törvénnyel kezdi

keresni, avagy perbe fogni, háborgatni;

tehát tartozik, az el-adó félt, kîtöl a’ jór

fzá or vette, az ö igazságának meg-oltalma

zás ra melléje inteni a’ törvényre, még

minekelőtte törvényt állana, avagy véghez

menne a’ per. Mert ha melléje nem hivat

nya , és igy a’ jófzág mellől törvény fzc

rént el-marad, és el-vefzti; az el-adó fél az

oltalmazásnak terhétől meg-fzabadúl, és an

nak utánna a’ vévöt nem tartozik többé a’

jófzágnak uraságában meg-tartani, avagy

oltalmazni. '

*îb X di*
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LXXVI. TITULUS.

A” féle вышитыми fö kérdés.

Továbbá illyen kérdés támadhat: Ha ki

fel-fogadja, és másnak magát arra köd

telezzi, hogy valamely jófzágban azt meg

oltalmazza; és idö jártában avagy határjá

ráfsal, avagy más formán, de törvény fze

rént a’ дождик egy darab földét valaki

el-fzakaí'ztaná, és ebtulajdom'taná, a’ jó

fzág dereka békével maradván,- Az el-adó

fél tartozik-é amazt abban a’ darabotska föld

ben meg-oltalmazni, és megitartani T?- Ег

re ez a' felelet, hogy nem tartozik. Mert

ö azt a” jófzágot minden hafznaival, és

törvény fzere'nt hozzá tartozandó réfzeivel

's tulajdonságival adta vólt-el másnak: és

úgy ajánlotta vólt magát, ho ötet annak

uraságában meg-akarja tartam, oltalmaZni.

Az a3 darab föld pedig törvény fzerént nem

ahoz a’ jófzághoz való vólt: Söt még az

el-adó fél-is mód nélkül bírta. Ez okáért

más ember igazságát el-nem adhatta, mint

hogy nem-is adta, a’ meg-irt tzikkely tar

táí'a fzerént; holott azt írta, hogy abban ol

talmazza-me , а’ mi törvény fzerénc а’- jó

fzágboz val vólt. Hanem ha úgy köteleZte

vólna magát, hogy azon határral oltalmaz

za~-meg ötet a’ jófzágnak uraságában, a’

mellyel ö bírta addiglan. Mert ekképpen

« az

\

\
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n__`_.ихч-‘ц'‹>—u

az el-vett föld helyébe, más hafonló földet

kellene nékie adni.

LXXVII. T ITULUS.

Hogy a’ jófza'gnak el-aja'ndékozói, és

eladói azokkal, kik a’ jófza'g'ot bírják , ë

magok fzcme'llyek fzere'nt nem растете}.

Е’ dologban ez egygyet még-is eí'z'únkbe

l vegyiìkf ho az oltalomnak fel-foga

dása, mellyröl fz панк, mindenkor a’ külső,

és ide en pereí'ek, ’s törvénnyel-való há

borgatták, és felperefek ellen {гонок lenni,

és nem azokra nézve kell érteni, kik a’

jófzágot avagy el-ajándékozták, avagy el

adták volna: minthogy egynéhány embert

láttam önnön magam, hogy jófzágokat más

nak adván агата támadott, és perlett azzal,

ki ö utánna bìrta a’ jófzágot. Mivelhogy

a’ jófzágnak urasâ ában meg-nem oltalmaz

hatná ’s tarthatná s azért azon igyekezte

nek, hogy a’ jófzágot ismét vifzfza ve

hefsék: mellyben femmi módjok nem lehet.

*aq И w

5
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` LXXVIII. TITULUS.

Mi Идут az гад-шиш: és таи-ш.

lön-ke'ppm Мяу штаб: foglallyon-bc' та

ga'ba? ‘

Mivelhogy az ада-щами mint az örökös

jófzágnak , és mint a’ zálogosnak Ква

resésében, `söt még a’ hatalomról való per

ben-ìs.' gyakorça {гопак emlegetnì: annak

okáért швед, hogy az idö-múlásról, avagy

el-tèlésröl keves berzéddel fzóujunk. És 1.23

elsöbben mi légyen: Azután pedig hány efz~

tendöt foglallyolrbé; és hány képpen тесак.

Tudjuk-meg azért, hogy az idö-múlás,

valamelly jóí'zágnak perrel-való meg tartá

sának, vagy meg-keresésének, a’ törvény

töl rendeltetett’ határának, idö Í’¿erént való l
bétellyesítéí`e.' Melly idö-múlás ‘а’ Kìrál'ygläv

ìgazságára tekéntve, aká'r'minémìì jói'zág- '

ban, mellyet el-adtak, vagy e1~f0glaltak , a~

vagy akármiképpen el-idegenitettek vólna,

fzáz efztendöre t'elìk-bé; az Égyházi jófzág..

ban pedìg negyvenre, a’ Nemef'sek jófzàgá@

ban harmìntz két efztendöre; a’ Városbélìek

f között pedig tizenkét ef'zcendöre' telik-el,

A’ hatalom dolgábanás harmintz-két ef'zten

deîg tart _a`z idö-tölte's. A’ falubélìek kö

zött pedig az idö-múlás'ef'ztendöt, és egy

napot {оды magába-bé. A’ vér fzerént:

való ‚ és ofztozó atyañak között ‚ а’ jó

' 1 ‘ fzág-4
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fzágban, mellyet, egygy'útt birnak (hatalom

tól el-válva) és a' jegy ruha felöl, és a’

leány-negyed felöl-való ki-ñzetésröl, az idö

múlás foha meg-nem engedtetik. AZ Egy

házi Széken azért másképpen, és кающ

Ъеп émlékeznek az idö-tölrésröl. De miérc

hogy moůan az Egyházi Sze'kröl fzólni nem

ìgyekezem, el-halgatom, és azokra hagyom,

kik azt forgattyák.

Végtére azért, noha a’ hntároknak meg

igazításában, és a’ zálogOs jófzágban,~fok

értelmes emberek köz~bei`zédben mondják,

hogy idöt nem hagynak tölceni: mindazál

. tal miérthogy e’ bef'zédet módjával kell ét

çenünk, éq igaz rendel el-igazitanunk, ide

alánbbl felöle világosbban kell fzólnuuk.

LXXIX. TITULUS.

Minémiz idöben нет lehet az над-тат,

¿s belyc-is mutsen?

Tudni-illik azért, hogy idö-múlás nem

léfzen azok'nak dolgaiban, kik az ellen

ségnek, úgymiut Törököknek, Szeretse

денек, Tatároknak, avagy egyéb hicecle»

neknek kezekbe; és fogságokba esnek, és ot

tan történik a’ megharározotc idöt el-tölne

niek: Mert az ollyan Nemes fzemély,

melly javaicól meg-fofzracotc, mihelyt ha

zu keröl, törvéuy úcyán azokat ismétleu

M 3 vìfzfza
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vifzí'za fzerezheti, és foglalhattya, az `idö

múlásnak törvénnyét heába forgatván. És`

ha ki Királytól fzám-kivettetnék , annak a’

y ña a’ Fejedelemtöl való féltében, avagy

attyához való kegyefségéböl , az attyával

egygyütt menne a’ fzám-kivetésbe, azon

ban ott való létében jóí'zágokat idegen bir

ná, annyira hogy idót-is töltenének benne,

a’ Nemefsek jólìágának törvénye fzerént;

meg-jövén a’ Ни (kinek az attya vétkének

terhét hogy viselné, nem illik) az ö réi'ze

fzerént való jófzágot még az idö-múlás

után~is i`zabadon meg-keresheti, és az ide

gen kézböl méltán vifoza veneti. E’ féle

idö-múláíl pediä, per indítás nélk'úl-is, tila

10m, avagy tu omány-tétel levél által min

denkor ki-rekefzthetìk. Mert az'per indí

tás-is, e’ moñani fzokásunk fzerént, többet

bé-nem fog harmintz-két efztendönél. És

ha a’ perben ez alatt el-nem járnának, a’

harminz-két efztendö el-telvén, a’ реп is

mét újjolag kell meg-indítani.

LXXX. TI T U LUS.

Za'logo; штат: közöméges-képpen.

Meg-irván ide fellyebb, a’ jóí'zágoknak

tulajdonságokról, és 'órökségekröl , és

azoknak nemekröl; moûan fzóllok a’ 2510

gos jófzágoknak rendekröl, és mivoltoëról.

s

..-nu
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És jóllehet a’ zálogos jófzágokat bimi-is

bün, és lélek ellen való dolog, nem hogy

félelmes nem vólna a’ felöl valamit irni;

mindazáltal miért-hogy a’ Tsáí'zári, és a’

Polgári törvéuyek birui meg-engedik, azért

is ez Orfzágban, és hozzá-való tartományok

ban e’ vefzedelmes fzokás-is igen fel-költ,

és aunyira fel-is vették, hogy ha némellye
ker a’ Dekretombéli el-végezett büntetésl

meg-nem rettentene, még ha fzintén az ö

pénzeket le-tennék, és meg-ñzetnëk-is, az

ö nálok lévö jókat, és a zálogba vetett

jóf'zágokat meg-botsátanì foha nem igyekez~

nének; hanem lélek ellen~is, a’ még lehet

ne, magoknak meg-tartanák. Annakokáért

az el-zálogosításnak módjáról, és erejéröl,

ez helyen rövideden imi akarok.

LXXXI. TITULUS.

Mi Iégyen d’ jófza'gnak el-za'logosńá

fa, ё: ba'ny-kc'ppen c'rtqßc'k? 

Гс tehát meg-tudjulc,l hogy a’ jóí'záguak

_ _el-zálogosítása kéc képpen értetik, tud

nx-lllik: az el-zálogosító, avagy zálogbave

tö гены: és a’ vévö ‚ avagy zálogra adó

félröl. A’ zálogba vetö fél az, a’ ki az

ö tulajdon зашагав, kéntelen fz'úksége mi

асс, ideig másnak engedi élni: A’ vévü

fe'l рейд mondanik chez képeûz más em

M 4 ber
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ber jóí'zágának hafzna vévöje, és a’ derék

pénznek meg-kérője, söt ideiglen-való ve

íkedelmes, és kárhozatra méltó meg-tartó

ja. Е’ magyarázat pedig nem arra mé-l

gyen , hogy valaki a’ zálogos jófzágnak

hafznát-is vegye, és annak felette а’ de

rék pénzt-is meg-kérje: sört inkább ez

illyen vifzí'za kére'íl, és hafzon vételt meg

tilt, és kárhoztat. Mert ha valaki e

'zen módon zálogos jófzágokból él, ufov/V

rát venni nyilván ismértetik. De ha min

den hafznot (а’ költségtől el-válva , mel

lyet az iaz földes ura-is a’ jófzágnak

meg-tartás ért tartoznék költeni) a' de

rék énzhez fzámlálna , és az ki-telvén,

a’ j fzágot meg-botsátaná; úgy a’ zálo

gos jófzágot ’ tartani nem vólna гаиш

mas, söt nagy ditséretre vólna méltó:

mert e_z által n’ pénzes meg-hívó fél az

А ö felebaráttyához, és atyañához való ke

gyçs voltát hogy meg-mutatta , meg-bizo

nyltaná. '

 

@Ws-wa»an
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LXXXII. T I T U L U S.

Miképpen e'rtqûék az Idő-múlás, hogy

a záloga: jafzágban meg-nem enged

ütik.

Mivelhogy pedig ugyan köz példa-be

fzéddé lett, hogy a’ zálogos jófzág

ban Idő-múlás nem lehetne, söt meg-fem

kellene engedni: De a’ köz befzédnek ér

telmét nem illethettyük mindenre; hanem

a’ mint az elött meg-mondám, az' el-zálo

gositásra két felöl kell vigyázni: egy fe

löl arra, a’ ki zálogba Veti, esadja: más

.felöl, a’ ki magához véfzi. Az el-zálogló

félnek pedig úttya vagyon reá, és meg-is

engedtetik: de a’ Kreditornak, és ki pén

zét adja reá, femmi-képpen meg-nem еп

gedtetik; hanem meg-vettetik a’ kötés.

Mert fokan jófzágokat a’ fzükse'g mi

att zálogba í'zokták vetni, mellyet mind

boltok napjáiglan-is meg-nem válthatnak.

De még fiai-is, és attyokfiai, az attyok ha

lála után, avagy fzegénységek miatt, avagy

gond-viseletlenségek , és tunyaságok miatt,

néha pedig hogy jófzágoktól igen el--távoz

nak, és mefzfze földön í'zolgálnak, avagy

az Orfzág kívül járnak (és ez okok miatt

jófzágokat meg-nem válthatván) az alatt az

idö-múlásnak rendeltt határát, és idejét fok

kal шее-нашим; melly e' féle történet

. M S ben
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ben azért, az idö-múlá's az el-adott féh'e

nézve, meg-nem engedtetikm Holott ez

okáért ez illyen e1-zánlog0s1'lx'ïY Nemeíäeknek

Hai, és attyokíiai, vagy maradéki meg

bizonyithattyâk ,‘ hogy ezek a’ j'ók , és

zálogos jófzágok idegeu kéznél tsak 221103

Ьап vagynak, és magoknak vií'zfza váltani

akarják; tehát a’ kiné1»talállya az el-Zálog-v

lott jói'zágát, annak nem hafználhat az idö

múlásnak törvénnye (ha ugyan kétfzer, я

vagy háromfzor, avagy töbfzör el-tölt-Vol

11a-is az idö) és ha ugyan azon gazda (ne

mondjam uforás) а’ zálogos jóf'zágot, Király

igazsága nevével azonban magának meg

kérte,vó1nais; tartozik kezéböl ki-botsáta

ni. Es ha valami közit mondja ahoz a’ jó

f'zághoz a’ jófzág uraságán kiv'úl törvény

úttyán kerefse.`

Ezc-ìs pedig úgy értsed, ha az elöbbi

el-záloglás után так árron nem adta a’ 'ó

fzágot az örökös, ki zálogba vetette~v 1t.

Merc e’ formán nem tartozik pénzét' fel

venni, és a’ jófzágot meg-erefztení; hauern

ha az el-Zálogló Бай ‚ avagy atyañai ат:

forgattyák,  hogy ü ellençk, és nyilván

Való нагота örök árron el-nem köthette,

’s el-nem idegenithette vólna a’ jóí'zágot;

tehát illyen törvénykezésben azon módon

járjanak-el , a’ mint I'Zoktak az örökség

nek, és jófzágnak meg-keresésépen el-járni.

Merc
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Mert két úton fenki jófzágot nem ’eir

hat, úgymint zálogosúl, és örökösül egy

fzer ’s mind: Мсгс minek utánna a’ jófzá

got: valaki örökös'úl ke_zdi birni, ottan a’

zálognak ereje meg-fz'úmk, és voltaképpen

e1~te1ik. Mindazáltal ezt a’ méltóságot,

tudni-ìllìk: hogy a’ zálogos jófzág-felöl Való

törvénykezésben az idö-múlást nem kell

forgatni, némellyek nem- igazá'n magyaráz

vánA ollyan értelemre akarják vinni, mel

lyel a’ Pap-Uraknak, SZabad-Uraknak , és

orí'zágbéli Nemefseknekjófzágit, a’ féle e1

Zálogosító levelek erejével, mellyek hac

Чаи, hetven, fzáz, és néha több efzten

dök elött költek, úgymint zálogos jófzá

got , magoknak venni, és e1-fogla1ni а

karnak. I

Ennek okáért vigyázni kell, és tudni,

hogy minden e’ féle régi zálogos levelek,

mellyekben az idö-múlásnak hatám ki-cölr,

hafzontalanok, és erötlenek (hogy ha а’

fel-peres, ki ollyan levelekkel valaki jó

{'zágát perli, elegendö bizonysággal, fö

képpen levélbéli tanú-bizonysággal me -11em

bizonyithatrya, hogy ötet abból a’ zalogos

jófzágból, melly kezénél vólt, és birt, ha

talmasúl vetették-ki, és ok nélk'úl ’s váltság

nélk'úi vették-el töle a’ zálogos jófzágoc)

Mindazáltal ha e’ féle hatalmaskodást, és

ki-üzést, avagy a' jófzágnak ok nélk'úl то

el-foglalását, melly ü rajta esett vólna,

hatvan
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/

hatvan efztendönek alatta emberì bizonysâg

gal (elegendövel, és igazzal) meg-bizonyit- .

hattya, helyén kell hagyni.

Mert gyakorca a’ zálogos jólfzágért a’

_fommát 1etél`zik, mellyben másnak jófzágar

kötve .vólt , és Kredìtorának \megñzet.

Kire a’ zálogoS levelekecfzörin ki-nem ve~

heti; hanem menedék, és kuietantzia 1e

velek kellenek róla, és azokat так né

ki: mellyek gyakorta el-tévednek, és e1

vefznek, íöképpen ha azon embernek mag

va fzakadása történik, és a’ ki-váltott jó

fzág ayagy a’ Királyra fzáll, avagy a’ Ki

rály másnak ajándekozza, avagy egyg'b ú

ton valaki kezébe jur.

E’ féle 'úgyben annak okáért, a’ régi

zálogos levelek ellen, fzörin nem tartozik

a’ menedék leveleket elö-adni az idegen

gazda, mikor meg-holtt, és magva-is Гиа

kadott az el-zálogosító fzemélynek, hanem

ha meg-bizonyithattya (а’ mint meg-mon

dám) ezt, hogy ö töle mód nélk'úl, és ha

talmasúl vették vólna-el a’ zálogos jófzá

got: Mert ekképpen nem' látfzik méltó

nak lenni, hogy annak pénzét heába el

vennék. Мец akár miféle marha, és jó

fzág az ö terhével fzokott egyik unáról a’

másìkra fzállani. Még-is y»azért ha meg

emlékezik róla, hogy ‘a’ derék yfommát:

annakelötte meg-vette légyen , igyekez

zék inkább a’ zálog nélk'úl el-lenni, hogy

nem
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nem mindazáltal lelkének Veíkedelmet fze

теги].

ъхххш. ‚т 1TUL U s.

Hogg a’ jó/:za'got köz bötmek felette

стает zälogosítbattyák

De à’ mint az el'ótt-is yrhövideden emlitém,

ezt jól efzedbe vedd: Hogy a’ 36125

got, akár melly Nagyságos Uré, Fö-embe

ré, Nemes, és akár miném'ú rendbéli jó

fzágos emberé légyen-is, köz bötsnek felet

te яка: mi (Жоп-15 е1-пеш zálogosíthatni. ы

Mindazál-tal ha так; jófzágát köz bötsuek

felette el-zálogosítaná; tehät az tellyes éle- ‘

tének forgásában fzemélye Iîzere'nt k'úlöm

ben meg-nem válthattya, hanem ha annyi

pénzt, a’ mennyit fel-vett, egy fo-mmában

1eté`i`zen, és úgy váltya Vifzfza. Holta

után azért, avagy még éltében-is annak, a’

ki e1zálog0sította, ñai, ava atyafiai, a’

kire tudnì-illik e’ féle meg-valtas nézne, a’

{гнут meg-mondott köz bötstsel meg-válb

hattyák. De az el-adásban-való fzertartàů

mindenkor megtártván. A’ köz bötsben

pedig itt értsed, nem az ökr'óket, lovakat,

teheneket, juhokat, avagy egyéb e’ féle

el-adó marhákat; hanem a’ zálogba vetett

jófkágnak böts'újét, és értékét, úgy-mint a’

köz böts'únek általa, a’ mennyi fommára

mégyen,
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mégyen, fel-fzámlálván fóldét, теза, és

réteit , és egyéb hozzá rartozóic, és

hafznait: Mert a’ zálogba vetett jó

fzágnak e’ féle értéke- fzerént kelletìk an~

пак utámla a’ péńznek fommáját válcságában

le~tenui.

LXXXIV. T I TULU S.

A’ штифта/е meg~válafztásokról , és

el-ig'azŕtásokról.

Tovâbbâ, mìvelho ez elött-is meg.

mnndók , hogy a határoknak тез-Зда

zítâf'okban-is az idö-múláS nem lehet, és

nem foly; azért a’ határoknak jàrásokról, és

megi azïtáfokról Ikóllok. Holott eíìünkbe

vegy'ú ‚ hogy minekutánna a’ Magyarok ez

Orfzágot valóba kezdették bìrní, és a’ Sz.

Lélek ajándékât vévén, az igazságnak is»

méretére, és kerefzténységre jutván, a’ mi

felséges Kìrályunk ‚ és Apoûolunk Sz.

IsTvAN Király, és Sz. LAszLó Шипу,

söt Magyar orfzágnak fok fzentséges kö

vetkezett Kìrâlyì, fok fóldeket (mellyeket

той faluknak nevez'únk) а’ Király várak

tól, mellyekhez, úgymiut e’ Magyar or

fzági Koronának birodalmához valók vólta

пак, el-fzakafìtván, Kalastromokhoz, és

Egyházakhoz 'órök alamisnába adtàk: An~

пак felette a’ fzolgáló rendek (kiket тон:

Ne»
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Nemefàeknek moudunk) vfzolgálattjyfok ezt

kivánvän, örökb'e так. Melly földeket,

az el»ajándékozásnak idején , hatâroknak

fe1~hányásával egyéb földekt'öl néhá вила—

sították: Annakutánna meg-fzaporodván az

Orfzágban a’ Szabad, és Nagyságos Urak,

és Nemeí'sek, egy földnek, avagy falunak

határában, gyakran két, és néha h-árom, a~

vagy több falutis ültettek, és népet {há}

.litottak reá. A’ hol némelyk'or fammi je-~

gyes határt nem tetteuek; hanem tsak éléà

sekre a’ faluk fzámára el-intéztenek a’ föld~

ben. Néha pedìg határoknak fel-hányásá

val-is azt egymáůól elválaí`zt0tták. Idö

jártában azéri: az Ura'k, és Nemefsek Бай,

és örökösi, jófzágokat,.magok között meg

of'zrván, az ofztásban так réfzére еду

falu ‚ és a’ máiì-knak más fa'lu jutott. Kik

annak-utänna el-halván, és tellyéfèéggel el

fogyván e’ féle faluk, és jófzágok, külömb

külömb~féle embereknek kezekhez jutottak,

néha a’ Magyar Orfzágì Sz. Kìrályoknak

adományokból, néha pedig más úto'néis, a’

határ jártt levelekkel egyetemben. És e

képpen a’ határ járásban, és igazításban,

kezdect сатана az egyen'eclenség` Mer:

azok, a’ kiknek kezekhez jutottak a’ ha

tár-jártt levelek a’ faluval egyetemben,

mellynek a’ levelek fzolgáltanak, e’ féle

batámak fel-verésével más falukat-is , és

детдом, а’ leveleknek erejekkel öve'k

nek

6
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nek ìtélteuek lenni. Föképpen ez utólsó

idökben, a’ hatalm-afoknak nyilváu-való el

foglaláfok, és földeknek e1vétele után, а’

határoknak meg-igazítáfokban fok-féle vetél

kedéfek kezdecrek штанг.

LXXXV. TITULUS.

Mìképpçn kellyen érteni , 110911 21’ 'hata'r

igazz'ta'sban [dä-múla's nem Шт?

ollehet azért, hogy a’ határ igazításban

Idö~múlás 4nem lehet: miudazáìtal, ha

valaki határâban, mellyröl derék határ-járt

levél vagyon ‚ már falut 'últetettßvohm` (fö

képpen azon okokkal, ar m'ellyekröl 1261—

lék) az újonnan ültetett, és fzállitott гам,

az elsö határ-járt levélnek erejével, mely

ben a’ falu fólde nevezet-képpen bé-irva

vagyon, e1ne'm foglalhatcya. Merc а’ meg»

telepedésnek idején kellett Vólna annak, a’

ki а’ határt birta, és a’ határozott föld a’

`kié vólt, -el-tìltani (ho ott örökséget, а

vagy falut ne építsenek De ha nem til

сока, és abban a’ hacárban más falut ha

душ 1ел-Се1ередпй: Azoknak a’ parafzt ель

bereknek ‚ kik ez illyen falut lakják, az

Orfzág Birája méltó, és igaz intézése fze

rént, а’ mint régtöl fogva ezen ott való

lakos ‚рагаГщ cmberek élte:k„ és ишак,

azon
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агоп faìu határáuak tartomáuyából a’ Гие

rénc fzakafzf'zon, és határozzon-el a’ föld

beu, .az újolag le-telepedett lakofoknak

fz'úkségekre mind földekböl, erdökböl, me

zökböl, hegyekböl, vizekböl, és fzéna

rc'tekböl: meily doing meg-levén, штат

által a’ féleV határ-jártt leveleknek -több

tzìkkelyei a’ fel~peresnek épeu maradnak.

Továbbá, ha valamelly réfz fzere'nt

való 1föld, erdö, hegy, avagy rét a’ derék

harárból ki-f'zákadott vólna, avagy el-fog

„lalták vólna; a’ határ-'járt levéluek erejével _

_ (csak hogy jól как légyen) ez Orfzágnak

régi meg-rögzött fzokása i'zerént vìfzí'za

veheti a’ fei- peres, az elöbbì derék jó

fzágnak hatärához; de annyi magäval való

hìtivel, a’ mennin az e1foglalt Fóldnek

bötsiìje fzerént, a’ törvény hitet talái né

kìe; akár melly idö-múlás forgatása ellene

nem álhatván. Mire böts'últefsenek pedig

a’ földck, erdök, és ke't, avagy három, а

káir több hold földek, {'zéna-rétek, `és erdök

mit érjenek, a’ böcsüröl-való Titulusban i

de alább világofan meg-találod.

*ib а: dí*

N LXXXVI.
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LXXXVI. TITULUS.

Minémü шит-Мм 1еие1е1е jók , -e's mi

ue'müek nem?

Ezt-is továbbá vegy'úk efzünkbe, hogy

a’ határoknak járásában és a’ határ-járt
ylevelek irásában, és ki-adásában fok tsalárd~

ságok, és nyilván-való vétkek fzoktak esni.

Mert némelly emberek idvefségekröl, és

tìfztefségekröl el-feletkezvén, azok vagy

a’ Király határ-járó levelével, awgy azÑ

Orfzág Bírái parantsolattyokkal, mellyek a’

klaufulával , tudni-illik (Dicitur nobissal)

fzoktak kelni, és iratni, az ö határoknak '

meg-igazítására, és el-járására Király embe»

rét, avagy Nádor-_Ispánét, valamelly Kápta

1annal, avagy Konventnek bizonyságúl b0~

tsátott emberével el-mennek, és öket pénzel,

avagy ajánde'kkal gyakran hamifságra haj»

tják: mert a’ mint otthon meg-befzélljk,

hogy> mi módon járták vólna-el a’ határt,

erre nézve (ha hamifsan bef'zéllìk-is, tsak

lúrével fem lévén a’ más félnek, hogy

meg-járták vólna) ollyan határ-jârtt levelet,

ok-levélnek módgya Tzerént iratnak magok

nak., és a’ Káptalánból, vagy Konventböl~

is ki-fzerzik, a’ miném'út Ikeretnek; e’ féle

leveleket pedig annak-utánna nálok el-tit

kollják, és tiz, avagy tizenhat, néha hufz

el'zendeig, avagy több ideig tsak halgatnak

 › alatta,
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alatta, mintha annyi ideje vólna, hogy ök

a’ levelek tartása fzerént el-járták vólna а’

határt: ez után pedig, mikor gondolják,

hogy ne talán immár a’ Király, avagy

карпами, avagy Konvent emberi, de még

a’ határos fzoml'zédi-is, kiknek nevek tsa

lárdúl a’ határ-jártt levélben iratván vagy

«nak, e’ világból ki-múltak vólna; a’ határ

járáû nyilván, és törvény útyán, azon le

vélnek erejével újonnan el-kezdik, és ezen

képpen fok földeket hamifsan, és álnokúl

fzoktak gyakran magoknak tulajdonítani.

Hogy azért e’ {éle tsalárd embereknek út

tyokat el-foghafsák, és az igazság a’ leve

lekböl ki-tefsék; az Orfzág Bírái, és Itélö

Meller-i e’ féle levelekröl, mellyek ez igék

kel (hogy tsak Mondják nékik) kelnek-ki;

avagy Király embere, avagy Nádor-Ispán,

avagy Káptalan, avagy Konventnek bizony

ság-tételére , és relatiojára, hogy mint

járták légyen a’ határt, vagynak iratva;

Mindenkor fzorgalmatos gondvifeléfsel ér

tekezzenek, és kérdezkedgyenek, söt

ugyan végére mennyenek, tudakozván ее

zen, hogy ha a’ határ-járás után, azon

határ-járt levélnek erejével, e’ földeknek

uraságában, a’ levélbe bé-irt határok, és

barázdák fzerént bírta légyen-é ez illyen

fel-peres, valamikor, és Volta-képpen élte

légyen-é Z? Ha azért ez meg-bizonyittatik,

hegy a’ fel-peres foha nem élte, urasága

N 2 bau
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ban fem vólt e’ гашением ottan meg~tet

так, hogy e’ féle leveleket méltatlan az Ог—

fzág törvénuye ìgaz folyásának ellen@

fzerzették, és irták, és ez okon azon

levelek erötlenek, és hafzontalauok 1éfz~

nek.

Ollyan határ-jârt levelek pedi-g jók,

mellyek az Orfzág Bíráinak ki-xqondo-tc 1:6:

vc'nynek hagyásából kelnek:V Es mikor. à’

törvény fzerént való határ-járásból, két,

avagy három fzemély, avagy több felek'

közt (mikor ez felek egyet értnek) kelnek:

Ennek felette ha alkuväsból, avagy egy

másnak való vallás-tételböl vagynak: tsak>

hogy más ember igazságát, vagy fòldét:

ölmön köztök méltatlan `fel-ne ofztották

légyen. Továbbá, e’ féle h-atár-járt 'leve

leknek-is helyek vagyon , mellyek a' kö
Y Z'Ónséges meg-rügzört fzokás fzerént irat

tatnak, és kelnek , úgymìnt, ymikor a’ Ьа—

tár-járás a"«Ki1‘ály, avagy Nâdorhlspän, a

vagy egyéb helynek hiteles embyerì> által

lett, és az járta-meg a’ határt, jelen lévén

a" í'zomfzédok-is: és kivláltképpen azoknak

jelen-lérekben, kiket ke't felöl a’ jófzágnak

el-határazott fólde illet, és,bi1'ják ’s` immár

uraságában-is vagynak; avagy kik tif'ztán

határos fzomfzédoknak tartatnak, (557611125

пан: és igy nyilván mindenek elört, kiknek

tudni-illik, a’ törvényuek igaz folyása Гае—

réut el-jártt határról határ-járt levelek mi

kor
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kor kelnek, elegendök, erejekben-is meg

maradnak, meg-is tartatuak.

A’ féle határ-iblyáfok-is, és a’ határob

nak fel-hányáí'ok ‚ mikor a’ törvény fzerént

való Magyar Orfzági Királyok, Donacio,

avagy Admnány levelekben, nevezet-kép

pen bé~vagynak irva ‚ mindenkor erejekben

meg-tartatnak. De ìgy tartatnak-meg,

hogy ha az Adomány, és határ-járása, és

fel-hányása után, azon földeket, és jóí'zá

gokat~ egymáûól el-nem fzaggatták, és е

gyéb jófzághoz, avagy faluhoz nem kezdték

bi1-ni; avagy mellyek vagy ofztozáskor má~`

fuvá nem Jutottak vólna, avagy ha valukì

más határhoz jó módjáyal мыт, 'nem

élce, nem birta vólna. ‹ « f

LXXX'VII. TITULUS. ‘Í

Mit kellqen értem' az: 'Olly `>fc'íldelfröl,

пищат a’ folyó-viznek a'vada'm, ¿s [еЬсх

Se'ge más fele [га/еды?

h/Iivelhog)r fok keritett, vés» kóltsos, söt

mezö várofoknak, faluknak, jófzágolc

пак, telekeknek határit паду folyó-vizek

kör'úl, és közöcte folynak, és a’ határt el»`

válafzttyák: e’ folyó-vizek áradáfa, es fe

befsége pedig gyakorta a’ földekuek, ber

keknek , erdöknek паду réi'zét el~ Гиа

kafztja, és más fzomfzéd Városuak, avngy

N 3 ‚ falunaï;
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falunak'réfzéhez veti. Minthogy a’ folyó

vizeknek febefségek, és erejek miatt, az

fzokott folyafokból, és menetelekböl, gya

korta új, és más folyáfokra fzoktak fzegní,

és menni.

Honnét némellyek azt vélték, hogy

e’l féle földek, rétek, és erdők, mellyeket

a’ vizuek folyáfa, és más árokra menéfe

miatt, a’ fzomizéd város, avagy íalu réfzé

re fzakafztott , hogy ahoz a’ városhoz, a

vagy faluhoz való vólna az a’ föld: Ezt

hozván. belé, hogy az ö határokat a’ viz

nek fol'yáfa {йота tartani. De ezt nem

úgy kell érteni, és tartani: mert e’ formán

fokr tsalárdság következhetnék; holott a

kármi vizet, és folyó-vizet rejtek tsator

nákon ‚ és apródonként-való ásáfok-által,

vagy gát és jáfzol kötéfekkel, és töltéfek

kel oda vehetnek, a’ hová fzeretnek; hogy

így más "ember földét, erdejét, és reteit:

magoknak tulajdonithatuák.

De ezt a’ vélekedéů vifzfza kell érte

ni: Mivelhogy e’ féle folyó-vizeknek, fö

képen hajós-'vizeknek az ö jövedelmek fok;

ra fzokott menni; ez okáért akár melly

felé légyen a’ viznek folyamattya, az a’

város, avagy mezö-várós, söt még tsak

egy faluuis, mellynek határából más föl
dére, és határára fzakadott a’ viz,v és arra

foly; foha e’ Változás által az ö jövedelmet,

melly vólt a’ malmokból, révekbö]; vámok

böl,



LXXXVII. T l T U L U s. 197

böl, tanyákból, és egyéb hafzonvételt e1

nem vefzti: hanem valamint annak elötte,

a’ .még a’ folyó-viz az ö igaz, és régi

meg-ikokott folyásában folyt; úgy annali

пинта-13, mikor új árkot mosótt, fzabad,

és tellyes jövedelmét, és hafznát veheti, és

élheti.. lgazán pedig mint az erdök, гё

tek, és földek tsak azé léfznek, a’ kié ап

nak~elötte шпик, és ki azokuak békeséges
uraságábau yvólt.

«.'És. ez okáért' némely embereknek Гаа—

ЬадтдйсоКас, és töltéi'eket,’maga шашек,

' réteinek,y és'erdeinek oltalmára, más embei`

113111611,- és határán kötui, „сбивай, és tarta

ni, hogy. гада: földe'n, és határin a? viz

nek áradága, és febefsége-miatt kárt nq Val

lyanak. EZzél' mind дамы más embei,` 161

dét magoknak-fem..fogla11yák~, fem el-nem
tulajdonithatnyák..Yl llafmlló itélet _vagyuu

a’ malmoknak Vtöltéfek, és îgz'ittyokfeIÖMl az

ollyan follyò vizeken, mellyeknek egygyik

ратуа eg'y faluhoz való, a’ másik pedig a’

másikhoz va-ló: melly gácak, és вышек

noha más ember földéhez vagynak гавайс

va, mellyet még a’ törvény-is meg-enged

(rsak hogy e’ féle töltés, és tuhafzcás nyi1~'

ván.való kárára ne légyen,~és munkát ne

tsinallyon a’ más fclnek) mert ez-által í'em

a’ f0lyó-vìzet, fem másnak föìdét nem ólik,

hanem az ö igaz urának turcatik-meg mixi~

denkor.

N 4 LXXXVHI

--—..
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LXXXVIII. TI T UL U S.

Mi Идут а’ Ieainy падут, és Мгле/1;

kell mcg-fiumi? ' ' .

El-végezvén eddig a’ jóí'zâgokról való '

' dolgoknak irását, akár örökben, akái'

pedig zalogosúl birjon Valaki jófzágot; t0

vábbál mivelhogy fzóllék a’ határ-járás el

. igazításnak módjáról-is: Immárœzután a’

leány negyedrö?, avagy negyednek, és a’

jegy-ruhának ajándék marhákkal Való meg

íizetéséról, és meg-adásáról fzóllok. '

Holott tudgyad, »hogy leány negyed

nek mondjuk azt a7 jóí'z'ágot „mellyet ad

nak a’ leányoknak, avagy afzfzonyi»állatok
lnak, az attyoknak _iólizágokbi')l„` és 61611—

ségekbül, az atyai nemzésnek jelenségére,

nem ’órökké vagy örökösül, hanem tsak

váltságos-képpen. ` ‚ .

Az atyai jófzág pedig, mellyet 1201

gálattyával keresett, капу-131: miért ne il

lefsen, és leányoknak а’ fiakkal, és törvény

fzerént-való örökösökkel miért nem lehet:

a’ jófzágban réfzek; vifzontag minému

a’ jóí'zágból vehefsenek ök-is réi'zt, ide fel

nyilyán meg-mondottuk a’ hol arról fzól

lotcunk, hogy az atyai jófzág тщета örö

kösökre fzállyon.

LXXXIX. Y
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LXXXIX. T I T U L U S».

А’. лещ negyed А ki -ßfzete'sének méd»

ja'ról.

Efz'úukbe vegyük azért, Edgy" minden ì

Szabad, ésI Nagyságos Пиши, ég

Nemes çmbegeknek, ’akárIegy-Q akálr,.tìz, °*

vagy több leányi `v1ólnámak~is ‘egjìÜñzètéfse

elégitheri~ki öket azíö папуа“ negyedekröl;

illyenképpen, hogya'z atyának ',minden jl?

fzágác, ,mindenhaf-iinávalâ ïés htozá vtartq;

zóival.,è.gyeeeìnben 'né-fry >eggenlö Arléfzrç;

ofztçyák; ,niellynek fa négye'cülfliëíìét;

щепу egy leány negyedec"réfzellf,`,bötsü

Ike'rént kéfz Ipénzel )gell leîc'enninféâ'a’ leí(
nyokatl 'v'éle киша: 4; ' lés `néïń` vàfa'rñî egyéb#

féle el-adó marhávßl. A’ jófzágnak pedig
tulajdon urasága, ésl mimek а’ Jiegyed réfz

nek birása, és örököS volta, ‘al >több ré»

fzekkel egyetemben' mindeukor а" ñàknak,

és a’ több örökösöknek marad. ` Külön

kül'ón pedig. kereshetik~ а‘ leányok az ö

negyed réfzeket. _De a’ ñak,avagy örö»

kösök okofok legy'enek, поду egynek ne

ñzefsenek annyit, a’ menyivel mind azok-'

nak ' 'tartuzná'ńak fiz'etni.

чаь Ё Ж
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ХС. TITULUS. -Í ч

Hogyhd» abz egygyik [вотум/г и’ [войду

negyedet meg'-adta’k, a тал]: az öräkség«

[вы мёд-5: реши,

af peàîg à’ lez'my negyedet egygyik le

фрак гбпёпУКегёз'пёШШ, és az ok
eveleknek, és menedékeknek elö hozatta

táßr, és látogatása пакт meg~adjákis; a’

так leáń'y (ha akarja)“ a’ jófzág urasága,

¿s örökös tulajdonsága`felöl, .melly' jófzá'

got àçt'ya bir törvénybe fnghatçyg аж,
a’ kìr‘1lelc”a"` Мёда i"kezében шпон," és

törve'ny {Zerépg vé ére mehet, Ногу ha a’

jófzág Шее-ё leán‘- gat , gvagy nem.

' ‘1C-CI.’ TI TULÜ SIÈ

Hogy ¿fflwq'aalonv Ieányok наш/Ъ ` nem

_.. идут!“

Miérthogy a’ leáńyokat az 'ò elméjeknek

gyenge erötleq> voltokért könnyeu

meg-tsalhattyák; azértmég hajadonok (meg

ha törvény fzerént valo tö'kéletes idöre

тетенек, és ember-kort értenek vólna-ís)

foha örökké-való vallás-tételt, avagy meg

ideíglen valót-is, magok fzámára, avagy

az örökösöknek, avagy attyokñai ellen Го

ha nem tehecnek. És ez annak-is az Oka,

Йоду



XCII. TITULUS. до:

hogy a’ leányok méga’ kifsebbik idej'ú at

tyokñaìnak-is tútori, és gond-viselöi, ’s ol

calmì nem lehetnek; fem tútorságnak tif'ztit,

az Orfzáguak meg-rögzött fzokása fzerént,

Vifelni nékiek nem engedik.

ХСП. TITULUS.

А’ hajadon ища]: az ö штамм

[от]: ¿dejéime , mi-mo'don тишайший

az: attyok Митей? .í

A’ hajadon leányok pedig az ö attyok

halála után az' atyai häzban, és jó

fzágban, az`;ö;e1-házas1'táñuknak„ idejéiglen

mike'ppen maradjanak, és annak utánna'imi

képpen kellefsék abból öket ki-házasitaui,

ide fel, a’ hol a’ magva-íìakadtçjóí'zágnak

el-kéréséról fzóltunk, nyilván való tanúsá

vagyon felöle. Miképpen `kellefsék pedig

meg-bötsülnì a’ leány-negyedet, és а’ vár,

a’ nemes udvarhely, és a’ jobbágy-hely,

ßvagy iìlés, és e’ féle bötsü-I'zerént mit ér

jen , a’ böts'úlésnek rendiben ide alá nyil

ván meg-léfzeu irva.

*ik Ё Ж

` XCIII.
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XCIII. T_ITULUS. › ._

Mi Идут. a’ деду-ты? 1;о1йа-1еёррт:

és mi гит-т a’ Parajïemum .

Továbbá a’ jegy«ruhának meg-ñzetésében

. ezt:ì_:f„ì efzünkbe цеп venn'úrrk: Ногу

jóllehet a’. melly ajándékot Aà’ völegény ád

a’ meny-aí'ziìoilynak, ‘és a’ mit a’ щепу

afzfzony atrya házától ö magával hoz, fok

kal kiìlömb egyik a’ másiktól. Mindazáual'kö

zönséges'ke'ppen mi ezt:y jegy-ruhának szktuk

mondani. A’ jegyruha azért'z az afzfzonyi

állatnak az ö ига тагЬЩёЬбВёруёГгёЕёЬбЪ а’

házufságban egygy'útc való lakáí'okért адов:

jucalom. ` _Paraîfe1‘umnak,~azaz: menyegz'òi

aján'déknak, mindenl marhát mondunk, mel

lyetâlaz áfzfzonyi állatoknakg-vagy azI urok.;

'va-gy az шток, annyok, чаду attyokñaì,

Yagi ‘akárkì hńzafságálàak, kéz»fogásá'na!«r,

és y'gy'l'u'i'1«‘váltásálmk i'dején adnak. A’ mi

Orfzágunknak régi fzokása, és törvénye

fzere'nt annak okáért, a’ jegy-ruha, a’ tör

vény f'zerént e1házasított af'zfzonyi-állatok~

nak jutalmok, mellyet az ö fzüzefségeknek

el-véteìéért, és vélek пашен, az ö urok

jófzágából az ö rendek, és allapottyok

fzerént fzoktanak пешек adnì. Mert az u

roknak allapottyok, méltóságok, és jófzá

goknak rendi, és mivolta fzere'nt hol többel,

hol kevei'ebbel Íìzetik-meg a’ jegyruhââ:

' 1m:
0
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Mint példának okáért z' A’ Szabad

Záleós Ur meg-hagyatott felesëgének több

az 'ó je y~ruhája`, hogy nem mint: közY

Záleós ëlré.A Tovább'a, а’ Nemes -ember

feleségét, melly Nemes embernek fzáz, а

vagy ötven ház jobbágya vólna, t'óbb jegy~

ruba “Шей, hogy nem mint a’ kinek keve

febb jobbágya vólna. Mert ha az ига

Sza-bad .Záí'zlós Uraságá'nak tii'ztit vifelte,

aunak az ö jegy-ruhája tc'fzen fzáz Girát

(azaz: négy fzáz forintót) а’ ki pedig e’

féle tif'ztet nem Vi-felt, hanem казак lZ-áleós

Umak mondották, hogy ha azért jeles Ne -

mes ember, avagy jeles Vite'z vólt, és leg»

könuyebben ötven ház jobbágya Vólt; an

nak felesége jegy-ruhája ötven Girát ér,

minden Girát négy-négy l'záz pénzre, avagy

négy-négy forintra fzámlálván.

Egyéb Nemei'seknek, kik мы alább

való állapotbélìek, azoknak feleségek jegy

таща, az ö jófzágofk fzerénc néha több,

néha kevesebb5 mellyet köz bötstsel lkell

meg-adni, ki~rekeí`ztvén a’ bötsböl a’ me~

Zöket, réteket, erdöket, és a’ jófzágnak ki

v'úl való jövedelmét. Ha pedig az afzfzony.

ember тег-11211, a’ ki ö ne'ki 1eg~közelb vér

fzerént való atyafia., az keresheti-meg a’

jegy-ruhát, és az veheti-meg.

XCIV.
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XCIV. TITULUS.

Kik Идите/е az Orfza'g között Шиш:

fzere'nt ígaz Szabad Za'leós Ига}? ` '

‚Неву а’ Szabad Záleós Uraknak 111211111

röl, és nevekröl kétse'g ne támadhas

Гоп, azokna-k neveket ide alá meg-irtam.

Merc ezek az igaz Szabad Záleós Urak,

kiknek neveket régtöl fogva a’ Kirâlyok»

пак Dekretomiba, és konfirmált leveleibe

bé-I'zokták irni, úgymint: A’ Magyar Ог—

fzá'gnak Nádor-Ispánnya, Király Udvarának

Bírája, Dalmatiában, Horvát Orfzágban, és

Tót Orfzágban a’ Bán, Erdélyi Vajda, és

a’ Székelyeknek Is ánnya, Zeríni Bán (mert

a’ Maczoniai Bânsag a’ Török miatt идут:

а’ mi idönkben el-veíìett) Továbbá, а’ Thár

nok Meiierek; és а’ Királynak, és Királyné

Alìfzolly Ajtón àllóinak , Pohárnokinak,

Afztalnokinak, és Lováfzinak Meilerei: és

а’ Tömösvári,‘és Pofoni Ispánok. Mind

ezeknek a’ meg-hagyott feleségeknek, az

ö jegy-ruhájokért, és ajándék marhájokért

(а’ mint meg-mondottuk) fzáz-fzáz Girát

{'zoktak adni; mellyet tartoznak azok meg

ñzetni, kiket e’ dolog illet. —

U

*as Ё л—

XCV.
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XCV. TITULUS.

Hogg a’ деву-гаданий felét leef/z rlgén

же}, fcle't ingo' тиши! jizqfsc'k: Es mi

Идут az ingo’ тата? .

’ Jegy-ruhának ki~ñzetése pedig léfzen 

fél réfzént kéfz pénzel, fél. réfzént
lingó marhával ‚ mellyet el-adhatnak bi

zonyos jó, és igaz árra fzeréut, Iii-vé`

vén a’ foltozott ruházatoc, fegyver fzer~

fzámot, és ваша, bénna lovakat, ökrö~

ket, és egyéb bénna baromnak böts'újét:

mellyeket а’ jegy-ruhának ki-ŕìzetéí'ekor

fzámba bé-nem ve'fznek. Е’ dologban pe

dig az ingó , és el-adó marha ollyan

légyen; hogy a’ mindennapi vásárkor е!

adhaí'sák; úgymint: juh, ökör, ló, kets

ke, ünö, borju, és difznó, mellyek egy

helyröl тёзка könnyen el-mehetnek.

XCVI.
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XCVI. TITULUS..

Ногу az ajzfzonyi-állat az ша um'túl

cgefz рву-тиши v'ebet: e's a’ máfodik uní

tól felet: ё: bonne't jizefse'k-meg a’ дегу

« mbát? '

Továbbà, még-îs értenì'mk kell, hogy 'az

afzfzonyí-állatuak az ö tifzra fz'úzeßé

géért az elsö uta jófzágából egéf'z jegy

ruhàt aduak; а’ máfodik urájéból, fzüZefse'»

gének le-tétele után férjhez menvén, felét;

a’ harmadik urától tsak negyed réfzét; а’

negyedik urától, a’ jegy-ruhának tsak ny01~

tzad réfzét kérhetì-meg. На pedig vala

mely ötödfzör ‚ vagy hatodfzor férjhez

mégyen; jegy-ruhája ' ymmyìm тег—Гит],

hogy vérgtére igen kevés léf'zen. A’„jegy~

ruhát pedìg az ö férjek jóíìágából ñzetlk

meg az afziZonyi-állatoknak , a’ щепу jó~

fzágba ötet Vitték vólt. Mert az atyai jó

fzágból nem а’ jegy-ruhât, hanem а’ negye

det kell meg-flzetni; hanem ha valamellyik

közülök az апуа, avagy jobb annya re'

fze'röl való jegy-rnhát kerespé; mellyet tör

vény fzerént meg-is kereshet, ha annak

elötte, hogy el-igazodott, arról-valn'; mene

déket nem adtak vólna felöle.

хот.
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XCVII. T IT U LU S.

A” jegy-ruhát , és a” negyed ré/Ízt mi

képpen kereshetik еду/зет ’s mind?

Nlindazáltal ezt kell meg-érteni, hiogy az

x annya, és a’ fzép, avagy nagy akár

Jobb annya jegy-ruháját, egyí'zer ’s mmd

egy és azon fzemély nem keresheti. Mert

ha az én annyám negyedét kerefem, œhàt

az én {hép anyámnak jegy-ruháját kell ke

resnem: mert az én anyámnak az annya,

énnékem fzép, avagy nagy anyám. Ha

pedig ö maga az én anyám az ö negyedét

az atyai jófzágból keresi; tehát az én a

nyám az ö annya jegy-ruháját kereshetl,

és nem a’ fzép annya jegy-ruháját. Mert

az ö {hép annyánnak jegy-ruháját a’ kö

zelebb való nemzetnek kell meg-keresni,

a’ kinek nemzetéből az afzfzonyi-állat fzár

mazott vólc.

`о `, xcvm.
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cXVIII. TI T U L U s.

Az. afz/zonqi-állatokat uz блюд id»

[задами тйеёррт tebetik~ki , és mike'p»

реп нет: 65 azoknak {пед—651236 maïba'

jokról. - .9 e ‚ „_ = `

Plak nélk'úl, és teůamentonì nélkül meg

hólt Nemes embernek miuden ingó-bin

gó mathája, akár miném'ú 1égyen,*és akár

mi néven neveztefsék , az ö feleségére

fzáll: kit az ö urának jófzágából, és 1akó~

házából, avagy nemes udvar helyéböl, mind

az ideiglelbis,.. a’ még az ö uráuak печёт:

vif'eli, és özvegységben léfzen,' avagy más

férjh'ez nem mégyen ‚ ki-nem tehetnek, ki

nem rekefzthetuek; még ha az ö jegy-ru»

háját néki meg-aduák-is.„ De minekutánna

máshoz mégyen, és baza-is adják; tehác

az, a’ kire af'_meg1101t~_}\ïemqs embernek'

jófzága törvény fzerént Vvaló örökös-kép»

' _pen fzállana ‚ azt -az afziâonyi-állatot, ,e16

fzör' az ö jegyìruháját néki meg-adván, а?—

jóf'zágból fzabadon ki-teheti, és ki-rekefzt

lieti. Söt inkább ha a’ ~meg-holt Nemes

embernek el~annyìra bövséges, és yhafznos

jóíkága vólna, hog'y a’ feleségének jegy

ruháját fokkal felljül haladná; tehát az, a’

kìre a’ jóí'zág fzállana, ezt az afzfzonyi~

állatot, még ha az ига nevét Vifelné-is, a’

jófzágnak több réfzeiböl, щам-пик те11у a’ `

‘ Jng'

а

‚ц- . .
Щ_щ_ъ____ A _» Y *i Y Y“ A1 ____œl
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jegy-ruhájáuak böts'újét fellj'úl haladná, töt

vény fzerént az ö Bírája elött abból ki te

heti, és ki-rekefztheti; és tsak annyit kell

ki-fzakafzcani a’ jófzàgból, és néki hagyni

élete're, a’ mennyi az ö jegy-ruhája Vólna.

Mindazältai az ö urának lakó helyéböl, а- l

vagy nemes udvar-häzából az afzi'zonyi-ál

latot ki-nem rekefzthetik; hanem-ha az la

kó ház, vár, avagy kaítély vólna. Mel

lyet az afzfzonyi шашни nem illik enged

ni; hanem az urának valahol a’ váron, és

kalìéllyon kiv'úl-való udvar-házat kell néki

lakóúl hagyni. Azokról pedig, kiknek fok

várok vagyon, és kik több várat birtak, és

.benne laktak, külömb értelemben kell len

n'únk: тег: ez okon az amfzonyi-állarnak

is lakására egy várat rendelhetnek.

XCIX. TITULUS.

Мед-11611 Nemes ember marha'jának fe

lese'ge, взаимен, ¿s atyaßai között-valo'

meg-ofzta'sáról.

Ha pediglen valamelly тег-11611; Nemes'v

embernek házánál holta után, ñai, és

leányi, feleségével egyetemben, és az ö

ofztatlan atyaiiaival maradnának; tehát el

lsöbben-is a’ meg~hólt Nemes embernek ré

fzét miudenféle ingó-bingó marhákból, a’

több élö, és ofztozatlan atyaiiai javaitól

О 2 k'úlön
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\

` külön kell ~venni. 'Azután azon тег-11611

embernek mindenféle ingó-bingó marhája,

akármi nével neveztefsék, özvegy felesége

között, és -az ö fiaì, és`1eányi között, kö

z'ónséggel annyi egyenlö réfzre ofzol, men

nyi ofztozatlan, és ki-nem házasícotc Гие

т61у léend az асуа1` házban: és igy min~

`deneknek az 6 réf'zek meg-adatik: ezt 111

vévén, hogy a’ fzekeres lovakat, és az

urának jobbìk ruháját elöíkör-is magának

véfzi az özvegyafzfzony. De a’ badi í'zer

fzámok, és iegyver, ofztás kiv'úl fiainak,

avagy ofztozatlan atyaíiaìnak jutnak. Ha

pedig fem gyermekì, fem atyaíiai nem 161‘2—

nek; nem tsak ezek, hanem minden ingo

bingó jók, 65 marhák (a’ mint ott-fenn

meg-mondám) a’ felesége're fzállanak (ha

nem ha az urá teíiamentomot' tett vólna

róla) Itt pedi ethelyen olly flakat érts,

kik a’ meg-h 11: attyokkal ofztozatlanok

vóltanak; és ‘olly leányokat, kiket még e’

jókból ki-nem házasítottak. Mert az 012

tozásnak utánna a’ liak, és a’ ki-házasi'tás

nak-is utánna a’ leányok attyoknak e’ fèle

ingó-bingó'marhájából réfzt nem vehetnek.

д

- *L* ..._-_7.4.7.
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C. TITULUS.

A’ féle ‚тат/202761, mellyet a’ meng-afz

fzonnyal a’ menyegzönek ideje'n идиш.

Ezt--is azonban efz'únkbe vegyük, hogy

e’ féle ruházat, és minden egyéb-tele

marha, mellyet a’ meny«aí`zí`zonnyal fzülöi,

és atyañai, és egyéb rendbéliek, a’ me

nyegzöi lakodalomnak, avagy ‘kéz-fogásnak,^

akár gyiìrü-váltásnak idején adnak (melly

marhákat mi Paruñernumuak azaz: véle a

дога, és hozott ajándék marhának mondunk) ha

az ига, gyermeki nem lévén, meg-hal; azon

meny-afzí'zonynak, azaz: feleségének (hogy

"ha el-xîem költek) az ö jegy-ruhájával едут:

ёреп néki marad, és meg-is kell néki admi,

Egyéb ingó-bingó marháknak oleásakor-is,

e’ féle véle adott marhák oleásba nem men

nek. Söŕ még ha Бай, és leányi vólnánakf

js , és ez afzí'zonyi-állat más férjhez men

ne-is, avagy ha az ö gyermekivel lakni

nem akama; fzabadon e’ marhákat magának

tarthattya. A’ meny-aí'zf'zony pedig mikor

gyermekek, és teñamentom nélk'úl meg-hal,

ai ajándék marhákat az ö-í'z'úlöi, avagy kö

zelbbik atyañaì magoknak vehetîk, és tu

lajdonithattyák. На gyermeki mxaradnának

mindazáltal, azokra -fzállanalß A’. melly

marhákat pedig a’ vö-legényv a’ meny-afz»

fzonynak, avagy a’ meuyegzönek tilktefsé

О 3 géérc
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` géért , avagy gyür'ú-váltáskor адом: vólna;

meg-halván a’ meny-af'zfzony (minek elötte

egybe kelnek) foha a’ vö-legény -vìí'zf'za

' nem veheti. De az egybe k'elésnek, és

elhálásnak utánna ha gyermekek, és teña

mentom-tétel nélk'úl meg-hal (mert a’

félekröl teûamentomat tehet) az uránál

maradnak.

CI. TITULUS.

мед-Мм Nemes embernek ötven [эй

'mig-valo' lovak ménese'ïb'l.

Továbbá, erre-is vigyáznunk kell, hogy

ha valamelly Nemes embernek lovak

ménefe léfzen, és e’ ménesben-nìntsen б:

ven ló; kiket felesége éltében egybe gy'új

tönt, avagy vect vólna: ezeket önnön kö

zöttök egyaránt kell meg-ofztanì. Sör ha

házafságának elött íkerzetce vólna-ìs tsak

hogy ötvennél kevesebb légyen, ugyan

közönségel ofzol-el» közöttök. Ha pedig

_ ötven léfzen, vagy amlál több-ìs, tehât az

' ша teûamentomot tehet róla. De »ha 212011—

ról tellamentomot nem téf'zen, és úgy hal

meg; a’ ñainak örökségekhez kell azt-is

fzámlálui.

De ha östöl maradott léfzen; a’ telta
mentomnak femmi ereje, ës helyel nintsen,

hanem tsak annyiban, meunyit fa’ téßameu

- ' tom
I



CILTITULUs. 213

tom terme , a’ mi az ига réfzére jutna , és

eddig а’ törvéuy teiìamenromot hágy teu- „

ni. A’ több réfze pedig a’ ñakra, és ofz

tozatlan aryañakra, és törvény-fzerént-való

örökösökre fzáll, és azokat illeti, és abf

ból az özvegy feleségének jegy-l'uháját,v és

leány-negyedét шансах ñzetni; hogy e’ fé

le ~ñzetésért ne kénfzerlteíêenek az örököá

sök az örökségeket el-idegeníteni; ho}ott

ezen kiv'úl-is a’ ñak a’ leányokat az игуан

jófzágából tarcoznak férjnek adni-, ésA ki

házasítani. ,Ezt-is- úgy, hogy-ha a’ leányok

az ö attyok halála után réfzt nem шнек

az ìngó marhából. Mert ha vetcek, e’ féle

гей а’ ki-házasításokra tudatik: de azérç

ennek feierte az-iö negyed réfzek meg

adatik. '

CII. TITULU S.

A’ [дудит/г olly ’ jó/zágdról, теще:

lm'zaßcíga'nak {сие/сот feteségével едущий:

fzerzett. .

r'rovábbá ezt-ís tudui kell, hogy valamely

házafságbéli Nemes ember feleségével

egygy'útt laktában pénzen', avagy так ár

ron jófzágot fzerez, és a’ feleségének ne

vét a’ vallás-levélbe bénem iractya: tehát

e’ féle jófzágból, és faluból (noha pénze

ken vették) az afkfìony femmi réth -nem

О 4. ‚ veher
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vehet. De ha akarja, és a’ meg-hólt ига
nevét:v viseli; hOltig az ö ñai, és. leányì

jóíkágokba fzabadon meg-maradhat: de e

Zen felly'úl-való Artikulus tartása fzerént,
mellyben Anyilván meg-magyarázók (Az

afzfzonyi-állatokat miképpenvkelljen az urok,

avagy férjek jófzágából ki~tenni) A’ leá

nyok jófzágában pedig, úgy топает, hogy _

meg-maradhat1 ha a’ jófzag a’ leány ágat-is

Шей. Mert hogy ha máfodfzor-is férjhez

menend az özvegy afzfzonyi-állat,

jegyruháját meg-adván, az ига jófzágából,

a’ kit a’ dolog illet, ki teheti, és ki-rekef'zn

heti. A’ ki azért feleségének azzal akar

kedveskedni, hogy a’ jófzág örökösön illes~ '

se feleségéc-is; a’ vett‘jóí`zágról való vali»

`lás-tétzel levélbe a’ felesége nevét-is bé

irafsa. ’На pedig a’ meg-hólt 'Nemes erlnbexfv

holta urán zálogos jófzágot hágy, melly

jófzágot akár melly idöben, tudni illik há

Zaí'ságának elötye, avagy házafságának ide

jében vetettek zálogba néki, és oda kötör

ték, még ha feleségének, avagy mind a’

két ágnak neve a’ zálogas levélben nin

tsen-is: még-is mindazáltal a’ felesége kö

zöct, бай, leányi, és atyañai között, `ha

kiknek réfzek vólna benne, fzintén mint

egyéb ingó-bingó marhákat, hafonlóképpen

ì egyaránt kell meg-ofztani.

gos jófzág váltságos, és hogy meg-vált

‚ tyák

l

l. ‚

Mert a’ zálo-JA _
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tyák, {pénzé léízen:a»’ рёва pedig az ingó

marha közibe fzámláltatlk , mellyet eâyen

lö képpen f'zoklcak` шея-012121111, zt-is

igyertsed, ha a’ zálogos jófzágo; azutar'mx

örökbe néki nem adták, `.és _ nem këtöttëk

vólt. \

CIII.„1`I„TULU'S.

Hogg uz' afzfzonyi-állut. az ,um el

za'loglort jófzágäbńl-is, az b' жду-тиши:

meg-vcbeti.

Ez-is értésünk:e_, légyen, hogy ha 'vala

melly alìfzoxlyi-állatnak az ига, nvagy

férje, a’ fz'úkség-{örep ша. kénfzericvén (а’

minc gyakorca 'történikb` az б jófzágác va
lakinek el-za'ilogos1'|:yrzi, föképpen a’ felesé

ge engedelm'e nélk'úl; tehát 'az ига halála k

után az afzfzonyi-állat, az ö jegy-ruhájác

attól meg-keresheni, és rajta meg-veheti,

e’ féle zálogos jófzágot a’ ki bii'ja: Mert

a’ zálogosítás nem текста-кг a’ jófzágnak

tulajdonságát, 'efs örökes voltát. ‚ Mert e

gyebként, ha ай .аГ2Г20пу1—й11ас a’ jófzágnak
váltását vámá, és az ö jegy-rulláját addjë

nein keresné, ne talán azonìközben, а

mc'g a’ jófzágnak meg-váltásaleune, e’ vi

lágból-is ki-múlnék, és ekképpen az ö

jegy-ruhájából meg-tsalatkoznék. Mind

azonáltal a’ jófzágnak meg-válrásakor, az,

0 i afkire °

_1A
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a’ kîrea’I jvófzágnak meg-váltása nez, nein

a’ derék fommáról, a’ miben a’ jófzág .е1..

vólt zálogosi'tva; de még ,annale felette e..

Iég-tételt'itartoz'ik tenui arról-is', a’ mit` а

maz jegy-rubába ñzetett a’ zâlogos jó

fzágból. Y

CIV. TIT'ULUS

Ногу felesëgének {шути/21111: nz urá

nale g'onofzm'ga'éft eLnem'fvejìz.

Ennek ifelette , ha valamely embernek go
nofzságáért, av'agy egyéb hi'tetlenség

nek nótája miatt jófzágn törvény l'zerént

el-foglaltatnék _(me'g ha az ollyan férliúnak

fejét vennék-is) az ö fel'esége mindazonál

ml jegy-rubáját attól, a’ ki a’ jófzágot bi1'

ja , mindenkor meg-veneti.

CV. _ TITULUS.

Hogg az afz/zonyi-állat , ki ритма—

ság'ban защитой, az ö рвущий: el

. афиш de nem a’ аде bozott, ё: ajándék

тат/‚тай.

На pedig az afzfzonyi~állat az ö" hitit

meg-fzegvén, mellyel az'ö urának саг—

tozik, és paraznaságban léledzik, és abban

tapaiztaltatik, mellyért egymáíiól el-vál

nák'

’ l

.
--— л‚ . „i __ ,n „
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nak; ö a’ paráznaságért jegy-ruháját el-Vefz

ti: de а’ véle hozott, és ajándék marhát

el-nem' vefztì, `úgym'int a’ iniìfnéki me

nyegzöi napján fz'úlöì, atyañaì, avagy az

ига adott vólna, avagy egyéb _vendégek,

és az ura.is fel-mutatott. De ha parázna

ваза után az ша ~fes1ett.erköitsët ~nudva

eLhalgattya, és véle egy'útt lakili-âiY éS hál;

tehát jegy-ruhájz'xt-isI el-nem Velktì.- És ап—

nak-utánna e’ parâznaságáért halállal fem

büntetheti (ha ugyan rmái'odí'zor Vétkeznék

is) holott elsö vétkéért, mikoron bizouyo

fon meg-‘tudta paráznaságát, méltán , és"tö1'

vény fzerénr meg-ölethette vó'lna. Mikor

pedig e’ féle afzfzonyi állat a’ paráznaságért

törvény fzerént halállal -b'úntetödik; ‘ az ‚асуач

ñai tsa'k az ajándék marhát, a’ parañèmu

mot, és nem а’ jegy-ruhát ny/erh'etik-meg.

Ezrfis úgy, ha gyermeki nintsen'ek,I 4és te

ůamentomot неги tert' felöle:l Merc ekkép- ',

pen vagy gyermekìre marad, vagy а’ kik

uek teñameutomban hagyta, azoknak jut.

g, ä *É

CVI.



„в r_Emis ‘К é s а;

Мат—ПФ“ г

А: тугим]: ‘Кбиёгмшд házaßágról,

тащат öket титулам azt пёт ём

оёп'1'цу?2: adták.î.l.f1: v '

‚ \ _ 322"7"' . .` .' ‘

»'zon'l kéíípen, mikor olly férñat,y és 112—

' таит-аптек, тёти—поду vén fzerént

ша atyeñuságokat , avagy `sógorsâgókat
nem шейк, ne'my énette'k, még-is egybe

adcák,:1és házasitottákg-'ra-f cörvény egymás

о tól el-válaf'zt; akkot az 'afzfzonyi-állac mind

jegy-r'uháját ‚ ’s paraffernumot az urán rileg

Veheti. lVlagzattyokáis,y kik egy'útt lakáfok

ban шашек ‚ atyaì', és anyai jófzágokban

a’ fuce'efiìotllulfy törvénye fzerént .meg-ma
radhamak¢ De ebböl azért nem azt kell

é'rteni , "hogy mind a’1két ágat illetné, hat-v

nem hal а" jófzág tsak a’ férñu ágat Шей,

tsak а’ ñakra fzáll: ha pedig mìnt- a’ fér

НИЗ; Ts mint a’ leányì -ágat illeti; tehát a’

jófzág mint la’ Наша, mint pedig a’ leányok Y

ra egyaránt fzáll. De mindazáltal, поду—

lla Itudva, és az atyokñainak ‚ és azoknak,

kikre ö utánnok jóf'zágok fzállana, ellen

keZéfek, és tilalmok ellen egybe házasúltak,

és úgy lett vólna az el-válás, avagy el-nem

válcák vólna~is; magzattyok, kik együtt 1u

káfokban fz'lìlettenek, fzülöjeknek javaìból,

és jófzágokban örökösök, és réfzefek nem

,lehetnek, hanem a’ ver fzere'nt való atya

~ ‘ ñakra,
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ñakra, avagy egyebekre ö utáuúokovalókra

аммиак. Melly magzatokat ha a’ Pápa

méltó házafságból I'zììletteilmßln4 mondana-is;

még-is a’ jófzàg'oknak - fzállása „ellen (mel- _

lyek a’ vér fzeréut való atyañ'akra; avagy,

azok nem lévén, a? Királyi méltóságra ("zál

lanának) "a, legitimationak , ' és igazlásnak

nem lenne helye. Ennek felette, e’ féleA

ai'zfzonyi-állat jegy-ruháját el--veí'zti: és tsak

az "ajándék marhát Veheti-meg után.

CVII. TITUL'UÍS.

Miképpen isme'rtetik-meg az atya/iak

között való ba'zafm'g', bogy tudva lett?

Hogy pedig e’ {éle házasok tudták lég-yen

vétségeket, ebböl tetlìik-meg, ha az

atyafiak, vagy egyebek, kiket a’ jófzág ö

utánnok illetne , meg-ellenzették, és róla

el-tiltották; avagy ha olly közel Való atya

fmságok, és vétségek olly igen nyìlván'

vólc, hogy mind a’ két félnek értésére, és

tudására lehetett, még-is egymáů el~vették.

Miért-hogy az Е` házi, és az Orfzágnak

törvényi, a’ házafs got inclu/ive, azaz: bé

í'zámlálva, negyed-iziglen meg-tilttyák.

CVIII.
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сип, ‘тггпьпз.

Hogg az: азиат/е között или hdm»

sa'gbo'l, мену" mdatlamágból lett, ¿gaz

‚щитам mag-zattyok, вузами a’ kik

atyaç'fium'gokat тать, magzattyok nem

igaz двум! fzülettetnek.

Innét» következik., hogy nem tudvàn en

nyiböl vérségeket а’ házafok, igaz4 tör

vény Ikerént való ágyból fzületcetteknek

K tartatnak az `ollyan magzatok: vifzoncag a’
ki tudván lvérségekev:,`linég-îs feleség'úl el

vefki, amaz-is hoz'z'á mégyen: törvény ki

v'úl, és nem igaz ágyból f'züle'tett magza»

toknak tartatnak :lzÁ ö gyermekei; attyok

пак ‚ а11п5701ша1с,`. ée. .attyokfiainak javek
ban nem-is Aréfzesittetneka reájok fem fzál

l'auak fz'úlöjeknek öröki. Ez `illyeneket pe

dig fem YPàpa ( а’ mint oda fel-is meg'

vagyon fem a’ mi Fejedelm'únk, az igaz

ñak, és atyañak igazságok ellen, kikre tör~

vény Ikerént néznek e’ féle jók, nem legi~

timál, aZaZ: nem igazithat; hanem ha ñak,

és atyafiak'f` nem lévén, a’ jófzág tìfztán

tsak ya’ Fejedelmet illetné. Mert ez úton,

valakinek Valamint algarja a’ Fejedelem, a’

fzerént végezhet e’.féle jófzág-felöl, és-el-is

adhattya.

м. . з

i миг „въезда: ¿ás-«Á

CIX.
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CIX. TITULUS. u

Ã fele-sége az ura'nak miképpen enged-l

lieti-meg рву-711114141?

Noha az afzfzonyïńllat urávai együtt él

tében három kiváltképpen való okok

`ért meg-engedheti uijának az ö je yruhá

háját: Elöfzör; mikor az 11111 а’ jofzágot,

mellyben az urának femmi réfze nincsen,

nem-is illetì, öregbitette, és örökitette. Má

fodfzor: mikor az ага а’ felesége jófìágá

ra fzükséges költségekett tett. Harmad

fzor: ha a’ felesége meg-hagygya urának,

hogy az ö holta után az ö jegyruhájáér:

1elke idvefségére gondolljo-n, avagy egye'b

képpen-is teílamentomot tenne felöle. De

mind azok пакт-15, а’ шо1’са111 fzokás fze

rént, halála óráján, holott nem tart ига

haragìától., meg-engedheti néki a’ jegy-ru

hát. K'úlömb azérr ez, ha .а’ felesége-él

tében, és egéfségében urától arra kénfzeri

tecnék, ijefztéfsel, és fenyegetéí'sel, és igy

töle való féltében engedné-meg. Mert ez

úcon, ha az ale'zonyi-állar förvény fzerént

meg-ellenzi, meg-hivandja, e’ féle engede

lemnek, ha valláû tett vólna-is róla, nin

tsen helye. 1

CX.
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cx. TITULUS.

Mike'ppen teh-et шла/2 az um a’ feleséè

gének az' ö maga jo'fztígáról, és афишу

а’ feleség-c az шита}?

ovábbá, попа fok emberïeknek шашек

`(гейш, а’ férje a’ feleségének, és vi
fzontag a’ felesége az ö urának jófzâgáról

vnló valláli, fem örökben, .fem pedig zala

logosúl nem tehetne (mivelhogy vagy tsak

egymâshoz való buzgó fzerelmekböl lenne,

чаду az afzi'zonynak az urától való félté.>

ben) Mindazàltal e’ mi Orfzágunknak régi,

és meg-rögzött törvénye, és fzokása fzerént,«

mindenféle jófzágokról, föképpen mellyet

‘ó magok Akerestek, avagy cgyébként fzer~

zettek vólna (mellyeket még idegeneknek»

is el~hagyhatnak, a’ fzerént, n’ mint oda

fel а’ jófzágnak выдавай-61, és el~idegenité»

séröl fzóllottunk) fzabadon egymásnak val

Ш! tehetnek. ' Tsak hogy e’ féle vallás

tétel a’ ñaknak, és atyañaknak кают ne’

légyen, fem pedig kéntelenségböl, velg-51`

félelemböl ne légyen. Мех: ha abból lé

end, és törvény fzerént ellene mondand

az afzíkony, a’ vallás-tétel {'emmivé léíìen.

Hogy pediglen a’ házafok -egymásnak

zálogba vefsék, és el-köfsék jófzágokat mód

nélk'úl, nem lkabad: hanem ha bizonyos,

nyilván Való okaì, és mentse'gi vólnának

róla.

—— Щ . „г ' дна—12.54..— 
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róla. Ugymînt, hog'yïl a’ felesége édes

attyának házától, avagy az elöbbi ига те1

lett fzerzett jókat, avag'y annak házától

kéfz pénzc, агава köveket, gyöngyöket,

függöket, és kaptfokat, avagy egyéb агапу,

és ez'úü marhákat, nyilván, és fok embe

reknek tudtokra,‘lhozottfaz ига ше11ё: az

ша. pedig azon jókat látható-képpen költöt

te-vólna, örökségeknek fzerzésére, avagy

a’ jóí'zágnak meg-váltására, avagy halas tók

nak, és malmoknak tsìnálására, avagy há

Zaknak épl'tésére. Igy azért hafonlóképpex'l

(ha femmi tsalárdság a’ dologban v'nem léfzen)

a’ házafok el-köcherik , és zálogba vethetik,

egymá'snak a’ jófzágot. Mert ha mód- nél~

k'úl egymásnak шпагат: ésl köthetnék,

gyakorca az ига az ö felesé éhez való fze

relméböl ollyan паду Гошш Ьа kötné nékie

a’. jófzágoc (fóképpen ha azokat gyülölné,

a’ kikre ìdövel nézne a’- jóíkág) hogy hol

ta után a’ felesége'kezéböl nehezen, avagy

11g-yan foha fem „пенька, föképpen _ha

ö-is másnak kezdené kötni. Ugyan ezent

k1 érteni vilìontag az afziko'nyról az u

rához képeû (hogy ha valami nyilván való

oka nem léend vallás-tételeknek.) '

*Eb 32 Ji’

'ŕ l CXI.
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CXI. .TITULUS

А’ gyermekeknek törvé'ny [явит Avaló,`

és ‘vifzontag neveletlenidejekröl, ¿t изо}.

mak Prókätor valìaybkról.
_

. `

Mìvelhogy а’ Szabad Záleós [латы

Nagyságoí'oknak, és Nemeßeknek e’

vìlágból ki-múláfoknak ucánna , gyakorta

i'zokott gyermekek kitsin, és neveletlen ko

1'okban t'ólök maradni, esl-más embereknek

oltalmok alá, és fel-nevelésekre jutni. liz`

okáért a’ gyermekeknek oltalmokrólfis, ,és

fel-neveléfekröl fz'últség, és illik fzóllanom.

De minek elötte àz oltalomról, és azokra

való gond-vìfelestöl yirnék; _a’ gycŕmekek
nek ìdlajekrölv f'zóllok- пить ; Y

~ l-ìolom:»ellsöbben-isÁ ezt Vkell meg-tudnunk,

hogy a" gyenrmeke-k,i avagy magzatok köz

zůl, `ném'elly'ek meg-állàpodott, ember-ko

rokba jutottak; némellyek -pedig még tökél

letes ember rkorokat «al-nem тёк. .Tökél

letesflmeg-állapodott' embengkorokban _vagy-l

пак ‘a’ 'férñak húí'zon-négy ;ef`ztendöskorok

ban; a’ leámyzók pedig', а’ moûaniak fzo

káf'ok fzerënt, tizeuhat efztendösfkorokban.

A’ kik pedîg közülök. ezt az idöt el-nem

érték,még alkalmatlan idej'ú embereknektartat»

nak. Ezek-is avagy törvény fzerént való

ìdejüek, vagy ìdötlenek. A’ törve'ny Гае

‚гёпс való idejüek Ckiket jól fel-ferdültek

nek-is
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nek-is moudunk) mint ya’ {так ‚ ’s mint

Pedig a’ leányzók, azok, kik tìzenkét efz

tendösök. Ugy vagyou` a’ mi régi fzoká

funk Шел-ёж, a’ {абак cìzennégy efztendös

korokban; al leányzók pedig tìzenkéc efz

tendös korokban vóltak törvényA ikeréut

való idej'úek. Mondatnak Pedim> hpgy a"

törvény Ike'rént váló idejek meg-vagyon,

ezérc :‘ hogy {шлёт egyebekkel perellmatnek,4

és Prókátort-is valhatnak. . ушки: pedig

ezt .az из: elmem érték, печатая át'Yák

nak mondhattyuk. - _. I

'Noha azért a’ régìeknek~fzokáfok Гиен I

rént tizennégy efztendöskorokban kezdec

tenek a’ {érfiak Prókätort vallanì , Ia’ mi

ìdönkben ‚папаши, és a’ moßaniak {йо-`

káka fzerént, tìzenkét eilztendös-korokban

közönségefen, Prókátort val-hatnak: tìzenhat

ei'ztendös-korokban adófságokról, és Zálo

gokról; tìzennyoltz efztendös-korokban pe

dig aranyról , és ezì'liìröl, és minden-ném'ú

ingó marhákról vallàû telletnelç.` Végtére

pedig, huíìonnégy eùtendöskorokban min

den-némü jóíkágokat, örökségeket el-adni,

el-tserélni, és akár melly úton el-idegem'te

ni fzabadok. Meg-cartván mindazáltal az

el-adásról , és el-ldegem'tésröl a’ fellyül

meg-ir: okokat. _'

A` leányzók-is hafonlatos képpen tizeu-k

két eiktendös-korokban Prókátort valhatnak;

tizennégy efztendöskorokban gzìadóságok

Р z rol, "

‚о
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ról, zálogòs'..jól%ágoknól, -gar-ányról, ё:

езШ’сгЫ, és egyélw .-ìńgó jókròl felelhetnek;

tizenhat "'eí'ztendös-korolcban ,añyai “надуван

röl, задушит ,- és v'mil'ldennfémlì egyéb

ада/задеть culajdon 4ö*rökswîgéeknek «al-adä

sáról-is .(a’ felly'äl megamondott' mód fze»

rent) .läaba'd tetfzéfekböl v{régezllet'nek, ésP

шиш тетенек. Tsaklhogy "a" leányzók,

kik még haiadońy ‘fóvelvvágynàhr' és lmás

нанята vlfeléfe,î és шиши. alatt .vagy~.

пак; valaìni végezé'sre, `tizenhat vafziendös-Vv

korában, _avagy нашёл-1; «'a’f,»vallástéte1re

e'ŕöfzak 'ikerënt ` való kénßzeńtésböl ne haj

tafsa'naks {Мец ekké'ppenï mihelyt' y'h_:'1z‘al`ság`~‘

ишак, гъ’. fél'e etövel, l“ésïkéni'zer-ìtésböl

’ чан? ‚чешет; ésl „наметать igen, és> mé1~

záńíis мёд-шиши ,Y 'és -l1‘fe1fnrdizhgcnak ъ '

miérf-hogy bizonyos dolog ez,\ hogy nia

gokkal még- nemï'fzabadok., magok;

ufasàgokben mégliein yvóltzäkß'fiî'f' «i '

у
Kik ` темпе]: ńmgokkal“ jidbadoknak

яства És а"‘3усте1ее1теЬМют félc ol

-iiìftgllmokïóh l ¿_ im" ‘f’ ' ' f >

 Magokkal `ïZalSaclollnak leuuì pedig azok

‘_fmondatnàkgfl -k'ìkll fenki пасами ß alatt

nìntsenelk Nyîlvám'vnl'ó dolog pedig ez-is,

позу ‚ а“ Ikiìzek' , *és "leányzók miiât . ad
" j; Y i J ig»

 



СХП: Tu т U L 11 s. 227

dig, a’ még ki-neni' hágasityák .öket, más

oltalma, _és hatalma alatt vagynak. Merc

egyébként, ha Tútoroky -,- i ~. és?` gondvifelö

jök nem vólna, az :elméjekne'k gyenge, 

és ha' andó Volta miatt, könnyen el-hitet

hetnek, és сза1аппас11агпа1с...Еиае1с (Ждёт; mél

tán az olrnilomrólf.` és ‘Tńroräágról Ёа‘

lemìtI irnom. Holott.xelsöbben-i§ 911.11;

gy'úk vef'zv'iìnliibe, hogy. a’ Tútorság 111110111"

1ё1е ‚ l tudni-illik : Elsö ‚ ~. a’ törvényi'; fZçr
lwizntïl valól: Mái'odik ¿œiìàmentomufzeréujz

való‘: Наташи “011311111;  ,Tńtorsůgî , ‚2211191;

131111` a’ ll<`¢¢iedelenmád.v  `A’ Túrotság- pe.;

dig noha опутавшая: ‚-‚›п1‚в11уес:а’„1ёгуепу

adott ‚ 'esi- измажет .annali ioltalmára,

a' ki. magic.> gyengey. îdötleulphés mikel,

matlan ideje ,~-és\l‘ncveletlexr vnltá.„mia§¢

meg-nem'- olcalmazhazryá = Aîmindmfiáltal а да

ö nevezetinek ‘.erëével, ' mindeukoron ol

talm'at y ~ jegyez. .Honn'ée »i a’«. Túroroknak-is

tsak arrá-vagyon Насыщен, `hogy az árvák

quair olcalmazzákf, rés y‘nintsen az .el-idege

mtesre. '_’11 - 1. « 19 ‚млрд 1

l., ."". ‚к. ь, :-'-:11 fr .3f-)Hmm о‘

‚р. ` z l `1 v .

E
' ' .  ‘ › l ' 'm "(11111

.f идёте-тат -,‚...‚‚‚

А ...l ‚ `.‘J . „`

1“ ". : .'".:_`€,`

".ЭЗ-..:

.

'C
и
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geen@ тамада, ' телу гамму
_ fzèiéńbvalfinalüfmonmik. E.. _n

örvén'y fzerént- való. Tútótságnak mon

l(lasik, a’ fz'úlôi, és atyañai gond vi»

заем, és опытах. Мех: az. .attyok e1

halvá'n, les* 112 аппуок'а meg~maradván ‚1 és

‘nèùelëtlenkñak nvagy leányok", kik még a"

tör'v'e'ny -lterént való ìâöt степеней, az

‘attyokzházábanrhaf maradnak; _tehát az ап

пуошащзепгеашак. ñának, és 'leáayának

tutelájs, bltalmayés gond-vìselése ,mind ad,

digl', - meg az fö* meghhólt uraA nevét vifeli,

és máfodik .hááalëágra gimen@ mégyen.i A

zonképp'en vifzontagr ha-az annyok >meg

hgl, „азиаток тенты ugyan рампа:

nemböl ‘laló- 'vólna-is, мы `berlina-,c пазу

Vleányokra- nem 1.atyai, 'hanen anyai .fágról

-maradott jók', ‚ és örökßégekl vólnának-is;

mégßis mint n’ jóknak , `mint а’. gyermekek- ч

nek az attyok, és fenki nem egyéb vif'eli

gondjokat, és tútorságot. Miérthogy na

gyobnak tartyák a’ neveletlen fzemélyre

való gond-vifeléů, hogy nem a’ jófzágnak

meg~tartását: A’ leányzókhoz-is noha illik, '

bátor ugyan tökélletes idejekre nev,ekedte~

nek légyen-is, a’ még el-adattatnak, hogy

más Tútorsága, óltalma, és gond-vifeléfe

alatt legyenek; a’ mint meg-is irtam.

« ' ‚ l Mind'

 

.‚__ _ŕ „n-Á.. _J_`~-.„..¿. 4. .
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Mindazonáltal erre тушат, hogy

a’ araí'zt. nembölyaló atcka ha más {ele

séget'hozand, ésV az árváknak javaìt, ‘mel

lyek az- elsö fele'se'gétöl «reájok m'aradtak,

té'kozlanìikezdi; illy _efetben azö tútorßága

meg-nem, áll, lés azt 'másra bizzák. ÁHa e

di `а2 аёгуоК`Ыетеё.етпЬег (és`v a’ ña-meg

ha 'vánY az "ö шайбы-1; tartozik gohdòt:

Yifelnì, 'és' a",Tútors~ágoc f_el-veúhî; *mint '

_azctlknak Pò eleïfés' Aöregbik attyok. ' 1321

'ì§ el-'pem' hagyváŕl. hogy ha az árv'ákìnaküz

ànńyok külön jóíkágot, és; örökségetí birna;

:nelly ç's'ak'ö magát, ésjúem ázïùräöllleäé

az ига mèglhalvàn' (ha máèhoz ha'jtànâfïe#

jérlìs) ñginak, é; мнут; ~tú`torságóktôl

eml ` réfzébep пе111`11е11 -l'og'niç 1111151—

‘ ho‘ ' a’ jólfzz'ignalì'à’.gyeńneîelgr'éivalóïmà

rad-.isa óká".’_ ("'ïúůjlfs'ágńak'g" yrlf.~`.sïfaur` 'annyo'k

légyen az," I ` материть;-‚ъодучныш `

után ñaif;"é's lbá'n'yit паду]; e"`félè jókban

örökösöknek.î` A’ hòl pedig a’ ñnnak“ авуа—
Най. vágynak ',pfkikre alz atyai* догме-шт;

iäâlhatga', azon atyai jólkágńak `gfmdjátyfiés

Tútors gá't a’ közçlbblk' attyokña; 'é'S neil

nz {аппуок 911`е11`:.а' ininjr m'väbbá az’ aya*
ñaknak ^ Tintorságokrólv 'vìláäosbbarffmèg

тазик. ' i l 1

J 4 i. ~  _1 f › MSH-1.

"ab 133 :la: 'JA

, ‚ р 4 cxlv.
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A’ -máfodikl тощий! ‚ _те11у„Те/За—

mmtpm [гнёт «valónak mondmgil'.A __ .

А’ málbdik Tú'torság, lnfellyv Teñamentom

JAI¿fzerént Valónnk@nuorxdatìkì',Á ez': mikmf

az пуд 3131510: ágyäban fekfáik, 'ée agró

neveletlen lüakat, _ 1сйпу91сас’‚‚павупа;‚`_ёз

net_q Vóluav olly báttya, avagy ötse„(ki`t a.’

Tútorságnak goudja-viselése ìlletng) f ауры

hav дыра-15, de azt által lát'ná, ho yfidövel.

зад; МайсдавёфККегдепё [о allá., es
канадцы], Iés ‘ke'tséîgeì „Таю: fogna.

lennì, azonÍ ‚Бадддйагу 1еапуасд1 rpkopsá

giuak„ tavavgy ve', (тещ; való «atyañaínah

avggyugyakorta. _ izbttl„barátinakis ytńtcnisŕá

Okalßva __ gondvifeléfek; plá‘„hgg»y`gya te

ánmçngímn 5 an вы ef», á штыки.

nak¿ne'm teak az élö 62115; ea'nyok; -hanem
meg идущие]; Inélíëb'en-vnlókîis,v . -E’.«féle

tweitementomnakÍ 'peilig mindgpkòr’ eteje, yés

-hlely'er¿¿vagy0n;,. hanem ha a’___test fzerént':

való atyañak,'_.l,'àyagy ‹ a’ `tulajdòn ` feleségç
törvény fzerrênt;Ífésligazv okból спеце mo

'.dgmának, „геъъоцстк: l_.Miérthogjr a’

teûamentoin íìérënt Való tútbrságot ollyan

fzemélyekre kell bizni, kik a’ mi hazánknak

fzokása fzerént a’ tútorságnak gond-viselé

'sére elegenclìäk».` .'-`.; '«"~ ~ '

 

' ` „Цf 4 i . „__“- „дым. _nn- ~

CXV.
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А’ harlinadik Tútaŕságról, .fídahl

тати/е mondatik.

' r

. ' ‘ ` Y \ ч ч...

А’_ harmadik Túmrság az ‚ .mellyetfl a" Fe-v

jedelem :fzokott adn-i =r.a’.Fej_ede1çm e»

dig; és а’ Растопиэ, анкеты гйющ ` or

fem самцу—жившими, fem teüamentonz

Izerént való tútor'jru'ntsen; azaz', >mikel:

az actyok ‘ teñamentom-cételi 'nélk'úl hal-meg,

és .fam- atyañatf.' fem: 'olly-rokonságot (kit

a’ túcorság illeme) nem hâgy ~utánna. Merc

mikonl valakinek- atyafiai nimseuek, kike:

illeme h’- tútorságnak gond-viselése, a’ fue.

ceiììonak ereje I'zerént; otban aunak ignzsá

ga a’ Fejed'elemre {'záll: ki úgymint törvény

fzeréut az ‚ árváknak ìgaz rfúcceûbra , ö

rököse, és {б oltalmazója, a’ tútorságm- `

való válafztásra gondot fzokott vif'elni, és

mindeu ok-vétetlen, Iůentöl reá bizott tifz

ti шефы, narrozik az так fogyatkozás'á

nak eleit venni. г .

г Itt illik ezt-is tudnî, hogy a’ rmi Feje

delm'únk, a’ meg-mondott dolog igy lévén,

olly tútorokat tartozik az árváknak adni,

és válafztani, a’ Riker bizouyofan meg-ér

tett, hogy olly meg-hitt emberek, a’ kik

az árváknak jovait, 4«és jófzágic magoknak

nem kivánnyák; és hogy abban a’ Vár

megyében laknak, a’ hol az árváknak-is

P ç fzemé
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fzemélyek ijzeréntjlákáfoknvagjon hogy

’ne légyen félö, hogy az так javaic _e1

idegenitsék,fés ebtékozollyák e’.féle шток;

Е’ féle válafztott `tútoroknalt tifztek

pedig ez, hogy a’ Vármegye Ispána elött,

vagy a’ Vice-lspánokelött, ho halehe't

séges; avagy ~pedig egy, виду" étiNexńes

Birák» elött, azou Vârmegyében, a"fhol "az

árváklaknak, паду hngyha a’ júk, és a’

jól'zág bö-v, és, fok Vólna, és külömb-küf

lömb Vármegyélcben vólna, взятие B1'

rái каши egyik elött ‚д vagy pedìg'kepe

béli lembere elött (а" mint a jófzágnak 'àl-

lapottya, és mivolta kivánnya) `az атак

nak minden ljavokról,v és jófzágokról Inven->

táriumotf, és Regeílumot tsimílljanzik,y az

az: mindeneker! ишиасом fel-irattafsa

пак. Hogy igy a' túto'rságnak) ide-je el-tel

vén, minden fel-itt jókról5 és valamit ke

zekhez fzâmláltak vólna, és még a’ jófzág~

mak hafznáról-is , igaz шито: adhal'sanak.

Mert ha valamìt 0k nélk'úl, és, mód nélkül

adtak-ki az árváknak javaiban,'mihelyt fel

nevekednek, a’ tútorok tartozna'k «az'fárvá

kat károkról meg-elégitenì: és»V nem сват:

azok a’ tútorok tartoznak fzám-adáí'sal ‚ ki

ket a’ Fejedelem. rendel; hanem mind a'tör

vény í'zerént valók, pedig a’ teûamentamos tú«

' torok, a’ fellyül meg-ift fzám-adásra-kötelefek.

Hogyl pediglen a’ neveletlen, és elég

telen iñatskáknak, és árváknak, .bizonyos

ч . tútor
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túmuág alatt kellefsék lenniek'; a" termé

fzetnek , _ és okofságuak törvénnyétöl va

gyon,l 115111113, bgg aznk, kikeröcl-en e

légcçlen idejek mxatt magokat meg-nem 01

talmazhattyák, más emberek olcalma, gond

vii'eléí'e, és tútorságanalact Yifelteßeuek» .

‚. ‚ .: :i: J l --f 11,14 ‚д: .

‚ер/1.» Т1тпьпзьдгг .1l »g -

A" tútorrághoz mikor [сдует]: 1 ~közelb~

бей a"férfiuág16!~való щади ‚ ё: œ’ {сайт};

L "'agfól bblókra- mika# fz'állyon? ' 1 I

1 n

De, hogy a’ tútorság dolgát Világosblîan

- . meg-érus'úk, tudnunk kell, hogy azo

Ка: a’ fzcméllyeketkilleci, és a’ fzerént

adatik, a’ kikre kellene a’ meg-hólt ember

nekjóf'zága birodalmának, és tulajdonságá

nak i'zállani. Ha azért teilamentom fzerént

való túrorok nem léfznek; tehát a’ meg

hólt embernek aryaŕiaira, és ver fzerént

való rokonságira, a’ kikre (ha tellyefséggel

magva fzakadna-is)‘ a’ jóf'zág jövendöben

штампа, kell bizni, és adni. "

. А2 atyafiak pedig ke't ágról fzoktak

gyarapodni, fériiu, és leányi ágról. A’

{ériiu ágról ez okáért a’ kik vagynak (kik

férfiui ágbe'li atyaiiaknak mondatnak) azok

jámak elöl a’ tútorságnak vifelésében, min

den egyéb leány ágról-való Ver f'zerént 1111

ló rokonság el'ótt-is (kik leány ágról-való

atyañak



/
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atyuûaknak mondatnak.) `éŕelöfzön-ís давка:
illetià és :e'f lezinyrl ‚яды-то асуайакдсш

lömben Геш- íifelhetnek: tútorság'nt, hammlf4

ha a’ férfiui ágtók tellyeíäéggehelfogytak
vólna az atyatiak: és _akker-is каштан

reájok nem-bizzák», “Валет—1111 az árvák: _inf

vai, és a’ jófzág nyilván mint fértiui, ’s

mint pedig leány; ággtçilleme„«»és idövel

ап'а-13 fzälhatlia. Mert mik'oi' kételkednek ‘
a’ .jc'ńiaflgnalvA fzállàsa~ felöl (клавиши, ‘hog-

ha mind a’_ két ágat illeti-é.,` :,Wagypedig;i

egyedül tsak a’ férñui ,ágta fzáll) 11111191- а

leány ágról valókat (ha a’ férliui ágról nem

vólnának-is) ' a’ tútorság mellé nem”. щи?

tìk, reájok fem bizzákyhogy az árvák i@

fzágának birodalmát, lé-s"ul‘aságát, a’ Шпон

ságnak fzíne alatt magoknak tillajdoniœ'm'.

nek láttaf'sanak. Mellyért» e" dologban-is, .in

kább idegen Tútort kérhetni fla’ Ii`ejede«

lemtöl. Мг:  .
„Ц.

QXVII. TITULUS. _ '

[1411107 и’ jófza'g' шт! a’ _két r@figurai

leti, mit~ kell mivelni a’ _Tútarság' felöl? _

Vigyázni kell azért, hogy ha az 111111111—

nak jóí'zágok mind а’- két ágat nyilván ` '
illetik, azaz: hogy ha vaz afzfzonyi ágról ^

valók azokban a’ jófzágokban még az ár

vák attyoknak éltében-is nyilválbvaló . ura

Ságok,
d
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sägok, és bìròdalmok минете а’ tútor

ság vifelésröl illy-en kiìlömbség vagyon.

Meri: a’ két ágról-való atyaíiak '-'avagy egy

idejììek, avagy idövel .egymástól k'úlöm

bözuek. Ha e-gy idej'ú'ek, és huízon-négy

efztendös-ök., és a’ tútorságra elegendök;

tehátf az'a'wyaì ágrólwaló atyañáknak kelle

tik a’- tútorságot vifìalni»v »Ha pedig a’ iiui

ág kil'sebb, : ёз` а’ -16áxiy~ágról-valók nagyobb

idej'úek; tehát addig, a’ 'még 4a’ 'iiui àgról

так fel-nevekedvén a’ cútorságnak vifelé

sére жаждем 1ё12пе1с, а’ 'leány ág'i'ól

valókat-is a’ tiitorságnalß .gondja-vifelésére

elö véfziké ï  ' '' ' ' `

Jólléhèt emlékezü'hkawól', liògy' né

ha a’ férlìuiágból 1111611131111111111'11'э a’ ‘tör

vényifzerénc való 'idejeket meg-érvén, ad

t-ák ` a’4"tútorság_ot¿ milcmj` ymeg-állápodott ide

jeket',r úgymmt at huíäon-‘négy' eíztendöt

még el-fem érçékivólna-is. Föképpe'n olly

kor,« 'mikor az ‘arvákilak »az 'annyok más

férjhez ment, I4ki~miat_t: i? jófzág вмещает:

pulìtúlni : és ‘ez illyen tútotsá'g диву

mondort dologban meg-maradhat.1\ 5; ' -»

Ezt pedig mindenkoron igy так, a"

két ágról, úgymint férñui, é_s leányi ágról

való atyañakról; hogy а’ mëg-irt mód fze

rént a’ tútorságnak terhe, és gondja-vil'e

lése azokat illeti, a’ kik az árváknak, а‘

vérségnek lineàján leg-közelb való vérek,

és idövel-is nagyobbak.

» CXVIII.~
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CXVIII. 'TITULUS. -

l Mi légyen az Àgmztìo, és Богато;

azaz: a’ ágról, és leányt-ágról való '

rokonság? . ' . . ‘

Ezis rövideden tudáûmkra légyen, hogy

ez ige Agnatio, nem tetméßzet fzerént

való név, hanem, polgári fzokás í'zerént

való név, és a’ városi törvényből formál-'

сапоге, а’ teméfzct {herém való vétségnek

külömbségére: hogy ez által a’ flak , és

leányok eredetinek külömbségek два-стек.

Mellyböl nyilván meg-tetfzik, hogy min

денек, kik Aguatuibk, ugyan azok Cogna

tuí'ok-is, azaz; atyaûafok; de nem 7112011

tag. Mert a' Nemmel: a’ feje az Aguado,

а’ tagja pedig a’ _Cognatioz Noha а’_ Со

gnationak neve-”E, a’ közöuséges rokonság»

nak neve, melly mint a’ fiakhoz ‚ ~ mint a’

leányokhoz illik. ‚44 De itt e’ helyen," az

Agnatio „tsak. a’ üui ágról» való rokonság

béli vembeteketäjegyzi, a’ Cognatio pedig

anyai ágrólválokac. « - r » _ “'

CXIX. “A
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CXIX. T..I T UIL US.

Ä’ Те/йлтетот Дегёпб unió tú-torsa'g’

meg-álbat-c’ а’ Тбтоёщ fzere'nt lvalo’ tútoï

sa'g ellen :y ¿s pifzontag'? к,

De itt агу kérdés tämad, tudni-illìk:

hogy a’ teñar'nentom fzerént való tú

torság, a’ törvény fzerént való tútorságot;

avagy vifzontag, a’ törvény ñaerént való tú

torság vefzì-é-el a’ teñamentpm fzeréut való

паст-завы? Mellyre ш mbndjuk, hogy a’

teůamentom fzerént való tútorság, mellyet

méltán, yés jó móddal, és azokra a’ Гие—

mélyekre bìzták y, а’ kiket a’ törvény a’

tútorság vif'eléfe mellé botsàt, gyakorta n’

cö rvény fzere'nt valót el-véí'zì; de nem min

denkor. Мену dolognak nyilvábban való

meg-énéséért vegyük efzünkbe, hogy ha

az atya (magával I'zabad lévén-ìs) az ö ne~

veletleu gyenge Бай: а’ fél'e fzemélyeknek

hagyná teûamentomban, kik hid-fzegettek,

és nyilvân-való ham-is hitüek, kit magyarúl

lúdasnak mondanak; avagy a’ kik gonofz

hirben névben forganának, és dfztef'sége

vefztettek, avagy levelefek vólnának; а

va pedìglen hitetlenségnek nótájálza eûek

vó na 1( még ha a’ ńui ágról való atyañak

vólnának~is) Mert a’ gonoí'z hitek nevek,

és .hitetlenség miatt, a’ törvény fzerént

való. igazság mellöl, melly ôte; illethet

. te

ч
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te vólna, el-eůek: azért atútorságnak gondja

viselése meile,` a’ több atyañaknak кают,

kik utánnok következnek, nem botsáttatnak. г

Azo'nképpeii, ha az atya az ö leányit

(На? nem lévén) yleány ágon való rokonnak

teítamentomában tútorság alá hagyja; еп

nek-is az ö ti'1t01‘s'áng;av a’ férñui"ägból valók

mk, és ofztozó aty'afiaknak, kikre Valaha

fzállani kellene ‘a’ jóíkágnak', károkra, és

nyilván-való vef'zedelmekre meg-nem álhat,

meg-fem engedtetik: Hogy e’ féle fzín

alatt való tútorság miatt az atyafiak igaz

sägokban meg-ne fogyatkozzanak. Mert

gyakorta az atya látváni hog'y liu magzati

nem maradnak, az ö leányihoz való Гае—

гышёЬЫ nem tsak ollyan tútorságnak neve

álatt,‘,gle még egyéb féle fzín alatt-is igye

kezik'ázokat örökösökké tenui, azoknak

az atyañaknak kikre még ez után I'zàllani

kellene a’ jóíìágnak, nyilván való akadál

jokra. ' Vifzontagis pedig, mikor az atya

ei'zébe vefzi, 4hogyl az ö atyañai közzül

valamellyik, bátor ugyanl fiuV ágból-való

1égyenis, az ö jófzágát fzomjúh'ozza; és

aval, hugy vagy új oleáû танца, 4va

egyéb úton, és ('zi'n alatt való~ fogáfokkal

igyekezìk elleue pert '_támafìtani, és azt

magának fo'glalni; femmit néki- nem наш

nálván а’ törvény' fzerént való igazsága a'

' tút'orsághoz: az attya fzabadon,î a’ kinek

akárja, annak hagyliattya magzatit telta

. men
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mentomban: De nem a’ leâny ágról-való

atyañaknak , a’ felly'úl meg-mondoct okok

e'rt= Hanem-ha nyilván a’ jófzág mind a’

két ágbélieket illeti. Mert illy dologban,

a’ leány ágról való atyafiaknak-is, hogy ár

v-âinak gondjokat vifeljék, fzabadon el-hagy

hactya. '

СХХ. TIT ULU S.

Emlëkezetm-való két Tzikkely a’ Tútor

ságnak fcl-vétele'vöL

Tzikkelyt vegyünk erz'iìnkbe-> Elöí'zör,

gy a’ teiiamentom [ìerént való tútorok,

kiket jó módjával hagynak, a’ cöbb clito'

roknál, tudni-illik a’ törvény ikerénc valók

nál, és a’ kike: a'rra rendelnek, méltósá

gosbbak: ú y hogy elöfzör a’ teiìamentom

fzerént так, az után a’ törvény fzerént

так, és utólikor a’ rendelt tútorók vi

felhecnek tútorságot. A’ máfodik Tzik

kely ez, miért hogy a’ tútorsàg (a' mint

meg-vagyon mondva) a’ jófzágnak шиш

után jàr: azért még a’ fogadoct atyaliak-is,

kikre шашек jólkága valami kötésnek,

azaz: ŕiává, avagy atyaŕiává való fogadás

mk ereje'vel, és Király confení'usával fzál

lana , i'iui ágban meg-fogyatkozván , de

leányi azért lévén , a’ túcorságnak допёр

Q vifelé

Е’ felly'úl meg-mondott dolgokról kéc

ho
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vìfelésére elö botsáttyák, és reá-is'erelìtik, _

fzintén mint a’ férliui ágról való. atyaŕia

kat; a’ leány-ágról való atyañaknak igazsá~

gok a’ tútorsághoz azoknak femmit nem

árthatván.

CXXI. TIT ULUS.

A’ fële dolgokifól, mellyekben az игуа

fiakimk a Tútorm'g шт engedtctik.

Továbbá ezt-is tudni kell, hogy 111171111

11ёрре11 négy rendbéli ügyek vagynak,

mellyekért a’ férñui ágról való atyafiaknak

is, fem vér f'zei'ént,~ fem teil, fem еду

méhbélì , avagy egy oleáfon valóknak-is,

а’ tútorsâgot vif'elni nem engedik. .

Elsö, mikor valamellyik fejét, és jó

fzágát el-veíìti: mint azok, kik fejeken>

jóf'zágokon maradnak. Mert valameddiglen

az atyafiunak a’ í'ententzia fején le'fzen, tú#

torságot nem vif'elhet. _ .

Máí'odik, ha elegendö, és nyilván-`

való ok nélkìll опу falut idegenit-el, щепу

egymásra fzállandó Vólna. Мёд; ha feje

váltságába adta vólna-is; tehát a’ 111101858

па11 tifztit :fem vii'elheti. Mert ke'tség fér

hozzája, hogy nz árvák jóí'zágát-is ‘el-Vefz

tegetné. _

Harmadik, ha azf atyafiak közül-Való

magával mann> fzabad.; hanem más hatìalxna

‘ ' ‘ 'A'. ' a я
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\

Í _.

alá vetette magát, avagy engedte magác

vetni. Mert a’ ki magával nem fzabz'rd.R .` j)

másnak tútorságát nem vií'elheti. {54 а "

Negyedik , ha hitetlenségbe. езда/9.54

Vagy hamis hitünek találtatott, vagy egyélg \‘~ `\

ként tiíìtefsége vefzcerc, avagy fzárí-kl- "-\ 3

vetett. Merc miképpeu ö a’ jófzágnakf».

idövel reá-való fzállása mellöl el-efet5;.`:¢ х,

zonképpen ennek miatta a' cútorságot-is el-\\

vel'ztette. J

„̀jl

.N

СХХП. TITULUS.

Hu'ny képpen тет/Юте mago/eat . ц

Tútorok a’ tátorság'mk terbe'töl?

Ф

Továbbá ezt-is jegyezz'úk-meg, hogy ki-

váltképpen az ollyan tútorságtól, Ia’

mellyet a’ Fejedelem , és a’ Ран-отток

fzoktak adni (ha акта) ember fok kép

pen mentheti, és oltalmazhattya-meg magát. ` ‘

Elsöbben , Gyermekinek fokaságával, ч

és a’ lakó-helynek meí'zfzeségével. Mivel- '

hogy fok féle dolognak goud vifelésére nem

érkezhetik. ‚

Máfodíkor, Ha fok гаивк van, és ‘

kül'ómb-k'úlömb Vármegyében.

' Harmadfzor, A’ Fejedelmeknek 121111

telen való hadak miatt; miérr-hogy vicézlö

férfifak, és vite'zséggel fzokták kenyereket

ennl.

Q в Negyed
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Negyedíker, Ha a’ közöuséges fzol»

,gálatbam és а’ Fejedelem dolgaiban léfzen

foglalatos: Aa’ mint vagynak a Cancellariu

fok., Oratorok, és a’ k'úlsö Ori'zágokra Уа—

ló követségre kiket válafztnak, az Itfél'úù

Meûerék, _Udvarbírákz a’ jövedelmeknek

bé-fkolgàltaìóì, és'a’ pénznek, és egyéb.-.fé

' le egyet máfoknak komornyikì , és egyéb

hafonlatos tifzteknek vìfelöi. .

Öt'ódfzör, На »gyógyúlhatadan Бесед—

ségben vagynak. ж ' ’ 

Hatodfzor, Ha ìráû nem tudnak. -

Hecedfzer, Ha {б -halálos elleńse'gi, és р

3011012 akarói vólcanak az árvák тумак,

és uz arvâknak-ig к * _

. Nyoltzadfzor, A’ VéliSég miatt, mikor

шайб-11111: а’ hatvan eiktendöt idejekkel

‚пе-мышь

’ " Kilentzedfzer, mikór még igen так,

és még a’ huízon-negyedik eíìtendöt _el-nem

тёк. -

lì ›'

\п\` ' - .- *ÍnQ' `

ÖÍW
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сххш. TITULUs.

Ногу a’ Тают/г Мот tartoznak u’

tútorségvzak 'tifztit щит: Es bány ‚сёр

pen tejèrik таза/ваг kétség'efckkëâ

Ezr-is jól meg-kell gondolnunk, hogy а'

Tútorok cartozuak aval, hogy hiven,

és igazán vifellyék az árváknak tútorságokac.

Merc ha ezen kiv'úl kétség kezd hozzájok

férni, hogy gonoßzúl, és nem hiven vifel

vték vólna; nem tsak a’ tútorságból vet

tetuek-ki; `пашет annak_felette (ha az ár

vák javçúban, és;y jófzágokban kécségben ta

lálcacnak) kc'z amlyit kell érette ñzetniek.

На; pedig az árvác fzemélyébeu bántocrák

meg, vagy jófzágáról való petit áluokúl,

és nsalárdul forgaccák , vifelte'k; _öröklçé

'tifztefsége vefztettek léfznek éretce. Es

a’ kámak két amlyiJ ñzetéséu maraduak. _

Léfznek pedìg ig’ Tútorok kétségefek

ké fok-képpen: _ '

Elöfzör,~Ha azoka javait, és jófzá»

git bolondúl meg-emèíädk , és el-vefzte

getìk. ' _

Máfodfzor, туш az’ârváknak életre

való шведски, mind ételbülb ruházatból,

ki-nem тощим.

Harmadíäor, Ha az árvákat 0k nélkül

rongállyák , és gonoíäúl tartyàk.

О. 3 Ne
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Negyedïzer, Ha,öket jóßés tökélletes

erköltsre nem tanittyák: avagy a’ Tútorok

ö magok rofz erkölts'úek.

„ Ötödfzör, Ha felette fzegények.

Hatodfzor, Ha az эти: atyának halá

los ellenségi vólltanak: avagy az meg-hal

ván, az árváknak akarnak jövendöben nyil

vanvaló ellenségì lenui.

Hetedfzer, Ha félö, hogyl az так

jófzágára vágyódnak, és aztmagoknak kez

dik tulajdonitani, és immár-is шавок fzá

mára élik.

Í

CXXIV. TITUL U S.

А’ Тйгоготг míképpen намотать ‘.2

És az efztelen тати.

ovábbá ezt kell meg-érteni, hogy e’

féle Tútorok, akár tefiamentom. i'ze~

rént valók, akár pedig más féle'k- Iegyenek,

a’ felly'úl meg-ift kétségért, azaz: gonofz

gond-vifelésekért, és -az árvákmarhájának, és

.jófzáginak el-tékozlásáért, minden fzemély

válogatás nélkül akár férfiak, akár afzfzony~

népek, akár idegenek, akár `zityafiák, és

sógorok, l'zabadon vádolhattyák öket; .tsak

hogy ezt kegyes indúlatból tselekedjé-k.

Az árvák штаты ö magok neveletlen

koro'kban nem vádolhattyák.4 .De ha fel

nevekednek , és a’ törvény fzerc'nt Való

y t ideje
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idejeket el-érvén, akkor, mikor inrmáx:y pert

indithatnak, hogyha az illyen arvák tellyes

eí'zlìek lélknek, az ö goud vifelöiket, ас

tyokliainalfzy tanátsokból fzabadon vádolhat

щёк. Holotc ezt-is tudjuk-meg, hogy az

árvák, minek utánna törvény fzerént való

idöre, és ember-korbaf~ jumak; akarattyok

ellen, és ha ök nem kìvánnyák, az-,atcyok

teíiamentom fzerént Tútorokat nékiek nem

hagyhat; mivelhogy mái- annyi idej'úek,

hogy a’ törvénynek folyása fzerént' mago

kat :neg-oltalmazharcyák. - А ~'

A’ hOl pedig a' ñak akarják, és` kiva'm

nyák az ö törvény fzerent való idejeknek

utánna, az -ö fz'úlöi nékik Tútorokat adhat

nak; de azokat immár nem Tútoroknak,

hanem Curátoroknak ;-‚ azu: gondvifelök

nek mondhattyuk. Mert a’ Tútorokac

gyermetskéknek, és ollyanoknak, kik nem

kivánnyák; a’ Curátorokat pedig öreg fel

гении: iñaknak , és kik azokat kivánnyák,

l`zoktak rendelni. EZeket-is úgy, hogy ha

azok, a’ kik kivánnyák, tellyes Íefz'úek

leí'znek. Mert egyébként, ha a’ бак e1'

méjekben meg-fogyatkoztak, és balgatagok,

avagy havafok, avagy efz nélkììl fz'úköl

кадок, meg a’ törvény fzerénc való ide

jek után-is a’ teliamentom fzerént való

Tútoroknak; avagy azok nem lévén, at

tyokñainak fériiu ágból valóknak; és агон

is el-fogyván, a’ Fejedelemtöl kell Túcort

Ц 4 kérui;
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kérni; avagy ne talán az Orfzág Bírái tör

vény fzere'nt neveznek, kit illelêen a’

tútorság, és ezeknek tútorságok' alá léfz~

nek rendeltettve: mert ezeknek gond~vi

feléfek .alatt léí'znek minden javokkal, és

jófzágokkal. 1

Ме11у Tútorok fzìikségenI ügyekben,

kiváltke'ppen az árváknak tápláláfokra Való

dolgokban, az árvâknak terheket, és felö

lök' való féléil fel«vehetik , és jófzágokból,

a’ mennyire kivántatik , mindent Írendel

hetnek; de az árvák jófzágát -el-nem idege

nichetik.

“д схху; rŕITULUs.
' )L .

Hogg fa’ тащит мёд az отбили

kivül-is Tútort» adbat. '

Mivelhogy azért a’ tútorságnak Vil'eléfe

‘ a’ kegyes jó tselekedetek köz'úl egy

gyik; «a’» kétséges Tútorokat minden Oétava,

és tövid törvény kivül-ìs mindener (1111—
helyt {'zó fér hozzi'ajok)l akár ki-isv vádol

hattya Fejedelem, nvagy Király ö felsége

elött; hogy az árváknak jófzágok gono

fgúl, és hafzontalanúl meg-ne eméfztefsék:

Es minek utánna valamelly kétséges Tútort

a’ gonofz sáfárságáért, és az arvák 361211

gának tékozlásáért kezdenek bévádolni;

azontúl a’ tútorságnak,. és az airvákd min

en

...œ-____ ~` д
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den jólkágînak gondrìa-vií'elését a’ Fejede

lem meg-tiltya ‚ és törvény-vége fzakadtáig

a’ j-ófzágot köz-kézhez adják.

Holott pediglen azon közben а’ kétsé

ges Tútornak holta történnék, minekelötte

a’ törvény véghez menne; tehát a* kétsé

ges tútorságnak gyalázattya, és büntetéí'e

véle meg-hal; de a’ maradéki, és örökösi

tartoznak fzámot adni, és az ö gonofz sá

tärságáról az árvákat meg-elégireni.f

Но ha pedig olly. Tútor találtatik,

ki a’ tutorságnak cifztit gonoíZú-l vifelre

vólna; noha a’ kárnak lizetésére kéfz vól

na, és arról kezefeket-is Verne; mindazon

által .al tútorságnak tifztit tôle `el-kell ven

ni: és а’ Fejedelem ö helyébe más Tútort

adjon, ki jámbor, és tifztel'ségbéli fzemély

légyen. . . ~

Merc a’ Túroroknak e’ .féle elég-téœl

röl való ige'reti gouofz tselekedetit el-nem

fedezi, fem pedig több gonofz tselekedetre

való fzándékat el-nem távoztattya; абс in

kább az árvák jófzágábau , és marhájában,

династии továbbá való kegyedenségér,

és tékozlását jelenti, és mutattja: az erre

való gond-vifelés pedig, és annak orvofsága

tsak az egy Fejedelmec Шей.

*2b x di*

Q s CXXVI.
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‘ CXXVI. TfITUL Us. '

Hogg a’ Тибет): aadrvdknak minnie»

pe'rèkben el-ja'rbatnak.’ l

Еж fëm .kell e1~hagyni, minthogy három

féle Tútor vagyon, úgy танцами“

Ikerént teñameutom .fzerént, és readme.

tent: . ez okáért az диковатым a.’ tür-v

ve'nybeu .nyiiván való ‘biäon'yságcm~ taytoz- ’

nak elö;;hozui.l Azr elü hozvám és hogy

ök-a’ Tútorok , meg-bizonyitván,` az ár

váknak mindennémìì ügyekbeu», perekben,

és azoknak folyásìban, és egyéb dolgok

ban, mint azy Orfzágßír'ái elött, mint'pe~

dig egyebütt-is, Sz idöJátott levélnek ere

jével, мамаше, még .а’ gyermekségböl

ki-nem kelnek, vagyon az igaz Túrorok

на]: méìŕóságok',l hog'yfeià-järhafsanak', és~

mindeneket' jó rendre hozhafsanak: щепу

Tútorokn'ak hirek, és értelmek nélkül- az

árvák Prókátornkat fem va'lhatnak; ha е

legendö idejek elött vólnàris: söt egyéb

чаща `fem септик, méglen árva fzám

ban 1éfznek. Kik ha Prókátortvvallanának

is, avagy ez alatt Valláiì tennének; annak

mindeneůöl fogva femmi ereje nem léfzen.

*äh E di’

cxxvni ..
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l

CXXVII. `TITULÜS.

Az тишь idejek шедшими, e's

awól ММ Revifionalis, джаз :* az idd

lcíwtt levc'b'o'l. 

Az árvákniak заедет pedig az `Orfzág

Bl'rái elött ‚ avagy.azoknak панама

terì сит, avagy Kápŕálánban, és Кафель

Ьеп fzokcák meg-lámi, ’és az árva. hány

ef'ztendös légyen ‚подайте/2:11. Melly

idö-lácásnak (tsak h'ògy levél kelljen róla)

‘mindennémü törvényben hicele 4va'gyon.

.Az idö-látott levélnek erejével pedig az

árváknak Tútori, az árváknak nevekben,`

és íìemélyekben perelhetnek, ellent`fele1
hetnek, és reá felelhetnek. Sìöt,v ha'vala

mi решен látcyák, thy az árvák dolgait

el-veí'ztenék, a’ mint`a’ p'ernek érdeme ki-`

vánnya, meg-is békélhétnek a’ más féllel

az так hafznáért; de úgy, hogy, azok

пак károkra, és meg-mnçáfokra ne efsék.

CXXVIII.
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Az {ад—шип levél #mit` hafznállyon; E.:

а" шиши id'o' clijttv a’ mi „ища; щи.

nek, mike'ppm bilmßa'lnmcgf Э _ ¿ _l à

f ov'bbáh a’ Reviůonálnak, azazz.V az Мё

‘‚ latott levelnelcr mindennémü,. (1013011

Ьа11_;а}„131'91‘е19уа3ур11‚ mint-„a' .rókátor

levélne `, még ha _az árvák a’ ` истая—

alól ki-költek vólna~is,_uiég~is_ valóbanlmfz»

nos, és javokrá yYagyonl.: inertI ha öket va

laki. чаду ajámlékkal, vagy fzép fzóval

meg-kerölte, _és attra,4 Царица vólna; vagy

ijeiztéfsel, és fenyegetéläel megérénńtette,

és arm kénfzeifitette-vólna, hogy a’ jófzá

got шишек örökben „ушам az ö e1ég

sëges~ idejek alatt, _:¿úgymiut àl 111112011

пёёхдещепабпек forgása glatt:~ Tlmeg-te-ì

ké-ntvén так utânna tsak az ада-шаг: le:

Valet, fzabadon e’ _féle vallás tételt meg»

hihatnak, ,és fzavokat meg-tzáfolván fem
mifsé tehetik.Í Igy azért, hogy ha az ár

vák efzekbe vévén, hogy tanáts nélk'úl,

bolondúl tselekedték légyen a’ vallás tételt,

minek elötte а’ tökélletes idejekre jutná

nak, azon vallás-tételt az Orfzág Bírái e

lött, a’ Vagy azoknak Itelö-Meilerei elött,

avagy hiteleS helyen, fajátfzájokkal meg

hiják és ellene mondanak. E’ meg-hivás

vpediglen nem tsak az elött lehet-meg, ki

elött " ‘
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eiött a’ шиш tették;‘ hanem más yl'endbélì

Оба/65; Birái elött, úgymìnt Kápcalanokban,

Konventekben, és hiteles helyeken, a’ fel
tett: tzél elött, azaz minek elötte a’ tö

kélletes _idejek el-telnék , jó módjával min

denkor meg-tselekedhetik. Mind azon ál

tal ha el-múlatyák, és e’ féle vallás-tétele~

kel: meg-nem hinak; annak uránna azok a’

vallás tételek örökké-való valiáfoknak tar

. tatnak, és mindenkoron helyek le'fzen. A’

jófzág el-adásának formája, m-ellyet ott-fenn

meg-jelentett'únk, mindenkor az által épen

meg-maradván. A’ meg-hivás-is illyenkép

pen megflévén; a’ meg-hivó fél,` az idö

múlâsnak fzokott ideje alatc, úgymint har

mintz-két efktendönek forgása alatt , azon

ö meg hivása mellett fza-bad-on pert in»

CXXIX. TITULUS.

Hogg az так илу perken, mellyet

ellende gyermekse'gmek idcjén kezd шиш,

nem штата): тертым.

Továbbá ezen idö-látásból ez-is követke

zik, hogy az так az ìdö-látott le

vélnek meg-mutatásával minden perekböl,

mellyeket gyermekségeknek idején ellenek

kezdenének, meg-íkabadúlnak: Nem-is ké

telenitetnek fenki ellen , akár minémàì per
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ben, akär jófzág felöl valóban, avagy

jegy-ruha, és leány negyed felöl, avagy

pedig kár tétel felöl valóban, 'mellyet gyer

mek korokban ellenek valaki akamu kez

deni, törvény fzerént való ideiglen meg

felelni (az attyok idejében kezdett pertöl

el-válva)

De ha valami per jól'zágok felöl, hofz

fzú pernek folyása fzerént, még árvaságok

ban, és neveletlenségekben támad ellenek;

tehát a’ per mind addig folyhat, még az

árváknak meg-kell felelni: de mikoi` arra

jutnak, hogy meg-felelljenek, a’. Revilio

nális, azaz idölátott levélnek erejével az

árváknak gyermekiwoltokat , és elégtelen

idejeket kell bé-hozni, és elö vetni, melly

miatt a’ реп, az árváknak törvény _fzerént

való idejeknek elsö el'ztendejére , úgymint

mikor az árvák tellyes tizenkét efztendö

sök le'fznek, és immár Prókátort vallani '

kezdenek, el-kell halaíìtaniok, és vontat

. niok. Merc ha egyébként elébb kéniìeri

tetnének meg-felelni, tal-én tudatlanságból,

fzabad akarattyok fzere'nt-is meg-felelnének.

A’ féle felelet pedig nem álhat-meg, hanem

éppen, és terh nélk'úl meg-hivattatik. '

%‚$Ф4)$*

СХХХ.
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СХХХ. ' Т l TULUS.

Hogg az тыс az ажио/г ideiekben

шлам perben , штамм, nug-jëlelni.

De ide fel e’ Tzikkelyt (Воду úgymond,

az árváknak attyok idejében kezdetett

репы elválván) nem heában mondám.

Мегс e' féle dologban -az árvák, akármelly

kitsidek légyenek-is minden féle perre, mel

lyet atryoknak éltében ellenek kezdettek,

és inditottak, _tartoznak meg-felçlni , és

mind végiglen törvényt âllani. .Es ha a’

cürvéuynek folyásában val-amelly ârvának

hitet itélnek; a’ hit le-tételnek, az árvának

tötvény fzetént való elsö el'ztendejére kell

haladni:_ miképpen'erröl a’ dologról a’ hit

le-tételnek rendlben , e’ könyvnelç магом

гёГгёЬеп nyilvábban meg-irjuk. 

CXXXI. TITULUS. l

А’ féle történetrö! , mellyben 'az a'r

'va'k 11163` а’ törvény [жуёт valo’ idegjek е

lött-z's tar-toma* mcg-felelni.

nnek felette találtatik más dolog-is, melly- i

Е Ьеп az árvák nem tekéntvén azt,

hogy még a’ törvény lkerént való idejeket

el-nem érték , és még gyermek {Zámban

vagynak, a’ Tútorok által tartoznak meg

felel

I
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felelui, ¿s a’ pernek folyàsára, щепу ö i.

dejekbeu indúlt, vigyázni: tudni illìk ‚ 1111—

1101: Valamelly jófzágba való bévitelnek,

avagy ìktatásnak, avagy határ-járásnak va»

lahol a’ jófzâgokban, akár ki által, 112 ät»

vák nevében', és képekben, е11е11е monda

nának. Es e’ féle tilalomért, és ellen.mon

dásért, az árvákat az Oůavára hiják: Mert

e’ dologbamis, 'egyéb törvény i'zeréut való

idej'ú embereknek módjok, és I'zokáfok-fze»

rént a’ törvény folyásának rendit megt¢uïtà `

ván, kötelefek meg-felelni, és e11ene»mond`á«

fnknak okàt adnì. .

Ennek pedig az oka ez: Мех: 12аЬас1

akarattyokból, és magok indúlattyokból а

vattyâk magokat e’ féle perekbe. És noha
más ember iuti öket a' törvényre; lmind

azálta1"inkább öl:~ láctatnak fel~pereí`eknek

lenni, hogy fem mint al-perefeknek, miért>

hogy. ök igyekeznek, a’ más fél igazsàgá

nak nyìlván ellenejállani. Merc _ha az ik

"тазик, avagy hátáï-jârásnak, 'és fomma

гнетёт; а’- más fél igazságának í'zabadA aka

rattyok fzerént ellene nem mondanának;

fohová öket reá nem hinák._ És azéri:

nem ellenek látratnak a’ pernek _inditáí'a;

hanem inkább , ennyi réfzében, ö általok

indúl. ' 1 .,

Külömbeu Vagyon-azért ez, .ha vala

kì e’ féle földeknek ‚- avagy jófzágnalc ura

ságába `iktatná magát, avagy abban határt:

31111111

-..i ._ ._‚ ‚..._‹-__ _‹.4. „1
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jârtatna, mellynek az árvák békeséges ura.

ságában vóltunak. Meri: ez illyen (мод.

Ьап, vagy akarják, vagy nem, de az Икса

tásnak, avagy a’ határ-járámak-is ellene

kel'l mondaniok. » Mert ha el-halgatuák, a’

jófzágnak annyi réfze “мамаш -ki-rekef'z

tecnének; de azért ebben-is törvéuy fzerént

való `ideigieu >nem tartoznak meg-felelui,

mint {Zintén a’ felly'úl meg-iuondott egyéb

dolgoknan-is.» A’ melly per pedig, magva~

{'zakadtúl való áófzágnak meg-kéitéséböl, a’

Fejedelemtül, avagy valami Végezésböl,

valakire fzáilotc júfzágtól, cámadna;« abban

a’ fel'ly'úl Imeg-irc folyás, és rend tartas

sék-meg. _

cumeITULUs

Hogg a’ kik az Май/саг Фёггёпуге М—

ja'k , az айвой/та]: díjokan шагавший.

Végtére ezt-is tudnunk kell, mivelhogy

az árvák törvéuy fzerc'ut való ideig

len, шина-пик mégleu a’ tútorság alól ki

fzabadúlnak, a’ Tutoroknak fem hirekkel,

fem hirek nélk'úl, femmit nem tselekedhet

nek; merc nem fzabadok magokkal. На

valaki azért e’ féle árvákat valamì hatalom

ért perbe fogna, és törvényre hina (azt

mondváu, hogy az árvák, avagy az ö 11:1—

gyomáí'okból tselekedték volua rajtok a’

' R haral
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hatalmat) tehát mindjáráû dijokou marad,

(а’ mint а’ hivataloknak rendiben a’ Máfo

dik Réfzben meg-mondjuk.)

CXXXIII. T I T U LU S.

Mi Идут, és mint légyen az ingó

marba'imk, -és vqutég'alló _jofzágmak bö

tsilje?

Miért hogy pedig a’ marháuak bötsüje,

egynéllány dolognak 'véghez viteliben

' igen fz'úkséges: Annak okáért illik, hogy

itt valamit fzólljunk felöle. A' böts аж

zért, a’ mi Orfzágunknak régi гнев-1632611

' fzokása fzerént, az ingó, és ingatlan, а

vagy a’ mozdúló , és vefzte' állór jófzág»

nak, és jóknak, illendö` Aéste e l'zerént Va~

ló el-rendelt, és végeztetett-, és тег-1121111

rozott bötsììléí'e. Avagy az ingó marhá

Dalt, és lvef'ztég álló jófzágnak értéke fze

{ént való meg-intézéfe, és meg-itt 111111110

22‘1Га. Két fe'le pedig a’ böts, tudni-illik:

örök, és köz böts. Az 'órök böts, a’

щепу tsak veíztég álló jóí'zágban ‚ és nem

ìugó marhábau fz-okott len-ni, tiz annyit

tél'zen, hogy nem mint a’ köz böts. Mert

еду Jobbágy hely , mellyen laknak, köz

böttsel, egy Girát, avagy négy forintot

téfzen. Az örök böts fzerént -pedig tiz

Gìrára fzámlállyák, melly negyven forintot

téfzen.
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téi`zen. E’ ‘féle örök bötstsel pedig nem

igen élnek': hanem többire az egéfz дуй

lekezet, úgyminc: a’ Pap Urak, Szabad

Urak, Nagyságos, és Záízlós Urak, és az

egéfz Nemefség a’ köz bötstsel élnek.

Hanem ha a’ féle vallás-tételekben, és kö

téfekben, avagy az Orfzágnak valami Szer

zésében nyilván-való Í'zóval meg-vólna ir

va; defk'nlömben hogy éljenek Véle, rit

kán engedtetik-meg.

Melly köz bötsnek rendi е”

módon következik. ’

Еву Kö-vár bötsültetik fzáz Gìrára.

Monoiior, avagy Kalaiirom, mellyben

Pátrónuí'ok, és egyéb Pò Nemefeknek te

metéfek vagyon, böts'últetik loo Girára.

Egyház, ké: tornyos , Monoûor mód

ra rakocc, so Gir.

Едут, mellynek két согнув va

gyon; de nem Monoûor módra fundálta

сосс, 2i Gir.

Egyház, mellynek tsak egy toi-nya

Vagyon, és temetö helye, lí Gir.

Ha pedig tornya niucs, de temetö he

lye vagyon, ro Gir.

Еву fa карета, temetö helye lévén,

. ç Gir.

Temetö helye nélk'úl 3 Gir.

__Rz A’
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' ^ A’ melly Egyházak , паду Käpol

ná'k-pedig e’ Megyés ‘Egyházo'nkivìil fun

dz'xltatva vagyn'ak, nem fzámláltatnak a’ bö

ts'ú "közibe. 

~ Egy Nemes» Ülés, mellyben ember

lakìk '_ ’ ‘ д 1 « v- gGir.

'lla -pedig pufzta, más-fél Gir.

v‘Ha pedig még ép'úleti >sints, l I Gir.

‚ Eg'y Jobbágy ‘Ülés,' mellyben ember

lakik, l А - ' 1 Gir.

Ha pedig puf'zta, fél Gir.

На `pedig из]; Ház-hely, hog-y fem

mi ép'úlet nints rajta;. de falndfkeriben va

gyon, А __ 1 Forintra.

Ha pedig- fa'lu ikerin kiv'úl vagyon;

mezönek помани: és a’ böts közé nem fzám»

ишак, '

Nemefeknek egy ‘Gyììmölts-kertek, ö

reg; еда-душевными ültetett,_ egy

З 11°»

Tsalló-kö'zb'en pedig minden öreg, és

gyümöltsözö Fa, tizenkettöig, Száz pénz

те bötsiiltetik: Tizenkettönek felette pedig

‘akär mennyi lé'gyen egybe i'zámláltatván:

f ' .

_ 3_Gi11.

Jobbágy Gy'úmölts-kerti, а’ falun ki

v'úl-való, I Gir.

A’ ház-helyhez való kertet pedig nem

íkämlálják a’ bötsü közibe»

Köz föld, -melly Királyi Szántó-fóldet

tenne, 3 Gir. '

Köz

¿41,ŕ. „‘
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Köz Erdö, mellyböl dìfznó tizedet,

чаду egyéb közönséges adót nem fzednek,

minus-is valami bizonyos jövedelme, bö

ts'ulnecik mind köz föld, egy Királyi Eke

allya, g Gir.

A’ Tövis-bokrokról, és Tserés helyek

röl, азот: kell érteni.

Továbbá, a’ паду Erdö, mellyet Е

rethvénnek hinak, köz faragásra, és épil

letre alkalmas , ha három Királyi eke mér

te'kénél kifsebb léfzen, minden e'ke börsül

tetik, _ lo Gir. '

Ha pedig három eke allyánál több 1é

l'zen; cöbbre nem böts'últetik,' hanem tsak

három eke böts'úre. _.

Továbbá, a’ nagy -hái'dosr, és.makk0s`

erdö, bárdolni, és vadáfzni jó, és minden

m'úre, ¿három Királyl ekéjéni földön léve'n,

minden eke allya böts'últetik 5o Gir.

Ha pedig az el'ztendönként való hal'z

nát jól meg-vehetik, jelesbben ha makkos.

erdö léfzen , tiz annyira böts'últetik, mint

az efztendeig-való hafzna tenne=» ha pedig

nagyobb le'fzen három ekénél, nem ,böts'úl

tetik töbre, mint az erefztvény.

Tovúbbá, ha a’ fzáncó-föld egy egéf'z

Királyi fzáutó-földnél, avagy félnél kifsebb

léend; mikor tudni-illik öt, hat, avagy

tiz hold föld: tehát (a’ mint némellyek

vélik) minden hold földec ne ven ~magy

ven pénzre kellene böts'úlni: s ezeu' ér
К 3 "f telem
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telemben vagynak a’ fzabad erdöröl-ís, és

berekröl. Mindazáltal e’ féle köz böts e’

meg-mondott vélekedés fzerént, az elsöre

tekéntvén, nem tetí'zik igaznak; hanem

tellyefséggel meg-kell vetni. Mert ha egy

Király hóldni földet, avagy köz erdôt há

rom Girára böts'úlendelä, és az öreg hold

földet, a’ Királyi mérték fzerént, más fél

fzáz hóld` földre tudandod; tehát ha jóI

meg-verended, egy-egy hold földre tsak

tizenkét-két pénz jút, és böts'úletlen tsak

négy hold marad benne, mellynek a’ bö

ts'úje ötven pénzre mégyen, az ötven pénzt

pediglen más~fé1 fzáz lillérre, живу шап

gurra jó móddal nem ofzthatod. Azért ha

a’ nagyobb rélelzel a’ шея-111011601: négy

hóldat öfzve vetended, e’ négy hóldnak

bötsü nélk'úl kell maradni. Mert az erefìt

vényes erdönek, 'és bereknek bötsüjében,

melly (а’ miur mondám) köz épületre jó

vólna, ha еду öreg földni léend, mellyet

tîz Gìrára I'zoktalkA bötslìlnì; tehát minden

шато-гаме: hufzonheted fél pénzre kelle

tik böts'úlni; és igy-is hufzon-öt pénz le'

fzen a’ féle. Ha pedig e’ fommát Girára

akarod ofztaui; tehát minden hóld földnek

hul'zonhétfhét pe'nzt kell émi; és igy hét

pénzel kell meg-toldanod. A’ тег-111011001:

föld dolgában-is,«'ha akarod ezent kell tse

Iekedned, és ennyìt kell hozzá adnod.

Tofáb'#
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Továbbá egy kafza~a11ya rét, vagy

Гиена-111, еду Király hóld melly vólua,

еду negyed réfzre bötsültetik, tudni-illik'

ilzázpénzre: I Forintra.

Rétséget pedig a’ mezöségben, mellyet

noha megfkafzálhatnak , de ritkán, avagy

Топа nem kafzállják; a’ köz bötsìí közibe

nem fzámlálcatik.

Alatt tsapó és folyó Malom, fzáraz

idön melly meg-nem áll ‘ ю Gir.

A’ melly pedig плед-2111, 6 Gir.
Fellyiil tsapó, avagy folyó Malom,

í'záraz idön melly meg-nem áll, ç Gir.

Ha pedig meg-fogyatkozik, 3 Gir.

Pufzta Malom-hely, alatt forgó, 3 Gir.

Felly'úl forgó~ Malom-»hely , más-fél

Girára.

"Еду ki-folyó Kút, melly foha meg

nem fogyatkozìk, és a’ nép abból él; hai'

mad-fél Girára. На több léfzen, azok

meg-nem böts'últetnek; merc elég еду kút

еду falu élésére. ‘ `

Еду Halas-tó, ki-folyó, meg-nem fogyat

kozó, lo Gir.

A’ melly ki-nem foly, és fzáraz idön

e1~fogy, « ç Gir.

Nagy balas-tó , rekefzes , _gyalmos tó,

уеду Morotva, és egyéb haláfzó viz, Du

nán, vagy Tifzán, vagy Száván, чаду

Dráván, Tannyának melly mondatik; ha

efztendönként rendelt jövedelme vagyon,

R 4 tehát

l
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Х tehát tiz annyit téf'zen a’~ böts'ú, mint az

eí'ztendönként rendelt jövedelme vólna` На

pedig nintsen fzakafztott jövedelme'; azt

mi közönséggel fzoktuk böts'úlni {о Gir.

Továbbá , Varsáknak helyét, Véfznek

kit hinak, tizig miudeneket еду—еду Girá-V

ra. Tiznek felette fzázig, vngy még ha

több volna-is. ю Gir.

Továbbá, Rekefzt az át-vizkor mel

lyet téfznek, ha kiváltképpen-való hai'zna,

vagy tsak игуан közönséggel vagyon, »min

denìk юо penzre bötsültetik 1 Forint.

Vámot mind vizen, és mind földön,

mellyet méltán I'zoktak fzedni, tiz annyi

ra bötsülnek ‚‹ mint az efztendönként való

hafzna. г f

Továbbá, Szölö-hegynek jövedelme,

és hal'zna, melly dézmából , és egye'b Гае

d'ó vévö fzokásból adatìk., melly nyilván

való hafznot hoz efztendönke'nt az ö Urá

nak, azon képpen tiz annyira böts'últetik,

mint az efztendönként való hafzna volna:

de azt itélem, hogy az örök böts fzerént

tenne annyit. Mert a’ Szölök, e’ mi Or

fzágunknak régi'fzokása fzerént', tsak úgy

bötsültetnek, mint a’ Töviskék, és Нагай—
tok-z Miért hogy l'rnihelyt a’ Szölöt nem

mivelik, és a’ fzölö-mivet el-hagyják; а’

Szülök hamar, és ykönnyen tövis-bokrokká,

és parlaggá léfznek. Mindazonáltal, ha

valamelly parafzt embert, vagy még nemes

embert
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ambert-is, kinek más ember földen vagyon

Szölöje’, a’ fóldes Ur ki-akarja Szölöjéböl

verni, meg-lehet; de nem a’ köz bötstsel,

mellyet moli a’ cövisröl, és haraiìról mon

dek: hanem az ott'való ßírónak, és esk'útc

Polgfároknak, melly hegyben a’ Szölö va

gyon, igaz intézéfek, és böts'újök fzerént

kell le-tenni az árrát. ' '

Е’ Me'vtéknck , melly itt a’ fzélj'm мотом

jcgyewe, havmintz kettçje te'fzen еду 1616503” j;

Sing'ct, magy Olst. `

Egy Királyi fzántó földnek, avagy erdìì

hóldgyanak hofzfzasága e’ Mértékel té- ¿l

Ikcn'hetven-kettöt, а” fzélel'sége pedig tizen

kettöt. а;

Egy Kirá'ly Ekéjében edig Vagyon

másfél-I'záz hóld föld, a’ mar ának bötsüle'

sében.

A’ Barmolmak тщета

Egy Ökör, melly nem sánta, активу pe

». dig egyébkéntfelm bénna,téí`zen x еще.

Кёс ünö, borja nélk'úl l Gir.

Еду 'únö borjz'svala ' 1 Gil: д

Négy júh, ' I Gir` ffl

Négy difznó ' 1 Gir.

Еду katzola, vemhe nélkül I Gir. у,

Him, vemhével pedig, ` 2 Gif. '

  

Nönény vemhevel, más-fn Gn.

R s Еву
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Egy_ nyerges Ló, az. ö árra fherént

böts'últetik.

схххш. TITULUS.

Нету módon , és mire tekéntve Идут

61,.,7'Ófzág'uak, és egye'b тат/запад Bo".

tsüje Р ’

Továbbá ezt-is tudnunk kell, hogy a’ fel

mondott Marhának, és jófzágnak bö

tsüje, fok k'úlömb-képpen, és külümb te

_ kéntetböl fzokott lenni. y _

Mert Elsöbben, a’ Szék fzinén-való

maradságban, mellyet közönségefen nyel

v'únkön Birságnak mondunk, _meg-ñzetésé

ben; mind a’ barmot, mind a’ fzántó-föl

deket, mind egyéb jófzágot, avagy örök

séget, e’ felly'úl meg-mondott intézés I'Ze

_rent illik el-böts'úlni, és fzárnba bé-venni. t

Mái'odfzor, Leány-negyednek, e's Zá

logos jóf'zágnak meg-fizetésében, Capitális

fententziáért, avagy ГО _váltságért el-fogln

landó jól'zágoknak ki-Váltásában, mellyben

(ki-vén a’ barmot) minden _jófzágok, örök

s_egek, Várak, nemes Udvarok, Jobbágy

Uléfek, mind a’ mellyekben emberek lak

nak, mind pufzták, Majorok, minden hoz

Zá tartozókkal egyetemben; söt Földek,

Erdök, Tserék, Szena-rétek, Halas-tók,4

Malmok, Kiitak, Kalaíiromok, Monoílo-l

rok,

._ta. „Zn-..._ Ang.. “nm-_ ‘AL-»vf
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rok, és Egyházak: ezeknek jövedelmét

gy'úmölts-kerteket, Vizeknek, és Tanyák

пак helyét; és közönséges képpen mindert

hozzá tartozókkal egyetemben, a’ meg-

mondott köz bötsü fzerént kell böts'úlni,

és el-venni. De a’ fzántó-földeket , és

l'zéna-réteket, mellyek a’ lakós Jobbágy

üléshez valók; azon képpeu az irtotc I'zán

tó-iöldeker, és fzéna-rétekef, mellyek ki

Váltképpen a’ Parafzt népekké, és nem a’

Jobbág)r üléshez-valók, meg-nem böts'últet

nek: Es e’ böts'úlés fzerént léfzen a’leáuy

negyednek-is, és а’ zálong догма meg

vâltásának ñzetéfe. Ugyan ezen érterik,

és ezen képpen ñZettetik-ki az idegen em

ber az ollyau jófzágból, mellyet az atya

iiak ellen törvénytelen'úl, és mód ne'lkiìl

el-idegenitettek.

` Harmadfzor, Jegy-ruhának meg-ñzeté
sében -tsak a’ nemes Udvarok, lakós Job

bágy üléfek, Puf'zták, Majorok, mellyek

a’ több Jobbágy 'úlésuek reudiben vagy'

nek, böts'últetnek-meg, és a’ falu denekán

kivül ,femmi nem böts'últetik-meg: Az il

lyen bötsii l'zere'nt ñzetödik-meg a’ jegy

ruha, rél'z fzere'ut kéfz péuzzel, réfz {ze

rént ingó marhával, a’ barmot-is oda fzám

lálván, az ö igaz árra fzerént a’ mint а’

vásárban el-kelne.

Továbbá erre-is kell vigyáznunk, hogy

lla vhlamelly alìfzonyi-állac Ura hólta után

ure
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11111 jóí'zágában megmkar 'maradni, és élréig

Uráuak nevét akarja vil'eln-ì; tehát a’ ña,

‚ magy az Uránali az atyalia, avagy ezels’.

ucàn ‘Ji-kit a’ jófzág illetne, .az 111212011);—

nak jegy-ruhája fzeréntfvaló jófzágot aka- 

1111111 fzakafztani, mellyhöl az aleìony hol.

táig élheí'sen; cehát nem tsak az Udvar

h'ázakat, Jobbágy üléfeket, Pul'ztákat, és

lakofokat, .és 'Major-helyeket; de még a’

falun kiv'úl valo .helyeket-is, úgymint 161—

deket, erdöket, gyïlmölts-kerteket., kafzáló~

réteket, és` malmokat,.me11y'eket az afz*

fzonynak akar 1111111; 121111ё11 úgy kell meg

bötsülni, mint a’ leány-uegyednek ki~ñze«

tésébeu: és az a’ деву-1111111 érceke {herénc

adatìk é111i,lés birni. ' '

Negyedfzer, adóságokuak, ésv 11111011

hak , еду ГоштйЬац161-12211111511171111, és ńe«

vezetei'en `mellyet megirnak, meg-ñzeté

sében: Annak felette ранга: terhének le`

té-tclében, nyelv-váltságban, Király lfzék

_‚ nek ‚ és Vármegyefzébtörésnek maradsá

дыши, а’ ш11112е111е1<‚ (12 ingó, és el-adó

marhák, laz ö ìgaz árrok fzerént ‚ és nem

e’ fellyül meg-mondort intéze's fzerént-bö

ts'últetnek. .

016111261, és utólf'zor, наш-дарами,

és ìgazjtásban, a".köz bötstsel fzoktanak

élnì. Elnek pedìg e` Végsö móddal, tsak

illyen tekéntetböl, és ,ennek' okáért men

’ nek a’ börsüre, hogy a’ Földek ‚ Erdök,

‚ ' Вешек,
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Berkek, Vagy Rétek. avagy Hegyek, а’

mellyen а` pel-efek nem alkhatnáuak“; а

vagy a’ felett forogna a’ er, hogy vala

hány Girára fzámláltatik а peres hely, au

nyid magával, Nemes emberekkel, vegye

el, és tégye Üvévé, а’ kinek. hitet ítél

a’ Bíró д akár Földet, Erdöt, Tserét, Me

zöt, 'vagy Hegyet, úgy tulajdonítson Ima.»

gának.  ` Y ‚
n'a

VÉGE AZÚBLSÖ
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1. TITULUS.

Маш utánna Iftennek fegétségéböl, тб

videden fzóllá'nk e’ Dekretomban

való fò dolgokról, úgy-mint Jófzâgoknak

el-ajándékozásáról, a’ féle Donatioknnkré

fzeiröl ‚ а’ Jófzáguak me -ofztásáról, örök

árron való el-adàsáról, zalogositásáról, Ha

tár-järàsáról, és Leányî-negyednek ki-fìze»

tésér'òl, és e’ félékhez tartozandó dolgok

ról, mellyeknek tudui-illik minden Urak

пак, Рар, Szabad., Záleós, és Nagyságos

Uraknak, és Nemefeknek eredeti véí'zeu

fundamentomot, és ezek által uraságokat

birják álhatatofon: immár e’ könyvetskének

Mái'odik Réfzében, fzóllok a’ Törvény, és

a’ Per-folyásáról, és ìgaz-tételéröl, és e’

' félékröl
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félékröl miném'ů fentehtzìa kelljen. De

minek elötte a’ Mäfodik Könyvnek kivált

képpen valómpgyarázására `mennénk, mivel»

hogy az Oïfzág végezését iráfomnak ren

diben gyakor helyen kell emliten-em; ez

okáért rövideden elöfzör arról irok, az Or

ikág, és Fejedelem közönséges Végezésìt

hogy kelljen érteni. Toväbbá, a’ mi SZO
kál'unk, avagy iratlan ltörvény'únk, mellyel4

moiìa'ni idöben közönségefen élünk, hon

пап fzármazçtt légyen.

П. vTITULU S.

A’ közönséges Dekretomot, az Orfzág,

és a’ Fejcdelem If'égezését, ba'ny ke'ppm kell

¿vieni?

Az okáérc a’ Fe-jedelem Szerzését, és

az Orfzág végezését (itt e’ helyen a’

mint forog) négy képpen vehety'úk efzìink`

be. Merc 'némelly végezés az ntánna va

ló végezéii tellyefëéggel femmivé téiìi, e's

mindeneftöl meg-veri: Némellßt az utólsó

vé ezés réfz fzerént fel-bont» _réík Цветёт

ре ig jóvâ hagyja: Némelläyfll pedig az

után femmit nem í'zóltak, ferillhlem végez

tek; némellyet pedig újolag vègeztek. A

zért a’ tellyei'séggel femmivé tett végezés

ben az idöre kell tekénteni , mikorban ve

tették-meg (úgymint a’ Nádor-Ispánnak, а

’ kár
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ki'n' -az Orfzâg Bíréiânak itél'etìt, fel-kiáltott

душен, baj-'vìadal törvényét, és a’ tör» ~
vén'yre hárolnfzor való- камыша. Метс

e’ fèle Vég'ezés, 11ет-е1-тй1с pereknek, ha

‘nem köI/etkezend'öknek {'zab tötvényt». úgy '

'hogy ez után meg-ne tartafse'k', hanem le

tétefsék n’ féle Nàdonl'spánnak 1сё1ес1‚`1`е

_ne légyen baj-vivás, felel-kiáltott душа,

ïfem pedig а‘ törvényre ht'n'omfzoi:y való ki
kiáltás» lDe azért е` féle régi Végezéfek

'erejével indúlt perekb'en à’ régi módot kell

тег-папам, mellyben a’ per kezdetett vólt.: _

nem ez okon `.‚ hogy ez utânîis azen tör

Vénnyel kelleneélnl; hanem hogy a’ men

>nyiben a’ regi mód fzerént indúlt vólt va

lamelly per, azon~ régi fizerzet't folyása ‚Гае—

гёпс mennyen Véghez. Kìílömben vólna

akkor а’ dolog , mikoron 22011 végezésben

`ki-’fejeztèiuv és` magyarán meg-irták vólna,

— hogy e"féle törvény, é_s íizerzés аи el-múlt

dolgokra-is fzolgálion. `Mert (a’ mintfel

lyül-is mongók) minden végezés, az ö tu

_ 1а)допзёда‘г12егёпс‚ nem az el-múlt, ha

nem. a’ jöVGD ö dolgokra kötelez ben»

niinket. ` _ »

Máfodfß, -pedig, mikor a’_régi Véga

zéíi réfz Гнёт helyén, és erejében hagy
ták, de -réfz'-A fzerént le-tették; e’ fele _Vége

zésnek b'ót'ù fze'rént való magyarságát, és

ért-elmét jól lmeg-kell érteni; hogy a’ men

nyiben irva hagyják, annyi réfze'ben meg

tartsák;
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tartsák; a’ mennyiben leetették pedig, annyi

réfzében fenki meg-ne tartsa. f

Harmadí'zor, a’ hol a’ régi törvény,

avagy Végezés felől a’ kil'sebb. végezésben

femmi emlékezet nintsen, hogy avagy he

lyén hagyták volna, avagy meg-változtat

ták volna az utólsó végezésben: Tehát

akkor а’ régi törvény erejében marad, hogy

ha a’ köfség a’ féle törvényellen fzokási

ban megnem rögzött. 1 Mert nyilván“, és

fzüntelen való közönséges? fzokás gyakorta

fel-bontya a’ törvényt. .

Negyedfzer, mikor új törvényt adnak

ki , a’ fzerént kell törvényt-is tenni, akár

súlyosb, akár engedelmesb légyen az elsö

fzerzésnél. Mert immár hogy ki-adták,

fenki nem fzólhat ’s itéletet fem tehet a’

felöl , jól-é , vagy gouofzúl fzeIZették

légyen: hanem ugyan tsak a’ ki-adott {'zer

zés fzerént kell törvényt úrolgáltaätni.

a

III. TITULUS.

Kik [жует/детей Törvényt , és e’

geze'jî?

De itt egy немец kell meg-fejtenünk,

tudni-illik: Ha a’ Fejedelem önnön

magától fzerezhet-é törvényt , avagy vé

gezett: avagy fzükség légyen, hogy a” kös

ségnek-is értelme hozzá járújon'? Holott

S ezt
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ezt kell meg-érteniìnk, hogy попа mikor

még régen. ez a’ Magyar nemzet a’ Pogá-_

ny'ok módja I'Zerént élue, és nem Királyok,

hanem Hadnagyok, és Kapìtányok volt,

azok igazgatták öket, és minden törvény,

és végezés fzerzesre ezeknek vólt haral

mok.~ De minek utánna a’ Kerefztényi

hìtre tértenek, és fzabad akaratjokból ö

magoknak Királyt válal'ztottak volna, mind

t'órvény fzerzésnek, mind akár mi jófzág el

adásnak fzabadsága, és minden törvéuybéli

hatalom, a’ Ilzent Koronának méltóságára,

mellyel mindern Magyar Orfzági Királyt

í'zoktak meg-koronázni: az az: a’ mi töŕ

iré-ny fzerént való Fejedelmünkre, és Ki

rályunkra fzállott a’ bilfodalom a’ goudvi

feléfsel egyetemben. Es ez idötöl fogva

a’ Kìrályok 'az Orfzág népét öfzve gyüjr

ve'n , és tetl'zését meg-kérdvén, kezdettek

végezélì.'»f"¿e1'ezni, mint а’ mi idönkben-is

fzokott Идиш.

‘ ` А’ Fejedelem min-dazonáltal tsak ö

maga ìndúlattyából, és fejétöl (jelesbben

olly dologban, melly az Щеп, és a’ ter- '

méfzet törvénnye ellen lenne, паду а’

Magyar nemzet régi fzabadsága ellen vol

na) femmit nem I'zerezhet, és nem végez

het; hanem az Orfzág népét bé-kell hìni,

és meg-kell kérdenì, ha a’ féle Végezég, a

vagy törvény септик-ё nékik , avagy nem?

És he az Orl'zág felel, hogy tetfzik; az

után
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után а’ féle végezéû törvény gyanánt kell

meg-tartani (de úgy hogy az Iûennek, és

a’ terméfzet törvényének mindenkor helye

légyen) Gyakran pedig az Orfzág népe

köz akarattal végez valami közönséges ha.

fzonra való dolgot, és ítva bé-adja a’ Fe- ~

jedelemnek, könyörögvén, hogy az ‚ё vé

gezését törvény gyanánt engedje-meg né,

ki. És ha a’ Fejedelem a féle yégezéû

jovallja, és helyén hagyja; tehát hafon'la

tos keppen a’ félének~is törvény í'Zerént

való ereje léfzen, és núndjáráûlvalóban

törvény gyanánt meg-kell tartani. Mind

azáltal e’ féle jegyzett nem. a’ köfség, ha

nem faját a’ Fejedelem végezésének mond

- gyak; ez okon, “mert ha a’ Király min

denképpen nem javallotta, és helyén nem

hagyta, és nem conürmálta volna, a’ kös

ség végezésének ö magától femmi ereje

nem volna. De azért közönséges névvel

а? fe'le jegyzéû , gyakorta Orfzág Dekreto

tornának, és Végezésének fzoktuk híni, és

nevezni. ' ,

vame

S 2 ~IV.
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`IV. TITULUS.

A’ Néìmek , és Наддув/е neuezetin

Шее: kell тет?

’ Népnek nevezetin itt e’ helyen ér

tsed так az Orfzágbéli Urakat, Pap»

Urakat ‚ Záí'zlós -, és egyéb Nagyságos

Urakat, és akár melìy Nemefeket; de nem

a’ Nemteleneketi, avagy parafztokat. Y Nolm

ez ige Nép, -mind nemefeket, mind pedig

azokat, kiknek nintsen niemefségek, bé~foglal

ja? de azokra, kik nem nemefek, e’ moñani

dolog femmit nem néz v(minthogy azokatv

a’ Köf'ség nevezetin éńtyük) Mert af Nep

annyìt bülömböz' a’ Köf'ségtöl, `mennyit l

k'úlömböz valamelly egél'z dolog а’‚ гё1'2

í'zerént Való dologtól. Mert a’ Népnek
nevezetin érty'úk minden'Nemefeket, Nagy»

ságofokat, és még egyéb renden Valókat

is; még azokat-ìs, kik nem Nemes embe

rek, oda fzámlálván. lDe V2f Köfségnek yne

Vezetin tsak a’ nemtelen Paral'ztokat l'zok

tuk érteni. _
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V. TITULUS.

A’ Kimi/g Szerzése're , é: az Off/zuig

Végeze'sére kik Изуми: kötequek ?

Továbbá, ha valaki kérdi a’ Szerzés, és

Végezés kiket kötelezzen-meg? Tud

ni való dolog, hogy elsőbben a’ Fejedel

met kötelezzi-meg, holott a’ Végezélt a’

népnek kívánsága fzerént ö fzerzette, ama

példa-befzéd fzerént: Engedgy úgymond, a’

Jb'rvénynek , mellyet tc mag-ad "tettél. Dev

külömben kell érteni a’ Romai Pápa, és

a’ Tsáfzár felül, kik {elöl femmi emlékeze

tet nem téfz'únk itt. Annak felette minden

Fejedelem birtoka alatt valók kötelefek a’

Szerzésnek meg~tartására: söt nem tsak а

zok, hanemmég akár mi idegen ember-is,

a’ ki ez Orfzágban lakik. De azért ha a’

közönséges Végezéü úgy fzerzették volna,
hogy a’ ki nékie nem engedne ‚ annali

büntetéfe, és kára következnék; tehát ak

kor a’ más Orl'zági, és idegen embereknek

három hónapiglan való haladékot enged a’

törvéuy, az idö alatt úgy meg-érték az

Orfzág végezését, mintha ö kÖZtök-is ki

hirdették volna. Mint példának okáért: ha

illyen végezés lenne, hogy Bétsiek , vagy

Baraleaiak, vagy egyéb külsö népek köz

zül fenki feje jófzaga vefztése alatt, a’

Magyar Orfzági fzokott Sokadalmokra ne

S 2 merjen
d
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х

merjen jönni атаман avagy еду fôlt ök

r'ót, nyáj juhot, akár egy ló ménelì ez

Orfzágból ki-ne merjen hajtani; tehát а’

három hónapok alatt ha fzinte meg-kapná

nak valami kiv'úl való embert, hogy a’ vé

gezés ellen tselekedett Volna; mindazáltal

méltán törvény fzerént fem meg-nem bün

'tethetnék, fem mai'hájában meg-nem каю

Í чеке volna.

sithatnák: mert ötet az ö tudatlansága ,

hogy mem értette Volna a’ végezésnek ki

adását, meg-mentené. Ha pedig a’ közön

séges fzerzésben büntetéíl , avagy kárt bé

nem так Volna, hanem a’ í'zokott törvény

nek, és itéletnek meg-jobbitását, vagy tör

vény folyásának módját nézné; tebát abban

a’ kivìil-Valóknak еду hónapot téfznek; az

ittben Valóknak pedig akár mi állapat, ès.

méltóságban valók légyenek, igaZ-elég a’

végezés ki-hirdetésének ideje, hogy minden

ember ahoz tartsa agát, és ekképpen fem

a’ kivül-valók, fe az Orfzág népe упадё

nak mentséget nem vehet, hogy nem ér

Mert azt fzokták mondani:

Mikor Roma'bam шву , Romai módon élj.

dit?"A`"ih_ìi

/
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VLTIKTULUS. _ `

Hormét от légyen тает и’ mi to'sz

vényünkbéli- Szokáfunk? ~ .

Tudni illik máfodí'zor, Ногу noha ez ‘

Orfzágnak majd minden törvéuye a’

Romai , és Tsáfzári törvénynek kúc-fejéböl

fzármazott; de mindazáltal a’ mi Orí'zágunk

bélì közönséges fzokáfunkat három funda

mentomból vett'úk. ’

Е1бГ2бг az Orfzág közönségesv végç

zéséböl, és fzerzéséböl. `

Me'lfodfzor,I a’ Királyoknak, Privilegium

OkbÓl. . « 3

Harmadf'zor, az Orfzág темен Bíráinak

Seutentziájokból; ' -‘ f

’ Elöfzör, mondám, hogy azf Orfzág

nak közönséges végezéséböly mellynek e

redetìt, hogy méllyebben meg-mondjam,

efz'únkbe kell venn'únk, hogy mindeueknek l

elötte ama mi ditséretes elsö Királyunk., és

Apoñolunk, a’ bóldog emlékezet'ú. Szent

IsTVáN Kìrály (ki a’ ¿íagyar Királyok kö

zött elsöbb, és föbb ólt, és ki a’ Magyar

nemzetet a’ fzentséges hitnek világoságára

térìrette) jeles `Végezéiì fzerzect; щепу

mindazáltal а’ kerefztényi hitnek els'ó {1111

damentoma tanitására, és meg-értésére 1n

kább fzolgál, hogy nem mint a’ törvényre

való per-patvarkodásra. Aunak utámla ,_ a'

S 4. 1111
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mi íìentséges.LAszLó Királyunk, és Con

feí'sorunk, ki az ö Szablyájával Dalmatiát,

és a’ tenger mellyékit Magyar Orfzághoz

hajtá; és ki a’ Tatár nemzetet, ki Magyar

Orfzágnak határit gyakorta bé-ütéfsel, fzok

ta vala háborgami", fzemben való viadallal
v:neg-ronca, ési az Orfzág határiból lki-ker

getté, és futva fzalafztá öket, jeles jó сё:—

vényeket fzerzet. Анна]: u-tánna a’ gyöz

heretlen ANDRás Kiraly-is, a’ harmadik

BELA Királylfia, és a’ I'zentséges özvegy

Евэёввт Afzf'zonynak Attya) kit mi Jéru

sálemi~ ANDRás Kìrálynak hivunk) az ö

Jérusálembéli hadából-való gyözedelmes ha

za-jövetele után (mellyet ö a’ kerefztyéni

hitnek oltal'máért az 'Áñában, és Siriábn

lakó Törökök ellen a’ Magyarokkal indi

tott vala) jelesbben a’ Nemefek I'zabadsá

ga, és méltóságá felöl, jeles Articulusokat,

és Dekretomokat fzerzett, mellyeket e’

mái napig a’Magyar nemzet,v többire mint

fzent Decretomot, és Végezéñ, felette i

gen ditsér, és az égbe fel-magaí'ztal; vé

gezetre a’ felséges Királyok-is, LAJos, SIG

Мот), ALBERT, 'és MáTTYás Király, az

ö idejekben hafonlatos kép en bizonyos

Szerzéfekec fzerZettenek. égtére pedig

a’ mi moßani Kegyelmes Urunk LAszLó

Király-is nem alább való~ Törvényeket fzer

zett a’*több Királyoknál, kinek emlékeze

ti а’ Magyaroknál meg-marad , és minden

` koi'
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kor áldásban léfzen. És jóllehet e’ féle

régi Szerzéf'ek, és Törvények, jelesbbeu

a’ Szent IsTváN, és LASZLÓ Király Tör

vényit (kiket а’ SZentek közét méltán fzám

láltak, és írtak-hé) a’ felettébb való régi

ség miatt majd erőtlenek kezdettek lenni.

De miért. hogy Ök a’ nélkül-is az Ilien

Törvényéről írták- inkáhb, hogy nem mintás2

világi Törvény felökés az utánnok való Kh

rályok Dekretomokat-is bizonyos Tzikkelyek

ben, és Réfzekben meg-is változmtták, és

külömben rendelték; mindazáltal nyilván

vagyon, hogy „minden fzentséges Királyok

Végezéséböl hofzIZú ideig való. „Szokás ál

tal jött-hé valamelly Törvény , melly-el

I'Zoktunk élni, .mellyel immár fzáz efzten

dönél több idötöl fogva ugyan Törvény

gyanánt élünk.

Máfodfzor azért, a’ mi fzokott Tör

vényünknek a’ Fejedelmek Privilegiumiból,

és ki-adott Ok-leveleiböl lett eredeti, melly

Privilegiumokat, mikor a’ fzükség' kiván

nya, és a’ Perefek törvény eleibe hozták,

és gyakorta meg-is olvaûák volna', és a’

Bírák-is értvén (okofságokkal-is meg-tápafz

talván) hogy jól, és igazán adták volna-ki,

ök-is jovallották; e’l téle törvéuybéli levél

olvasása, és gyakorl-áfa által, a’ mi fzokorc

törvényünknek nagyobb réfzében, úgy 1-

gazódtanak-el a’ Bírák.

S i Har
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Harmadf'zor, és utólfzor pedig, az 0r

fzág Biráinak fententziáiból, és egynéhány

úttal való meg¿ité1t levelekböl: за: gya
Копа azon renddel, швам, és ylolyáifsal

ki-‘mondott ‚ ki-fzolgáltattott törvény fze..

rént való igaztételle1 meg-erösitetett tön

.vény-levelekböl, fzármazott e’ mi tör~wény«v

b'éli Szo'kâfunk.I 'Ugy vagyon, hogy e*

'törvény folyását, és rend-tartását, mellyet

a’ ereknek kezdésében, vifelésében, 'láte-Y

gatásában, és el-végezésében fzoktunk meg
tartani , KáRoL `Király а’ meg~nevezett

LAjos Királynak az attya idejében, söt ö

'maga hozta volna-bé ez Orfzágba Frantzia
VOrf'zá-gból , щепу törvén)T {шут mind ez

ideiglen fogyatltozásl înélk'úl meg-tartottunk

(tsak hogy némelly tzikkelyt köz akaratból

az Orfzág y_meg-váiltoztatott) de azért ez
után-is ymindenkoi: meg-kell tartani. Meri:

ha meg-nem tartanák, kételen új törvényt

kellene fzerzeni (mellyet meddiglen tsak

meg-tanúlhatnánk-is, mint kellene ve'Ie élni)
ez egéí'z Magyar Orí'zágbélil Nemefségnek

igazsága, az új törvénynek. bé-hozása

mìatta, mind fel-fordúlna és femmivé té

tetnék.

'Sib 53: Л.

..._.‹....._5 4- , ‚

vn.
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VII. TITULUS;

Mz' légyen a’ Privilegium„ az 0k, és

Szabad leve'l voltake'ppen? Е: bogyke't féle

a’ Privilegium.

Továbhá, mivelhogy a’ mi -Szokáí'unkat

némelly réfzében a’ Eejedelmek Pri

vilegiumiból vett'úk; ez okáért akarék a’

Privilegiumról valami kevefet fzólni. Hol- '

ott fz'úkség meg-tudni, hogy a’ Privilegìum

mondatik ‚ fajác tulajdon magának Való tör

vénynek, mellyhez e упек, avagy egyné

hánynak vagyon igazs ga. Egyébként mon~

datìk a’ Prlvilegium (mellyet a’ Magyarok

0k, és Szabad levélnek neveznek) egyéb .

emberek felett való böts'úlésnek, avagy

kiváltképpen való tìfztefségnek. Mellyet

a’ Fejedelem jó akarattyábol, gyakran még

a’ közönséges törvény ellen-is engedett va~

шишек.

A’ Privile 'um rpedìg két féle:y egyik

közönséges, a так fzemélyre nézve ne- ^

vezetes. A’ közönséges az, mellyet az

egéfz köf'sé nek, avagy gy'úlekezetnek,

úgy-mim: árosnak, Káptalauuak, avagy

Conventnek enged a’ Király: És e’ féle ‚

Privilegium örökké tart, és állandó. A’

fzemélyre, és nevezeteí'en melly Privile- ‚
giumot engednek, vés так, a’ mellyer

tsak еду fzemélynek adnak: Es a’ féle fza

 badság,
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badság, сцен fzemély meg-halván, femmi

vé léfzen véle meg-hal. Hanem ha azon

Privilegiumban bé-volna foglalva, hog-y a?

Szabadságnak ereie örökösire-is fzáljon, és

maradékira. Mert ekképpen tudni-vald do

log, hogy még örökösinek-is, és marndéki`

nak-is».fzolgál. -

» ‚ЩИ. TITULUS.

A’ [Метит fel-bohtya-e’ a’ Prioilegiu»

_ mot.: тазу ‘vifzontag' a’ Privilegium a’

Dekretoifnot

De' itt kérdheti-k (minthogy én-is gyakor

ta_ hallottam , hogy kérdették) Ногу

ha Dekreto-mot, az 'az Orfzág rendele'sét, és

k'ózön-ségesl törvényét fel-bonthattya-é , a

`Vagy femmive' teheti-é а’- Privilegium 12

AvagyA pedig vifzontag, a’ Privilegiumnál

eröfsebb lehet-él a’ Dekretom i? E’ kérdés

1'e unha rfokan fok képpen felelnek , .és k'ú

lömb-k'úlömb értelemben vagynak felöl'e, és

mind a’ ke't fél az ö értelmeket bizony'os

okoskodáfokkal erösi'tik: _De mi mindazál

tal _azt tartyuk, hogy a’ közönséges Or- _

í'zág V'égezéfe,'és rendeléfe ,_ mindeneknek

mindennémii Privilegiumit erötlené“ tefzi, és

fel-bontya; olly iìgyekben,  mellyekröl a’

közönséges Végezéfekben nyilván való em

lékezet léfzem A’ mint a’ топал} Kirá

ly unk

ц.._cl_;___nt
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ly'unk Dekrètomábamis meg-vagyon Vifegrád

Városának fzabadsága fel-bomláí'a», u’ fzabad

Várofoktól a’ Kilentzednek megàvé'œie, és

több e’ féle dolgok. Melly Várofok-nak

noha régtöl 'fogva Privilegiumok vagyon

róla, és Szabadságok, hogy Kilentzedet

rajtok ne vegyenek, ök fe ñzef'sék-meg:

De azért ennyiben nem a’ 'Privilegium tar

tatik erejében, hanem a’ Dekretomf, és a’

köz'ónséges Végezés marad helyén. A’

Privilegium mindazáltal meg-nem erötlene

dik; hanem ha valamelly ellen nevezetes

képpen az Orfzág más Törvényt itat, és

köz akarattal ellene való Végezéû fzerez:

a’ mint ide fel a’ Dek'retomnak isméretiröl

nyilvábban meg«vagyon».

IX. TITUL US. I

Hogg a’ Privilegium két féle lehet, és

két képpen kelbctJei: ¿s clòfzò'ï töwëny

fzerént. .

А’ Privilegìum fel-öl pedig két képpen

kell gondolkodnunkD спаяй—ПЕК: Egyik

a’ mellyet a’ Fejedelem az ö tellyes mél

tóságából, és törvény I'Zerént I'zokott adni.

A’ máíìk az, mellyet nem igy, hanem

egyebeknek károkra, avagy még a’ 1162611

séges Végezés ellen-is engedne Valakinek

a’ Fejedelem. . Ez okáért a’ mennyrëìlgeil `a’

rivi
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„w

Privilegium a’ Fejedelemnek tellyes méltó

ságából IZármazik, úgymint mikor valakit

jóí'zággal ajándékoz-meg, avagy adó, és

harmintzad lizetésböl valakìt; kì-véfzen, és

V-alakinek'í'zabad vásárt, fokadalmot, révet,

avagy Vámot enged; e’ féle Privilegiumot,

mellynek adáfa tsak a’ llïejedelmet illeri,l `

mindenkor meg-kell tartani : tsak hogy'

egyebek igazságànak nyilván való ártalrnára

ne légyen. 'Mert ennek okáért fzokták a’

Privilegiumok végébe ezt a’ tzikkelyt bé

irni, Salvo Э‘ше alieno, az аи: más ember

11ek igazsága helyén maradván. Mert ha

а’ Fejedelem valainelly parafzt embert, a~

чаду vároů az adó-fizetésböl moůan ki

Venne, és fzabadsággal ajándékozna: An

nak elötte pedig az adónakA igazán fel-i'ze-

dését hivei köz'úl Valakinek engedte volna;

tehát ez utólsóPrìvilegium, miért hogy az

elöbbi Privilegiumnak, щепу az adó felöl

költ , nyilván való» ártalmára volna , az

elsöt erötlené, és e’ féle adózáû femmifsé

nem teheti. Hanem a’ Fejedelem jófzagi
ban, és газа: adaiban, ki a’ Privilegiumot

engedte, e’ féle fzabadságnak helye léfzen.

_üb же ж

Х.
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Х. TITULUS.

Hogy a’ Privilegium két képpen lehet

ártalmára más ember igazságának, és [жа

badsa'gának.

Továbbá, a’ Várofok, Sokadalmok, és

Révek engedelméröl-is azont kell ér

tenünk , hogy azokról való ki-adott Pri

vilegiu-mot-is mindenkor meg-kell tartani,

ha egyebek igazsága fogyatkozására nem

léend. Ezek pedig két képpen árthatnak

más ember igazságának.

Elöfzör, az idöt meg-tekéntvén, a’

mint az előtt-is megcmondám. Mert elöbb

költ а’ más félnek Privilegiuma,' mellyet nem

bonthat-fel a’ késöbbfzeri, még ha azt ir

täk volna-is belé, hogy az elöbbi Privile

gium ellene ne álhafsom

Máfodfzor, a’ helyet megtekéntvé'n.

Mert vízi adókat, avagy rév vamokat, tör

vény fzerént fenkinek nem engedhetnek;

hanem ha a’ hely, mellyhez u’ vámot en

gedik, a’ más helytől, mellyhez az elötc

vámot engedtek vólt, leg-közelb egy mély

földnire vólna: jóllehet közelb-is meg-en

gedhetui, ha a’ {éle engedelem az elsö

vámot el-nem fogná, aVagy annak valami

egyéb bizonyos kár belöle nem követ

keznék. e '

Heted
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Hetedfzakai Várofoka't, és közönséges

fokadalmokat-_is annyi távúl földön, és kö

zelb-is meg-engedhet a’ Fejedelem; tsak

hogy azon napon, vagy azon idöben, az

elsö fokadalmokkal, az újonnan engedtetett

. vásár ne efsék, és wegyébképpen-is az új

vásár az el-söt el-ne bon-tsa.

y XI. TITULUS.

A’ Privilegium múlt/zur Törvény el#

ien lc'fz' . '

“De más féle Privilegiumot-is találunk,

mellyet néha a’ Fejedelem nem tifzti,

és méltósága fzerént enged valakinek, .az

az: mellyreha' Fejedelemnek Hintsen igaz,

és törvény fzerént való fZabadsága , ` a’ fé»

le Privilegiumnak engedésére: Mert avagy

másnak kárára volna; vagy az Orfzág tör.

vényével, és a’ közönséges végezéf'sel el

lenkez'nék. E’ féle Privilegìumnak azért

ere}! nem lehet: mint példának okáért, az

Q zág Dekretoma azt tartya, hogy a’ féle

levelek штанах, melly Oaavás törvény

ben nem kelne, a’ törvényben ne légyen

hitele. A’ Fejedelem azért ha valaki Pri

vilqgiumának tsak ö magától mását vehet

ne", és e” tzikkelyt-is utánna itatná, hogy

úgymond, а' mi Orfzágunk Törvénye, és

Végezéfe ellen-is. aZt akarjuk , hogy e’ le

. vél

_ .A_.l
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vél máf'sának helye légyen, ’s „а’ t. A~_

Vagy ha valami Iktató levelet grátiával en->

gedne, tudni-illik; hogy efztendö e1múl

ván~is a’ Donátiót iktathafsák véle, és ere

jébeu maradjon az iktatás. _ '

i _ Mivelhogy a’ Fejedelemnek a’ féle.

Privilegìuma ez Orfzág Törvényének, és

Szokásának nyilván való képpen ellene Vol

na; az okáért helye, és ereje nem lehet,

nem-is méltó , hogy meg-tartaí'àék. Hafon

lazos képpen erötlen a’ féle_ Privilegium-is,

mellyet a Fejedelem valakinek avagy meg

-engedett volna, avagy ez ucán akamaen

gedni, hogy a’ Vármegye Székin az Ispá

nyok elött í'enkinek ne tartozzék тег-{еш

ni, fe ez Orí'zágnak egyéb rendelt Bíráì

elött törvénybe ne foghafsák; lianem tsak

Király fzemélyre, avagy képe elött Perel

hef'senek véle.

Enuek felette, Ha Valamelly Пшик, а—

kâr Nemes embernek hitet itélne a’ töt

vény, és arról olly Privilegìumot hozna

elö, hogy nem fzemély fzerént az al1-peres,

hanem az ö ваш-стада tartoznék a’ hittel,

’s a’ t. és több e’ féle törvéuytelen dolog- -

ról fzóllana a’ Privilegium= Mîvelhogy az

egéfz Orfzág meg-rögzött törvényének, és

fzokásának ellene Volua, e’ féle Privilegìu

mot fohúlt nem ìllik meg~tartanì. Merf:

minden Nemefek, és Urak, mind Egyházl,

és kûlsö renden тюк,- és m'ind két áglgu

Va
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‘való fzemélyek , kik jófzágot Magyar Orf

fzágban birnak, egy Törvénnyel, <és egyen

lö Szokáí'sal tartoznak élni az ö jófzàgok

nak oltalmazásában, és a’ jói'zágról való

minden féle inditott pereknek forgatásában:

mint a’ Dekretomnak Elsö Réfzében-is meg

vagyon irva. ' -

XII. TITULUS.

Hány Мерен erötlenedik-meg u’ Privi

leg'íum .

Továbbá ezt-is vegy'u'k efz'ůnkbe , hogy~

а’ Privilegium fok képpen meg-Toniol
hat, és erötlené lêfzen. ’ MortÍ elöfzör fem

mivéléf'zen, _mikor valaki az ö néki en

gedtetett Privileginm, és fzabadság ellen

tselekef'zìk , vagy azzal gonofzúl él. Mert

meg-érdemli a’ féle ember hogy Privile

gìumát _el-vefzefse, a’ ki а néki engedett

hatalommal gonoí'zúl él. Mint a’ kinek az

ö határában tapafztalt gonoí'z-tévöknek bün

tetéfekröl Privilegiuma vagyon a’ Fejede

lemtöl, és az orvot akár tolvajt meg-fog

ván, nem akal'ztya-fel , fem fel-nem пуд:

folya; hanem meg-fzer'zödik véle, és fom

та pénzt, avagy birságot vévén rajta, e1

botsáttya; ez illyewember gonofzúl él az

ö fzabadság levelével. Mert a’ Fejedelem

nem a’ gonon-tévöknek el-botsátáfokra, ha

’ nem
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nem az érdemek fzerént való meg-öléfek

re, és büntetéfekre adott vólt nékie mél

toságot.

Máfodfzor, meg-mmel a’ Privilegium,

mikor valaki illendö idöben nem él az ö

néki adattatott, és engedtetett Privilegium

mal. Példának okáért: Ha valakinek a’

Király ö felsége várat, vagy valami egyéb

jófzágot ajándékozna, és az az ember az

ö Donatio levele mellett egy efztendö for

gásában, Király emberi által, vagy Nádor

Ispán, vagy valamelly Kábtalan, avagy

Convent embere által, magat a’ jófzágba

nem iktatná; tehát ethendö után a’ féle

Donatiónak femmi ereje nintsen, nem-is

k léfzen. Söt még ha a’ féle Iktató-levelet

adna-is a’ Király (mint ide fellyebb meg-jeg

lentém) hogy efztendö után-is bé-iktathal'sák

a’ jófzágba, ennek fem lenne ereje, és a’

Donatio levelet véle helyére nem állathat

ná; hanem a’ Donatiót újonnan kell meg

kérni, és azzal ma át bé-iktatni: ha valaki

azon közben azt a jófzágot magának meg

nem nyerte léend. A’ hétközbéli Vásárok,

és Sokadalmok, és Révek dolgában-is ugyan

azont kell mívelni; hogy ha valakinek a’

Fejedelem Vásárt, avagy Sokadalmat, vagy

Révet enged, az ethendö el-forgása alatt

az ö Privilegiumával élljen, és élni kezd

gyen; mert egyébké pen , az efztendö el

telvén, annak ereje úûbe megyen, és fem

T 2 mivé
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mivé léfzen. De azért itt ezt-is efzîìnkbe
vegy'úk , hogy ha az efztendön'ek lel

forgáí'a alatt valaki a’ néki adott'jól'zágba

magát bé-iktatná; de az ìktatásban, -çvagy

aziktatásról való Ievélben, Vagy.,pedig Áaz

executionak, az az ;, igaz-tételnek генами,

Király, vagy valamelly" bizonyság helybéli,

az az Káptalan, avagy Convent emberinelc

vétkek', Vagy tunyaságok miatt, valami fo

gyatkozás esnék, avagy az_ ìktatásnak _rendi

Ъеп el-nem tudtak volna jámi; tehát a’ fe'

le történetben a’ Donatio' erejében marad,

és e’ féle fogyatkozáû meg-kell jobbítani,

illik-is helyére álli'tani. Holott pedig az

el'ztendö а1аи: -való iktatatáû tsak el-henyél

nék, Vagy a2 executióban, шагу а’ Ki'

rály adományában ejtene valami fogyatko

záít a" meg-ajándékoztatott fzemély: -Е’

féle vétket foha meg-nein jobbithattyálc;

hanemfß’ mint meg-mond'ók) a’ чёт, Vagy

а’ jóŕìágot újonnan kell meg-nyerni. '

' l Ha'rmadíìor, femmivé 'léfzen a’ Privi

legium olly es'ett miatt ,- mikor valaki Fe

jedelern meltósága ellen Való Vétekbe,

vagy hitetl'euség'nek nótájába esnék. Mert

e’ féle Vétekért nem. tsak a’ Privilegìumot,
hanem fejét, és minden j_ól'zágát el-vefzti.

Negyedfzer, ha'ia’ Privilegium másnak

nagy kärára lenne: mint ezt az» okot 1de
. feljebb-is meg-magyai'áztuk; Mert lnem mél

tó dolog volna, a’ Fejedelemollyat

enged
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engedne шашек, ше11уе1 шёзпак-кройап

avagy jövendöben , igazságát nyilyánl шее—

háboritaná.

Ötödí'zör, ha' a“ Fejedelem ‚ . :Nagyr

más., ki az Orfzágnak rendelr Bírája volna,

látván, és értvéu, hogy a’ Privilegium nem

jó, annak ereje yellen fok rendbéli törvényt

fzolgáltatna. De azért más az, mikor va

lahogy a’ Privilegium ~ellfm tudatlanságbôl

tenne` törvényt: Mert. eZ illyen _törré'ueß

ben a’ féle vétket meg-jobbithattyák új

itélet általfis, holott a’ Privilegium-islerejé

ben marad, a’ törvénynek i'zokotl; iolyását

meg-tartváu'. . ‚ ‚

Hatodí'zor, a’ Privilegìumnak uyìlván,

vagy alattombau való belé-hagyásával. __Nyìl

ván illyenképpen, поду ha valaki»;gninde

nekuek tudtára belé-hagyandja az Privi
/nlegìumátf Vefztegléfselwaló belé-hagyáfàal

pedig úgy, hogy ha valaki az ö Privile

giuma ellen nyilván tseIekednék, és a’ pri

vilegìumos embernek tudtára lenne a’ do
log, спеце nem IIzóllana, hanen: ‘ tellyes

séggel el-halgatná. Melly halgatás mìvel

hogy ö néki kárára volna; következik,

hogy ha fzabadságával akarna élni, el-nem

halgatta volna. `

Hetedfzer, késöbben költ fel-bonté

Privilegium álcal, melly az elsöt valamì

réf'zében felbontyaz mint mikor mind a’ kéc l

Privilegìum aZon {kemélyre кап-ка ‚ а—

_ T 3 VaEY
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vagy azon köfségre itták; tehát akkor az

elsö Privilegium «el-bomoly és a’ mál'odik

tartatikqneg.

' Nyóltzadí'zor -és utólí'zor, a’ Privile

gium 1le-fzáll, a’ Fejedelemnek ki-fejezett

meg-hiváfa által-is: Méltó okokból pedig,

mellyeket a’ féle meg-hívó levélben, vilá

gofan meg-kell magyarázni. “Mert ha a’

meg-hívásnak mélto okát nem adandják.

hanem a’ meg-hívó , vagy máfoló levélben

úgy léfzeu meg-jegyezve, hogy a’ meg

máí'olásnak {emmi oka nem vólt; tehát a’

meg-máfolásnak femmi hglye nem léfzen.

Mert ebböl. fok kár következhetnék, és

ki-ki naponként kételkedni kezdene Privile

giuma felöl, és kétségbeesni. “És eddig а’

Privilegiumoknak magyarázattyával meg-elé

gedgy'ünk.

XIII. TITULUS. l

Mi légyen a’ Реж: voltaképpen ‘З és

hogy két féla. г

De miért hogy minden“ Privilegiumot Ре

tséttel fzokták meg-erősíteni; azért il

lik, hogy e’ helyen a’ Petsét felől-is. vala

mit fzólljunk. Holott eg-értsük, hogy a’

Ресзёс isméretes jel, mellyet aranyból, vagy

egyéb értzböl meg-metfzvén, viaí'zba nyom»

nak

..
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nak-le, hogy ' az által minden meg-lett d0

log erös, és állandó légyen. ` ' ` „

Két féle pedig a’ Petsét: , tudni-illik:

méltóságos, .avagy hihetö, és kétséges.

Méltóságos Petsétnek azt mondgyuk, :nelly
nek olly lbt'nzsületi vagyon,l hogy almak

kétség nélkül hinni kellyen. E’ féle Pe

Atsétek pedìg a’ Fejçdelmeké, és Orfzágbéli

d

mereket fzoktak ki-metí'zeni,v és imi.

rendelt Bíráké: Söt Kápralauokë, _es__ConP

ventek'é. Es e’ féle méltöságos bizonyos

Petséttel valami leveleket meg-petsételnek,

meg-erösít ,„ és álhatatofsá téfzen minden

benne meg-ift dolgot. Vagyon e’ féle pe

tsétek a’ Várofoknak-is bizonyofok, és mél#

tóságofok, mellyeket¿a’ Királyok , ,és.Fe-‘

jedelmek engedtek nékiek. ‚_ ‚ЕгеКцеК а'

petséceknek ö elöttök,.. és видимые for

gott, indúlt, és meg-lett dolgokban :_xxlirlxdeu

kor ereje ,vagyorn/4 ‚ ' ‘ ~

Bìzouytalan , és méltóság nélk'úl való

Petsétnek mondjuk, a’ kiválpképpen-v-aló

fzemélyelmekl magok petsétit: Ezek alatt:

femmi örökös dolog véghez nem mehet. "

Мену petsétek fok шеи: Mert némelly az

Uraké, Pap-Uraké , söt az örök'Ispánoké,

és egyéb Záíklós Uraké, kik e’ féle tiI`Z~l

tet, és méltóságot birnak. És más azok

ké-is, kikZále'ós Uraktól fzármazcak; más

ismét az Oriìágbéli Nemefeké, és,Fö-em

bereké, mellyekben kivált-képper; való tí:

Т 4 felSö
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felsö rendenvaló Pap-Umknak azért, úgy

mint Érfekeknek, Püspököknek, az Auranae

Apát-Uraknak és az Orfzág fzabad, és ö

rökös Ispánnyinak, és még a’ Rátz 011211

i Defzpotnak-is, az önnön tulajdon fa

]át, és isméretes petsétekkel meg-erösite

tett levelek által, i'zabadságok vagyon Pró

касатка: vallaniok. De a’ több Záleós

Urak, Nagyságofok, és Nemefek, mind

Próká'tor valláíi', mind pedig egyéb Vallés

tételeket, ez Orfzágnak rendelt Bírái elött,

és bizonyság-helyeken, úgynúnt/Kaptalan

ban , és Conventben tartoznak vallani.

Merc ez Orfzág rendelt Bíráinak petsétek

alatt, és a’ bizonyság helyeknek, 111е11уе11-Ё

nek erös Petsétek vagyon, mind Prókátort

állathatni, ’smind pedig egyéb vallás-tételt

fzerezhetni, mellyröl méltóságok-is vagyon,

de jó rendel , és törvény fzerént. `

XIV. TITULUS.

Meng Kifázgukwk Privilegmmokat ken

шву-штат, és тешите/е nem?

Holott »îmmán meg-magyarázók, a’ Privi

legium,"és a’ 'Petsét mi légyen; fz'úk

ség 'meg-látnunk, ez Orfzág Királyi, és

Fejedelmi közzül, mellyeknek Privilegiumit

tattsák-meg, és a’ .Szék fzinén melÈyeknek

_ rm
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Privilegiumit verse-meg a’ törvény, és eröta

lenné tégye. I ~

-Holott tudni való dolog ez, hogy e.“

zeknek Levelei meg-tartatnak, úgymint, a“

fzemséges IsTváN, és LAszLó Kjrályuké д

Azonképpen a’»Fe1séges I. ANDRá's Király

nak, ki Salamon Királynak attya VÓltz. és

az I. BELA Királynak, ki Lál'zló Király

attya Yólt: és az I Спиши-За, ki azon

Léxleól Királynak báttya vélt: és e’ megH

nevezett Geysa fiának-is, KALMA'N „Király

nak L'eveleit,y ki elöfzör Váradi Püspök

vólt ; de a’ Pápa rendeléséből, és engedel

méböl az Orfzág gondgyát felvette, a.’ Ki

rályok magvok-fzakadáfa miatt: és azért

híják moll-is magyarúl Könyves Kalmán

"mk: Továbbá, a’ máí'odik ÍsTváN Király

nak, Kalmán fiának Leveleit: és a’ máf'o

dik BELA Királynak , kit Vak Bélának hit

tak, ki tudni-illik Almus Hadnagy fia Vólt:l

és a'máfodik GEYSAI Leveleit, azon Vak

Béla liajét: azon képpen a’ harmadik IST

váN Király Leveleit, ki máf'odik Geysa fia

vólt: továbbá, a’ harmadik Béla leveleit,

a’ máfodik Geyfa fiájét, az az harmadik

Iñván Királynak öttséjét; és. e’. vólt a’

Ввы Király, a’ ki az orvokat, és tolvajo

kan: kergette, és lci-gyomlálta -ez опазд

ból: végezetre, harmadik Béla ña, Imre

Király~~ Leveleit, kell meg-tartani,- melly

Imre a’ Váradi Egyházat bizonyos Doná

T s гадк
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tiókkal, „és ajándékokkal, mondják, hogy

meg-gazdagította , és fel-ékesítette; és né

melly iráfokban ezt az Imrét, valami meg

változott nevezettel, HELNRIcH-nek neve

zik, és írják; de azért nem a’ ‘_Magyarok,

hanem a’ Németek fzokáíä fzerént nevezik

úgy. Nem-is lett volna fzükség eZeknek

a’ Királyoknak neveket.e1öi`zámlálnunk, ha

nem eZt tsak igen rövideden meg-mondha

tom vala.

giumok Vagyon, melly ezeknek idejekben

költ volna az ö Nemefségekröl, és {zabad

ságokról, kik inkább az Ifcennek Egyhá

zára, és ez Orfzágban, úgymint újonnan

plánitáltatott Kerei'ztény. népre igyekeztek

idvefséges gondot vifelni. `

És ~ noha ezek között némelly hizo

, nyos Fejedelmek vóltak , kiket а’ .Királyi

levél illetett azért; de levelek mindeneûöl

fogva le-fzállottak:- úgymint Német PéTER

Király, Magyar ABAM SALAMON, elsö A11-v

.drás'j Király ña, és negycdik‘IsTváN Ki

rály, a’ meg-mondott-Vak Béla fia, ki tsak

öt hónapig bírhatta a’ Koronát, és a’ Ki

rály'ságot , ’s mindjárt lci-kergették ez Or

fzágból: azon képpen a’ harmadik LASZLÓ,

a’ meg-irt Imrének, avagy Henriknek ha,

ki tsak öt hónapig uralkodott. Es így ez

okáért fzám-lálám elö e’ meg-nevezett? Ki

rályokat, hegy ezeknek mind Privilegiumo

. А kat,

Mindazáltal; mivelhogy ez Or- _

fzágbéli 'Ne'mefe'knek igen kevés Privile-.

¿_._.-llh_ _L
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kat , s’ mind neveket világosbban meg-is

mérhefsük.

Továbbá , erre-is vigyáznunk kell,

hogy ez ide alá meg-irt Kìrályok, és Fe

jedelmek Privilegiumit, és L_eveleit mindern

dolgokban meg-Kell tartani. Azoknak ue

veket штаты ez okáért jegyzettem

k'úlön; mert ennek a’ ditsöséges Fejedelem

nek, a’ шаман ANDnás Királynak, а’ har

шаги Вё1а ñáúak (а’ mint fellyebb-is meg

jegyzettük) idejében i(lii,._a2.ide alá meg-irc

Kìrályoknak rendiben vleg-elsö léi'zen) a’

Nemefeknek ditséreteS ‚ és hires-neves

fzabadságoknak méltóságát , mellyel mind

moûanìglan küzönség'efen él'únk , és örven`

dezi'mk, levélbe irták, és ki-nevezçék, és

Dekretum, avagy közönséges Végezésnek

módja í'zerént kelvén, ezen ANDnás Ki

rály által meg-erösitetett. Merc noha a'

mi I'zentséges elsö Királyunknak IsTVáN

Kìrálynak életében, és több utánna való

Királyok idejében-is ez Orfzágban fok Ne

mefek vóltanak: mindazáltal némìì-némü

mód fzerént való fzolgálattal, és az ö alat

tok való jobbágyokról bizonyos ñzetéfsel

tartoztanak , és kötelefek vóltanak az ö

Kìrályoknak: melly ñzetésböl leg-elsöbben

a’ Nemefeket, kiket akkor fzolgáló embe

reknek neveznek vala, ez ANDRás Király

vette-ki, és e’ féle adózáûól {Zabaditotta

meg öket. Ez azért az oka, hogy mind

ez
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cz ideîg minden ö utánna мы Királyok,"

minek elötte a’ [zent Koronával meg-korf». .

náznák öket (mint ide fe1~is meg-mondók).

azon ANDRás пишу Dekretumának, és

Végezéséuek meg~tarcására, a’ РарЛгаКпаК,

Záleós-, és Nagyságos Uraknak, és ez

отгибы Еб-ешЬегеКпеК, és Nemefeknek

к meg-fzoktak eskì'mni..

Ennek az ANDRás Királynak P-rivile«

gunna, molly af Thábor hegirén,A kin a’ `mi

funk, és Idvezicönk fzine el-válwzott4

vólt, valami Jófzâg adás felöl как, és` ъ

datott vóit a’ Honti Vármegyében, mo.t

Наш idöben-is jelen va on. De hogy az

el-kezdett dologra térje ; e’ meg-ift AN.

DRás Királynak, és negyedik Bélának , а;

zon András Király ñának, Шнек idejében

a’ Tatárok eìpufzticották vólt Magyar Or

fzágoc; так felecte, шиш: ьшзы `KL

rálynak, la’ negyedik Béla ñának levelei,

és Privilegi'umi mindenkor meg~tartatnak -(_a’

féle levelektöl meg-válva, mellyek azon ö,

«за ‚шт- Királynak 'Hadnagyságakor 1:61—`

tek, ki akkor iñabb Magyar Kìrálynak, és

Erdély Hertzegének itatta volt magát) Мегс

azon Iñcván Kìrálynak e’ féle `leveleic

meg-nem tarttyák; hanem» ha.az utáil i»

gaz Királyságában azou- leveleit conñrmálta

volna. ‚ ‘ `

Ennek felette, a’ negyedik Láleó Ki

rály, ezen ötüdik Iůván Király filai (ка;

f un
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Kun Láleónak hittak) levelei, és Privile»

giumì jók, és meg-tartatnak.

Továbbá, a’ harmadik ANDRás Шипу—

nak levelei, kit Velentzeiue-k neveztek

vólt, meg-nem tartamak; azoktól meg~vál '

va, ha mellyeket KáRoLY Kìrály, ki men

téů тёща а’ tií'ztbe fzállott, petsétes

Gyiìrüjével _veres viafzban», mellyben jobb

kéz felöl oldalúlI egy K.~ nevü böt'ú va

gyon, confirmálásnak okáért meg-petsét

lett volna: Mert e’ forman-valók meg-tap

tatnak. l A `

Ismé't vKáRoLY Kìrálynak három Pe»

tséte vólt, és а’ ketteit: ö maga meghítta,

és erödené tette,~me1]y két Petsét alatt

költ Privilegiumokat meg-nem tartnak; ha

nem ha az utólfzori harmadik Petséttel újon

nan conŕìrmálta volna. Melly harmad Pe~

csétet igy _ismérhemek-meg, hogy a’ Petsél:

közepìn4 a’ kí-metfzett paisuak két felén

(melly paìsban шашни; kettös Kereth

vagyon) két Sárkány kép Vagyon.

>Me'g-is LAJos Kìrálynak, a’ Károly

Király ñának-is két Petséte vólt, mellyek

közz'úl az elsöbbìknek, melly a2 Пинта

tarcományban veI'zett volt-el, minthogy yaz

Efztergomi Miklós Érfe'ktöl, Шипу Can

cellariuf'sától lopták Vólt-el , nîntsen ereje,

meg»fem.tartatik; hanem ha a’ máfodik; pe

tsétcel Volnának e’ féle elsö Petsétìí leve»

lek annak utánna conñrmálva újolag: mielly

щ
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I)

új Petséttel mind szon Lajos Királynak

elsö Petséte 'alatt költ leveleket, mind a’

meg-mondott Károly Királynak, az ö at

tyának, két elsö meg-hivott, és erötlenné

tett Petséti alatt költ leveleit, hogy ha

ugyan azon Lajos Király az ö új, avagy

máfodik Petsétivel az után confirmál't; ol

lyanoknak minden helyen erejek vagyon,

és meg-tartamak. Rövideden nzért LAJos

Királymk az ö Privilegiumi , mellyeket

Urunk fz'úletéf'e után ‚ az ezer három-fzáz

és hatvan-négy efztendötöl fogva haláláig

lan, az az: ezer három fzáz és nyoltzvan

két ef'ztendeiglen nevére költenek, helyes

erejekben Vagynak. Az elötte valók pedig

nem jók, hanemha az után conñrmálták

volna, a’ meg-mondott mód fzerént. Мену

k dolgot hogy világosbban meg-érthefsünk,

a’ tzikkelyt, mellyet az ö leveleinek con

ñrmâlásában í'zoktak lié-imi (mellyet én ’

féle confirmált leveleiböl ki-í'zedtem)` melig'

levelek közz'úl én egynéhányat fzeúièmńlel

láttam, és olvañam-is, fzónként itt bei-akin?-`

tam imi; melly igy kezdetik:

i” ’ Dolognak,_ú_gymond, örökjemléke

„ zetlre: M1 a’ felly'úl meg-nevezett

3, LAJOS Király, jelentj'úk mindfneknek,

И, hogy mikor Boí'znaságban, a’ 1111 Orfzá

'. ‚‚ gunkban, fzámtalan fok eretn _ Patera

„ nufok щади}: volna az igaz ,itnek el- '

Ё, Iene;

/ i .l
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„ Еве; azoknak a’ mi Orfzágunkbó] ki

gyomlàlâsáŕa hadat támafztván, еду felöl

„ fzemélyünk fze'rént indúltunk volna: más

‚‚ felöl pedig a’ mi Kriíìusban tif'zçelendö

„ Atyánkat, az Eíìztergomì Miklos Erfeket,

‚‚ mi Cancellariufunkat) kinél mind a’ két

„ Petsét'únk vala) és a’ Nagyságos Сага!

„ Miklóíì, a’ Nádor-Ispant, a’ több 0r
„ fzág-béh' lPap-Urakkal, Záleós, és Nagy

„ ságos Urakkal, Uzura felé rendeltlìk va~

„ la; az Érfeknek nérpìì-ném'ú fzolgái, és

5, udvara népe, kiket örzésére rendelt vólt,

‚, fzánt-í'zándékkal való gonoí'zságból mind

„ két faját Petsétünket el-lopták. Mi azért

Э, idején el-akarván távoztatni ‚ hogy e’

„ féle Petsét el-Vefätés miatt az Orfzágunk

‚‚ béliekre idövel valamì ká'r-vallás ne kö

„ vetkeznék , két új Petsétet metfzett'únk

„ ma nknak, mellyet végezt'únk, hogy min»

„ denPrìvilegìuminkra, és a’ mi Atyánknak

„ KAROLY Királynak koronázásakor tsì

‚‚ nált elsö Petséte alatt költ Privilegiumok

‚‚ га (теПу történet fzerént Havas-alfóldé

‚‚ ЬепшеГгесс vólt-el) a’ meg-mondott há

„ rom etsét mellett, a’ mi új Petsét'únk-is

„ ott gyen. Az Atyámnak pedig vala`

„ шеи két meg-mondocc elsö Petsérì alarc

„ költ rivilegiumira a’ mi új Pétsetì'mket

„ nem úggefztenék: és mellyeket az ö

‹‚, utól Petsétivel, vagy a’ mi fellyììi

‚‚ meg~ ondott képpen систем: Persé

‘ t'únk

а

имамы.
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‚з 'tì'mkkíel nem confirmáitunk volua, avagy

‚д valamelly k1-ny1tott Levelé'ket nem con

,-, ñrmz'duáuk;` >az ollyan Privilegiumokat,

„ minthogy- Atyám-ìs femmifsé tette _vóltò '

„ azon ke'ppen mi~is erötlenné te'fzíäük, és

д, heábav valokká. Мену сопйгшЫг Privi

д, legiumok között, e’ jelen-való mi Privi

„ legiumunkat, mellyben femmi ké't'ség ne

д, légyen ‚ ‘minden felly'úl bé-irt dolgokkal

„ egyetembeu azon Ez és Ez í`zemé1ynekg

‚, és_ az ö ö'rök'ósinek, és maradékinak, a

„ mi mèg~mondott új kettös Petsét'únk a
„ latt meg~újitottunk, és örökké ccmíirmálab

cellariufunk мы, ez ’s ez hónak 22.

‚‚ napján, 1364. efzt». a’ mi Királyságunk

„ nak 2,3. efztendejébem ' '

Azon képpen a’ Sigmond Királx ‚ és

Кота-[трешек Levelei-is, mellyek 1406.

efztendö elö'tt költek, nem tartatnakàmeg:

Ez okáérc, hogy ‘ug-yan azon Sigmond Ki»

rály', az 0rfzágbé1i Pap-Ural( , Záleós, e's

Nemes Urak tanátsából, ~közönségesvDe

kretomnak, és Végezésnek vv,módja I'Zerént,

.ezt rendelte, és parantsolta volt, hogy е

zer négy-fzáz асами еГзсепабЬёНЁ Szenc

Györ napjától fogva, az eze'r négy fzáz

hatodlk efztendöbéli Sz. György fnapjáig

. (melly akkor jövendö Vala, de той е1

múlt) minden Donatio, és egyéb <Privile

‘ gium

tunk. Költ azon Miklós Érfek mi Сап— .

_, „4..

"
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gium 1evelet,_melìyek a’ meg-mondott La»A

jos Királymk tirkos Petséti 4alvatt költek

volnar. és az4 özvegy `Exxséßß'r штату,
és azcm Lajos Király leánya MARIA Aik

fzfmy, úgymint Magyar Orf'zág Királyné

Afzfzonyinak Leveleit, ‘és azon' Sigmund ì

Kìrálynak az elött ‘akár hogy ki-adott Lef

veieit contirmáltatni bé-.hozm'il~:¢l a’ nélkül

pedig eröclen», és heában való lenne.

Ez idö után pedig azon Sigmund Ki

rály, és Tsáfzár leveleit, mind hólta nap-n

jáig, tudni-illik 1437. efztendeìg, a’ mel»

iyek конек, mindenkor jók, :es meg-tar»y

tatnak. Ногу pedig e’ -çiolo'gról Гены ne

kételkçdhefsék, hanem mindenekuél jelen

légyen; azon Sigmond Királynak лёта:

ném'ú Donatìo leveléuek mását, mellyet a’

felly'úl meg-mondo@ confirmáciorói Ici-adorn,

és az Octavás törvényben. régen elö-is nd

ták vúl‘c, так ёгсе1тёс femmi réf'zébeu е]—

nem változtacván itt bé»akarám irmi; щепу

illyen reudel köveckezik:

‚‚ (úgymod) Sigmund, Iliennek ke

* „ gyelmeíëégéböl, Magyar, Tót,

„ Нота: Ori'zágu'ak Királya, ’s a’ t.- Вгап—

‚‚ deburgi Herczeg, ’s a’ t. A’ Szent Ro;

„ mai Birodalomnak Vicariusa, Helytarcója,

„ és Tseh Orfzágnak Gubernátora, adjuk

‚‚ emle'kezetre e’ >jelen való 'Level'únk ál

„ tal, hogy mikor mi a’ mi. Orízáguuk-béli

U tö
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99.
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' fö-Tó embereknek közönségçsltanátsokból,

és végezéfekböl, ._ez Orfzág közönséges

javáuak , és tsendes állapottyáuak meg

maradásáérc e`zt jegyezti'xk volna, hogy.

La’ néhai Lajos Kirzálynak, Magyar Orfzág

Kirâlyának (ki m1 nék'únk Atyánk, és

I'punk vólt) .mindenféle Leveleit, mel

ìyek :sak- az ü исков Perséci alatc капе

nek volna: és a’ mi fzerelmes Anyánk,
‘és-»Napáuk Ersébet AfZI'zony, és Márisll

a’ mi házas` tárf'unlrnak,

‘ úgymint Magyar Orfzágnak bóldog em

l'ékezet'ú Királyné Afzf'zonyinak Leveleic,
és azok mellett la’ mi Leveleinket, me1

‘lyek avagy a2 ö Petsétek alert, Vawagy

a’ faját öregb, vagy kifsebb Petsét'únk

Масс, akár miném'ú dologról , és fökép

‘pen jófzágról, még ha uagy méltóság

^` béli {б ember nevére költek volua-ìs,

hogy kétség e’ féle Levelekhez 'ne fér

ne, és fenki mìatta шея—пе botránkoznék,

söt fok féle alkalmatlanság le-fzállana,

melly tudni-ìllik fok ember jófzágán meg

eshetett Volna, a" meg-nevezett Királyné

Afzfzonynknak, és a’ mi Petsétünknek

el-vef'zéí'ek miatt, és hogy mi-is a’ mi ö

regb ketcös Petsét'únket, bizonyos, és

‘ méltó okokért, öf'zve штампик, 14o_ç,

efztendöben efett Szent György натё

-с‹31 fogva, és jövendö eíätendöben ugyan

azon Sz. György napjáiglan, Aa’ meg-ue

„ vezetc

х

AMM* _ „ÍÁY'



XIV. TITUVLUs». acs

,-, vezett mindenféle leveleket mi elönkbe

,‚ hoznák, ногу öket meg-látnók, és meg

„ hánnók-vetuök , és ha fz'úksé'g volna , е‘

,-, moûani új , és kettös Petsét'úkkel coníir

„ málnók, és helyén hagynók. Valamel~

„ lfet pedìg elönkbe nem hoznának, ап

‚‚ nak az ucán femmi helye, és ereje nem

„ lenne. Végezetre, mikoron а’ mi pa

„ rantsolatunknak, és végezés'únknek ideje

„ el-tölt volna, e’ mi Orfzágunkban való

„ Vármegyék Ispányinak fzerinfzerte meg

„ hagytuk vala, hogy az 'ó Vármegyé'jeket

bégyüjtenék, és тег-Ишак ’s» meg-ol»

vasnák, miném'ú Leveleket hoztak volua

bé mi elöukbe, és mellyeket-nem hoztak

volna eìönkbe, és mellyeket conñrmáltaf

„ пак volna e’ moiìani kettös öreg Persé-`

д, t'únkkel., és mellyeket nem contirmálta

‚‚ nak volma. Annak okáért holotç ez T.

99

99

99

97

~ „ Vármegyében lakó T. T. Nemefek, è’

-„ T. Шиши, T. Vármegyében való réfz

„ béli jóí'zágokról (mellyet mi tégen az ö'

‚‚ artyának T.T. és véle egyetemben ö

néki-is T.T. min: örökösöknek adtunk
‚9 ’

-„ volna) a’ mi conŕìrmál: Level'únkec, aV

7, mi kép'únkbéli emberünk, és a’ meg-ne»

„ vezerr. T. Vármegyének hires Alïeffori

„ -eleibe nem adhatcák, és хлев—нет mutat

~„ harták volna. Azért mi a’ mi Végezé

„ süuket erejébeu meg-akarváu tartani, és

„ kivánváu, Люду ez után-is örökké meg

U z' „ tar

' /
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I.

57,
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’,’tsoltuk, hogy a’ meg-nevczett jófzág fe
93

3,
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99
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шашек, а’ miv felly'úl meg-irtDonatión

kat, mellyet a’ meg-nevezett T-nek, és

>az 'ó' наша}: Т.Т. mind örök'ós marade'

kinak, a’ meg-nevezett réfzbéli зажигая.

-ba-n adtunk vólt, és kinek levelét azon

T.T. a’ mi moûani kettös Petsétünkkel

nem confirmáltatták volt, l‘minden"1:zik'

kelyében meg-híván, és mindenképpen

erötlenné te'vén, és a’ meg-mondott réf'z

béli jó'f'zágot a’ mi Királyi 'kez'únkhez

' vévén , a’ meg-nevezett T.T.. és minden

maradékoknak meg-llagytuk , és paran

löl, melly "е’ Т.Т. ` faluban lett volna,

minden hozzá tartozandó javai-val egye

temben, ‘órökkön örökké ez utánmég

tsak meg-fe mèrjenek emlékezni, söt

hagyjuk, ésparantsoljuk e’ moñani Le
vel'únk' által. Mertfmi holott a" кашу;

ч‘ méltóságnàk ~tií`zti fzerént„.minden m1

hiveinknekfjóságos tselekedetit, és mél

tóságát (a’-imint-a’ Királyi felséghez il

lik) jól meg-tekëntvén, és elönkbe'_vé

Vén, illik, hogy mindenekhez az ö

érdemek fzerént-“Királyi kegyelmeí'ségiin
Aliet meg-mutafsuk-='«‘Elmé1kedvén,„ és meg

emlékezvén _ e" 'mi fzerelmes hiveink

nek a’ 'Nagyságos T.T. a"-néhai"T.T.

"д ŕiainak jeles- dolgairól, jóságos tsele- '

kedetekröì, és kedves fzolgálattyokról ‚

mellyet mi- mell'etti'mk , és` a’ Királyi
А ’l y' i 3,

4444._
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jXIV, ' Т; гид, 'n s..r ~¿gc-fr; ` L

Раем: Когти mellett, каюты- külömb

féle helyekçń, és' idökben ‚ buzgó fze»

retetb'ól, nagy h'úséggel, álhatatofsággal

és fzorgalmatofsággal fzemélyek fzerènt

fáradságokat, és ennek felette marhájo

kat, és költségeket-is` fok jó, és ditsé

fetes _mpnkájokkal egyetemben nem fzán

ván, a’ mi ~Királyi fzemeink elött igyé

keztek magoknak kedvet találni , Yés

nyerni. Miis azérc , hogy az ‚- ö lh'ú

fzolgálattyokat moûan Királyì kegyel

mefségünkböl meg-tekéntenök, azon mi

réí'zbéli jóíîzágunkat, a’ meg-mondott Tí «

faluban , . és T. Vármegyében minden

hozz'á сапогами hafznaival, фиат-НИК? *_

Ugar, -és egyëb Szántó-földeivel, Meà

zelvel, Kafzáió réteivel, Erdeìvel, Вег—
keivel ‚ Vizeivel , Tóvaival, Malmaúgb к

val, és Vizfolyásival, Hegyeivel,Í Szö`~

leivel , yés fomma fzerént yazç'n réfzbélì

jófzágnak mindeu hafznafvételévelm :if

kár mi uével neveztefsék, azon .ré i,_ ¿Y

fzokott harárival, Í’rmellyeal az „ción-ils"

bi1-ták , a’ meg-nevezett T.T.' és`._ ö
általok minden örökös maradékjoknvak,V

a’ mi bizonyos jó akaratunkból ,_ _és

a’ mi tanácsunknak, Pap-Uraknak, é`s`

Záf'zlós-Uraknak tauátspkból, а} >mi
Kiralyi kezüukböl új adományúl, és

, zon igszsággál ‚ шеПуе1 а’ цедит/ед

zett réfzbe'li jófzág, melly a’ meg-mon*

U 3 „ dott

Д
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3)

3,

$7

Э,

‚9

i’

‚9

39

3,

м

а:

5,

9:

‚9

‚9

а:

,Q

‚5

3,

,D

э:
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\ эр

dott T. falńban volna,` mind a’ meg-mon»

dot: okokért, mind pedig egyéb képpen

is, ha valamìként minket , és a’ mi ado

 mányunkat lilletné , adtuk , és ajándé

koztuk, söt adjuk, és ajápdékozzuk ö-_

rök'úl, és meg-hihatatlanúl, hogy mint

sajáttyát `bìrja, és élje, más ешЬегпеЬ

ìgazsága hèlyén maradván.

s’ az uráununk-való Magyar Kìrályok

пак-15 képekben fogadgyuk, és magunkat

erre köttyük, hogy a’ megfnevezett Т.

& Т. és az ö uçánnok való örökös ma

radékìt a’ meg-moudott réfzbélì jóiìág

nak fzabad, e's békeséges uraságàban min

den hozzá tarmzandó hafznaival egye`
temhen, mindenféle peresek ellen, tör

vényben, és törvény kivül-ìs mindenko»

ron, és minden'útt saját költség'lìukkel,

és fáradtságunkkaî mindenképpen meg?

örìzzük, meg-tartyuk, és meg-is oltak

mazzuk; mellynek eröfségére,'és bizouy

ságára adtuk a’ jelen-való Levelünket:

mellyet,‘. mikor mi hozzánk vifzfza ho

zandnak a’ mi fúggö Persétünk alatt, 0k

levél módjára ismét тазик.

vel как, s’ a’ t. „.

Valaniçlly Levele költ azért Sigmoml `

Királyuak ezer négy-I'záz tizedik efztendö- .

s magunk «

E’

ben, annak mindeniknek helye, és erèje ‚ \

vagyon.Í ` ~ . -_ «f д

1 То

Á
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Továbbá, ALBERT Királynak, ki Sig~

mod után vólt, minden Leveleit meg-Kell

tartani. " .

De EnséBET Ai`z-í`zcmynak,A a’ Sigmond

Шипу leányáuak ‚ és a’ meg-nevezepc A1

bertKirály özvegy feleségének adoinányit,

és aŕról va Leveleit; Söt a’ Len yelLá1`z~

ló Király eveleit-is Сkit nem e Magyar

Orfzági igaz, és fz.Koronával, hanem tsak

a’ Sz. шт Király testének fejéböl ki-vett

Knronájával koronáztak ч61с-шед;-ё$ kit af

tenger-felé Váma melletc Bof'znában, az А

Ímurázes Törìtik` Tsáfzár, Sz. Márton nap

tájban, ezer négy-{káz uegyvemnégy efz'

tendöben meg-vert, és a’ Király löunön manr

ga-is ott vefzett) mellyekec akár kinek, és
akár mi Yképpen, és mi módçm adott vollua;

е' fe'le `Levelek mind füûbe тетенек, .és

erörlenek, femmi helyek Sintseu; az `egy

Levéltöl ki-válva, mellybeN nEnsémaT Aík-I .

fzony a’ Székes .~Fejérvári

hoz alamisnát adott. `
. Tuvábbá, hélye vagyòn az AOrleágb'éli

Urak Leveleinek-is , ' úgymint: 'Pap-Urak;

Szabad Záleós-Urak, Fönépek, és ez Or:

fzágbéli egéfz Nèmefség Leveleinek, melly

Leveleknek Perséciben ké: lkerefzt vagyon,

úgymint a’ Magyar Oriìág >Tzimere; dg

ezekuek-is tsak а’ törvény-folyásában, és

valláfoknak bé-vételében `vag'yon erejekà

miuregy Irélö Master, avagy l e_z Orfzág

_; U 4 тещи:

Szenfegyházf

l

д



qu», -M'ásonrfx Rés'z.

rendelt Bírája -Leveleinek. De Donatio,

engedelem, av'agy confenfus dolgában 11511—

\ tsen femmì erejek. Mint az Orfzág Privi

legiumából kì-tetfzik, теПу Pefìben, A1

dozó. máde napján, melly Püukösd havia

nak hetedik napja vólt., ezer négy-f'záz

negyven-öt efztendöben költ: ~Melly Privi~

legiumot (mivelhogy fok tzìkkelyböl áll,

és kůlömb~külömb féle Articulufokról fzól,

mellyelre’l mollanì iráfombau nem fzììksé

gefek) ez okon ide mindeneñöl fogva neng

akarám bé»ìrni. мытым a’ щепу tzilG'

kely a’ Petsétnek ki-metfzéséröl , és. ,annali

erejéröl fzól, ineliyet» azou- Privilegiumban

дышат, igéröl igére ict-is b_é-akarám imi;

A-meelly igy következik: l  '

Tudni-illik: hogy ennel_<"u1:áumx` ren

deljenek egy 4_Petséteß mellyben 'Íégyeu

еду Kerefzt, а’ mint vagyon а‘ _, Magyar

Orfzág Tzimerében': аз: tartsák Budán, под

а" panafzulkodóknak ke'lhefseu'Pecséc акт

emlékezerre-való ,_Levelek, é's járjanak-el

'törvényekben,v a.’ mint ЦИК, а‘ Kìrály ko

t'onázarryáig. ' I 'I ' . l _

*'Igy -aze'rt nyìlm'mI ki-vagyon :levez-lY

ve' azv a’ Fessée?, »l ho шк а’ сёпёву-Год

lyásuak? ¿s 'az >igáZS gmk пайщиками,
reudelcek, léfs- fzerzették vóit.A Holott pe~

l dig agr ir'ták-ywhngfyl'a’ Kiráîy Ikoronázat

tyáìg'- енуепек'шаь в: ’ ‘Pçcséutel „l nel?

‚ Ь _ ‚ e
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J

kellf'érteni, hogy .'akkor nem fok~idöre й]

Királyc kellett volna l‘koronáan '

Mer: LAszLó, az „мышками ña,

fokkalaz elött, még 1440. ef'ztendöben ko

rolaázva vólt: De azon ‘a’ Tzìkkelyen , a’

K'irályi Koronának .tellyes birodalmác ‚ ч és

hacalmát kell ’érreniz mellyre mivrlhogy

LAszLó raz öjgyermeksége miatt még gon

dor nem >vifelhex: vala, az ö aryañá'm Lengyel

Lálzló Királyra ваши: vólt". ‚. - ч

Lengyel LASZL-'ó Király halála után
pedig, lmind addìg, még Húnyadi Jánoß:A

Gubernátorságra.‘válafztáh Ujlaki Miklóiì, «

ki Erde'lyi Vajdaxïvóle,y O_rfzá Kapicáxmyá

vá váìafztotnák, 'ésl ез okon agyar Orfzág

Hely-tartójának îrattamagát. . ы ~

Továbbá желуди 'yaiamißLevél költ

Hunyadi János. Gubemátorságábau, Ade nem

elöcce, fem utánna, -harmìnjcz-két vhá?. jobx

bág'yig, de nem fellyehb, шлак belgie, és

ereje vagyon. ‘De vilìoutagfvalamelly

Donatio , avagy/engedelme , és ¿coníènfuiïg

a’ hatmintz-két ház jobb'ágyobllueg~1wladja,n

erejében nem lehet. Ismét minthogy Gug

bemárorsága ищи-111116 confenfusnadása alçág>`

mi dolog felöl lett- Iégyen (mivel-hogy. e'v

féle confèufus adása tsak conditieval~ bizo

пущ móddal vòltò~ eröçlen fs helye ‚завезен.

Mint"példának 0116611, vha valakinek- ollyan

. igéretet-tettl velan., дону; ~úgym`oxid`, ennek;

а? Nemes embemèk „~ halála , “вытянет!

kadaïsaчащи: U ç
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kadása után, az ö jófzága fzâllyon erre ’s

erre;_ tehát e’ féle jófzág a’ harmintz-két

ház jobbágyot meg-nem halndta volna; .és

так a’ Nemes embernek az ö Guberná

torságában lett volna halála, ‘e’ féle con-l

`fenfusnak hel-ye, 'és ereje .v_olna: de ha az
ùtán' hal-meg, a’ terméf'zet l'zerelnt-y való

Király'idejében helye nem lehetne: MertÍ

a’ Gubernátor-is az ö tifztinek , és hivata~v

lának tzélly'án áital nem hághatott; 'ö nékie

pedig ‘töb'bé-váló hatslmat, és méltóságot

ńexn engedtek vólt harmintz-két ház job

bágynál; mivelhogy LAszLó az Albert Ki

_rá'ly -iia` még élt, és попа még _aker ki

tsiny vólt, 'mindazáltal' (a’ mint meg-emli

tém) meg-vólt -koronázva, és ötet illette

ïmmár Ya’ Kirá'lyi Koronának tellyes birodal
ńîan De ho'gy erröl Afenki kiilömb értelem

ben neflégyen, fe az én iráme ellen ne

fzólhafson; a’ :nellyl Articulufokkal méltó

àágot adt'ak vólt ne'kie,’ hogy Gubernátor

' ‚ äàgában hány házig való »jobbágyot Iégyen

fzàbad el-adni, azon O_rfzäg Levelinek ren.y

diböl, mellynek ‘ еду réfze Budán, ‘ezel’A

вёл-1262 .

АГ2Г2опу fogantatáfa. napján költ: Azon.

képpenŕ ez' elött való OrfzáŕI Gy'úlésében

végezett 'Artieululbkat~is, mel y ezer négy._

l'záz negyven hal'r efztendöben Pünköû táj

' l

negyven-hét e'lztendöbenl Bóldog '

Ban'lefißvólts PCR Városában, holottazöriifl_

Húnya'di Jânoil: c Unfzûg anbemátoráv/á vá..

' ' .J lalktot»-.ieyr'l ’

А над... _

'_ -__ ._ . À ‘_ ._ „_ „__ _ .IA-...4 ...›-.‹
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lafztották vólt, minden válcoztatás nélk'úl

ki-I'zedegettem; és hogy minden ember e’

dolgór világosbban meg-értse , y itt meg~

akurram imi.l Melly .Articulufok, ‚а’ több

dolgok közziíl, mellyekröl itt nem fz'úkség

emiékezni, igy következnek :r д

Továbbá, úgymond, ‘_Gubernz'itor` U

funk, azoknak, a kik ez Orfzág Koroná

jáusik` hiven fzolgálnak, a’ féle jófzágból,

щепу magvafzakadtúl nyilván, ésquzän, ’s - _

más ember igazságánàk fogyatkozáfa nélkü1_- `

a’ Királyi Koronára fzállott vo,lmi,`='avag)nv

ha ki ál-levelet járna, avagy Lhamis pénzt

тете; avagy hamis petsétet metfzene ‚.

és véle élue; avagy külsö ellenséget ho~_

zott volna hazájának romlására- , паях

gyújtáů сев: volna, mellyérc jófzágava’ Ш.

ráiyra fzállana, melly jófzágbau harmintzkét

ház jobbágy volna, de ne több, ‘nem-ii .

leheme zöbb, és- ismét mellyben- тщат

két' hâz jobbágynál kevefsebb ушла, паях

lehetne azt fzabadond-adhafsa. - « Y» ‚г

На pediglen Кейсы: város, vagy шее

zö város, ava falu-, melLyben harmintz~

‘ két ház helynél több Volga, a’ meg-neve~

Zett nkokból Királyra fzáll; e’ féléket han

mintz kettönként ne fzakaí'zthafsa, Ге Ген-

kinek el-ne adhafsa; hanem egéfzen matad

jon a" Koronának.  . . 1 i

Ismét , hg- Gubernátor »Urunk na_1'»meg

mondott l mód шекели: _valakinçls :iógzâgoê

, ._ _. ' ß

\
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ád; máfòdfz'or японца]: jófzá ot пе adhas

Гоп: Es mivelhogy tsak a’ irálynak va

gyon ап'а való méltósága, hogy várakat, Ке

ricett, és mezöl várofokat, és egéfz {21111—

kat el-adhafson; annak скат valakinek

a’ Gubernátor jófzágot ád, mikor annak

меде 1ёГ2еп, tartozzek a’ Királyc ö felsége't

meg4ta1á1ni felölç, és véle couŕirmáltatu'ì. т

Ismét, azokuak jófzágokat, kiket vagy

hamìs Levél tsinálásbaln, vagy ál-v énz ve»

résben, ayagy a’ fellyül тек-топ otr» vét~

keknek valamdlyikében tapafztalnának; mind

addig-is' el-ue foglalhafsa, és femmi képpeu'

el-ne ajánde'kozhafsa, valameddig ez Uri'zág

пак ré ' Szokáfa, és törvénye lfzerém; Гас»;
kort Blrája elött rajta el-nem érik, .és fem

tentziát nem mondanak a’ fejére.

el~hagytam. . л

- Továbbá azért a’ meg-nevezett'Alberc

Kìrály ña Ышд, ezer négy-fzáz öcven

két efztendötöl fogva valamennyi Levelet:>

ki-adott` (тег: еЬЬеп az efztendöben сексе—

le Hunyadi János a’ Gubernácorságot, mel
lyet hét ei'ztendeig пану ditsérectelI vifelt)

_ N.' több '

'Articulufokat, mivelhogy nem 1de`va1ók,

mîudhólt'a-na jáiglan , úgymìnc öçven-hete». '

dik efztendeig en, шея-папаши. Noha a’
következend'ö efzteudöben,V a’ Gulwn'nát;or~Y

ság le-tétele után, úgymim; ezer'négy-iìáz

ötvenharmadilobany mikor Gygrtya »fzegltelö

Bóldpg Afzfzonyï napaájban Láleêßíliůrállyt

ч и etS ö



kXIV. TiTULUïs. ' ‘зц

Bétsböl Budára „вожак ‚ kezdetc jófzágot

el-ajándékoznì, cimí'ení'uû> adni,4 ё: .egyéb

1ё1е`Ье7е1е11ес iraình - 'Ennek Мессе, а? feliségesrgîfflësl. - y

‘ emlékezer'û Mátcyáerirálynak kmònázacyá

tól fogva való meelçic,A ¿ щепу: „фидвгеу

négy-fzáz, hatvan négy efzendöben, Nagy

Tsötörtökön, mind паша óráiglan, melly

lett Virág Vasámgp ugaín` чаш Kedden, _Kli

ûus Urunk fz'úlecéí'e ` után az ezer négy~

fzáz kilentzven efzcendöben, meg-tarryák:

a’ melly Levelek p_edig Akoronázatcya elöçç

высек , meg-nem канатах; hauçm ha an~ _

пак utámxa conñrmálta- volna.

Ismét, e’ moßauì kegyelmes Urunk

LAszLó Király Leveleir-is, Sz. Kereíëmw

m'eléfe után való ,Vasámapcól fogva, melly

esett игуан azon kilentzvenedik стенда}

Ьеп, с: i. koronázatcya után mind ez ideig

len, és ez után-is, mellyeket jól, és tür»

vény fzerént ìçatna, es kia`dna,lmindenkçt

megfkell tartam. ‚ ' -

Ismér, Mivel hogy. fok камыш.
féle 12111,- és hamis- petsét alatt költ Le`

Veleket, `és Privilegiumokat találunk, те]

1уе1‹сс а’- háború idöben, kiválcképpèn 516—

Моыпд és ALBERT Шипу idejében kölcek

vólna, melly- Leveleknek igen nehéz чё—

gére~ menni, nem-is hozzák ‚азиатке: пар

téuyre: штаты, hogy e' Не hamià. l

fam '
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fau' költ Ltveleket-'ha nem mind-is, de

yréfz fzerént meg-ismérheíëük; ez ‚0112248—

béli Uraknak, Pap, Szabad, és> 2552165

Uraknak ,f Ne'mefeknek ‚ és Fö-embereknek,

az egéfz Orfzágnak Privilegiumát, кивнув:

e’ féle" hamìà Leveleknek meg-isméréséröl

так, és -1 az ö meg-mw'ezercV Perséce'kkel

meg-petsételtek, .f és a” törvényben énnéÁ

Каш—15 elömbe ваши, itt îgéröl igére Ьё

‘ irni méltónak itélem. " Ме11у Privilegìum
nak bötü lIkerént való folyáfa igy követke

zik: Mi Pap, Szalmd`,.v és ИНЫМ-Итак,

ЫетеГеК, és Föemberek egéik Orfzágúl,

adjuk emlékezetre e'fj'elen-való Lev-elünk

ben, Yhogyñéhaî ALBERT Kir'ály halála u

tán,v mikor e’ mi Ori'zágunkban' гол: падёт!)—

külömb~fé1e had támadott, lés fokáìg Сапог:

vaina-is; Végtére Щеп úgy adá, hogy а’
yhap le-fzállott vala , és miudnyájan egyen

lö- akaratcal meg-‘hajlánk- a’ mi terméfzet

fzerént való Urunknak, és Királyunknak

Láleó Királynak, az Albert Kìrály Vf'uk'muk.

Mikoron azért a’ mi béke§é ’únknek álhata
tos meg-maradásîáért" n’ törvenyt-is elö vet

»volua, és ya’ nyomorultaknak igazságot kez

' ‘dett'únk Volna iholgáltatnâ, együnnen-ìs 2mû

funnan~is ‘a’ perefekvi'ok hamis -Leveleket

kezdének a’ törvényben elönkbe adui. Mi

koron -azérr e' hamis levelek fzerzéséröl

kezdett'únk volna tudákozui , eSy-Zemly'mi

'Gáer Deákra találkozńnkykiïe féle retre

т  netes

l
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`uetesl tsnlárdságot тёк vòlnaîmeg-pmbálni:

Kic mikor nörvény'íkerén: B_ígjó ,kézhezeadf

:ak volna büncecésre _az ö gonofzsâgát 112.5

lála elött lelkeìsmérete íìjerént..y mind myel-~

vével , ’s mind faját _keze-irásával, illyeń~

renddel, a’ mint ide аи. következìk, min'

deneknek halloctára ll'negwallorta. `Mranllyïö _

irásának folj'áfa illyenképpen következik;

Ищут, úgymond , :gy Мёд, Hihi@

confenfujïával, жетона Király- пенёк fzól,

mintlm a’ Kompolt Дата} мм шт, cz _
-akonà bogy ba a’ nébßi Saly ofi ILZz'fzía'nalc

magvafzakadna, tehçít azen So то; (de nem

a’ több jófäkíg) ugyan azen Истрой Лат

fza'lljon , ¿s тез-тут: De. t’ им im'xban

.d Kompolt Мил]: fammi birch, vfem титек

11cm vólt. » \

. Ismcft a’ Gyëngybficknek e Privikgiw

'mok az "ö Рита/Ы: fzabadsa'garól Sigmund

Kira'ly пейте fu'ggb“ рте: alatt , теЩЬт

:gy ífejíi Sas vagyon.

Ismz't, vagyon т levél, сдуй Sigmond

Kira'ly пенёк ‘valo’ Privilegium fclöl, az ö

titkos pctse'ti alatt, mellybm. fe'l ,Sas 11a»

gy . A’ má/ik pedig еду Iktató levé! a' Bu#

da a'ptalan petse'ti alatt , Privilegiqu fom»

mafia fzerént: ez okon, bogy a’ Вида! Ро

МЕРёт fein-¿gc тётей /ìui ágga' tette volna

a’ Király. `

\

Ismít
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Isméŕ, E2 шит égfy Vallés-tè:'i“¢ì’lrìil> ‘valú'

Privilegiu'm, ‘az нм картами peîséti шт,

bvgy Péter .Püfp'o'k ,' l¿s Rozg'om' тайн fini

' ‘val yánoßal egyetemben Капе]? шамот

Szétse'ní Láleo'nal. ~ s... -

5 Isme't-, Zabatka- [Липа]: fzabadságo'ról _

:gy > машет," азам“ ' Sigmosgl Királynak à

теги/ь Petsétí так, теиуЬт .fél fejû ‘Sat

vagyon. '_

1_ Isme't, Еду nyitott -Pripilegiicm a2: Egrí _

. Káptalan решен , és Sigmund катить ¿freg

Ы}: Pets'éti авт, mellyet a’ 'Gama' U-mk ellen

' uz Oras fini nevére глистам edit, az Abm!

D

nenü швам. .

'Isme't, más Prioilegîum, аёоп Sigmond

Király Ищешь Petse'ti Matt, mellybenffél»

Sas _ nagiyo'n: “mellyet a’ Ki-ŕáßy тушей ’

‘volna a’ Tama's тал jia'nak [жаждал/г, é:

Hemiknck: bogy"ba ö идем magook-.fzakad

mz, мы: mind "öröîcös,’'"-_S~mind фасад-мед '

тёпу jófzágok шиши a’ Hertzeg {Байт `

Ismét, a’ Стал тегу-меди. Sigígzond

Kiníly града: alattf, ’ meily'ben a"fe’l,fSas fo“ _

игуан, 'bogy Debrö [те тешьте: jófzá

g-’a'nak iizcg-kegyelmezett noma. ‘ ~ '

Isme't, еду Privilegium, а’ -I/'a'racii _ -z "

'talen решён dtatt', a’ Teléki-,E'gybáznak 'e

трех tselekcdetirol melly fzol.  "f

мат; ‚и 1eo¿l;«‘eg‘yík«nal_lás, шлём :

tató ievéí, a’ Budai Káptalan решён таи:

Ьош Betzet a’ Defzpot Штат килем: réf

gm
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a

Е Láleónak Gefzti Miba'ly дать zálogba

3 aäa'k пота. ‚

Ismc't, két nyitott шит-гам leve'l Sig.

mond “Шиш ,` ё: Tsa'fza'r öïegbik Рей-5612 шаг:

ba'jtya'n, a’ Sulyok jîai `ellen , Ko'lb'd jofza'gvól

{1141111 vólt azon (îefzti Dliba'ly fia La'jìxló f

.nevera ` '-’_ ‘

.[:тё1-, ~ 'zio' sz'ly Petse'ti атм, hogy

[тау/ад Laleónak, Zaïa'nd Í/'a'rmegyei Nemes

«nek Радий штопать, Bodrog Vármegyében

‘i Pacbaí .Lfíízîläzak , ¿s a" Ma'mmarosi öt Va'

` Aidw/1k» a’ Жмутся-тесте vaina, [язву az

_ ç' fofzágokban Муфтий: „штампам '

‘f . ‘ . me@ .cgnyri-vileg-ium levé! ‚1; шт;

_ Káptalan pé'psétiwlatt; ё: a’ maßdik Albert

' Шину Privilegiuma , bogfy a’ Nagym'g-os

Csa'ki Ferentznel' тез-туши сома, bog'y az

ö lea'nya Ли a'g'ga' Идут. ' -

Ismét, tova'bbá más Privileg-iam, a' Kim'ly

kifebb pctséti alatt, тешит két Sas fo' vag'yon,

Егозу Lff'leónak a’ nc'bai Э‘аёаь Vajda jiának

jMinden jofza'gának, ki тол Da'vid Hdl-L fia

Суш-531 kez'e'bm volw, meg-kegyelmezett. E:

noba a’ Kirai@ Cancellariufsa ,Ma'tŕya's Päs

pök a’ тете/1 also’ re'fze're keze im'm't гет—

' te; „шлюзу e'n az faját kezemmel feljül azt

\irtam vo'lt, bogy a’ IGVa'ly б felsége ‚ждут,

e's ezt -а2 ¿n {тай/6111611 a’ Саша/4111115 igaznak

„дне; mindaza'ltal a’ Ieve'l-is nem igaz Мёд.

bindt, Iaz Egïi картин petse'ti alatt

падут: ismét két Pri'vilegium levé! ‚ egyik [ш—

. Х fdr»
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tárîíáïaísw'ól, a’ mai/ik pedig, bngy Pbbfímak

Andrés этом Máttyayì atyajîcŕva' fog'zìltìz

vaina. ‘ `

Isme't , ‘valami Kúnolmak, úgymint Silii

Pe'temek , Laleo' Kira'ly petse'tí мы a’

Befeg' Máte'uak Erse'bct Kiva'lyné Afzfzony

petsc'ti атм шит levclct az "d fzabadm'gok»

vól ‚ fag-gb' Pctsét alatt “"Pvŕvilegium mód

густа. .

Ismc't, Adtam îsme't Sigß »156111735 és.

Tsaífzáï решён alatt шмыг nyitoiŕt> le

ша, eg'y 77mm'ng Зет: Györgyön lako’. ж;

sávzak, ez они, bogy а’ melly embert 1mg

ölt vólt, атм): attyafìai аж a’ lcvelet òf lne'l

ki mencdékül лай): vaina. "

Isme't , Младшая yánomak-_ís az Едут

_fìa'nak adtzzm еду Privileg'ium тем az ö

fzabadszíg'a'ról, Lafzhí [буду petse'ti „хат

Isme't, adtam :gy [тет Sig-mond Kiïály

пазу Petséte- акт ‚туш, mellynek a’ Ми:—

ra vetettem a’ petse'tet., e’ тёте, bogya'

Рамка fiaivzak, Lfâleónak, ё: Henrikneköïök»

Yöl тата: jofza'gok, ba тата]: ' fzakadna,

{шлама а’ Hertzeg Даёт.

Isme't, падут kc't leve'l,_ egyik Пеший,

a’ Витай Kzíptalan petséti alatt , a’ тёте

Laleo’ .Kim'ly mgedelme , privilegium modja'

1ra: llogy еду Koskai Names amber тёща, ki

{Затащи La'leó felesége ‘vaina , Ли ¿gg-a'

те. '

g!
)ŕ

j'

i
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. 15т!с,‹ vagyon Sigmund Kiwíly nevére

tg’ 'nyított levé! confenfus, kit Evdödi Ger- 

gelynck a’ Самолета]: adott рота.

Bmét, vagyon "еду Pvivilegium ¿wél-í;
Kún Gergcly,y a? Kůn; Pál fia nevc're , -Laffz

lo’ Kifa'ly Petse'ti лит, ez’î okon., тат/ат

felese'g'e Magyar vaina, azon ò' feleség'e jo’

fza'ga'ban úgy lakbatne'k, - mint az`01ffzc£gbéli

több Пегий/с: melly leve'l m'e'g' Kúu Gergely

'keze'bcz петддшш, nem- is тает , bol

падут. ~

Ismc't, a’ Sidóknak-is шиит egy Идет,

а' ne'bai Sig-mond Király' Petse'ti шт ‚ телу

ben {а Sas fo’ живут; ÍJogyjök-is [затащат

marhafiokkal депутат/Зет]: ez Orfzágbcm.

Isme't, Szétsém' La'leó nxevéfe , Sigmond

^ капнуть eg'y Ритм-Бит módgya'm 1:61:

Gm'tia levele, mellyet azou La'leó гипс]:

adott vaina: bogy азота}: jofza'gok az b' bit

lense'gek miatt пс fza'ílana a’ Kim'lyïa, . ba

пет közelb-Mlo’ attyokfiaira: телу levé! költ

a’ Kira'ly kifsebbik решён alatt. Más ШИН:

költ ¿12011 Szétséni Láleo' живёте, bogy [га—

bad Апту, e': Ezüji bányája lebefsen. .

Ismcft, a’ Kim'lynak ее) con/'enqu levels,

Nemptii Léna'rd fia György neve're': bogy va

lamikor Плата/й Hmrik fîa'nak Запахни/с

mag'va [зайдёт ; teba't minder» va'ra, és jo'

fza'g'a Nemptii Судите fza'llana: melly levé]

ш: privilegium módjára Sig'mond Kim'ly petsc'ti

alatt. „

Х 2 Ismét,
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" Ismét , a’ ' Vámdi Püspök пейте-Е: mz.

gfyon a’y Идти Ka'ptalannak egypńvilegium: l

[шву а’ Va'radi кармин taïtozze'k ne'kie defz
тай adm'. А ' «u n

.Isme't, штате . Tama's jim'l „шт-г:

uagyon Ba'tbori [ли/{тай eg'y ‚шиит: le

vele: ‚Юзу a’ йоту a'g jim' Экий lebèfscn,

тент-е Kiïály ,confmfufsa-ir падут, alg-yah

азот; Sigmond Kira'ly kifsebbik решён щи.

Ismc't, Albert Kim'ly petséti alatt-is ш—

gyon еду Privilegium, a’ Ma'mmarosi I/'árofok

jèabadm'gokïól. \ А

’ - Isme't, Lajas Kim'ly ревёт gyürüje

„ш, Pejtnek, ¿s тащишь fzabadságá'ról:

Мену levelet én a’ Рам Polg'ároknak ватт.

Végte're, E’ fellyül тег-топают: lwelglgft

azéri yfenlu' én-nálamnál egfyéb nem fzerzettc,

ё: ke'fzitettc, banem én Ga'bor. Dea'k,_tsina'l~

tam. Es тёти/дате} тают 'légyem' bogy

мглы/те} ¿n az illyen levelet шпат, e's kc

zekbez дощатым, нет bogy ¿ik шалаш/е

volna bamifsan штат/п , Ьапет ¿n нашит

a'lnokúl, ¿s bamijìmz ,' Uk pedig iguz, e's já

талая költ leveleknelz vélte'k, ¿s 'tartottáh

Senki лжёт: пе g'yanakodgye'k, bog-yg азота/г“

еЬЬт vétkek пота ; Ьапет e’ alololg,r ‘én тщ—

lárdsa'gom. ' г‘ '

. Mi лжёт: quünkbe vc've'n Gábov цедят/е

-mnyi Итог, e's lc'lek ellen ‘ualó мешал,

mellyel.' miatt nem па): ö живёт/ш]: lelkébm,`

¿s tejie'bm МЛ tett, banem питай-55 mind ‚

lclké~

'y'
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' идет ’3‘ tefie'bm baßnlatoske'ppcu Мг: _alrart

termi: Ногу е’ fe'!e афишами ищущим

magzmkat тек-Маты“ çlçÁg-_isí Avebçtm'ik ,‘ Vma'

вант: ezt, [югу minglen шаг, mellyet d’

meg-ift твид/гейш az ö [Лёг keze Мифа!

пеаеаегфп megí-jelmtett, _.úg'ymint bamis, ¿_x

дыши , штат Bira'k. elqtf, minds@ par:

‘vériyben ‚ Szëkfzz'ne'n, ¿s tör'vc'uy ИМИ: ’_lcf

датами meg-vetqfsenek, _e'51 erb'tlenck [сдув

nek, mindmkbïon: a’ мидию azon 'o'l leve

Мг е` 'moßani- LevelünkY dimi', _fem1'm'fœ'v Ítefz!

fzük, meg-vettyük, e's bamimak ite'llyük. д,

Költ e’ Levé! а’ 'mil Оттаву Gyüle'süïzlrg`

bcn Pefìen, Uv пата шиш betfìm, Ezel“

`ne'gy-fzdz надует-пути efztemlöben.4 ..

aXV. '1*1'-1‘U`1LQS.`

Ä’ Levelelmek', ' és Privilegiunqoknak

ma'jìokro'l mit`kellyen тиши}?

Toïfábbá, 'e' megmondott hamis levelek

v Кбит—55 vagynak ollylevelek, mellye

ket jóllehet nem hamif'san tsiuáltak, de

azéri: a’ .törvényben helyek nem 1ehet=`

minémü a’ féle levelekuek máfsolc, mellye

ker vagy-'Káptalanban, vagy Conventben, _

`avngy pedig az Orfzág Irélö Meiterì elöct

fzoktak venni :. Melly lèveleket nem ok 1161

k'úl tett erötlenné ez Orfzág Dekretomä;

hanem ha azt`a’1eveletis fzörin elö асами

Х 5 > tyáka
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так, а’ mellynek'máfsát `vették. Mort ez

okon, ha> az els'ó’ levé1,‘mellynek mál'sát

vették, jó мамы, és- igazán. költ;~tehát

a’ máfsa-ìs jó léfzen, és helyén kell hagy

ni.` `ltt pedig a’ levél Amáfsn v'étele az, mi

kor valamì Privilegiumot igéröl igére, és

nem ‘tsak fomma- I'Zerént bé-irnak más le

vélbe. Annak okáe'rt e’ mollani"fzokáí`unk

fzerént', tsak a’ féle leveleknek máí'sok jó,

' mellyeket avagy a’ Király Tábláján a’ pert

геммами malfsára, avagyOtîávakor kél,

és az 0rI'zág ltélö Bírái elött egyik peres

a""inásikat lzemtöl I'zembe гей hija.

"`~`="Avagy, ÁInikor az atyafiak egymáfsal

meg-oí'ztoznak, avagy nzty láttattyák-meg

/ törvénnyel, mellyiket illefse` 'az Ok-leve

leknek стать; ёз'уцатеПуЦр; atyafiu а
>zon leveleknekl máffsokàt kivánnya: Merc

illik, és fz'úkséges, hogy a’ fö _okl levele

ket azv Orízág Itélö Bírái jól-meg-hánnyák

vefsek, jó módjával, és igazán költek-é,

avagy этом, ' és шипы ízerzettek , és

ennek `jól végére menvén, azután ~úgy kell

Eetsét alá venni, és_ Privilegium módjára

i-adni, minden álnokság, és tsalárdság nél
k'úl. Mert e’ féle levelek máfsának min

denkoron 'helye, és ereje vagyon. A’

Káptalanban, és Conventben-is, a’ melly

Privilegium leveleket parantsolattal kereßet

nek-fel, és találnak, a’ felöl-is jó érte

lemben Iegy'únk; merc а’

denko

’l

féléuek min-A



:XVL ‘Т 1 т {1110521 32;v '

denkoron helye vagyon: tsak4 hogy nem az

\

0k levélnek můfsát: irják-ki a’ Káptalam

ban, ‚1111119!!! _ö magát'az Ok-levelet; merz:

(а’ mint vmeg-mondám) tsak 'ó magának a’

máfsának az elsö Ok-levél nélk'úl ereje nem

lehet. '

д ‚

XVI. TITUL U s.v

A’ ‘ féle Privilegiumokfóz, теиуек . е’

ryzikkellyelA ют]: (bogy az ¿gy "Идут,

е2е11161 és'mtìik-meg) Es 'uz ál-jìremélyekïbl. .

Továbbá , miudeu Alevél, és Privilegium

akátl melly »Káptalanban, avagy Соц—

ventben köit .légyen.,. а: ше11уЬе11 е’ tzik-y

kelyt 11°п1|:.(Ме11упе1:‚ úgymond, vagy Aki

nek isméretiröl miuket illyen _emberl rect

bizonyofokká; és Ь12111сосс)„егёс1ен‚ f'em-l

mire kellö , a’ törvényben-is птенец f'emmi

helye. ¿Oka~ez: merc ‚а’ 1:1 еККёрредп сё

fzen. vallńiì; nem ”а1Кйрса1ап ‚ fem Cnn

vent elöttyvhanelm az 015311 11:1211:„110ду

valláû tert, ‚1:1 a’ Käptaiant, шаху. ß’ СОП

Venter' erröl bizonyofsáœecte, ¿és гей biz-`

пасса: úgyl~ sunyira, hogy nem a’ Карина“,

fem .inconvent mondje, és irja maga fe

löi, hogy illyen ember valláít tent, és kö

télt tsinált elöttök; hanem amaz , a’ ki hi

réitette, és értéfekre adm, az mondotta

'bizonyofan uékik. A’ ki pedig valláů а—_

Х 4 kar
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Х 77}
\

kar tenui, illìk', hogy a’ Káptulangvavagy

.pedig Convent azt nyilván fzemélye fz'erént

láiëa, nevéröl, nenlzetéröl, 'idèjéröl', эбе

lakó helyérölás meg-ismérje, поду загон

Káptaìan, avagy Convent щекам és nyìl

ván- annak jelen-Vóltát ö elötte valóba

жратва, és mitsoda valláß: tett légyen,
y-fznbadon meg-irhafsa. Ezen kìv'úl pedig

valakì bizonyitására, és bìztatására nem

tarc<)zik,' nem-is adhat fenkinek igaz, és

törvény4 fzerént valólevelet, avagy jó

Privilegiumot nem fzerez-het.,

Noha találtatnak ne'mellyek, kik id

vefségekröl, és tifztefségekröl elfeletkez

vén, gyakorta hamis ál-I'zemélyeket, kiket

tettetésböl arra rendeltek ‚г -vif'znek` a’ Käp

falanl, vagy Convent eleìbe;" néha' pedlg

még az Orfzág rendelt Biráì,l és ltélö Mese

teri elejekbe-ìs, ésl magoknak hami'í'san vaìó

valláß tétetnek vélek, melly dologban mìud

_ ты а’ Ká talan, 'av-¿gy Convent, тазу

edig az Or zág Bl'rái, kik e’ féle fzemé

yeknek valláí'okra, azlálnokságœ «nem tud

ván,.1eve1«e¢,î ésf'Privilegiumot aduak, e’

,miatt femmit nem vét eznek,s met: ök nem

a’ hamis ál , és=téttetett fzemélyeket, ha»

nem azokat, a’ kiknek ö magokut nevezték,

minden vólta-ke'ppen azoknak lennìYis itél

ték. Más azért az, ha a' Káptalan, Vagy

_ Convent, vagy pedig az Orí'zág Bírái'tud

` .ván, és fzánt-fzándékkal azt mivelnßék, lvagy

f va a
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valamint: hamis -le'velct fzereznéuçk. Ez'

okon, пищат tsalárd, _és haInisIIitjìßmbe,

reket , i méltán megqbüngçthetnek.; v — Ugy

hogy a’ Káptalan, vagy (Souvent petsétic

veí'ztené~ei; annak felette azok, kik адкар.

talanok, avagy Conventek közz'úl a* félg'

hamis levelek íkerzésében, éà'A pensétlésé.

ben jeleII lettek Volna, tifzteketg, 151111494

А2 Oerág ren..calanságokat vefztenék-el.

dalt: Bíráifpedig fejeken maradnának, és jó

fzágokon, _melly tulajdon tsak öfmagok (ze

mélyét illetné; továbbá petséteknek;, és

tifìtefségeknek el-veíktésén.

te, hogy a’ t'úzesvpetsétet süßék' a’ hom.

lokokba, és ortzájokba ап’а-Ша Káptalanok- '

пак, és Conventekneb a’. kik a? féle hamis

level rsinálásban yréf/maak уставах, а' „115. `

zönséges Dekretom-is папуа.

XVII. Птицы, u

Мигом jelekböl ismérhetní-meg-’a’ лад

mis тетей?
. i 1 ' I'

-’ Levelekuek hamìs vóltok ismértetnek

meg föképpen, a’ ki~adásról, -hogy hol

kölc ‚ és melly napon iratoct légyen a’ Pri«

vilegiuml, és melly eí'ztendöben: és láfsák«

meg a’ petsétnek reá nyomását, avagy reá

щемит, és a’ решете]: kerekségét, és

a’ felsö irásác. Az Ok~1eve1ekben pedig

. Х ï . láfsák

Annali f feier. n
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láfsák-meg , há melly-f ùèmélynèk~ mevét,

чаду vezeték-nevéc, чаду a’ levélben való

jólìâguakI nevét шлаками, vagy áltah vow;

поданы: volna: és ezeket fzorgalmatofan

meg'álátogatván, könnyen meg-tecfzik, a’

levelekuek,ßés Ok-leveleknek igazán, 'vagy

hamißan'ìvaló ůerzéfek; A’ Privilegiumok#

nak'pedìg,` és -az Okrleveleknek, mellyek

jó тьмы, Тёз ЁЕЩПКЫЮК ‚ дшёдд-Ьа- a’.

petsét romlott-is, és вышит: .volxla«is5:ml11;`

denkor. erejek vagyon ,tu éê„;meg»sartyák„:

taak hogy a’ petsémek женит; és az irán

beurre fjól-ëmeg~1tef`sék, 'és meg-ismérjék.

A' ша leveleknek hamiläágok. pedig', >á’

mellyèkgt a’ felly'úl meg~mondozc маете.

lyekmeley l -valláfokran (титек, ebböl . igen

meg-tetfzìk, ha az;..a”\kiuek~ nevébeu g». és

lkemélyében e’ fel@ пишем 1ессдда’: lei1

vél fzerzésének idejekor, nem ott a’ hol

fzerzettélg, > hanen másutt lennì magát jó

bizonysággal még-bizoùyîthattya. Mihelyt

l‘âçdig _ valamelly Nlemes „ — ember meg~értìf,I

ogy az ö nevébeu, és I'ZengélyébçnA va

lamì valláil tettek, a’ mint, mondám; azon

аи ишак а’ valllásy ell'eae mondjon, és пиж

hija. ‚ Melly meg-hivás, és elleńe шап—

dás mindenkor, és mindenütt meg-lehec,l

bizonyos, és- hihetö hebrea,- valamikor e’

féle hamìfságot meg-énhet., és annak .Vé

gére mehet. E’ féle ts'alárd álnok. leve

lçknek tsinálását-is bé~fogialja pedig `:fd ren- f

. ' el
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>del meg'ìrt hitlenségnek nótája ,_ melly ira. _

tott a’ hamis leveleknek bé-mondása felöl.

.: - ~'_¢..~.

*_ ZXVIII. I'IfTULpTSY, - .

Е’ Dekrelum `Mai/odile Ré/ze'nek пепе

zetes штамм: Es' МИМ. Ттёпуп

‘unió ln'^zuztalwíîl.~-î " ’ '= * ‘

Miielhogy «amig"geggméhány as., Пе:- mi.'

."‘
-v

`léke'zeim- való. dnlogról штырь: ve. '
gy'úk-'élö immáron yaz el-kezdetuirásnak, e’.

ekretom Máfodìk Könyvéneb tulajdoli'
'1'zikkel'yìn'Í H'olott elsöbbeîbis а? pereknek

катеты ‚ а2-а2: а’ törvényre 4valdßiva.v

саны 'akarok гадит A’ Törvényre való1

Шпага] azért “гетман: едуёЬд hanem а';

гепбчи: Birónak таким, másnllen вес:

panaí'zollcodásért,z azonl Bl'rónàk eleibe, för.

vényrewaló hivása. A’ törvényre való Ша
vatalnak pedig, e’ mofìani idöben fokságai;

folyási, és tulajdonsági vannak.

Mert uémelly hivatalok, az az:

Evocatiok, » , `

Sant Simpliccs, az az; tsak köz, és {заносе

hivatal.

Perr/nptorialcs, az az: haladék nélk'úl valók,

hogy töbfzör nem h1', vagy тёща, vagy

nem, de törvényt mondanak. .

шиитами, az az: meg-magyarázók, és

bizonyofsá tévök, miért hogy meg-je`

_ ишак,
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ишак, ' azelött mintfvólt a’ törvény ál,

lapattya. _ ¿_ _ '_ _

Admonitorie, Intö , vagy kénáló hivata

10k. А 7 - 1 ‘Ь 'i i» '‚ -

Introduñoriales, Bé-Vivéil', _avagy Iktjatáû ki- '

vánók. _ me". 235 Рта? "i

Reambulatorùe, Наган-5551? ,kivánók.. _
Ez okáért minden féleU-pert a’ n_iellyetl

inditnak, akár valami jóí'zág felöl, akár Zá

logns -jóizág felöl, -akár- leány-negyedröl;

akár защитить és. menyekezöi-„ajánilëk

felöl , тщеты, végezésfíelöl, чешешь

,lan atyaíiak `»kiàzi'ltt yvalóu ofztásról.,.,~és; új

itélet'felöl'; fmikor vagyva’. Eel-peres, чаш

az Al-peres kéri, és kivánnya, hog-y idol.'

gát újitsa, `mk ùgyanfközfízokott'anag-Ñaf

rázat ваш 'való hivatak.rután«is',.z ŕugyall'

ollyan Vïrövid. mód fzerént kell' elö-wílmi,

mint a’ З meg-'magyarázór hivatallal кашне:

tett pereket. -vDe egyébfperek, ’ mellyçkí

kinálásból, .‚ -vagy magyatázat \ шиш lvalëì

и hivatalból, vagy iktatásból, avagyjóí'zág

пак viizfza-vételéböl, .vagy határ-járásból,

indúlnak, négy вант fzoktak el-vége

газам. lHafvalakit тез—тет:- ö maga _kö

téfe fzerént valamelly pernek oltalmazása

_ m'ellé, vagy Okleveleknek ki-adására, mel',

lyek ne talán valakinél el-rejtetvén, `_és e1

titkoltatván volnának, akár miném'ú hivatal

lal hinák-is törvenyre,"'a’ féle hivatal min

denkor tsak egy terminufon, az az egy

y сайт

‚ .
‘ »v_ .n
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Oůáván (mikor a’.~derék dolgot. elö` véí'zik) 

véghez fzokogt menni. `

A’ bizon'yofsá tévó hivatalt- pedig, a<

kár -miném'ú натощак lvaló légyen, melly

ben idö-múlás Maig-_nein tölt, mindenkoron

azr ,.4módja.« fzerénc meg-fzoknák цепи.

Мёд f'ŕfrhoiziàú perekben-is . а’ bizonyofsá

tévö .hivatallal haunadfzobis el-járhatnak, ‘

{МНУ ,háromfzor ki-kiáltott cörvény helyet

élken. _

д XIX. ‘TITULUs

Miképpen, és kik' _a'ltal kel! a’ Hivata~

lolmak Шт! ?

Továbbá mindçn Hivatalnak , Kírály em

bere, avagy Nádor-Ispányé álcal, а—

yagy valamelly -hiteles helynek embere 51—

tai kell meg-lemmi: 'akáŕ örökös ‘jófkágáróL

akár zálogoí'sáról, avagy имеют, а’ kit

reá kell hini. Tifzteiröl pedig tsak akkor

hihatni, mikor az ö tifztekbendvalami ha»

talmuk elìek: Merc ha jófzág fel'ól, avagy

egyéb dologból perelnek valakivel, nem

engedtetik~meg, hogy e’ шииты In'

зак reá öker.

A’ Király emberének pedig, és, Nádor

Ispánénak, ki ' atalt, акты, yhutár-járiifc,

söt máfodfzor- `ló iktatáß, és minden tör

vény fzerént való cxecuriór téfzen , az`az

. 3 а

SN 4
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'Isp-1

a’ törvényben, mellyet néki hagytak, el»

jár; abban a’ Vármegyébenx a’ mellyben

az executîo léfzen ,f mindentöl kivántatik,

és fz'ùkség, hogy neme's öröksége légyen'í'

Mert h'a nem léfzen' nemes öröksége, ed.

xecutìót nem 4tehet; ’hanemha Kìrály- Ud-v

varából, avagy az-Orfzágtól réndçltetett

Bíráìtól l`éÍ`zen az exeèùtìóra válaik'tïva, é!

botsátva. Mert e’ formán kit botsámak,

mindeu Nemes ember, söt még a’ >kinek

nemefsége nìntsen-is (mindazáltal ha ez, ki

nek még nem'ei'sége nints , Király Udvará

ban Iró-Deák, avagy Notárius) mindennémü

executióban eì-járhat. Miért hogy tégen

ten a’ Király fzolgáit, és vitézlö ’s'egyéb

Udvarbélieket botsáttak-ki az executìora,

fóképpen а’ jófzágoknalcl iktatáf'okra. ‘

xx. TITULUS. ‚

Szeme'lyjzerént , avagy [хетты fzem

be valo' Ide'zc'sröl, Meg-kina'kísról, е: Ti

lalomrof: ' ’

I):v itt aztìs vegyük efzi'mkbe, hogyha

valamelly Ur, vagy Nemes ember az

Orfzáguak közönséges gy'úle'se alatt, akár

Détáván, akár -Rövìd törvényben, más

embert, ki ugyan azon gy'úlésre jött vol-f

па, vagy meg-üble, vagdalna, akár Verne,

lvagy -tilhtefsége ellen »fzóllana , avagy

gyalá
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gyalázatos 12611111115511е$не‚ щепу, `miatr` jó

hire'ben пеуёЬеп‚.п135—Ке211е11е fogyatkog

ni; vsehát -azr ymindjáráit Ikemélye fzerénç I

mind карпами, . mind Convembéli ember`
nélk'úl ‚' tsak Kiltály,i Udvarából egy Iŕófr

deák, magy ‚Копыт, a’ kit a’ rçndelt B1'

rákf, « akár azoknakjegyike Aarra válafzt, a’

шея—111111101: fellnekA panafza, és kivánsága

fzerént, fzemélye fzerént `«alejekbe 1215111
hattya, és idézheci»Á

Annak Мессе, ha ki más ember jóf'zá»

gât, és örökségérfzálogosúl birja, és vala
melly rendglc.Bíró elfótt, az, a’ ki zálogba

verette néki a’ jófzágor, avagy az,v` а’ kit

cörvény fzerént illetne annak a’ zálogba
veter jófzágnak тез-125115511, ha tsak vnyiL _

ván való Ргосигасога 511111 találtaŕott-meg,

hogy pénzét fel-Veng, és. a’ jófäágot, és

örökséget megfetçfzfze; `mindenkor meg-ki-`

`nálhatcyák. Es aïkináîc ember, a’ meg

kinálásnak harmad-napjára, avagy (ha a

karja) szon napçn-isítarrozik amaunak meg

felclni: De úgy., h_ogy` ha a’ Eel-peres a'

zinlongv Jevéluek.,mâ[sác af Bíró elött akkor

elö adhattya. Merc ha elö nem adhatrya,

a’ kinálbember -fem»._tartozik azon úton

mindjárâiì _meg~felelni: hanem a’ Fel-peres

пек, Kixfály, avggy Nádor-Ispáu, és vala:

melly hiteles heiynek emberi által kelletik

mind a’ meg-kináláñ, 's mind pediga’ гей

hiváû végbo vinni.l És e’ féle kinálás цеп}

tsaä
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tsak a’ zálogos dnlogbanà de még az örö

kös jóíìá'g dolgában-is a’ fzemély fzerént

való tilalom, mindenko'r, és mìndenììtt, ez

Orfzág Birái elött meg-lehet: Tsak hogy

a’ tiltó,> és' meg-tiltotf fél-ìs a’ Bl'rák elött

fzemé faggi?, és nem a’ Prókátorok ál
tal, jelen lle en. Mert egyéb képpen a’

fzemély fzerént való tilalomnak helye uin

tsen, melly kìválrképpen valami jófäágnak
méltatlan tartásáért fzokott lennì: és aunyî,

söt nagyobb ereje Vagyon, hògy fem mint

a’ meg-magyarázáí'sal-való —‘ reâ hivataluak.

`Mert a' meg-tiltásnak harmad 'napjáng a’

meg-tiltott fél tartozik meg-felelni'. ` На

pedig meg-nemákar felelni; noha mindjá

ráll fejéu, avagy egyéb Al'entzentziáján nem

marad; mindazz'rltcal,l ha'a’ meg-rilró félt egy

egéfz Aefhtenrlönek forgâsa alatc reá nem hi

vattya;. vag'y lpedìgl Ьа` hivattya-is, mind

azońáltal ho'gy méltatlan b'ìrta, és bìrja a’

jc'ń'zâgot,A melly 'felöl a’ tìlalmot tette -vólr,

a’ Bíró általu végére menv'én el-érì гала:

tsak hamarazon képpen, mint fzìntén az in
fmuatioval ‚‘ úgjrmintv à’ "meg-»magyarázáfsal

való kezdetett perben' (af fzemélyeknek ál
la ottyok fzerénc) _vagyf fején, vágy fejel

valtságán таи-ад а’ meg-tiltott fél. A’ hol

gedig a’ tílró a’ felelecnek riapja'm,'v minden

k-leveleivel, 'e’ peres jôfzághoz шашек.

kel, a’ Bíró elött, kéíken nem léf'zen, és

elö nem Ш; tehávakkor, a’ meg-tilrïtf el» _

_ en,



XX. `T I .T.U'LYAU-s. 3,5;Y

lea, és a’ Bíróì ellen aïKirály Székinl hat

стаи mayafzttyák. ._ s`há.Ítoväbbá-is ,per

relni_akar, a` hat Giráń.'v_a1ó maradtságot,

és birságnt пиши, _mág folyáfsal elèkez'd
hetì a’. pert:. De видано: vagycixl, шит

a’ meg фифе; i Ife'l a’ „тент megтовара;

пароп cörvényre elö-áll, 'ès a’ ŕìlalòmra, ké#

Ikea, mi'nflell.~ ьшаёк nfélkülmìndgyárt meg- ‚

felel. _Hg pedigha" meg-tiltott fél, avagy

az Al~peres levélbëli »bizónyságát a’ Szék
le'ne eleibe hozvánl meg-‘bizònyirhattafhogy \

azt a’ jófìágoc, melly felöl--aŕ fzemély fzerént

чаи cilalomlçtc, jó módjáyal,_és_i5az_1_ímn

birja; ` сем: akkora’ Fel-peres avagynélö Её!

тйпфёгс' а’ jóikágnglç kög, .bötslì énmarád,

На pedìg a’ meg-tiltott Al-péreä a „meg-mon#

dott _harman парка megnem Не}, és à’ Peli`

pereíl еду c_ùœndönek forgása alatt a’ шею.

cöl í'zembe vaIó. tilalomérc törvényre neinhí#

ja; tehúc а? :__íltó fél efgtendö múlva azon'

meg-diront A1pereiì мышцы köz hivai

tgllal , máí'qdfzor pedig törvény 4út|:ya fzérënç

.gneg~magy_arázván, és efzébe, inscacvfím,Av n_n-_'

tsoda 'per _forgott volnu kö'ztök,_ :örvényre

fzólírlmrya, és incbetì. Mivelhogy'pedig

a’ meg-tíltott fél , úgymint az Al-pereë, fem
meg-nem akart a' tlltónak felelni,Y fem гей

nem idéztette efztendö által,_és"ez okon

az ö ellene való tìlalmát erejében hagyta ,.

és fejére nevelte, annak отец a’ törv'eny- '

cételkor fejf'm,I avagy feje váltságán maraß

’ Y ` ' ezérr



’33'5 Miffsbib I¿I II R e `s z.

’ézërt a’ tselekedetélßfha* a’ tilalomI a" jö- '

ízágnak hatáldmnial Ívalól> "fdglaláë'áért, = vagy

yine'_lt'iitlan__‘jg/_ailçßf tnŕtâ'ááért vóinjés ha a’ Fel-‘

geren elegendökép'pen .meg-¿bizonyithattyag

_ azf_ _aF Eereâjófzág _ötet illette,I és-‘ö

ńékie' vägyoii qófig'azságafflio'zzájà. '

ä’ _detalanmkifésg Свяжите]: bizonyí

' ságiról,_‘rkik_e_t_ ,az çxcczgtiónak el-ja'- _ __

' ‹ fa.' rafm'ra ki-botsa'tvmk. .

Tòvábbá ezt-is' vegyük «ef‘z"l~iń1:h'e:lv>> hogy.

az винам, -avagy Kil-ny паша
ba 'tö'rvényi'e тающую, zi’ jófzágba', és

öi'ök'sfégbe való iktatáû, meg málbdfzor való

bê-ikç'ätáiifhatìir-‘járám meg-kináláfi, és egyéb

fêle`töi°vény Í'zerént мы executioknak vég
he'z'valól vitelét', _a’ Király, avngy"fa’ Nádoi'

Ispán _embere vifzi végbe: de a1va Káptalan

link', _Vagy Conventnek bizonyságával,~'äz

az: '_a’ кашу” emberével, a’ Convent embe

Ién'ek kell leńnißollyannak pedi'g', kiïabból

n’ {_lonventbi'il `_való‘, melly àbbàn а’ Var

megyében vagyon, a’ 'hol _az executionak

kell _Ámeg-lenni. " На pedig ‘abban a’ ‘Vár- .
inegyében l'emv Ká'ptalan, fem Convent _nin

tsen; tehát lm:’1s‘>"hiteles fzomfzédoshelynek

~` bizon'yságával kell’ végbe vinni. Merc ha ~

val'aki igy nem eXequaltat, шлак peri le
fzáll,Y mellynek- utánna_ a’ 'Eel-peresnek (har ..

' ` " akar
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akarja) újolag kell kezdeni, és‘ inditani a’ '

pertf Egyuéhány Kápralanoknak bizouy§ágit

ki-vévén, úgyminc: Fejérvárit, Budait,Bofz

nait, és a’ Székes-Fejérvfa'u-i` kerelìtes :Con-I

venteket., kik minden executioban egéík

Magyar 0rfzágban , és ahoz való (Шатё

луоКпаК méltóságofon el~járhatnak . 820

kot: .vallásokat hatalomról lwilókat, egyéb

köizelb,l való -Káptalanok, .és Сорт/сисек ч bi

zonysági által-is -minden helyen exequal

tatbatni.

- XXII. .T11-ULM.

Алла]: цитаты, и’ ki Királyßm
here, e's еду/зет ’s mind azen еду vdologlra'n

' .Procura'tomak-is тащил/е ¿ça/mi. i

Еж pedig tuduunk kell, hogy a’ Király

embere, vagy Nádor-Ispáné, azon ç

dólogban (mellyben valakir cörvényre (ИЩ—

tort, avag'y egye'b executidt fett) Procura

юг, avagy hogy melleçte fzólló; nem lebet.

Мец ha ivalaki Klrálynak embere,4 av'agy

Nádor-lspáné, és Prókátor-is u'gyan ‘azon

еду dologbau, és Perben találtatiklleimi,

az ellen, a’ ki ellen a’ Prókácoriá'gn'ak :iP/.tir

Vifelii'avagy Vifelte, mindjáráů diján mü

rad. Oka èz.- теге a’ кашу embere, чаду

_Nádor-lspáné, avagy akár melly hiteles hely

röl'való .ember-is, úgy mint Käptalamavagì'

Convent embere a’ bizonyság mellett ‚011уа1т,

' " Y 2 1 mint v
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'mintng Bìró, -és a’ fö Bírájának képe't, és

fzemélyét vìfelì, 'és anuak tartatik, tudni

ìilik: a’ ki ötet az executióra ki-botsátotta.

A’ Prókátor pedig ollyan, mint еду Fel-pe

Tes. Mert ö forgatty'a Ia." pert, ,és felel.is

má: 'és igy nyilván яка-сепии, hogy Шиб—
is',V és Fel-peres-ìs. Senki pediglen ugyan

-azon еду ciologban Peres, ’és Bíró nem le

het, és lenni'fem engedik. Ez okáért mél

~vtá11 díján marad, és dl'ján változik az ol

lyan ember. .

XXIII. т I т ЕЛ. U s.
. . ‚ . § ' ‚

Ириша büntet'éníröl-` ki megehólt embert,

'ava'g-y атлант gyewneket', täv'vényre гагат:

Avagy Пете: embert ba'gy a’ törve'nyre

та“ ’ ela' Мате.

\ „ y

‚. zt kfem kell ei~felejtenünk, hogy ha va

lamelly реши;1 és törvéuykezö embe'r

f ,valamelly Nemes embert, ki immár meg-is

hóltvolna, és е: világbój ki-is múlt-Voina,`

naga ellen törvényre hivat, és idéztet; а—

` yagyyalamelly Záí'zlós, és Nagyságos Птах

nak', ervagy az` Orfzágbéli jóizágos Nemes

-embereknek fzolgáig igaz Nemes embernek

-nevét .kik'vifelneh és a’ fzerént l,élnelln az

evocationak- , avagy гей hivásnak idejlén,

-Udvarbélì fzolgáit az ö Uránuk hagyía, hqu

könnener д elö Шапка; паду, máskç'ppengis
~  , ' юг

I
‚аи... .. ‚
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törve'n'yre elö hozatna, ét állgtna: avagy.

valamelly neveletlen- gyermekecg, ki még

törvény Iheréut való idejét el-nem érte vol-a
На, valami hatalom dolga felöl törvényre hi~

Varna; çehát az a’ fel-peres mind a’ meg

llólt Names cmber ellen, mindkpedig-a’ >11e

veleclen idejü~ gyermek. e11en,’s mind p_edig

e' lie'lœ Udvarbéli Nemes rend, és lìolgák

ellen, e’ tselekedetie'rt öcven ötven Girán,

hólc díjok fzerénn vellón_-|IIaI°ad~el5A 'és aval

blinterödibmeg. - :v_

_ Mort а’ Nemes -embereket a’ törvéuy».

re fzólitani,_ >és 'reá kell lu'ni ’s idéznì., ésv

nem е!ё;..Ы1асп1а’рбгуёпхге. Mert а’ Szék

fzínére való ею állatás tsak .a’fpa1’aí`ztokhoz,

és a’ falusiakhoz; és jobbágy renden való

emberekhez, és olly fzolgákhoz illikv, kik.

még nem Nemes emberek: kiket az ö faját

földes Urok, és nem a’ снёс-папок. tarcoz~

пак a’ BI'ró4 éleibe törvényre elö vinni, és

elö ` . .

XXIV. TITIILUS. `

А’ K/nálásról , miler»,f ~zálogba тем

jófzágot akamai: тег-имам, avag'y a’ ieg):

mba't тег-лат: E: eb'bò'l' mitsoda

büntete': Машем/е ?

Hogy valaki pénzét fel-végye, és a’ 2610

; gos jófzágot meg-ereiìl'ze, avagy hogy

Х 3 а’
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„с Más о 131 к f Rémi.

à’ jegy-ruhát-fel.vegye,'és nien'y'ekezöi aján~ ‘

délrot, akár a’ leánynegyedeëisg^ avagy

egyéb féle öolog leven, s’ a’ï.t."->A¿’ kinálás

nab-lìémély Ггегёпс'мнящее—115111115 ha а"

(еЬрёгев az al-perefl, a’ kit meg-kellßkínálni,

fzemélyé fzerénr megáalálhucryaá îHa'ped-ig

fzem'ély' fzeréut nem' t-alálhatcfjra;'lakóy наг

zától,’avagy lfzokotr lakó udvarhelyécöl-is

meg-'leben - ц и ч

‘I ' f- De a’ Hîvatalnak a’ kínálás’ u'táu neri;
í'zemély fzerént, hanem a’ ki11z‘llt11àk`,'A чаду

ваш, vagy zálogos jóí'zá'gból kellv~le11ni ,
Iollyanból, mellyben ember lakikïfwhbgy a’

törvênyre való -hivatal az I-al- efe'snek cud

tára l-ehefsen. `Ha pedig jobbagya nintsen,
hogy оппас hihatuák; tehát nemesŕ'udvarháf

zátol , vagy fzokott lakó helyé'böl-is, mind

a’ kinálás, mind pedig a’ hìiiatal ¿meg lehet."

Ha pedig jobbágya, bár tsak egy'.,fevagy

több léfzen is; abbólkell a’ hìvatalnak len

ni. Mert ezen kivúl ha fzemélye fzeréut:

avagy lakó házától híják a’ jobbágyos Ne«

mes Ve1nln'e1rt,‘avagy Afzfzoùyt törvìényre; a’

fel-peres, az a1-peresnek dûán тата.

itt pedig ezt-is tudnuuk кап, hogy ha

valamelly'Nemes embert, avagy Nemesisfz

fzonyr meg каштан, hogy pénzét fel~vegye,

e's a' zálogosfjofzágbéli réfzeket meg-ereli

fze; avagy hogy jegy-ruháját, akár ajándék

marhájár tel~vegye, és vifzf'za adja, és егеГъ

fze a’ meg-hólr urának jófzágác, @nn-„1k ke

- ' zebe,



ххш. .fr д 1_; .u .L_ .vés-r'. ш

fzébe., kif тёти 'fzermillmß wk ре:

на; а? тег-Мидёщкгёётёп -efpffnzrzfèlë
Уст)? вещании“ 1 Lés,_a’._iófzág0f'is ‘ф'енч »

nem bot:_s:a'|t.'1_1_nálg„~ mellyélïärèá lu'tták ты

бы, ёё'ёЁСйЁ‘Эа щ 11am. ‚штамма

чёт, :magyÍ 'a ' revis__fgegénc¿vahó _röviçl

Фгиёпуте дёдёндй ‚и ч ату Рцбшогок 5}:

«gal _elijqállamxlgnem gkarng'inakg.. tehát. több

terminuiì.,` _ lës сдбшёцу царёк, _ ¿nem _várváln'gl

a’v~Fel~pere_s_nek ef _felle jófzagqç minnenI pena-_

béli _.ñzepés „пакт a’ B1'1:('_>_¿> kezébe f_zolg'álé '

IMSS, ésrjnggfgdja; És amgg _Alfpeîesekghà

af 'ófzághoz _valami vközök~ _v ,011.; ennekf-

мышца a’ jófzágnak birtoliáp ._ душ lévén',

úgy _kerefsék ,_ _ és тык. _Süt_ a’ (фа. nso

räs, ki pénzétfel-venui, És, a",__zá10go_s « jó_

{'zágot nem анаша meg~bocsátani; a’ mi kö;

zönséges.Dekre.tomunknak erejéböl, annak

felette ottanìannyi fommapénzeu marad a’

_fel-geres ellen,- a"mennyì_be1_1_a`_jóí`zág zé
ldg а vóll:_nála. _De eZ't lènni' igy er?

tsed, ha azon` embery kìnáltarmeg , és гей-55

szon hítta', a’ ki a’ jófzá of zälò'gba veter

' tevólt; вину ишак a’ âßlßavajziyy atyañn

kinálya~meg, >_kine t:u_cln_i„il1_ik,a1r _z'â Ogos j__g

f_Zágnak. fzállásefnefz, és _re'á ¿gnaradhaçotg

паша. .Mertlm a’ [2(5mfzé'dolç,l és határoe

sok. kezdenek valakit шея-Нити], és reá

ln'ui; tehát: a’ fellyül шея-топает bünte

tésen nem fzokott az .Al-peres el-muradnìg

Az afzfzonyi~á11acoc рейда, ha aZ- 'Ó FEV'

' Х 4 ruhá- `
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545 мамы и "и чем: .

` юнцам, защищаютнаймит”, fé."

ёЁ"щ63-1Ьоп‘с19гс ;.щ6‹1 Гиецёпё‘ тратит, на.
há""elö='jö`,` {neg-is ríelel, de“azért~'~p"pert k'ú'"

16mb-kommt» milles.V щётки- е yik сета:

1ш$г61 a’ másikrdvbntattya ‚ шк ogy azon

bau а’ _jôfzág'ńäk'fhafznát veheffse'á `hä ‘ ‘ofztáii
4äkkórrn azy ö'fe'letit 'jdnV ni'ódjäváljmeg-nem'

biz'onyíthattyaä дивна: mind"ijeg‘y~nuháj`át, és:

ajándek'iâbis ' illii'olig,1 ¿es tëtovázòleleleti mint!

(шпинат Ы "'àï'zfzońyì-állätrot erick-meg

_ вшей, е’ félfe“i idö-'vefztöy {Одышка az ár

vák'j'ófzá Ас? tè'liyei'ség el el- ш: nfzï
túhiiï) mingdeneíiöl' _el-Vegízti. Felp- pe

resnek ‚еще lït'ńìäg'ot, vminden jegy-ruháj'á

fizetés '_nélkül’,"tartozik ' a’__*Bi'ró, hogyl xnng

adafsa, és keíébe botsáttaûa._ : Ё“ »

_i чхш Ineens. _
Hìoat'albańůlńië'TàikizelyjLitìs pen-f

ìîïîmìß) аз ‚аз-ё мы! k'öéfëfk лит #effe-Jim”L

‘э

и _ 4”? дётттьашыопг' .

Toväbbá ,‘`v fu" Hivatálnäk‘ 'Tz'ikkelyëröl

Т. 1 (bogy úgifmon'd; е’ т {а n5th mi:

nélllü рег függ', avegy-feiináll,_‘az ellene

` nem `álván)- Egt kell ‘értenìink,_'hogy hava

_laki a’ patvatt lel-akarja аудита, -hogy `

I_eijt'a ем; тагаддоп: melly- рыщут néha ab

ból fzokóft leoni, hogy két Мои-тетя emi _

”тег valamit, за: ne'ha hogy e'gy emberrel

_fok
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mit: külömb-kiilömb-Не dolgai «vagynhk 1lem-f'

Bernèk,`és pgèrei7 -ez (_)_káe'1"t'«`e”’lfrftikkel'fjrlf;î

hòziâ 'fzokták yaz levocauoban' cenni; 410337;

¿ipe-I_lferesen; ай“}А1-р9гезсб1- = valhmi dol--y

gökbäh_,‘ a’ mellyçkfellll unmár az«elö'tt pçr-j

li'e'ń “так, а’д‘реШекгКеЦб казарме {так

xiiäl's'âg""né’ efs'ék; “és _’nyilk'án Thëîllkèllefs'ékî

Vélez'ngenjlei'iiL,` 765-1533 flmlatt ёж 'elÖlIbiF реп—Её

ЁУШ’ rI„этапе анаша; _ merc'ůgîy ‘azi-_elsö '

питаемых; ёцг"то1уйэёпакщ1а1юву `*mi '

n Низы; váló -'reá~ lhivatal' {выискивай-а; ё:

kárárà lema-'g движение ‘а §Fçlëpereû kezf

денёк mara-fzt'ani, VGés biTXág'olm , âiŕagy» у}:

fzòntag "цуаущуёб > 'l`z<':1‘zèïl`i'~`î ’f » fà’ (так:

нет, pedig {гопак az _elsö штатам:

irni.’l Merc ffmäl'odìkban, ¿lsf‘rharm:idill:bali'î

nem гите; g1 падушмяк;террьодцаш:

шаг 'a’'»per#fol§iâsábau`vàgyoiì.“i‘ «т } ~ _-'

_ - î (Jp pfui; , '
-ff zrl-¿vfinh '.vl

d '_lgot4 hit/mfg.' 'af‘_'HIlvata1bárt

‘nyiludn тешит. ‘

Minden -hiyamlfbjprb :és‘ a’ мышек m'eg

magyarázattyában, avggy irásábaii, ki

váltkëppen пашой dolgábńh,"háì‘òm dolgotA -
_ kell nyilvz'm,l és tif'zllrámv megáelenteni. ЕЮ

fzör: а’ fzemélyc, melly мы cécecifk a’ pa_

пат, és azt, ki. ellen inditfya a’ реп. Mâ

'fodí'zon az мы; és mìkor vólclaz, -miksr

Y s vala~
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valaki. ymásnak kkz'xrt tett,.1éswbof.2fzút,¿g [аде

talmat -t_se1ekedett~ rajta. ŕ ` Harmadfzorf. ‚ a',

helyt, -hol«~vólt, `és mçllyì. Vármeg'yébell;

holott- l.tud'niàliik ‚е’ féle Мг, bofziìú',y ` és Qhatalom efett.' ~ ¿Haßpedig pval'nmi-„uyà

jófzágnak> „ el-IbglalásaÍ 1. matt .. гйтаф ; ,ollny

per; » fz-ükseÍg ,.11 [югу Íaz~ `¿elv- ,foglfait¿I_‘yfâf'zçl

‘ Ш; тети/шаек ,v ,és .18”Ife1l'yül -megçiŕn

‘goin tanúsńg (zerfällt лущили-Яти... `Mer§

ha "еЁ féle-Ifokakat , Юз kömyülfállddolgolgat

$1-hmmm rendelt îßiró,¢aî .kér fél. ko.

z_ött; i'gaz ¿és illendö törvényt» nem f_zgigá-_lg
шанс: -kiváltképpen' 11112111y 'dolog a’ pefesel; ‘

felele'ti fzerént fzokott közßvgilatásra,-~és bi»v

западни—ж . f1:11,:és ат való ki-borâárás-g

mamellyivall knalt, ésabiznnxságoknakbén '

уЁдеЬк. feglöl?,~.;h‘ogy’A a’ ‚штаба; içásban kel,

mind "az Забаве: bizonyos, vólia»,a’he1yngk„

és a’ Vármegyének meg-irása', és à’ meg

_esett tseielgedeeïxek. izonyos `|I'e_ndi,.mint, és

hogy-hogy~’l ` '-1êg ein,i s’ -mind pedig az

el-foglalt jófzág-mennyißts miteodás let'rqlgàl

g'yen, jininden .idöben Vfelette igen fzükségeà.

Ч-ххщдптгпшэ.

Мг zégym ..z/...1... Е: шт;
„ I падёт! [омытые ?. I

Továbßá ertÁis értsük-meg, hogy a’ köz_

‚ чаПадёзрз, mikor a’ ke't _Peres feleleti

f  fzeréut
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I'zerënt a’ Bl'ró ешиюпу homályńscdçìlog.

{ох-од? meliyet а’ biznnyságokmik'Irallások,y '

bóli 'érchetnek-‘meg- .r bizonyosom melly« rdolf;

thLannak». а".11е1упе1с;‚“а’ hol afi-haarlem'

esettglhatáros ůomfzédival,'és тенета, а

vagyf' azon Vármegyebéli Nemefekkel,és ’

azon ч Vármegye Székin,`~ a’ hol “а'; 3612213;

vagyon, meg-kell'valóba bizonyimni: hai-I

nemha valami Ihódon . jófzág, {Шагу földnek

çlàibglalásáról vagyon -a’ per. "Merc, olly.

dologban nem mindenkor a? Szék'fzínén ,I

hanemA а’лрегез fóld'ón Ikokottgyakortább a’l

biznńyitás végbe marini.' . Hogy pedigmiu-z

den Жди Vallatás jól,v és- igaz módjával le# 

ließen-meg," èbben б: КбгпуШ-ЫЮГ dolgot:Y

kell meg-tartani: túdni-illik, a’ Szabadságot;

НОС, Módoc, Állapotot,..ës a’ Hit жмёшь

`Elsöbben (mondám) а’ $2аЬад$ё50с51

hogyImìhden tanú fzabadon, e's íe'lelem nél;

Каш-56 -akarattya fzerént, ё: петхетёчеБ

való 2 kételenite'sböl,y 'hanematsak törvényï

fzerént való kérdésböl vallya-meg.az`igazat:` ‘

H»ng a’~‘fegyvercöl- való félelem mism a”

tömfényrrek igazsága' ne 1áotaí`sékaelh`algat '

tatnI.- -fî~ г . if».

Máfodf'zor, каштан: az Idö: 'hogy

a’ tanú ánuyi idös. légyen, hogy a’ Ineg~1ect

dolgukról, a’ mellye'krölkérdik, meg-emlé- .

kezzék, és efzébe` jul'son. Mert-` némelly
köz vallatásban olvaiiam; söt nem tssakl ol

vaůam; hanem вертикали-Яз, hogy né

. mellye



к
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4nem pgyan ki-alucc » az' 'embetekneli

346: M á; м n.l1,._x;«n,¢'svm

mellyekén adománnylal' ,' és'kedvért ап‘а hej.,

:Qualif Ahogy >mìlgo'r tzizwmhait,Y avagyg.- leg~fel~¢

lyebb'-;húßz efztendösök“ meg-_nem lvolníumk,r

‘ нбаеЪЬцГаоц-бс efzœndö мы: вставок;

ról „olly- vakmeröképpen> ; vallottak ‚л . таща

ugyaußtn' так :mamyY -Mivelhegy pedig

az' Qrfzág :Bíráif 'eleibltärßŕv féle«;vallólíat [ze-s

l mélyekflfzerémz, elößmzml {гамак _ lhoznl,~

Вашем. Nagy. a’ „кашу, „vágy- Náer ч Ispásn ,'

пазу Káptalan ‚шагу Couvent emberét `1201@

щёк ai@ lllyen. vallacásrai мышь .f Elmelc

okáért; fzgrgalmatesan .láfsák-meg gaf'bi'mnlyf»A

задета]: idejé-tey` éslńgyázzanak задаёт,
шйкогош lett: légyem zafî'<_if<_)l_og1, al mellyröl

vallacnak,.mellyröl пикетах a."- защищая

це1а`погйёсд: és 'levelet блюде ; -

‚ Harmadí'zor, «kivántstik La* dolognakî

‚ Мйфвуакгщт а’1 valió a’ meg~1ect vdolog

mak,- a" mellyröl kérdezik,¿ mófdjáról,.mint s"

liogy'lletz;` nyilván, ;és. упадет valqu'n z-és;

надут hitásból,‘avvagyl hallomásból tudjl

a’ `>ciolgotl,.„és= атак?„тот? A_vagy пе

t'alán бивак `Г2й5<5Ь01<ЬаЪЪ0ссщ a’ azz: а’?

dmlgbcä-(lmellyíelöl `а? чеГгеКеаёамавуоп )1 '

zselekedte: Mercy tsak a’ tifzca hallomásnak)

nimm люда—пеший; ŕ'fzfolrtálr,l söt nem-is

tartoznak' helyt:> néki adni: (De a’ fzìvem»,

fájlrajtef,„hogy e’ mo-ûaniidöben (holott a’l

hemifság illyen igenï büveîkedik, és a’ kerefz

сёпу1.Г2егесес nem».tsak megàhìdeg'últ, ha

fzivek

böl)ff». v .MLX .
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böl)’í`ok Vallóknem olly надавив: mód

da'l ЬеГ2ё11йК—щ93д’ dplgot, a'.minz аж {114

ják , és értik;_.h=anem a’ Fel-peremek, aVagy

Al-peresnek- kedves akarattya fzerént, a’ ki

tudni-illik (Же; Micca, lelkekjismereti ellen-is

hamifsan vallanak; bmellybetn egynéhányat

ugyan meg-tapal'zraltam. w V; ‚

, Negyedfzer, meg-kell érteni a’ tanúk

_nak állaporL-yokalrál tudniillik: hogyha az,

kit bíZOnyságnak bé-akarnak venni, nemes,

avagy parafzt ember légyen. Mert a’ parafz

toknak, bizonyságok, nemes ember ellen

femmit nem hafznál (az Ispánokat, és Tifzt

tartókat ki-vévén, kik a’ Pap U1“ak„és Sza,

bad Zál'zlós Urak, avagy egyéb ez они; f

béli Nemefek fzemélyekben aÍí'zomfzéá

ságban tifztet viselnek, kiket а’ régi fzokás

fzere'nt ennyi réfzben Nemefek gyanánt

illik bé-venni) Hanem ha a’ pernek mivol

ta, és érdeme kívánván aZt, a’ Bíró nyil

_ván való fzóval itatná oda, és nevezetesen

meg hagyná, hogy nemefsel, yés parafztal

egyaránt bizonyítsanak. De ez igen ritkán
esik, és tsak úgy I'zoktákŕ meg-engedni,l ha

mind a’ két fél reá engel. Mert a' parafzt

_köí'séget adománnyal, félelemmel-is fokkal

hamarébb el-állathattyák az igazság mellöl, `

hogy nem mint a’ Nemefeket. Es máskép-3

pen-is helytelennek, és illetlennek látí'zik ..`

a’ Nemes embert, úgymint fellyebb való

fzemélyn, parafzt ember bizonyságáväque

.:‚ J re
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jére ítélni; és наши fententz'iázni. f" A’ 'm'ín'r l

e’ iniQrf'zágunknak e’ dologról való régi,

`és ditséretes í'zokását,` a’ Bírák, és a” Pró

kátorok nyilván tudják, és jól értik. _

’ Ötödl'zör, és utólfzor, kívántatik Ia’ Hit, A

az azy'hng'y a’ tanúk meg-eSküdgyenek:

melly hitles jóllehet" elsö' dolog volna, mi“

korx a’ bizonyságot bé-veí'zik, és arról kell

vala fz'óll'anunk a’ fellyül-Jmeg-mondott kör”.

nyúl-álló dolgok között: de miért hogy ez

n’ rend-tartás'igen köz dolog, és minden

érti, ’s a" Bírák-is a’ vallató levélben ugyan

meg-fzokták imi, hogy hittel kérdeznék-meg

a’ Vallókat: Es e’ féle köz Vallatáû az után

is hitek fzerént fzokták'meg-irni, és végbe

vinni: a’ mint ide alább jobban meg-írjuk,

mellyért írtam végül. '

_ XXVIII. TI T ULUS.

Miképpen kell meg-kérdezni a’ bizony

ságokat, és Taazúkat a’ köz штифт: És

azoknak büntetésekről, a’ kiket bizonysá

gúl hínak, és nem akarnak el-j'o'ni.

Szükség azért, hogy minden tanú, minek

elötte meg-vallaná,azon meg-esküdgye'k',

hogy ö minden félelmet, gyülölséget, en

gedelmet, kedvet, í'zeretetet, és jutalmat fél

lelé" tévén, avagy hátra hagyván, azigazsá

got el-nem titkollja , a’ hamifságò: igazn-alt

‘f ~ nem ~
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nem mondjda .âz ig'azatìl meg-116m’_hamisit`

tya; hanem a’ mint az a’ dolog, a’ melly- .

rôl- -kérdik,v ежели tudes'ira vagyorŕv., ‘avagyn
nála bizonyos, щами meg-mondj'al- r:ÉsA hogy '

Valaki e’ féle bizouySág-tételröl, és igazság

nâk-ïmeg-vallásâról', Valami шпон, a’ más

шаек -kedvééifc, vagyyujándéká'érr', vagy
еще то félelméért , vagy ¿am valól gy'ú

lölségéért, 'magát -meg-ne vonhaf'sa, és `el»l

ne ч: réjtheßé; -а`‹ mi »közöi'rséges- Dekret()

‚павиан erejével,;és íkokáfsunk-fzerént,

melly fok idötöl fogva fzokott meg-tarrath
 a“’Váŕmegyéńeki'lspánnyát, avagyy Vice-Is

pŕáimyát, hol alkëz-fkérdezkedés', és nudo

máiiyimegáértetìkg és a’ Tanúk‘meghalgat,

атак, а’ rendçlt'Bl'i'ónak асы: levelével5 „

àvagy pedig más ipa'rantsolat levélel, mell)r

tsak al’. dologról-‘í'zólljom róla me -talz'ilvs'nl¿,`

a’ чаше ében' való »minden vfNg@inelíìiéget

Ezenh'at ira birság'alatt, mindçn Girát négy

négy forintm tudván, 'azon Vármegye Ispán
nya; lawriigy'Vice-'Ispánnya egybe' hijon, és

gylìjtsön a’ -bizonyitásra, és  köz lvallatási'a,

tellyes 'hatalma arra lévén:‘A’ kiky pedig

meg-intetvén, és'felöle meg-találtatvân vol

ná'nak, de meg-is e’ vallatásra elö nem jün

nének‘,~és engedecleneknek találratnán-ak, az

iguanak' meg-visgálására, meg-vallani nem

akamának; 'ez'. okon tizenhat nehéz Girát

minden engedelem пении ûabadon meg» -

vehefsen. 

-v  XXIXI
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Ногу ‚и: Там/шаха ‚перем Ваше;
‘ ‚ ria'kba. ke't okból fzakta'kn be'ámi. . I „ I

_A’ тащат]: pedìg neveket, és Vezeték

f neveketv5-és ki ölk'ózz'úiökj fzornfzéd, `

és ki határos, avagy azouy tartománybéli

légyen, ra" Káptalan, ‚паду Conventnek

Relatoría levelében, тдпуьа ;1‹б2..\та11асёзе

ról fzokott kelui, miudeukfor'belé kellimi,

két okoke'rt. „ига: ;.‚;. I .. .‘

» -Elüfzür, Mert két, аут három fzom»

fzédnak, ésßhatárosnakfvalláfsa, és bizony

sága а’ törvényben többet;«' hafznái,. és. . töb;

bet nyom , hogy «n'em :mißt на? tartományf

béli húfz .Nemes-neming vallása: »Kik надув]

hogy közell Ишак, {вишь igazaböan ,I és

jobban.=lehetnek :bizou-yosokiaf решен érde

méröl, és a’ meg-lett d_olognak rendir'áiffhggy

nem mint u’V tartománybéii дешевке, '

.Máfodfzor, Нов)! a’ Tanúlmakßleveket,

és egyetembe bizouyság-tételeket `.meg-nèg

vezvén, és ki-ìratván; minden peresek, elleè

nek valóríäavokat, fogásokat, magokdfigyeb.

nek hai'zuosokat, - méltán,P y.és >fZeI'in-_fzeI-,te

forgathai'sanak, és ellenek `mondhafsmigk af

zoknak., kikl ellen mondani _akarnaká ,_úgy

mint, hogy azok' a" Tanúk, vagy _hiti-í'zef

_ денек-ютам, `avagy gz elött-ìs._hami_s

tanúknak találtattak voina, avag'y'hogygo

Ä 4.-.’. ` '11012 ч
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nofz hirben fnévben forognának,avagy шву

idejek még- ап'а való nem volna, подуш

zonyságot tehetnének. Kiváltképpen hbgy

némeuy Imis rana, ki valameuy tamímie

zonyságlrtételben (a’ mint gyakorta meg-iho

kocc esm) hamìfsat vail, büncetetlen петь »

radjon. MeI't a’ Böltsnek moudása fzerént»

is: A’ hamis tanú büntetetlen nem maraù

Mert ez mind az Щеп ellen nagyot vét,

az ö igazságát eLIagadVáux;l mind az ö felq

barátryác-is meg-károsittya, holorc hamis щ

nú-bizonyság tételével meg-tsalja. ~ Асу.

XXX. TITULUS;v I _

A’ Hìtí-fzegetteknek bz'mtetïe’.felezföl,A [сё/сед

Lúdasoknak nevezünk.

с

élró azérr, hogy az Iiiennekß és em

bereknek törvénnyek fzerént minden

hiti-fzegettet, és hamis tanút (kit mi közön

séges névvel flumrium, az az: magyarúl

Lúdamak mondunk) keményen meg-büncef

senek. Mert mikor гей bizonyitryák, hogy

hamis tanú-bizonyság tétellel fertöztette ma

gát, miudenuém'ú jofzágát, és akár mi пё—

ven nevezçececc örökségic, és ingó-bingó

javait, akár melly helycn, a’ mellyen Vol

nának, el~veí`zti. Söt azokat~v kezéböl 1:1—

foglalják, és mind örökké a’ nélkül kell

‘lenniz és nem свах azokat idegenitik-el tôle;

 ' ha
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u

hauem maga fzemélye-ìs (mind tifktelëége
I vel'zett) olly gyalázattalìllettellsék, hogy az

egyéb kerefzrények között mint ogy {гаш—

kiv'ettetett, és’külön relrefzteuett, kül'ómb

катить fzíu'ú pol'zcóbólxsìnált ruhába 61:62

' tefsék, kende: madzaggal lövedtztel'sék,

mézìt-láb, és. hajaden fövel kéní'zeritteläék

úindenkor jámi. . `

xe A’ törvényben pedìg ö femkivell nem
perelhet, lö véle p'edig minden fzabadon

регаты; Ezen a’ büntetésen azt értsed,

-mikor a’ Sz..¢K9r0na birodalma ellen, avagy

a’ mi Fejedelm'únk ellen vétkeznek. Merc

a’ Fel-peres ellen tsak diján, avagy feje vált

ságán, úgymint ket-fzáz' forinton fzokotta’

Щей-(ждет ham-is tanú'ql-maradni.

ноша: шапипк щам, люду ёг êmbef

két képpen esik abba, hogy hiti hamis lé

gyen. Elöl'zör: az esk'úvéfsel, valógfoga

dásnak meg-töŕésével; ymikor tudnì-illìk vai

laki valamit másnak fogad, поду“ azv ö hi

tìre bé-tellyesitì, vagy oda adja, és meg

tselekefzi; aZ után e’ fogadását által hágja,

чаду meg-nem állja.' Ez illyen ügyben a’

meg-mondott gyalázatba uem mindeukor esikl

az ember, jófzágát-is el-nem» vefztì. Mert

betegsége miatt, vagy az úmak vefzedel~

~ mes vólta miatt, Vagy az idönek háború

vólta mìatt, hogy nem lehetett, meutse'ge

lehet arról gyakorta. De azért ugyan tar

tozxk, hogy azután-is befzédét meg-tökélbe,

' ' . és
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Ьё—кепуезйёёе; ngyan гей

is kell kéuí'zeriteni. '

ч Maro' me ‚ наша:ьасапёшёпааьёк 52,

és foggdásáe hpgy

" ki a’ "hańiìs h'azugságoty `tu'dván hamifkäferö

siti, ésreá шея-ежик; "éshamìfsan Vall,

más ìgazságá'nak nyilváujvalóïvzefzïedelméŕe;

kárára, ,és mmlásâra'. Es ‘elikféppäelr._öiìnéïe-Í

гадюк-пред? a’ hiti-í'z'egett 'és hamis так

mindenkor.. л ï . 'A д; падая-353: fi

’ "' ` uur?"  “до "и

ш.
32:55

Hogg n’ köz Ualíatdßßmáfödfzor «03

 . _ -' törvény megfnem туша; ‹_ “ЕЩЁ" ‚

t. --î .› ‘ x32 ь jig»

Чад—ушами `pedìg,` hogy mikorI а’: сбге

vény a’ köz- yallatásra mindm’ иены:

egyfzer ßki-erefztette, és аз: fúgy :végbewìv'

herne, hogy valami nyilván való bánrúdinsa);`

és haladékja azt félbe` inem' Ггакщ'гшцщ

melly. 'miatt valamelly félç~ elegemiöképpeů

nemv bizonyithatott' lvolna; I_ehat máfodfÄZQß,P

ha valameliyik Ш kivámlá k'úlön, позу azon

köz vallatásra ki~b0tsáí`sák',~ néki meg-ne exi

gedtefsék: A’ mint'hogy »némellyek k'úlömhè

külömb-féle agyaskodó* дней-четные}, és

fzìn alatt való 'fogáfokkal aZt vicattyák,„hogyë

a’ ki-botsátás töbIzör-is»meg~lebet.`-De a',

bizonyitásnak „több tulajdouságirólg ésx mi,

képpen fzokcák -légyen «meg — ШЬогйсшй'дчщ’: .

derék Dekretomokban I'nyilván , *és ,Világns

irás van ielöle. Z 2 ‘_ 'XXXLL

о.‘
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A’ ‚1:62: имшщдшп, шише- is u’

. дРетщЬшЬ, ki); qz elött~is решите}, .
‘il ì _» miképpen Vite'lnelzf шт? ‚4 '

Továbbáezt-is tudnunk kell„~hogy mim

f den köz vallatás után hicet -itélnek, és

abban végezödik. Мец-па a* FeLperes ai

ö igyekezetit, és keresetit elegendöbizony

ságokkal, úgymint hat ůonxfzéddal, meg

hat hatánpfsa@ выбивка; taytománybélí

Nemefsel ’meg-biz'onyitandja, ’àvagy ha ‘fzinß

te'n fzámogopflannyì Ikomfzédot, é's тайгой

egybe nem fzerezhetne-is; mindazon'álcal

ezt a’ fogyatkozáů bë'- tellyesitheti , ezeu

tancoínánybélì Nemefeknek canúèbizonys'ág

eëtelekkel: és ha az Al-per'es elegendö Bi

zonyságot nem “ноги“, avágy. ha valami

Киеве: bizonyitott-is; tehát a’ Fel-peres >az

Al-peresnek fejére ‘ötsvened magâvalg- Nemes
themélyekkel, az .fönnön maga dij'ay fzerént

esküfzik. и На pedig. mind a’ két fél az ö

dolgát jófrmódolf meg-bizonyithaccya; tehác

а’- Fel-peres valamennyi vallató levelet ad

hatocc ион-ею akkor a’ türvényben (anól,

hogy a’ köz tudomz'myra mikorbotsátották-f

ki öket) annak Ikáma, és ereje fzerént vet

nek az Al-peresnek hitec, tudni-illik; három

vallató levé'. ellen , az Al-peres ötvened

magával; kertö ellen hufzón~ötöd .magávah

tsak egy ellen, tizenkettöd magával eskü

„ .:‚ Гит,
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fzik, nemes emberekkel, és úgy menti-meg

magát a’ Fel-peresnek ketesetitöl. -

Ha pedig azAl-peres jobb móddalbizm

nyithatott , és a’ bizonyság jobban fzolgál

néki, hogy nem mint a'~Fél-peresnek; mind

azáltal а’ Fel-peres-is bizonyított ugyan va

lamit; tehát akkor az Al-peres , 4három val»

lató levélnek ereje fzerént , huí'zon-ötöd ma

gával; két vallató levélnek ereje ellen tizen

kettöd magával; egy ellen hatod magával ne

mes fzemélyekkel tegye-le hitit, és a’ Fel

eresnek keresetitöl úgy mentse-meg magát.

logyha pedig a’ Fel-peres az ökeresetihez

képeit ugyan femmit nem bizonyíthatott,”

avagy ne talán a'köz тиши tellyefséggel

el-is múlatta; tehát ollykor az Al-peres min

den maradság nélkül, a’ Fel-peremek kerese

titöl ment embernek ki-tétetik. És vifzon-.

tag ha az Al-peres e’ féle köz vallatásra ki-zv

kérendzvén a’ Tanúk bé-fzolgáltatását el mú

lattya, avagy ne talántán a' bizonyságot bé

is l'zedeti: deaz ö réfzére, maga mentségé

re , és hafknára egy bizoläyságot nem talál.

hat; tehát a’ Bírónak min járáíl Végső fen.

tentziát kell az Al-peres ellen mondani. A’

minthogy a'több perekben-is , és hivatalokban

ugyan ezen ítélet forog, és ekképen kell

tselekedni. Hogy yha’ .a'zért még-is három

köz vallató levelet hoz zelö a'Fel-peres, az

Al-peres pedig az ö ellene felelt dolgokat

tellyefséggel, és voltaképpen tagadgya; ё:

‹ Z 3 vened
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vened' magával, nemes fzem'élyekkell,'eso

küdgyék-meg 5 s’y keresetit rajta el-éri. Es еп—

nek leletre,- hogyvha'valami jófzágnak el

foglalása felöl indúlt volna a’ per köztök; a’

Fel-peres mingyáráû azon elofoglalt' jófzágot

vifzfzanyeri. Deha tagadgya az Al-peres,

és "a' meg-mondott köz vallatás'fzerént magát

ártatlannak lenni meg-akarja bizonyítani, és

ki-tifzcitani, a’ Fel-peres pedig azon köz val

latás fzerént való meg-bizonyításra nem erefz

ti, és fel-nem vefzi; tehát akkor az „Al-pe

res huí'zon-ötöd magával, egyenesen mind

azon nemes emberekkel, mentse-meg magát:

és így rend fzerént alább fzáldogálván, úgy

* mint két köz vallató levél ellen tizen-kettőd

magával; egy ellen pedig harmad magával

nemefsekkel téfzi-le hitit.' ` > w

Mert. ennek - az. egy levélnek-is ereje

nem igen lehet, .ha-a’ Fel-peres: az Al-perest

a" köz vallatásra nem botsátván ,w ellenzi. Is

mét „ mil'lor--az'‘Al-pères,` ` a’ feleletnek elsö:

' kezdetiben ‚шага: a'iel-peresnekhìrìre hagy

ja, hogy “az Orfzágna'k törvénye fzeréntfe;

jére eskììdggyékg»a’v Fel-perespedîg nem akar

~ fejéreesk'únni ;;- tehát az Al-peres tsak har

mad magával nemesekkel tartozik meg-ekün

ńi,»még hà'három köz vallató levelet hoz

tak volna elő-is; a’ Fel-peres í'zeme'lyében.

На pedig. az. Alrperes. tsak egyedül a’ Fel

peregnek. 'hitire hagyja magát , és a’ Fel

., A ' „w“ peres

_ ___-k-.
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peres azt fem akarja igazlani; tehát az

Al-pere's mingyáráû meg-menekedik. X f

Egyéb apró' ldolgokban pedig, hol a’

Fel-peres femníi köz vallató levelet ею nem

запас; а2 Al-peres harmad magával neme

sekkel esk'úl'zik-meg. ` ’ ' ’

- De az adófslág dolgában, vagy költsö

nözésben ‚ mikor a’ Fel-peres femmi bizo-~.V

nyos tanút elö nem állathat, avßgy levél- v

bcli bizonyságot Y nem murathat; а’ törvény

be fogotc Al-peres tsak egyed'úl önnön ma#

ga esküfzik~meg ‚ maga mentségére. Mi

kor pedig vagy adófság felöl, vagy köl-l

tsönözés felöl, avagy egyéb el-vefzett pénz

felöl valamit bizonyit-is , fommáját meg-nem

mondhattya, meg-fem bizonyithattya; ak

kor a’Fel-peres pénzét hińvel el-vehet'i,l

de úgy , hogy . k'úlön-külön min'den egy

egy Girára , melly négy torinçot téí'zen,

mellette еду Nemesl ember megáesküdgyék.

Mert falusi paralät exixbernek tsak еду f0~

rinrra ‚ melly pénzt téí'zen , fzabad
meg-eskünni, mellynek a’ N'emefeknek ke

resetiben nintsen helye. ` f

MI#

Z 4 XXXIII.
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XXXIII. TI TULU S.

Ha a’ Nemes embernek вез/тиф a’ Pa

mfzt mellett , és vifzontag a” Parafzté a’

Nemes mellett, kárnak meg-nyerésében

bafzna'l-é , avagy nem?

Innét azért egy kérdés jö-ki, а’ kárnak,

és adófságnak meg-vételében , úgymint:

hogy ha a’ Nemes ember meg-esküfzik a”

Parath mellett,hitinek annyi ereje vagyon

é, mint ha Nemes ember mellett esküdt

volna-meg; avagy tsak egy Parath ember,

bitìéŕt kellyen bé-venni'? Vifzontag а’ Ne

mes ember-is ParaÍ'Zt emberek hitivel, az ö

módjok fzerént az ö kárát , és adófságát

meg-veheti-é? Erre azr feleljük, hogy a’

Nemes ember hitinek , akár а’ Nemes mel~

lett , akár a’ Parafzt ember mellett, miu

denkor helye, és ugyan azon egy ereje.

vagyon , és foga-nattya: tsak hogy igazán,

és törvény fzerent légyen a’ hitlés. Mert

. az igazán való esküvésböl fenkinek gya

lázattya nem következik: és e’ féle hit le

tétel, akár melly Nemes embern'ek- is mél

tóságos nemefsége'nek nem ártalmas.

De a’ falusi“ Panath embernek, а’ ki

még nem nemes, úgymint alább való ren

den valónak, Nemes ember mellett, és Ne

mes ember ellen, úgymint fellyebb való el

len bizonyságtétele erőtlen, és hitit bé-fem

i, vérzik;
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véí'zìk; jóllehet a’ nemes a’ nemteien eI-`

len ‚ а’ több nemtelenekkel egy'útt fzaba

don meg-esküdhetik. Azonképpen noha a’

Parafzt embemek-is , mikor Nemes ember
ellen, vagy adófság dolgából,A akár valami

dologból-is pert indit , llégyen fzabadsága

arra, hogy parafztokkal magához hasonlók

kal, a’ bírónak ki-molidott itéleti fzerént

való fzámúakkal, dolgát hitivel meg-eröůt

hetì, és meg;esküdhetik; mind azon által

a’ Nemeí'seknek mint kelljen hitet verni,

avagy hiteket mint fzoktákle-tenni, a’ meg

mondott módot kell abban meg-tartanì.

XXXIV. TITULUS.

A’ Leve/ek dolgáról forgandó perekben,

mike'ppen [гейш/г bitet шит.

Eztás még meg-értsük , hogy mikor va

lakiktöl Levelet kérnek-ki, hogy чаду

el-citkolta volna ‚ vagy egye'bkénr valaki

kezéhez iktatta volna ‚ és meg»rarcaná, az

ALperesnek fúllyosb terhét vét a’ törvény

maga mentségére , hogy fem mint egyéb

hatalom dolgában. Merc ha а’ Fel-peres,

báth ¿Sak egy, avagy leg-felljebb két köz

vallató levéllel álhat.e1ö , az Al-peresnek

‘ónvened magával Való hitet цацек. На

pedìg игуан egy Levelet fem ád elöás:

hanem tsak egy árcallyában való"fzóva1,

Z ç avagy
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avagy törvény fzerént való intéfsel feleli

hozzája, hogy a’ levelek ö nála vannak;

még-is mindaZonáltal hufzon-ötöd magával

való „тюк, Nemes emberekkel valót, itél

nek , hogy le «tégyen nz A1~peres maga

mentségére. Ki hogy ha e’ hit le-te'tel-ben

meg-fogyatkozik; tehát a'jófzágnak, melly

nek leveléért kellett - volna meg-eskünni,

Oltalmazójának veti a’ törvény, és а? Fel

pereíl, és az ö magzatit s’ maradékit, tarto

zik mindenkor meg-oltalmazni abban a’ jó

fzúgban, minden törvény: fzere'ut való bán

сок ellen. De a’ Hivatal-levélben meg-kell

irni nevezetesen , mellyek , és minémüek

legyenek azok a’ levelek,- hogy а’ fel-peres

а’ hivatalban tsalárdságot ne tselekedhefsék.

Melly Levelek fzámat-is akkor kell meg-írni,

mikor a’ Fel-peres nem mindenféle Levele

ket kíván .az Al-pereílöl, mellyek akár mi

‚Щиты, avagy jófzágról fzóllanának, és arról

kültek volna: Mert illyen módon nem-is

fsükség megvirni ла’ Leveleknek fzámokat,

mivoltokat; hanem tsak a’ jófzágnak, vagy

-falunak nevét , helyét , és Vármegyét

írja-meg. Mert mikor minden féle Levelet

két , akkor femmit nem hágy-el benne,

mellyet meg-kellene nevezni,- Ha pedig

azokat .mind kéri; a’ Fel-peres jól reá vi

gyáZZOn, hogy annak utánna a’_ féle Le

velet a’ fzék fzinén, vagy egyébüttfis elö

ne hozzon , mellyek arról, a’ jófîágról.

öl
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.költek volna, és arról fzóllanának. Mert

ortan calumnián , az az Patvaron marad

érett'e. « ' ч

Ennek utánna pedig, ezt-is mdnunk il

lik, hogy-ha egynéhány еду геРшёг авуа

ñak „так, iökép en ofztozadanok, kik

a’ cörvényben a’ leany-ág ellen leveleket,

és мешая bizonyságokac hoznak, és ad

пан-616 (а’ mint gyakorra meg-történik) te

hár nem vernek az atyaíiaknak minduyájan

külön-külön hitec , hanem ваши сзак az

ìdösbikuek , hogyñtvened magávaïf, mind

azon nemes emberekkel, meg-esk'údgyék;

mint hogy azt illìti mind a’ leveleknek tar

tások, mind pedig a’ köztök lévö perek

nek forgatások. ~

XXXV. тут UL Us.'

Minémü dolgokban kell a’ Peres тещи

^ meg-esküvöknek neveket mcg-imi ?

Ezt-is'vegyük elk'únkbe, hogy а’ hit le~

tételkor, és az esk'úvéskor négy rend

béli dologban fz'úkség, hogy azoknak ne

veket a’ relatoriákban, és válafz-técel leve»

lekben mindenkor meg-irják, kik a’ Peres

mellett meg-esk'úfznek; Elsö dologban, a'

nemzetségnek meg-bizouyitásában; vmáfod- '

fz'or, a’ kikért Ok--leveleknek bé-adásába11:»‘

 har
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harmadfzor,A határ-járásban; negyedí'zer, va- ,

laki feje're-való esk'úvésben.

' Ez okáért ‚ hogy bizonyos légyen,

hogy tìfztán ,mind azou Nemefsekkel, és a’

Bírónak icé1c_ hagya'lsaf4 fzerént lett: légyen,

a’ hitnek 1e-tétele, és eskïlvés. Egye'b hit

le-tételekben pedìg a’ véle meg-esk'útt Таи

núknak neveket, fz'úkséges képpen nem ki«

vántatik meg-irami. к ` А

` XXXVI; TITULUS.

Annali {штат—ш! ‚ ki má/í anual

щами, bogy nem Nemes ember vol/mz ‚ magy

bog-y tifzteßég'e-vdztettnek титул: Es a’ ‚ей

` ' lb'mb-,külömb féle штифте]: végbevaló

„гимны. \

Isméc hogy ha valaki ña’ ишак, és mel

lette való esk-‘úvök ellen , illyen négy

-rendbélì fogáfsal kezdene élnì : hogy аз

esk'úvöknek Valamellyikke, avagy nem vol

na Nemes amber , avagy igaZ »nemefsége

nem Volnau. avagy tìí'ztefsége-veíìtettnek,

avagy hamis шашек га1ё1сасоссдчо1па; te
hác À:akkor tsak egy rörvéuy-napo't hagynak

a’ Fel-peresnek, hogy Ta-nújának igaz 11e

meíèégét meg-bizonyitsa ‚ és a’ rút hir-ne

v_ec róla el-adja: M'elly паров hogy ha meg

blZonyithalrtya levélbéli bizonysággal ‚. hogy

` „ - :gaz -
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igaz' Nèmes emher ,` egyéb ‘meg-hihètîâ

bizonysággal-is .meg-bizouinhattya а: tehát

az Al-peres, ki az: az ellen-vetéit .belé fog

ta Vólt, annak a’ IIIeg-esküttv Tanúnak di

ján marad, те1-1уд1сёьсгёг фото; ‚сайт,

mell díja tsak ö_ ‘magát' a’ ‘valló'f- Шей.

Mel уф! a’ ». Binó , ‘a’ ki elöttw’ ._dologyva- ‚

gyon, az Al-perçsriek ingó marhájából Més

ha fzükség lxéíkfm.,i jófzágából-îs,fakár hol

találhafsa, e’ Tanúnak mindg áráíl, és mim

éen рамы: nélkììl-ta'xrtzozikl Igaz elég-nétélt

сети. ‘ ' ‚5:4: _‹ . j; _ I .n ,..

` На p'edig a’ffel_ly‘úl терактам: bizonyi

ságbmi meg»fogyat`k'ozik az ‚ а’з ki a’ Та—

núiiak ellene _mònd'òtt vala', ~nyerimeg‘«a’

pent: "Igy ~«hogy Лисы-реве: ,vólt,‘fejéc,

és шарж a’ rFel-peresv keresetiçöl тез-Гав:

badittya. На pedig-l-îFel»peresi шт; f te
hâr "az А1- pares"v abban- ' alf@ jôíkágbang

a’ mellynek levelétr el-cifkoltawódt' ,' la’

Fel°perés Amixulî yörökké tareozik шея-01:81—

mazui. Avagy ha> a’ lper hatâr’ felöl for

ott; tehát а 4Peres fóldét `örökké meg-nyc~`

и. На федйд- nemzetségének `meg-bizonyi

tásábanA fog'yatkozik-meg I , «if jófzágoc,

melly felöl a’ perl vólt, el-veikti. És ш

(kontag , ha meg-bizonyìthattyâ~ vérségét,

meg-nyeri. 'Egyéb dolgo'kban pedig , 4 és

perekben, ha a’ ‘Fel-PeresI a’ hitfle-t'écelben

meg-fogyatkozik; ' tellyes keresetitf'elweíbti.

` -Ha pedig ,az Al-peres' fogyatkozik-mkggl, .a'

. e с

\



«364 Mfáx'o n l и R e' s z.

Fèl+pérqmekfkeresetìn *.¢.‘1rimzn'ad`,l vés ia’ Bíró

депеш :ekképpew'fehtentzia iki-nxoudáiml

tartozìhüfl ~ : м

м, „мглы! :LA . .;«- ~ - ›

г fl; ХХХЩП. т _IT U L U s.

машут/е тиши 'hitet itélnek ,“» dm’

' 'köàbm 'meg-Hal , finira“, 'aóag'jy туфта f

“Мирры“шайбой.липа/едеъйгдёгд

и "  ', "" „Í'Í- _  д ‘fj "

#zc fet-. vefztegeljülßeì: hogy .har;',vala,

‚ теПу Fel-peresnek , avagy Al-peresnek,

Atudn'i-illik.,' kinek; hitetyitélt ноша дн’; tör

véuy , ай) idö-közben; :aïmég а’ hic идёшь

»nek napja -el-jöne, hólta.~történuék, ~¿rsf-,11g

talâyr1 i`ç1eségét+is .terhefsen hagyná; tehát a’

hitnele le~téœle az штык Héra, йогу hi

az elöttfis На} '-vóltàk._¿-‘Agok nem» lésfén,4

arm Тайн; ki. akknrba fzülettetìk, (mèrtlaz

» afzfzońyìhál'lan ‘fzülésének .fidejét megfkell

vámi) ha pedig mem íìú., leányzó

ищейка; tehát-z ifmeghóhembernek _kö
zelbik atyañára гать: sr’-Í пятен le-tétele,

ugymint Vkire ,a’« jófzág -mélcáti . maradott.

A .Bíró-is turtozìk más ,napot a’ `hit: le-té

шнек hagyni: -mellyen a’ ña , avagy atyaña

а’; hitet kénfzerittetik .‚ 1e-tenni.¢ 'Dewha a',

ña, 1:Nagy 4atyaña mégu neveletlen, és а'

hit ledtételének elégséges idejé: még elnem

érte volna, а’. Birájamnnyi idöte halafzfza

a? esküttetéů , {nelly'ben annak módja, és- `
 f tör
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t'órvénye fzerént , elßjövén чьё tökélletes

ideje , ‘teheí'se-le ezt a" hitìt:.` l»Bs - tìfzta

ezen törvénye-k vagy-on az' деву _teüvér

ofztaclan atyañaknak-is; hogy nzóknak ,egyif

_ ke , idö-közben meg-halvân, su’4 másìkra ma

rad a’1hitnek latérale. ~» . „у д, -

нхххупь ‘шT
А’ ' ki тат/ед melletz:l „ведении/Еде ,l axon

еду perbm, mentbet¢é~megítübb fzemélyeket

д .Y мг Маш. дюн '

‚р

.1«".. : . ‚т_'.‚'.. „_“ | -y-fi n; Ц,

, zn-iskéŕdikäfHóg'y ha azonfggyâeperhenà

». íbk idéztetett Al-peres lélíkep ,D es’ af

Bíró mindenìknek külëilflïülön, дыба“) idöf

ben ‚ és k'úlömb helfen aZt itéli, hogy

egynéhányad тафта! Ьйшз ‚лишае-те

magát (a’ nìint Ногу а' hely ek~távól {vó

ra ,_.és az idönek állapçttyg шайка ezt egy

néhányfzor vélek meg-teelekedçetni ) `vés

azoknak egyike, ki amaz egyilc idézect AI

peres mellett , az eIsö Ыс1е-сёсе1`°пар]йп

meg-esk'úfzik. 

. Hogy _ha azon egy perben, és azou

dologért a’ máfodik штреки dmellett-is, más

napon, és helyen, annak mentségére meg

esküdhetik-e'? vErre` azt feleld, hogy пещ

lehet. Mert еду [2етё1у‚ avagyegy es

k'úvö az ö hicivel, azon еду регЬеп, egy

fzemélynél többet, meg-nem fzabadithat, és

meg

ч
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meg-'nerf menthet. Mert ha шаьаа Volna

más mellettßis megœskünuì, és meg-menteni;

igen köńńyem akár melly méltatlan háborga

из; ё: gonoilz-tévö mentséget találna magá»

 tc'xak.ì 1 Мета: ñzetésért-îs' meg-fogadnákyhogy .

ma egyike mellett, hólnap` à’ másìkjafmel

lett, harmad парта а’ harmadìkja mellett,

avagymggg’ `töbqbìértîis meg»eskünn,ék, és

hitìvel ménfené. `Ha àzér't valamikofollyan

tal'älèatilé55"'ki ïkéc'pfzemé-Liri »mellett regymás.

„dm „тез—свищи; ’ tehát az a’ fzegnély,

melly mellett ám 'a'fl'máfod úttal, avagy

utólfzor-meg-eskütt? туф, és peril: e1=v_e

12d выжившей так; ‘fM'ert e’. miâtt fa?.

-ö «Не fèsßìvöf'fß'társainak. “щёток vkï-mmx

fól'é, щит @gy Идёт? ‚ЧаЁуоп. ' Ё '

‚. „- _.¿ 'w ’„' ,j '

„Ä .. XXXIX i.. TITULU S~

Ищу р? lmi jFei@’dè*lf'11"1'/lnl_e, мы; нет ma#

тати ;` Es’ Aenla' едет? nem типом/г fzemélyd

[гнёт màj-ia “Мат/й: fem pedig иже-тем ~

' -"1' 1"" elö-bozm'.“y “L

_v

На

Zt-i's?ériïèììk'meg , ‚Ногу jóllehet a’ Kiq

‘ туга felsége `mindœn panafzolkodók»l

пак ‚' és 'per'eßseknek ‚ a?Í Nádor-lëpán elött-y

>tartozìk’törvényt állatni, és az“ ö pereìnek

go'udja-vìíëlöje a’ Direótor 'által meg-felelni;

de femf fején , ibm fejeváltságán`ïel~nem

паша, ibm jófzágának el-vei'ztésén: thankem

` ' csa

Ч
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\

tsak a"Ti{`zt-tartói», avagy, jobbá'gyi által tett

kárt сапоги: meg-ñzetni. Ha pedìg шпа—

mikoron, valaìmi föld véget hacár-járásban',

_és igazgatásban, avagy .egyéb dolgok давя

iránt, avagy hatalom dolgában, hitet itél#

nek néki; tehát azon Direétor tartozik ö>

Felsége képében meg-eskünni, valamelmyid

ma ával a’ Nádor-Ispáu itéli. Ok-leveleit-is

pe i?, és'levélbéli eröfségét ‚ akár melly

‚ш ` vfelöl-is , :nelly ez Orfzágnak l'zent Kc»

ronájara fzállott volna valami módon,` foha
nem carrozík elö-vinni , és ' bé-inutatúi.

TlTU-LUS. . _

А’ Pa Иуда/тай; яшма Umknak',

és Szko’ omostpátiтать, e's Наградит}

А штифте/е ширм, ‚ v ‚

.‚,\ I l

. Tudni-Való dológ {аз—38; hog? Pa ‘U1-elk,L
és til'zcek fzerént valió Sz'aba Urak,

még Szkóñomos , és дуэте-‚Армии, és »
Prœpolìolcv hií:il:,l vaz ' ö~ ' méltósägok {'Zer'éńt,

tiz Nemes ' i`zemélyé'ért'~ véfzìk-,b'é. ~ 'Af Pap'A

Urak pedig, és Apát-Uralë-',ï"Pŕaèpòüok,‘ és

Egyházi {Zemélyek ‚` Egyházakbán

kik vagynak ,' lelkek-isníérguńnelâ'I ^ `til2taságára

lkoktak megées'k'únni., à"“Bfrócól тег-неуе—

zett картами ‚ avagy' Convent elött; `a’

több ö vélek eskiìvö fzçmélyek,’úgymint,

akár melly läabad Ur ‚ ës" 'N'ëmel'ek,‘ a’ hel

. -~ - ‘ M_ 1w,
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lyet , a’ mellyet a’ Bl'rájok ап‘а rendelt ,

esküfznek, агга az ö hitekre, mellyel Щель

nek tartoznak: mellynek okáért e’ féle Pap

Uraknak, ‘Szabad Urakuak , és Apát-Uraknak

Prœpoůoknak, íkáz Girára mégyen- díjok ‚

melly négy fzáz'forintot téfzen. ' -

XL1. TITULUS.. '.

Остап: ‚Веста; 'az 'am leemmel  unió

meg-[dtd: 1m', ¿s mint légym _?

Mìvel hogy meg-mondok, hogy mi lé

gyen а` yköz -bizonyirâs, a’ hit le

tétel utánna mint köveckezzék; rö'videdeu
fzólljunkA ìmmár a' шедший-каш 'meg-látás,

és meg-nézés {сны-15. A’ fzemmel-való meg

nézés ez okáér: ez, «trikot valamelly pe

res fzemlátomáû meg-mutattya, а’ hatalmas

foglalót, hogy за erövel el-foglalt. jófzág

pak uraságában ,l .va on: Мену nyilváu

való meg~látásban lentéu azon módon kell

èl-járnì51mint'n’. köz vallatásban, tudni

illik .‚ az lel~foglalç` jófzágnak fzomfzédit,

'határositlg' ё; azb'nu: tartománybéli Nemefe

f-ket, а’цшеПуЁЁУйцщекуёЬеп vagyon az el

foglglt jßfzágißîîbìgoqyitásra, és .Vallámé

relre йодид; egybe gy'újceni: ennek {еще
а? Fel-p'erßsd Inyîìllye'm,A és «látható képpeu

пшик „тачать а" Kifály ‚ ¿avaäy- Её

' » ‚ . 01%;
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dor-Ispáu emberének," akár Káptalan , a

vagy Conventbélinek , hogy az А1—регез, ’ a’

hatalmasúl el-foglalt jófzágnak uraságában

vagyon, és ezen dolgot a íäomfzédokuak

határosoknak, és azon tartománybeli Neme

feknek ugyan azon Vármegyéböl valóknak

vallásokkal meg-bizonyítani. E’ v féle fzem~

mel-való meg-látás , és meg-mutatás után

pedig úgy kell meg-vallattatniA azon fzour

fzédokat, határosokat, és azon tartomány

béli Nemeí'eket, néha a’ Szék fzíne'n (mint

{hintán a’ köz vallatásban-is) avagy gyakor

tább az el-{bglalt peres föld fzínén, a’ mint

a’ Pernek érdeme mutattya. я

Holott tudnunk kell, hogy a’ ki vála

mit íäemével látott, arról igaz tanú-bizuny

séget-is tehet: és ez okáért, a’ {kemmel

meg-látásnak fokkal nagyobb ereje, és hiq

tele vagyon, hogy nem mint. tsak a'.köz

Vallatásnak. Mert a’. mint megmondok

ha mind a’ két fél közönséges képpen bi;

zonyitandvis , me -is az után hit fzokotc

követkeZni. De a nyilván való meg-látás

ban, ha a’ Fel-peres az ö 'keresetit látható

képpen meg-mutattya, és fra’ meg-mondott:

Nemefeknek bizonyságokkal meg-erösitheti

tehát a’ Bíró egyik félnek fem inél hitet:

hanem az Al-perest mìudjárálìà és haladék

nélkül vagy fején, vagy feje válcsá {щит

rafzcya, кивнул-61 ottan igazat-is keli tenni.

s'. »Aa а “Mind. ч

‚дат. .1 ‚
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Mindazáltal hogy ha en’` FeLperes Ыгопуъ

ságában meg-fogyatkozik; cehát ennyi ré

fzében, mint fzintén a’ köz vallatás unán,

fzükség léí'zen, hOgy az Al-peresnek hitet

itéllyenek. '

А XLII. „Т'1тпьпз. ` I

А" Sententzidk'ról `,' és азота/е külömb
I~ y"¿s'clîveìerfil~, és* 'végbe-paló шииты.

Miért hogy a’ föben~járó fententziáró'l

emlékezfé'nk; _annak okáért itt e’ he»

lyen meg-mondom mi _légyen a’ fententzia,

éslháńy féle ‚ mint* kellyen el»járni benne,

és едущим mit k'úlömbözzenekf `A’ men

ny'ia'e azért e'J moiìani irásomat lilleti: a’

‘Sententziay a’ Bírónak= olly végezése, щепу

а’ pemek, és vecélkedésnek végét fzakafzty-a,

4és a’ pereseknek egyikét,l avagykárhoztat»

:yayavagy menti: a’ Sententziána'k _mind5r

azouálral, попа fok egyébféleértelme-is

vagyou, és fok dolgot jegyez;f„,de miért

hogy'azo'k nem a’ mi irásunkhoz так, ЗоЬЬ

azokat .e1-ha1gatnom. А’— Sententzia azérc

k'úl'ómböz u’ véle'kedéstöl enuyiben, merli a’

Seuœntzia «же; nélk'úl,¿valò, éSÁerös. {е— \

lelet: lde а? Ve'lekedés némüfnémü kétséges

‚ felelet , jóllehel:` lehetse'ges okokból való

Hal azért -kfúlömbk'úfömb 'yélçk'edés támad .

valàmelly perbenY нанёс azc kell meg-car» А

taui,
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tani, a’ mellyneki` зона, és méltóbb okax

1ёГ2пек. ' :

, ,Af вещицы ›1сбг2ё1г-агёгс_пёте11у

roben-5:4115, nemeny {а ушат: Щеп, шё

melly hitetlenségnek úótáját hozza,' 11€

melly pedìg tifzta ,. lmémelly nyelv. yálcsagot,

шву рати зевуег. „А? затемнен:
tentzián"e` moíìani ídöben csak azpkqtjpëg

rafzttyák ‚ Akik hatalmasúl тат Ьёаёга .melig

nek , é`s Nemes `embert 261цек.‚›д.уеше}<!

i'ebhemek,V és méltó oki-nélkfúl, mgg-tël'ßQÃn

ишак. Ennek Мессе, mindßll- Не „ЗЁЁЁ'

goknak ,n és Ihozzâ-tartcnzóinak . (вид: mi', ne;

' Vel neveztçêfsenekf).«„ -el-fpglalásekélgr. ES e'

féle föben Ijár-Ó Sententzia; tsa'k' а’ЁГБЁКаЁЁ

kik nem Egyházi ikemélyek.,é5111¢¿m;¥§ìi '

fzerént valól-atyîafiak, súllyosityafmegè'1Mß1'b f

az Egyházi.v f_äernelyekre',` afzí'zonyha'lila'têlßlíwï

ra, és leányzókra., tevábbá`vérï fzeréntjß?

ló .atyaŕìakra Qki-.Xévén e’ féle dolgotymelly*

röl ez utáu _emlékezem.) Avföbemjáró Г?!“—

tentziát nem mondnak; -hanem rtsfik ¿fßleiî

'válrságán maradnak, ez Qrfzágnak régl ‚Гит:

ka'sa fzerénthde külömben , rés külîìlllbízêfî

mélyekre való képeiì, _ a’ mint ide alább

meg-Vagyon. - 1v“ц ` _

.Í'i

< "На

@Wb y ~

A a 3 ХЫП.
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XLIII. TITULUS.

£""Fejénvaló татам тог! léggen

„külömb a’ fu' мансард; г

А’ Feje váltságos' ‘Sententzia pedig tsak

ennyibeu -k'úlömbözJ a’ Capitalìs Генсек:—

ч tz_iától, hogyh’ Ifeje váltságos fententziát

há 'ki-mońdjákáis , yuúndälzáltal az Al-pereíì,

(к? elien a"{'ententziát~` a’ "törvényre чаю

нет шепёзёгс, avagy ott jelen-való nem

létëéì't llti`~adtèůk,~v aunak `èl'eje'vel fzemély'éf

ben ,« Vmeg-nem ‘ _tartóztattyák , fem meg-nem',

А fóghattyák, fejétfem vehetik ‚ ava'gy egyéb

k'ëntl-is meg-nem b'úntethetik; hanem fzìntén

aàon módon, és'renddel , mint a’ fóben

îâró `I`ententzìával ‚ el«vefzti minden ingó

marhájátg' és minden зашагав, щепу saját

tyá,'és как ö magát az'Al. ereit Шей,
'akár 'minémìì jók légyenek-is; s azok'at el-l

foglalják, két -réí'zét a’~B1'rónak, harmadát

a’ Fel-peres birtokába adván, és erefztvén,

hogy a’ -` jóí'zágnak' meg- váltásáiglan, köz

böts'únek érteke» шея-ёж, zálogban birják.

Ш lAnnak felette a’ feje válcságát, az az

díját ‚ çudllí-illik , Papi ‚ és Szabad Ur,

négy fzáz forintot, a’ Nemes embçr pedig

két fzáz forintot, tsak ф magáuak a’ Fel

peresnek tartozik meg-ñzetni. ‘ És leg-elsöb

ben-is, avagy mindeneknek elötte, a’ Bíró

à’ féle díjáról az Al-peresnek jugó marbá

- я; „НЬЫ,
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jából, hi ingó'- mar'hájáë'talàlhaŕtya; ha Pe

dig nem ytalálhatt'ygn, és fzükség lél'zen, Jó

fzágából~is, tartozik a’ Fel-perefc meg-elégi-V

reni: az után azon meg-fenramziázott A1

perèsnek, ha valami ingó-bingó marhája,

és jófzága шамана, а22а1 а’ Bíró, és' a’

Fel-peres шея-012102111, három egyenes rél`z~_ .

rè- ofzcván: щепу jól'zágot mind bìrnak,

még (51’` mint fellyebb meg-mondók) tölök

шея-нет váltnak; az ingó marhát pedig

ikabadon fel-ol'zthattyák , és magok i'z'úk
ségekre el~isI költhetik. _ Az afzí'zonyi-álla

сом, és l-eányzók pedìg nem tsak jófzń о

kat, és ingó татарка: velìdk-el; e’ y éle

fenœnrziáuak ‘ általa, de még jegyruhájokat

ls , és leány negyedeket-is el-vefzcik.

- hJîz-is nyilván való dolog, hogy mikor

valamellymlkßzon'yi álla`t férjét, avagy 8211

löit, avagy saját gyermekib. gonofzúl meg

öll» пану meg-ölecteri; tehát az afzfzonyi~

állatnak-is fejét e1ütik, mint fzintén a’ fér

ñunak, miért hog? e’. féle -gonofzság hitete

lenséguek nótájába. ejti ökec.

ш

- же

A a 4 XLIV.>`
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XLIV.« T_ITUL'U S.

A’ me' дождем! дтеиуеят. а: Egy
. ba'zi fzeme'lyekct-is l [беден marafzbattyák.

. ovábbá, három -dolgok Vagynakl, melf

lyekben az Egyházi í'zemélyek ., mind

saját jófzágokat , _mind pedig fejeket: el

veí'ztik. " Е1збЬЬеп, Királyi Felséguek meg

bántása.. Máfodí'zor, ha nyìlván-való hitet

x lenségnek Anótájába es_ik.y Harmadfzor, ha

fzánt-fzándékból való gyilkol'ságot tseleke'

faik, és tolvajságot mìvel, avagy máfsal

tselekedteti. Mellyért (a’ Papságoc róla

1evonván) fejével tartozìk ñzetnì. Мену

dolgokban jóllehet az Egyház j'óíZágác, a’

mellyben éltek, el-nem vefztik: de az ö

ñagok saját, és östöl теша: külön jóí'zá

Запас, és förökségeket, -ha mi volna; ési

annak feletre minden Egyházì tìfztekec, а‘;

mellyet bircak ‚ вмегяак. De a’ harmadik

Adologbzîm ‚ tudnì-illìk , a’ IZánt-fzándékból

való gyilkofságért, és latorságérx: _az öscöll

fzállott jófzágnak tulajdonságát'el-nem vefz

tik: ha egy oleáson-való atyañaì vagyuak,

kikre rörvény ,ilzerént fzáll a’ jófzág. Merc

ennyi réfzben elég, ha fòért fövel' iizet.

Egyéb dolgokban pedig, e's perekbeu,

az Egyházi fzemély a’ k'úlsö Nemes rend

е1еп, és vifzontag a’ k'úlsö Nemes rend az

hgyházi fzemélyek ellen , egyeulö :erben

‚ . а p . ma
Y
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maradnak, tudnilillik ‚ vagy {В váltságou, '

паду díján, y¿Nagy kárnak meg-ñzetésén.

Mellyröl a"fB1'rór a’> Fel-pereíìî , avagy if:

kár-vallott embert (a’ felly'úl meg-ir; mód

fzerént). tartozìk lmeg-elégîtení.- ’Eztf-a’. tölj-.

vényc pedig kìva'drképpen,l vett'ék ,a’.Fe1sé°

ges Катай, és Magyar Királynak ALBERT

мак, kî- Anúriaì,.HertZeg-ìs чф1ц,‚геп‹1е1с

végezéséböl; VmeHyétìefmoítani затёк Ве— .

kretnmban'ìs helyén hagytank.A ._ а ‚ .‚- ‚г

' ш. L

‚Аз adójka'got ,1v ésшт шт? ßzeßrékf

meg аз Egybßízi fzßme'lyek? ‘y

Továbbá', ha az Egyházi штат, akár

' mìnémü' állapatban, és'méltós'ágban lé

gyen-is , a’ cörvény valami adófságnak meg»

ñzetésére kénfzeriti; tehát'Pefesét pénzzèl.
kell' meg-elégìteni; lMellyet ha nem akár,

avagy» nem lehet; a’ Bíró- az Egyház jófzá

gát fwglallyaœl , és iktaíäa, és adjaf а’пуег- -

tes félnek kezéhez: ki mind addig ыгза,

még a’ jófzágn'ak jövedelméböl'az öfadóf

ságát ki veheti. A’ p'énzen pedig itt e’.

helyen értiìnk akár mi arànyat, ez'úiìöt , `éß`
mindeny féle pénzt, mellyel e’ moůani idö'

» fzerént élünk. Hu pedìg valami kár-tételt

_, émek-el rajta, és akarattya léßsen reá ‚шк

Аа ç ingó
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ingó marhával-.is meg-elégìthetì ez öperesét,

vásárì bötsüßfzerént.-a’ mint az ölig'az árrán

él-adhatni. Mellyet Aha-.me -neml tseleked

nek; a’» ВЫ az «Egyház 'jâfzágából tarro

zi_k` igaz .elég-tételc' tenui, és sumyi> réfzé

böl abbàn la" gyöfzedelmes fél't bé-iktatni.

А’ Kaiptallant',l Yanfâgg ~`:Cï'mvkmtet едал;

avagy külön-külön fzeme'lyenként miképpèn

=`31штшгфш? ¿„. *_1 s.

z .egéíh' Käptalant; vagy -Convenrbélì'

gy'úlekezetet , l akár a’ nagyobb, akár

a’ kifsebb hatálomérc, akár mitsoda fenrem

tziával tsalcy ugy fententzìázhattyákf  meg,

mintha >tsak 'egy каши magának való {Ее—

шё1у volna,A és nem egyeuke'nt kell öket

különrkülön meg-büntetn-i: az elöbbi тега

mondott három dologról тег-тётя, tudni

ШК, Идёт, v,akaratból lett шанс-шашки

v то gyilkof'ságzKírályi. méltóság ellen való

так, és Meerlenséguek лёта: mellyekérl:`

‚падает vétkeů a’ meg-monden mód,4 fze.`

rént kell me фацета. з'Нй pedìg- a’Kápta

1anb`ól való» {êülön bizouyòs-fzemélyek ‚ _és

nem az `egéfz gyülekezet; tselekefznek ha

шаха: vaZ Egyház jófzágából: сем: nem

az egéfzgyülekezetet, hanem külön {гад

ше

и



vau. ' T 1 11u-u s. 371;

mélyek fzerént azokat abból a’ helyböl, а’
hol~»a’ gonofzságot tselekedték , lhl'haxttyák

reá. Föképpen ha sáját ös jóf'zágûk' mints;

tehát ugyan a’ тез-топать Egyház.jófzá

gából kell reá híni5 és а’- dolognak érdemé

fzerént a’ Bíró álta'l meg-fenteutzìáztatni. 4

XLVH. TITUILfU-s;`

А" Ka'ptalan Суше/сшей 1262211! 11i:

Идёт egy fzeme'lyt meg-fenterztzíáznak, mit

kell именам? I . _ ~ i

Ismét ha a’ gyülekezet közzfúl valàmelly.

fzemély, kinek femmi k'ülön ös jófzá

ga nintsen, vagy {еде váltságán e1~marud,

vagy kárt íìzettemek-megI véle, _ és fammi

iůgó-bingó marhája nintsen, .Az a’ kérdés,P

honnét, és mìke'ppen kell a’v Pereí'sét meg.

elégìteni? Mert uem a’ vKäptalan ha`gyásáf,
ból tselekedett gonofzúl ; következik tehár',l

hogy az egéfz Káptalant nem illik meg-káf.

Tositani érette. Erre ez a’ felelet: mivel_

hogy a’ KáptalanY gy'úlekezeti közzìll való

ç_selekedte volua e gonofzságot, mellyéru

vagy feje válcságán, avagy a’ kárnak meg--`

ñzetésén el-maraf'ztanák , mellyet avagy

nem tselekedhetett volna, avagy helyefemJ

lett volna, honnét tselekedte voluá, hogy ›

ha ö-is a’ Káptalaunak едут tugja, és ап

nak
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пак а’ 'jövedelméböl nem nevekedett vot

na ; ennek okáért annak u’ Káptalannak

jövédelméböl., va!amenyi а’ meg-gyözettee

textuel( fzemélyére дыша, tarwzik az egéíä

Káptalanbe'li gyülekezet a’ Fel-peresnek,

a’ ki-mongiott törvény fzere'nt шее-Ниш].

ХЩШ. TITULUS.

2:12: Egyha'zi [жмёте/те]; TijZ't-tartóì,

‘ha ka'rt tefznel', mint >kel! гад-од meg-venni?

Az Egyházi fze'mélyekuek Tifzt-tartói,

„ akárY magok közz'úl valók légyenek,
akár külsö fNemes emberek ‚ ha kárt, avagy

hatalmat tselckefznek tifzt-vifelésekben; te

hát ugyan 8201.1~ tïfzteknek Áhelyekböl ,

ez Orfzá béli egyéb Nemef'eknek módjok'

fzerént hlhattyák öket a’ törvényre. És

ha el-érik rajtok, ugyanA azon tìfztek alatt

való jókból k'ell a’ Pereû, s’ mind pedig

a’ Bírót meg-elégiteni. Az Urak pedig (ho 

ha nem az ö hagyásokb'ól eser: a"kar)

a’ Tifzt-taxtókat , még fzemélyeknek meg
fogásával-is meg-büntethetík, és az `e1égl

tételre eröltethetik: a’ mint a’ moûani ke#
gyelmes Urunk Láleó Király elsö Dekre-

tumának hufzon-negyedjk Réfzében-is meg~

,valgyon irva.

@è

А,“
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vXLIX. Т I Т ULUS. ч

A’ Pap~Umkat miképpen шиш-тез

а’ Ka'ptalmmal едут, avagy külön?

’ Prœlatus az ü Káptalannyával, avagy*A

Conventével, a’ köz jól'zágból lett

hatalomérc, vagy mind egy'útt menekedik

meg, vagy kárhoztatik: а" külön jóí`zág~`

ból meg-külön. Azon képpen hitit-is , a’

köz jófzág felöl a’ Prœlatus az öyvéle

.esküvökkel, mind az ö fzemélyében, és

mind a’ Káptalau, avugy Convent képében '

téfzi-le. .А’ k'úlön jól'zág felöl pedig a’

Prœlatus tsak az övétöl esk'úl'zik. az ö соп—

juratorival, паду mellette való esküvök-,

kel.  А - ‚ -

A’ Prze'látuson pedig értsed, nem tsak

az AEgyha'iznalc fö' gond-vií'elöic ‚ úgyminc

Érseker, Püspököt, hanem ngég` az-Apác

Ишиас—13, és Prœpoliokat, mind» a” [kerzer
ben, azagy í'zerzeten kiv'úl valókat. '

L.'T1TUL:US.

Ä’ Вишню/тай, ‚Швей вцепившей

lafztnqk, efzteudeig- ММ balade'kokról.

Az Egyházaknak’ Prœlatusi

‚ ‚ gondvifelöi , klk a’ Káptalan, avagy

Convencbéli ,acyaûaktól kü'lön., _gfzggzyág

.‹ _ ‚ „ Vagyn ` f '
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vagynak, az ö Válafztatásoknak napjától.

fogváu azon I'zabadságban vagynak, melly

` Ъеп a’ neveletlen ârvák: kìknek ez Orfzág

пак régi meg-rögzütt törvénye, és jó fzo

kása fzerént illyen engedelmek vagyon,

 Воду még az "ó atcyok idejében~való kez~

detett perbemìs; egy egéí'z ef'ztendeiglèn,

akár melly Peres fél ellen-is ne tartozza

nak meg-felelni, hogy tudni-illik azun köz

ben az atyaì jófzágot, és az ok-leveleket

meg-láthafsák , és meg-hányhafsák : hogy

anuak utánna azö pereknek folyását jó mó

d'ou igazgathafsák. De e’ fzabadságot ér»

tsed, mikor jóíkág dolga', avagy az ok-le
veleknek. bé-adások vforog. Mert egye'b

perekben, mellyeket hatalom ¿olga felöl

inditottak, mellyekben `a’ levelekuek bé~

мазок nem шведы, ez az engedelem

ö n'ékiek femmit nem hafznál: щепу enge

delmet, `_a’ felly'úl meg-mondott mód fzerént

a’ perekben ‚ még a’ törvény fzeréut való

idejüeknek-is, az az, ha a’ tizeu-négyefz

tendöt meg-haladták-is', a’ moûani fzokás

fzerént `pedig tizen-kettödik ef'ztendöre
hozták azoknak idejeket: ,x a’ Fejedelem min

denkor meg-fzokott engedni,és a’ törvénye

ben-is helyén hagyják. На pedig ofztat

lanok léfznek; tehát e’ féle engçdelem,

ëà fzabadságö nékiekmem hal'znál.' Mert

a’ Käptalanok, avagy Conventek az >ö elef->

ieklxek #Privilegiumokkal élnek, - ёв- а’ сё:

.- . vèny- '

._...-..‚- _Lr _‚
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vényben-ìs elegendö idej'úeknek.; салатах,

úgymìnt, kik a huíZon-négy eílztendöt mái

megPhaladták: enuyi ìdösöknek pedig e’

{éle haladékot', és fzabadságot nem illik en

gedni. Mert méltatlan dolognak látíìanék

az ‚ hogy mindeu Apát-Ur, Prœpoít , Le»

étor, Cuûos , Cantor, avagy Стишок vá

lafztások útnm , a’ régtöl fogva kezdetett

er, tellyes efktendönek forgásáig haladék

an hagyatnék, és vége-Í'zakadatlan egyné~

hány efztendeig fúggene, és igy az ö ér

deméröl igazat fem tehetnének. »

L1. TITULUs.

Hogg a’ Ритма/ваг az ö еще]: ‚сё:

. kekc'rt тег-шт büntetbetik. .

Továbbá ‚ ha- valamelly Prœlatus , “а?

Apát- Ur, .vagy Prœpoû jóf'zágáb l,

hatalmat, avagy valami gonofzságot tsele»

шеек чо1па, és ez lillyen Prœlatust, шпагу

Apât~Urat, akár Prœ оРюс .‚ а’ méglen.élt,

ç’ dologérc Király [гаммы nem тумак,

avagy más módon valamiképpen perbe nem

fogták volna; tehát az ö halála után, a’

kit helyébe válafztnak , a’ vféle hatalome'rr;

azt fzemélye Ikerént meg-nem büncethetik:
hanem tsak yaz lEgyháznak jobbágyi, é;

fzolgái felöl, ‘a’ kik gonofzúl tselekedtek,

a’ _Fehperesnek -rarcozik :örvénychççpni. -

и ‚ ед:
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.Mert az Egyháznak 1jóíkágá't fenkì a’ iPríë
latusok ‚ lavagy Арт-Итак , akár Pi'œpòftok

közz'úl, akár egyéb Egyházi- fzemélyek-isf,l

az ö tulajdon vétkekért `el-mem vefzthei

tik , és az Egyháztól el-nem idegenìt-he

tik. De ha valamellyik `azok közzül feje

váltsága {Zerén't való fententzián Шагай; te

hát а’ díjáról , és a’ kár-tételröl tarcozìk

eleget tenui. Utáuna pedigV a’ ki a’ tiíztbe
jut, arranem örökös-képpen fzállott, `hai

nem tsak Atifzti fzerént birja-a’ jófz-ágot;

ez okáért az~«ö el'ótte Való tìfztbélinek feje

válcságáért (mivel hogy még abból a’ tör

vényre fem hítták vólt) gem tanozìk fem

mìt ñzetni, annak terlìe fem fzáll гей. Mi

képpen hogy a’ ñak-is az«attyok vétkekérc,

kit гей -is hítta'k vólt, nem illik, hogy fe

jekkel ñzeí'senek, avagy fejek váltságát ad

ják-meg.~» De ha az attyokért meg-fenteìl

вытащи: ‚ tsak az attyok jóí'zágának_ ma

radnak böts'újéu, VDe ezéis igy lehet', на

az attyokat lélt:e"be'n reá hícták vólt. Men:

yha h'alála Шёл hivandgyák ‘a’ ñaì-t гей, nein

az aŕtyok vétkét kell abban а’- törvénynek

tekéuteni, hogy _más embeŕ jóílzágác юзы
tafel, vagyy más` marhůj'át {Vetcel 4vólt-el;

навет: а’ ' бак tseleked'etic ,' 1hogy a’ hatal»

masúl el-foglalc jóï'zágot',¿ -‘àŕká'r~4 égye'b féle

'gonoí'zúl el-vett marhát', hacalmasúl tafcják

ńálo'k. на azért jófzág~foglalása` felöl va- _

ló“dqlogból ger tluxmdaml;»'«m'mft-V ne шиш .

’ az
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az el-foglalt jófìágot az Egyház kezénél

találják: a’ Praelatus, avagy Apát-Ur, akár

Prœpoíì , a’ ki a’ jófäágot el-foglaìta уди,

ha azonban meg-halis ,° mindazálta-l аж, l

a’ ki utánna a1 tif'ztbe kél, mindenkor éret~

te гей híhattyák, és ázért elmaraí`zthattyák.

És ugyan 4ezentkell érteni azokról-is, kik

helyeket el-változtatván , más Egyháznak

tifztibe mennek lakni. v

LII. TITULUS.

Ночи и’ jófzág doigt'an из Еды.
zi ждет nem растете}; még ba elöberi ММ

ige'ret, шву tejîammtom [отдан ‘volna

benne-is.

Továbbá ‚ akár miném'ú per~is , melly

jófzág dolgát, avagy keresetit illeti,

még ha ìgéret, akár teûanentomlett volna~is

ez illyen jóí'zág fel'ól, az Egyházi fzemé

lyek elött, avag'y ke'pekbëli emberek elött,

nem foroghat; hanem minden e’ féle pert_

a’ Király Udvarában ‚ а’ Királytól rendelt

Bírái elött kellmeg-indìtani, és el«is végez

ni. Merc akár ki mit igérjen ‚ akár telta

mentomot tégyen , mindenkor azért tsak

annak itéletinek kell meg-állani a’ kinek

méltóságában ‚ és birodalmában , a’ dolog

vagyon, 'а’ mellyet igérnek, avagy a’ melly

felöl teñamentomot téíìnek. Nyilván-vnló

dolog pedig ez, hogy ez Oriìág'ban (зак

В b ’8
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„до:

a’ Kìrály Udvarából темен Bíráknak Геп

tentziájokkal, és itélt leveleivel fzokták u”

jófzágot tartani, és 'bimi. Egyéb Vicariuï'

foknak , és Egyházi Bíráknak levelei , ё;

' fententziái ict e’ dolgokban fohol meg-nem

tartatnak. Miért hogy a’ решен tzìkkellyìc

is ugyauy azon fzéken illik _meg-keresni ‚ a'

hol a’ der_eka forog. Annak okáér: a’ jó

{ìágban járó per, az Egyházi Bíró elött

nem foroghat; végbe fem, mehet. Ugyau

ezent kell érteni ‘а’ féle репы—15, mellyben

az adófságot, avagy egyéb dolgaìt, valnki

hìtire fogadná. Az pedig , ki hîtire {одна

ta , ha, minek elötre érecre meg-keresnék,

el-halna; ez illyen dolog-is a' fz. fzékeg nem

illeti. Merc а’ hit, és гита]: Ьйпсесёзе Еге—

‚ mély fzerént való@ melly fzemély meg

halvân', a’ -b'úntetése-is mindenkor véle,

egyetemben le-fzáll ‚ és a’ törvénybeu meg

hal. Mindazáltal, ha valamìt hicire foga

dott,/ vagy adófságor, vagy" egyéb dolgor;

azt a’ meg-h'ólt ember marade'kitól, a’ Ne

mes í'zéken-való Bx'rája еще; a’ Fel-peres

megßkeresheti. `

же »cef

fw: we;
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-LIIL TITULUS.

А’ detalanbéli Туш-тушите, és De

стати]: a’ jobba'gyok kb'zött valo’ 7126116

sa'gokro'l.

A’ Káptalan, avagy Conventbélîek az ö

. falujokban Tifzt-tartókat, Vagy paralìt

Birákat fzoktak tartani, kik az ö jobbágyok

között idöv fzerént parantsollyanak; kik a’

minémü itéletet , és törvényt téí'znek,

ollyan ereje Vagyon , mintha fzemélye

lìerént a’ Káptalan avagy Conventbéliek

mondották Volw-ki. A’ Decannak-is a’

Káptalan fzemélyében azon méltósága

vagyon. De azért az ö tifzt-vifelésének

határán kiv'úl, Prókátor level nélkül, az

egé'fz Káptalan nevében nem регент.

LIV. TITULUS.

Аз: Awami: Priow'ól, ё: az ö dila

pottya'ïól ¿s ö тай-пат тётиё12у-гёге1тб1.

Ezt а° Titululi olvafsa az értelmes

Olvasó а’ Deák Decretumból.

Sciendum ulterius, quod licet Prior Аитате

atraque titulo, fpiïituali пивное: £9’ fecu

lnri гашиш, jura штеп poßìjf/ìonaría injîar

Ecclq/iafiícarum рада/штат gubemaf. Ubi ad

Ucrtendum , quod Prioratus Анюте oiim in

 В b z boe '
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„к.

hoc Regno per Excellentwìmuyń. Principem

Dominum Ludonicurn Rege'm {идёшь E9" in

шиш: fìnß'e. perbibetur. Qui Regnum

Sicilia?, [Зое Neapolitunum, valido @um exer

citu , neuem fratris fui _caw/müs, Dim' Andreae

ejusdem Ragni, Ü’ ymghlem Regis, ‘vindica

turus вшиты, ¿z Rbo ¿anisA non parvum fer

гит auxilium navale ip/ì свистят fu/Íßè. Un

de Ü ватт zelâ мамаш, jing'ularique ато

те ретивым, in Ланит Religionis, £5’ profef

рот: Rbodianorum, род felicem, E5’ 11580720

fum fuurn reditum, Prioratum ipfum Aurunx,

тат: роДЪЛЗопЁЬш dotaturn щит, aigue

jundavit. Cnius Prior pro tempore conßitu

tus ex Regulari Rbodianorunz ага/тата,

milita'me [гашиш/л, pro jidei Сатаны defem

fon-6, Ü’ tutamine femper exercera’ , uxorisquc

folutio риги! rnotus, atque deßitutux, ватт

tem perpetuam obfcrvare tmetur. Quapropter,

occa/ione ipßus abjŕinentiœ, Ü самшит digne

inter ßíritzrales perfonas computatur. Cum

z'gitznr Prior {Нелишне utroque titulo, jin'

rituuli, Ед [oculari (prout pmnawaturn ел)

gaudcut , venerabilisque, Ед magnifica; in fuo

titulo fcribatur: Venerabilis, трате _propter cu

ßitutem , 69” regularern obfervantiam; Mag-ni

fîcus, Двигает tanquam Baronum шт: ‚ ob

jing'ularem militium , y'quße magnijîci, гетто/2—

‘que eordis effe debet: Bona тат temporaliu,

quae ротам ‚ fpiritualibus , 8 Eccle/ìajîicis

patrimoniis quodammodo connexu еЛё videtnr:

„.244.nl-_n

" idea
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’1r-vw.

ídeo , fi quando feuterztía contra шт fertur;

non in emenda dumaxat capiti: fui (quae ra

tione fui Baronatús' ad quadringcnto: депеши,

adverfœ tantummodo parti perfolvendos fe ех

tendit) fed infuper in шипит, per гит сот—

rm'jïìs , És’ de boni: Ecclejiae more aliarum Ec

cle/iajiiearum рек/благим reßmdmdis, Ö' prne

terea czmŕïorum patrimoniorum [штат (fi

quae ultra bona prioratus habet) атШЕопе соп—

‘vim'i jblet, ¿9° aggra'varí. Et boc fi трава

majoris решите condemnabitum Nam in тё

noribus агат: ' роптали, ipfurn quoque fe»

cati, ED" alium quemcunque, onera, £5’ gra

vamina minus таит. Intelligendum с]! etiarn,

ji contra Марши, ‘vel alio;A Nobiles [веша—

rik гепатит eonoincetur, aut fenteutiabitur.
Nam contra Eccle/îajŕicam perfonam , necv

Prior ipfe majori onere gravabitur , quam

реет/опа fpiritaalis adverqu cum gravaretur.

Sciendum tamen eff , quod in prœmzllïìs tribus

cafibuf , ‘videlíeet Crimini: hefœ Maìefìatis,

Nota: inßdelitatis, З Voluntaria', дышащие

Homicidii, Prior ipfe, ultra praemlßam решат,

etiam caput amittere, feu capitalem [стащат

fubirc folet , atque debet: Dum tamen evi

denter, £5' juridice лит convíäus, Ü ¿ondem

natus. In alii: autem rebus quantumy ad jura

Regrzi, privilegio Prxlatoram utì, g'audereque

coufvevit. Египта nibilomiuusmilitaria то

re Barouurn , Ü Magnanan , pro Нед-т сде—

jenjione peraâ'urus.

B b 3 LV.
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LV. T I T U L U S.

А’ kit fejére itëlnek ‚ mint kelly/eh

'vc'Ze ba'nm' ?

Továbbá, ezt-is tudnunk ìllik, hogy a.’

{туш meg~moudott dolgoke'rt (ki-vé

vén azokac, kik ve'r fzere'nt то atyaña

fok) valamikor Nemes renden való fze~

mélyt fejére itélnek, és vaiamiképpeu fen

tentziát mondnak reá; nem tsak az ingó

bìugó marhát, és jàvait azonképpen jófzá

gác, és minden örökét vefzti- el az ollyan

megfeuteurzìázoct ember; de még fejér-is

e1ütik’érette. Ugy hogy valahol a’ fen

tentzia levélnek erejével ötet meg-talályák,

és meg-foghattyák, tehát az ö rendelc ВЕ

rája, чаду Bíró embere, kit ап'а válafzt,

és_ botsat, jóllzága el-lbglalásának ucánna

mindenkor: a’ jófzága el-toglalásának elöt
te pedíglen, egy egéfz efztendönek forgása

шт, а’ fententzia levél kelése napjától

fogva fzámlálván ‚ a’ meg-fenteutziázott

embert, fzemélyében meg-carrhattyák , és

megioghattyák, és az ö Bírája kezébe ad

hatcyák , hogy a’ mint a’ törvény találta,

meg-blintefse. De az ö perese ötet, ma

ga fejétöl, és hatalmából,> a’ Bíró embere

nélk'úl, fem meg-nem foghattya (söt ha

a’V Biró embßre meg-fogta volna-is) fem

házánál, fem másutc года nem _tarthattyaç

‚ ha»
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hanem mentől hamarébb lehet , a’ Bíró ke

zéhe tartozik adni, és vinni, olly _ üetség

gel, hogy napról napra, helyről helyre,

a’ Bíró háza felé, avagy а’ hol akkor a’

Bíró lél'zen, mennyen véle. Melly Bíró e’

{éle meg-tarton embert békefségnek , és

egyben alkuvásnak okáért, tartozik magá

nál harmad napig meg-tartani: Es hogyha

ezen közben az ö peresével meg-nem bé

kélhetik; tehát az ö perese kezébe adja,

és botsássa, hogy fejét vegyék, es vétké

ért meg-büntefsék. Kit ha 4meg-öleiaßtx.,

avagy egyéb méltó büntetek, a’ ki-mon

dott törvény ùerént tétett rajta az ö pe.

' rese ; annak. utánna femmi дымят, és

iëmmi marháját a” Bíró, .és a peres e1-nem

foglalhattya ; hanem minden jóm-ága , è_S

marhája fiaira, ha vannak, avagy atyalial

ta," akár egyéb törvény fzerenc való örö-'

köûre , tifztán, és fizetés nelkül fián:

De attól el-válva, a’ mit fogásának idején

nála találnak, melly a’ Bírónak marad.

LVL TIT ULUS.

"A” дышат által el-foglált jófzágot,

a Bíró kezétől, és a’ Peres féltől mint .

válthattya'k-meg ?

Holott pedig a’ meg-fententziázott ember

Bíró kezébe nem esik, és meg-nem

` Bb 4. 105

*_
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foŕhattyák , mindazáltal a’ felltentziával a’

m‘ s "'fél el- járván jófzágát el-foglallya ,j

теша: 'jóí'zágát az ö Бай, vagy atyañaì,`

акт: maradéki д és ‘örökösi, avagy kikre

idöve1_ fzálhatna a’ jófzág,~a’.B1'ró kezé

böl , -és a’ pereséböl kö'z lbötstsel meg-'

válthactyík; de az nap alatt, mellyet a’

Bíró eleibe гещ1е1: Söt ha Бай, atyafiai,

атаку valami örökösi nem lennéuek , még

a’ fzomíìédok~is5 éìsl határosok; ‚а’ féle e1

foglalt Ишиас“ ‚- ésy _ örökséget hozzájok

válthatnak "(так ;2201{ ~váltságravalókl,

mint fzintén a’ lZáxlogcags: jófzágok). tsak

h'ogy a` 'megwált'ásra-vaió hagyott паров ‚

és órát,v meìlyfet «a’.B'1'rónak\embere, шагу

valamelly hiceies .helynek bizònyos embere

hagyott,` e's> rendelt az eLfoglalá'snak f'idef

jén , «e'l-nev múlaf'sa.l »Mert .az utáu a’ jóf

»I'zág azon meg-itélt vfententziában- marmi,

és mind задав а’ Bírónál, és peres fèlnél

1éfzen_, me'g a’ 'fentèntziázott »embemeh

~ паду Királytól keg'yelmetj; avÍagy»új 'il:é~L

letet nyernek. Mert az önn'ón erejével,

és Király kegyelme депеш а: тевдГепсеп—

tziázott ember az ö jófzágát az"em11'tett

bötsün, ava-gy »váltság'on vifzí'z'a nem чет.

ti,'meg#fem hagygyák válcani» „ ‚ '
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LVII. ATITULUS.

A’ Kira'ly keggelme аду/1234надеты;

zot-t embemek mit bafzna'lbon? Es al

тез-411511? réfzckröl.

Ha pedîg a’. Fejedelem nevezeteí'en meg»

kegyelmez a’ meg-fententziázott em

bernek; akkor- a’ kegyelem y adatik nem a’

díjáról, és jófzágnak kharmad réfzéröl , mell y

immár' a’ Fel  peresc illeti , hanem esa

az ö.~.fejének, hogy azt e1neììl`sék, megj

íhabadúlására halìnál , és továbbáA jófzágá

пак 7 ke't réfzét ‚ melly a’ törvény-tévö

Bítáknak jutna , fzabaditnya ‚ és tartyaf

meg véle. Söt a.’ Nádor-Ispánfzékin, még

jófzágának két réfzér fem tarthatcya-meg

a’ kegyelemmel :: Меп: ez illyen el-ieélt

két réfz (az Orfkágnak régi meg-rö zött

{201111511` fzeréut) a’ Nádor-,Ispá'nt ileti,

avagy azt, kit `vele meg-ajándékoz. A’

ki pedig hitetlenség nótájába eûk , annak

jófzágában femmi тёте nintsen a’ peresnek;

merc mindeneiiöll fogva a’ Királyt ö felsé

gét illeti , és az ö adománnyára fzáll.

Külömb azért az ollyan hitetlenségnek nó»

cája, melly a’ máfod repullioból követke

zik , e’ moůani fzokásunk fzerént. Mert

так jófzágának harmad réfze, minden

hozzá-való tulajdonságával örökké a’ pe

resé fele (а' két réfz pedig Királynak да

в ь g rök
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тёк adománnyác Шей) E" pédig nyilván

légyen, hogy a’ Királynak a’ kegyelme~is

nem tovább, hanem свах elhtendeig tart,

Merc'ha a’ meg-fententziázoct ember azon

egy efztendö alatt af Kjrály kegyelme

mellett, az ö Pereséç meg-nem ele'giti, a

vagy ‚ véle meg-nem akár békélleni; az

emendö el-‘telvén , ismét ‘az elöbbi fen

f tentzìa léfhen a’ fején kI( mellyben сзаК

Ielket kelI "fujni) és több .törvényfolyáû
nem `kell `inditaui. Ebböl vagyon veze,

hogy minden féle' Peres,` egy efztendönek

forg-'ása alatt (а’ levél' k-i-kelésétöl fogvà

fzámlálván )- tartozik avval , hogy az ö

fententzìá levele tartása fzerént, vagy Ki

rály embere , vagy blz'adordspán,` avagy

egyéb hiteles helynek emben által exe

qualtafäou , avagy Vigazat técefsen. . Merc

ha egyebet tselekel'zik, e's efztendeìg а’ l
feutentziát véghez nom vif'zi ; kaz Al-perest,

annak a’ fenten_tzia levélnek erejével fem

íkemélyébengïfem femminémüA marhájában,

meg-nem bánthattya, fem háborgathartya,

' avagy шва—Тет tartóztathattya a’ Еe1
p'çres: De ha akarja a’ fententzia terhének

„ meg-ñzetésére, haladék nélk'úl va1_ó 1, meg

magyarázott» hívatallal, гей 'hivattathattya,

kire- minden ok-Vetetlßn azon egy termi

nuson törvénynek иен fzolgálrarni.

Ezt fem kell el-felejnen'únk, hogy hg

valamelly .A1-peres, kit téjén marafztoctak

(а'
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`(11’ felly'úl meg-moudott mód fzerént) fog

ság által a’ Bíró kezébe esik; tehát a’ Ki

rálynak kegyelme , mellyet néki fogságâ

ban ád, feje mentségére, a’ Fel-peres e1-y

len шея—нет álI, és nem hafznál. Mert a’

Király külömben meg-nem kegyelmezhet

a’ meg-fentenrziázott embemek , hanem

hogy az ö peresével meg-békéljék. Mi-l
vel hogy Ípedig immár a’ peres meg-fog

tatta ; kérelen véle , hogy a’ Ici-mondott

ieneentziár exequaltaí'sa , és abban el-járjon:

a’ békeségre, és alkuvásra pedig fzabad а

karattya ellen a’ pereiì nem kénfzerìthetì,

söt гей fe eröltefsék. Ez okáért ö еПепе.

a’ Király kegyelme meg-nem álhat, 11em~ìs

hai'znál; hanem minden fzabadúlása tsalkv

a’ Fel-peres kezében vagyon. Innét va

gyon ez, hogy e’fé1e fogoly, illyen fz'úk

ségkor , minden jófzágát , és örökségit,'

még ñaì-nak , és atyañainak ellenek-is e1

adhattya, és örökké e1-köthetì feje váltsá
gában: a’ mint ezen Dekre'tumnak elsö

Réfzében-is erröl fzóllottunk.

LVIII. TITULUS.

Mikor, és mint fogçatbattya'k-meg аж,

kit таи marafztottak?

Továbbá , a’ peresek közzül fenkì a’

más fél pereit а’ ki-mondott Гетев

cziá-
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tziának erejével, azért, .hogy a’ törvény

re el-nem jört,1jelenis nem Vólt, a’ Геп

tentzia`1evélneki ki- adása , petsétlése, és

a’ Fel-peresnek kezébe adása elött, fzemé

lyében meg-nem tartózcathattya, 'Vagy fog-l

tathactya : Söt meddiglen a’ levelek a’

Biró> kezénél lél'znek, az ALperes mind a’

Bírót a’ fententzia levélnek ki-adásáról,

mind pedigÍ a’ Káptalant, avagy Conven

tet az igaz-tétel mellöl miudenkor el-tilt

hattya. Mihelyt azért illyen tilalmat te’

fzen a"B1'ró elött, ottan e’ féle fentelùziá

nak terhét. le kell .'tenni, és a' Fel~peres

nek »keresetire tartozik még-felelní. 'De

:nikon a’ Bíró a’ két félnek feleletiböl,l és

` a’ környül-álló d_olgoknak forgatásából, tür

vény folyása fzerént itél Valakit fejére,

tötvényét-'is ki-mondja; тетей, és min

’den továbbwaló haladék nélkül , а’ meg-

gy'ózetett А1-ре1‘ей-(Ьа fzemélye I'zerént

jelen léí'zen) minden í'ententzia1 levélnek

ki-adása ymêlkiìl a" Fel-peresnek , avagy

Prókátorának kivánságára, Bírája által meg

fogtathattya, és ‚( fellyül meg-mondott rend

fzerént) tartóztathartya ‚ és meg-is bì'm

teccetheti; а’ Nemelèégnek fzab'adsága ö

.nékielemmit nem щадит. -.,

ЭКЮ

" ` LIX.
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LIX. TITULUS. А

IVIil Идут, és mikor engedteßék-meg

a’ тата maga mentség, теща a’ Вт”: ité~

letirb'l költ шиит fzoktak imi.

ovábbá , a’ Bírák itéletiröl költ leve

, lekbeu , mellyeket közßnségesen Bir
ság leveleknek hínak , e’ vtzikkelyt (Ha ,

úgymónd,_ ma át_, bizonyos okokkal 'meg
nem menthetig) mindenkor belé (гопак

ìxni: és e’ féle fententzia leveleket-ìs,mel

lyeket a’ Bx'ráknak törvényekböl imak-meg,

a’ cerminusoknak , avagy rövid törvények~

nek végek fele' azért fkokták ki-adui a’ Pe

reseknek: Ногу ha valamelly Peres maga

mentségére bizonyos méltó okác adhattya,

annak maga -gondolatlanúl , hirtelenséggel,

és mód nélk'úl , jóßzágát el-ne foglalják,

avagy feje el-ne ввек. Annakokáért a’

bizonyos okokból való maga lmentés eZ,

és ennek vagyon а’ törvényben-is helye;

mikoron a’ Fel-peres, avagy Al-peres, a

vagy az ö Prókátora ‚ házától az сайта,

avagy rövid törve'nyre indúlván, el-akarna

jönni, és el-indúlváu, felette meg-beteg'úL

ne, avagy a’ vizeknek ki-áradások miatt,

nem mehetne elöbb; vagy lova meg-bete

g'úlvén , és fogyatkozott állapottya miátc

шт nem vehetne , nem-is iogadhatna., és

azért kezdene el-maradni: avagy ha peresi

által
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által avagy tolvajok által tartoztatván meg

 fofztatìk, febhetik ‚ avagy ugyan meg-ölet

tetik: Illyen dolgok, akár ehez haíbnlólc

ha a’ menéû el-halaí'zrtyák, és el-múlat»

tyák-is, hogy akkorra az idöre oda nem

mehet , j mikor a’ fententzia leveleket ki

'of2ttyák; annak méltó mentsége lehet, és

a’ törvénynek; terhétöl meg-menekedik.

Tsak hogy az illyen magagmentséget meg
bizcmyithafsa,l és tsalárdúl ne költötte lé

gyen. Mert egyébként, hanem-hata” fen

tentziának terhét le-tette volna (а’ meg

mondott mód fzerént) executiora mégyen

a’ dolog, és a’ Fel-peres a’ törvényben el.

jár: és a’ meg-győzetett _Al-peres (az elöb

bi mondáskent) az' ö nemesi fzabadsága

ellene nem álván, fejével-is fizet.

LX. T'ITULUS“.

. Miképpen kell a’ fiak , és a’ leányok,

'és az туфа/г réfzelzet , a’ fentmtziában-való

el-ja'ra'xkor külön fzakafztani?

nnak felette ezt-is efz'únkbe kell ven

nünk, hogy а’ ,ki-mondott fententzìá

ban való el-járáskor, mindeneknek előtte,

а’ meg-győzetett embernek fiai, és leányai,

ha kik a'Tententzia elött lettek volna e’

világra réfzeket külön kell venni., és külön

Гиа—
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fzakalìtani; azon képpen a’ Ñ,ség í'ze.

rént való atyafiak rél'zeit,'?gyebeket,

kiknek azon meg-gy'özetett féllel ofzratlan

jóí'zágok vagyon, fliftilön kell` fel-fzámlálni:

és tsak az: а’ réfzt,'a’ melly az Al-peres

nek f'zemélyére-jut, kelletik a’ Bíró, és a’

Peres között (а’ fely'úl meg-ift mód fze

rént) megfolìtanì. ._Miér az ingó

marhából mind a’ñakyak , knak ‚ mind

pedig a’ meg-gyözetept fé ek felesége'nek

az ö rélkeket a’ Bl'ró embere, kit az 13212

'tételre el»- küldeuek’J tattozik meg-admi.

Mert a’ liar az acya vgtkéért, és viikon'

tag az Aryác` a’ ,érdeméérc fem

fzemélyében, fem j, ágáöan, avagy egye'b. .

marhájában, nem 11111: meg-káros'itani, és

meg-büntetni. A’jóí`zágból pedig a’ leányok `

külömben réfzt nem vehemek; hanem ha

a’ jófzágban , a’ leá'ńyoknak nyilván-való

uraságok azzal, hogy'birják, meg-mutattya,

hogy a’ 1eáuyágnak1s nyilván-anó réiìe

vagyon benne. A’*’felesége pedig az >ö

jegy-ruháját, és ajändékác, mind az 61121

tól, s’ mind attól-, a’ ki az ö ига jófzágát

birja, az ига hólta után meg-veheti: a’

mike'ppen e’ Dekretomnak elsö réfzében-is,

a’ 1101 a’ jegy-ruha dolgának meg-{izetésé

röl l'zóllánk , nyilván' meg-jelentett'úk.

LX1.
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«my T1TqLUs.'

А? per-közben трут/16115 atuáknak е’:

atyafìaknak jofzágok bötsüle'se'ro'l.

Továbbá ‚ На vaîafnelly Nemes embert

' valaki, jóí'zagának el~foglalásáért, vagy

egyéb dolo melly a’ пазу hatalom dol

gát illeti (1 rr akár kit Юге, ’avagy fó

váltságra itélne ) Kirâly Udvarába evocál,

ava гей h1', és a’ pernek vége í'zaka

dásának elötte агонии e’ világból kì-mú¢

lik; akkor а’ meg-»heiltA Nemes embernek

ña, avágy асуайа°2. úgymint a’ kire a’ jó

. 12113 fzáll és fz'úkséges képpen a’ per-is

fzokott i'zÃllani, az ‚ Orfzág fzokása Гае—

rént egyéb terhen nein mal-ad, hanem az

attya, avagy attyaüa jól'zága böts'újén i'zo

kott el-maradni; és атак felette a’ gonoà

fzúl el-foglalc jófzágnak meg-adásán: és a’

kár-gételuek meg-ñze'tésén (ha a’ kárt,

mennyi lett légyen ‘y ~a’ hívatal-levélben

meg~jelentették vólt, és a’ fentenczìát'az

ALperes nem jötte miátt adják-ki) mellyec

egyenesen " mindenek elötc a’ Peresnek

meg-fzoktak ñzetnì: és az után a’ тег-1161:

embernek maradék jófzágát , a’ Bíró, és

Fel-peres , köztök meg» ofztyák. Ha pe

dig a’ fententziát a’ két fél felelecì ulzán`

mondocrák-kl; tehát a’ Fel-peres hitlvel ‚

vegyefmeg a’ как.

v LXII.

_.gñ
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LXII. TITUL US.

i A’ ßak d2: Attyok fententziáztatá/‘a

elo'tt: ë: пития kik {жжет}, mike'ppen juif `

batzzak a2: Анус]: jofzágaboz? '

Егс fe felejt:s`úkel,ho` A ’ :nelly fiat ‘

е’ világra fzülettetnekìjsviniriek utánnq

az atty'okat fejéu marai'ztották j' éS anual;

módja fzerént jófzágát ‹ elfis foglalcák: a’.

kik még az annyok yméhében femïvóltalg

akkorban, azok az attyok jófzágában, тещ»

avagy 'a' Bíró kezénél , avagy a’ Peres

kezénél, vagy ezek által más idegenI kéza

nél vagyon, femmi réth nem vehetuek,

femmi közök sintsenAhozzáyDe, az ollyan'

пак, kik az attyok fententziázásáuak' сюс

:e маек, és nemzettetrek", mind azjöńnön

faját réfzeket, ’s mind a2 attyok jóf'zägátf

melly réfz fzerént a’ Bíró kezénél , еду

réfzént a’ Peres kezénél _vagyom ha meg
akarják Váltanì, mindenkor meg-Válthattyák.

Ilméc azért ezt tanúllyuk-meg, hogy a’ link'

háer rendbélieknek mondatnak ‚. úgymint,

némellyek fogautatott бак, 11ème11yek fz'ú

letett Бак, némellyek pedig kik attyok ha

lála után lettek. Fogontatoçt Нажми-тоны

datnak azok, kik még e’ világra nem.IZiì

lettettek: kiknek terméíäetek az , hogïy az

fogantatáf'oknak idejétöl fogva, mellyet

az ö fz'úletéfek mengucar, теща igazsá~

Cc gok
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gnk vagyon a’_¢f`zületett, és élö finkkal.

Attyok паша után так pedig azok, kik

` az впуск el-temettetésének utánna ‚ -törvény

íkerénr való ìgaz ágyból I'zületnetnek, És

mondom nevezetefen, ‚ hogy igaz törvény

fzerént való ágyból légyenek. Mert ha а’

[Zülés a’ férliunak eltemetçeté§e ucán tiz

)iónappal НЧ, tebát azt а’ pólás дует.

mekqç méltán, s igazán 'n'em mondhaçtyák,

Богу :mimi:` temettetése után. lett a’ 'világrm

Merŕunem à’ meg-hólt fërliunak _igaz agyá

ból, és niagvából, söt inkább az afzi'znnyi

‚шмяк pàráziiaságából mondatné'k. , hò'gy

¿Milágra _lett._ Sommája _ez‘,‘_hogy. mind

‚ а’фюдопсаюсс liak ,_jmincl pedig __ а’ _kik _már
. _ e"'_világibanf Vagynak, ésl а2' aff:ka наша

u_tńn kik“léí’znekf(igaz _ágyból' azen) az

¿gtyaîi jófzágban',`,_ egyenlöképpeń réfzesül

1_‘1èk„'.fés фантик; `_ ‚ _' _ ’

i um. l _T11 т L Us..

Az Attyu' meg»имитациями:

uta'nnd [т )5u лег: шут »jofza'g'ot meg-‘lidk
~"1 ` Ьап‘уа—ёд Фазу nem.pl `

De _itt 22g kërdik.,'hogy,ha az attya fen

_ ‘teutziäzcatásának urânnaY fZ'L'iletett fill,
kinek az yatkyail ютам (mint lfelly'úl-is

— .meg-mondók ) .femmi réfze nemv leben, _az

- ‘ ' ' atyal

f/
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atyaì jófzágot ‚ mellyet a’ fententzìának

erejével el-foglaltak,. a’ Birú kezéböl, és

a’ pereséböl,.avagy pedig egyébekéböl, a’ `

jófzágnak .köZ bö'tsììje' Шва! ‚ meg-Válthattyw»

é," vagy nem? _Melìyre ezt felelly'úk,

hogy meg-válthattya.. Мец а’ vérnek, és

az acyai nemze'snek annyi еще, és tulaj

donsàga Vagyon,z=.hogy .eî'äíÈIe jófzágbau,

még а fententzia után lett fiat-is mint egy

I'zomfze'ddá, és hacárofsá téfki. -ëfHa ez о

káért a’ fententzia, által ~e1fog1altfjófzáguak

meg-váltását, a’ rörvény a’ fzomfzédoknak

és határosoknak meg-engedi; ltehát a’ iig-is,

ki a’ fententzìa ucán fz'úlercetik , az ассуа

jófzágát aunak törvénye fzerént; шьют.

hozzá válthaccya. „ß ‚ь _ ‹

LXIV. TITULUS.

[щадите]: , ha az ища и’_ fia'val ‚

magy Minden attyajìával eg'ygyütt meg

fmtentziáztatik ? '

На ‚ úgymond , az attyát a’ ñával, avagy

minden artyañával egyetemben meg

fententziázzák, úgy hogy` mindeniket {ejé

re ìtélrék légyen, a’ jófzágot mint kell

meg-válrani? Erre ez a’ felelet , hogy a’

Fejedelem, a’ kìnek az ö kegyelméböl meg

engedi, az válthattya hOZZá: meri: e’ féle

fenœncziázort emberek , jóûágának пищат:

С с z ’ sága,
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aága, és örökös vólta a’ Fejedelmet Шей,

mìhelyt ’а’ meg~fententziázotp fzemélyek- `

nek magvok-fzakad. Azon ércelembçn 1ёь -

gyïmk, a’ féle egygyes, ésvrideg вешу

‚ Iel'ól-ìs , kinek fem ña, fem leánya , fem ‚

atyaña nintsen , ki törvèny fzerént атм]:

jófzágát hozzg'x Válthatná'.l Holott Vigyázni

kell, hogy hä' Ik’ fzomí'zédok , avagy hará

tosoh hozzájok Váltottak e’ féle fententzìá

val el-foglalt jófzágot ; tehát a’ fententzîa

után fzületett Бак, avagy az attya af 11:1

v-al , Vagy minden atyaŕìaival. avagy tsak,

az egygyes rideg I'zemélyfententziázva 1e'

vén, ha a’ Király nékik meg-kegyelme

zend, a’ fzomfzédok, és" határosok kezek

böl tsak azon els'ó tör-vényen, köz böts`

tsel öket meg-kinálván ‚ vìí'zfza Veherik :

А’ ГиотГгЬаоКуед-БЕ, ,és a’ ytöbb határo~

sok ‚ tsal aioknak' Ía’ meg-fzenfentzx'ázott

детишек. jófzágokat válthattyák hoz
lzäjok -, kiknek tellyeiêéggel örökösi, avagy

cgy oleáson Yaló atyaüai', avagy egyéb

törvény _í'zerént való maradékì nem voluá

nak ‚ kikre ’а’ jófzágnak kellene fzállanì.

Mert ha _örököíì vannak, öket illetì ìnkább

a’ meg-váltás (ha akarják) hogy nem mint

1|’ íìomfzédokat. ‘

‘
(
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’LXVÄ TITULUS;

Юга/у Udvawíban ki  пашой: fem

'tmtzia ста! , To't- Orfzágban , aka'r Erdc'lybeń

való jofzágát, а’ meg-fmtentzia'zott [жажду

egyfzer s’ mind гнаться-ё a'uagy nem?

ovábbá még-is kérdik: ‘ Ha valamelly!

Nemes emberr, kinek mind itt Маг

gyar-Orfzágban , mind pedig Tót-Orfzágban;

avagy Erdélybenis jóf'zága Vagyon; a’

Blagyar-Orfzági,avagy Tót~0rl`zági, avagy

pedig Erdólyi Oétava, avagy egyéb féle

'törvényen ‚ а’ nagyobb v-hmtalomnak dolgában,

чаду fején, чаду feje váltságán marafzttyák:
Hogyha minden jófzágát; és örökét, mind

а’ két Orfzńgban, és Erdélyben melly vol

na, egyfzer s’ mind ’s egy úttal el-vefzti-é;

avagy azt tsak a’ jófzágot vefzti-é el,

melly abban az Orfzágban- vagyon, a’ 'hol

a' fzententziát ki-mondják'? Meller azt

mondjuk : hogy jóllehet vliémzelly törvény
tudóknak vélekedésekhez képelì, 'közönsé-

gesen minden'útt, és akármelly Orfzágbang
is, avagy hozzá tartozandó helyeken 1é~y

gyek jófzága-is, ha tsak egy helyeìl fen’

tentziázzák, meg-is mind el-vef'zti:` De ед:

à’ vélekedéů nem kell meg-tartani. Merc

_minden Bi'rónak tsak az ö Birós'ága határáa

ban`vagyon hatalma, és méltósága.` Moll:

pedlg e’ nyilván vagy'on, hogy a' Вам.

С с 3 ' tziai,
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tzìai , Horvát Orfzágì , 'és Tót Orl'zági Bán

пак, avagy az Erdélyi Vajdának nintsen

arra hatalma,` é-s еще, hogy a’ Magyar

Orfzůgban való Vármegyékbeìl Biró lehef

fen; навет tsak az ö tlfzti alatt való he

lyeket irélhetì-meg: és viíìontag, miért

поду а’ Kitály Udvarábau való több rendelt

Bírák-ìs “ладана: más Bíróságába nem ele

gyìthecìk. Merc igy femmi k'úlömbség nem

lenne az Orl'zágunklmk, és avval egyetem

ben a’ nörvényuek-is: mellyrk'úl'ón, és más -

ìdöben, és k'úlömb módon l`zokot:t:` egy Or

fzágban ki»fäolgálgattami , hogy nem mint

más'Orfzágban. Es ennek okáért fzokták

e’ tzikkelyc-is a’ Bírák fententzia levélbe bé

imi (поду úgymond, e’ Magyar-O-rfzágnak

köruyékiben, avagy e тог-опиши, avagy

eZ-qErdélynek tartománnyábau). De azért

a’ .hitetlenségnek dolgábalftsak еду Решен-`

tzia álcal-is, avagy Király adománya által

` (как hogy a’ DonátióA törvéuy fzerént lect

légyen) a-’ meg fenrentziáztatott fzeme'ly

minden jóí'zágát, és örökségiç, mindenütt,_

és a'kármelly Orfzágokbau-ís, és gz’ Magyar

Kolpnához- való tartományokban >légyen ‚

_egiyi'zer` ’s mind.` çl-vefzti. Mert a’ Koroná

пак birodalma, melly ellen a’ hiteclenség

clik minden Orfzágokra , és" hozzá сап-12026

'réfzeìre egyenlö ke'ppen ki-cerjed. Mindaz-y

által az шаг-рёва, és. a’v féle jókuak el

foglalásolí, tsak azou egy Bíró еге5ё11’е1а

 - а



LXVI. T I T U L U s. 40g

a’ ki elött a’ féle hitlenségröl valóIenten- _

tzi-.a ki-kél, nem lehet; hanem a’ féle jó

fzágnak e1-foglalását, meily az ö birodalma

kiv'úl volna, annak a’ Bírónak eleibe> tar

tozik levele által botsátanì, és ап'а bizni,

a’ kìuek birósága alatt vagyon-a’ jófzág,

mellyet el-kell foglalni.

LXVI. TITULUS.

А’ hitetlenségro'l шт ßententzia'nak

ki — monda'sról.

A’ Hitetlenségröl való fenteutziá'val-is

fzmtén azon módon, és renddel keli

el-járni, mint a’ föben járó fententziával.

De azért a’ hiterlenségnek uótája, a’ föben

járó fententziáról mit külömbözz'ön, a’ De

kretomnak elsö Réfzében, a’ hol a’ Kìrály

adománnyáról közöuségesen fzóllottunk,

meg-találod. A’ hitetleuse'g fententziájának

pedig három ága vagyon. De:l azoknak

tendit ide alá a’ Repullìouaklrendiben aka

rom meg-magyarázni.

1113

W
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_ LXVII. TITULU'S.

y А’ kiß'ebb Наташи/с dolga'ról , és

д minémüfententzia mondafse'k felöle?

~ Továbbá ezt-is taiiúllyuk-meg, hogy né

' ' шеПу fententzi-át tsak tifzrának mond

hacunk ‚ az az: mikor az embert fem fején

nem marafztyák; fem pedìg feje váltságára

nem mégyen dolga; hanem fejœváltságának

tsak felérep az az: fzáz forint birságra

mégyeu. Es e’ féle fententzia a’ Láleó

Király közönséges Dekretox'na I'Zerént, mind

‘а’ Pap-Urakra, Záßzlós Urakra , és egye'b

Nagyságosokra, mind pedig Nemefekre,

egyenlö képpen fzólgál: nem-is mégyen a’

hatalom dolgáért többre , hanem tsak fzáz

_ forìutra , mint fellyül-is meg-mondók. Annali

Мессе а’ Ь`е1-регезпе1‹ а’ kárt-is meg-kell

ůzetnì, .mellyet az ö kerefetibeu meg-,je

lennven hozzá felel. Melly fzáz forintnak

hafon fele a’ Bíróé, a’ {ele pedig a’ реке.

‚ sé _fzokoct lenni. E’. féle fententziáknak

erejekkel -pedig egy Nemeli; fem tartóztat*

hatnak-meg fzemélyében (еду dolognól

meg-válvaómellyröl továbad fzó léfzen) De

a’ ielly'úl meg-mondott fzáz forintnak terhé

r'ól, és a’ kárnak meg-fizetéséröl, a’ meg

пуст: Al-peresnek ingó mahájából, ha mar

háját calálják; ezen' kiv'úl pedig jófzágából

is сапоги: а’ Biró a’ Fel-peresnek ignz1 té

' reuen
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tellel. E’ tif'zta fententziának neve'zeti per

dig közönségesen bé- foglaljav` magában,

`a’ moûani idónek állapottyában ‚ 'miuden

féle hatalmat , e’ _féle dologtól el~válváng

mellyekböl jeleutém ide fel, `h0gy {бьет

járó tententzìa fzáljmazik , avagy iövá1cság

következìk: Mellynek okáért', a’ kifsebb`

hatalomnak dolgait , kif'sebb fententziának

{гопак nevezni. ч Jóllehet a’ -gyözhetetlen
Mátcyás Шипу közönségesl Dekretomának

_elörte , Urunk fz'úletés'e urán ezer négy

.fzáz és. nyoìtzvan hatban mellyet fzerzet

tek', (melly Dekrotomot Láleó Király-is
itt ez iránt helyén hagyott,' és mßg-erösi»

tert) minden Urak, és Nemeí'ek , akár mi~

némü hatalomért közönségesen , mint a’

magyobb hatalomért, avagy'fejeken, avagy

fejek váltságán fzoktanak vólt maradnì.

Мену dolgot hogy nyìlvábban meg-értheíl

sûnk arról való Articuluß igénkénr itc bé

akarám irni; mellyillyenképpen következik:

Továbbá, úgymond, kár-tételnek dol

gai мы, és egyéb ártalmakról, b0fzí`zusá

gokról, és ’ a’ kifsebb hatalomnak dolgaìról

indúlt perekben ., még ha a’ vétkes az ö

Bírája elött tulajdon fzájáyal meg-vallaná-.is

tselekedetìt, feukiennek ucáuna a’ féle hara

lom dolgáérc fején , és egyéb' terhen ne

maradgyon ; hanem tsak a’ féle как.

:ételnek meg-ñzetésén , és a’ Fel- peres

< _ CC i . nek



408y Má'soßrx Rész.

nek költsége meg-téritésén : ennek Мессе

а’ meg-mondott hatalmaskodásért , 111112011

öt lnehéz Gìrán, melly f'záz forincot téfzen,

mellynek fele a’ Bx'róuak, fele a’ Fel-peres

nek jut, mel-lynek meg~ñzetésére a’ Biró

a’ meg-gyözerecr fe'l miudjárt reá kénfze~

ritse. Nagyobb hatalomért indúlt perekben

pedìg, úgymint, mikor valaki Nemes házra

mégyen igaz ok nélkül, jófzágának,és hóz»l

zá tartozandó javainak el-foglalások miatt;

Nemefeknek meg-fogtatások miatt, igaz ok

nélk'úl .; Nemefeknek meg-verések, meg

i'ebhetések , és meg-ölések miatt. A’ Bird

illyenke'ppen tselekadjék; hogyrha a’> Fel

peres maga réfzére, a’fellyülmeg-m011dott

mód fzerént, bizonysággal él; tehát a' do-.

lognak nagyobb világofságáért ‚ ha a’ két'

fél акта, köz tudományïa botsáfsa. Ha«

pedig az .A1-peres bizonyságra ki-nem akar
kérendzeni, bizonyitani Vfem akar; tehát a’

Fel-peres, az Orfzáfr törvénye í'zerént, az

ökerelècinek nagyoëb bizonyságára, annak

az б ellenségének a’ fejére esküdgyék.

De úgy , hogy ha az Al-peresnek aZOn

Vármegyében ‚ а’ 1101 a’ hatalom esett,

`1115111: fzemélye ůerént, és í'z'úntelen való

lakása vagyon. На pedig más Vármegyé

ben lakik, és e’ féle hatalmafság az ö tá

vól-létében esett, tehát a’ bizonyság le

ve'lnekEmódja fzerénc, hirivel tartozik ma

gát meg~menteni a’ fzolgái , és jofbîágyi

f е Öl

1
‚1
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felöl: 4törvénvc fzolgáltatni, az Orfzág гёт—

vénye, és végezése fzeréut.

. LXVIII. TITULUS.

А’ féle Per dolga'ïól , mellyben mig'

a’ kifsebb [стемам erçic'vel-is az Äl-peïejí

mcg-fogbattyák.

Tovább-â, mivelhogy fok egyház helyìì

Nemefek, és egyéb jófzágos emberek»

is, kiknek jóllehet igaz nemefségek, és

fzabadságok vagyon; mindazáltal tunyasá

gok , és reílségek miátt olly nagy fzefV

génységre jutottak, hogy nem-_hogy fzáz.

forintot, de még tsak fzáz pénzt-is ne

hezen lizethetnének; de még-ìs fok fé-le

gonofzságot tselekelknek ‚ annyival inkább,

ha láttyák', hogy fok magzattyok vagyon,

és tudgyák, hogy azoknak réfzeket el-nem

velìthetik; hogy pedig fzeme'lyek fzeréut

meg-fogjàk, azt fem általják. Azért immá

ron némellyek ugyan meg-fzokták , hogy

fzegénységekhez való biztokban , holott

femmi niutsen ‚ mit a’ birságba kellene

ñzetni, az értekes, és gazdag embereknek

gyakran паду kárt téfznek , és azoknál

fokkal nagyobbra tau-tvám magokat, merö

merges garázda keresök.

Ez okáért kérdezösködnek: Hogy ha’

a’féle .Al-perdi, kifsebb hatalom dolgáért

(a’ mint meg-mondám.) fzáz iorinton ma»

шт
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raf'zttyák , és annak felette , hogy a’ kárt'

meg-lizel'se, ésr femmì ingó marhája, fem

egyéb jófzága az ö faját réfzére annyi nem

volna fohul, mellyböl a’ fzáz forintot meg

íìzetné,I és a’ kárt-is meg-térithetné, 11033г

ez ìllyen meg-gyözetett I'zegény Nemes

embert,> fzeme'lye fzerént a’ Bíró тег—103

hattya-é ‚ és az igaz tételre kéní'zerirheti-é

fo ság által , az ö nemefsége helyén ma

ra ván. Mellyre azt mondjuk, hogy meg

lehet. Mert a’ nemesi fzabadság fenkit а'

fogságtól meg-nem oltalmazhat , fem pedig a’

gonoí'z tselekedetnek meg-büntetésétöl meg~

nem menthet ; hanem iukább a’ gonoí'z

tselekedetet Заев—15 tiltya. Мец: ч az igaz

Nemefségnek fundamentoma a’ JósáG, melly

mindeu'útt erre int, .hogy minden tifztefsé,

gesen éllyen, és fenkit, meg-ne bántson.

Hogy pedig a’ féleV gonoùsag-tév'ót Гае

mélyében-is meg«fogják , ez Orfzág tör
vényét femmibeu meg-nem rontya: Мену

aztl hagyja, hogy a’ Nemefeket külömbeu

meg-ne fogják, hanem törvényre intsék,

és törvény folyása fzerént tselekedgyeuek'

vélek: Е’ meg-mondott dologban azért,
minell utánna a’ féle Al-pereü a’ törvéuyre

intnek ‚ а’ törvényböl ki-ment fententzìa

után kövètkezik a’ fogság: mellyet .az Or

íëág törvénye fem tilt-meg. Ennek okáért

az ollyan Nemes embert fzemélye fzere'nc

(a’ тез-‚томата: dologbau) méltánf meg

“к - Og
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fogtathattya , és meg-tartóztathattya a’ Bíró,

паду а’ képebéli вините, kit arra ушат.

A’ Bíró azért azillyen foglyot (.mìnt fzinf

tén az adófság ,dolgában {'zokotçajenniv)

tartozik ¿izen баба napig nála» tartani, hogy

az- idë közben ìeresével meg-békéllyék::

Ha pedig az idöl özben megmçm/bekélçnf

dik; .tehát .fa’~ Bíró,¿tar,tozik .а’ Peres kezebe

ndni; kit a’>Perels mindl addig will! 181111111;

még mind magának,` s’ mind Bígájának e1e~`

get téfzen,y а meg-mondatott forint,`

ról, és a’ PerePc щёк. на; 'ö káráról тёк,—

nem elégitì. Егеп. Кёгъеп .pedìg fzemé,

lyében meg«` nem büntetheti, .es_„meg-feni

bánthattya. Навет ,úgy kell гадай, 1111111:

egyik ház'œnépétpa’ fogolyris: tarçpzik 12011"

gálni a’ Fel-peresnek , mint fzinmŕny házg I

népei közzül egyik.; 3 ` „_ „ '

‘LXIX. TITULUS, т” ‘r

A’ Szék  törésl измяты Е: а’

- kißebbik L feutmtzia terbeuek meg' ~fìzc~` ‚ .

. - tése'räl. . ”г '

Miért hogy pediglen . a" Székgtöréñ~i$

fzáz forintal fizetik-meg': anna'k oká- ‘

ért а’ birságnak; hafonlatoí'ságáért, a’ Szék- `

. сбгёРс-йз a’ kifsebb fententziák közibe fzám«

Iállyák. Mindazonáltal fokan vóltak illyen

vélekedésben-ìs, hogy mind a’ Király ö,

Felsége , és egyéb' Vármegyék Szék-töré-' `

gé: (щепу valami éktelen , és valaki tifa.-l

- tefsége
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tef'sége ‘ellen то {Zóért {Zokott a’ Szék

шлеп esni) mind pediglen a’ kifsebb Геп
tentziának ’ birság'át Cmellyl hufzon .öt' ne

he'z Gira ezüûre fzokotchenni) rsak hu`

i'zón- б: forìnral _'iizerrecik -meg ez'»-" 0km-_

MercA úgymond, 4а’д Király пытать ‚ miq

kót» 'Sz'ékbôlx ki-menc birságot ñzecnek,
m'iilden СЭМ: tsak egyàegzy гейшам”,- avagy

fzáz`7'pé1íz_z'e1 . ишак fle-tenni,' és meg-.1i

Zemi: ‘i1’- ”шт: ide alább- даны, а’ birságok

' lneg-fizetés'e швы, _bôvségesbben fzóllunk.

Dé'e’ {ат-хающие értsünk: Merc-ge’ féle

feñtentzìa-~ -fnegìéizetésè ~*f`0kkal kiílömb д

hogy-fem -mint à? .Altöl'vényböl Истец: bir

Ságnakemeg-Íizetése , _é_s ŕkülömb rendi, és

mödja'vagybnéa“ mint erröl ez urán fzól

hwk. 11;. Y» ' ~

Rövideden ez okáért: azvvegyììk e.

fzì'mkbe 511035: шт aj Kìrálylvj ö; Fels'ége

Tábláján, вы: mikor a’ fenŕeiltzì'ával igaz

tèrelre mennek', avagy` Aa'z" utâu-is ha- a’ fé

le kifSebb 'fententziának ï terhët ŕle-:vxkarja

tenni; í'záz forintnakjalatta meg-nem mene

kedîlc.A ’Igä'z äzért, ha kéfz pénze memjkí-1

` fzen;"ingó bingó штанине ‚(аз ‘ò igaz

'A áŕra fzeréut) :` meg -iizetheti. :De k'úlömb

гнёт, la’ Kirá'ly >ö Felse'ge Táblájáuwaló

,Szék-cörés; тег: onne't addig=az§embert ki

nem ei'efztik, még valóban; ugyan ott a’

Szék«töré& 1enem ~téfzi, és vólta-képpen

meg-nem ñzeti.: _; -
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LXX. Т1ТПЬП$.Ъ

Mi Идут a’ Раю/111, és Мяу képpen

efse'k- meg? Es annale Инд-511151.

‹ óllehet a’ Patvarnak dolga füben  járó

J büntetésre nem mégyen; де`дп11ёп1103у

valami módon a’ fö _válcsághoz igen 111116112

ló, ez okáért a’ Parvar-is mi légyen, eb

ben a’ kif'sebb fententziának rendiben aka'

rok rövideden felöle> fzóllani. Holott ta

núljuk-meg , hogy a’ Расти е2 ‚ mikor

valaki valamelly pert két fzín alattfés kü

lömbqkülö'mb formán Vtcsalaílrdúl kezd más

ember ellen :j melly jPatvar noha ,fok féle

perekben,. és ügyekbenfa’ pereselmek ál'

n_ok , és tsalárd; indúlatokból fzármazik, né

ha pedig az,01‘fzág törvényének vmeg-nem

tartásából következikr de Ykivz'lltképpen há

rom ‚ ,okokért fzorkott lmeg-lenni, f a',- mint

immár meg-is kezdek v jelemenif4

Elöfzör, mikpr valaki азов-еду реп

két fzínen, avagy két úcon kezd;y _követ:,

és forgat. Mert ha valakì Vala'mèlly jó

fzágot 11еге5е1111е11 zálogosnak~is mond, és

örökös jófzáguak-is mondja, két Шине]:

mondatik. Ha pedig azon еду dolgot,

еду úton, és еду folyásban, két Bíró e

lört', avagy külön-k'úlön ßíró elötr кош,

két útuak neveztetik. `

Мá
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магами ‚1 mìkor так: 'vaxameny

embert, akár leány negyed, akár jegy'wuha4

` felöl', avagy zálogos jóf'zágï felöl, avagy

akár mi-dolog'felöl meg-el'égedvén, mentsé.

gefsé, és fzabadofsá hágy: és annak 111,11

11а, ugyan azon dologért azt; a’ ki 'ìzumáß

egyí'zer Imeg-menekedett, vagy az ö 'gyer

mek'it, vagy maradékit ‚ ismét törvénybe

{ógjar avagy annak halála után, gyermeki,

és' törvén-y fzeréntvaló maradéki reá hínák:

Mìhelyt'áz el-ìguzításrólbizonyos , és ele~

gendö bizonyságot állathatnak~elö'; az 016

lyan Patvarnak b'úntété'sébe esik. '
` " Haltniadfzo'r ‘,' ' 111111011: valamellî pérbeń

' Vëgsö föfvëliyt molidn'ak, ` és máfod útral

112011 '-vaìakil' шедшим, a-’j Fejede

lem »keg'yelméböl adatott »úji itélec _glélkil'k>

alklclo~rhis~fa’f'Patvar ottan- meg-esik.' Мену

>`nììátzc a’. .derék dolog,_ a’ теще: kers-stek,

ákár vár 1égyen’,ï’akár város, {шагу egyéb

jófzág, avagy íòmma pénz, akár jegy-ru

ha у аКдтПеёпу-пезуед , örökke' e1~.é!`z.

És annabf'elette, a’ iéle'Patvaros a’ más

Шнек-«1131111 két fzáz fot-inton marad; плену—

nek kétf“ réf'ze 'a' ßirójé , (harman reine

áz ¿àl-peresV félé.l ' Í

тГ. д (^^__
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\ A"v НЁМ/т; еду f5. шт, mel/yet

' jöl efzünkbe ш Umnünk.

Továbbá, игуан ezeu Patvar dolgában

vegy'úk efz'únkbe , hogy gyakurta a'

miFejedelm'úuk valamelly várat' , vároů,

mezö-vároii,l Миг, és egyéb féle jófzágoc,

melly örökös-ke'ppen ö-Felségét illeti, és

nyilván : ‘de’ más 4ember kezénél vagyon',

avagy zálogban , avagy egyébke'nt el-köt

ve ollyan idöbeu , valamellyiknek jámbor

{'zolgái közz'úl örökbe adja , és, ajándékoz

za: ki e’ féle jófzágnak uraságz'iba k'úlömben

nem juthac; hanem ha a’ fommát le~téí`zi,

a’ mellyben el-vagyon kötve. A’ jófzág х

pedìg a’ ki keze'ben vagyon, még ha azc'

pénzével igaz úton meg-kinállyák»is, a’ dol»

gq; rörvényre halafztya, ha fel-kell-é ven

ni., avagy nem , és azou közben azt meg

fzorongattyák, az efztendöfis el-forog, söc

el-is {Zokott múlnì. Nyilvan-vnló dolog

pedig ez, hogy a’ Királynak minden féle

örök adományát, efztendönek forgása alatt,

törvény fzere'ut való iktatáfsal kell meg

erösi'teni, és abba magáç bé-iktatni. Mert

efztendö múlva az Adomáuynak ereje nem

léíZen. Ha azért az, a’ kinek а’ Király a’

jófzágot adta., hogy az Adomány helyén

maradjon, efztendönek forgása álatc mag-ät

D d a
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af jóf'zágba rbéáktém! , és más felöl azon

efztendöben, vagy az után, azon törvéuy

fzerént azzal meg-kinálta ‚ hogy pénzét

fel-vegye; az Al-peres erre mindjáráů azt

kezdené mondani , hogy ugyan azon еду

ñolgoc не: 12111 alatt ‚ és kétúronkeresné.

Hafonló dologeshetik а’ féle jóI'z-ág

ban-is, mellynek valami végezésböl, avagy

ñává , avagy atyañává való fogadás által*z

Király engedelméböl , egyik fzemélyröl a

máûkra kell fzálla'ni; Мену jófzágot, mi

nek elötte az 4'c'n'î'ykösi kezéhez vehetné,

némelly értékes Ur, avagy gyakorta egyéb

rendbéli ember-is hatalmasúlfzokot't el-fog

lalni. Es ha az örökös, az ö végezések

fzerént (mellynek ‘ aunyi e1=eje vagyon»,

mint a’ Király Adomáunyának) efzrendö

alatt ez illyen jófzágba iktatná magát; 'te

hát a’ hatalmasI el-foglaló ‚ avagy egyéb

valaki az `iktatáů ellenzené, ìllyen képpçn

a’ per annyira fzokotc nyúlni, hogy egy

ember nyomig alig 1ё1`2е11 vége. De ha a’

'törvény végbe mégyen-is , mindazáltal a’

jóí'záguak ez idö alan чаю 11111211ащёсе1ё—
röl a `Fel-perost meg-nem elégitìk , fem a2

Al-pereû az el-îoglalásért meg lń büutetik,

ez okon, miért hogy_`megnem' magyarázó

hìvatallal, hanem сваи fzokott hivatallal hitta

volna гей, és úgy kezdetce volna Petit,

-melly fzokott hivatalt, hofzfzú per-folyás

пак топбипк. Noha e" féle Végezésböl,

és
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és fiává , avagy atyafiává-való fogadásból

lett pernek -fzintén ollyamI rövid folyál'sa'l

kellene véghez menni,- mint fzintén a’ {éle

jófzág peri„ melly magva-{zakadtúl Király

ra fzállott vaina,A De> ha :az ,eLfoglalásért

fzi'ntéu magyarázó hivatallal híják reá-is,

és e’ mellett, a’ Fe1~peres„ ‚жиду előtte,

avagy utánna a’ hivatalnak a’~ jófzágbadikf

tatná magát,“ hafonlatos képpen az) Ali-pp.

res azt kezdené mondani, hogy Vga” ЕрЬрев

res ez illyen jófzágot patvarosúl "kétpúpm

keresi. z f ...l t.. - __

Ez elö-fzámlált dolgokból»'egyr kérdés

támad: Ha ez illyen módon kezdetem: per,

Patvarba ejti-é a’ Fel-perelt? Melly kér-_

désre rövideden azt mondjuk, hogy nem

ejti. Mert a’ per ollyan ember ellen; _va

gyon, ki nem igaz úton bírta a’ зашит;

ki mivelhogy abban a’ jóf'zágban igaz, és

törvény fzerént való uraságát meg-nem bi

zonyithattya; innét a’ Fel-peres ellen azt

nem vetheti, hogy ötet abban a’ jófzág

ban két fzín alatt, vagy két úton , patvaro

súl keresné, avagy háborgatná. Mert az

a’ jófzág nem. ötet, hanem a’ Febpereû

illette , és ö törvény fzakadtáig tsak hatalma

súl birra. A’ Patvarról pedig tsak a’ fzól

hat, ki a? jóiìágot igaz úton, és jó móde

jával bírja. Ha pedig ezt vetné ellene,

hogy az, a’ kinek a Király el- kötötte

vólt, és annak a’ kötésnek erejével bírta,

Dd z igaz
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iga'zl-úton', és jó*«módjáv_al ‘birta a’ jófzá~

got:y Ugy vagyon, hogx valameddig azö

рёпгёте1тея-пет kináltak д jó módjával

birra; de a’ meg-kinálás után,`..mivelhogy

кишмиша-пе:{анионы egyik Oélaváról

a'A másikra halafztotta, és vontatta ‚ tsak

'hogymzón 'h_özben hàlìná't veheiïe: Igy

immárvńemigaz úton, hanem hamisan birra.

Ésßliá e’fféle` usorásokról a’ derék" Dekré

_ сбывай inás b'úntetélìI nem végeztek Volna,

капитана-знак pénzeket fel-nem akgrják ven»

ni, e’_fe'le usoráû a’ jóí'zágnak 'órök bötsiï

jën-isf" eF-kellëile marafztani, liolott femmi

iga'z ok'át nem ladhat:l:ya, miért nem vente

‚дешев-{е} az' ~ölpénzét. Ha pediglen a’ jó

fzáguak' hataln'nasúl való elloglalásának, és

еду Videìglen tsalárdúl való b1'1'ásának,rës

hafzna-vécel'ének bizonyos fb'úutetése ` nem

volna; bizonly felette nchezen, és késön

juthatnának a" jámborok `az ö jófzágukhoz,

és igazságokhoz. Ezent kell érteni nrról

is, mikor valamelly xlagval`zakatt ember

jófzága valakinél másnál zálogban vagynn,

és a’ meg-hólt embernek avagy fogadotc

atyaña, avagy egyéb ke'ppen való örökö

se ‚ az ö pénzével, és fommájával meg-ki» ‘

nállya , de a’ pénze't fel-nem akarja venni.

Azon közben ïpedig ‚ hogy az ef'ztendö el~

ne tellyék, a’ meg-kináló fél azon jófzág

ba íkrattya magát. Mellyec miérthogy jól,

igazáu .
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îgazán , és cörvény 111 án t.$se1¢=.jkefzik, mél
tán meg-kinálhattya p nzével, és` a’ jófzág-v

ba-is ikcagbattya mag-ás, nem-is а111111111 pac

varnak tenhén émeute.4 Y ‘

LX-XII. TITUÍU s.
A’ Nyelvnek va'llt.\‘aígairól`,y és annali

birság'a'ról.

A’ Nyelv-váltság-is fzáz forîntot téí'zen,

melly .b'úutecéß a’ Kirâly , avagy ez

Orí'zág Bírája elött> tett hamis, és méltan

lau panafkért, és gyakorta ékcelen, és' 11115—

teletlen bef'zédért, hogy más tifztefségbéli

embernek jó hire és neve ‘ellen I'zól.,y vet

nek a' Bírák. De azért ¢a’- derék kereset,

mellyért a' per támadott .vó1t, e’ fèle ha

mis panafzért, és vádlásért (a’ _ mint meg

mondám) örökké el-nem véfz: miképpen

a' Patvar dolgában olly értelemben vannak,

örökké el-véfz. Hanem a' dere'k dolog az

álcal le-fzálván, és a’ meg-mondot; fzáz

forìncos büntetéñ-is le-tére.tvén ,' és véle

meg-fizettetvén; mellynek ; két réfze ._q’. BJ',

rójé, a’ harmada pedig a’ Sérelmes {élég` 11’

Fel-peres (ha akarja) jó módgyávalyerki l

újonnan el-kezdheti. ». '  3 ‘

. 1

all. ‚ ~\~~_1\\

Dd 3 ' ьххш;
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LXXIII. TITU'LUS. ' ‘

Mi légyen a’ Верите? és annak

módjáról, e's büntetéséről. ` ’-‘ v

iérthogy a’ törvényböl ki-ment, és a'

так végezése fzerént való igaz té

telnek idején „V az Al~peres meg-győzetett

felek , erővel való ellenkezéfsel-is fzokta

nak élni; ez okáért arról a’ Repulsióról

kelletik í'zóllanom. Holott ezt kell meg

értenünk, hogy a’ Repulsio az: mikor a’

nyertes fél, igaz- tételre megyen a’ Bíró

törvényével, és a’ más fél, melly petit el- ‘

vefztette , fegyveres kézzel ellenzi, és

meg-tilttya, sőt ve'le meg-álattya az igaz

tételt. Melly“ fegyvereskézzel- való ellen.

zésnek ajz ügye noha az ö. értelme fzerént'

nem menne arra, hogy a’ törvénybeli út,

és orvofság volna: söt inkább az ellen nagy

engedetlenségnek. mondhatnák.» ' Mert a’

pernek minden! tzikkereit által-menvén, és

végbe vivén-‘a’ pert ‚ а’ Bíró-is-az futólsó

fententziát ki-mondván, ki-vont fegyverrel, ‘

A vagy egyéb akár miném'ú fegyvernek neo

mével elö-álván , és aztlki-mutatván, fzok» i

ták a’ Repulsiót meg - tselekedni. De

miért hogy régi meg-rögzött ['zokásból jött

közinkbe; ez okáért törvény-gyanánt élünk i

Immár evvel e” helyén hagyatott fzokásunk

kal; És mindenféle pernek vége útan egy-'
I e. ~ ‘Í’ fzer,

 

,fil „ _ _L _Y
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fzçr, és nem töbíìör tehetnek e’ féle егб— ‘

vel тю е11еп2ё&.. Ме11у‘_е11еп2ё{’с ha ki

meg-tselekefzik , avagy ha egyfzer Верш

iiót tél'zen, egy Gira агаиуоп marad éret

te, mellyhetven~kér forintot téí'zen: melly

nek két réfzét a’ Bírónak ,_ harmadát a’

nyertes félnek tartoznak meg-lizetni. Má

fod úttal pedig, ha ugyan azon' egy perben

repulsiót, vagy ellenzéů méréleene valaki

tselekedni, nyilván-való örök hitetlenségbe

esnék miátta; a’ mint la’dereék Végezés'únk»

ben-is meg-vagyon irva. ‘

LXXIV. T.I T U L U S.

A' привит] ualó жившими magya

m'zattya , melly a’ 'dere'k ‚ Dekretomban

тег-падут irva.

De itt ez iránc el'z'únkbe kell venn'únk,

hogy a’ Repulsióról való Articulusban,

mellyet a’ derék Dekretnmba bé-irmk, ne

vezetesen ez irták rL hogy a’_Repu1siónak

mezitelen fegyverrel , avagy ki-vont kard

nak feILmutatásával kellene meg--lenni, es

a’ fzomfze'doknak , és határosoknak neve

ker, kik a’ ki-adatott fententziànak igaz-té

telckor, Király , avagy Nádor-Ispáu, а

vagy valamelly hiteles helyilek embere'vel

jelen lélknek, a’ Relatoriába ‘belé iratván.

l) d 4. Ebböl
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Ebböl azért illyen Vhitva'm fzokáü vettek

némelly peresek , hogy a’ győzedelmes

félt az igaz tételben , ki-vont mezítelen

fegyvernek fel-mutatásával nem akarják el

lenzeni, és róla el-tiltani; hanem álnoksá

got gondolván , fa-páltzával avagy vas-pot

tal, buzogánya}, és azon közben fenyege

tésekkel, és rettentésekkel, fok néppel fel.

gyulvén, el-fzorittyák, 'e's el-kergetik, és a’

{izéknek itéletiböl lett törvény fzerént va

ló igaz tételt nem engedik; e's'nem hagy

ják elégségesen végbe vinni. Annak után

na а’ Bírájok elött azt felelik, hogy ы:

az igaz tételt nem ellenzették ; mert fenki
ott mezítelen fegyvert , a’ m'int ”a'lDecre

tomban meg-vagyon írva, fel-nem mutatott, '

fem fegyvert nem vont volna. 'Gyakorta

a’ fzomfzédok, és Határosok ellen-is fzól

nak, hogy ez nem fzomfzéd, ama pedig

nem határos volna: és fok e” {éle tétová

záfsal azigaz törvényt fel-fordítani, és a’

törvénynek folyását meg - háborítani igyes

kezik; ` Ю `

De ez tudtunkra légyen, hogy a’ De

kretom'nak rendiben nem találják, írva sin

tsen= hogy a’ Repulsio más képpen ne le

hel'sen, vagy külömben ugyan ne légyen,

hanem Iii-vont , és mezítelen fegyvernek fel,

avagy« lci-mutatásával. _ Hanem tsak ez

vagyon 01% a’ Dekretomban, hogy, nem l'e

reggel,ê és hatalmasúl,; de tsak mezítelen

f ' kard
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karddal, avagy 'ki-vont törnek meg-muta

tásával-is meg-lebe; a’ Repulsio,_.és,_ ellen

ze's. Ezt pedig ez okáért irták-meg: mí»-`

vel h_ogy régen mind .a' két féll, úgymlint

af gyözedelmes, fs’ mind pedig a’ meg-gyö

zetett fél, az igaz tételnek idejénksßnagy
fokasággal ‚ 3уа1сопа- hadi-kéfzülettel-ìs _men-

tenek egymásra, és kegyetl-enkedte-nek, és

ne'ha паду veí'zedelem s? vér0n`tás követ- .

"Кегесг közrök. El-annyira ‚ hogy ha a’
Fel-peres meg-gyözhette. az Al-pereiìyte.-A

` hát a’ тез-пуст: jófzágnak uraságáb'a ment;

Avifzontag , -ha a’ Ameg-gyözetett Al-peres a’

Fel- peresc meg-gyözhette, és azigaz-té

tel: véghez nem hagyta viuui, egy Gita ‘

aranyon maradott. e’ hatalmas vakmerö el

lenzése- mìátt.

Ногу azért e’ féle éktelenség közzü

lünk ki-vettetuék , végezt'úk , hogy nem

íZ'úkség fereggel, avagy паду néppel , és

hatalmas kézzel az igaz-técelre menni; ha

nexn tsak a’ ki-vont {egyvernek ki-mutatása

is, az ellenzésre , avagy Repulsio-tételre

elég légyen. Akár azért fegyvernek, akár

mezitelen кишлак, `avagyv páltzának, akár

botnak ki»mutatásával , avagy embereknek

fokaságokkal, vagy akár tsak fenyegetéfsel,

ij'efztéfsel, rettentéfsel háborgafsák a’_tör

vénybéli ìgaz tételt , és elégségesen véghez

vinni ne hagyják,.mindenkor Repulsionak,

és ellenzésnek kell mondani. A’ fzomfzé

D d g dok»
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doknak pedig, és határofokuak neveket a

zért fzokcák vala meg-imi, .hogy a’ .Repule

lionak terhébeu valami tsalárdság ue'esnek.

Merc -régenten külön-k'úlön valamenyin e1

leuzecték az igaz-téœlt, `k'úlön-kiìlön egy

egy Gira aranyon maradtak-el, ésl gyakorta

a’ meg-gyözete'cruel(, mind liainak, s’ mind

atyaliainak , söt feleségének, s’ leányinak

я neveket a’ Relatoriákba, avagy válaí'z-ce'tel

Ievelekbe bè-irták, ésl ezen képpen az el»

lenzésnek . terhét annyira nevelték, поду

а’ derék pernél fokkal többre, és fellyebb

ment. Melly rofz fzokás a’ mi idönkben.

le-tétetett , és akár .menyin légyeuek a*

, шее-дубины: 12ещё1уеК, kik ellenzik az

igaz-tetelt , moûau tsak egy Gira aranyat

ñzetnek, egy törvénybéli igaztételnek el

lenzéséért. Moll-is, mindazonáltal,A a’ meg»

nyert jófzág kör'úl valók, fzoml'zédokn'ak,

és határosoknak neveket meg-iriák, hogy

a’ Kiraly, avagy Nádor-Ispán, avagy egyéb

hiteles helynek emberit, ajándékkal, avagy

kedvezésböl el-ne hajtsák, és a’ törvény

ikerént való igaz~tételben , mellyet az ö

hitekre biztak , .olly >tsalárdságba ne efse»

nek, hogy mikor nem ellenzették volna-is,

azc ne так, hogy ellenzették, mellyérc

valakic örök hicetlenségnek notájába ej

teuének. E’ féle avagy hafonló tsalárdság

gal azért, és tétovázó haladékkal, a" töt»

ведущей folyását, és a’ türve'nybéli itélet

. д - ` ' nek
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r

nek igaz-tételétmeg-nem háborithatni. Merc

a’ közel-való fzomfzédok , és határosok

nem találtathatnak mindenkor otthon, és e’

{éle törvénybéli igaz-tételnek idején-is nem

lehetnek mindenkor jelen. Ha ez okáért a’

győzedelmes fél a’ meg-nyert jófzágnak

' uraságán kívül vagyon; elegendő bizonyság,

és ok annak el-hitelére, hogy ellenzéfsel

háborgatnák-meg a’ ki-mondott törvénynek

igaz tételét. Ha pedig valaki a’ Peresek

közzül, a’ Kir-ály, akár Nádor-lspán, avagy

Káptalan , akár Convent emberét vádolná,

hogy a’ relatiót , avagy válafzt, mint jár

tak “volna, hamisan, és méltatlan irta vol

na ; illy dólgokért öket törvénnyel keres

hetik: de ez okért a’ törvénynek folyását.

nem kell meg-háborítani.

~"?-Lxxv.~ TITULU s.

Hogy a’ hitetlemégnek nóta'ia három.

éppen esik a’ törvényt-is úgy mondják

` felőle.

I

Erteni kell pedig eZt-is , hogy a’ hiteto.

lenségnek nótájában az ellenzés min

denkor meg-nem engedtetik. Mert arról

három képpen mondanak törvényt.

Elö



426 MásoDLK'fRés'zJ'

Ч винит, a’ Fejedelèm 'és Là’ ткать

lyunk , illy модам, -hogy ha ra’ Király- 'ö

Felse'ge az Orfìágbe'liek közz'úl' шахты.

tvetlenségnekÀ nótájával ' algal' kárhoztatni;

tehát 'mind a’ Pap, lés Szabad Uŕaka'ç,..m'md

Eedig az Orfzágot dere'k gy'úlésbe hirdesse

izonyo's парта; те11уге i a-zc-is , kinek a’

hicecleuséguek' nc'nájfáœVA '_iäemére так , а’

КйгЫу'ё If'els'ége paran'tso'ló" levele mellett,

valamelly Comfentnek, avagy Káptalannak

fzóló- levél l'évén', fzemélye fzerénd , és

nem Prokuratolj által , reá kell bini. ‘_ Ш

ha el-iö'j, ésmagát meg-cifztithattya, igen

jó;*ha рейд el-nem jö, avagy ha el-jö

is, de màg'át meg~nem tìíätithattya, bite@

lenségnek nótájába, ésßbüìltetésébe'rleûkè

kinek annak utánng "ibm'úti Ylevelet, ¿fem

új itéletet a’ Шипу ö felsége nem ád; és

tuvábbáI fem a’\Í`zóval-Való ellenzöben til

tás, fem erövel~való ellenzés ," ůxìkor az

ollyanthitetdenneky jóihágába' та iktatuak,

és azt el-foglalják , meg-nem engedtetik ;

hanem tellyéí'séggel a’ Király Adománnyát

ennyi réfäéböl Végbe иен vinni.
Mái'odfzor9 esik nótába az ember ‚ a’

máfodik Repulsìo miátt , mikor irásban bé

hozzák annak lételét. E’ képpen-is a’ Re~

pálsìót a’ törvény meg-nem engedi. Но

lott e’ nota-'is vakmerö vifzí'zálkodó ellen

kezésböl fzármazocc, és -következetn és

nem
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nem illendö hanna@ út'tal-is _a’ Repplsjonak
lenni,l îminthogy :tilalmas , hogy más`_útta1

isnelégyen. . Щ _- f "n

‘ Hummer, és uróifzor,__ ‘а‘ menen:

ségnek nótája' jö-ki , t'örvény-lát'áäbçâì ‚ .melly

az Orfzág Birájáinak ki-mbndàtqttffentenj

tziájából намазан mellyre ńézve a’ Kî~‘

rály valamell jófz'ágot Ыъес1епрё1;пЫсдизуё`

àlatt másnak ‚ За; ìiígjnnint ,_ fz'enn'nek kil ~

tplyásáért „ rtagok tsonkitlásáér'gf ," hàìilis`:‘pénzï

verésért, ava`g‘y .hamis Ievél „вышек, ’és
ezekhez hafonló vétkekért, inellyekçértl hi?

tetlensé nek nótáján maradnak.'E’ fele tör-i

vénybo ki-ment itélet edig ,f_m'iëreha _ "
u’ két _félne'k feleletibölp` иксы; ’a'"_`Sz l:

ihínéu ki-moudani; holott. egyik ŕéifz'fvallfa',

hqu amaz olly dol Ot tselekede'tt,"melŕy

ért' -nótáu volna;v _`a_„inálik pedig`_tàgadgyáâ

_Ez okáén e’ iéle fententzia двигаем Мед

jén, mellyet a’ feleletekböl |1|ox_1"'dc')tt.alc”,;'ál-~ `
gvagy kit; 'azért mgmdottak, hUgy цё' yta'láŕi

akkor jelen nem Уфы, avagy nem "lehèçetë _

a’ más -félg ollykor (mondgm) a’ Repuljid

fzerént való ellenzésnek lenni , meg-enged~

tetik. Ennek pedig- bizonyos oka vagyon

(ai minthogy illyen bizonyos okértimond

jákis, hogy találták ezt az ellenzéíi , mel

lyet тощи-55 vlenni meg-engednek) плана

illìk: hogy mikor az ellenzésröl való le

vélbe'li jegyze'll: a’ törvényben elö adják;

tehát valami a’ pernek folyásában a’ meg,v

gyö- ..
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gyözetètç'féln'ek gohd-vif'éleclensége тыс: ,'

tudatiansàgból esett`,' ‘ai/ägy-l e1felejtetett

volna ‚3 új itféletnek orvoí'sága'val , a'vagy

Prókát'óì;_ _Ímggfhìvásával .helyére hozhatná,

¿s jòhb _'nìódjke'ly/al'l azt» igazgathátná. Mett
felçtte" lgáró's', Í'ésf _nyavalyás dolog volna,

a” ll_§é't".fé_1uek feleletì' fzerént, hogy men
@éñ' aÍBírQuak _ ki-mondott ytörvénye után,

ŕälalîîŕÈ'fbëKeséggel bìrt -: jófzágból аппак
'étéj'éïfelï¿kìërçkefztenì, 'és ki-vetnì , mel#l

'lfgeì 'agnak ùtánna jóíkága kivül kellene

keresni‘,` ë§"meg erlenì." ’
мы; ‘а’ Bx'r a’ két ,' avagy több fél-A

пек „feleletìrç, és а’ levelekne'k , és levéló

béli tahú-'bizonyság-tételre, mellyeket à"
4Szlék`i`zìn1<É11 ‘с1б-аапа1е5 {cartozik vtörvényt

tenui. K'Ezf'pèdì'g ninváńävaló`dolog ‚ liqu
 à’ ÍPlíóliaâtorcm l ’gyal(01‘ta"'felel-etekben ,~ avagy

goudfvïeìalenségekböl,’ паду сиёайапзйд

g'okbóî ‚ lnéhal pedig gonofz ágböl meg

tsalatnák,` és” megQVétkeznek. .Gyakomî

à” perèsek leveleket-îs, és levélbe'li tánú

bizonysägokat”el-îtévefztìk ,l és a’ hagyott

Szék napjárá véle elö ` nem állhatnak.

A’ Bi'ró pedig ollyan törvényt téfzen ,

a’ mint a’ не: félnek> feleleti, és leveleì,

és levélbéli tanú-bìzonysága kìványa. An

nak okáért, ha valamellyik _i"él,l hogy vagy

ö maga, vagy Prókátora által f'eleletiben

vétkezettvolna, akár leveleìnek bé'-ad:'1sá

bau meg-fogyatkozott volna., efzébe чета;

tehác ) v'

1
ъ \

\
`

q

„м
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tehát Люду ía'. î Bi'ré 'Ki-mohdötìïnârvényé

vel ‘a’ jófzágból тащат ki-ne _versék,

mikbrl"'e’ fé1e`vétke§' пшена ‘igazuëte'hîe

mennek; eröfzakkàk- való >elìenze'ü (noha a'

-törvéuynek gyalázattyára , de melly már

штилем-‚в ¢l.is, (питаю ‚Кт

fzerittètik tennis , _nelly рифами, 6kg

adá'sára mégßis еду нард: Ьаёуцакд. hogy

Bìrája elött elö állyon_<_,melly,qapq;1 гам)?

гамм lehec, a’ -véekét,_ avggy'fpg-gyägkog

záûricì-igazitani „gbés yjobbfïpútra hozni , q2

új itélemek erejével ,' . шеНуеЁ ¿aÃ AFejedel'en'n

kegyel'mesen. megadotc-f ‹‚‘ @vh „мышц:

hiváfsal {сияет `¿meg-lîjitani.-` жерди.

ìtélçter ,_1 ёж ‚а’_ Д’ЮЫЁШ‘ щегды‘щъ _'a'zâŕ:

штыка: ‚ ‚ ÓS денёк „g hpgyÀтёща, д és o#

gyatkozáû _tgláltgkfgazg QHyan-_pçráfolyásbam

Nein-.ís> fzükség újr_',ipéletet\ пазу

Prokáton: meg-bini; Атлет-сваи; akker, xml

korf fa? ._pèrnek _leypásáblánw тёщи еаПс, ‚ ё}

fo atkozáíì сшей. Апцддцсаппдвефдсбьь
törwìni ñaìlot-nékivënçm Maak, лет-13 er1-_

вещи; hanem töné'n стопах/дн, `a’. ki

адов; yfententziáxml - mmden .» .xçoleréppen

igazat сайт!“ -Hà p_edigmáfod úttal-ìs vak

meröképpen ellenzéû téiìen (р’ xnîntI meg

mondám) örök hitetlenségbe eûk. <

.1.„L y;

ед” .- ~ .

`LXXVI. '
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"~_"f"ï=’«’_1I".‘Xñ_i<Vi.r¿ Т ITU'L . -‘

1 If L." от): :'“r “шит: ,- .

Zekgbé m2: Шрифт ~.-«,". ki a" рт nem

‘_ influiîljîv ` " `.'гь: ’_ д. _,

-.Р. . .‚ ' .el“ х . www“ е ~~ ‚чL д ‚ . i ,l

Dè змеиная? тЁцНеп-щеядйысн Латен
t2î4`4_7 fl'ev'éhìèk lf" ' “выведя: "а’ ytZiltkeiyt

béJäokŕ-âlëlîŕńl'; ”Шуи ее i'millyenl femberß

пенс; ‘йёуйош’дтагб ¿frevén nevezvén ,iki

â"’~përbë ‚ ‘mégsgyiyzëeem #és ¿egyebèkpek

'i§‘_,' {Ей " ik* `v'blrj'á'naíl'r ,f Ъ11еп*шопай301‹ gés

таты; ‘a’~'fell¥‘ûl"v‘aló okokból elie'nei-ńein

avm» äu'uy fzikkelym тёте , мг. шед
_ ńibiidoffÍl/eeëullìóval [Шиш f_zoktak élnìl- Ez `

_ókáë'rt шеи: ‘ ` érdik,- hiogyë-'ha "аи; ki .a'ßfp'egà

Beh нет vólt, Лет—15? forgaitqifr,` a" Feläpe.
мы, 'Bi ampert'î'r'ńe’ -цуене‚- 'ai i жмёшь

х‘бд‘ à’ '-fe'ntemzî'al »è évéluek ftartása {истец i ‘

ellenzéfsel rel#tilt-hai'ttyilfé , ее? repnllìótŕV té»

Вере?“ MellybenI аттестат hogym'em:

Merc'ïzr’ ’ Yt':öl"ifén`y_‘ne‘k 'vëgeàésé-v' .,'_ fésj ’Bag-y0.'

mását ~az-'meg-n'eu'x тщтгшуа, -ésf-msgát

а’= Репей`11Уегезё$ёбеу9йчаду kárába, ki

a"` pernek folyásában femmit femnyert, fem

vefztett, magát nem avathnttya, és belé
nem elegyitheti. De maga Vil'zoutag gym

korta történt~`, hogy a’ gyözedelmes fél a’

fententzia levéllel a’ féle jól'zág fzínére-is

ment, melly immár. más ember kezénélvólt,

ne talán jó módjával, és igazsággal, és

nem agnál, ki a’ perben meg-logyatkozotr,

-- es

\
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'és' azt el-Vefzto'3tte.` Ориона pedìg еду

fö, és de_rék jóf'zág mellett e’ féle jófzágot

is ìgyekèznek elfog1alni , mell'y а’ derék 36—

fzágtólfrégen jó- móddal , és igazán elvólt

fzakafztvà , `és'fmásuyáb1"1'ták; . __ .

» Értelemnek okáérc :_ Еду 4ember еду

várat», шьёт ‚ avagy -mezö-vúroû ‚ min
den hozzá tartozandóìval , tudnï-illik;A faf

lukkal ‚ telekekkel ‚ és falubéli: téfzekke'l,
mellyek igazság fzerént- ahoz valók volnáe

пак, törvény folyäs мы, .avagyKirálym

'do'mánnya »álta1-, avagy egyéb пасов keres,

és~ övévé акта tennì=,me1ly¥várçó1, kas.

te'lytól, диву" mez'òwároüól ,' az. elöbbî

igaz ura, kiuek ваши йтшёг. magva-isïfza

kada, еду vagy két_ falutr, avagy'valami

teleket e's földet még éltében valakinek el

adot-c volt, vagy fzolgálatcyáért .-e1-ajz'uldé<,`

kozott ,j avagy más okon el-'rdegenitete

vólt; az~is> pedig, a’ kinek. adta, es айда

дёКогса'УЫс-‚лтадйс е’ féle falukba, vagy

tèlekekhe, `é's` fóldbe 'még Kirlgly confeusull

sával ‚ engedelméböl-is , törvény fzerént

belé iktatra , és helyheztetre. Ha azért

ama keres'ó fél ‘а’, derék jófzágnt meg-nyeri,

tïgymint, a’ váratf, kaiìélyt ‚. mezö~vároû,

a’ meg-mondch hozzá való tartománnyal

együtc; amannák pedig (а’ mint шея-топе

dám) a’» ki _meg-vette, avagy ajándck fzeë

rénc máx: birra valarni réfzét, а’ регЬеп

fammi réfze, fem`hire1nemvom (ne паша

ч Ь. e Шуеп .

f
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'illyen 'okból, hogy a' derék fo-glalásnak,

és -elsö ìktatásnak idején , a’ meg-manda? `

топ; derék lìóllban, Íugyzm az, ki` akkor

annak uraságában, és» birodalmában.vólt, e’

derék fog'lalásnak- , és îktatásnak~ спеце

'mondott )l A’. Fel-peres pedig a’fe11yül‘ meg.

томов: falukai; ‚ -telekeket , és~ földeket ,

mellyekvimmár régen más kéznél ишак,

a’ derék тез-пуст: 561'22531102; úgymìnt ha

ahoz тюк volnának, magámak.tulajdonìta-~

ui,"éstelfogla1ni alumna.V Е’ féle, és ehez

hafonïló dolgokban жён, és eZ okon, még

az-is, a’ .ki a’ perben nem forgott _, fzaba
21011l rçpulíìót , és ellenzéû tehet. l Ennek

a’ ‘felli'úlf meg-ift, tanú- bizonysággtételnek ..

tzìkkelye lhafznalván „miért hogy> a’ fentenf

tzìa levélbe ezt 'bé~irják (af туш-шт

okokból) az ellenzés illyen vólt. Melly

tzìkkelynek ez a’haf`zna,h0gy (дервиша

:mk .terhét nem .tarcozik megfñzetnì, Вову:

ha meg-bizonyiccacik, “Воду ama nyertes .fél

mélnó ok nélk'úl, ßï meg mondott-z-jòl'zágot

fogla'lui` ment. Н I ‚ и ‚

TovábbáY ’ ‘.zálo os` мы; felöl~is е.

zent kelllértenünk': ogyÃyalamelly penes

- némüne'mìï jófzágmk -tulajdonságát тёще

vény Afzexént шва-пут: és elféle'jófzág
idegen kéznél! 'zálogban lléfzen (de úgy,

hogylaz el~zálogoûtás jó ‚тьмы, igazán,

és nem a’ per _közbenalett тяжел) а’ fem

tençzia levélnek:.e1‘ejéxzel „щепу шпагата,

n, . Q .. QS
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kös voltáról ki-adatott , e’ féle meg-nym't.'l

jóf'zágot n’ Felperes annak kezéhöl, a’ ki

zálogus képpen birja, mód nélkûl el-nem

foglalhnttya: hanem a’ pénznek fommáját,

mellyben zálogban vagyon, l'z'úkség, hogy

elöfzör le~tegye. Mert ha külömben как

femmi nélk'úl igyekezik el-foglalni, méltán

aZ Repulliót tehel: , a’ kinél a' дыша;

vagyon. És hogy ha a’ jólkágnak gazdája

a’ fententzia fzerént valóigaz-tételkor МГ:—

nek mondje magát a’ pénznek felèvételére;

tehát a’ Repullìo terhéc fem tártozik meg

iizetni. De ezc úgy értsed ,` mikor mili

gyárt ugyan осс elö-adhaccya igazságác, és

miben, háuy forintban légyen nála 225103

ban , meg-bizonyithattya. '

LXXVH. T I T U LU 5;

А2: Uj itéletröl , módia'ról , renäiröl,

¿s anna* folya'sa'vól.

Miérc hogy a’ Repulño cérelnek шахта,

avagy a’ Prókátorok feleleciuek fo

gy'atkozásának meg~hivása után; a’ Fejed-e-.

lemröl gyakorta új itéletet fzoktak kérni: ‚

hogy a’ perben, mellyben valaki шея-{о

gyackozocc , és meg-gyözettetect ‚ ellene

i nem álván az ö tévelygéfe, vagy {опас—

kozása, mellyért tudja , hogy рейс el

veíìtetce Vólt: fem pediglen a’ Miró ‘filial

Ее 2 ‚ ki» .



434 Más'onxx Rész.

сдают: fententzia-‘ìs ellene nem álváni

ugyan azon Peres az új itéletnek erejével

újonnan felelhefsen, dolgát forgathafsa , fo,

gáů ‚ és ellen» vetéû teheifen; leveIèìt ,j

mellyeket bé-nem adott volna , bé-adhafsa;

fogyatkoz'ását yfel-épithefse; tett vétkét i~.

gazithafsa; és közönségesen mindent, vaf

lami az ö törvényének hafznára, és elö,

menetelére volna , gondolháfson , mond

haíïonl, és elö I'zámlálhafsou. A, . `

Ezt-îs àzért vegy'úk efzïmkbe,> hogy'`

' e' féle uj itéletnek kegyelmétà,annali1 felet~

се mindenném'ú Brivilegiumńak confirmáiá

sát, melly törvény I'zerénc, és ìgazán каш:

söt minden jófzágról való uj adományróÍ

való confirmátìo levelet a’ Fejedelmünk az
ö tif'ztinek méltósága'xhozl illendö gondvise

léséböl `fzokott engedni, és adni. Az új

adomńny mindazonálŕal úgy adatik-meg, és

akkerA vagyon helye, mikoron méltán S’

ìgazán, és nem fzínnel .kivánnyák; az az:

ha а’ jófzáguak meg-kéröje az> ö meg-mye
résének napjától.fogva, avagy ö maga,a„

vagy fzülöi, minden vólta-képpen атак

uraságában тащи, mind ez új meg-kérés-f

nek idejéiglén . miképpen hngy az elsö

Réf'zben , a" bol a`z új adományról 126110:

tunk,nyilvábban vagygn meg'irva. Y

Tuvábbá, ezcis efzünkbe kell чеп

niìnk, поду az új irélet, által kezdenetc ‘

per, tsak .egy törve'ny fzerént való termi

* ‘ ` ' nuson,
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xiuson ‚- midden' pereknek yelötizök, ' véghez

kél, és fzokott menni': hog? a’ per, ё; .

kéreset~; mellyröi immárl a’Bi1-ák törvényt-is

tettek, bìzonytalanúl ,iüggöbeu ne kénfäe-`

riceísék lennì. l > ‚ y -

Melly új 'itéletnek rendìröl , és módff

gyáról, lmiér't: hogy a"ßközönséges Dekre?

:Iomban Világos iráá va yon', ez okâért ад

zonról való meg-îrt-Artlculuß fzóról fzóra

fa" mint következik') bé-'helyheztetten`l.'Y

 Továbbá, úgy mond тампона: `itz

ßrfzagbéliek., .ellenek vahz'ry v»perekberh fó

képpeu jóí'zág- dolgábgn_,;törvény fölyásp

fzerémt a’_:pert egynéháu'y terminuson- Ша!

vivén ,_ :nikon immán. mind 'af- két 'félröl lming

den~ bizonyságoti, és- отмашке; _Ьё‚ас1ца1;

vomir, поду perek .immá'r tellyés, véghe;

mehefsen ; a’ ipernek utólsó-.fnapjáKmikoç

immár. Királ'yiů швед? 821611111 а" rendçl-g

'Bírák , ltélöfMeůerek- i és'; bites Aiïèsforok
törvényc-is -mondqttak чаща. _A’ Peresery

nek pedig egyike efzébewéyénj, ho peg`

riben meg-fogyatkozìk.,‘ és ‚шаг ‘a’ enten?"

tzia leveleketlis ki-kézdik adni, ,avagy 11qu ~

ki -is> adcák, avagy ki-kellenèäadniök) Próf

kátorokat meg-fzokták híui,y,~ és perçket _1Q

iäáll'tani igyekezik, avagy új' -itéletet

nek, meil-ynek; erejével а’ más; fe'h; aïffell;

tentzia levél fzerént való igazftétel'röl glyafi

korca el-rŕlcyák, hogy illyeuképpell 82 ö'

i igazságokban elö ne meheíäenek.

- Е е 3 Annak
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.ikI

Anuak okáért végeztük, hogy ermek

тёща е’ féle vpei-esek tsak: a’ pemek {oly

мыт, és még törvényt nem mondnak, h1'

hafàák-meg Prókátorokat, és akkòr 12511:

hafsák-le a’ pert. Uj icéletet pedigmìnden.

по: kérbefsenek, ha akárják; Azért mind

azonáltal annak erejevel a’ más félt a’ ki

mondott törvényuek igaz-tétele mellöl,

avagy a’ f'ententzia-levélnek , mellynek ar

ról kell kelni , ki-vétele mellöl, avagy ki

ádásàtól ‚` а’ rendelt _Bírákat, vagy [сею

lillesterekev:l femmi úton el-ne спишешь Söt

a’ gyözedelmes fél' e’ féle fementzia-levélà

lel ellene nem álhatván, az új itéletet,

mellyet e’ formán hozott , méltán igazat

tétethet. Az a’ fél pedig, melly az új ité.

lezet hoz-ta, la’ _ki-mondott fententzia fze

rent meg-lévén az igaztétel , perit az új

itéletnek erejével ,_ ha kedve »tarcrya, meg
indirhatrya,y ésy a’ Ггегёпв forgathattya. v

Tö'rténet fzerént pedìg , ha valamel#

lyik fél,'akar §6`fzág dolgából, avagy akár

mi dologból azért el-mar'adna, hogy eluem
jöcr a’ törvényre, minthogy bizonyos o-l

kok múllactacták- el véle, ollykor az ollyan,

kit azért тактикой-е} a’ törvény; bogy

»aria el-‘nein `jötlz, mind új itéle'tet hozhat',
és~mi11d=` a’ rendelc Birákat, нею- Mettere-V

ket, a’ feintenrzia vlevélnek- ki-adásától, :és

az elleu'kezö telt-a" ki.véßelé_töl, és {Бая-сев

tel» = ;



7 LXXVII.'TITULUs. 437
teltöl mindenkor ‚3 hogyha akarat'tya :léí'zen

гей ‚ elftilthattya. És hogy minden rperils,

mellybeu à" Kiraly ö felsége új itéleter en:

gedett, minden` egyébfperek elörc _az elsö

одах/611 elö-vegyék, és meg-itéllyék. _ .

LXX'VIII;y ТИШЬU ‘i

„ .l 71.-. ‘ „  в. .d4 1rd"

Неву/ш kérlzet-é a2; й], itéletet »,Il

.`. 1.."

. ì. à

kw,

perben nem [может azt eßfem 4‘uçfzteztte?\ ‚.

Y „э v» 4 :A

De itt egy"A lgérd'és,> tá'madr'; щепуес шов:

kell генетик, hafonló a’- Repulíìo .téßL

telröl~való kérdéshezf- Hogyha waz, az dii

iqéletet hozhat-é, izal’ yki .nemV perlen, чаду;

abban a’ perbçnymeïlytöl. az új'itélet fzól;

nem forgott? Melìyre rövìdeden' azt-mond~0

gyuk, hogy'valameddig az, kin’ pertielx' '

vefztecte, él, fenki annál»«egyéb új itélel'eo

nem vehet. Mert nem illik, hogy valaki

sarlóját más ember gabonájába vefse. Mind-_

azáltal az el-halván, ki eric e1 -vefztette

vólt, az, a’ kire annali~ a pernek viselése

az Orfzágnak fzokáfa fzerént шапок, fza'

badou vehet új ire'lecet. »

“wg

Eeq,

é

LxXíX. '

a.
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А”. Pŕóka'tbr mkg' ~ Мой: mi Идут ,

‘ ъ. I 4¿s bol légyenbelyc? i.;

yhiliérthngy az új itélet mellett a’ Próká

cpr meg-ldvás-vislgyakorta fzokott len

nì. Ez okáért - ezt" tudnunk kell: hogy a’

Prókátor meg-_hivás ez, mikor valamèlly

éìeçtünk гадить шип,- апПак;`_ a’ ki bé'-.
valloltca5akarac-tyw, és haagjyfása nélk'úl,.és

értésére adása пепси fzólván a’ Szék fzi~

mém; újz'éfelzlçtéz -flfezdmáxhv1 a’ Bíró elöct

az: újiccya; és A-meîg-magyarázza. Mìnden

Prókácunmegmívásnak pedig szon helybé

lì Bíró вши: kell lenni, a’ melly-.Bi'ró еще:

aïftelelètlettyavagy azon Bizó. nevezett;

c'mbererelötr.- --Ha pedig ‚ a’ „törvénylt más“

Bíró' eleibe botsátották ;'¿ tehát _ azon >Bíró

eìörc', avagy ‚ешьеге elött ‚- ki _elöcç'a’»

kéa'qö шторм, még ilìíggöben.A vagyon,

КеПесПс. а’. РгоЫйог— fzavát . meg«h1'ni. '

1f,¿_¿@ijcv (Птицы.
A'. Pif/)Míorallér felelmîìtv m'képpen,

. mitsocla тег bíbattya'k-meg' ?

Vegyük еггппкье Заем, hogy a’ Ризы

tor megwhívás a’ hszí'zú perekben ‚

"` ' - mel~
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mellyekben ffieleletßkv utân a’ ‚вы тби

чецух-ззъкегапек Май, es так степа
tziíit-is; mondani@ fzoktak., lggsnk ‚акт: мы;

meg ,_.mikor а’ per még'íolytában, és fhg;

.g.öben'. надут, A_e's. aua meg «végsëí Län-_

vényt _nem mongiotgtalŕ,l ‘1A’ rövid _ pe'r'ekbeil.

рейда, ДЩФПУСЕ‘ЗЁ, bießßïöïëá tévö- “тать
lal штык, és_ égyebe'klien-j_si_, inellyekàl

nek tsak еду terminusonkell véghëi meri

ni, még az Kf.’1ve"feze_tt és _ v

telitzkiliak utánnaäisŕ akár xiaelly:PÃ12es Pró'

каша: me„hìhaxçyq. _. „_

" Мец а? mintJnìeg-mondólßfïafïîërókàß

tm' meg-hivás -mîiiöèńk0r\.va`lanxi véttség~

böl , avagy fogyatkozásból köverkezik;

nelly, zvalmni'felleleßïlwln i ellenzésbemnvagy

fogásbëìngfß отдален—ешь ' ' ' 1\
Э n

ki-niondott fen-`

- i Агнии 15521’9111есес втычёвддййёйпё. i

шита за; elŕïhbì. Магде: темам 9" fel:

1)"1'114,.m¢=g:menden` паба, _fzerénecarcozik

Май: Зэшёп .újòlag тает дуть és

ságác 'jobban megane ¢=1rár_,zni_.;-â трояк

ваш 3189: шеПУепга’ ‚деагевггйгёыёещопщйк

winden Peres,ŕ A:nimh-11 . tèrlr, мы:шиш,

Prókátorát m'eg-îhihgttym _Annak . тёща a’_

még az ‚оаауд, _ava у Brevis Laib@ ~_ a’ -legv

utólsó napcól meg-vaan _) mindenkgr kil'sebb

teihel , tudni-_illik hat4 forintal щемящим

VegçéreazOótava ki ltelve'n, nagynbb.._lierhfël,t .

шашлык önven ‚сайт, melly Всё-с ÍZůZ ‚

(отит: téfzen, híbaçtya-meg.¿Brókátoráce .' `

AZ‘in s
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AZ дат ‘utólsó napját úgy értsed', hogy

ha a’meg~híváfsal' álnokńh és tsalárdúl élnek,

виски -‚ 'hogy a’ Prókátor- meg-híváf'sal

шк a’ terminuß múlathamá-el, és a’ más

félt:> haloga'thàtnfá, a’ реп Vontatván tovább~

is fáraíìthatná. Miérbhogy egyébként-is- Гайк

séges, a'zon' nap,~"m'elly'eù a’ törvényt ki

ínondják, thija¢meg feleletit.

Д’Ыххь ч т LT U L U s.`

¿T1мыт . meg-Ízívár ke't Í lze'ßpenî

l ь fzokott

A’ Prókátor meg-'hívás pedig ké: ‘képpen

lehet. Elöfzör, a’ pemek folyásában,

az utól'só törvényneh és végsö fententziá

irak ki~mòndása elött (noha -az elötb шея

felelr шт) mint; mik'o'r valakì azt felelné,

поду б n'éki jó'levelei,l ‘és menedékì v01

nának 'àrról a’ dologról, mellyröl асе; а"

más fél'»keresi,lnellyeknek erejekkel az» е!—

lenkezö felnek keresitöl magát megfoltal

mazhatna: avagy azt af делят, a’ ‘miért

l‘gerbe fogták, tagadná, hogy nem ö tsele

edte, avagy Ane œlán-mikor a’ Bíró a’

реп, а’ két félnek feleletìy izerént, fzem

mel váló nyilváu meg~látásra, akar köz tu

dçmányra itélné , поду“ egymáshoz felel

tek, шашнями пупуёшЬ lehetne ,' Мадаг

f ."3 által

х
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által minekelötte a’ napja e1jöne~, meliyen

a’ meg-moudott leveleket elö kellene hoz'

ni, vagy mellyikíélnek .meg-,kellene esküd
ni , avagy а’ látásra, vagy köz; tudományrg

kellene mennì , a’ Peres félne-k egyike efzél ’

. Ъе ve'vén, hogy :izy ö Prókátora ‘ríeleletì

mîatt meg-kezd fogyatkozni; nem várván

Areá a"m¢ghagyott паров, még annqk elößtç

Birája elöçt, ~ vagy annak bizonyos. _rendélì
embere elötr ‚ ki erre'vál'afzm'tmat'y voIna (a’

mint az el'ött meg~mondám)'Prókátorát nieg-A

híhattya. мену- a’ Fejedelem „(11- itâleli

nélk'ülás lfnn=:glehelt.;` I rnagyobbruerhel;

tudui~ì11ik»ötve_n¿ßirával.u; .«. ', - м z

Máfodfzor a’ Prókátoi' megìfhivás, ai'

çiìrvénynek; iés . 1ё111ёеп121111121с1111-1110111155а

(Irán-is fzokott певчем]; ez"~.isI pedig` tsak

ollyA` ‘perekbem , mellyekben mentéû, fé§„ha,

iad'ék ‚116111111. az elsö felele'tneklautánna;

.vég- Eés’ utólsó fantentziác i'zolmllc.A mondani.

Holott ha a’ Prókätor külömbeu `feízielt Vol@

nayfolyásba `botsáthatta volna aztf a’ реп:

g" törvéuy. .De ez ritkán esik ,~ és tsak

olly dolgokbaxfx,l mellyeket „тащитесь:

vü hívatallal kezdnek. Mellyböl e’ .máfod-r. _

onri, akármitsoda ‘Prókátor meg-hivásnak

módja , el-telvéu az oétava, avagy a’ rö-r

vid törvényuek terminußa, tsak a’ Fejedev

lem új ite'letivel kell meg-lenni. A’ Próë

kálor valláit pedig, melly álcal meg-kötelev

Zi aZt, a’ ki ötet bé-yalloœa, бинт nehèl

kli~
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Girán, lavagya1ább,' akár örök képpen,

akár zálogosúl mindenkor a’ Fejedelem

új itéleti'mélkül híhlttya-meg, .de a’ nav

Á'qubbg'te'rhelf. ^ Z . .

` д‘гьхххшдштпьпз.

‘b'fffmknßk щипать és le

îÍ. феей két képen ' fzokott lenni.“
" v e; „ ' д ‚ -ы

Mivel-hogya, Prókátor, meghívás után

‘ gyakorta ваттах а’ pereknek le

штанах; азы—тёще“ Тидпиптсеп te»

gím hogy a’ perŕkétíképpen тощие,
‚‘ ';‚.г „_ _; „f. [r A _ i'

m.. .. y. . . „i А d .

т L:E1öfzör,"'a’; дыша: Tudniillik; mi-^`

lton a’ 'Búió на? Fel-peremek -.: keresetit 'álcal

olvafsa, és egyetemben az abból ‚катет

kezö..~hi1'ratplc jól .megxtekéntvéuu, "(он

gatván, és. reá шашни, "olly vétket,

avagy fogyackozáß: talál та’ 'hlvml levélf

ben- , melly“. vétek miatt ljó médiával v-_alóy

fenœntziát ,- és törvényt a’- perben “nem

mondhat:":nglymim:Y illyen" okbólf, - mert; a?.

falut, mellyet .erel, jól meg-nem-nevezte

vólt,v mellyik megyében- légyeu ez 01:#i

fzágban. Mert fok falu vagyon azon" “egy '

néven , melly külömbukülömb' Vái'm'egyé- j

ben vagyon , avagynéha ugyanazon Varme-V

gyében-is egy néven több falu-is vagyon,

és egyiket a’ máíìktól valami vezeték~ név'el

ï {2011
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fzokták'meg-válafztani. Ésha a’ falunak ne- А

vét veZeték névvel együtt meg-nem jelenti,»

ottan kétség támad belöle, mellyik légyen

az a’ falu, mellyet a’ Fel-peres fajágtyáyá'

akar tenni. Í . ._

Mint Péld-inak okáért; két falut' hínak

Nandornak , mellyek azon, egy _Vármegyé#

ben vannak; de egyik azért vezeték név

vel külömböz _а’ máüktól: mert egyiket

felső, avagy nagyobb, a’ máûkat pedig al

só, avagy kifsebb Натощак híják, melly:

nek egyike enyim , a’ máíikja tiéd. На;

azért a’ hivatalban , és "a” [eleletben jó.

módjával meg-nem magyarázzák , mellyik

falut perlik; a’ Bíró meg-nem tudja Válafo

tani , mellyik felöl tegyen törvénth Igy'

ez okon af per méltán le-fzáll, heábal'v'a-f. '

ló; ha pedig a’ Fel-peres akayja', újolág elf.

kezdheti.

De ezt mindenkor leemììnkv előtt"

fellyükä hogy ha az` Al-peres vagy ön

nön maga, vagy Prókátora e"féle vétket,"

és fogyatkozáû elö ád , és forgat: Mert'

egyébként ha a’ keresetre fzabad akarau
tyából meg-felel, és а’ tiörvéqy'nek.erefz-l

kedik, femmit nem excipiálván, és forgat

váu, nem lehet, hogy a’ Bíró maga yfe1e1i

lyen-is, és ugyan ö meg-itéllye-is; Hanem

al két fél között a’ dolognak derék éŕdè_

me fzerént“ tartozik törvényt tenni. _

.f ¿Ng
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Ugyan ezent kell lértenì arról-is, hogy'

ha valakìt hatalomért törvénybe hínak, es

.azt a’ gonofzságot, melly a’fele1etnek геп

dìben vagyon irva, meliyidöben tseleked

te légyen, meg-nem jelentik: hogy az ol-.
lyan Per-is 1e-fzáll', és yf'emmìben múlìk.

Mert a’ napjának, és ìdönek. jelentése nél

k'úl ,fem a’ Fel-peres nem lehet: nyertes ,

fem az Al~perest meg-nem gyözhetik.,Mert

minden реп, és pemck indìtását, mellyet

hatalomnak.okáért`kezdenek, és továbbá a’

'meg-mondott keresetet' az Al-peres паду

Yallja, avagy tagadgya. Ha vallja; fzük
ség , h-ogyA ока: adja tselekedetinek. ' Merc

ha okát nem adhattya Al-peres lévén,

ügyében mindjáráfì meg-fogyatkozik. Ha

pedigaz .Al-peres tagadja, kiváltképpen a

zért tagadja, hogy a’ hatalomnak tselekedé

sekor nem hogy jelen lett volna ‚ de ne ta

4lán akkor még hazájáb'an fem vólc, mellyet

fzomfzéd'ival ‘, határoiìval meg-bizonyitani.

akarua: ésillyen okért, ha a’ napját, mel-l

lyen a’ dolog efett , meg-nem jelentì lreve``

zetc képpen, az Al-peres uehezen щепа

kedhetne'k - meg. ‘

De ezt jól meg~kell érte'nünk, és е

ûaünkbe venu'únk, hogy a’ hatulomról чаю

hivatalokat, és azokban való kerese-et kü

lömbkülömb Való móddal, és okkal í'zolbV

tuk imi. Mert néha, kivâlrképpen mike:

bizonyos íìemélyc hinak гей, illyen :zik

. ' ‚ kelyel
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kelyel так, hogy (ugymond) illyen еш—

ber, melléje vévén illyen s’ imillyen fzo'lgv

gait, s’ jobbágyit, házamra rohanván ezt

s’ ezt mìvelte. Néha pedig ezt irják-bé

a’ hivatalba: El-k'úldvén (úgymon'd) és elil

botsátván illyen s’ imillyen 'emberit, lillyen

falumra, avágy jófzágomra, és _ott az én

jobbágyimnak ennyià’ imennyi kárt tett.

_Gyakorta pedi a’ hi atal illyenképpen is

fzóll: Hogy úgqu d) ennek s’ ennek

lmgigyfomásából9 ёз paránìsolattyából fzolgái,

és jobbágyi 5” illyeu ÍTzolgáxnat , ki illyen Y

helyen ,találtatott , _és rendeltetett, kegyet- ’

len'úl , és keményen meg-vertelt: és továb- ~

bá ~ e’. féle tselekedeteketl Meg-kell ez

okáértmindenkor látni e’ hivatalban , mi

módon, _és _ miképpen _irták légyen belé a’

Fel~peres keresetxt. _, Мец más az, vala

kitmelléìe venni,.mäs.. az-.isfvalakit bo

çsátgni, .avagy arl-aA rendelnii'és’ aZ-is más,

yalakinek valamic meg-hegyni.,f_ és( meg
arantsolnì, hogy ezt. tselekedje.À Mert _ va-«

akit .melléje venni, azt jegyzi„ hogy ö_`

maga-is Ikemélye fzeréntott vagyon. AZ

el«k‘úldés, és rendelés pedig a’ jelen-lételt

kivánnya, hçgy jelen légyen _áz, ki máfì
elküld»-, és а’ lkit el~kìil_dnek. Ugy'vagyon,

hogy e’ féle el-k'úldée embernekitávól lé

tében ~is meg-lehet.,_fzolgáinak beùnè liii't*

adván , hirekkel femie've'n a' jobbágyòk

nali, kik _közel Индий; Ьапёш‘ ha.;

’ ` ~ á tà "
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ältal а" jóbbágybk'at-ís'kîìldené. És e’ féle

k'úldéů. _nem törtc'netböl , hanem gonolfz

ikándékból“ {falónak icélhemi. A’ hagyás

¿adig2 .és- el_ k'úldés', a’~ távól-létèlt-'is bé
Цаца; jMert _né'melly há máá lOrfzâgba

тёща-15, fzolg'áìnak ,fés' jobbágyîna'k, kik
Майна „так; m'îríek'y elötte ‘йца шеи:

шалаву illyeu sf illyen dolgót t'selekedje

nek, megfhagyhattyaz Annali oká'ért az'.

'el-k'úfde'sben ,l I>és, hagyomásbán," mindenko;

i" modját ‚ és à’ meg-lett; Vdolognak ren-A

dìt kell meg-lát'nì, és lha vtì`ntte'nef:l>öl való

dolog , avàgy nem ~tör'ténetbölValó', hanem

'am “шишками fzánt-‘ïîfgándékból lett.
Mert a’1törcénet`f_zerént való dolog rövifI

deden illyen, mint mikor az én jobbágyom

barmát tltilalmásból,'ésl kárból bé'- пятак,

ée yu`dval`°olçlmn„, `akár paj'taìbèmy bé-rekeí'zcik,

hogy 'addig-f _el-ne' ~_bov:s"£1í`sfák ;` még' a’ kán:
megfnem. ñzetìk. 3 А2 éń fqugáìm «pedigg

akárjobbágyim v~§'\'r:àkme1"ös‘égböl azòn пар;

nvagy máfod nap“,"h:1talmàs kézzef, :fiele

bë-hajtott' barmòt hatalm'aíëággal' el - ЬаЗсаъ

nänak , és -vií'zí'za kergçtne'nek :f avagy' j'obl`

bágymń, akárfzolgáípfa',"kórtsbmán ùlvën, `
a’ többv 'bçrqn-ivókkal 'öfz'vé veí`z"e,“I vala~ \

mellyet; meg-febhetne,"avagy 'ugyan'megr Í

дню, mellyérc a’ véï-en vfdgva-is tarn-«ná

нац; de a' сбььшрцдьщ'ашду'доььаадузш

аира; vagy mál'od паров“ пагаьдщы meg; д

Iìagqadíçauáka :nelly 'doigokb'aìi-,J azf-eà-«mìlä "

` " " ' ей,
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délt, avagy meg-hagyam igen jól meg-kell

hányni vetni , és meg-ítélni. Mert ha

akkor távúl, e's mefzfze földön vóltam:

nyilván való dolog, hogy fenkit oda nem

küldhettem, fem hogy mód nélkül tsele

kedgyenek, nem hagyhattam, miért hogy

e’ féle történet olly hirtelen még hitemmel.

fem lehetett. Ha pedig azt“ mondanád,

“hogy fzolgáimnak, és jobbágyimnak fze~

rentsére meg~hagytam vólt, hogy ha vala

mikor e’ féle dolog történnék, tehát ezt s’

ezt tselekednék: Е’ féle hagyás el-hittem,

meg-lehetne, de hogy eZeket rendeltem

volna az oda menésre, a’ ki-nem jö belőle, _

(mert a’ jövendö dolgokról, fenki ~kétség

nélkül való igazat nem tud mondani) mert

ha fzintén e’ fele meg-hagyáSt felőlem el

kellene hinni-is tekéntvén az én fóigyeke

zetemre, nem a’ baromnak hatalmasúl--való

ki-vitelét, _vagy a’ gyilkosnak meg~fzabadi

tását: hanem a’ gyilkofságot, és a’ kár-tét

telt kellene í'zem eleibe vinni,.és jól meg

ítélni, ’s rajtam követni. . ,_

De a’ melly dolog nem történetbölflé

fzen, ollyan, mint mikor valaki el-végezett

fzándékból, mellyet magában fokjdeig va

laki ártalmára forralt, hagy-meg, hegymeg<

tselekedgye'k. Úgymint, házra való me

néß, _erdö meg-gyújtáû, falu dúláû, és ehez

hafonló hatalmaskodáíl, mellyet valamelly“

. Го maga-bíró ember, más tartományba,

akar

I

I
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akár idegen orfzágba mégyeu, xneg-hagyhat,

hogy 'el~me11éi`e után még fzáz, avagy több

nappal-ìs meg» tselekedjeuek: kiváltképpen

ha az eTòtt meg-parantsolta, hogy othon

nem létében meg-késértsék, éà végbe-ià vi«

gyék. E’ meg-mondott tsikkelyek k'úlömb»

«ségéröl Рейд, ez okáért fzólék, nem hogy

i

a patvarkodásra valakinek» okot aduék; de

hogy a’ pel-nek j'ó módjával való el-kezdé

'sét' vìlágofamis tudnók meg-válafztani, a2

illyetén kerefettöl. Mert a’ mìként az igaz

kërefetnek helyt kell adni: azonképpen a’

hamis pernek, és patvaros kerel'etnek helyt

nem ìllìk adni. `

Má'fodfzor fzokott a' pemek, le-i'zállì

táfá, avagy 1etétele Ienni ö maga a’ Fel

peres`â1ta1, hat köny'ú (этапах meg-fizeté

sével, melly hat forintot téf'zen, ké: réfzét

a’ Bírón'ak (а’ ki elötc a’ per kezdetetert

мы) af harmadát az Al-peresnek ñzetvén:

mél-ly ратей le-fzállìtàfa akkor léfzen, nü

kör' a"~~`Fel-peres látya, hogy ayagy a’ De

ák mìatt, avagy 'egyébfogyatkozáä míatt ,

úgy- kezdené-el-perit, hogy ö'nékie na»

gyobb шашка, hogy fem mint elö-mene

сейте ‘1еппе; melly'et efzébejvévén, minek

elötte törvényt mondanának, чаду ö ma

ga", чаду РгбКйсфгамЫсаь a’ meg-mondott

terbel a’ per:I 1'e-céfziá elnyomja, és 1е—

Ггыпсуа. ‘ ' ~ » — -

‘2 ` ьхххш.

.__ ` _ _ in), -‚_‹.—.‹4'“
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i ьхххш. TITULUS.

А’ ‚кг-топит fententzia 'elött„ лигу `

utçz'mza, mi тёща! lull a’ реже/г le-fzdllani.

A’ pernek le-fzállitáfa, mindenkor a’ Геп—

tentzia ki-mondásának clötte fzabadnn

mcg-lehet. De a’ fententzia ki-mondás llt-"m

nem lehet, nem-is engedik. A’ ki-mou

dott f'ententzìán pedig, az ucólsó, és vég,l

fententziát értsed, nem a’ közben-járó fen

tentziát, mellyet a’ törvény-tudó Doktorok

.közösleg való törvénynek hínak. Мегс e’

féle köz'ósleg mondoçt fentenczia ucán gyafl

Копа {kabadon le-I'zállhat а’ per, ¿51e-tebe

tik, de nem mindeukor.

Мета ha valamellyperben a’ Bíró а’

РегеГеКес; avagy köz vallatásra, avagy

fzemmel 'való nyilván meg-látásra, паду

0К41ече1еКпеК ‘е1б hozatására ki-botsátotta

vólnaytehát báror ha a’ két fél immárou

ylewzleìt: a’ Bíró eleibe hozta vólna-is; de`

még ('em a’ Vallatásból-, fem egyéb féle le

Avelek-böl fententziát nem mondotr volna; a’

Fel-pçres a’ .meg-mondott han Gira terhével

az 'ó kerefetit mindenkoron le-teheti.

Azérr mondám pedig, ,hogynem min- /

denkor teheti-le. Mert ha мака: vala'

melly jófkág e1foglalásáért гей hínának ., és

nZ- .Al-peres nza; fel-elné., hog-y ‘ó :abban az

' Е f 2 idó
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ìdöben, mellyet a’ Fel«peres mond, azt е}.

nem foglalta vólna; mert az elött-is azt a'

jói'zágot békével birra, és békeséges urasń

gában vólt чаша: Avagy поду тест-{оды

va a’ dolog köztök el-igazodott, és ö ne'ki

ты menedék-is lvólna, mellyet jó 1evelek

nek elömuratásával тег—Ед: akama bizouyi

tani: Elö-jövén a’ meg-hagyott nap, mel~

lyen leveleivel elö kellene yállani., és az

Al-peres valami okon a’ törvényre nem

mehetne, ’s leveleit fem adhatná-elö; és

mivel hogy leveleit elö nem астма, per

поп venit fcntmtia'm, Воду a’ törvényt el

múlatván vagy fejére itélnék ‚А vagy feje

váltságán hagynák,‘ és erröl va'lú femen

çzìát-is a’ Fel-peresnek ki~adnák, mellyel ö

шаг-сёмге el-is járt v_ólna, ha. repulíìóval,

vagy új itélettel (ez Orfzág régi шее—1139;—

zött >fzokáfa, és а’ Decretum tartáfa Рге

rént) el-nem tiltották vólna: _Végre azért,

mikor immár más oůaván ezen pçrt elö~.

véí'zìk, és a’ relatóriát olvasni kezdik, mint

{Шока-е! Iaz Al-peres a’ Fel-pereß: az igaz

tételröl; Es a’ Fel-peres а’ repulûónak bir

ságából, avagy a’ levélbélì fententzìának,

és. törvéuybéli bìrságuak ñzete'séböl, az ö
lréfzét: >kezéhez чёт; az Al-pereůöl, és ша—

gát réfzefsé téfzi: Es így annak utánna e’

féle yíìzetçêshe efett Alperes leveleit, mel
lyeket a’ Bíró Yhagyott vólt., hogy 816-1102

za, de e1múljma vólt,'a’ вага elötc ìnîmár

~ .. e o
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elö adjaz'a’ Fel-peres az> elö^adott levelek#`

nek tartáfokból efzélje venne, 110557` vagy'

patvaron, vagy nyclv-váltságon, шагу е—

gyéb terhen kezd maradni, az Al-peres4` elq

len; tehát minekelötte arról törvényt том]

danának, ha azen 'Fel-peres a’ meg-mondott

hat Girával le-akarná tenui-is; tehát e’ félc`

dologbnn, még a’ törvénynek végsö'ki-moœ

dott fententziája elött-is, _1e-nem teheti a?

реп. . Mert azon .Fel-peres ,~ szon' Гением

tziát, mellyet az Al-per-esre',' per mm emit',

hogy elmem дымы: а’ ъшепую; тёща

dotrák vólt, perinek végbe-vivä utólsó' fen.

tentziának канона ‚ aval,'"mihelyt aff repulä

ûonak, és egyéb törvénybélixerhekbölgnés

birságból Téfzesült, és a’.lmás= félt’ méitatlatí

károíitotta. Nein illik „рейд, 11035ш1’еп1с5

~ tsalárdúl- tselekedjék: .Iggy` в” több 'hafonló

dolgokban-is ezen értelemben kell lenn'únk.

De a’ molian idönkben,` nem tsak e’
meg-mondott okokból, de vfok egyébféle

móddál-is, a’ Prókátoroknak külömbfk'úlömb

féle, és fzapora heába-való _agyaskodál'ok'g

és idö-vefztö fogáf'ok, forgatál'ok, ~és ’ellen

vetél'ek miatt, méltó kerefeteket-is `le-fzokf<

ták f'zállitani , és fenekkel fel - ford'itani.

Melly fogáfokat mihelyt a’ Birák elìekba

véfznek, hogy az igaz törve'nynek , és az'

igazságnak ellene, vagynak, meg-ne enged

gyenek, és helyt fe adjanak nékik. Ногу

а’ gonofz-tévökkel egyet értvén , hafonló

F 1 3 bün
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b'úntetéñ'el ne lakoltaffanak. Mert ez ama

k.ét~él'ú Vtür., melly az такт, és özve

gyeknek, és ègyéb meg-nyomorodo'tt fze

melyeknek fziveket által-h'atta. Es ez ama

паду báuar, :nelly тат, a’,11yomorú1tak
пак el-keferedik a’1e1kek. Es lez ama nör

be-való ejtés, melly fzámtalan fokakat ö»

тёк káŕhnzatra vetett: tudui-ìllik, a’ méltó

kerefeteknek, folli` képen-való mélcatlan 1e

iìállitáfok, .mellyet mindenkor úgy kell min

déunek e1-távoztatni, ’s mag-ät töle meg

Ónìymìnt a’ halálo's bünnek t'úzétöl.` Mert

emlekez'em гей, hogy gyakorca еду egyes

laötlàerr',l avagy egyetlen еду igétskének el

hagyása'bért, az ege'íb.r kerefetnek peril; a’

Prókátor гей са-пШсгавуаЗКодд ellen-Vetés,

ësf: {orgatás által ('a’ Biró-is egyet ércven

vélofyfekfordicotta», és lei`zallìrotca.

1.1mm;-fj'rIirULUa

Аза/ею] , a’ ,killaV más amber рты

qkamak ‚стат; mit мифе/е mivelfzi?

Ivel hogy fokau í'zokták ezt tseleked

ni, ho más ember kerefetibe, és

peribe, melly már két tél között йогов, ki

válcképpen a’ kereletnek leg~végsö шк.

kelyébenì mikor immár mind a’ kcc fel 0k

leveleir, mellyek fa’ kerefecer Шейк, Bírá

.- л ‚ jok

 

_l
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joknak èl'ó-adták, és immár azon vagiyon,

hogy derék fententzi:'xt,lés törvényt kelle

ue mondani; azonban harmad felöl, avágy;

uémellyik negyed felöl-is; fi’ perbe fzokták

magokat eìogyiteni, és belé állanì. '

Annak pkáért  vegy'úk efz'únkbe ‚

mikor a’ реп-3612518 dolgában, és annak ö<

rökös штаты Terug; a’. vég fententzìának
elötte a’ kifakaŕja, és magában аи: »ìtélì,r

hog-y Nagy örökösfképpen ‚. avagy zálogo-vl

stil, аки egyéb útou4 öcer> illetné az a.’,¿ то.

i'zág; сейм-МС meg  térìcve'n А a’ »költség'etf

mellyec ’ а’ тЕе1-регс5 a’ per közbeu kölcöct,`

a’ mennyire arra, ki a’ perke Шок, lla-'mgm

lìk) í'zabadnn .-a’ ketefetbe magát bé-elegyìt

hed, -és ’a"perbe állanì méltósága Vagyon..

De mindàzouálcal .az Al-peres а” perbe дно
ellen, nemwgrtozìk тещей ' oli-leveleit a’l_

Fel-pereû'ól külön elli-adui., föképpenha-ki;

újounan Királ-yV igazságával .meg-kérte _vol-`

na azt a’ peres jófzágob, ‚ёз‘ fa'játtyává a

kamá tennì.  Merc e’ _,féle..K.ì.râly iga sá'gá-`

val kérc jófz'ágnçk ‚рейхе, а’;.ре1:Ье-ё ónak.

.tmcozikv af вы fzokoc: rörvény-tblyáiì en

gedni. _De жёг: а’: ki` igy а’; perbe magát;

впадут '(hogy «ha az:,;Al-peres tagadgya)

сапоги: mindja'xrc af- nemzetségröl-_való 1i«

пей: megfbizonyitani, »hogy„~_ö vér aT iÓ'

fzághnz. _: 'c'.nohar на}: акког áll-bé a',

perbe; шаманы az -ö шииты ugyan .

уаШЬапГЕеЬрсгеЕедёМ. magác: a’ Eel-pe

‚2 „Z F i' 4 res

hogf' . .
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4m. MásDD гике”:

resnek pedig mindenkor kéfznek kell Ienni.

Mei't: ha kéfz nem léfzen a’ perbe bé-állásA

mellett, minden dolgát el-vefzri: és azucán

más úton kell igazságát meg-keresnì. De

ha nemzetségét meg-bizouyirhattya, vagy

.ha az .Al-peres ingyen fem tagadgya; de

àzért azt mondja, hogy e’ fé1e~ perbe-álló

ellen' ö nékie menedéke, шагу egyéb-'féle

levele vólna: Bizonyára a’ Fel-peres, és

Al-penes között, a’ bé-adott Ievelekböl сё:—

vényt fzolgáltathatnak. Az ellen pedig ki

perekbe Шок, a’- leveleknek elö hozatásá~

ra еду bizonyos паров tartozik .a’ Bíró en

gedni ,‘és rendelni. а › -

‘Vigyázni-is kell azért erre, hogy a’

melly per zálogosfjóf'zág felöl, vagy jó

I'zágnak el-foglalása i'elöl forog, feuki az 01

lyan pel-be bé-nem állhat', ho.gy'«a’v jófzág.

nakörökös шиш magának tulajonìthatuá.
Men: az igazï törvénynek , és igazságnak

ellene'volna, hogy' az, a’ ki maga jólìágát,

fzüksége'ìdejéuf, méltó -okokbó1, másnak

еду ideigleul zálogúl elj- kötöcte a’. perlés

I közbèn; jófzágának uraságából»," más ember..
âltal gf kivel' annak elötte . 'ermyi - Aréfzébeu

femmi` közi nem vólt,. örö-kön örökké Ют

l rekethetnék. Avagy olly faint, mellyei; vx

lamellyv embernek lmzébölV eláoglalpak, még

annak toglaláfìlÍ felett perelnek, nem» так

erefztenék kezébe, kìtöl e1fog1alták vólt;

hanem más idegen birtokába birgli adnák.

LXXXV.
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На a?. Fel-pms La,",pe§'rt, дай/туши; ‚
rdfki a’ perke bef «Швы ‚_ да‘теЬегэё штат ’

‘k1.é,.¢,tnuál¿b~.a’wbmylawsymm? „

Пеmiërt hog? кузнеца (шлют Ianni',w

l Нови :mikorf-immàr ‘a’ вы; mind'y «a

ltée félìeleìecìc» eleibe véfzi, és':immár..mińf

deuil( féll4 az.` ö ok-'leveleit-is».eiöìfozca ‚ mi»V

ткете a7` két;fé1'közt mólsó 'ïbntenczìác'

mondana,'és mikbrî immár hannad5l~fvagy

деду-ед `felöl-is Avalůkiilt f'iùperbeïîbèfáliottak

vom; a’ hét-per@ .fêlgïrtudñi-fìllilç'a’

pères", és, All-peres ,f nvagifazàöunön 'tulaj«

d'an‘indúlatwokból¿~ шагу штатива: és

barátì'tanátsókbói, »jô mò'dj'àůfaiûägyeů'égre

és дышит „таран; ёэг igy gf- melt-3A4 és'

annakßtovább  то ‘_ fquásánalë f te ' yeíkéggel

шаге: „щекрьнзы и; * „if

~  ъ «Innéc гнёта egyiŕkérdés, - támad. Ногу

ha »az ,"1 ki a’ perbe ‘f' bé-állett 32;' fAl- ères

спер -abban ‘ a’~ perben-‘fßne'm -fg'ondalvan «- a?

нёс -peresnçk 'fellyül megimoudp'tt- 'egyeneâil

ségéwel, és' a1kixváï'sál,' mellyet а’дЕе1-ре4н

refsel végeztek-,Í és ~meg~erösitettek) ung»t '

het-é tovább', надутый? és vnz» Al-pereq

cartozik-é так v'fì'qrgalmàfztatzás'á'ra-1me -feffV

lelni, és az ellen_'1eve1eket сиз-1102111- a-f

vagy a’ melly leveleket _a’ Fel-peres ellen

az Al-peres elö-¿adóìf миг abból иен-е

tsak rörvényt , és végsö fententziat moqdfhi

' ` “ Ff s nl,

E* t и
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ni, és várnl? Mellyre ez," a.' felelet: hogy

ha а’_1е11у111‚ meg ~ mondott egyeneßég a’

két f'ó pexfes кбит, úgymint а’ Fel~petes,

e's Al-peres'kö ôte Véghez "mehr", s’ гага

meg-egyeztek ,  inekelötce vég немыми:

топдбгьлЫпа а’. Bíró (-még ha»immá1_‘

mindA a’ két.ifé1‘.l'eveleìtxfelö hozta:volna~is'} '

a’ ` регЬ:.-:Ьё›:111ф„нежнейших ‹ toïvább. elö

nem ,mehat ,1'- hemfis Капот агъАЬрегев a’~

állónak дев ` mán- азов. ‘ регЬеп meg-felel

nia.r .fMerneLesvén в: fundamentom (cud-A

nì¿illik .abeeLperes )' fzñkség Amìqden ‘egyéh>

rijtà valóîép'ńletnekfìs el-romla'm. ‘1.- ;:.:.. f

«А ВедЬвджгьаНшчём és.~.rńçgegyezés léa

Гиен ‘а’ фшоваощ _és Yégffenreufzia unán',

:nelly ‚ад-звона Кёгбссд, p„lzudni-jllik а’г-ЁеЪ:

pertes ,nés-'dz AJ-peres ,„ és a’ perbei »álllój

közt тонами; диктор im'mâr a’ ‘pereS jó-x;

lfzágbńl a’ bé-állónakèis illendůréfzß, узах

Завет-штучку new@ тау сайт: Zá

ìogos 5612650;  йсёцёу‘швша; Avathe pedigî

taak шашек уо1па'щеЕ-Зз; ho умна-Шт

peresy шашек 18‘7Ё185Сза,‘ 'Yperbe-alló .ellenî

скатом, l Ekképper; rmég; ha. д af Ееърегез.

' а? per; iel-hagyuá ‚ ¿5 e’. 'keresemek ellen@

Штат-155 Y штатным .-,azérc а’ I`belli.;

l() „"aïńklfuwndocq töçvénynek v fenœmziáß

í`z¢réut„_a' ¿Perben ,lzoìfábbprueben` „ __

.J аж; î ' ' f А ^
д. .JI ‚ jîfv'l'ì'v'J

„встававш—

if fx1 : ;- - ` ‚.-— _.

1
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LXXXVI. TITULUS. _

A’ регате/г folyásokban ai’k тафта"

:dg тег—[2011011 gylilni, mike'ppm kel! аж "

1 ' meg-vermi? ‘ .

Mìvelhogy-, mikor a’ hofzfgú perìnek _fo-«_A

lyása f'zerént valamelly dologïlvéghez

mégyen , ~a’ törvénykezés közben ' ' valame«

nyi birságba eliek a’_ Peresek," és'b'iìúuetésï

,be ., rajtok -meg -fzok'ták тенты fLégyen

teh-ät tudásunkra, поду ha az A_Lpere's; e„

rinek forgásában birságba esem, :fp-do o'g

véghez menvém ha mindjárt'kéfz" »pénzzel
akarja Birája elöttÀ le-tenni; tehát'î'ìninden

Gìráért fzáz-fzéz pénzt tehetrleu" meg-clé;

gites'ben. E’ félé birságnak не: reihe pedi
mi-Udenkor a’ Biróé, a" harmada Ylfpedigfa!

nyertes -Felperesnek таты}. «UHögy'wliai-peìi

dig a’ birságot Birája elött "I'elñeñlf'äkàrjaï'

tenui, avagy nint'senpénze'; hog'ylle'átehet# _

né: mindazáltal keria’ Birót ‚ »söt-ngyán

inti, hogy emberét kü'ldgye,"ki elött mar

háját; és jófzágát à’ birságban oda" bötsül‘

ceti, és véle el-foglaltatcya,f mine'k-elötce

a’ fententziával a’ meg-rögzött fzokás '12e

rént reá mennének; az ollyan minde'n Gi
ràt két-két шансы le-tehet, ésv véle- meg~

ñzethet. Ha pedig a’ Birót meg-nein ki

nállya, s’ nem hija,"a’ birságról „а‘ 5612110

ból eleget fem tett, fem annyi éröt-keze.

f be

и
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"A"L

'be nem botslätott , hanemtellyel'séggel ап‘а

hagyta, hogy a’ Biró az igaz-tételre b0

(айва-Ш а’Реге11 ‚ és akkor tegyetiek igazat

mind a’ birságról, s’ mind a’ fententzìárólr

tehát akkor minden'Girát négymégy forint

га tudváu , стадий: e’ vefznö félnek ìugó

márhájából, ha találtatik, 'uvagy ha nints,

jófzágából `tegyeueńi 'igazat. f

. A" biigság4 pedig a’-perfolyásban miké

pen í'zo'koçt neveked-ni, nem fz'úkség, hogy'

fok beíìéddel irjak felöle; holott e’ féle

hofzfzúi-pet-folyásác , mellybeu а’ régiek

fzokások. í'zeréut , egyik törvény-napról,

más 7 Щпгёву тиары“, két annyival , néha

négyßńnyival haladottla’ birság, a’ derék

wégeezés-I 120121901 1е—сеесё1к. Merc a’ 11101121

ni tögvény, és fzokás fzerént , minden 11012

‘IZú вешек. uégy Oétaván véghez kell menni,

_mellyheûggz' .ïibii'ságy c как egyenként f. gy'úl ,

ée 'megm'em-ßtöbbüi, fem kötözretik; hanem

tsak a2.'harmadik hivatalban , melly tsak

az _egy ¿köà hivatalból,V avagy kìnálásból

fzârmazikmMert azi-elsö Oátaváu az Al»

peres.' ha ,elöl nem jö, három Girán marad,

és a" Fehperes'mind annak. meg-ñzesésére, .

mind a’ Perben el-jáiásra isméc reá hija:

és ezt másodI hivatalnak nevezik. Ha ре

dig -máfod hivatali'a fem jö el'ó, három Gi

ráu шатен! , és az elsö három Giráuak meg

nem ñzerèsée'rt két annyiu marad. De a’

» köz> iktatásbaw, vagy határ-járásban, tsak

СНУ”
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еду-еду birság esik.

folyásában-is: ha az Al-peres гей nem jö ,

TIT'ULUs 4ç9_

három Girán marad. Ha_ pedig jobbágyit'

elö-nem állattya, kiket elö-állatni падут]:

vólt : mimienìkérc egy-egy Girán marad.

A’ Fel-peres pedig, ha a', Шипу törvényé~

be elö nem j'ó hat Girán таща. És
e’ A.fe'le bìrság Èzetésben , mindert Girát:I

a’ Székben, az ö Bírája elött a’ Peres egy

egy foriutral le-tehet. На pedigigaz-tétel

re mégyen; minden Girált négy-négy forint

га]: На edig az Al-peres ingó marhával
bövölkö ik, és azzal yakar mcgñzetni а’

Birónak, és Peresnek e’ féle maradtságot;

tehát a’mjnt a’ bötsiílésnek rendiröl fzóllotf

tunk e’ Decretumnak elsö Réfzében, azon

képpen fzabadon marhával ñzetheti

meg.

Véga a’ Маши: Идёт/г.

  

Az '

‚__—ь`_*.__‚.

A’ rövid Решен l

1341

\4



  

AAZ ORSZAG'

-SzoKo'rT TÖRVÉNYÉNEK

' НАВМАШК RÉSZERÓL

xözöNséGEsEN.

 

ELSÖ TITULUS.

Mivelhogy, Iñennek fegétse'géböl, ide~

»fel el-Végeztem cörvéuyuek fo

lyását; és ‘a’ fententziáknak 'módgyokag

és k'úlömbségeket, a’ mint a’ Király Udva

rában I'zoktak véle e'lni: Immár a’~1)ekre

tumnnk harmadik és utólsó Réfzében 1261

lok a’ féle pereknek rendekröl, és {сдуй—

sokról, mellyeket kérde's're а’ Király Udva

rába f'zoktanak vinui, és e1-is botsátani.

Továbbá, az Opfzágoknak-ìs ‚ úgymìut:

Dalmatìának, H0rvát-Orfzágnak ., Tôt-0P

fzágnak, és E1'dé1y-Orí'záguak i`zok<nzt tór

туши, те11у Orfzágok tudnì-ìllik a’ Maxd

gym'
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\

дуэт—011255; Koronájához tartoznak, és e’

mi Orfzágunkkal úgymint egygyé испек,

és ezeknek Шансы; ltörvények a’ mi сё:

vény'únktöl kevéfsékülömböz. Melly Or-`

íìágtól Гон perekßt, minek utánna végek

fzakad , jobban, nyilvábban való meg-1átás

nak okáe'rt, a’ Király Udvarába kérd'óre

í'zokták botsátani. SZÓllok továbbá a’ {Za

bad Városoknak törvényekröl , .és а’ mi

Jobbágyink, és Póraìnk felöl fzokott töt
'vénynek kî-I'zolgzáltwuzása módjáról: mint az

ide »alá következendö Titulusokban rend

Гагат meg-_léfzen irva.

п. TITULUs.

Hogth тёмен Nép , avagy ï/'ármegye

'ong-_y Уйти: ö magától [засада-ё fzerzéjt ~

magy nem? ’ ~

Mivelhogy a’ megmevezett Orfzágok~

' nak , ugymint : Horvát  Orfzá'gnak,

Tót-Orfkágnak, és Erdélynek az ö meg

rögzöcr rörvények bizonyos réíìben , és

tzìkkelyekben, a’ mi hazánknak, tudni-illik

Magyar-Orfzágnak az ö törve'nyétöl, és

Iìokáffázról külömböz, söt némelìy _Várme

gyék fokkal k'úlömb fzokáfsal (akârmin:

vettek légyen fel) úgymint ваза; törvények

kel
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kel élnek 1 és k'úlömböznek a’ több'- Vér

megyékcöl, de még a’ Király Udvara rör

vényétöl-is. Ez okáért. kérdés támad itt:

Ha minden Nép, паду" Vármegye, avagy

minden Város ö magácól fzerezher-é ö ma

gának való Végezéíì? Erre azt felelly'úk,

hogy femmì Nep: és femmi Köfség í`zer`

zéü nem I'zerezhet ö magától, valamelly«

nek tulajdou birodalma niutsen, hanem más

urasága alatt vagyon; hanem az ö Fejedel

me, és elötte-járója engedelméböl fzerez~

het ollyat, melly femifleni törvénynek, fem

emberì törvénynek ellene nints. Az az,

Воду а’ fzerzésben valami hamifság, és az

idveíëégnek ellene' való dolog ne efsék, f'e

pedig más ember igazságának nyìlván való

árralmára ne légyen, fe véle ne ellenkez

zék.

' ' Ez okon jóllehet a' Dalmacák, Hor

vátók, Tótok, és Erdélyiek, а’ Dìúnak,

és Birságoknak ñzetésében, és egyéb bizo

nyos pereknek folyásában-is, a’ terminuso

kon , az az Orfzágok törve'nyinek idejek

ben (mint ide alább nyilvábban meg-mond

juk ) némelly I'zokásokban a’ mi törvényì'mk

töl külömböznek ‚ ше11уте fzabadságok-ìs

vagyon: és ö magok közt moftan-ìs e’ fe’

le régi {kokásokhoz Üalamì hafonló vége«

áéíl a’ Fejedelem engedelméböl fzerezhet

nek, és végezhetnek. Mindazáltal e’ Ma

gym*l Ori'zágnak közönséges Dekretulma', ‚

‘ es

. .Hä
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'és' l'zerzél'eI törvénye ellen , és a’ jófzág

~ >dolga felöl a’ Király `Udvarában az Orfzág

ÁBi'rái a’ miném'ú törvényt, es fententziát

`ici-mondainak, és ki-fzolgáltatnak, az ellen-
is femmit nem fzerezhetnek, az ellene-va»

ló végezésre-is nints _femmi hetelmok. ~_

_ Melly' dolognak bizonyságára, és >je;

.gyére minden rpereket; .‚ mellyek ö köztök

jól'zág dolgábol támadnak, minekutánua a

zokat véghez vil'zik, mégis a’Király Ud?

Varába, .úgymint ke'rdö helyre , _jobben

тертым, és kérdésnek okáért el-I'zok

ták botsátan'i , holott valamint itélik-meg,

és Valamiben hagyják „как abbankell meg
maradni , akár mit itéltl légyeuI az elött fe- _

löle a’ Bán, avagy a’ Чаша; Azonképpeu

k'úlömb-k'úlömb Vármegyékben , КШбшЬэ

k'úlömb fzerzések'et te'hetnek,I mezönek,

réteknek, erdöknek , 'folyó-vizeknek öri

zéséröl, és malmoknak állapottyokról, és

jövedelmekröl , és egyéb e’ féle dolgokról.

Söt törvény idejének-isv, és folyásának

meg-tartáliban , tudni-illik, hogy egyik

Vármegye rövidebb , és a’ máûk hofzfzabb

folyásfal végezhel'se-el a’ pert ‚ az 6.521?

kiu._a’ _Vármegye lspánnya elött, ö köztök

egyenlô akarattal, es jó tauátsból végezéít

tehetnek. ' De maga úgy. hogy az egél'z
Orfzág Dekretumának , ésr a’ Király Udva

rában régi, és meg-rögzött fzokásnak (mel

lyel a’ törvényben fzokott élui) a’ féle

 Gg ' fzer
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.Táeŕzés 101111 ellene ne'efsék. Továbbá" e’

»féle'l'zerzésekftsak '_közrök. erösek, és

tsak'ö ma'gokraifzólnak. Eifyéb kiv'úl való

‘fz'er'nélyekecf, és egyéb Vármegyebélì Ne

meseketlpedigy kikuekÀ 6 -köztök örökse'

 gek `nintsen“, ‘aï- féle'végezések-bé-nem fog

lalyâk, és femmire öket nem kéníìerithe

tik. Ezen módnn v`a’ fzabad Városok-is,

és'mìnden tartomány , söt még az áros

rend és Kalm'árok-is, Szabók, Szötsök,

-V'argák, Timárok, és egye'b müves embr

тек az ö Czéhekbeu , és ' öunöufköztök

.ikerzéseket 4fzerezhetnek , .а’ Fejedelem en

'gedelmé'böl‘; 15:11:- Ьову.1е’1ё1е fzerze's. igaz,
vtif`z|cei`ségeslégyen 1, és más embernek

'avágy fzabadságának, és. igazságának elle

"ne, és fogyatkozásúra - ne vlegyen. Melly

.fzérz'éfeknek1( a’ mint fellyììl-is meg-mon

'dókj tsak önn'ón `köztök  vagyon erejek.

1 i E’ féle I'z'erzéñ pedig'; a’ Népnekl na

--g'yobb9 és méltóságosb féle rendelhet, és

»fereje'ben-is 'hagyham тег: ezen kivül-is

¿_nem moudhatßyukf¿közönséges 'fzerzésnek

-ÍHa-pedig az illyenvégezésben а’ ne'p meg
laaf'onlané-k ,- téhát a’ 'jobb , és méltóságosb

ïfélnek f'zerzése le'f'zen erösb, 4ésjobb. Jobb

_ ."féh'iek p'edig mondatik a’ nepy között ‚ a'

L`mellyik félbenß mélcósággalßy és 100010611

"nyal jobbak, és jelesbbek Vagynak.' 

` ...f д i g ' l Ш.
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. ш. ‘.Т1ТПЬП8.

Tót Отдает/г ‚ és ЕЛИ/упек tulajdon

fzokott t'o'vvényéröl.

Erts'úk-meg azért , hogy Tóthrfzág, és

Brdély Orfzág fok dolgokban ‚ és tzik

kelyekben kììlömböz a’ Mágyar Orfzág

törvényétöl, jelesbbèn a’ diúnak ñzetésé

ben. мел: Tót-Orfzágban í'záz forint a’

Nemefek dl'ja : Erdélyben ihatvaìl- hat.

Prókátor meg-hivás «is` köztök egyaránc

váló ñze'céfsel leher ~ m'eg.. Jegyïtu

ha ñzetés-is (aZoktólellválván , ykik Sza«

bad {Лак tifztìt Visplik) Tôt-_Orfzágban

fzáz forint ,- Erdélybenhatvunfhat. De ezt

úgy értsed, ha az Ura jófzágg туя Gìrá

ra mégyeu; ha pedìg anuyira nem mégyen

jól`zága,ottis mint Magyar Orf'zágban , az

özvegyeknek kevesebb iegy-ruhát lizetnek.

A’ Zàleós Urak pedlg _úgy elégitik-ki,

miné Magyar Orf'zágban. . Azonképpen mind

a’ kégOrfzágban, a’ jófzágróL, és egyéb

` kiválcképpen, és паду dólgokban járó pe

reket, akár mell`y`fé1 appellályon véle, a'

’ türvénynek ki-xpon'dása után, e ушек Ш—

rály Udvarába, ‚а; Orí'zág Birája eleibe bo

;sáttyák kérdöre: és onnëtismétlen az igaz

tételre az elsö eleibe yií'zfga botsáttyák,

tudui-illik Bánra, és Va'jdára. ` '.

Továbbá , az Erdélyi Nemeí'e `kií`¢~

febb hacalmon ötven„(}iráqxx;aradnak, :nelly

1 ' ' _'Gg' 2 ` ugyan
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игуан annyi forintot téfzen, . A' Vice

lspányok pedig , és SZOlga-ßírák 'ke't ап—

nyin. Eleven dijú köztök harmintz-hârom

forint, деду-1111121 ñzetésnek ‚ ker refze kéfz
Ipénz ,' harmadik réfze ingó marha vásári

böts'ú IZerént. Továbbá, Gy'úlés fzege's»,

melly Gyülés léfzen Király, avagy \Vajdà

akarateyából, fzáz, Szék-törés örven Gira,E

melîy ugyan "annyì forintot téfzen. Kár,"`

és adófság megfvételben, а" iö peres ha
Names I'zemély,'I három forintra; a' mellet

te eskìì'vök tsak еду-еду forintra esküdhet.

nek. Esr jóllehet Erde'lyben a’ törvényben

esett birságban minden Gira tsak fzáz pénzt

` téfzen ; deUOcîaván minden Gira., mint

fzínte'n Magyar Orfzágban, négy forintot

tef'zen a’ bìrságban. Mellyet úgy kellmeg

»flzetni, mint e’_ Dekretum elsö Réf'zének

a’ Végiben' meg-vagyon ir-va. Továbbá,

a’ Vármegye fzékböl `három fon'nt érö mar

hának alatta valamelly per vagyon, azt

Vajda' eleibe ocîavára nem botsártyák ker

döre. Továbbá , Erdélyi parafztokuak ele

ven díjok tízenharmad-fél forint; hólt di».

jok hufzon-öt forintot téfzeń'. Tag fzaggatâs,

mint kéz «314113135; ‚1111,‘ es fzemlki-tolyâs,

és'artzúl> váló feb’ 3” húfz forintot, fog ki

útés hatforintot téfzen. Ha pedìg a’
hel yröl, a’ hòî 'rvalami hatalmat tsekedett

‘a’ parafzt ember ‚- elf`zuladt , ‘a’ hatalom

nem а’ serelmes‘em'bernek'marad, hanem a’ 1

’ - ' földes
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földes Urána'k. A’ `sérelmes ember pedig

tsak kárát, fvagy sérelìnétìveheti-meg. To

vábbá, >mind a’ Nemesl amber, mind a’ pa~k --

rafzt ember. a’ kárról. béhajcott baromnak

hatalmasúl то е1аеге1‘2сёзёёп; , és _akár mi

marhának Imélratlxm 'tartásáért , ‘e’ baromnak,

avagy a’ meg-carrot: marhának bötsén ша

rad._ l Tqvábbá a’ parafzt ember¢,.n’,»fö„pef

res, вши: Fel и pereslégyen, akár Al- peg i

res, káráért egy forintotflvellet-el,.egy ö'

maga hitivel. rA’ lt;öbbi,¿ „kikßmelletgte-„esà

k'úf'znek , bárman vehemekpegy` {относ

hitekkel, és nem Atöbbet. .

IV. TI'TU-LUS. и ,

dz Evíelyi затащить 'kiket l-székeQ

’ ìyeknek bivzmk. ’ “ 'fr ‘ ` \

Továbbá , „так. Erdélybeń l`SizélcelylelsV ‘

kiválrképpen  való-»r .'ïNemeÍbk. 9, Jill? В:

Magyarokról' az utáu_ штата ‚ ’ h`ogy

Scithiából >Ma'gym' „ Oi'íìâ'gba ."Pannónìába

bé-jöttek; kiket mi parqut _módon Széke; .

lyeknek hivunk, és ezeknel@ mindeuellöl

fogva külön törvényekgé's fzokáí'okvagyon,

badi dologban fbö'ltfsek-a kik агакзедекес,

és til'ztet nemzetségre,.ïés -nemzetsége'k~

nek ágazattyára ofztnak намёк. « -Ezeknek ' -

díjok hufzon  ö: {откос téfzen. жуем

váltsága pedig tizenharmad-fél yforìncot :

Föben- járó feutentzia pedìg Székely ellen `

 Gg 3 az
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az "óf 'ö'ńnön _ Ispányok elött, “питон-116337

Girát- tcéfzen,l melly ugyan annyi forintot

ér. ~Az öl'ök'ségeçlìs a’ .meg-fententziázott

ember el-nem Vefzti; hanem'ińagäatcyára,

és attyañaira >I'záll;` Fejét fei'n'" véfzik, hi~
tetle'nség lìòlgától, v"és: föben-járóv vétkek

tölî киша : JL’ törvény ‘Székekben ’pedig

mindeilßirát» ötveiiy pënzzel {гопак le-ten»
nil' Tòvâbbá ‘minden dologban al' l feut'entzia

ki-mòndá'sána' ' тётку, az Ispán ,f és a’

Vice-*Ispáwaá ö Bi'lŕó"ŕéf'zeketA (meg ha a'

‘máslfèl meg-egyènesednék-is véle) méltán

meg-velieri. Tovább'á, örökség felöl ha mi

per indúl ö köztgök, bárom foriim'iak {elet

се“, а’ fzolíòtt kérdésekét meg-tártván ‚` Ki

rály  Udvar'ába ‘vihetik ynyilváblmn-valc'; meg

hányás-vetésért. yE.’ meg-nevezert Orfzá

gokiiak pedig egyéb törvéuyek, mivelhogy

tsák '-ö идти Vágyonlfhelyek ‚ azért nem

{äükség ‚› роду" Зср. пбЬЦес- `fzèâllyak- felöle. ’
* ‘7 г. ; ч »f .Y f Q ч

EST 1 т U LSU- s;
.À- ж ,Í 3019- A. ‘ ‚. ` .

 Mz' Идут в? .Homa'gium , az az: аЁ

г ¿l Dèiú, ésfba'n'yképpen éïteßc'k? ' ‹.

" Wßihögy- а" ‘Dijuŕól ,» és а’ Diju fzerént

' « “уйди“ Giráŕól,L 'gyakorta emlékezem;

azéft~frêïvidekien"értáük' meg, hogy a’ Di-A

júnak”uevezeciv'el, mellyec a’ Deákok Но—

_ mágiumn'ak hín'ak, -két képpen él'únk. Еду

kép'pen' mondgyuk"'törvény Гасим, _úgy

« ` mint
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mint embef kiötésënek, -és _hii/ségének , az

az, jegyzi a’ hüséget, mellyel Tifztnrtó

íoknak ,_ é__s Elöl-járóknak _tai-_tozuak azl alat

çokèvàlók'." Avagy pedig jegyei olly hüsé-f
get",v mellyél iniuden máshoz való hîìségäë

nek"felette ,"fé'je; és jófzága' vefztése al'att,

tsak a’ Fejedelemiiek tartozik az ember.

Másképpen moildatik közönséges fzokáfsal,

ai gyikosoknak'fejek váltságának', azlaz:

mikor a’ l-gyilkds ïejét válttyafmeg a’ Pere

iìüil -dija fzerént, a’ 116111)- hatalmaskodásért
vnl'ó --biifságh {elett , mellyet ;a’w Igyilkofság

{nell-eten tseiekedert» 110111111 Ваз днища «_néy

mel-lyek mondják: n_î‘1Itlonrágiuxmn¿rinneg-T

hólt ember dijámak., паду ,árránakglemii_,

de nem illendö azt-’e'rteni rajtav Мех: a’ »

шея-111311 embert feimniv йп'ацымауаду 111111;

s-Írggfall meg~i1em Wälthattyâki ,L _és 119101181

búlf .561;an штатами. 8531313, 211111198,

hbgy mel-gms' ö'liyék,:ll`ziikség¢ лову-1112 "fà

iejét., ée' лещ-‚12611, ait kit meg-Öle; .válrsaf

mg~ д ‘Es lehgtjîl'hogy'l 5за’дВйЪ'

ш _.kezéböl - 5е1›1`га1адаш1 s inerti', hapfzemézv

lyében a’».'gyilknlì Jmeg -àfogbßttyákn _ ¿51.35

gyilkolfságot'.J -fzánt —‚ fzándékkalf. mivelte, щ

gyßn,nem „ö .magaifdijáùèszßll lç'œl'mà

és - äzetniii- :de ugynuńejeyelîiìzefsen; AZ

ért. imi' _а’. H_omfáginmot, , mâfßdíilormkögöng

eéggel Гена/111568111“ __Ienni 1sértíük-éi
n Í' i` ' ` Ü' ~ 1.113.) *salti* J.

»"-3 гиды св. Iv'- l.—4'ы (Óë‘.4.,_ " Vl.

f. „ лаза,

ív5.
._
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\

V1. T1TULUS.

Kifa'ly шиши тБ/ее’ррт botsá/Íva'k

ke'ïdöre a’ Va'rmegye Sze'kirb'l 12’ Регент?

. ¿s ugyan azfm Sze'kben valo’ Prm'ura'toì~

. тов-Мосты. `

Mìvelhogy.-pedîglen а’ Várme'gye Székin,
mikol: a’ Várme 4ei Ispánok', ~ Vice

Ispánok,`ésïNeìnes B1rák , а’ két peres fél

пек feleleriböl ezy Onfäágnak törvénye fze

rëñt fqntentzïát mondnakg a’ pert fzokták, '
ez»j`Qifzůgnäk' régi îtörvéuyè, es fzokása

',fzeféntì', a’Í '-'Király шуты kérdöre erefz

teni, îhogyß avagyhelyén hagyják, avagy

p_'édîgnie'g-jobbiçsák fott а‘. Vármegye 1:61—

vényét-z Ésßìmiliëk f'utánna a’ rPeresek az

elöbbi. Bír'ákhoz 1a’v Vármêgyére- meg-vifzìlá

a’ ‘perbket‘,'a’ C_örvény-ltécel fzerénc , kéfz

lçi-ńàlońdot'tÄ itéïetn'ek; ki-íìolgáltatásnak, és

elég-tételnèkêfokáért ,' щепу meg-Vitel 111611

a? ï щепу - {01 gondollya ‚ hogy ìperit .lel-v'efz

vette? дающий- ' itélec'er 12011011: ga’ ‘ Ki'

ŕálycó'l аза 651101166 'v'emń'Q -ì'nelly új itélet,

eœjëvèl Pfökátorát-is igyekezik „шея-111111.

j' l_Admi-1k;bká-éït:l vegyük: efzünkbe- ezt ,

ling ininek utánna ai’ Királyë'Udvarából" a’

реп: háti'a fbotsáctyák, ,f {изд-015258 »Birái

meg-látása után akár hagyták légyeu h'e

lyénlaz elöbbi törve'nyc, akár nem, ha a’
‘_I' ` l 1 .i1 ` ï Illeg.~

A



VI.‘ Т›.1.т u L 4`u s.. :f 471

meg-gyözetetu {а g’ perbpn inéletçt vé- .

Г2е11, vagy Prokúrätort hivàilöìmeg. Bz

1112111; аз Ispánok, .Vice-I_spánnk, ës `Bírák

alíálj mi 'törvényt 'fzolgáltafsanalì, ‘és akáŕ ^

mi "fentèntzi'áŕ jimondjànak ; _añńak тёщи

nyìlvábban  Való ‘ meg-látáséŕt "112011 perty a’

Király Udvarába, még e’ féle uj itéletnek _

erejévelfis elmemfkell bocsátäni. 1: J

‚ «u :;;Налре1113.а’ más Éél ¿megrfquatklozih

идёт—111111 kinekìlìámára e’ 1ё1е „per za’ fel,

lyälf meg.- .mondott.~. Király Ламы-Аи. még

elmem boœátták , és ‚‚ е1тпвш...'чйгвё!с volna

kérdöre; azt.- al pexjt_,-„iobban-.¿Yaló meg41á4
Шпик, és hágyás-vetésnek oká'ért, 5821115 .

rály Urìvarába ; el-kell botsátani. „ A’ Pré»

kmmeg-hivás pedig a’ шагает «széî г

kiben »három forintal, lehet-m'eg famellynel;

нёс Vréfze az:1spá`nyé’, Ч1се+1$рйпуё, véfs

Nenes Bírójé ;§-a’„ harmad. même, pgdig,_gï`

Peresé , впавшими Bírák „elöttf vagy ¿i

közz'úlök valamellyik..elött lehet , méga’
Ici-niomiott: fententzia után-ìs „вела Király

Udvarába vitetik af per, és,aÍ,Szolga-Bíró

fenceutziájác ióvá haëygyák , és viíkfza

botsáttyák a’ реп: a’ ármwére ‚ а’ деда

hivás. terhe' ké: Aannyivá léfzen ‚. az~az hat

forintra mégyen.v ‘_ . -

. A I (к) )
. . _ ‚ д ^^^

‘\’..5 . ¿n
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" гта‘г .
~f`. l 3 сд;;1‚‚;.гд‚:;;дг. . y l. l

Мёпёти „Ferekeßpfzûkmë „Юту. Щ:

l .varábólудалив 4’ Vármégjlg _Q . Ispánnya'¿;;
` 3; 110‘ЁИЬЁСЧЁГ21-2а ‘_Ь°“‘й“щг„ a; ' d

. 211211111 Us f1 ‘è ‘.15 ‚ fl.' ‚‚ 

4óllehet -iníìńémîìŕfäerékeb `fm'ìkélppen ъ kel:
` “`1е1`5ё1(°131пё12‘р' v irályf Udváfából ez e-v

'löbbif` B_ïrlik "«fèleibê bOQSátäài v'arról \ ЮНЫЙ?

-Iôgnbözö .fitëlèc “чаш/011? l* ‚шагам ¿ezt

veg'y'ülë Aeíbìïnklîe’ Воду. á’ щепу треть

Ьепт-ЫГЗЁЁЩГИЗЦ‘; lKiráìyî Udvanából ‘а’ ` kélîê >

@fäárôl ‘ismét -fvile'záî'fbotááttyák a’ Инте—э

gy'eçe , e'sl az¿îgazçtëœlrdgßtudnixillik; mins

hfsébb’"МИФЫ ‘, Szék-töre's , пуст-таща;

in'ellyèlcben @fîif'fBí-ráieuakás «l yréí'zek - Wag-yous

Mere 'asz'lelììbbl {Bíráknak-'fgebböl fogyackw>

211501119; ésìl"»bof`zlìúságókis =következnék’

rlídgyfaz67"'@1f'\'_êl'2“el€f„='l: f'aïffbirságból a’ ,kèrdò

mellett mâsf venire-fdaV «'ï.-“'î!r~,ff:f. v ‚ '

YM? ›А'1 311151131. Perben Lpedigfîîemnú 1 birság

ñigitïsenyt'ùdńilillìk mim уеду-шт ‚ muanyè'g»`

fajánd-ék ,\ és'î'zálege's Lperben ,e ésk ezelû>

h`al`0niól"fp`el‘ek"et, ‘rugyœm` 'azon' Kìrůly

Utivärálâól ‚с ишемии 1112121даи-сёсе1ге. „Dd

a’ melly perl: vcsak .Király Udvarában

nek minden folyg'asgâyalme miudeu terhével,

egyik Bíró elöl \¿mái_ìk el " е l'zo'kták el-bo

tséltani.` Деву-1111111 {е1.ё1.&а16 реп pedìg,

és `flyepylegzöi ajándék felöl, avagy 21110—

- 'f gos

«'‘\ afk,
. l.. л

l



" ‘f vm, 'T й н L mi? т

gos jófzág гаммы; Ггйг гоёзпъос meg
haladna, a’ Vármegye Székin `mçgrnem

штык, - М ‘ .
\

.a ~r 'x'
. \ .5 "\\‚д x w ’

ч

: ivm.; 1114111; f

ß» Szabaql 1 Vároibkŕöl ‚ "fé: лит/17: -

j ’ L# "_közbwsêges широтам?154529

' " fzabacf; Városokŕöllisî kevésßefzé'däel

` ' 126110103 meg-'ätvéng" Воду: зёщт‘ёгой

ańóndják” ügyîrńìnt швам 3е3уЁ57ёЁ5'ёвёч ‚

nek ,f'êz'élft' , hogy fok 'llép едутщуш:

ázon"e’.“lffelye11i À"`;‘>Vá'ros pedig щетке:
'gyéb-," hanem ‘ú’ 'liz'aëalúíak ,."és útïz'álçmlî

fokaságòk';"' тёще: rkil: ` falakk-aî лёд älìòz'; `

11М0п16 eröfséggel megl-kerítettekgäïíögy

tifzteí'ségefen, jól, és fzabadon élhefsenek. _

De miérthogy a’,» `Роду _ nakìrfokaságok

ból еду köz'öńséges' Ро gári táì'saság fzo- -

kot: lenni , és .ez illye`n _Pol árìállß Заед

Еёрреп helyeknek* miiletáva ‘, #goh {ёрреп

Privilegìlimoknak ,` és -Szokásoknak k'úlö'mlr
ségekkel ,' és magábań i’l~r'úl`óìnböz. Annak y

okáért_ а’ fzabad Városok közz'úln mellyek ‹

halgatnak 'a’ Király ö Felségef- ëpét'ól,

mint Székes-Fejérvßïr, EI-‘ztergomgé LötSe;

nemellyek pedig, az Orfzágnak ’gi 120

kásaA f'zerént , Thárnok Meilerhez , mint

Buda», Pell, Kafsa, Pofon ‚ Nagy-Szembat,

Sopron, Bártfa, Eperjes», ' SZakÓlcza.1X
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IX. TITULUS._

'Hògy a' вши Va'rosí Polgárok az

ò’ dijokban a’ Nemefekkel вкусит.

’ шатенка; í'zabad Városi Polgárok

azért Dijok йехёцрсг 191122156 » Neme~

fakkel egyenlök; de v_ éb fzabaliságokban

k'úlömbözńek, és n" glemefekkel nem e

gyenlöknek tarimtualgß fem, a’ Nemefek

fzabadságokkal nem ëlnek.î Merc a’ Pol~

gárOknak ybizónyságo,kat azi; ö Yárosokon,

‚ és határokon кыш Ne'mefek щепы: elö

nemv .véí'zik : fem .pedig итак. ‚‚ avagy

adóßágpak meg-nyeréséi-_e az ö Várol'okon

kivfúl увижу forintuál tö-bre, nem esk'údf

hemèk! 2 ‚э .

.i-'îi f "и 2‹

Seebad] ' тиши A Решить ре
raket a’ Kïrály Латы-Меди: ,elcibe mi_

képpm’ шага г . ‘ 

-ovábbá , némelly Szabad Várofokuìlk

P01 ár-Meßerei, ilelmellyekueky ismét

esk'útt Birái,_Polgári, és Tanàtsi vagynak,

kik mindenféle pereket az ö Városbéli 1a

kosi ¿között, és egyéb- k'úlsö embereknek

perekeç-is ',l ha valaki az ott való lakos

em
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á

emberrel perelne , törvény lìerént el-fzok

ták igazitani, és véghez vinni. Ha pedig`

valamellyik peres az ö] itéletekkel meg

nem elégednék; azon реп: elöfzör а’ Thár

nok-Metier Székire; és ha itt fein tetfzik,_

Király fzeme'lye eleibe botsáttyák. H'olott

tsak a’ Polgárok ‚ és a’ Thärnok-Meûer

fententziájút láttyák-meg, ha jól vagyon, '

avagy nem. A’ két félnek minden fogásit,

-mellyel akkor újonuan akárnanak élŕii,

hatrá hag'yváná. Навет ha törte'net Гие—

Tént ollyan mondanának, melly a’ dolog

лак magyarázattyára , és` meg-értésére

fz'úkséges volna. Meft ez illyen dolog

ban mind a’ ké: peres fél fzavát meg-kel!

halgatni.

XI. T I T U L U S.

А’ Szabad [Муфта]: Perekben. mz'

ke'ppen kel! й] itç'letet Нил?

Holott` edig a’ Király Képe elött a’ fza»

bad árosbéli Polgároknak pereket va

lami függô’ dologért, avngyvalami tzik

kelyér: ‚ ismét a’ Polgárok eleibe hátra

botsáttyák ,° ha valamelly fél a’ Polgárok

újolag-való látásával meg-nem видите,

másfzor nem botsáttyák a’ Thárnok-Melier

Szék-ire ;- hanem egyeuefen mindjárt Király

Képere, a’ honnan vüzfza k'úldtek шва.

е

/`.
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De lig: щепу fél ez illyen fenteutziá

valmeg-_nem'akar _elëgedni ‚ még máí'od,

avagy harmad fententziának шахта-13 ‚ теПу

KirályKépe elött lett Volna, az ö dol

gát 1jofbbìtani meg-indithattya új itélettel ;

îde_ugya1'11azo.n Szék Birája elött, a’ melly

.Szék `_elöt't a’ per indittatott vólt. Ha ре

dig a’ ki elöí'zör el- vefztette vólt, és ker

‘d'óre ,volt petit, ésbúj itéletét-is vett dolgá

Ъап, s’ az ‘úi ,itélet mellett-is el-vefztendi' .

'perìtg tehát az után folla dolgát elö nem

veheti: mert пауза azon Bii'ó elött örök
`_.kévbe1é vefztì petit', söt foha többe'> ke'r

«Юге ázt nem kell „erefztenL На pedìg a’

ymás fél-ìs , a’ ki elöfáöt meg-nyerte vólt,

pei'i't el-vefztelidi; ö-is ‘új itéletet kérhet,>

fziutéu mint a’ más fé1,lés haßfnló képp'en

dolgábzm el-járhat.l -A - . ‚ .

На pedig a"ke'rdö, vagy az'új ite'let

>mellett, eZ a’ Peres ,fel-is' el-vefztendi dol
Agá't, az elöbbi törvéńyfakár helye'n Над?

.váu ‚ akár pedig'meg-jobbìtwän, “саду 1е

izálitván, és femmivé térvén; ez-is azö e

libeu tovább nem mehßt,l ищет бгёК’ё

“116 'Yefätegségben Ie'iìeu perez'Ez illyeu

ke'ppeny ~egyik fel fem ke'rhet.` többé új ité

_letet ‚ AI'em >pedig másfzoifappellatinba petit

¿iem'viheti Merc.' ìniudenik fél ú'j'itéletet

egyfìer yett, e's игуан azou perbe máfod

дюнам új itéletetßnem hozhat. ‘



_ _y»î

:XI:. T'x. т u L_mísg .f5 ají

Az áppellatiplçgt/pqli'g mjndgn Pol “â

11 törvényeknek kiàmondasa után, a’ á.. v

‘ŕaíbkńàk Frivilegiumihbz »képçll и? 30111};

ТЬёгпокг-Мейеге :SZék-ife ', léa -Kjrály >Képe

éleibe mindenkor el-vihetìk. Mert ha ap«

fpellàti'oba Ael-nem Y<m¢eí`zf:¢:«11<íl< , «да’ _;fzeggégyek

» .'a’ hardlmgí'ok еПец `avagy kedifélrtlfn avagy

-ajáudékérc gyakorta meg- ronçatgu'ulak,l és

'ögigazságokban meg  fogyapkoznánaçk»

"-'De :a’ füben-járó perekröl, mellyért шнек

"',kell‘esui, és Iember halálnak:.kel1 lemli.,

.más a’ dolog, »Mert abbgn v_:§1'ppellátiójolî. '

nem Ilehren; hanem ha`ue taláixlrgâń a’ blïnl '
telent míndeneûöl fogva vakmeŕöl itéletï

Vtel ligyekeznének meg ölui. Melly (10101;

Ьап а’ büutelennekP atyaíiai mindjárt К1—

rályra folyamhatnak, és a’ perben oltalmat

'kërhetìlek Továbbá , ha» e’ {éle Polgári

perek folyáûnak elötte , avagyr azoknak

yìfzfza botsátáfok után, a’ Prókátornak be

-íkédìt .‚ ча3у1е1е1ес1с fzükség léí'zen meg

hínì; tehát az ott шт rötvény-fzéknelg

-Birája fzokását meg-tartván ‚ а’ ki elöçt

,d felelec lett vólc, azon Biró elötc meg»

-hihatnyák ...
I nl

" -' ' kga“

- 1: l
¿L XII.
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if ‘ 1111; тхгтдиьпэд

kívül ' való bizonykág0t_;ß’~1>oz_- ‘

y датой-1621511 bémem vefzik.

Tòväbbá, a’ fzabad Várolì -Polgárok közt

‘ ` örökség felöl való' perben, a’ >kivììl

valóknak , kik ott: nem lakol'ok ‚ Ъ12опу

§ág-tételeket bé-nem V'éfzìk. De adófság

felöl , és egye'b dologfe'löl. akár mi lé

gyen, a’ ki az ‘ó határokon kivül léíìen,`
jó ln'r'ù , és,v `tìl`ztel`ségbéli embert, akár fki

lêgyen, bizonyságnak Всё-{201112111 venni. г: «

~ ‘ XIII. TITULjU s.

‘.él’v vallafok a’ Бди? ‚ e's esllw“ztt„1’¢_)l .

- »- g'a'rok сдан 1ёвуспе1г. `

\ . ‘fsf . :gf

'Ismét a’ Polgárùk között való vallás-t'érel

,nek,'me11y a’ Wiró el'ótf., vagy kér ез—

"111111 Polgár elött léfzen' ,I ö köztökv, ¿s

^а2 ö határokban minden" iële jóí'zágókról,

mind indúlóról, Tmind indúletlanról, min

denkor ereje vagyon ‚ és meg-tartatìk:

А’ Polgárok kö бы: pedig >nìntsen 'helye

egyéb vallásnak, akár az :Grfzág Birái elött,

akár egyéb hìhetö helyeken lett~légyen,

az örökségnek örökrárron való el-adász

lelöl.'v
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__.;XIV.' TITULUS.l

._ A’A P01 иго/е közön: шт örökségnek '

_i: urasaga'ba mike'ppm kellym be'~1ne1mi? д

1$тёс;..}1а а’ЖеПуШ meg-mondott Bl'ró, és

- esk'úttfPolgárok elötrvalami örökségröl; ‘

tudnì~illik häzról, majorokról, fkertekröl,` ‘

` halas-nókról avagy fzölökröl Vallás 1él`zen;

tehát каштан, hogy-e’ ‘féle örökséguek
vévöje azoknak uraságába, és birodalmár x

ba, mellyekbe bé-akarna rnennì„««` és 'magá-_

пак akarja tulajdonitani, tehát azokba Való

menéfe, ’s bé-iktatáfa, két esk'útc Pplgár

által légyen , 'kiket atta botsátnak; Es ha

valaki ellenzi akár mi formán, tizen-ötöd

qapalatt azon Biró, és eskütt Polgárok e

lötc az ö ellene-mondásáuak okát kell adni.

Ha pedig ellene- mondó nem léfzen;

tehát az, a’ kinek az elfadás, és _af „на:

lett az örökségnek uraságában,lé's birodal

mában, bátran, és Izabadony bé-mehet. Ha

pedig valamelly ember aunak utánna azok

hoz valamì közic mondaná, >és__iga.zságaln: ге—

ménlené-benne; ofztáu eg'y egéfz efztende

ig, és еду. пар alatt, _ha akarja,_titkon, a

vagy nyilván -ellene mondhac. `Mem: ее

gyébként'ha nem ellenzi; az 'ö igazságában,

hácra шагаю, és az örökség mellöl el-elìk.

IN'yilván-Való.` képpen Еву—15 andha; Jelle@

l ` Hh ne,"
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ne, ha azt, a’ ki az örökséget bi1-ja, annak

okáért törve'ny'ŕè híjà, és а"`1е11у111 meg~

mondott el'ztendeig az ö Bl'rája elött a’ tör

véii'ybe bé-áll,~ és рейс. е1-1свгк11ьр Titkòn

pedìg igy mondhai:l ellene uz'ßel-adásnak,

hogy a’ Bíró elött , vagy pedig _az esk'útt

Pòlgárok еще, törvény fzeréin .vLaIÓ «1201 .

йоёс=с11а1шб1<ас efztend'eig, és еду эпар a

Ми: агбгёКзёдсб! сёяуещез а’ Város капу

vébe ^ jegyezteß'e г’ hogy a’ tilalomnak 4el

múlatálä вы, avagy elhagyál`a. так, рт

fcviptio, az az: idö-múlás ne ef'sék az ö reá

nézendi'y'ört'iksfégnek` idegen ~által való bi

ra'sában. Y I г ‹ ‚

тхтпьпзм

АТ тушу [жжёт Uuló гад-тахта;
¿lf Polga'rok közò'tt fzokott meg'-tiŕn'taztm'.

Uhŕa"Vámsbéli'Polgárok között az el

, ' idégeńitett~‘~- выверт; való ~idü -múlás

t'izenkét eizcendüt tartott; mindazáltal той“
ínóiiE_né'lkül, és falufi módra efztendöc, éS'

егудпарог‘сап: ‚На pedig a’ séreimes,'a.s

v-agy @Ilenia-fé; az ö ellenkezöjér, ki az

èl-adott öröksêget' biija, a’ tilalomnak meg

.Të`telè"_u'tá11, éfzte'udö forgásának piatta per

Ъе Шёгсефй е1-11а13ащё; tehéuzf-zfl itilal'omnak

napjâtól fógva alá-fzáilxl'älváll,'»mihden cfz

tenaiiiffofgásáńak," és а’ megï tiltott'napnak _

ею:

ц
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elötte ismét tilalmat tégyen a’ meg-mondott‘ `

mód I'Zere'ntf hogy mikor kelletik, _és 'fire_sg»h

Sége lehet hozzá,_ tößvénybe foghal'fa» _e'1_'et:A

te ellenkezöje't. _ ._ ‚. ,__

На pedig a’ Biró, vagy az eskiìtt:PQl_e-f;á"

gárok, a’ kik elött a’ tilalom-tétellett, gyí'@` Ã .

lölségböl, haragból, avagy akár mi okból
e’ féle tilalmal: a' Protoculumba,=_az 'azw ~Vá

ros könyvébe lié-nem jegyzetnék, avagy

a’ tilalom levelet nemïakarnák ki~adni; te- .

hátei’ tiltó az Orf'zág Birája elött, vagy. e

âyéb bizonyos helyben tudományt tehet a’

íróra; tsak hogy a’ tudomány-tétel (ат hol

liz'úkse'g léíìen) nyilván meg-bizonyittal'sék.

. _ l . . _ «_

XVI. TITULUS.." ‚

А’ Pol drole kôzött- „М örökséget.
windenl ozzá tawozandóval, mint kell На» .

bez venni? ‚ y :. жди:

ISmét, ha Valaki Valamelly örökgéget ineg

ve'fzen, mind az aho'z сапогами biro

dalmával, a’ Polgárok között., tehát,è_hatsak

a’ fö helyt, és бгбКзёЗег{од1а11уа—е1,’вид;

és belé iktattya magát. Mercv az örökség

nek fö lhelyér; el~foglalván ‚ ярдак 119326

t-.irtozandó réfzeit, és- javáit-is, tuil_nr__vàló_.

dolog , поду, ekképen _ mngáUa'IQ Раджа ___1e

gyeu e1. A’ 110221х taŕtozandóknàlg ред;
' Hlifz"`d " _' verh`
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vezetî'pedìg mindeut bé-foglal,'a’ mi e’ lféle -.

derekl ‘órökséghez törvény fzerënt, avagy -

a"`Városnak fzokáfa fzerént' illenék. Ha

ист ha ne talán az el-adásnak, és a’ meg-`

, vételnek idején, a', hozzá ta'rtozókból va

lamelly réf'zt- ki-fzakafztanak, mellye't az el

adó _magának meg-akar tartani. '

XVII. [ilfI'TUL'Us.Y

A’ Üa'rosbélieknek ада/„сдаем, melig

föl fammi bizouym'got nem дитяти.

Smét, ha valámelly Városbélit valaki a

dófsâgnak meg-ñzetéséért perbe fog, és

a’ Fel-peres azadós -elleu bizonyságot elö

nem` hozhat; tehátfa’ Városbe'li, a’ fzabad

Váro'foknak régi fzokáfok fzerént , tsak

önnön fzemélyének взыщет. meg-ment

heti magát. т ч .

121353? ДЦТШД _ T ITU S.

ÄÍÍ'JPQÍÈWOMIÍ, Аптек тог: fo'mé»

С, _ ’ ¿ 'vçgyon'öïökségeh

Ég-is mind a’ felly'úl nie -mondott, és
_ А "__el ' éb fzabadl Vátosbéliekg,A klknek más

embër Qldén, és'határin vagyon örökségek,
¢=."’_'_ïe'lev "‘örökségbölj'a’ melly jövedélemmel

' ” ` " Ц tar



axvam~~ та 71 и ‚483

tartoznának aßfóldes Швейные,- azoknakn

A_karattyrolg , 'es' kedvek _ ellen, i .az follyan/.jů

Wedelergnelg т - agiásáçól ‘g magokat ‚‚ nem

фьацуёц; .‚ Sat, iqkább', `az. örökség „1111111,

‚игуан goçtlaï взыщи; elöçc 'minden1 рана.

yfzolkodóimkQ'Zïflés> peresnek ì-sartezik .ŕöxvényt f

állaui, és а? фдУёрупектейдедшг IÉsfhalïalz

.,örökségnelç ,' ayagy _, а’д hacámak. ~ÁZinéi1;, _ ,41'

>h<_)l{:11.'z lörökség vqlnp4 ‘,{ Valami „параши

1еке1211е1сдауа8у «yétket téfznek, :mig-az .

follyan _vétekérç-is a._ugym ‚оке; carsoznak „сё:

4Vényli:£1llaufî.. 'A ' „ „3.1 . л ,-.e

ï ‘ ` '  gmail-1:0' ificîfì

д; n 'IT'. ‚Щи

‚ l'l A штамма гф'11с11уг`_ ¿21am? _P'

у Y ` ' „if ¿_ .‘

. >ISniét 5 hog?.t minder; Szabad , _.és` egygéla.

l Várofokìa mellyek дышит módonjé~

fzágot birnák,.g’ féle 'ófzágokért,¿ez Orßzág

reudelt Birg'xiîicéletiue ‘ д, es Jtörve'ny-tételé

hek?, min; fziutén a’ .Nemefeky 1111116”—

kot tarte;i1ak‘el1ged11i. 112 __а’ Neme

fekilek, avagy a’ Nemel'ek alatt _való job

_blágygknak ‚ a; Iilly-en jóí'zágokból valamì

kárt,t és egye'b {éle gonofzságot ártalmat,

„és пасы-ша: nselekefìuek; tehát az illyen goe

Dnofzságokért 2 és - hatalmas tselekedetekért

a’- Bírot , ésl eskücr Polgárokat, mind a’

. Н11 3 kös
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_ ‚__.—‚,-— -r-V vw

"kößêg-gel“ egyetemben, inìńdehkò'r' "a"` s'érel

"flífe'sßy-éàA а’ -kár-vällölgt fé] aMK'iráiy Udvará

maтёмную: hihmcya; 'jA'va'gyg- ’ на» а’ Fel

‚регезпек' zúgy tetfzìk , a* ‚ щ1шезуъ'—‚$2ёк1‹

fregi a’P ` те'ПУЬёй да? ÍÓFZág' Vägybu; `idëzheń,

'lès' péirble lfffgljat't'ya:`E’ féle-¿pefekńek (10155

?Бап‘Ёрёфё mike-'ppm' kellyeń ‘êl-járnî', és> mi

тёти i 9 ‘feńtentgz'iát- ‘kellyeń 'f a’l Város'bélìekre

A"ińònldanì ;’ ‘a"” mi dere'k 'Dekretumunkban

l»iwi-Iván ńieg-vagyon Эта: Мену“ törvény

_ пек uyil'vábban val'ó m-eg~magyarázattyáért,

azon dnlogról Iker» ett ártikulull `igénkéńt

itt-is bé-akarám imìímelly e’ képpen követ
kezikî дуду“; ;r_ ` э `

И ‚ Tov'ábbá д" úgymond, под а’ fzabad

~ удою}: ‚ шдпй-ППК: Buda, Peil, Kalïa ,

7‘1’011311‘5" $оргоп.,;дВап{а‘‚ Eperjes , Nagy

Szombat.; Lötse,> Gei'écz,^ és minden egyéb

li'zabad Várofok, és aZQkuak lakói , ha a’
‘Nem'eí'ekneh l'és `Vjófzágos èmbereknek va

“lami"bolëfzuságot,' és`~kárt téfznek, ha ez

illyeń Vároênak ‚ — avagy тактик 37 ésî Polgá-_
"ììnakß“ a’ 'kçí"kůrt,A és bòfzfzúsägot tél'zeu ,

valámikVármegyében faluja’,Y 'es `jól`zága

'îëeùd., és abból Ya’ jófzgígból Nemes--embert

‘meg-bânt, чаду me'gfkároíìt, tudniìllìk, -ha

д ez Шуе“ bäntás,‘avagy kár-tétel='kìlïebb ha

l15‘¢11f_)m1`1ak'1enui ismértetńék, rartozzék штак—

‘nkáërb azon- Vármegyébeug'a’ lhol à’ jó

í'zág `vagyon az lspánelött: törvényt állanì.

На рефвлаг о11уап Városnak, vagylPol`

« gar
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gáŕnak'velämelly 'Vár gyébén jólkága'nem ~

léfzen§'ës _a’-- Nem ember; 1avagy vala

melly` ljófkägos ~ember сваи egy Polgárral

` ll"ze`mélyè`I'zerént, :NagyI ‘bizonyos Polgá.

rokkal, de ‚нет Minden"-köeégge1,`avagy

'az egéfz Vároiîal akarand» perleni:' ltehâlz

ez illyen Nemes, ésjobbágyos ember tar

tozzék az `ö-'~pe1'it Ы" Váu'os` Bírája' elött

forgatni, és ~ken-esili.' ч Ha pedìg -ez illyen

Nemes;'és -jóf'zágos ‘ember 'mind a2 ее“:

Város ellen, avagy vil'zontag az egéfz Vá

ros a' Nexlles-.ember ellen, és egyéb job
bágyos eńìberek elle'nAvàlami реи, теПу

nagyobb .hagalom'r'a menne, avagy jófzág

dblgůérc îgyekezùëk indicani; tellát az illyén
per: a" Kirá'ly lKëpè -elött,€törvény fzerénc

való hìvatal `alltel kell el-ìndltapì, a’ ,Pereßz

„rmllA hivánf, és la" törvénynek" folyáfa fzeréút

Жен а’ >dolgoc- véghez vinni. “És -ho у ha

'jvälam'elly tél» ez Шуеп "pel-ben egyńrasI el

l'en- ‘a’ törvényuek' folyásában а“ Király Ké

ре- elött yvalamìképpen meg-fogïatkozìk, és

'petit el-»vefzti; ha видную -peŕ jófzág dol

-gát Шей”; tehát à’ ve'fzt'ö fél nem nagyobb

terhen, 'az az,'nem (еде, és jófzâga vel'z

tésfên,l hanem tsak* kétÁZáz Iforincou marad

-gyom -Ha pedigä? féle' рев Nemes ember

пек házára l menésröl ,'" ’meg-fogásáról , meg

veréséröl ‚и meg-febelìtéséröl , ésl meg  ölésé

röl vólna; tehátleïféle hatalom-tévök fe

jek, e's mindel'x 'jóläágóky és-marhájok vel'z

‹ H h 4 tésén
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l .

~ tésén imaradgyanakli; minthogy ‚езда-Шрёдин

is azon törvejny,meg.tarratott. Holmty pe

diglen' a’ 'Vámsbélìeknek valamelly Ur ,

V:imgy Nemesßmbe'rb földén ezi Orf'zágban

ikölöjeŕvagyfm, ‚днищу ‘másV çgyéb. öröksè.

ge, ,és azI Итак, ‚тазу Nemes embernek

löldén valamit vétkçzik, avagy valakit meg

károiìtdg az illyen.'dolßgban„azou Városbéli

tartoZZák azon földes,'Ur elött, a’ ki alatt

nz örökség vagyon, törvényt állani.

Í ">'IÍIII'1`U'LUS.y'Qi` '

N' .i ¿Va'rci.vbe'li'elé d" nyilçijnwdló glonófz

тёщи büntetbetik ¿mcg?

’ feletiua’ vVz'irosbéliek lópókat„1atr0kat,

.- gyilkofokat, ,ház-„égetökeg `és 'egyébfé

y úryán ‚мы hataîll'ngk mutsen.

le кузнец-ша Ьйпбзбкесд :az -ö' erde,de l

fzerentstijrvénnyel медитаций: de; a’ `
.tagok  vagdnlásái'a;,: „és meeeleséi-e I-törvény

Al’ Nemefe

_ ket.pedig ha a"j`yén„ek helyénï meg-nem

kaphantyák; тёще: ifemy foghattyák, fem _

”тег-пат kinozhatlyák.;iA1mak yokáért ha

y valamelly ; Уйюзы úgymim, köz L _akaratból ,

valamelly, Nemesmemberr?. igaz ok пенни

¿meg-öl; tehát _nem»mindnye'xjan` a’ Városbè

`,flicker .egyenként, fideâtsak'a’ Bírót:~,` és az

_ eskütt Polgárokat kell _éretce fejeken щади?

ваш.
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пшика; татарка: гёгбкзёвещдеь‘теда
.. tik, ainmellyn _ on.fzemélyekre.wa.ìó

réfz vólna: mellynekrkét .éí'zeßî .71Kìráiyéï,

mint Afölglea. Швы дыша __ réfze „pedig ya'

Peresé» A’ fzabàdëlárafoknakqpedig„inin

,den tÖbb сёгчёпудк..г2аьа‹1$йнрдэ‚еёз 1394—
kaika azf` ö v_JBriv_i_I__eg,ì_ungklïan -» „niegfyagyçn

_irva, melly Pńvilegiampknak штежёт’

hacámk туш тйпдец delgekbanme’ Magyar

Orfzág ейокрссдгёкуётьед-Жившие;

¿Sak аЬог.›КеП;‚Ьа1$щ10К-;.‚ .nF-.1n ein», És

k.: . .LK-w g l И мочат“! sie!!

@XXL UT~IT>U1LU 5485"

. ' _ т' ' "Гц ". ~. «l f QH'QSQI. 33"._5L

А’ ggiíkofm'gról, тянут-шипит?

‚ ;: ‚3, о1га1тйЬап18:91:1[257ёы'г‘нп :l è 'à
. ".« ‘ “Esi ii' 'ii'.‘lfzîï

-- vIlwel'hiogy vnzV ember öldöklésiiöl'ï enilé

‘  kezénka és A_látt:y_i1k, мнимыми.

‚ berhalált bimtetésnélkül {шишка-цепей

ni ,`_ mivelhogy ‚так véfznelniaröt',j поду

`inagok oltalmában tselekedték'lvulim.;‘annek

'okáért röïvidedenv fzó'ljunk штамм 36- "

rgyen. a’ lmaga oltalmazäs , #és'f mi » legy'en fa’

bofzfzú-állás. Ноты azért' ча1а1к1`ш2с fe

leli,~ hogy maga oltalmában tseiekedte "1’

>gyilkofságot9 nein keil; azti mindjárt _el-'hin

~ni; hanein elsöbbeuás'ineg-keli bizoniyitanig

-hog'y-Äa’ meg-hólt ember jött'elöfzör-is

`legyvlere's kézzel гей, és miatta maga éìen

tét- fel~tette. Mert a’ ki mezitelen fegy»

' Hh ç ver
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vèfreifníêgyen миазмами (нации.

‘IÓ’ @ORpg-,Íng 'Vagymeg-‘QkärjáölnL vagy

«líalälò's“‘-í`elâbë ì ' Кеййд'ешй; -' f ‘
` f ' Nyilvâlt-vaglî') 'iitylög-l ïpf'e'dìgj ez ‚4110337?

'Nenes' 'eîñbëfekhek" nëmf' шк ‘ meg -öìéfelem

ett , *de meg-veréllekéttì'avaÍgy Ёгей;

'meg-febesitéfekêrt-'iá‘ ‘ffe'lj'éń ` 'mara'fzttyá f az

èmbeńrç?, 'Nem ftartbzik зажёг: Í'enki véle , 

"hogyh'a ¿-`fegyve‘rrel"f геаг _д1тёдуеп , «avagy

 «немытым; зайдёт f мед-гаданий ,‹ hogy

el-t'úrje néki, és fzìńtémreíi va':rja`.vï4 s in

nét vagygn, hogy _h_a так: bizonyos, «is

igaz mag'á kidmábäulelfenségétf ki ellen

séges képpen mezítelen fegyverrel reá

_ givúltgmeg-öli: mindy dija', mindv'ére

e féle meg-1ölmek,=mféltán el-vefz, és tör

vénuyel fem nyeri-meg Топа.

Különiben 'vagy'ou lniltuiazt'lltalv 571931

. lai-ism'éretn'ek törìfényúttyn fzerént. ‚а Мец

-ha »valákivtif'zteí'ségefen ,-1 Le's, egéfségbeu a’ _

’genofk ¿einherl мент .e1-weber; tehát tartozik

Y :mlnâlabc :eLi-nœnni-elöke, hogyïnagyobh kár,

es verzedelem reájok >ne-köv'etzkezze'lc. .A'

‘maggv eltalmában ‚от: halálról .pedigf ezt

-vedd.eí`2¢dbe, поду вис ,_ ki müll meg-ölt',

a’ mit, ment embetwavagy még megdlem.

шанс уст, avagypedigiimmár meg-is ver

ne мм На а2‘е1зб ._vólt, tudni-_illik mi

koron l,meg ütve inem vólc , mindazáltal

ilzinténfütni akarván keze't-is hozzá Ahúzta

vólt; петарда alatt, a’ kite тетенек, ellen

 .l ¿L_ _ ' ve*
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тесёГ5е1 татами: Еёе1е1<е1`211(‚"ЕёЁЗЁБЁЁЁТЁш
а’ ‘maga »_Olŕalmz'xba'n 'látfzik t_sé1ekedx;i`,"ë§

;$ё1е1;еёсё..‘: Y'pedig ,irrimáif"guíe'g-isfd ü'çöf» .

Vtè , _ésu el-ís‘ Шнура _ az ütéñ ‚" hïeg-fzürivélï;

'gçehátli чет fzabadö ńéki ìVîl`zll`zï`a At‘.«îê`1pni"già

'útés 'u'çáú „eÉgyf _keVëSyál-tgtya: щеШЗДФЁ ' ПЁФ

д‘иёдаако1ца1шад 111111111. к'егедаегуащ igáz

wel; * és__'bofzp~áf11ásnak ‚тащат; ,Vj gs* lell'ńi

itéltetilç. _ Haneuiliàfßzërfŕfpëiàlßlgeäné ' а’ _Së

'félmesgféi ¿„11ng"a_".fpöbìi, üfégektöl, ’ ша «at

Ynfl=:g.-_°1'n‘e“'_ @me,1g-,menye1çheä Гей „гид

‘fel gjll13g“kçg;deń¢;1;_' ès трап; ‘iig-yan _vég

‘liez'__'çikárńá„ mini; “Ев: аду] КШёщпзёд уа
’ g-v 201112 132 blt@1,¢_mbáń,“ës',' lïle'Z'IZú’È 511685911.

. I @it ‚дТгдшёваа'611111111”гьеуепуёьёп;‚ fé'S.'

¿ze Í hiytelenséghen; Iéfzeń :_ ' a.’ _l магии-1111;

_Pe 18;`-'ёЧаЁу.*йгчгдёгйьйдёТдтйдёёщ _êûkr

mé ` На .pedig '_ki-¿ń'emç 'tetfilk ‘il’ ibizohy

_ság 61; i айву”мышек; дышишь `v_-ól't

Yelöbb `a’ m'álì-kńálçflïehát 'aäjléfzeb vétk'eq,

a’ mèllyikfelvs'ôbbëtî "a" тётю: Íhábofúság'

iuditot'ta, es 113 véfeség'reges bajlfaî;kik-l'u'tíga...t

f-'r '

хщ ТТПЁШё}? J

Ах: Óitalhiat `hu'ńy-képpenf, ¿s -miképpeil

`шут '

l Т

1 .h :'IV l.:

ÀZ-olŕalom pedig нёс Кёрреп vétetik.

‘ ЕШГгбг,‘ ember teůének ‚ és fzsmé

lyfâ-Il '

1

(

ЁЩ
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.Jyének '_,çltalmm y. Máfodfgor pedig, a’
радиан; Les!F örökségnek .olçalma , "s ,rileg

tartáfä."I Te'ßüpkpek цифр; ~és {тщетные};

"ol-çalpi'á ‘légyèn annual, ‘minekelött'e raj

gunk' „a’jtö,1'yéuyte1e1r‘ bòfzfzú ‘meg’ ,- eíäék,

‚ щади-идут азов bar_çzban', es tul'akodás
:ball az'on "nleglgerjedçtiç," `Vétekiieky tüzébexí ,

тёд annakelörte, hogy ‘a’l verekedö,' ki' az

-Lçlsö `lìtéfc паса, а’ Ье1у1'б1 е1-теппе. Mert

há áZ litfán'. ‘v'SaIá it ñíivèsz;_ nem сдающ

`пак, hanemj ëQfZú-állásgak'fmondagŕik.' “ ‘d

3_ l “ магами, .~ olràlßlaélfiük a.'  зд

_fzfÀ-gnak ‚ ‘és ¿_'öriíkségnek meg L'tartás'áéref;

дюну î fz'eréńt' mißdé'li' мышек; akůr, 'Nè

рёв, «kán más 361235058 lèmber детища

ltendön'çak fçrgë'ifal jalattg“ ákár ”Шиш-Д“ 'fòlä
/ tó_t',<f»1,jlj<ŕ`_<.§i -hatalmas 'f0gla16tól, ki ешьте;

jófzágát' ‘gl-úettef vòlnâ; Ímïndenké pen' '_meg

Asangedte,:tïkf„ŕllz=.1`g,'át: megl `,`ölca1`maz„m, (а’ ' 'mint

erröl a’ D_ekrenumnak азах-нашить fzól

‘lottunkl _és az ö„öŕöks„égé'l`>öl ki-Vétni, ez
‘Orfzág ¿'törvényéxiek l îrégi, meg — rögzöçt

fzokáfa' ùerént, “még ez illyen haralmas `

foglalónak nyilván való kár-vallásával ~ is f 7

tellyes hatälmaàvagyon embemekfrea'i, hogy

maga jófzagából, és örökségéböl valahogy

,ki~vetheffe._l Es e’ fé1e«.d0logban‘ азид—Зине}! l

fol'ztót, és годины, az ö maga oltalma р—

kár miném'ú legyen , meg- nem menti. Es

« ebböl következik ez , hogyha az örökség

nek, és jóí'zágnak meg-tartásáért mindennek l

д l ~ " . illik

Х
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—-www».г‹‚—.-.,_

_ mik' тж тег—окающим rokkálïiñléább ',» .
és' erösbbeu telìének, es fzemëlyëŕre'k coltal-f

maZáSában ('a’l hol a’ Velz'edel'xnetl láttya ,i

h_ogy-'reá Катюши) magâtfoltàlmaznîi l

rzabad. . .. у . . .fw Mg; i рта;

v _Mindazáltah Шеи ‚` é`s lelkììiílê"îìëŕn'ére-f'“y

ti fzerént, minden 'oltàlomhakî'ìíetçk'îńélkül

való .mértékletefséggel kell шпик "Mellyî

vétek наш való' oltalom' mondatik` l'enni, l

'mìkòr'ialaykiïeńl magát, Тет maŕlŕáját kü

lömben шея-нет о1са1ша211шуа754 ьапеш На

аж; а’ ki ö гейтёвуеп, vagy`megöli, _

чаду тег-ГеЬЬесй;_ ‘ ‘ ‘к :

“Щ„ШU виз. '

А’ f_enyegetésért illik  ét _vala/ait meg

ba'ntani? 9 д '

DE in kérdes támad: Воду ha там ‚на

НаЫПа} fenyeget , fzabad leigyeméV e

zért ötet'bántani, vagy nem`.g Erŕe ez a’

теплее, hogy noha ez Orfz'âg" törvénye
fzere'nt , fenyegetésért:v nem fzabad fenkîc '

meg-bántani (hanem ha égetéffel 'fen'yege'œ -

пе; ’mercl шаха Vároû, akár falut',"avagy

másnak házát hogy ‘fe1»gyújtyá5'és' Шея-ё—

getélïel fen'yegetì, meg-fzokták Iérette ölni)

A’ közönséges 'törvény {kerént штангам,

ha 'az'az ember,'~ki máů halállal íëhjféget; ‚

Olly
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сну-папашу; léend , avagy ha egye'bkor-is

fzukta «Aïegyegetésétï Véghez Vian és e
g“yçf:b1<gé_iit:31st verekedö (‚а’ minthogy inég az

embemeh igen jafimvborà-isv [che: illyen er
költsîî) Aa’ haláfnak el-'távoztaçás'áért hal

me/g-engedtetik a; oltalqm , azonképpen a’

bántäg-ls, {De- ha nem vólt -legyébkor-is

- шашка, hpgy. Valakic. .meg- Verj,en„„ avagy

feuyegeréíiç- végbe Vigye; ltrehác befzéddel.

ellene állhat, de fe vertel hem engedtètik.

Hauelnhafl» tárfait v па, `és a’ 4kéí'edellexìi

böl valakmêk ' _ vefzedelme következhetnék.
Mindazáltal jobbç 4e’ ' féle elött menni lmás

helyre, és igy-is el-távoztatni. '

 

A idw.“l "FI T'ULUS.'

а" ~naaf/mit ' ДЬМШ- é-' meg' ,_

долгу нет? y «

« _'[~ v_ ‘l _NUIT-2'.:

MÉg-i; kérdég тайнам; На‘5е3у1к ain

abei' a’ málikat`_meg-fegitheti-éß,fávagy

inem? A;ì_mònfìom„l hogy meg-fegípheti.

Meytlliayzyaz' én .marhárnuak, és örökségem
nek ,oltalmgzyásáérc' bäiät'îmat, 'és '_açyá'mñait

el-hihatom ,j >„fokkalv inkàbb Aaz én teůemnek,

ésI _ikeme'lyç'muek _ blcalrńazásáért; Í'Hónhét'

нашивках, hogy gkár melly Мазер ember

iS,¿ {niqu fvalamelly \ jflmbpri'mk fégißs'égére

Èiálttyálç", 'és láçtyam liggy Yalakiç Vximg-a

" "шт
\.‚.‚

а

‚А. ‘_
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karnak ölni, es el-vefztënì, fzabadon 111111—

denkor .meg-fegitheti. De а.’ latrot,.__és .ef

gyéb gonofz-,tévö embert, még a’ kiáltásra_

is, nem illik-fvalakinek kezéböl -_el~í`zabadi.~

Lani, akár mint kiáltson-is , погуляв-Игр

badicsák. ‘ . _ ~.

_ ш; vTITULUS.

A’- жатым/е állagottyokról , és Юг

vc'nyekvöl, те: mi obba'gyoknak шит.

Ovábbá, el-végezvén а’ fzabad Várofok

nak törvényit, és az oltalomnak, és

meg- bántásnak magyarázattyát; Immár a'

Falubéliekröl (kiket mi Jobbágyoknak hí

vunk) kell l'zóllanunk. A’ kiknek állapotf

tyok fok féle: Mert némellyek Magyarok;

némellyek Száfzok, és Németek; némel

lye'k Tsehek, és Tótok: kik Kerefztény
hitet vallanak. Annakifelötte, m-‘l-mellyek._

Oláhok, és Orofzokeinémellyek pedig Ráf

tzok, és B'olgárok: 'kik-à’ Görögöknek té

иудеи: követik. Annak felette, vagynak

Jál'zokß', és : Kúnok, kik a’ Király földén

laknak ‚ és egyenlö-.kép'pen Kerelztyéu hi

tet vallanak. . Az Orofzoknak рейд, és a’

Bolgároknak némellyike a’ mi hitiin-khez,

ne'mellyek peclig a’ Görög tévelygeshez raf
f. ga'fzkodtak. - lEs noha mind ezek а? nem-i

г zetségek (Юный Jáfzoktól, Kúuäktúl,

‘_ n, r0
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Ornlkokt'ól',"fés Bolgároktól el-válván) ez

ideig'lenl illyen f'zabadságban 'éltenek=, поду

mikoroxi, és valamellyidöben akai'ták, az ö

föld-vámokat 1e-tévé11',1 és4 az--ö adófságokat

nŕeg--ŕiietvén, az -ö' Мед-“з— Ье1уеКЬё1 más

helyre, a’ hova akartak, fzabadml lakniel-f

mehettenek. De az e’ féle fzabadságo

kat, az el-múltlidökben,£`az -Èá'rtoláfok

пак, ёз fel-támadáfoknakmiatta, melly tá
таза egy;lator,. Sze"l'<e1y.«y G'yörgy'lHad-l

nagysága »alattff Kerefz'tef'ségnek .1 neve'vel

.mind z_xz egéfz Nemefség ellen inditottak
« vòlt', mivelho y a’ miátt „örük hitetlense'g

t bees'vénçftelyel'séggel el-vefztették, és

Vanmík okáért 4az ö fóldes Umknak urasá

gòk alatt, immáron‘tií'zta',` és örök .parafzt

sâ'gban kell élnìek', melly ez отдадите tór

vényef, ёз íkokáí'a fzerént, akár minéml'l

dolOg-felöl-îs (ki-Vévén az 011уап ЕдуеКес,

mellyekfnyilván a’ fzent Széket illetuék') `

¿fem az Ori'zágnak -Bi'rái 'eleibe, :fem az Egy-z

házi yBix-:lik eleibe, fem pedig a’ Vátmegye

Ispányi eleibe , akárivwhlamelly'.Vármegyere

nem idézhetik; h'auem öfnevekbe11,_minden pa.

nafzolkodónak .‚ és peresñek, az fölòesU.

. rok, akár Egyházì2 akár ‘egyéb Uraklégyenek,

tartozliak elsöbbeu törvéuyt, és igazat teu- '

ni. Es ‘ha melly fél ÁYa’ fe'le törvénnyel

meg-nem'ielégednék; tehát а’ ‘pert- az ö l

'fzokott felsö Birája .eleíbe kell botsátani

:gemma-»1g 1105557з valamelly per 212.5 '

. ~..‘
-
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"Гв

folyásából Egyházi Széket illetne; tehát az

ott-Való vidékbéli Püspök eleibe, чаду ké

pebéli eleibe: ha pedig köz Nemes ember
Székit illeti,v a’ Vármegye Ispáimya,' és

SZOlga-Birák eleibe kell botsátaui. És e’

féle törvén'y-tételt akár 1101 kezdgyék, ha

a’ kérdöröl a’ földes Ura eleibe ismét vif'z~

fza botsáttyák, mindenkor kéc Szolga-Bíró

elötc tartozik a’ fóldes Ura törvényt cenni

felüle. _

- XXVI. TITULUS. _

._4’ gobba'gyok fezöl m16 töwe'ny-téœzhek

módja'ról, és rendiröl.

LEg elöfìör pedig e’ féle törvény~tétel

nek módjáról, _és rendiröl kell fzólla

110111: Holocc kérdhetnéd, Hogyha a’ föl

des Ura, ki idö fzerént Bìrája, *vala'melly

anaí'zolkodónak kérésére az ö jobbágya
ielöl turnozik-é miudjárc törvéńyl: Al`zo1gálnac~

`111? és ha a’ törvényt nem akarja {20111111

tatni, marad-é valami terhen, és birságon

érette'? és az ucán idézés álcal kénfzerìthe

'ti-é, hogy a’ jobbágyit a’y Vármegye lspá- 1

пу1 elötr, és Szolga-Bìrák elött el'ó állall'a,

és'_ az ö jobbágyi telöl törvényt igérjen-e' ’.2

avagy ö maga az lspán a’ Szolga-Bírákkal

azok felöl tartozik-é immár törve'nyc tenui;
vholom: a’ földes Ura elsöbben tiìrvényc nem

1i :etc
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fett felöl'ók? Erre azt felelj'úk-,. hogy mín-'

den ’panafzolkodónak a’ _ jobbágyok felöl ,

és parafzt fzolgák {ешь mind az Ilienì tör

vény, és mind a’ .nerméfzet törvénye Гие

rent;1 minden földes Ur, azoncúl tarroznak

törve'nyt tenui; de minekelötce a’ panafzol

kodó fél a’ földes Uran a’ töi'vény- tételre
Szolga-Biróval nem inti, és гей nem hija ,

ha addig törvényn nem выданы-15, femmi

terhen nem marad érette: mert a’ b'únte

teli, és a’ birságnak terhét, a’.törvény е—

rejének meg-nem` tartá'sz'gért, _ es _gmeg-fzegé

géén fzokták az engedetlenre vetni. Mive1-`

hogy azert a’ törvény meg meg-nem hagy
ta vólt a' földes Ul'ángk, hogjrl «jobbâgya

felöl törvényt tégyen; azért nem az Ispán,

fem `a"Szolga-B1'1“«'rl<, >hauem teak'. б maga a'

{öldes Ura-_ tarrozik `töi'vényt fz'olgáltatuà ,

. Holman azt га11й15иК-ше53‚а_.ЬоЕу ha va

"-lamelly Nemes emberc , akanEgyházi fzee

fmélyt,y akáregyéb »renden-Valmylkinek jó

{айда vagyon», ha, Király 'Udvarába _úgy

thíjá'k», “ёз,.1пгй1‹.„сбгиёпугед vavagy pedig a’

JVúifmegye're úgy ide'zik,f hogylfzemély {Ize

1é11tfis elöy mennyen, és /jobbágyir-is, és pa

'~ral`zt fzolgáit .elö tartozzék анаша; tehát

Jia a’ törvényre ne'm menend., ,és jobbágyit,

,"fZOLgáit, `és kikeu-elö-állami hagytak vólt,

elö-nem iállatnya; az' Ur maga fzemélyeben

-három nehéz Girán;f.a’ kit elö állarni Наду

=tak vóh: рейд; miudenik звук-еду nehéz

. l* l _ _ _ " Gi
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т-we»n1r»

„f' -

А Girân, annak felette Fel-peresnek kereí'e- .

tin Шагай—81. Illy'enképpen, hogyha na

gyobb hatalomra итак, mindnyájaua’ fi51->

des Urokkal egyetemben fejeken ,_ és min

deu marháj'okon, és jóí'zágpkon maradnak,

az ö réfzek fzerént.

Ha pedig kilTebb hatalomra hl'tták; még

a’ Vármegye Székin-is a’ Nemes ember

fzáz fnrinton, mellynek fele a’ Bíróé, ffele

a’ Peresé; az ö jobbágyi pedig .fejenként

mindenik ,negyven-negyven forinton marad,

:nelly bìrság tsak a’ Fel-peresé léfzeu,`

Мех: а’ ‘ Vármegyéken a’ 'hatalomnjdk'birsáf

ga I'záz' forintuak -felette nem mehet. На

pedig гей Yjövend , és törvényt igerend,

vagy felelend- az Urok а’ jobbágyok felöl;

tehát ugyan ott, a’ hol azl lakik, a’ ki fe

, löl törvenyt kérnek , egy Szolga- Bíró e

lött, azou Vármegye'böl tartòzik б maga,

vagy Tìfzttartója, Vagy Bírája az паров,

mellyet а’ Bíró rendel, törvényt tenni.

Ней azért törvényt nem téfzen a’ Biró»

tól hagyotr пароп, egyike'rt egyikért há

I'Om Girán murad éretce, kill'ón-k'úlön min

denik jobbágya képében, valamenyi felöl

_törvényt kertenek vólt töle, mellynek 4két:

réfze а’ Birónak, heu-mad réfze pedig a’ Fel

peresnek adatik. Es игуан hafonlóképpen

hin-om Gira büntetés alact más törvény-na:

pon tarwz-ik törvényc tenui,~ azon Bírónak ha

Буев: napjára, mellyet ismétlen nevebett'.
1i а Ha "
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Ha máfodf'zor-ìs cörvénytv nem téfzen fe

lölök; tehát mindeniknek lkülön k'úlön di'ján

marad-el; mellyröl lalzon Nemes emberek

marhájokból, ha találhattyálc; -avagy még

jóí'zágokból-ìs a’ Biró tartozik a"Fe1-per.eiì

meg-elégiteni. ’ .

Í De ezt úgy értsed, ha a’ jobbágyit

kiq'ebb hatalom dolgáért keresnék törvén

nyel. -Mert ha nagyobbßhatalomra kerefìk;

riem díjokon, hanem fejekcn, és' minden

marhájoknak e1~vei`ztésén margdnak mind a

yzok, Valakik felöl tö'rvényt kelleft v'olna

a" földes Urának termi: és mi'nd'en ingó-'bi'u
gó mai'hájokkallgl és jófzágokkal a’ Biff-J,

ès а’ peres отогни és 'ennek ‘f'elette а?

Fel-peres-mindenütt az"ite'1t fententzia 1e

- véllèl meg-fog-háttya, ésÁ meg- büntethetî

öketá akár aZ - ö magok Áhatárokon ‚ akár

más ember liatárában. « '‚ - '

L' Ha pedig а’ vföldes .Ur- töifvényt 1201

gáltat a’ fze'rém; mint а’ Bíró-is meg-hagy

та vólt, és ö щадя—15 'rörfvénytíìgérc vóli: fe

lülök tenui ‚ ha_ nagyobb шатра]: peri

ben bün'ósöknek találtatnak , és az okon

fejeknek, és minden ingó-bi-ngó marhájok

пак, és örököknek el-vef'ztésén maradnak;

tehát e’ féle javoknak не: Vréfzek а’ földes

Uroknak, úgy'mint Bírónak; а’ harmadìk

‘réfzek pedig а’ ~Peref`eknek jut: és ennek

felette tartozik Üket a’ Peres’ kezébe adni

b'úntetésre. Merz ha kezébe nem 4adja;

' v ч ' mm
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«ree-s'v

îêxu.Can'anVJ“O*~

@-.H-A

mindeniknek díját az .ö maga tulajdon jóó

_ í'zágából kell meg-fizetni.

De a’ földes Urok úgy köteles ezek

re, hogy ha mikor a’ törvényt kérték töle,

és ez-is,törvényt ígért; akkor az ö biro-'

dalma alatt vóltak a’ jobbágyok, kiket meg- д

ГетепсгййгсаКь Mert: ha idő-közben el-fn

tott, és az Ura birodalma alól valamellyik

el-I'zökött; tehát az ö földes Ura femmi

terhen nem marad.- . Ц

На pedig а’ törvény igéretínek után-

na, és a’ törvény ki-I'zolgáltatásának elötte'

Ura akarattya ellen, avagy nyilván Гигант

el, aVagy el-fzökendik; tehát a’ .földes Ura

minden jófzágát ‚- és marháját magának fog

lallya: és ha nagyobb hatalomra kerülek,

a’ díját, melly téfzen tiz nehéz Gitát, az

az: negyven forintot, az ingó mal-hájából

a” Peres félnek tartozik meg-fizetni: és a’

mi a’ díjától meg-marad, két réfZe maga-é,

a’ harmada a’ Peres felé. A’. parafzt jófzá-y

got-is meg-böts'úlvén, harmad réfzét tarto

zik a' bötsünek aznn Fel-peresnek adni,

a’ két réfzét hafonlatos képpen magának

tartván. . ‘ .

Annak felette a”. Fel-peresnek .fza-bad

az ollyan el-futotfl:Y jobbágyot meg-fogni,

és meg-büntetni, fejét vétetni, minden he

lyeken, valahol kaphattyák. .

Ha pedig killebb hatalomra kereûk; az

Ura tsak díjával tartozik", és a" kárnak meg»

Ii з fize
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ñzete'sével azon jobbágyhak marhájából: és

úgy, hogy ha a’ feleletnek rendiben a’ kárt

jòl elö айва, és fzámlálta a’ Fel-peres.

XXVII. iTITULUs.

А’ додМцуо/тшг, e's ara/'zt [20152]:

mzk mike'ppm ite' nek Шт?

Ovábbá, ha a’ földes Ива: avagy Király

Udvarába híják, avagy Vármegye're ì

dézik olly móddal, hogy az б jobbágyit,

паду araí'zt í`zolgáit azomperben törvény

eleibe ellefsék állatni, és azon реп: vagy

a’ Király Udvarából, avagy a’ Varmegyéröl

azon földes Ur eleibe (hogy jobbágyi, és

выдав ielöl a’ panaíìolkodónak, és pere's

nek törvényt tégyeu) a’ Bíró vifzfza botsá

tandgya, és a’ Fel-peres a’ törvényuek 1201

- gáltatásáról az Al-perefek ellen vallatás u

tán való három bizonysá levelet mutathat,

\ mindazáltal azon levél e len, ha a’ Fel-pe

res kerefetit az Al-perefek tagadni kezdik;

tehát minden Al-peres jobbágynak,"avagy

- Fatafzt fzolgáuak ‚ kit hagytak vólt el'ó ál

atnì az ö maga meutségére, az (Ша Г2е

. renty hozzáY hafonló negyven emberrel, az

.aZ parai'ztokkal, és kik bár nem Nemes em

belek, kell hitet verni; de Ollyakkal, kik jó

hirü-nev'ú, és tifztefségbéli fzemélyek légye

_ Uek- Мех: mìnden paraí'zt ember, риск

_ JO- ‘
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jófzága nintsen, az ö hiçivel tsak egy fo

rintìg esk'údhetik, melly fzáz pe'uzt téfzen,

és nem többre: mellyböl ez-is következik,

hogy fenkic nem member-meg fellyebb egy

forintnál, fem nem kárhoztathat. K'úlömben

vagyon pedig a’ dolog a’ föben-járó perek

ben, mikoron Valamelly gonoí'z-tévö ember

nek fejére esk'úfznek. Mert akkoron nem

a’ bünös emberek a’ dl'ját, hanem a’ bün

nek érdemét I'Zokcák meg-tekénteni, és a’

hitben elö venni. _

Ha pedig két bizonyság levelet hoz e?

lö, tehát húfzad magával; ha pedig tsak еду

valló-levelet hoz elö a’ Fel-peres, tized ma

glval való hitet kell az Al- peresnek verni

hal'onló parafztokkal, mint felly'úl meg-Va

gyon. De ez illyenhitet a’ Nemefek, és

egyéb jóí'zágos emberek ellen fzokta a’ tör

vény ite'lni af parafztoknak. Mert ha nem

Nemefek közt, és tsak parafztok közt f0

rog tsak a’ törvény; tehát a’ helynek, és az

Al-peresnek lakó helye, és módgya, és rend

tarcál'a fzerént kell a’ hitet fel-admi. A’ bi

zonyság leyeleken pedig értsed a’ féle val

latáí'okat, mellyek Király- levele által való

parantsolatból, vagy- Biráknak levelek által

való kéréfekböl, bizonyság helyeken, .Vagy

az Orfzágbéli Nemefek gy'úle'sében kelnek ,

mellyeknek tellyef'se'ggel való erejek Vagyon'.>

Mert .а’ melly bizonyság level tsak a’_Pe

resnek kérésére Vármegye fzékin fzokœt

li 4 _ ` len- _ °
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lenni, annak tsak rél`z fzerént való ereje _

vagyon.

De ezt efz'únkbe kell vennììnk , hogy

ha a’ felly'úl megfniondott törvény«tételnek

ide'ekor, az Al-perefek a' Fel-peresnek ke

re etit, a’ mellyet ö ellenek elö ád, taga

dandgyák, és fzomfzédságnak bizonyságával,

vagy egyéb tanúsággal ártatlanságokat meg- -

akarják bizonyitani , és magokat meg-men

teni; a’ Fel peres pedig e’ féle bizouyságra

nem akarná öket ki-eref'zteni, hanem a’ be'

adott kerdezö-leve'lnek ereje fzerént a’ Bi

rótól tzörvényt kìvánua fzolgáltatni; tehát

az illyeu dologban,' ez Al-peresnek., а’ bi

zoliyság-levélnek ereje fzerénc, a’ menyid

magával kelleue magát hitivel meg-menteni,

tsak felével kell meg-eskìinni: mike'ppen

ezt a’ шиш me'g a’ Nemefek tötvényében

is meg-tarctyák. De maga közönséges пё

let fzeréut ezt tarttyák, hogy a’ Nemefek

nek a’. Király Udvarában, vagy Vármegye

Székin ‚ valaháuy fzemélyel hitet itélnek;

a’ paralzt fzol'gáknak-is', és a’ parafztoknak

annyid magokkal kell meg- esk'únnìek. Es

hogyha a’ Nemes embei~ a’ köz tudomáiiy».

пак utánna fzemélyét meg-menti; az ö pa

rafzt jobbágyi is, >és fzolgái ö véle egye

temben meg-menekednek. Ha pedig petit

el~welzti§ a’ paral'zt jobbágyok, és fzolgái-is

vele <ï.,<gyetemben> meg-Iententziáztatnak.

' XXVIII.
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XXVIII. TITULUS. _

Аид/шаг ‚ és Мм pzmzl/Èz'toleon (ё:

Нете1ё/ееп-55) kiknek marba'jok, ё: örüksëgek" _

шиит, mint kelbyen meg-venni?

Zt fem kell el-halgatuunk,v hogy ha va

lamelly peres valamelly parafztot az ö

díján, паду károknak, avagy adófságok

пак meg-iizetésén, törvény folyáí'a fze'rént

el-marafzthat, és a’ parafztnak fem ingó'mar

hája, fem._ pedig öröksége nints', mellyböl

a’ maradcságtól meg-ñzethetne; tehát a’ pa

mfztoc, a’ ki-«akképpen el-marado'tt, tatto

zìk az ö földesf Ura fogva a’ Peres kezébe.

adni: melly Peres tìzen-ötüd napig (ha а

zon közben, és addiglan azzal meg-nem
alkhatik a’ vel'ztö fél) azñ fogházában

tartharcya; de femmì nyomnruságot telìé~

ben rajla nem tehet, тег: igy di'ján ma-4

radna, de vize1,»és kenye'rrel azon közben '

tarrozik táplálui. Melly peres félt'ól, 'és

annak fogságától ha ez idö- közben magát

meg-nem fzabadithattya, tehát a’ Fel-peres

а’ parafztot rabbá még fem teheti: hanem

meg-kell esk'úuui, hogy minden héten va

lamìt muukájával, és koldúlásávalis találhat,

mind addig a’ me'g az ö adófságát meg-tel

lyelitheti , harmadát az ö peresének hiven

bé-fzolgáltarcya, és úgy tartozik fzabadon

’el-botsátani. На pedig meg-nem akar es~

Ii ç l kün

,A
s.

~

`
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künni, és a’ terhet magára nem akarná fel

venni, vagy talán az ki-fzabadúlván valami

képpen az ö peresét meg- tsalná; tehát az

бь-регеГе а’ parafztot mindenütt meg-foghat

’ tya, meg-tömlötzözheti, és rabbá teheti,

mind addig, a’ még a’ díját, kárt, avagy

adófságot kételenség alatt-is meg fizeti,

mellyet fzabadságban nem akart igazán meg

fizetni.

Ugyan ezen törvényt értsed a’ Neme

Í'ekröl-is, kik &egények, és díjakon, kán

ron, ésy adófságban, maradtak, és ingó mar

надои, vagy örökségek az elég-tételre nem

találtatik, hogy még fzemélyekben-is meg

foghaü'a, és a’ Biró az elég-tételre kéní'ze

ritheffe, mint [hintán egy parafzt fzemélyt:

mellyröl az előtt-is a’ Dekretumnak máfo

t dik Réfzében-is a’ fententziáknak rendiben

rövid befzéddel fzóllottunk. Az adófság

nak pedig nevekedését, mint a’ ki két an

nyin maradna, ha a’ napra, mellyet a’ Biró

hagyatt, meg-nem fizethetné, mellyel jól

lehet a’ régiek élteuek, de e’ mi idönkben

fenki meg-ne itéllye.

жёг

~ nem

XXIX.
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XXIX. TITULUS.

Pam/zt embereknek ingó , és {пуант

mavbajok, лай, e's leányi közt mike'ppen ofz

taßék-meg?

Ovábbá, ha 'parafzt einher hólta után

‘ ñai,V és hajadon leányi maradnakyaz

attyok javaival, örökségîvel egyenlö kép

pen ofztoznak, minden ingó-bingóval. De

11a a’ leány aZ ingó jókból ki-házafìttatik;

tehát ezt kell meg-tekénteni, hogy azok

a’ jók, vagy östöl marâdc jók, vagy attyai

javok. Hogyha öStöl maradt jók; tehát

a’ ki~házaíìtás miatt meg-nem fogyatkoz

batik. Mert a’ 1eányc-is egyenlö réf'z 11—

leti belöle. Hogyha pedig atyai jók yol

nának; tehát az attya az ö tifztefséges ér.

tékébez képeß kî-házaûthattya belöle ,

mellynek utáuna _azon jókból réfze nem le

het; söt az atya meg-halván a’ Нага fzál

lauak: ez-ìs el-halván , az atyañaira, és

vér {'zerént való rokonira fzállanak ezek а’

jók, azokra pedìg, kik 'azon föböl` volná

nak: a’ kitöl a’ meg-hólt fzemély í'zárma

zout. Ha pedig az atya az ö réfzéröl tes

tamentomot akarna' termi; azt-is тег-ШЁ

velheti, de maga felesége fogyatkozásán

kiviìl.' Mert a’ feleségnek a’ marhában,

és örökségben, mellyet házafságoknak i

dejéu, és едут: éltekben kereíìenek(ì min'

' eu
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denkoron oleás fzerént: réíke vagyon e

gyenlö képpeu. Ugy hogy ha az uta tes

tamentom n_élkül hólt Volna-meg , mindert

kerefett jók, ötökségek reá maradnáuak.

A’ hol pedig az atya az elsö felesége meg

halván, más feleséget hoz magának; tehát

az elsö feleségétöl való ŕiu ha az ~attyával

az ingó, és ingatlan marhából люд-01210

zott; az ö máfodik felesége e’_ Бивак réfzé

böl femmi réfzt magának nem vehet ‚ és

Тет-112 ö atyañai, а' kik az attyának má- '

Г01111<1е1е$ёвёгб1ща101< volnának, ahoz ma- `

gokat nemelegyithetik; hanem a’ ñu a’ mint

akarja, fzabadon úgy adhattya.

ххх.-Т1‚тпьпз. '

Te/lamentom nélkül теч-11611: Pam/:zb

ambeïnek jow a’ földes шт mint fzállyon?

А’ Parafzt ember egy rideg fzemély 1é

vén, kiuek lióltaÁ után femmi örök'ófe,

avagy tötvény í'zerént való maradéka nem

volna, az ö ingó _marhájáról fzabadon tes

tamentomot tehet; az örókség Pedig ha ös

töl maradt léfzen, egyenefen a földes U

гага fzáll. На pedig a’ parafzt ember ö

maga kereíte léend , két réfzre ofztafse'k:

mellyuek egyik réfze a’ földes Urának, a'

málik réfze pedig tellyefseggel annak jut,

a? kinek teůamentomban hagyta, Ha. pe

dlg
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dig tellamentom-tétél nélk'úl hal-meg; mi11~

-den ingó marhája, és ingarlan örökségi {61

des' Urára'fzállauuk. Ki mindeneknek e

lötte tartozik azokból annak temetésére ,

és el-takarására gondot Vif'elni‘: és lannak

utáuna mindeu мот: Vmeg-elégiteni, és~a

`dists'iggz'at meg-fizetni, mellytöl a" mi meg

Шагай, azt az után magának vebeti. Hol»

_ ott pedig a’ parafzt ember igaz örököii

"мяу. utz'mna, és a'z«kitsin»1éend.,` és még

tizenkét ef'ztendöre nem ért; tehát az atya

nem tsak az ö` réfzëröl tehet teiiamento
mot; lde még a’ kisded 'örökösnekìi's a’ti

zenkét efzt'endönek aletta,- ha talántán ШЕЕ—

halna, más örököíì (kit akarna) hagyhat,

és анаша: helyébeń: úgy поду azon köz

ben ha az igaz örökösnek hólta történnék,

äz utánna válaf'ztott, és hagyatott örökös`

re fzállyon a’ marhája örökség'estöl. На

pedig az igaz örökös e’ felly'úl meg-mon

dott idöt meg-éri, vagy meg-hàladgya; e’

féle örököfsé tétel femmivé léfzep, és az

igaz örökösnek' kell kezébe fzolgáltatni

minden jókat, mellyeknek шпага, és e1

hagyáí'u-is ötet illeti.

Ugy vagyon , hogy a’ jobbägyoknak _

miképpen fok rendbéli állapottyok vagyon,

' azon képpen törvényeknek fzokáfa-is fok

féle,'mellyet a’ helyeknek régröl fogván

való fzokáí'ok fk'erém kell шея—папам. Еге

ìs mindazáltal nem úgy kel] ertenìink, l1qu

а
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a’ melly örökséget valamelly paraí'zt embex`

valakinek elehagyua, паду el-adna; e’ fé

le ’órökség a’ iöldes Urâtól el-idegenednék.

Meri: a’ parafzt embernekŕ az ö ~munkája
jutalmának felette az Ura földén femmi i

gazsága nintsenphanem a’ földnek minden

tulajdonsága, és öröksége a’ iöldes Urára

néz, és ö hatalmában vagyon. Aze'rt e’ fé

le teliamennom fzeréntuvaló elçhagyás, a

vagy árrpn-való.»el,adás által a’ jobbágy

tsak az ö l_munka'ijuámak¿jutalmát9 tudni-illik

méltólböts'újét a’ földekilek, re'teknek, mal

inoknaklf avagy fzölöknek adhattyák - е1

valakinek; de az ör'ókségnek tulajdonsága

a’ földes Urímakj mindenkor éppen marad.

Melly'földes Uranmikoif.> akarja , а’. fòlde.

ket, `i'éteket, malmokat, közÍ böts'ú fzerént;

a’ ,ffzölöketapedig az ö inéltó árujok Гие

gent hozzája veheti. › "

XXXI. T I Т U'L U S.

Hogg a" Рит/ягод magok Ире/феи a"

Nemcfekkel шт pevelbemek. _

TOvábbá ezt-is efzedbe vegyed, hogyl

a’ mez'ón lakó parafzt emberek az ö idö

fzere'nt va'lóV Uroknak aunyira Vagynak a;

lája vettetvén, és hatallnokban, hogy ö

шавок fzemélyek fzerént akár mine'mfú dol

gok felöl-is a’ Nemefekkel..nem perelhet

‘ ` " " ' nek.
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nek. Mikoron azért valamelly Nemes em~

ber más jobbágyát méltatlan meg-veri, а

vagy meg-febeůti, avagy Valamike'ppeu meg

se'rti, паду marhájában hatalmasúl meg-ká

rolîtya, és annak а’ рагаГгс jnbbágynak a’ '

földes Ura ez illyen Nemes emberc gerbe

fogja, és azt meg-nyeri; tehát az a Ne

mes ember a’ földes Ura ellen kilïebb ha

talmon, melly I'záz forintort tél'zen, és >en

nek fedette n’ meg-febes'últnek, паду meg

verece/¿t parafzt -embernek díján ‚ avagy a’

kár~vallásnnk meg-ñzetésén, a’ dolognak

mivólta I'zerént таща-е].

XXXII. `vTITUL Us.

А’ nyilva'n паю gono/.z-tévöket miképpen

тыла-мед а’ Vévmegye Ispa'nyi, ё: а’

Nemefek, kiknek Pvivilegiumok veg-yon

róla?

NYilván való gonol'z-tévöket mint ото

kat, tolvajokat, és e’ féléket, fem

Nemel'ek , I'em Várolbk, I'em falubéliek,

kiknek Privilegìumok, és erröl való I'za

bad levelek nimsen, dijok meg-ñzetésének

alatta meg-nem ölhetnek; hanem az Ispán,

vagy/Vice-lspán, avagy Szolga-Bíró ke

zébe tartoznak, игуан а20п biintelzésnek

f -alatta adni. Harmad парт“ 'tovább ma

goknál fogva fem tarthattyák. Mert ha

' ' har
N
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harmad“ парши tovénbbk tartanák; minden

nap a’ bíróságba hágáfokért, három-három

nehéz Gira' -birsággal tarcryák nálok min
_denik foglyot: Мену birságot а’ Várme

gyelspánnya, és Vice-Ispán, és Szolga

Bírák, méltán' meg-velletuek rajtok.

а Mindazonálcal a’ gyìlkoíbkat , ház»ége

töket',..és'kìk eröfzak fzere'nt paráznaságot

tselekeíäuek, ha meg-tapafztalhattyák a’ vé

teknek~he1yén5 Vagy a’ falu földen,` vagy

határán talállyák; a’ kiknek Privilegiumos

levelek 11'mts-is róla, meg-foghattyák','és

törvénynek folyáí'a fzere'nt meg- büntet

hetìk. De e1-11em botsárhattyák: тег: ha

el-botsáçtyák, азота]; mindeniknek, a’ ki

ket e1-botsâtanának; az [sp-ánok, Vice-Is

' pánok,' és Szolga-Bírák ellen (11'50К011та

radnának. A2011y ke'pp'en a’ Nemefek,`és

egyebek.,Í kìknek Privilegiumok vagyo'n ró

la, minden gondí'z-tévöket, kiker az ö ha

çárokban meg-fognak, meg-büntethetnek,

ésaz» ö érdemek fzerént meg-ölhecnek где

"foha e1.nem borsáthattyák. _Merc ha ‘eL

botsáttyák; azoknak díjokat tarcoznak meg;

ñzecni. . › f" . „

д А

  



~XXXIIL TITULUs. Agrr

‚`‚‚ „‚‚
*___

хххш. T I T U L U s.

Barmok által lett károkat mint kellyen»

meg-venni _?

Hogyha valamelly Nemes ember, avagy

Parafzt, lovakat, juhokat, difznókat,

avagy egyéb féle barmokat a’ vetésről, a

vagy rétekröl , vagy makkos erdökröl,

mellyek tilalmafok, a’ kár-tételért váltság?

ra a’ kárnak meg- ñzetéséért bé-hajtya;

a’ féle barmoknak az ura pedig vakmerő

ségre vetvén magát meg-nem akarja Válta

ni ,- tehát a’ kár-vallott ember harmad nap-r

nál tovább a' beé-hajtott marhát nála nem

tart-hattya: el-múlván a’ harmad nap, Is

pánnyának , avagy Vice-Ispánnyának; ki ha

hon nem volna , a’ Szolga-Bírónak, kinek

járása alatt Vagyon al határ, a’ hol a’ kár

lett , tartozik kezébe fzámlálni és adni.

Mert ha a’ kár-vallott ember e’ {éle meg

nevezett marhát harmad napnál tovább meg

tart; minden napra három nehéz Girán пня-ч

rad érette: mellynek két 'Iéfze a’ Bíróé,

a’ harmada a’ peres félé. A’ meg-lett kár- '

tételt pedig az Ott-való Bíró és Esküttek,

a’ hol a’ kár lett, az ö lelkek-ismereti Гге—

rént meg-bötsüllyék, és meg-üzettefsék.

Mert a' bírsággal-való tilalom, tudni

illik hogy a’ vetésben ., avagy tétekben,

és erdőkben kárt ne tegyenek, tsak az ott

Kk ' lakó
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lakó népre néz. A’ kívül való emberek

pedig nem a’ tilalomnak terhét , és birsá

gát tartoznak meg-fizetni; hanem a’ meg

böts'últ kár-tételen. A’ hol pedig valamelly

lakos, avagy parafzt ember orozva, avagy

“nyilván, hatalmas kézzel, más ember er

dejét vágja, avagy annak fáit meg-hántya,

. és. ott megrfoghattyák; tehát minden mar

háját, a’ melly vele vagyon, el-vefzti: és

annak felette a” hatalomért az ö maga dí

ján marad. v

XXXIV TITULUSK

El -orzott lóŕól , mellyet a” üreg.

ben, vagy a’ feregen kívül meg-találnak.

Ha valaki lovát el-orozzák; avagy egyéb

képpen az urától el-vefztenék , és el

idegenítenek, és a’ derék feregben meg

talállyák; a’ kinél vagyon,À attól fem el-.

' nem vehetik ‚ fem törvény felöle nem 1201

gáltathatik; hanem~ a’ lovat elegendö em

berek által, kiket а’ Kapitány, avagy a’ fe

regnek Hadnagya arra -válafzc, árra fzerént“

a’ mit ér, meg-kell bötsültetni, és kezef

se'g alatt a’ hadnak le-í'zállásáig ugyan an

nál kell hagyni, a’ kinél találták vólt: a’

feregnek Kapitánnya pedig, avagy Hadna

gya, bizonyos napot hagyjon,v mellyen a’

hadnak
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hadnak le-í'zállása `után »valamelly lrendeh:

Bíró elöt't, ki arra válaí'ztatik, Vagy Kir:in

Lováfz-Mefiere elött, mind a’ két fel jelen

légyen, és felöle törvénye léfzen. Í.Hol

pedig valamelly 0rzott_.lovat, аки ökröt,

va у egyéb lábas marhát, a’ _fereg kivül

talalnak, kia a’ kinél meg-1elik-annak meg-_

vételéröl nyilvfán való __bizonyságot _nem

állathat, a’ Fel-peres mindenkorannak. meg

nyerésére magához `hafonlókkal lharmad

magával esk'úfzik. De ha ez _az orv;,azt

mond-ja,»hogy fzabad vásáron .,j avagy köz
helyen,v vagy hel vente, éslfzovacofsát

nem adhattya, vagy gazdáját, л vagy pedig

egyéb emberét elö nem `hozhattya (шас

hattya) melly a’ vételkor,..az áldomásban ,

a’ f'zokás fzeréut, ivottvolna, és I'zeren

_ tséltette volna; akafztó-fára méltónak itél

XXXV. TITULU S.

Ä’ Реже/тек kérdöw-való детищ;

fokról, ¿s a’ „атташе темны.

Végtére ezt-is tudnunk kell ‚ hogy _minf

den pereket, az Egyházi Vicarìusok

fzékin , és a’ Vármegye fzékin-is, mellyek

kezdetnek (а’ féle pertöl 'el-válván, mel

iyer a’. „Vármegye _fzékin a’ Ed-pçresnek

` Kk z tu
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tulajdon ö maga {zemélyének hitire hágy,

és köt az Al-peres) Király Udvarába, tud

ni-illik ez Orl'zág rendelt Bírái eleibe“, nyil

vábban-való- meg-hányás -vetésnek, és vi

lágosb meg-látogatásnak okáért, fzokták

el-botsátani, a’ minthogy el-is kell botsá

tani. A’ fele pereket pedig; mellyek a’ föl.

des Urok el'ótt a’ jobbágyoknak, és pa

ralith embereknek dolgairól, és “tselekede

tekröl (а’ fellyül meg-mondott-mód fzerént)

támadandnak; akkor annak a’ peres félnek,

ki az ott ki-mondott törvénnyel-megnem

akarna elégedni, kérésére, és kívánságára,

lég-elöfzör az lspánok, és Vice-Ispánok,

és Szolga-Bírák eleibe; annak utánna ne

talán a’ más fél-isigazon meg-nem elégedvén

а’ Király Udvarába kell botsátani kérdőre:
De a" iel-vévö, és Vappelláló fél, mind az

illyen , mind pedig egyéb perekről való

ítélet leveleket, é's transmifliokat, a’ Vár

megye fzékin, ' melly perek forgottauak a’ ‘

Vármegye elsö fze'kin az utölsó törvény

meg-látásának utánnajó módon, ha lehet, "

ki-vegye; ha nem lehet pedig, a’ máfodik

J'zéken-is ki-vegye, és a’ hagyott napra,

mxeilyet а’ Bíró néki hágy , aZt a’ pert a' ‘

Király Udvarába tartozik vinni.v Mert ha

ezt el-múlattya; az a’ per az appellátio

mellöl el-marad, és az előbbi ki-mondott v

fententzia marad helyén , és a’ harmadik ‘

Széken a’ fententziának ki-mondása fzere'nt, -1

"l



XXXVI.` Тля-п L El è.’ г: gr;

a’ nyertes, és gyözedelmesÀ félnekl levelet

kell róla ki-adnì , és a’ fzerénc igazar-is

róla tenni._ De úgy marad-elkaz'appella»

tio -mellöl , ha annak ki-vécele nem a’ No:

tarius miam;` hanem- az appelláló lél тайге
hgladott a’- V¿harmadik Székre.„, :f И

I f .I l ‘y .L-.îne'ì f И `\ «l С;

- а XXXVI.` TITULU A

Formal jummentiÍ Jùdœonum „сотка

~ `  к 1. ржавый. за. «new ...n ç

_ Ё, Пат; .f_.i 'à ÄIX

tem , капитанам ex parceßäglfeomm Vnon

р: in_/iimti mei „жившими ,_„e'um

fìfudeei varia, ö’ _diverfa haben'. завидуют“,

[uper' fuis идиш: „privilegia „.p'lßtâfllgw1.;i1ll0m

[мы contraria , Ü’ alias perniciofum ‘videatqu

de щит_;ш12сате;-ддц‚„штифт ' ите—

то coutiugit, этом contra Cbrijliános jura~

тешит impone' , En’ adjudicari, Готам igitur .

juramenti judœorum iu calce opufculi туш ap

" ponendam ceufui. НИ jelendum, quod Э‘и—

феш juvamentum prœjìaïe 11015115, contra folem

тет -nudipes fiale debet', cblamicle, vel

pallio тащи, ö’ pileum judaicum iu capite
fuo habens, volumenque leg-is ( quod tab-ulam

Moy/ì: vacant.) manu fua» шпане, atque te

neat ö’ демарш: Ego T. ушат, jumper

Deum 1:57.шй:‚..рет Deum fauŕïumfpel' Deum

I Omnipoteutem, qui fecit cœlum , £5’ тешат,

mare, "Ед omnia уши in eis func, quod in bac
'l K k 3 ‚ cau/lz
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шили, ’ qua 'me bic C'brijîianus inculpat , inno

cens'rfum penitus E3 4imnmnis. ЕЩЕ veux fum,

тети; те а11/'отЬеаг‚"с1цае Datban ,'És’ Abyron

ubfo'fbuit. Et [Змеи fum, ритму/253 Ед lepra

те шиш , quœ pvecibus Eeifœi Naaman Sy

шт штат, En" Giezi ` растит Elifœi {та/й.

Et ß тещ fum, caduca: тогда: , quxus fan

guinis, $5" вши rçp'cntfińa те ¿,tangat ‚ Ü’ топ

fubitanea wie трём ‚ dijìaereamque in torpore,
Ед l"anima ас 1-гЬщ__ meis, Ü" in /inum Abrabœ

пищит реттшт."1‘-‚ Et  тещ fum , Lex

Moyß in monte Synai ipfì data me'deleat, E5

щигшътршт, -qme in y11u11’ony libris Moy/i

‚ fmth éjìàjme mnfundat: Et ijîudjurammtum

таит-иди “Ё" шит у jujìum, me сдвига:

' ‘Adxmai-yy ' лщ. Вгйатроъ‘ттш. Атеп.‘

'.1 lnA'à'xú'; ÃUAL“ _.« ’ f ' С; ` "

:ß‘êfwgeîuîïŕlwmwdik Reffznek.

ь .'\ "um ’ ‘ъ ‚ ’ «

и

Y

e ' ,y

.\.4\‘,'Ax\,~„~ Y

  



MUTATÖ TÁBLA.

Az Elöl-járó Befzédnek Sommája.

Tit. , Pag

I. [Xz igazságról, hogy mi légyen nyilvänság

gal , és annak ágairól. f 4

il. Az igaz mi légyen, és annak'ägairól. 6

Ill. Mitsoda külömbség légyén , a’ Terméfzet

rörvfnnye , Nemzetek.törvénnye, és a’

Polgári törvény között.

IV. A’ vitézlő igazságról, és a’ törvény tudásról 13

V. K'úlömbség vagyon az igazság , az igaz , és

а’ rörvény-tudŕs közört. ‚ ц

Vl. Mi légyen a’ Törvény? és a’ Törvény tu

lajdonságiról. f I 5

VII. Miért l'zerzették légyen а’ Törvényt, és

a’ Törvénynek négy fém таты. во

x VIII. A' végezésröl, és faját irott törvényről. 21

1Х A’- végezésnek lehet-é ereje а’ Romai Egy

házi rendelés , avagy afterméfzet, avagy

az [Ilen törvénnye ellen. - 23

X. Mi légyen a’ fzok-ís, és hány dolog'fzük

séges а’ fzokásnak meg-eröütésére. 24

XI. Mit kiilömbözzön а' Törvény a’ fzokäñól,

és a' fzokásnak háromféle erejéről. 29

XII A’ Törvényröl, végezésröl, és véle el

› lenkezö fzoka'eról mit kelljen értenünk. 30

XIII. Mi “légyen a’ Bird, a’ törvény-tétel , a'

' per, a’ Fel-peres , és az Al-peres. 33

XIV. Hány dolog által lehet-meg, hogy a" tör

vény-Más az igazságnak véghez Vltelé

ìnek mondafsék , s'a’t.  35

l« K k 4 XV.
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XWA’ Biró a’ peres befzédére és bizonysá

gira tarrozík-é [örvényt fzolgáltatni, vagy

a’ maga 1е11‹й.1зтёгегй1`2егёпг.

XVI. A’ Birónak két féle lelkì-isméretiröl,

tudni-illik a’ mint dolgot fzenlëlátomälì

tudja , és а’ mint a’ Peresnek elibe adja.

ELsö RÉSZNEK TITULUSSAI.

‚ I, A’ Tekéntetes és Nemes Magyar Orfzaíg гёт

vényinek , és fzokáûnak i'omma fzeréut

` három réfzre~való ofztásáról.

II. Az Orfzaíg törvényinek, és fzoka'íìnak ki

Vámképpen-valo lels'ó réfzéröl . tudni-illik:

a’ l'zemé' ekröl ‚ és legelöi`zör , hogy

mind az `gyházi fzemélyeknek, mind pe

dig a’ кинза Uralmak egyenlö fzabadságok,

és Nemeiségek vagyon.

` III. A’ mi Nem-:fségììnknek eredetiröl, és a’

' birodalom a’ mi Fejedelmünkre miképpen

t'zällort.

IV. Az igaz Nemefséget yitézlö dolgokkal,

és egyéb jóságokkal fzerezhetìk-meg, és

jófzägnak adásäval kell meg-eröûteni.

V. Ногу mmden az ö faját fzolgálatjíval ke-

везен jófzággal fzabad-akaràtja fzere'nt él

* het, és annhk adhatrya, a’ kinek akarja.

' V[._Hogy a’ Fejedelem Nemefséget adhat, és

Nemefsé teher , a’ kit akar, jo'fzág adäs

nélk'úl-is, és hogy a’ Nemefségnek meg~bi

nyitására а’ törvényben nem Iàiikség a’

' и Nemefségnek tzimere.

VII. Hogy а' Nemes Atyzítól, és nemtelen A

nyáról valók igaz Nemefeknék tartatnak,

de nem vifzonrag.

VIII. Fogadott бак _is igaz Nemefekké léÍz

nek ésl Nemefekké tétetnek.

39

4a

47

49

5!

55

56

68

59

L„_.___4

IX. Ь



IX. A’ Nemefségnek (В, ésA kivältképpen 'va`

ló négy fzabadságiról. `

' X. Hogy а' mi Királyunk, ésA Fejedelmünk

minden rendbéli Uraknak ‚ ésezOrfzág

béli' Nemel'eknek, igaz , és törvény -fze

rént való örököse légyen, ' `

XI. Ногу а” Pápának ‘ez` Orfzágban а‘ Papi tifzà- "

teknek elsi¢lásához femmi köze nintsen,

hanem (зак jovalja és conñrmálja.

XII. Hogy mindenl Pap Urak ‚ és Egyha'ziak

mindennek :feierte kötelesek ‘Kiráâymkhoz

hüséggel Леший: És hogy а' jófz gok , és

örökségek felöl tartoznak a’ külsö вишь

elölt rörvényt Шиш;

XIII.' 'A' K'irály' adományirói ,

meiröl köziinségesen. f .„_ ‚

XIV. Az детку-щепки hitetlenségnek .no

_ täját hozzák. . .~ f 'i

XV. Hogy a’ latroknak , lopóknak , és gyilko~

soknak jófzágokat `a' Kiräly el-nem ad@

és azoknàk ne»

hattyar.

XVI. Неву ké: féle. külömbség vagyon a’ ы.

terlenség nóläja, és a’ föben-járó fen»

tentzìa között.

XVII. Kik légyenek , és kiket mondjunk örö»

kösöknek , és maradékoknak, és minémü

i jófzág fzállyon tsak férñu ágra , és minémii

illefse mind a'két ágat.

XVIII A’ fzolgálatral nyert jófzág mi okon

nem illet leány ägat.

' XIX. Vifzontag а' pénzen vett jófzág miért i1

let mind Ieán ’, mind На ägat.

XX. lA’ hiretlens gnek nórájába esett ember

пек , ha a’ Kil-:fly meg-kegyelmez, mind

a' kéc ágra-való jófzága az-után-is mind

a’ két {яга fzolgá1~é '

ч. KRS

sè

'lí

78

8!

‚81

33

' XXI.

\
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XXI. А" шеПу ‘jófzágot vvalakinek I'zoIgäIatërt, 1”:

és pénzért-ìs adnak, mind a’ két ágat il.

lati-é, vagy nem C? . y 4

-XXII A"Kìrá!y adomännyszan mikoron a' Ie

vélben fa? «mágva-fzakadäsról .fzólnak ‚ mit

‘„Y kellyen érteni a’ magon. ‘ ч ' 36

`XXIII. A’ Király igazságalhány efztendeig tart,

_és mikor-telìk-ki ideje. ч 

- XXIV. Mi ‘Iégyen valóban a’_ AIiirály igazsága;

és a, ' ' '

XXV. Hogy a’ Kiräìy igazsá'gäval valaki ma's

jófzágát mélratlan meg-kéri,~azon jófzág~

на]: örök bötsùjén mal-ad.

XXVI. Ногу а’ kik magva-fzakadtúl kérik.

meg так; jófzägát , azok femmibirságon "

if' nem maradnak. „и
XXVII. Hogya’ щепу iófgág rperken vagyon,

. azt magva-fzakadtól meg-nem kérhetik. 95

XXVIII. lHogy а’ Királytól adatott jófz-ág ‚ '

Ieányágat nem illet, még ha az leányzó

j, nak ellene mondfísáç pénzel Ie-I'zällittamíkis, 97

XXI-X. Miképpen иен eléfoglalni а' magva

fzakadtúl meg-kért' jófzn'got? ‚

XXX. Ezen magva-fzakadt jófzägróbvaló Ar..

84

ricúlus'nak'. vilägosb értelme. . lo:

XXXI. A' Àki Király îgazságával :ill-bé valaki

perib'e. “ lo

XXXII. Hogy a’ Királynak minden féle ado
m'ányit, törvényv fzerént való iktatáfsal,

egy efztendönek forgása авт: meg-kellyen

eröûténi. . ' _ ' 105

XXXIII. Az iktató, hatärt járó ‚ intö, avagy

kéna'ló, és rövid hivatal leveleknek häny

napig tartson erejek az elég-tételre. 106

XXXIV. А’ Donátiókróbvaló ikrató-levelek

» mit haùnállyanak, mikor az oka't meg-ma,

gya’
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gyafäzzák , avagy' nein magyaräzz'zlkffmiêrt

вши Iégyen а’ jófzágot.

XXXV. А’ каппу conl'enfufsáról, és engedel

méröl váló levél~felöl, mellyben a’valláû

igéröl igére' bé-nem irta'k-volna. '

XXXVI. A’ Шипу új adomännyzíról fomma fze

rént és honnan légyen eredeti.  ь

XXXVII. Mi légyen a’ nova donätio, úgy

mint az új adomány, és hogy két képpen

értbetni.

XXXVIII. Honnêt'- Iégyen az fatvañui vér- .

arulrís.

XXXIX. Mi légyen az atyaliui vér-áruläs, é's

mi`1égyen «büntet'ése

XL. Az aryai , és за jófzágot mìképpen ofz

fzák-meg a2 atyañak.

XLI. Mit kell tselekedni, ha az atyai híz kö

b'ól tsìnält léfzen , vagy fòk költséggel

épirterert ‘? . -

XLII. Hogy az ok-Ieveleknek tartása öregbik

atyaßat тег. -

ХЫП. Az aryañak keresett jófzágoknak meg

ofztásáról, és а' Kirälyi adomínynak ime

tzikkelyéröl; Pc'r еит.

XLIV. Ha az atyaliak közül valamellyìk а’

jófzágot , mellyet ö maga kerefett д magä

nak akarja tartanì medgyen.

XLV. Hogy az egy tellvér aryañak között a'

jól'zág ofztásnak nem hofzfzú pei-rel kell

meg-lennie, _ ‘

XLVI. Az ofzrozó atyalìak között mikor kell

megfengednì.

XLVII. Hogy az atyañak között meg-ofztott

jófzá'g, ha egyiknek magva fzakadna, a’

m-álìkra fzáll, ha kik házafsägra тетенек

volna-is közülök.

rv
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.109

nq

115

nö

ná

122

129
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XLVIIIL На az Urínak feleségével együtc adják

a’ jófzîígot, és az Urának magva fzakad ,

aljófzág a’ fçleségére l`z=íllé, avagy vífzon

tag -a".fe'leségéról az Urára .9

ХЫХ. Hitetlenségbe esett embernek jóí'za'ga

fzálhatgé a’ Király engedelméböl fogadott

Нита, avagy nem?

L. Mint fzállion a’ мы; két atyaûnnak 162511371

ról egymásra , kike; kúlön idöben tettek

l volna ñuì ággá.

LI. Az ‚туй, és a’ ñak között-való jófzzíg

ofztásról, és az atya'nak беда való mél

tóságáról. . `
LII.y Mitsoda okkal kénfzerithetì az atya a' ña't,

hogy véle megolztozzék.

L_Ill. Vifzontag mi okkal вендетта la’ ůn

. ‚ az туй: , hogy véle meg-ofztozzék.

lLIV. Az ofztäsnak; még-is еду fö okáról és

y › féle jófzägról , melly “а’ ñut annya után

illeti. > ' 'LV. Hogy a’ balgatag ,'ésl nem tifzta el`ziì Бак, :

mindenkor az ö attyok birtokában vagynak.

LVI. Hány-képpen fzabadúllyon-meg a’ liu az

atfya hatalmából? _ »f ч

LVII. Hog minden Urak , `és Nemeíëk, az ö

iàjác j шнека: fzabadon felhagyhatryák ,

és el-adhattyák másnak ,~~ a’ mint fzintén

akarjäk. î y

LVIII. Hogy az муз, az öûöl maradotç jófzä

gor ñai ellen el-nem idegenitheti.

LIX. Mi légyen a’ terh fel-yétel, és hány Вёр

реп vehetik  fel ñoknak , és attyokñainak

terheket?

LX. A’ törvény пиетет való meg-kináläsról,

mellynek a’ jófzäg eláadásáínak elòtte fzük

séges képpen meg«ke11 Ienni.

ч

13о

132

l33

135

138
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142

143

144
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146

15o
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LXI. Mìképpen kell az atyaüunak jóí'zígbélì

réfzét vifzfza venni, méllyet а' тащи

atyañu el-adott , avagy` e1-zálogoûtott. 155

LXII. A’ féle vallás-térelekröl , mellyeket meg

nem hihatnak. ‚ - xLXIll. А’ féle valläs-tételekröl», mellyek utzín s

iktatás kell , avagy nem kell. ‚53

LXIV. Mi légyen a’ Шипу engedelme. 160'

LXV. Minémü Vallás-tételekre I'zükség a’ Kiräly

engedelme, és miném'úekre nem? 162

LXVI. Mi légyen a’ ‘contraê'ìus, ugymínt а’

)ófzág felöl egymáfsal-való végezés , és

, mikor kellefsék abban az iktatäs. 16;

LXVII. Hogy a’ jófzágnak urassígát bi'rni , két

képpen mondatik, és végtére a’ végezé.

sekr'ól. l6

LXVIIL Hogy a’jóí`z„ígnak hatalmas el-foglalóít

hatalmasúl belöle fzabad ki-hänyni. 167'

LXIX. A’ Nullum ушиб! , mikor ember

femmi igazságot a’ jófza'gban magának nem

tart: és minémü jólìág térjen ismét arra,

ki el»aj¢índékozta ‚ avagy el-adtá. 163

LXX. Mi légyeu a’ iófzágnak el-tserélése, és

miér: самим: légyen а’ tserér. 159

LXXI. Tsalzírdsággal lett tsere'röl.  17a

LXXII. Mikor nem hihattyák-meg а’ :sel-ét

femmi képpen. « 172

LXXIII. Ha a’ tseréhez pénzt adnak ‚ а’ féle

jófzäg тес-ё leány-ágat. 172

L'XXIV. Mi hafzna légyen az oltalom fel-vé

relnek? 173

LXXV. Kiket értsenek a’ törvéuy fzerént- \

` való háborgatókon. 175
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А’ rabbi 'Känyvek közötr, @zelf az 'új
vMagyar Könyvek~is találtatnak

' _ Pòfong'ìban', Канат, e'r P_ejìen

` Lamder'er M'ihálynláfl.
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Az Auñriai Pai'af'zt, az az: .Ifjúságot-a’ jól ren

деп: Mezei Gazdasígraektató kézikönyvetì

‘ ke',mellyet> а' Magyar Paraízt" 'Ifiúság hafz

númA ll/Iagym:v путч-е furditotta (82515151— Sa~

*l ' mud, 8vo Pofonyban 4o'xr. * ’

Az -Utak’, és Utfzák épitésének Módja, -mell et

' Ш" Gautier ‘Ur, Frantzia Orfzágban ‚Иди; i

'~"1ndzsenér, _és-»sf-fI-Iidák,v TöltéfekïrUrfz g

131518, "s Väroů Utfzáknak Infpecìoraßl moñan

pedig Мая-узки намыльте;”вегетариа

. - thematieus. I`tvo. Pófonyban 'r'fßi =* ›

Beffëtiyei Györey ältal a’ mi Urunk. Jéfus ктит

" pák helßlárólwaló@ (эстетов; ‘mellyet Bétä
“"‘ ‘ben Fr's'mtzia rlyelvenY ki--adatvzin, magyarra

_ ` I « fordìrtartak, rma-Pofonyban 7 xr.- '

A’ Sz. Арене! ’Tamás mint внове álhatatlan

` Bizonysäga e?. Jéfus Kriíius .Iiienségének , a’

Kerefzryén.Valläs' 'igazsägának _ai 'mai Hitetle

" Anek гнет, по. «Pofonyban -, xr.“ r »jf 'f

-— Buda é's AttilaïTragediäja öt jätékbau, 8vo.

» Pofonyban if; xr. .~ -- ' `

ABeetiils Szei'reriiiusl` Torkvatusnak öt „канут, ‘n’

‘ Filofoñának,i.vagyis Böltsefségnek татам.

sáról Мазут-га forditott_ Шей János, 8vo.

maj. assán». do' xr. ` ' ’1'

lBöltsefségnek és `jó_~.erköltsnek könyve, a’ kegyes

lf'ńságnak a’ tifztelendö örökségtöl nyertt ajäu

~ fdéka», lîvo. Pofonyban 24 xr.

' 'Cornelius Neposnak. hires, nevezetes Hadi гейша]

“ l meknek _életekröI-_, és tselekedetekröl »irt kbny

"ve, umo. Kasszín 18. xr. .f : Ca
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Calendarium Oeconoinicum perpetuum, az az: Еш

tergomi Érfek Urunk b Nagysäga Pofonyi

Gondvifelöjének Majorságról irrt Laiñroma,

minden efztendöre, kiböl minden Major Gaz~

da kör'úl hóra egél'z eíàtendö által mit mun

kálottañbn az Majorság körül, meg-tudhatja.

Kassán 15 xr. if: i .

Сзаро Jófef M. D. Uj fúves vìrágos Magyar Кекс,

mellyben mindenik fúnek és virágnak neve,

neme, a'brázatìa terméfzete és ezekhez képefi

külömbféle hafznai ~ értelmefen meg. jegyeztet

tek, 8vo. maj. Pofonyban, 1. В. 15. xr.

Cyrus, I`zomorú Jaték, mellyer Magyar hyelvre

— forditott Kereskény'i Adám, 8vo. maj. Kassán

i ' 15 xr» >

поты Samuel M. D. lîäba Meßerség kérdéfekben

és feleletekben foglaltatotc, это: РоГопуЬап.

20. Xl'.

„Drelincourt Károly, a’ Kerefztyén Léleknek Ha

lál’ félelmei ellen való Orvoßágai, 'és Vigafz' 4 taláfaì, némelly >bóldog Штампа való ké-v

г- fzììletekkel. Magyarra fordirotca Zägonì Aran.

‘п Aka Gvörgy Erdélyi Orl'zzígban Superintendes.

Két Durab, 8vo. Pofonyban. 1. ñ. l; xr.

Dugonics Andi-ás Troja Vefzedelme , ' mellyet a’

.a régi Vers~SzerzöIrnek iráûból egybe fzedett,

és Verfekbe foglált, 4to. Pofon. si. xr. .

"Faludi Ferentz ‚ Bölts és ñgyelmetes Udvari Ember

‘ IIIà Szäz «Maximát Jfoglalváu, 8vo. Pofonyban
I о „ ` I

Femer Kiliín Mindennapi Közönséges és barátságos

»1_ 1 Levelek, a’ Levél irásban Gyakorlatlanoknak

kedvekért, ’s hafznokért kövecésre való pél

dáúl ki-botsáttattanak. 8vo. Pofon ban. 3o. xr.

A)Fedra és Hypo'lìtns , I'zomorú’ jaté , Magyarra

fzer'zetetr Zechenrer Antal, 8vo. Pofonyba“

xo xr.f Flor-em
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FIorentina ‚ és Philoñenesnek ritka fzeretetnek Тёт—

teneri, 8vo. 9 xr. - ._

Gazda Ember Könyvetskéje, mellyben arra tanic

Atatik, hogy az ö rendes Hivatallyzínak köve.

газ: közben, mi módon vil'ellye magát, hogy

munkája Illennek elötte kedves, lelkére néz,

ve pedig idvefséges Ieheíïën. Magyarra for

ditotta Wéfzprémi Ilìván M. D. 8vo. Pofony

ban 15 xr.

Hadi Embernek Oktaráfa, mellyet Magyar katona

lffjúsá'gnak kedvéért rövid irásba foglalt Báró

F-Iber Krillián Farkas, 8vo. Kassán, 20 xr.

Herkulesnek kerefztény Bullioni Godofrednek Hadi

Munkaì. Irta Deafkból Gerö György. II.

Réfz, 3VO. Kassán 1 ñ. 8 xr.

»Horänyì Elek Magyar Orlzágnak hatalmas és dì

tsöséges Királyainak , és elsö vitézkedö, Kapi-v

_ tányainak emlékeztetö koporsó. Epiìlete, 4to.

`, Budrín 5x xr. `

jEfus Kriflus Iskoláîa., mellyben a’ kerefztyén jó

erköltsökröl , lelki idvefségre minden leg-fzük.

ségesbb tudomán'yról igen könnyen minden

ember tanittatik, 8vo. Pofon. 36 xr.

Innitoris Gábor, Наш és utólsó itélet парии gon

dolható Rettegéfek ellen Vigafztaláfai, Pofony

han, 4to. 15 xr.

МЫШЬ- Jínosnuk A’- Termél'zeti Böltselkedés Elejì

Newton’ Tanitványinak nyomdoka fzerént, Il.

Darab. 8vo. Pol'onyban, 5I. xr.

-— Az Ultári Szentségröl, és Aldozatról a’ Re

fomiarus Paizsa ellen `Haírmas Könyv, 8vo.

mai. Polbn. о xr.

-- Egél'z efztendönek Vasá'mapîra, és innepire

fxâolgáló t1Prédika'tziók, 4to. Pofonybanâés Каз—

s n , Q .

- Tizen В! Levelei a’ jó Nevelésröl 890- РО

Ibnyban, за и. ‘ Juh
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` Magyar Hadi Román, ava'gy (ìróf Zrinyi мнит.

nak Sziget Va'rban fett’ Vitéz _1)olgai,4 8vo

и мыть in. 44 „д

Ju тмин-61 való röid ожила, mellyhez ‚ада:

’ l'tatI'Qtï'ja''-Dohány -Termefztésnek Melhèœége,

щи gva."P`of`ony.nl.` xr; ;.'... . „и

Klobuíltzky Antal .'Hafznosf. x'núlatsägg. az az: a’

kisdedek’. tanúságára. 5 és `hafznokra I'zedett

kérdéfek és feleletek , Frantziából magyarra

v ' forditotta. 8vo.-‘Pol`.__`l.2.'xr'. f а? -

Orl'eus , és«~Euridixze.. némrlly muûkákkal-4. és éne

kekkel' gyönyörködtecö..játék , Magyar. nyelv

re fo'rditotta Kónyif улов ‚ 8vo. `Feilen ;_

-- яхт. нм.- "f.

Päí'ztor - Ет er, шагу а’-‹'.Рё{`згог01с Tanitásáról

f kéthö yv', то. РОЦШуЬап zo xr.  . j

Remleléf..` la’ fáknak» éà_Erdöknçk neveléséröl, és
 „ik meg.‘tart`r.ís:íról:112115, 3VO. 1.5. xr'. ` .

Svédi Grofnénak rendes Történepiäegy Juháfzi Jä
' tékkal egy'etembem 8V0.'Polbnyban, és Kris-l

s:ín,. :0. xr.y ' ‘ ' v i

Dávidfßärothi) Ujv níértékre vett тать

VerfeknekA három .Kònyvei„» giro.y ~Kassán ‚

4510“. ` ‚то- - '.532

__. Parafzti . ‘Majorsäg `,.J mellygt. ÍYanierböl hat

lábbal mérséklett Magyau'uVmsbev foglalc. 4to.

Polìmäybaŕn",` ёш кати, 4одхг; ' .î „д;

SzönyiBenjamih Gyermekekfgìiûkája, ava у оПу

fzép és hafznos Tudományf ’Sengéjev, ..melly

benfkevés' ‘példák ¿Ital . meg-mumtnaçik „minf

kellefsék ` fzoktatní ¿a?1;3/ir„umkeker`> és .egin-`

ü embereket , az Шишек „fok féleì Тегеш

t feiröl való keg'yesï/'ésgkedves elmélkedéfekœ,

' és az ,uazolìban vlyjlsvrzj'n-vwnlóA lIlem' Böllsefeé

get, hatalmat; jósägot ’s a’ t» vélçk esmér

temi выпавшая. 8310;:Е0Г011уЬап :zo xr. 4..
I ' 'l .„ : ‚ч.$;“[936а

'~
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Vajda Samuel Sz. Benedek' lzerzetén lévö Tiha.

nyi Kalañromnak Apatura, A’ mi Urunk

Jéfus Kriñusnak. Èlete-, mellyet а’ négy

Evangyeliomból egyet tsinálván, rendbe Ize

dett , és fak idveíäéges Tanúságokkal тев

bövitett. III. Kötés, 4to. Poibn. 4. ñ. I5. xr.

'Wáli Iû'ván, Romai Imperatorok .Tiìköre, melly

julius Tsfífzärtó'l fogva , ай molìani Qéldaíïàn

uralkodó II. Jóf'ef шип; meg-mutattya,

I kiknek S mbolumok esmé'reres erederél , Ural

kodäsána kezdetét, életét, erköltsét, badi

vifelt dolgaìt, életének , .uralkodäsänak több

n ire efztendeît, Feleségeit, Magzatit, 1121125—

14па]‹, hol ’s miképen hólt-meg, helyét, ide

jét , Symbolumic, vagy válogatotr I'ontos

mondáût, egyebekeç-is mindeneknek fzemeik

eleìben fúggefztette. 8vo. maj. Pofonybau,

és Kassán, I II. 36 xr.
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